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PREFACE

During the Advanced Phase a number of lessons are given

over to the introduction and application of military terminol-

ogy. Because of the specialized nature of this part of the

course, separ t- volumes are p epared for Army, Air Force and

Navy students.

The present volume is specifically for Army students.

Lesson plans are normally as follows:

HOUR TIME

Perception

1st 1400 Pattern Sentences*

2nd 1500 Lab, Level 3: Narra ion (on tape)*

Practice

3rd 0800 Homework Check: uiz
Questions

Lab, Level 1

4th 0900 Drill: Numbers
Proper Names

Test on Vocabulary*

Performance

5th 1000 Guided Conversation, based on
radio broadcasts and pictures

6th i300 Labo Level 3 or 1: Communication Exchange
Newspapers

* The text of these items is contained in the present :volume.
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The L mework consists usually of written answers to

tions on tape and of English summaries or transcriptions

from tape recordings.

For Lessons 133-136 the lesson plan is modified thus:

1st Hour: I troduction t_ New Material (on tape)
2nd

3rd Hour: Homework Check: Quiz
Transcriptions

4th Test on Vocabulary

5th Hour: Guided Conversation, based on Radio News
6th Newspaper Reading and Reporting

The main emphasis in methodology is on aural comprehen-

sion. Acco dingly, moY of the text is on tape. Those parts

which are here transcribed are furni hed primarily as a

venience ce to students in checking their progress.

All inquiri- concerning this volume, including reque-_ts

for authorization to reproduce parts or all of it, should be

addressed to the Director, Defense-Language Institute U.S.

Naval Station, Anacostia Annex, Washingt n, D.C. 20390.
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LESSON 109

PATTERN SENTENCES

Diugo musialem czeka6 na pieniqdze ale wreszcie je dostalem.

2. Sily_al6wne rozpoczOy atak.

Widoczne bylot te sily gI6wne rozpoczly

4. Patrol mi-1 za zadanie rozpoznae teren.

5. Sily glówne nie mogly wstrzEmaE ataku.

6. Uderzenie bylo bardzo silne.

7. Obrona stala byla dobrze przygotowana.

Nieprzyjaciel stawial p2t:)r.

9. Gru2a uderzen.ipwa rozpoczvla atak o piqtej.

10. 2olnierze 2owtarza1i ataki.

11. My stosowaliAmy czvsto de§AntLczolgowe.

12. Desanty czolgowe dostawa_Ix_s4 na wyznaczone miejsca wediug
ustalonego planu.

13 Desanty_czolgowe dostawaly sL wgb terenu bronionego
przez nieprzyjaciela.

14. Desanty czolgowe dostawaly sic w giqb obrony_ ruchomei npla.

15. Desanty czolgowe dezorgan4zowa/y obronq npla.

16. Kutnicki wraz z kolegami sieazial na czolgu.

17. Jednostka taktzczna mote dziala6 I walczy6 sa- a.

18. WIaz czolgu jest zwykle bardzo

19. Gniazdo karabin6w maszynowych przestalo istnie6.

20. 0 szostej rano nieprzyjaciel rozpoczql nowy kon_tratak.

21. NiebezEi_e_cistwo bylo dute.

a -ak.

22. Kutnicki nie m6gI zorientowa6 sic w sytuacji.

23. Dow5dca chcial nsuale si do 2Ezodu.

1



LESSON 109

24. Wzajemne wsparcie ognia piechoty ± czolOw mialo zniszcz
przec±wnacierajqce oddzialy npla.

Maksymalna szybkog6 czoIgu Kutnickiego byla 35 km na godzi-
ne.

26. Ogiefi artylerii moe unieszkodliwiE karabiny maszynowe
nieprzyjaciela.

27. Manewr okrq2enia

28. 0 iefi krzy2owy jest zwykle skuteczny.

29. Krawed czolgu Kutnickiego byla uszkodzona.

30. Pociski karabinéw maszynowych ranily wielu ±olnierzy.

31. Czolg wyjechal zza domu.

32. Karabin nie powinien Eypaé o nierzowi z rcki.

33. 2olnierz szedl powoli I ostro2nie.

34. 2o1nierz musi najpierw odbezpieczyé granat a potem rzuci6.

35. Kutnicki szybko zaIO2yI opatrunek osobisty.

36. Kaida rana musi by6 oczyszczona.

37. Z rany plyn Io du2o krwi.

38. Zasadzka byla dobrze przygotowana.

NOTE: New vocabulary items are underlined.

2



LESSON 109

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Brofi pancerna w akcji

Dnia 17 kwietnia prz lamaliAmy wreszcie drug4 pozycje

obrony npla. Si1ygówne wojsk nieprzyjaciela rozpoczely

wrótl oslaniaj4c sie mniejszymi grupami piechoty I czolOw.

Widoczne hylos e oddzialy te mala_za zadanie wstrzymaE nas e

uderzenia do czazu, kiedy sily glôwne osi4gn4 pozycje przygo-

towane na tyiach do obrony _stalej. Najsilniejszy opor.stawial

nieprzyjaciel przed frontem naszej g1,15wnej ampty_T12/zeniowej

Powtarzal on tu jedno przeciwnatarcie za drugim- My stosowa-

ligmy czesto desanty czo1a4pwe_, kt6re dostawaly_sit wg1b obro-

y.ruchomej npla ± dezorganizowa.ly jk.

Kutnicki siedzial na jednym z czolgów wraz z kilku innymi

kolegami z tego samego plutonu piechoty. Dow6dca jednostki

taktycznej stal we wlazie czolgu. Obserw wal on stanowiska

ogniowe npla I kierowal na nie swe czolgi. Czolg Kutnickiego

wlagnie byl na drodze I jechal wprost na znajduj4ce sie za

krzakami nieprzyjacielskie gniazdo ckm. Nie trwalo dlugo,

a gniazdo to przestalo istnie iczolg wediug rozkaz6w pluto-

nowego szedl wprost w.kierunku 1 skUt gdzie widat bylo grupe

2-Inie _y tpla przygotowuj4c4-sie. do- odparcia-ataku czolgOw.

Nagle- z, prawej, strony doWadca zaUwatyijcilku iolnierzy

.nieprZyjaciela posuWaj4cych si skoka i naprzôd. Bylo ja8hel



LESSON 109

te nieprzyjaciel rozpocz41 nowy kontratak
. te chce odciacE na-

sze czoIgi od naszej piechoty. Niebezpieczefistlivo bylo dute.

Dowódca jednak zorientowal sit szybko w sytu-cji i skierowal

czolg wprost na atakujqcych tolnierzy.

Zrozum1e1i6my w tej chwili zamiar dow6dcy. Chcial on 11E-

s:Lin4C. sis j k najdalej do przodu., wejA6 na tyly npla 1 przy wza-

jempym wsparciu ognia piechoty i czolgow zniszczy6 przeciwnacie-

rajace oddzialy. Czolg Kutnickiego osi4gn4I maksymalp4 szyb-

kogE. Skuteczne strzaly z dziala czolgu unieszkodliwily dzial-

ka przeciwpancerne npla. Obs1ugg wykoliczono strzelajgc z czol-

gu z pistolet.514 automatycznych. Ckm,y czolgu przydusily pie-

chot- npla do ziemi. Zdawalo sig jut, te manewr okr4tenia

..=
udal sig, gdy nag1e czolg znalaz1 sig w ogniu kr_ytowym broni

maszynowej npl

Dow6dca cigtko ranny w szyjg 1e2a1 na krawgdzi czolgu.

Pociski karabin6w maszynowych zabily dwoch i cigtko .ranijy

trzech innychkoleOw Kutnickiego. Spadli oni z czolgu. Kut-

nicki nagle zostal sam na czolgu. Nie otrzymuj4c rozkaz(5w,

kierowca zatrzymal czolg. Kutnicki.po.dnisI gIowg2 by zoba-

czyL, co sig dZieje. Wprost na_ czolg bieglo kilku-toinierzy

npla, krzycz_c coA i strzelaj4c, .Kutpicki popatrzyt.do tylu.

NastOpny czoIg byl bardzO-:daleko w tyle, a piechota jeszcze da-

lej Nie-mial-on_vieleCzaSu, mysupal..nag1e lufg.pistoletu

automatycznego zza Wietyczki- i zIikwidowal -atakuj4Cyth ..-W- tej

samej Chwili -pocZUI, on jednak silly be51.14,prawej rece. Pisto-



LESSON 109

let wype_di mu z rOci I spadl z czolgu. Maj4c na oku atakuj4-

cych z frontu, nie zauwaiy1 grupy iolnierzy npla nios4cych

ladunek wybuchowy I zb1iiaj4cych siv z lewej strony do czolgu.

Bylo ich trzech. Biegli szybko, krzyczqc: "Rece do Ory!"

W tej chwili Kutnicki przypomniaI sobie, ie ma granat za pasem.

Powoli i ostroAnie allatEeitEELL go i rzuciI wprost pod nogi AoI-

nierzom npla. Uslyszal on dwa wybuchy: granatu I ladunku wy-

buchowego.

Czolg byl uratowany. Kutnicki zaAptyl szybko opatrunek

osobisty na ran, z której plyneAo du2o krwl, Tyrnczasem kie-

rowca czolgu zorientowal si w sytuacji, ruszyl ± zaatakowal

tyly npla. Wziety w dwa ognie npl poddawal si lub wycofywal.

Desant czolgowy udal sic. Tylko jeden z czolgów zostal

zniszczony z zasadzki.
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LESSON 109

Narration

1. wreszcie

2. sily glOwne

3. widoczny

VOCABULARY

widoczna, widoczne

mie'E za zadanie cog zrobiE

5. wstrzymaé, p.
wstrzymam
wstrzyma

6. uderzenie, n.

7. obrona staIa

8.

wstrzymywaE, I.
wstrzymujc
wstrzymuje

- finally

- main body

- visible, apparent, con-
spiciJous

- to have an assignment
to do something

- to hold back

- thrust, shock action, stroke

- positional defense

stawiaé, I. op6r (here no perf.)- to put on resistance
stawia
stawia

9. grupa uderzeniowa

10. powtarzac, is
powtarzam
powtarza

11. desant czolgowy

12. dostawae sic, i
dostajc sic
dostaje sic

w gi4b

w gicbi
do gIcbi

14. obrona ruchoma

15. dezorganizowaE,
dezorganizujc
dezorganizuje

powtárzyE, p.
powt6rzc
powtórzy

- striking force

- to repeat

- armor thrust

dosta6 si@,p. - to get some place, to reach
dostanc sic some place
dostanie sic

6

- deeply, into
deep (as adj.

- at the bottom
- deeply

- mobile defense

- to disorganize

the depth,
inside

deep



zdezorganizowa6, p.
zdezorganizujg
zdezorganizuje

LESSON 109

- to disorganize

16. wraz with

17. taktyczny, taktyczna, aktyczne - tactical

18. wlaz, m.
wiazu, gen. S.

- hatch

19. istniee., zaistnie6, p.
istniejg zaistniejg
istnieje zaistnieje

o exist

20. kontratak, m.
kontrataku, gen. s.

- counterattack

21. niebezpieczefistwo, n. danger

22. zorientowae (sig), p.
zorientujg (sig)
zorientuje (sig)

orientowae (sig)
orientujg (sig)
orientuje (sig)

- to realize, to orient,
to acquaint oneself,
to brief

23. wysun4e (sig) P. do przodu
wysung (sig)
wysunie (sig

wysuwae (sig) 1. do przodu

move forward

wysuwam (sic
wysuwa(sig)

przeld1 m.
przodu, gen. S.

24. wzajemny, wzajemna, wzajemne

25. maksymalny, maksymalna maksymalne

26. unieszkodliwie, p.
unieszkodliwig
unieszkodliwi

unieszkodliwiae, 1.
unieszkodliwiam
unieszkodliwia

udae sig: p. udawael sig
first person not used
uda sig udaje sig

- front, forepart

- mutual

- maximal, maximum
(as adj.)

- to disable

- to succeed

13



L SSON 109

28. ogiefi krzy2owy

29. krawgd;L, f

30. rani6, i.
ranig
rani

31. zza

32. wypaL6, p.
wypadng
wypadnie

powoli

zraniel p.
zrani
zrani

wypadaé, 1.
wypadam
wypada

34. odbezp1eczy67 p.
odbezpieczg
odbezpieczy

odbezpieczaé, 1.
odbezpieczam
odbezpiecza

35. zalo2yE opatrunek
zaklada6 opatrunek

zalo'Zya, p.
zalotg
zaio2y

36. -rana, f.

37. plynq6, 1. poplynqé,
plyng
plynie

38. zasadzka, u

zakladaE,
zakladam
zakiada

poplyng
poplynie

Communication Exchange

1. Czy slyszycieT
Czy slyszysz?

2. Przechodzg na odbiór.
odbiôr

zrozumiano

4. koniec
14

- cross fire

- edge, brink

- to wound, to hurt

- from behind

- to fall out, to drop

- slowly

- to unlock, to activate

- to dress a wound

- wound

- to flow

- ambush

- Do you read me?

- over

- roger

- out



LESSON 110

PATTERN SENTENCES

Ta jednostka byla zmotoryzowana.

Za miastem bylo nieduie wzniesienie.

Pólnocne zbocze wzgórza bylo jeszcze pokryte Lniegiem.

4. Kolejarz mus_ czgsto sygna1izowae 1atark4.

5. JakiL huk obudzil mnie.

6. Huk dzial bylo slychae ca14 noc.

7. To byi odglos strzalu karabinu, a nie pistoletu.

8. Urwisko, pod którym staligmy, bylo wysokie.

9. Na lewo od wzniesienia bylo bagno.

10. Kapral tlumaczyl nam co to jest szyk.

11. Szyk moAe bye rozwini0y.

12. ChocUmy n4 przelal, bo jest krecej.

13. Rekrut nie wiedzial co to jest tyraliera.

14. Ojciec byl zly I nie chcial nawet spojrzee na mnie.

15. Przed koszarami stol transport_er.

16. Proszg zawsze zwracae sig najpierw do mnie.

17. M simy natychmiast wszystko od olae.

18. W klasie byla cisza.

19. Cisza radiowa zostala odwoIana.
.

20. Radiotelefon jest uiywany w pierwszych liniach.
. _

21 Kapitan kazal wy-olae wszystkich cho-ych.

22. Równolegle do drogi byl tor kolejowy.

23. Musimy zamontowae ten mo'idzierz na laziku.

24. W poko u bylo du2o dymu z papier sów.

9



LESSON 110

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Wsp6Idz1aIanie

piechoty zmotoryzowanej z czolgami

Trzecia kompania piechoty zmotoryzowanej pod dowedztwem

kapitana G6rala zatrzymala sicIponiewaA czoigi za którymi

sic posuwala, zatrzymaly sic na zb-czu wzniesienia. Po chwili

kapitan Goral zobaczyl, ze dow6dca czolgu sygnalizuje k ,a,

iA przed nimi na drodze znajduje sic zapora drogowa.

daleka slychaE bylo huk dzial- moldzierzy I karabinew

m--zynowych. Kapitan po odOosi_e strzal6w ocenil od1eg1oA6 do

stanowisk nieprzyjaciela. Wedlug niego nieprzyjaciel nie byl

dalej ni2 cztery kilometry.

Kolumna czolOw stala na drodze I nie mogla sip pos wa6

naprz6d. Na prawo od drogi bylo prwisko, a na lewo by Tza-

marznicte bagna, na ktarych 16d byl za cienki, aby

po nim przejechae. W takim terenie nie moina byIo

2eby czolgi mogiy sip posuwaE

runkach nie mcdna bylo ruszyé

w szyku rozwinictym.

naprz6d, na przelaj

czolgi mogIy

myL1e6 tym,

W tych wa-

uderzy6 na

nieprzyjaciela z boku I z tylu.

Kapitan G6ral zorientowal si- piechota jest tu potrzeb-

na. Wiedzial on jednak rOwnie, Ae rozwiniccie piechoty w LE-

ralierc I dojLcie do zapory zajcloby du2o czasu. Spojrzal na

bagno kolo drogi I pomyg.lal:
1
Czolg nie przejdzie, transpor-

t

ter nie przejdzie, ale Iaziki przejd4 KILTELLIilit do swo-

16



j go zastgpcy, porucznika Zielinskiego, powiedzial:

LESSON 110

Oskrzyd-

limy ich u2ywajqc piechoty na lazikach. Taktdawniej uiywa-

no kawa1erii. Musimy sic gpieszye, bo jeA1i nieprzyjaciel sic

dowie, w jakiej sytuacji nasze czolgi sic znajdujq to na

pewno skieruje na nie ogien swojej artylerii. Ja i sier2ant

zostaniemy tu ru bcdzie nasz punkt dowodzenia. Proszc zaraz

odwo1a cisz iadiowq. Lqcznog6 z plutcnami hcdc utrzymywal

przez radiotelefon".

Porucznik ZieliAski natychmi st wywoial dow6dc6w pluto-

now i pedal rozkaz kapitana, 2eby na wszystkie laziki kompa-

nii zabra6 granatniki przeciwpancerne I w szyku rozwinigtym

posuwa6 sic po bagnie równolegle do drogi. Druiyny piechoty

mialy posuwa6 sic za lazikamit tak jak za czolgami. Czolgi

stojqce na czole kolumny mialy _wym ogniem zwiqzaé nieprzy-

jaciela od frontu.

G6ral stanql na siedzeniu swego lazika ± przez lornetkc

obserwowal drogc przed sobq. ZobaczyI on wie2yczkc nieprzy-

jacielskiego czolgu, kt6ry prawdopodobnie byl za zaporq dro-

gowq. Bronil on skrzy2owania drag.

Kapitan Goral natychmiast przez radiotelefon wydal rozkaz,

teby dzialo 106 mm zamontowane, na jednym z lazików otworzylo

°glen na ten nieprzyj-cielski czolg. JednoczeAnie jeden z

czolgów, przy którym stal kapitan, otrzymal rozkaz otwarcia

ognia do tego samego celu.

G6ral patrzal dalej przez lornetkc ± widziaI, j k jede-

nagcie lazików po uwalo sic dosy6 szybko po zamarznictym bag-

11



LESSON 110

nie. Za nimi wida6 bylo piechot posuwaj4c4 si skokami

Dwa laziki dojechaly juA na od1eg1o66 strzalu do czolgu nie-

przyjacielskiego bron14cego drogi. Po chwili sIychaE bylo

glogny wybuch 3. wida6 bylo slup 417rw. To czolg za zapor4 dro-

gow4 zostal zniszczony, droga byla wolna. Zadanie zostalo

wykonane.

1812



LESSON 110

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Narration

Wspeadzialanie
piechoty zmotoryzowanej z czoIgami

a) Czolgi zatrzymaly sie na zboczu, bo kompania piechoty
zatrzymala sie przed nimi na wzniesieniu.

b) Czolgi nieprzyjaciela zatrzymaly kompanie piechoty.
c) Kompania piechoty nieprzyjaciela zatrzymala nase

czolgi.
) Kompania piechoty sie zatrzy ala, bo czoIgi przed nia

zatrzymaly sie.

2. a) Kapitan G6ral zobaczyl przed soba zapore drogowa.
b) Dow6dca czoIgu sygnalizowal, te na drodze jest zapora.
c) Kapitan G6ral zobaczyl dow6dcg czolgu obok zapory

drogowej.
d) Dow6dca czolgu sygnalizowal rekoma.

a) Bylo s1ycha 6 tylko huk dzial, wiec nieprzyjaciel byl
dalej nit cztery kilometry.

b) Bylo slychaé tylko modzierze I karabiny maszynowe.
c) Kapitan ocenil, te nieprzyjaciel jest nie dalej jak

czternalcie kilometr6w.
d) Wedlug kapitana nieprzyjaciel nie byl dalej nit cztery

kilometry.

4. a) Kolumna mogla posuwa6 sie woino naprz6d.
b) Kolumna czolg6w stala na drodze.
c) Kolumna zatrzymala sie na lace, teby nie sta6 na

drodze.
d) Kolumna posuwala sie dalej naprz6d.

5. a) Na lewo od drogi bylo bagno, które nie bylo zamarz-
nicte.

b) Czolgi mogly przejge po bagnie.
c) Na prawo od drogi bylo bagno I urwisko.
d) L6d na bagnie na lewo od drogi byl za cienki dla

czolew.

13
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6. a) Te7=en pozwalal na u2ycie czolgów w szyku rozwinigtym.
b) CzoIgi mogly latwo przejg6 przez ten teren.
c) Czoigi mogly posuwae sig w szyku rozwinigtym w tym

terenie.
d) W takim terenie nie mo2na bylo mygle6 o u2yciu czolg(5w

w szyku rozwiniqtym.

a) Mo2na bylo uderzy6 na nieprzyjaciela z boku I z tylu.
b) W tych warunkach ma2na bylo ruszy6 naprz6d.
c) Czolgi mogly ruszy6 na przelaj.
d) W tych warunkach czolgi nie mogly uder_y6 na npla

z boku 1 z tylu.

a) Rozwinigcie piechoty w tyraliarg bylo niemo21iwe.
b) Piechota nie mogla dojg6 do zapory.
c) Kapitan Góral nie chcial u2y6 piechoty.
d) Dojgcie piechoty do zapory zajgloby du2o czasu.

a) Kapitan byl pewny, 2e transportery przejda przez bagno.
b) Kapitan pomyglall 2e laziki przejdq.
c) Czolgi te2 przejda przez bagno, ale nie w szyku rozwi-

nigtym.
d) Kapitan nie byl pewny, czy jakig w6z prz-jdzie przez

bagno.

a) Dowódca myglal, 2e tu trzeba u2y6 kawalerii.
b) Nieprzyjaciel m6g1 oskrzydlie kolumng na drodze.
c) Dowódca zdecydowal u2yE piechoty, 2eby oskrzydli6 npla.
d) Laziki nie byly potrzebne w tej sytuacji.

11. a) Nieprzyjaciel skierowal ogiefi artylerii na czolgi.
b) Kapitan Gc5ral mial duAo czasu,
c) Nieprzyjaciel mógI latwo zniszczyc czolgi.
d) Nieprzyjaciel ju2 wiedzial, w jakiej sytuacji sa czol-

gi.

14
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12. a) Na punkcie dowodzenia zostanie porucznik Zielinski.

b) Kapitan poprowadzi sam natarcie.
c) Siertant 1 porucznik zostana na punkcie dowodzenia.

d) Kapitan I siertant zostanq na punkcie dowodzenia.

13. a) Kapitan kazal utrzymywa6 ciszg radiowa.
b) L4czno66 bgdzie utrzymywana przez telefon.

c) Porucznik Zielinski ma odwola6 cisze radiowa.
d) Plutony hie mialy radioptelefon6w.

14. a) DoweSdcy plutonow mieli zglosie sig do kapitana.
b) Zielinski podal doweidcom rozkaz kapitana.
c) Porucznik wywolal wszystkich kierowc6w_lazikt5w.
d) Kapitan kazai dowódcom plutonów przyjg6 na odprawg.

15. a) CzW lazików miala posuwa6 sig równolegle do drogi.
b) Laziki mialy posuwa6 Eig po drodze.
c) Na lazikach mialy by6 granatniki przeciwpancerne.
d) Laziki mialy zabra6 wszystkich tolnierzy ± posu-

wa6 sig w szyku rozwinigtym.

16. a) 2olnierze mieli iLe za lazikami za czolgami.
b) CzOlgi mialy iL6 za lazikami.
c) Laziki mialy iëza czolgami.
-d) Drutyny mialy iL6 za lazikami, tak jak za czoigami.

17. a) Czolgi mialy posuwa4 sig i zaatakomra npla odfrontu.
b) Ogien cZolgów"..miaA..z_wi4za.6 nieprzyjaciela od frontu.
c) Czolgi staj4ce .na-czOle kOlUmny'nie mialy strzela6.
d)- CzOlgi thiA47--6zeka6.-na,.4taX,hiprzyjaciela od frontu.

18. a) Kapitan Góral obserwowal stoj4c na siedzeniu lazika.
b) Kapitan Gôral stanal na czolgu.
c) Kapitan G6Tal_obserwowal bagno przez lornetk
d) Kapitan Goral-obserwowal drogg przed sobq stojqc na

siedzeniu transportera.
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19. a) Czolg nieprzyjacielski staI przed zapor4 na skrzy-
owaniu dr6g.

b) Kapitan zobaczyl czolgi_nieprzyjacielskie, kt6re
bronily skrzyZowania dr6g.

c) Za zapor4 drogowa stalo dzialo samobieZne.
d) G6ral zobaczyl wieiyczkc czolgu, który stal za za-

pora.

20. a Kapitan.G6ral wydal rozkaz, ieby wszystkie dziala
otworzyly ogieñ na nieprzyjacielski czolg.

b) Na jednym iaziku bylo zamontowane dzialo 105 mm.
c) Dzialo zamontowane na jednym laziku mialo otworzy6

ogieh na nieprzyjacielski czolg.
d) Dziala 106 mm zamontowane na wszystkich lazikach

otworzyiy ogieh na czolg.

21. a) Nasze czolgi otworzyly ogieh do tego samego celu.
b) Czolg, przy ktOrym stal kapitan otrzymal rozkaz

otwarcia ognia.
c) Kapitan dal rozkaz czolgom strzeiania do czolgu npla.
d) P61-niej kapitan dal rozkaz, eby jeden czolg otworzyl

ogieh do tego satego celu.

22. a) DwanaLcie lazik6w posuwalo sic pc) zamarznigtym bagnie.
b) Zolnierze piechoty siedzieli na lazikach.
c) Piechota posuwala sic skokami za jedenastu lazikami.
d) JedenaAcie 1azik6w posuwalo sic za piechota.

23. a) Wszystkie Iaziki dojechaly juZ na od1egIo66 strzaiu
do nieOrzyjacie1skiego czolgU.

b) Dwa laziki dojechaIY jUZ na bd1eg1oAE strzalu do nie-
przyjacielskiego

c) Dwa laziki nie mogIy dojechae na od1eglog6 strzalu.
d) Kilka lazik6w dojechalo na od1eg10 strzalu.

24. a) Nad lazikaMi WidaL:bylo slup dymu.
b) SlychaE bylo:glo-Lny-wybuCh POciSk6w artylerii.
c) Nad zapora wida6 bylb SluP dymu..
d) Od strony frontu slychaó bylo gloAne wybuchy.

-16
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25. a Kiedy czolg za zapor zosta/ zniszczony droga byla

woina.
b) Jeden czolg wiasny zostal jednak zniszczony.
c) Zapora zostala zniszczona i zadanie zostaio wykonane.
d) Czolg i zapora zostaly zniszczone, wiec droga byIa

woina.

17
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VOCABULARY

Narration

1. zmotoryzowany, zmotoryzowana,
zmotoryzowane

2. zbocze, n.

3. wzniesienie, n.

sygna1izowa6, 1.
sygnalizuj
sygnalizuje

zasygna1izowa67 p.
zasygnalizuj
zasygnalizuje

5. bilk, m.
huku, gen.

6. huk dziaI

7. odglos, m.
odgIosu, gen.

8. urwisko, n.

9. bagno, n.

10. szyk, m.
szyku, gen. S.

11. rozwin46 (sic), p.
rozwinc (sic)
rozwinie (sic)

rozwijaC (sic), i.
rozwijam (sic)
rozwija (sic)

12. na przelaj

13. tyraliera, f.

14. spojrzee, (na ace.),
spojrzc
spojrzy

p.

- 24 18

- motorized

- slope

- elevation

- to signal

roar, din

- s und of artillery

resonance, report (of a
gun)

- cliff

- swamp, marsh

- formation (milit.)
arrangement of a body of
troops

- to deploy

- cross country, across

- skirmish line, "as skir-
mishers"

- to glance (at),to look (at),
to turn the eyes (to)
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15. transporter, m.
transportera, gen. S.

- personnel carrier

16 zwracaé sip, i. (do gen.)
zwracam sic
zwraca sic

zwr(Sci6 sic p.(do gen.)
zwrócc si
zwróci si

turn (to),

17, odwo1a61 p. odwolywaE,
odwolam odwolujc
odwola odwoluje

- to recall, to revoke, to
rescind, to cancel.

18. cisza, f. - stillness, quiet, silence

cisza radiowa

19. radiotelefon, m.
radiotelefonu, gen. S.

20. wywola6, p.
wywolam
wywola

21. równolegle

22. remnolegly, re5wnolegla, - parallel
rôwnolegle

23. zamontowa6 p. montowa6, i. - to mount
zamontuj montuj
zamontuje montuje

wywolywa6, i.
wywoluje
wywoluje

- radio silence

- walkie-talkie

- to call out, to cause,
to develop (photography)

- on parallel line

24. dym, m.
dymu, gen.

Communiation Exchan e

1. zakI6cenie w odbiorze

2. Odezwij si
Odezwijcie si

19

- smoke

- interference

- Answer!
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PATTERN SENTENCES

1. Marsz odwrotowy nieprzyjaciela byl bardzo szybki.

2. Lot.kpsz4cy to jest lot, z którego samolot atakuje cele na
ziemi z bardzo niskiej wysokogci.

Taktyka nieprzyjaciela byla nam dobrze znana.

4 Nasza taktyka bedzie polega6 (polegala) na unikaniu dutych
bitew.

5. potyczka trwala kr6tko.

Te g6ry s4 za wysokie c bedziemy musieli je obchodzie
doge dIugo.

7. Dow6dca kazal ut zyma6 szybkie tempo pogcigu.

Nasza praca byla wtrudniona, bo nie znaligmy jzyka robot-
nik6w.

9. Katastrofa kolejowa spowodowal- op6nienie wielu pociag6w.

10. Kowalski to jest wyj4tkowy czlowiek.

11. Dow6dca kazal za wszelk4 cene utrzyma6 stycznog6 z nieprzy-
jacielem.

12. Strat_tylna jest to jednostka, kt6ra ubezpiecza od tylu
maszeruj4cq kolumne w marszu odwrotowym.

13. Podczas diugiego marszu latwo motna odparzyá sobie nogi.

14. Musimy natychmiast z1uzowa4 te kompanie.

15. Mlodzi ludzie 1ubi4 marzy6_.

16. Arsenal to po prostu duty magazyn broni.

17. W tym opowiadaniu hitlerowiec" znaczy to samo co toinierz
armii Hitlera.

18. Nastr6j tolnierzy zalety od wielu rzeczy.

19. Niekarnog6 jest w wojsku karana.

20. Dezerterowa6 to znaczy bez pozwolenia opuszcza6 swoja
nostke lub stanowisko slutbowe.

G 20
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21. Odpoczynek niestety nie trwal dingo.

22. Las byl od1cgly o dwa kilometry od nas.

23. Kuchnia polowa jeszcze nie wydala obiadu._-

24. Nie chce teraz zabie_raE si do pracy, bo najpierw musze
p6jLE na poczte.

25. Czy musimy tak pedziE przy takim dutym ruchu samochodowym
na drodze?

26. Wiatr zaczyna przewracaE slupy przy drodze.

27. Tego czlowieka nie latwo motna przestraszyé.

28. Prosze mnie zabraEl kiedy pan bedzie jechal do domu.

29. Pech chcial, te nie mialem prawa jazdy przy sobie.

30. Chcialem t afiE w bute1ke, a nie w kure.

21 27
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

PoAcig za nieprz jacielem

Nieprzyjaciel wycofywal sie stawiajqc silny op6r w prze-

widzianych do obrony miejscowo6ciach I lasach. Lotnictwo npla

osianiaio marsz odwrotowy jednostek bombardujgc I ostrzeliwu-

Jac z lptu_ kosz4cego naszq piechote. Nasza taktyka_polegpja

na tym Ae oddzialy Korpusu Pancernego unikaly dlugich poty-

czek z mniejszymi grupami npla I obchodzily silniejsze punkty

oporu, celem utrzymania szybkiego tempa poácigu. Za czolgami

ruszyla do poAcigu 9 Dywizja Piechoty. Miala ona na celu lik-

widowanie drobnych grup nieprzyjaciela I niszczenie silniej-

szych punkt6w oporu.

Marsz dywizji byl utrudniony0 gdyA nieprzyjaci 1 palil

lasy ± wsie, niszczyl mosty, w celu op6inienia poScigu. Ka-
_

pitan Kruk, dow6dca kompanii 26 Pulku Piechoty prowadzil swoich

Aolnierzy juA od dwóch dni przez bardzo trudny, lesisty teren.

Kompania musiala maszerowa6 szybko I by6 ubezpiecze.na. Chodzi-

lo 0 to, by npl nie m6gl zatrzyma6 si I zajq6 stanowisk obron-

nych. Czasami marsz osi4gal wrj4tkowe tempo, ponad 40 km

dziennie, gdyA kapitan nie chcial straci6 styczno6ci ze st_ra2a,

tylnq npla. Niekt6rzy Aolnierze odparzyli sobie nogi i nie

mogli maszerowa6 w takim temple. Kapitan Kruk d 1 wiec rozkaz,

by wykorzysta6 konie nie tYlko do przewoAenia cieAkiego mate-

ri lu, ale i ludzi. 0 zlu_zowaniu kompanii kapitan nie m6g1

28
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nawet marzy6. Po trzech dniach mars2,u kompania doszla do ma-

lego miasteczka które kilkanagcie minut temu zostalo opusz-

czone przez Niemc6w. Na rynku staly cietar6wki zaladowane

amunicja, mundurami, w6dk i Winami. Okazalo siel 2e w mieg-

cie byl arsenaI i magazyny zaopatrzenia. Npl musial uciekaé

w poplochut gdy2 nawet silniki niekt6rych samochodow jeszcze

pracowaly.

MIoda Polka ktéra_hitierowcy wywie1i tu na roboty m6-

wilal 2e nastroj 2o1n1erzy niemieckich jest bardzo zly. Zda-
-

rzaja sie wypadki niekarnoLci,. 2olnierzeI szczegolnie starsi

podobno masowo dezerterujq. Ludnog6 miaSta siedziala ukryta

pc, piwnicach ± stodolach. Kapitan daI rozkaz zatrzymania sie

na krótki odRoczynek za miastem w rowach pc) obu stronach szo-

sy, która prowadzila w kierunku lasu ocl1eglezo o p6I kilometra.

Bylo poludnie i czas byl na obiad. Wkr6tce te2 przyje-

chaly kuchnie polowe i Zaczely wydawa6 obiad. Wlagnie kapitan

z porucznikiem dow6dca plutonu cie2kich karabinew I broni tow.

zabieraI j..17 do jedzenia zupy, gdy z miasteczka wyjechala czar-

na limuzyna. Kiedy mijala kapitana, ktog krzykn4I: To nie

nasi, to Niemcyli

2oinierze natychmiast rozpoczeli strze1a6 do samochodu,

który pdzil w kierunku lasu przynajmniej z szybkogeiq 100 km

na godzine. Widzac to, dow6dca plutonu cekaem6w pobiegI do

jednego z cekaem6w stojqcych na brzegu szosy I strzelil do sa-

mochodu, kt6ry wlagnie wje2d2al do lasu. Sa och6d skrecil

23
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skrccil w prawo, wpadl w krzaki I 2rze _ocil sic. Oficerowie

pobiegli szybko w kierunku przewthconego samochodu. Kiedy ot-

worzyli drzwi zdziwili sic bardzo. W samochodzie 1e2al puI-

kownik SS i jego adiutant, major. Byli oni bardzo przestrasze-

ni, ale tylko lekko skaleczeni. Tylko szofer byl ranny. Mo-

will oni, te ukrywali sic w stodole, gdyZ silnik w samochodzie

sic zepsui I nie mogli jechae dalej, a nikt ich nie chcial

zabraé. Wreszeie szofer naprawil silnik i wlagnie

bowali oni przejecha6 linic frontu. Mieli jednak pecha, bo

trafili na polskie oddzialy.
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VOCABULARY

Narrat ion

1. marsz od rotowy

2. lot kosz4cy

3. taktyka, f.

4. po1ega62 1. (n ' loc.)
polegam
polega

potyczka, f.

6. obchodzié,
obchodze
obchodzi

tempo,

utrudni6, p.
utrudnic
utrudni

9. op.(5ni6, p.

opo2ni

10. wyj4tkowy,
wyj4tkowe

11. stycznoA6, E.

12. stra2 tylna,

13. odparzyó,
odparzc
odparzy

14. zluzowaé,
ziuzuje
zluzuje

15. marzy6, 1.
marze
marzy

obejLE, p.
obejdv
obejdzie

utrudnial-p.
utrudniam
utrudnia

opeciniaá, 1.
op(5niam
opóinia

Atkowa

f

pu odparza6, 1.
odparzam
odparza

p. luzowa6,
luzuj
luzuje

16. arsenal, m.
arsenalu,

pomarzy6, p.
pomarzv
pomarzy

gen. S. 25

- retrograde movement

- hedgehopping, very low
altitude flight

- tactics

- to consist in, to be based
(on), to lie (in), to rely
(on)

skirmish

- to detour, to bypass

- pace, rate, time

- to render difficult, to
thwart, to make more difficult

- to delay, to retard

- exceptional

- contact, touch

- rear guard-

- to blister, to get blisters

- to relieve, to take over, to
replace

- to dream

arsenal

31



17. hitlerowiec, m.
hitlerowca, gen.

18. nastrój, m.
nastroju

19. niekarnoLE, f.

20. dezerterowa6,
dezerterujg
dezerteruje

zdezerterowa6, P.
zdezerterujg
zdezerteruje

21. odpoczynek, m.
odpoczynku, gen. s.

22. odlegly, odieglas odlegle

23. kuchnia polowa

LESSON 111

- follower of Hitler, Nazi

- morale, mood, atmosphere

- insubordination

- to desert

- rest

- distant, far

- field mess

24. zabiera6 sic, i. (do 4. gen.)- to be set (about), to prepare
zabieram sig oneself (for), to get to
zabiera sig (work)

zabra6 sig, p.(do
zabiorg sig
zabierze sig

25. pgdzi6,
pgdzg
pgdzi

gen )

popcdzié, p.
popgdzg
popgdzi

26. przewr6c1 C (sic), P.
przewrOcc (sig)
przewróci (sic)

przewracaE (sig), 1.
przewracam (sic
przewraca (sic)

27. przestraszy6 (sig), p.
przestraszg (sic)
przestraszy (siO

straszy6, i.
straszg
straszy

26

- to speed, to hurry, to rush,
to drive

- to turn, to overturn; to up-
set

- to frighten, (to get
frightened), to scare to
get scared)



28. zabraé, p. zabieraE,
zabiore zabieram
zabierze zabiera

29. pech, m.
pecha, gen. S.

30. t afi6, p.
trafie
trafi

(na + acc.)

trafia61 1. (na + acc.)
trafiam
trafia

LESSON 111

- to take up (passengers,
time), to pick up (pas-
sengers, parcels)_ to give
a lift

- bad luck

- to hit (upon
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PATTERN SENTENCES

1. Transzeja prowadzila przez las, a potem przez pola.

2. Droga dowozu przechodzila przez miasto.

3. Wojska powietrzno7desantowe przeprowadzily atak.

4. Wçzel kçyjny zostal zbombardowany przez lotnictwo
npla.

5. Rejon zrzutu znajdowal sie na zachod od miasta.

6. Wzrzutnia pocisków byl- zamaskowana s ecjaln4 siatk4
liTr7T7--

7. Pocisk k.i_e_owany jest to pocisk, kt6ry jest kierowany albo
z zeun4trz albo przez wlasny przyrz4d sterujacy. Pociski
kierowane sq nastepuj4cych rodzaj6w:

1. ziemia ziemia"
1/

2. ,ziemia - powietrzet
3. powietrze powietrze"
4. powietrze ziemia"

8. Sztab opracowal szczególowy plan operacyjny.

Ka2dy spadochroniarz mial pistolet maszynowy.

10. Broil indywidualna byla w ti-Lgazynie.

11. Broli zespolowa byla wtedy bardzo potrzebna.

12. Dow6dca kazal zrzuci6 broil zespolow4 na spadochronach ko-
loru 261tego.

13. Szybowiec to jest rodzaj statku powietrznego bez silnika.

14. Samolot transnortowy wyl4dowa1 na lotnisku.

15. P nkt zbiórki kompanii byl wszystkim znany.

16. Wezel ivznoAci jest to zesp6l Arodków l4cznoAci rozwinie-
tych w pewnym punkcie w celu umc:dliwienia dow6dcy utrzy-
mywania I4cznoLci z oddzialami.

17. Dow6dca bezskutecznie prapowal nawi4za lczno.

34
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18. Kontakt z partyzantami zostal wreszcie nawiazany.

19. Nale y postpowaE wedlug planu.

20. Punkt medyczny daje pomoc medyczna rannym I chorym oraz
przygotowuje lch do dalszej ewakuacji.

21. Smiglowiec ladowaI na polu.

22. Busola wskazuje strony gwiata.

23. Dowódca kazal ob1iczy6 poloienie budynku.

24. Podoficer podal namiar mo'idzierzom.

25. Pierwsza seria byla za kr(Stka.

26. Oddzial musial wtedy przeiywaé cicikie chwile.

27. Wri5g staral sic zlikwidowaé przyczôlek.

28. Tylko jeden 221211 mechaniczny zostal zni zczony.

29. Ranny nie magl zatamowa'6 krwi.

30. Nasz oddziaI mial za zadanie pczygciE teren z nieprzyjacie-
la.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Akcja desantowa

(Based on IMS 15)

Nasze dow6dztwo postanowi o skierowae gl6wny atak na

Brzege znajdujqcy sig 10 km za pierwszq transzejq npla. Mias-

to 1e2aIo na gI6wnej drodze dowozu npla. Dow6dztwo postano-

wilo przeprowadzie atak przy pomocy oddzial6w wojsk powietrz-

no-desantowych. Oddzialy te mialy zaatakowaa Brzerge od stro-

ny zachodniej zorganizowaE rzycz61ek na p6Inoc od rzeki

zaatakowae najwatniejsze wgzly komunikacyjne. Rejon zrzutu

zotal wyznaczony na zach6d od miasta, gdzie wedlu, meldunków

naszego wywiadu znajdowaly si g wyrzutnie pocisków kierow_a_uch.

Opracowano szczeelowy plan cperacyjny. Spadochroniarze

mieli miee tylko bron indywidua1n4. Broil zespolowa ffliala bye

zrzucona na spadochronach koloru 26Itego. Sprzgt cie2ki mial

bye przywieziony szybowcami, a p62niej te2 samolotami transpor-

t_anaL. Ka2dy spadochroniarz skaczqc miaI wiedziee., gdzie jest

punkt zbiOrki jego kompanii i jakie sq jego zadania. Jedni

mieli przecinaE linie telefoniczne, drudzy mieli niszczyé ALv.tm

Iy lqcznoAci. Specjalny oddzial mial nawiqza6 kontakt z par-

tyzantami.

Operacja desantowa rozpoczgla si a 4-tej rano i po gpo-

wala wedlug Drzewidzianego planu. W p6I godziny po wystarto-

waniu pierwsze samoloty znalazIy sig nad rejonem miasta.
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Natychmiast pop wy14dowan1u ioinierze w przewidzianych

zespolach rozpoczcli akcjc niszczenia. Tymczasem nieprzyja-

ciel zorientowawszy sie w sytuacji rozpoczajorganizowaé wal-

kc z desantem. Przy niszczeniu slup6w przecinaniu druteng

telefonicznych jeden z toinierzy zostal ranny w rarUc. Sani-

tariusz wziAl go na plecy i zaniós1 do punktu medycznego. Po-

niewa± byl on ci0ko ranny, zostai on ewakuowany gmiglowcem

do szpitala polowego.

W innym miejscu posuwanie sig naprzód zostalo zatrzymane

ogniem karabinu maszynowegol kt6ry znajdowal sic w budynku na

prawo od drogi. rodoficer przy pomocy buspli obliczyl polo e-

nie budynku ± podal nAmiar mo'idzierzem. Bateria modzierzy na-

tychmiast otworzyla ogien. Pierwsza seria byla za krótkal ale

ju druga byla w celu

Oddzial mégl teraz posuwa6 sic dalej. W tym samym czasie

cig2kie chwile prze al oddzial w sile baonut który zorgani-

zowal przycze5lek mostowy. Musial on stale odpierae natarcia

wroga staraj4cego sic zlikwidowae ten przyczoiek. Sytuacja w

tym rejonie stala sic wkrótce powa2na. Batalion znalazl sic

pod silnym ogniem modzierzy I bezpogrednim ogniem artylerii

strzelajacej ze wzgórzy na p6inocny wschód od miasta.

Okolo godziny 9-tej rozpoczclo qi nieprzyjacielskie ude-

rzenie na most. Nacieraly czolgi oraz wozy pancerne na gasie-

nicach. Czcg6 czolgow I wozéw pancernych przeszla przez most,

jednak 10 pojazdOw zos alo zniszczonych ogniem granatników
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przeciwpancernych. Z powodu tego caly ruch zostaI zatamowany.

Nieprzyjaciel stracil 14czn 66 z oddzialami na poludniowym brze-

gu rzeki. Oddzialy te zostaly jednoczeAnie zaatakowane przez

nasze czolgi, ktc5re przerwaly front od poludnia, nawi4zaIy I4cz-

nog z oddzialami desantowymi i oczyAcily teren z nieprzyjaciela.

BrzegC zostal zdobyty.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multipie Choice Statements
based on Na ration

Akcja desantowa

1. a) Brzege znajdowal sic 10 km za pierwsz4 transzej4 npla.
b) Brzege znajdowal sic na terenie zajctym przez nasze od-

dzialy.
c) Brzege zostal zajgty przez nasze oddzialy.
d) Brzege unikn41 naszego ataku.

a) Brzege iest du2,ym miastem.
b) Glemna droga dowozu npla przechodzila przez Brzege.
c) Gl6wna droga dowozu npla prowadzila 10 km od Brzegcia.
d) Nasza glOwna droga dowozu przechodziIa przez BrzegE.

a) Nieprzyjaciel chciaI u2ye wojsk powietrzno-desantowych.
b) Dowidztwo wojsk npla postanowilo wycofa6 sic z Brzeg-

cia.
c) Nasze wojska powietrzno-desantowe mialy zaatakowal

Brzege.
d) Nasze dowOdztwo postanowilo wycciae wojska powietrzno-

desantowe z rejonu Brzegcia.

4. a) Brzegé mial bye zaatakowany od strony pólnocnej.
b) Wojska powietrzno-desantowe nie mogly przeprowadzie

ataku.
c) Brak bylo szybowc6w.
d) Atak naszych oddzialów powietrzno-desantowych na BrzegE

byl planowany od strony zachodniej.

5. a) Przyczólek mial by6 na poludnie od rzeki.
b) Spadochroniarze mieli utworzye przyczólek na pOInoc

od rzeki.
c) Przyczôlek ial by6 zorganizowany na pólnoc od miasta

Brzege.
d) Wojska powietrzno-desantowe nie planownly utworzenia

przyczólka nad rzeka.
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6. a)

b)
c)

d)

b)

c )

d)

a)
b)
c)
d)

10. a)

b)
c)
d)

11. a)
b)

c)
d)

.Najw Aniejsze
ne.
NajwaAniejsze
Najwainiejsze
kowane..
NajwaAniejsze
ne.

wgzly komunikacyjne mogIy bye zaatakowa-

wgziy komunikacyjne zostaly zaatakowane.
wgzly komunikacyjne powinny bye zaata-

wgzly komunikacyjne mialy bye zaatakowa-

Wyrzutnie pociskOw kierowanych znajdowaly g na za-
cheid od miasta.
Wywiad nasz nie nie wiedzial o wyrzutniach pociskáw
kierowanych.
Rejon zrzutu mial miejsce na wschOd od miasta.
Zrzut nie me5gl sig odbye w planowanym rejonie, bo tam
znajdowaly sig wyrzutnie pocisków kierowanych.

Plan operacyjny powinien bye bardzo szczeg(Slowy.
Plan operacyjny mial bye bardzo szezególowy.
SzczegOlowego planu nie moAna bylo opracowae.
Opracowano bardzo dokladny plan operacyjny.

Spadochroniarze skakali bez broni.
Spadoehroniarze mieli
Spadochroniarzom miano dae broli indywidualnq.
Spadochroniarze mieli dostae wigcej broni.

Spadochroniarze skakali na spadoehronach koloru 261-
tego.
Spadochrony sig nie cheialy otworzye.
Spadoehrony byly zlotego koloru.
Planowano zrzucie broil zespoiowa na Aóltych spadoch-
ronaeh.

Spadochronial-ze potrzebowali sprzgtu cigtkiego..
Szybowce i samoloty transportowe mia/y przewiee
sprzgt cigAki.
Sprzgt eigAki przewieziono cigiarówkami.
Do przewiezienia sprzgtu cigAkiego u±yto transporterOw.

12. a) Spadochroniarze nie wiedzieli a punkcie zbiOrki swej
kompanii.

b) KaAdy spadochroniarz mial swoje.zadanie.
c) Spadochroniarze powinni wiedziee, co maja robie.
d) Wszyscy spadochroniarze mieli zna6 punkt zbiorki kom-

panii i swoje zadania.
t.
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13. a) Wszyscy spadochroniarze musieli przecina6 linie tele-
fonic7ne i_niszczy6 wezly 14cznoAci.

b) Spadc-Aroniarze mieli niszczyé wezly komunikacyjne.
c) Jedna grupa miala za zadanie przecinaE linie telefo-

niczne, a zadaniem drugiej grupy bylo niszczenie wez-
16w 14cznoLci.

d) Jedni spadochroniarze przecinali linie telefoniczne,
a drudzy niszczyli wezly 14cznoAci.

14. a) Partyzanci wspoldzialali z naszymi spadochroniarzami.
b) Zadaniem jednego oddziatu naszych spadochroniarzy

bylo nawi4zanie kontaktu z miejscowymi partyzantami.
c) Miejscowy ruch oporu chcial z nami wsp61pracowa6.
d) Kontaktu z partyzantami nie udalo sie nam nawi4za6.

15. a) Nasze dow6dztwo mialo plan akcji.
b) Desant zacz41 sie o 4-tej.
c) Desant zacz41 sie punktualnie wedlug planu.
d) Desant zacz41.sie o 4-tej I wyg14dalo na to, 2e sie

pomyginie skoticzy.

16. a) jeden z tolnierzy sie skaleczyl.
b) Jeden z 2o1nierzy zgin41 przy przecinaniu drut6w te-

lefonicznych.
c) Jeden z 2olnierzy byl ranny.
d) Jeden z 2olnierzy niszczyl slupy telefoniczne.

17. a) Sanitariusz za1o2y1 rannemu opatrunek.
b) Sanitariuszowi udalo sie zanieLE rannego do punktu

medycznego.
c) Sanitariusz wzi41 rannego na plecy.
d) Sanitariusz byl ranny w plecy.

18. a) Cie2ko rannego przewieziono Amiglowcem do szpitala
polowego.

b) CieAko ranny 2o1nierz bal sie lecie6 Amiglowcem.
c) Cie2ko ranny zostal ewakuowany szybowcem do szpitala

polowego.
d) W szpitalu polowym cietko ranny 20lnierz mial dobra

opieke.
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19. a) Podoficer umial ob11czy6 poloZenie budynku.
b) Bez busoli obliczenie poloienia budynku byloby utrud-

nione.
c) Podoficer przekazal moidzierzom dokladne inf_rmacje,

jak maj4 strzela6, aby trafié w cel.
d) Podoficer mial busolc.

20. a) Bateria moalzierzy zaczcIa strze1a6.
b) Bateria modzierzy pr6bowala trafi6 w budynek.
c) Modzierze strzelaiy bardzo dlugo.
d) Budynek zostal trafiony drugq seri4.

21. a) Jeden batalion utworzyl przycz6lek mostowy.
b) Batalion, kt6ry utworzyi przycz6lek mostowy, nie

mial trudnego zadania.
c) Sytuacja na przycz6lku mostowym byla powa±na.
d) Zolnierze spcdzali czas wesolo.

22. a) Nieprzyjaciel odpieral natarcia.
b) Wr6g nacieraI stale.
c) Wrog chciaI utworzy6 przyczolek.
d) Nieprzyjaciel atakowal nasz batalion, bo chcial go

zmusi6 do opuszczenia przycz6lka.

23 a) Nasi Zolnierze zniszczyli dziesic6 pojazd6w wroga.
b) Wr6g zniszczyI nam dziesiet pojazd6w.
c) Zniszczy1iLmy granatnikami przeciwpancernymi dzie-

sic6 pojazd6w wroga.
d) Wszystkim czolgom npla udalo sic przej66 przez most.

24. -) Nieprzyjaciel utrzymywal I4cznog przez caly czas
ze swoimi oddzialami.

b) Nasz batalion nie m6gI sic po14czy6 z silami gl6w-
nymi.

c) Nieprzyjaciel nie tracil I4cznoLci ze swoimi Oddzia-
lami.

d) Nieprzyjaciel nie miaI IacznoAci z tymi oddzialami,
ktore byly na poludniowym brzegu rzeki.

25. a) NasFe czoIgi sic wycofaly.
b) Nasze czolgi zlikwidowaly resztc oddziaI6w nieprzy-

jaciela.
c) Nasze czolgi przeszly przez teren nieprzyjaciela.
d) Nasze czolgi posuncly sic naprz6d.
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1. transzeja

2. droga dowozu

w jska powiet

VOCABULARY

LESSON 112

rench, fire trench

- route of supply

z o-desantowe, pl. - airborne troops, para-
troops

c nter of transportation4. wezel komunikacyjny, m.
wgzla komunikacyjnego gen.

5. rejon zrzutu, m.
rejonu zrzutu, gen.

6. wyrzutnia, 1.
wyrzutni, gen.

7. pocisk kiefowany, m.
pocisku kierowanego, gen. s

szczegolowyl szczególowa,
szczeg61owe

szczeOlowo

9. spadochroniarz, m.
spadochroniarze, nom. pl.

10. indywidualny, indywidualna,
indywidualne

indywidualnie

11. broil zespolowa

zespolowy, zespolowa, zespo-
lowe

12. zrzucié, p. zrzucae,
zrzuce zrzucam
zrzuci zrzuca

szyowiec, m.
szybowca, gen. s.

- drop zone

- launching pad, launching
device, launching mount

- guided missile

- detailed

- in detail

- parachutist, paratrooper

- individual

- individually

- crew served weapons

- group, collective (adj.)

- to drop

- glider

14. transportowy, transportowa, transportation, transport
transportowe (adj.)
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15. punkt zbiôrki m.
punktu zbil5rki, gen. S.

16. wezeI 14cznoLci, m.
wezla I4cznoAci

17. nawiaza6, p.
nawiai-e
nawi42e

nawi4zywa6,
nawi4zuje
nawiazuje

18. kontakt, m.
kontaktu2 gen. S.

19. postepowa6, 1.
postepuje
postepuje

post4piél p.
post4pie
postapi

20. punkt medyczny, m.
punktu medycznego, gen.

21. Amiglowiec, m.
Amiglowca gen.

22. busola, f.

23. obliczy6, p. ob1icza6, i.
oblicze obliczam
obliczy oblicza

24. namiar, m.
namiaru, gen. s

25. seria, f.

26. przeiywaE,
przetywam
przeywa

prze2y6,p.
przey je
prze2yje

27. wr6g, m.

28. pojazdl m.
pojazdu, gen. S.

29. zatamowaE, P.
zatamuje
zatamuje

30. oczyAci6, p.
oczyszcze
oczyAci

tamowa'a,
tamuje
tamuje

oczyszcza6,
oczyszczam
oczyszcza

rallying point

- communication center

- to establish, to enter
into connection, to
refer

- contact, touch switch

- to proceed, to develop,
to behave

- aid sta ion

- helicopter

- compass

- to compute, to figure
out

- compass azimuth

- series, burst (M.T.)

- to live through, to
outlive, to survive

enemy, foe

- vehicle

- to block, to jam, to
stop (bleeding

- to clean out, to mop out
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PATTERN SEN1tNCES

1. Wyprawa bombowc6w sig udala.

2. Znam kapitana Kulczyckiego, to dogwiadczorly lotnik.

Dzig m6j pier szy lot bojowy, wigc jestem troche tym pod-
niecony.

4. Czy ta nowa pogioska o koncu wojny jest prawdziwa?

5. Dzisiejszy obiad byl bardzo smaczny.

6. Klucz w locie bojowym sklada sie zwykle z czterech lub
szesciu samolotOw.

7. Mapa plastyczna znajduje sie w sztabie.

8. Nasze glowne uderzenie ma nast4pi6 pc) zbombardowaniu pozycji
nieprzyjacielskich.

Start odbyl sig wedlug planu.

10. Stan alarmowy zostal odwolany.

11. Samoloty npla odleciaIy, wigc alarm zostanie za chwile odwo-
lany.

12. Stanowiska obronne npla trzeba zara- nanie 6 na mapg.

13. Kolejka w4skotorowa ma tor o szerokogci 1000 mm.

14. Kamieniolom znajdowal s e na wsch6d od miasta.

15. Podn6e wzgórza bylo lesiste.

16. Stok wzOrza nie byl lesisty.

17. Dywizja pancerna posuwala sie naprz6d.

18. Latwo rozpozna6 tg kobiete, bo ma na 5obie czerwon4 suknie.

19. Ze wzglgdu na obecn4 tu kobietg nie mo2na tego m6w16.

20. Tylko jedno wysunigte stanowisko naszej piechoty zostalo
wykryte.

21. Wnek strzelecki to jest okop strzelecki dla jednego iol-
nieiza. Mo2e to by6 okor strzelecki dla lei4cego, stoj4-
cego lub k1ecz4cego.
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22. 2oInie ze mlasz4

23. Dzisiaj plutonowy Kowalski musi Roprowadzi6 patrol.

24. Dow6dca popro adzi wyprawv osobigcie.

25. Dywizjon mygliwski sklada siv z dwóch lub trzech eskad r
myg1iwskich.

26. Samolot musial kr42y6 na du2ej wysokogci.

27. Lallaviia jest to teren pozwalaj4cy na start i 14dowanie
samalotow.

28. Droga lub szeroka ulica wy adzana drzewami nazywa siv alejq.

29. Drugi lucz ma zrzuciE bomby na umocnienia drugiej I trze-
ciej transzei.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Przed glównym uderzeniem

Dokladnie o god7inie 8.15 dow6dca wyprawy bombowców pod-

puikownik SkarAyliski wszedi do namiotu, gdzie ze,raly sie na

odprawe zalogi samolotow wyznaczonych rozkazem do wziecia

udzialu w wyprawie bombowc6w. ChociaA czIonkowie zal6g byli

juz dog-iadczonymi iotnikami i brali udzial w niejednym locie

bojowym, dzig jednak wszyscy byli troche podnieceni. WedIug

poglosek, wyprawa dzisiejsza miala by sp cjalnie wa±na I trud-

na.

PodpuIkownik Skaryfiski, pc) odebraniu krótkich meldunk6w

od dow6dc6w kluczy, zb1iy1 sie do mapy plastycznej i zacz41

mówi6: Celem dzisiejszej wyprawy jest zb- ,oardowanie pozycji

nieprzyjacielskich na polnoc od wzgórza 343, po ktorym ma na-

stapi6 gIówne nasze uderzenie. Czas startu bedzie podany p6i-

nie' Wszystkie zalogi sod tej chwili s w stanie alarmu. Na

mapie tej s4 dokIadnie naniesione stanowiska obronne npla.

Transzeja pierwsza biegnie dokladnie wzdIu nasypu kolejki

w3skotorowej, prowadz4cej z kamieniolomu do stacji kolejowej

Deb1in. Pie6set metréw za transzej4 pierwsz4, u podnoza wzg6rza

biegnie transzeja druga a za ni4 na stoku wzg6rza transzeja

trzecia. Ten odcinek frontu broniony jest przez pulk piechoty

batalion czoIg6w. Wedlug informacii z drugiego oddzialu w

malej miejscowogci na poludniowy-wsch6d od wzg6rza w budynku
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szkolnym znajduje sig uuwÔdZtWo nieprzyjacielskiej dywizji pan-

cernej. Budynek, jak panowie ju2 na mapie widz4, jest latwo

rozpozna6 ze wz 1 du na wielkogE. Jednostek przeciwlotniczych

nie rozpoznano. Musz4 one jednak gdzieg byE ± to bardzo dobrze

zamaskowane. A teraz podam polo2enie wiasne. Transzeja pierw-

sza naszej piechoty biegnie wzdlu2 drogi ze stacji kolejowej

Dgblin do lasu przy miejscowogci Zawada. Nasza piechota prze-

prowadzila wczoraj natarcie, ale zostalo ono zatrzymane na kil-

kadziesiat metrOw przed zasiekami. Przy bornbardowaniu nale2y

uwa2aE na te wysuniete stanowiska wlasnej piechoty we wnekach.

Kiedy 2oInierze, ktOrzy sie tam okopali, zobacza nasze sa oloty,

wyrzuca granaty dymne czerwonego koloru.

Wyprawg poprowadze osobigcie. Bedziemy mieli oslone dwu

dywizjonów mygliwskich. Jeden poleci na naszej wysokogci, a

drugi dywizjon bedzie kr±yl na wysokogci 2000 metrôw nad nami.

Bombardowanie przeprowadzimy z wvsokogei 1000 metréw. W wypadku

uszkodzenia maszyny, ladowaE na 14dowisku na wsch6d od stacji

Dgblin, kolo mostu kolejowego. W wypadku przymusow-go ladowania

na terenie nieprzyjaciela, zniszczy6 sprz t. Granica wschodni

naszego celu jest rzeka, a zachodni4 I poludniowa droga pro a-

dzaca z kamieniolomu w kierunku miejscowoci 2abno.

Droge te latwo mo2na rozpoznae, gdy2 jest wysadzona drzewa-

mi ± najszersza w t j okolicy. Pierwszy klucz wystartuje ako

pierwszy lec4c na czele wyprawy ± bedzie mial na celu zniszcze-

nie bombami zasiek w i. pierwszej transzei npla. Drugi klucz
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zrzuci bomby na umocnienia drugiej I trzeciej transzei. Trze-

ci klucz ma za zadanie zbombardowa6 miejscowoA6 2abno, a szcze-

gôlnie budynek szkolny. MyLle- Ae wszystko jest jasne. Stan

pogody na dzien dzisiejszy wediug komunikatu meteorologiczne-

go: czgAciowe zachmurzenie, wiatr slaby z kierunku poludnio-

wego, widocznoA6 dobra.

Prosze teraz splawdzi6 czas. Teraz jest godzina 8.25.

Czy panowie majg jakieA pytania?"

44



VOCABULARY

1. wyprawa, f.

2. dowiadczony, dogwiadczona,
doAwiadczone

podniecony, pcdniecona,
podniecone

4. pogloska, f.

5. dzisiejszy, dzisiejsza
dzisiejsze

6. klucz, m.
klucza, gen. S.

7. mapa plastyczna

nastapi6, p.
nast4pie
nastapi

9. start, m.
startu, gex

10. stan alarmu

nastepowa6
nastepuje
nastepuje

S.

11. a'irm, m.
alarmul gen. S.

12. nanieL6, P.

naniosg
naniesie

naniesiony,
nanicsione

13. w skotorowy
w skotorowe

nanosi, 1. na
mape

nanosze
nanosi

naniesionE

w4skctorowal

14. kamienioloml m.
kamieniolomu, gen.

.15. podnó2e, n

16. stok, m.
stoku, gen.

45
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- expedition, mission, sortie

- experienced

- excited

- rumor, report

- today's

- flight

- sand table

- to take place

- take off, start

- stand-by, alert

- alarm, aletv

- to plot on the map

ploted, marked

- narrow-gauged

- quarry

- foot( of a hill,
mountain

- slope
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17.

18.

19.

113

pancerny, pancernal pancerne

rozpozna, p. rozpoznawa61
rozpoznam rozponajc
rozpozna rozpoznaje

wzglqd, m,
wzglcdu, gen. S.
ze wzglcdu na acc.

- armored

i.- to identify, to locate,
to reconnoitre

- regard, respect

20. wysu icte stanowisko - advan- d position

21. wnçk, m.
wncku, gen.

- prone shelter

22. okopaE sic, p. o opywa6,sig,
okopic sic okopujc sig
okopie sig okopuje sic

- t- dig in

poprowadzi61p. prowadzié,
poprowadzg prowadzc
poprowadzi prowadzi

- to conduct, to lead

24. osobiacie personally, in person

25. dywizjon mygliwski, m,
dywizjonu mygliwskiego,

gen. S.

- fighter squadron

26. kr42yél 1. o perf ) - to circle, to cruise,
circulate

27. _14dowisko, n. - landing grotnd, landing
strip, air strip

28. wysadzony, wysadzona, wysa-
dzone instr.

- planted with

29. zrzucié, p. zrzucaé, I.
bomby

- to bomb

zrzut bomb - bombing release of bombs
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PATTERN SENTENCES

1. Ob(5z znajduje sig wgr6d las6w.

2. Teren byl górzysty.

Zapas amunicji byl nieduAy.

4. ZakaAenie krwi latwo moAe spowodowa6 gmierC.

5. Sabota2 partyzant6w byI bardzo skuteczny.

Proch jest materialem wybuchowym.

Komunizm zagra2a wolnogci gwiata.

Antykomunistyczny program radiowy radiostacji Wolna Europa"

jest nadawany codziennie do wszystkich krajow Europy grod-

kowej ± poludniowo-wschodniej.

Stacja nasluchowa odebrala meldunek partyzantów antykomu-

nistycznych.

10. Polskie SI_Ly Zbrojne_ nie zloAyly broni pc, katastrofie wrzeg-.

niowej 1939 rokul lecz walczyIy dalej poza granicami k-aju.

11. SIyszeligmy przez radio meldunek partyzantów, ale my1e -

ligmyi Ae to prowokacja nieprzyjaciela.

12. Wgrôd ggstych lasów sosnowych znajdowaIa sig duAa polana.

13. Pan Nowak jest bardzo dokladny.

14. Obserwacja przedpola byla utrudniona ze wzglgdu na gest4

mg1g.

15. Zagajnik to jest mIody las.

16. Na skraju lasu wida6 byIo nasze modzierze.

17. TIrzed wejgciem do poci4gu proszg ypewnie_sig co do roz-

kladu jazdy poci4gów.

18. Moment byl naprawdg krytyczny kiedy czolgi nas zaatakowaly.

19. Ognisko byIo juA zapalone o godzinie 6-tej.

20. Tych rekrutów trzeba przeszkoliE w rucaniu granatem.
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21. Odwaga tego ±olnierza jest wielka.

22. Na lewym odcinku poj byl straszny.

23. Jeden filar mostu zostal uszkodzony.

24. Naszym saperom nie udalo sig zniszczyô calego mostu. Tyl-
ko jedno prz lo zostalo zniszczone.

25. Dwóch partyzant6w chce siprzebra za kolejarzy.

26. Za wszelkq ceng musimy pdwre5ci6 uwagg tego wartownika od
wejacia do koszar, kt6rego on pilnuje, je2eli chcemy sic
dosta6 do *1-odka.

27. Ladunkow wybuchowych nie mo±na zbyt dlugo zak:ada6, bo
wartownik mo2e was zatma46.

28. Fundament filaru mostu byl bardzo wysoki.

29. Lont prochowy pali si- w powietrzu I w wodzie z szybkoLcia
1 cm/sek.

30. Dna rzeki bylo skaliste.

31. Uciekaj, bo mo2esz wy1ecie wpowietrze razem z mostem;
cal), ten te en je5t zamlnowany.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Wsp6 praca z r cnem oporu

PoIo2enie partyzant6w, znajduj4cych siv w obozie wgrad

gcst ch lasow gorzystego terenu bylo cic2kie i stawalo sic

coraz gorsze. Pr_rtyzanci mien_ coraz wiccej trudnogci w zdo-

bywaniu broni, amunicji a. lekarstw. Zapasy 2ywnogci te2 sic

koliczyIy. Ludzie byli giodni, a ranni umierali na zaka2enie

krwi. Akcja sabot 2u _usiala by6 wstrzymana, gdy2 brak byio

materiai6w wybuchowych. Nawet a zwykly proch bylo ju trudno.

Zostawaaa tylko nad'zieja na po oc ze strony pafistw, które tak

samo jak I partyzanci walczyly z komuniz em,

Dow6dca partyzant6w dal wigc rozkaz radiotelegrafigcie,

2eby nawi4zai za wszeikq cenc 14cznog6 z jak4L stacj4 jednego

z tych pafistw.

Po diugm wywcaywaniu wreszcie radi-t legr--igcie udalo

sic nawiazat 14cznog6 z jecin4 z antyko_ nistycznych_ stacj_ na-

sluchowych i w krotkich zdaniach przedstawié trudnogci partyzan-

tow 1 prosié o pomoc. Chocia2 dowtkiztwo sil zbojnch panstwa

antykomunistycznego nie mialo pewnogci, czy odebrany meidunek

nie je-t Jak4g prowokacj4, postanowilo jednak wys1a6 samolot

oficerem lacznikowym nad teren, na kt6rym mial sic znajdowa6

ob6z partyzancki. Po d1u2szym locie nad terenem Orskim samo-

lot znalaz1 si nad EplanA gdzie dopiero pc) dokladnej obser-

wacji mo2na bylo zauwa2y- zamaskowany ob6z w malym
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Znaki dawane ze skraju zagajnika upewnily pilota, Ae s4 wresz-

cie na miejscu. Po chwili samolot wyl4dowa1 na polanie. Roz-

mowa oficera I4cznikowego z dow6dc4 partyzant6w nie tr ala dlu-

Zebrawszy wszystkie dane o krytycznym poloAeniu partyzan-

tow, oficer I4cznikowy obiecal pomoc i w p6I godziny pOniej

samolot byl juA w drodze powrotnej. Nastepnegc dnia o Awicie

nad po1an4 ukazaI sle duAy samolot transportowy, z kt6rego

zrzucono na spadochronach zaopatrzenie. Wyl4dowalo r6wnie2

na polanie dwóch oficer6w spadochroniarzy. Oficerowie rozma-

wiaj4c przy ognisku z partyzanta i przekonali sie- Ae na szcze -

cie nie trzeba bedzie Rrzeszkalaa partyzantow. Widaa bylo, Ae

ci ludzie maj4 du±o odwai i 14 j 2 dogwiadczeni w boju. Wie-

czorem tego rago dnia spadochroniarze om6wili przy maple

z dow6dc4 plan wysadzenia waAnego mostu kolejowego. W nocy

obydwaj oficerowie z grup4 partyza t6w zbliAyli sie do mostu

na odlegloga, z której o gwicie mogliby widziea fi1ar I przesla.

Tu- nad ranem, jeszcze raz om6wiono plan akcji. Dw6ch party-

zantow plaLLLEILEL za kolejarzy podejdzie do m-stu I bvdzie

prosiIo wartownika, aby im pozwolii przejgC na drug4 strone.

W ten sposob odwroc- pni_uwag_e wartownika o_ mostu i. ulatwi4

prace obu spadochroniarzom, którzy bed4 zakladali Iadunki wybu-

chowe pod prz -lam*.

Ws y,Dszio jak najlepiej. Wartownik oczywigcie nie

chciaI pozw 'ia przebran-m partyzantoøi_ przejge na drug4 strone
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zaczql im dlugo t2umaczy6 diaczego. Tymczasem spadochronia-

rze doplyngli do mo-tu. TU jeden ze spadochroni- zy stanai na

fundamencie filaru, a drugi stan4wszy mu na ramionach wspiql

sig na filar i zaioiyl ladunki wybuchowe. Nastgpnie spadoch-

roniarze musieli nurkowa6, Zeby zaloZyó lont prochowy, który

przeprowadzili pc, dnie rzeki aZ do miejsca, gdzie byla ukryta

gr pa partyzantow. Kiedy przebrani za kolejarzy partyzanci

te wrócili lont prochowy zostal zapalony. Za chwilg nastqpil

straszny wybuch i most wylecial w powietrze.

Zadanie zostalo wykonane I partyzanci szybko zaczgli ucie-

ka6 w kierunku obozu, aby uniknqo pogcigu.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Narration

Wsp61praca z ruchem oporu

1. a) Po1o2enie partyzant6w bylo c1y2k1e.
b) Obea byl blisko miasta.
c) Partyzanci bawili si t! dosko-ale.
d) Partyzanci chcieli walczyé.

2. a) Partyzantom latwo bylo zdobywa broñ, amunic I 1 -
karstwa.

b) Partyzanci nie umieli zdobye_broni, amunicj 1 lekarstw.
c) Partyzanci mieli duie trudnoLci w zdobywaniu broni,

amunicji I lekarstw.
d) Partyzanci mieli coraz mniej trudno ci w zdobywaniu

broni, amunicji I lekarstw.

a) Partyzantom brakowalo amunicji.
b) Zapasy material6w wybuchowych sic konczyly.
c) Partyzanci mieli du2e zapasy 2ywnogci.
d) Partyzanci mieli malo EywnoAci.

4. a) Partyzanci byli glodni.
b) Ludzie we wsi nie mieli co jege.
c) Partyzanci byli ranni.
d) Partyzanci nie mieli co jeLe, a ich ranni umierali, bo

nie bylo lekarstwa przeciw zaka2eniu krwi.

a) Partyzanci nie mieli Iadunk6w wybuchowych, wlcc nie
mogli niszczye most6w I tor6w kolejowych.
Partyzanci prowadzili akcje sabota2u mimo braku ma-
terial6w wybuchowych.

c) Akcja sabota2u dawala dobre wyniki.
d) Partyzantom brakowalo material6w wybuchowych.

6. a) Zwyklego prochu bylo dosye.
b) Partyzanci mieli malo prochu.
c) Prochu nie moina bylo znale*ié.
d) Partyzanci mogli miee du2o prochu, gdyby chcieli.
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Partyzanci spodziewali sig, 2e inne pafistwa im poio-
g4 w walce z komunizmem.
Inne palistwa nie mialy nadziei.
Takie inne panstua walczyly z komunizmem.
Tylko partyzanci chcieli walczye z komunizmem.

Radiotelegrafista staraI sig nawi4zae I4cznoge ze
stacj4 komunistyczn4.
Nawi4zanie 14cznogci z jedn4 z antykomunistycznych
stacji nie trwalo dlugo.

c. Lcznoci nie mo2na bylo nawi4zaé.
d Partyzanchi radiotelegrafista nawi4zaI wreszcie

I4cznoge radiow4

9. a) Meldunek partyzancki byl prowokacj4.
b) Meldunek partyzancki mégi bye prowokacj4 komunistyczn4.
c) Nie bylo pewnogci, czy meldunek partyzancki nie jest

prowokacj4 komunistyczn4.
d) Dow6dztwo sii zbrojnych palistwa antykomunistycznego

nie wyslalo adnego samolotu nad teren, na którym
mial sig znajdowae obóz partyzancki.

10. a) Samolot dlugo kr42y1 nad górami zanim znalazI obc5z
partyzancki, kt6ry byl w malym zagajniku.

b) Samolot kr4Ayi nad terenem gorskim, ale nie znalaz1
obozu, bo ob6z byl dobrze zamaskowany.

c) Obiz byl w malym zagajniku nad rzek4.
d) Pilot latal nad terenem Orskim.

11. a) Pilot nie zauwayI zagajnika.
b) Partyzanci dawali znaki pilotowi, aby 0_ poinformo-

wae o polo±eniu obozu.
c) Pilot-chcial wrocie, bo zauway1 milicjg komunistyczn4.
d) Po znakach dawanych przez partyzantOw pilot sig zo.

rientowaI, "e jest u celu.

12. a) Poloenie partyzant6w bylo zle.
b) Partyzantom dobrze si powodzilo.
c) Oficer I4cznikowy wr6cil do obozu.
d) Partyzanci mieli dane o wrogu.-
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13. a) Samolot transportowy ukazal sig nad poian jak tylko
zaczglo sig robi6 ciemno.

b) Partyzanci otrzymali zrzut zaopatrzenia.
c) Partyzanci zrzucili zaopatrzenie na spadochronach.
d) Zrzut byl w poludnie.

14. a) L4dowanie bylo trudne.
b) Na polanie bylo dwOch oficerów.
c) Dwaj spadochroniarze, ktc5rzy wy1 d wali, byli oficerami.
d) Spadochroniarze byli na polanie.

15. a) Partyzanci s4 dogwiadczonymi tolnierzami.
b) Partyzanci musz4 by6 przeszkoleni.
c) Na szczggcie trzeba partyzantOw przeszkolie.
d) Partyzanci upewniali oficer6w, te potrzebuj4 prz -zko-

16. a) Partyzanci nie s4 dogwiadczeni.
b) Partyzanci maj4 duto odwagi.
c) Ludzie ze wsi maj4 wigcej odwagi nit partyzanci.
d) Spadochroniarze maj4 duto odwagi.

17. a) Plan byl bardzo watny.
b) Wieczorem wysadzono most.
c) Dow6dca partyzantów chcial wysadzi6 most.
d) Omówiono plan wysadzenia mostu kole owego.

18. a) Oficerowie obserwowali most z dutej odleglogci.
b) W nocy nie bylo wida6 mostu.
c) padochroniarze z partyzantami podeszli dosy6 blisko

do mostu.
d) Pilary I przgsla byly widoczne nawet w no y.

19. a) Wszyscy partyzanci przebrali sig za kolejarzy.
b) Dwc5ch partyzantom chce odwrocié uliagg wartownika.
c) Dwóch kolejarzy chcialo przejg6 przez most.
d) Wartownik nie wierzyl kolejarzom.

20. ) Spadochroniarze za1o24 ladunki wybuchowe pod przgslami
mostu.

b) Spadochroniarzom nikt nie mote u1atwi6 pracy.
c) Wartownik wiel te kolejarze sa partyzantami.
d) Filary s4 zaminowane.
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21. a) Wartownik strzelil do partyzante5w.
b) Kolejarze_byli przebrani za partyzan- w.
c) Partyzanci wreszcie przeszli przez most.
d) Partyzantom nie byIo wolno przej66 przez most.

22. a) Spadochroniarze zalcdyli ladunki wybuchowe, a potem
poplyngld do mostu.

b) Tylko jeden spadochroniarz zaIoyl ladunki wybuchowe.
c) Spadochroniarze nie mogli wykona6 swego zadania.
d) Jeden stal na fundamencie filaru i zakladal ladunki

wybuchowe, a drugi stal mu na ramionach.

23. a) Wartownik rozmawia ze spadochroniarzem.
b) Lont bylo widae na powierzchni wody.
c) Spadochroniarze nie potrzebowali nurkowaé.
d) Lont prochowy prowadzil od mostu do miejsca, gdzie

byli ukryci partyzanci.

24. a) Kolejarze wr6cili do partyzant6w.
b) Wartownik_zacz4I strzelaE.
c) Partyzanci wysadzili most w powietrze.
d) Lontu nie mo2na bylo zapalié.

25. a) Partyzanci chcieli unikn46 poáci u.
b) W obozie c::ekano na wynik akcji.
c) Zadania nie wykonano.
d) Partyzanci uciekali, bo sig ball kolejarzy.
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VO ABULARY

Narration

1. wArad - a ong

2. garzysty, Orzysta, girzy- e - mountainous

zapas, - reserve, store, supply,
zapasu n. S. stock

zaka±enie krwi

5. sabota27 m.
sabota2u, gen. s.

6. proch, m.
prochu, gen. s

- blood poisoning, infec ion

- sabotage

- gunpowder

7. komunizm m. - communism
komunizmu, gen. s.

antykomunistyczny, antykomu- anticommunistic
nistyczna, antykomunistyczne

9. nasluchowa stacja

10. sily zbrojne (pl. only) ar ed forces

11. prowokacja, f.

12. polana, f.

13. dokladny2 dok adna, dokladne - exact, precise, accurate

- monitoring station

- provocation

- glade, (forest) clearing

14. obserwaci-, f. :veillance observation

15. zagajnik, m. ve
zagajnika, gen. s.

16. skraj, m.
skraju, gen.

17. upewni (si)- p.
upewni (sig
upewni (sip)

upewniae (sip)
upewniam (siO
upewnia (sip)

56

ed e, rim

o assure, (to ma e sure
to ascertain)



18. krytyczny, kr
krytycznie

19. ognisko n.

20. przeszka1a6, _

przeszkalam
przeszkala

21. odwaga, f.

22. b6j, m.
boju, gen. s.

23. filar, m.
filaru, gen.

24. przcslo

yczna, krytyczne - critical
- critically

- campfire, bonfire

- to trainprzeszkoliE,
przeszkolc
przeszkoli

25., przebiera6 sic, i.
przebieram si
przebiera sic

przeb.raE sic, p.
przebiorc sic
przebierze sic

26. odwrócié, p.
odwr6cc
odwrt5ci

27., zakiada6, 1.
zakiadam
zaklada

odwracaC, i.
odwracam
odwraca

zalo±ye, p.
zaloc
zaloiy

28. fundament, m.
fundamentul gen. s.

29. lont prochowyl m.
lontu prochowego, gen,

30 dno, n.

31. wylecie

wylecv
wyleci

wylatywaé, I.
w powietrze

wylatujc
wylatuje

LESSON 114

- daring, bravery, bold-
ness

- combat, battle engagemen

- pillar, column, pier

- span

- to disguis
to change

- to diver
to turn

oneself,
clothes)

to turn aw;y,
ver

- to place, to establish

- foundation, basis

safety fuse, time fuse

bottelm

- to blow up, to explode

Communication Exchange_ _

1. kwadrat, m. - square
kwadratu, gen. s.
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PATTERN SENTENCES

1 Panstwo sprzymi_erzone pomagaIo partyzantom.

2. Ten nowy grodek chemiczny jest bardzo skutec ny.

3. Zwiadowca jest to ko1nierz wykonujqcy rozpoznanie.

4 Karolczaka nazywano
itcytrymTT, bo umial wyjge caIo z na

trudniejszej sytuaeji.

Tego mostu na1e2y strzec dniem I noca..

Gotowoge_bojowa jest to Stan przygotowania oddziaIow lub
pojedynczego koinierza do podjccia walki.

7. Te informacje byby wEEF:erpuj4ce.

Bojowe grodki promieniotwórcze (BSP) sa ukywane do bomb, po-
cisków, granatów mo2.dzierzowych, rakiet i samolotew-pocisk6w.

Dowódca mial zamiar ci4gn wszystkie oddzialy w celu przy-
gotowania sic do odparcla natarcia.

10. Posilki nie zostaly gci4gnicte na czas.

11. Przez bagna pro adziIa tylko jedna w4s1ca. gciekka.

12. Nasi partyzanci mieli za zadanie przenikna noc4 w giab te-
renew zajmowanych przez npla.

13. Urzqdzenia fabryki zostaly kompl:tnie zniszczone.

14. Odpowied na to pytanle jest trudna.

15. Lotnictwo bombarduje duze ob4ekty, np. fabryki st cje
wezly kolejowe.

16. Dowódca pulk4 zostal zabity, wic podpuIkownik Mik Iajczak
musial objqe dowództwo puIku.

17. Akcja wersyjna objIa caly kr j.

18. Zgodn_ie z rozkazem dow6dcy nie naleiy nikomu dawae urlopow

19. Wgre)d kolnierzy powstalo duke zamieszanie.
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20. Bomba bur.z4ca jest to bomba lotnicza posiadaj4ca silny
ladunek material6w wybuchowych. Celem tej bomby jest
burzenie obiektf5w stalych npla.

21. Bomba zapala_Aca jest to bomba lotnicza wypelniona mate-
rialem, który zapala I powoduje poAar.

22. 2oInierze pojedynczo przechodzili prz z most na drug4
stronç rzeki.

23. Na drodze sta._ olbrzymi. czolg.

24. Eksp1oz'a wstrz4snla ca1 4 fabryk4.

25. Pierws2:e bomby lotnicze byly stosunkowo male.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

cja odclEial:6,11_2L.LIyzanckich
na txIach ni_ep!!xlaiLla

Oficer 14cznikowy paAstwa sprzymierzonego, poruc- -ik Ku-

ja I dow6dca grupy partyzantów, Jerzy, siedzieli w namiocie

grail w karty trochc dia zabicia czasu, a

cia zdenerwowania. Powodow do zdenerwowani-

ochc dla pokry-

ieli oni sporo.

Grupa partyzantow pc) zejAciu z gér znajdowa1a sic w lasach

blisko du2ych zakladôw, o ktorych wiedzieli tylko tyle, 2e to

podobno jest jakaA chemiczna fabryka. Trzy dni temu dow6dca

partyzant6w wyslal jednego ze swoich najlepszych zwiadowcow,

Karolczakal któregc wszyscy nazywali oChytrym", 2eby zebral

informacje o tej st_rzOonej przez wojsko fabryce. Zadanie Ka-

rolczaka bylo tym bardziej trudne7 2e oddziaiy wojskowe znaj-

dujace s c na terenie fabryki byly stale gotowoAci bojowej-

D piero po tygodniu Karolczak wr6cil do obozu, przynosz4c wy-

czerptlase informacje o tajemniczej fabryce. Okazalo sic e

to byla fabryka bo olaL_SLILLILL2s2D4Oniortw6rczych. Fabryka

ta znajdowaia sic czcAciowo pod ziemi4.

Fabryka miala trzy wejAcia. Strze2ona byla przez batalion

piechoty i. jednostkl artylerii przeciwiotniczej- Na polnoc od

fabryki byla rzeka I bagna. Na poludnie teren b 1 -niestety

ot arty. Tu znajdàwaly sic dziala I gniazda karabin6w maszy-
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nowych. Atak z tej strony bylby bardzo trudny, zwlaszcza,

gdyby nieprzyjaciel Lc.i4An_41 22EL1Li z polnocy liniq ko1ejow4

lub szosq. Po meldunku Karolczaka opracowano na odprawie

nastgpuj4cy plan: W nocy partyzanci wysadz4 w powietrze dwa

glówne mosty na rzece, na polnoc od fabryki. Jeden pluton wy-

kona atak pozorowany z zachodu, a reszta zaatakuje wqski most

na wschOd od fabryki i utworzy przyczOlek, z ktorego kilka

grup saperOw przeniknie w glqb terenu fabryki I zniszczy urz_

dzenia. Nastgpnie partyzanci wycofaj4 si Po przedstawie-

niu planu, Kurzeja, jako oficer 14cznikowy, pol4czyl sig d-

g4 radiow4 z dowodztwem sil zbrojnych pafis wa sprzymierzonego

zat4da1 bo bardowania lotniczego. Otrzy al odpowied, ke o

4 -t nad ranem bombowce przez 10 minut bgd4 bombardowaly caly

obiekt. Natarcie ma sig odby natychmiast pc, nalocie. Kurze-

ja obj41 dowództwo nad plutonem majcym wykona6 atak poz _o-

wany i wyruszyl natychmiast na wzgOrze 334. Dowe5dca partyzan-

tow objq1 dowOdztwo nad grup4 dyweryina ma ca sig zebra:6 na

wzgOrzu 434.

Akcja zostala przeprowadzona zgodnie z planem. Parg

nut przed nalotem bombowcOw partyzanci wysadzili w powietrze

dwa glOwne mosty. Spowodowalo to wielkie zamies anie wgrOd

nieprzyjaciela i duke str ty podczas ni1otu bombowcOw, ktOre

zrzucily kilkanaLcie bomb burzqcych I kilka zapalajqcych.

Natychmiast 0 nalocie, Kurzeja wyszedl ze swoimi ludmi z 1

su na wzgOrzu I zacz41 posuwat si g naprze5d, Aci4gaj4c na s Oj
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pluton calq, uwage nieprzyjaciela i jego ogien. Tymczasem Jerzy

dal rozkaz, eby jego pluton zaatakowal oddzialy nieprzyjaciela

broniqce mostu na wschód od fabryki i utworzyl przyczôlek. Zaa-

takowany w ten spos6b z dw(Sch stron nieprzyjaciel stracii kom-

pletnie glowe. Saperzy nie mieli wic wielkich trudnogci by

ppjedynczo przeniknq6 w g14b terenu fabryki i zaloyé silne la-

dunki przy wejLciach do fabryki i w innych punktach. Wkrátce

nastqpily olbrzymie eksplozje. Fabryka przestala istnie6. Par-

tyzanci rozpoczeli szybki odwrot. Wieczorem wszystkie oddzialy

znalazly sie na miejscu zbiôrki wyznaczonym w lasach na pólnoc-

ny wschod od wzgOrza 434. Akcja udala sie dzieki dobremu wspol-

dzialaniu wszystkich oddzial6w. Straty byly 'tosunkowo nieduZe:

pieciu zabitych i dziesieciu rannych. Partyzantom udalo s±c

zabraE ze sob4 wszystkich rannych i bez strat wr(SciE do bez-

piecznych okolic gorskich.



VOCABULARY

Narration

1. sprzymierzony, sprzymierzona,
sprzymierzone

2. chemiczny, chemiczna, che-
miczne

chemicznie

zwiadowca,
zwiadowcy, gen. s.

4. chytry, chytra, chytre

strzec,
strzeg
strzee

ustrzec, p.
ustrzegv
ustrzee

6. gotowoA6, f.
gotowogE bojowa

7. wyczerpywa6,
wyczerpuj
wyczerpuje

i. wyczerpa6., p.
wyczerpie
wyczerpie

wyczerpujqcy,
wyczerpuj4ce

Arodek, m.
Arodka, gen.

wyczerpuj4ca,

bojowe Arodki pr ienio-
twôrcze

9. Aciqga6, 1.
Aci4gam
Aci4ga

Aciggn46, p.
Aciqgne
Aciqgnie

10. posilki (only-plur)
posilków, gen. pl.

11.. w4ski,- wq ka,

12. prienikao,
prZenikam
przenika .

13. urz4dzenie, n.

wskie

LESSON 115

allied

- chemical

- chemically

- scout, reconnaissance
man

- sly_ cunning

- to guard, to defend, to
protect

- readiness
- combat readiness

- to exhau t

exhaustive, detailed

- means, measure, agent

- radiological agents

- to pull together, to draw,
to pull down, to tow 2 to
drag

einfo cements

7'narr w

przenikn.46, p. -
Orzenikne
.przeniknie

63

o infiltrate, to pene-
trate, to difuse

- installation, establish-
ment
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14. odpowied'i,

15. obiekt, m.
obiektu, gen.

16. obejmowae,
obejmujv
obejmuje

i. objaé, p-
obejmg
obejmie

17. dywersyjny, dywersyjn dy-
wersyjne

18. zgodnie instr.

19. zamieszanie, n.

20. bomba burzaca, f

burzyé,
burz9
burzy

zburzy6, p.
zburz
zburzy

21. bomba zapalajaca, f.

22. pojedynczo

olbrzymi olbrzymia, olbrzy-
mie

24. eksplozja

2. stosunkowo

Communication Exchange

1. przechwyciE,
przechwyC
przechWyci

slabna6,_
slabnv
sabnie-

P. P

- answer, reply

object

- to take over, to include,
to comprise, to embrace

- diversionary

- according (to), in ac-
cordance (with)

- confusion, jumbled mess

- demolition bomb

- to demolish

- incendiary bomb

- single, one by one, one
at a time (as adv.)

enormous, huge, giant
(as adj.)

- explosion

- comparatively, relatively

zechwycaé,i.-
prZechwycam
przethWyCa

(here no pe f )

to intercept

weaken, to slack off
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PATTERN SENTENCES

1. Kiln, kt6ry nasze dtwo wbilo w terytorium npla, skladal
naszych najlepszych oddzial6w pancernych.

2. Nasze wojska weszly na terytorium npla.

Nasz dow6dca powiedzia-
nia.

sig

ie nie nalety obawia6 sic okr4±e-

Po_raz pierwszy. bylem w Warszawie, kiedy mialem szesnagcie
lat.

Obawa przed nieprzyjacielem byla powodem opuszczenia gra-
nicznych terenów przez ludnogé.

6. Ten problem jest bardzo trudny.

7. Dow6z Zywnogci I amunicji byl utrucinic
katastrof kolejowych na tej

8. Punkt kontroli ruchu znajdowal sig na
wa2nych dr6g.

9. Nie moZria bylo skontrolowa wszystkich woz6w.

10. Dywer ant mial przy sobie dwa granaty rçzne.

11. Proszg zacz46 hamowa6, bo zjeidiamy w d61.

12. Ruch kolowy na szosie byl wczoraj stosunkowo ma

13. 2andarm chcial wylegitymowa6 tego .2olnierza.

14. Ogrodek Czerwonego Krzy.ta byl blisko._

15. Posilek byl bardzo smaczny.

16. Nie mogIem mu udzieli6 .adnych informac
wiedzialem w tej si5rawie.

17. Czerwony KrzyZ pom6g1 panu Kow lskiemu od zukaé brata po
wojnie.

18. W raporcie Kowalski byl podany

19. Punkt zbiorki jencpw wojennych byl niedaleko

20. Ta ulotka le2aia na ziemi.

-ny powodu cz stych

skrzyZowaniu dwoch

-o sam nic nie

j"o ITE2Li2i2Er'

stqd.
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21. Tego czlowieka trzeba zachgci6 do 0:- cy, to bgdzi- lepiej
pracowal.

22. Na stole leal karabin ma okalibrowy.

23. Bron palna znajdowala sig w workach z ywnoci4.

24. Zadanie zostalo wykonane dostatecznie.

25. Dow6dca kazal sformowaé oddziaI.

26. Autostrada Poznan-Warszawa przechodzi przez miasta Kolo
Konin.

27. Dywersanci mogli wczoraj na-ag6 na nasza kolumng samocho-
dowa ale nie napadli i do dzTh nie wiem dlaczego.

28. Samochnd cigiarowy to tyle samo co cigzar6wka.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Nar ation

2A.I.Elaqn/21-2X1naaa_allEll

naszej armii

(based on IMS 17)

Po kilkudniouych civ2kich walkach front na poludniowym

odcinku zostal przez nasze dywizje pancerne przerwany. Nasze

wojska wbily sie glebokim klinem w terytorium nieprzyjaciela,

ktc5ry obawiajkc okr4enia rozpocz4I szybk_L odwrót na wsch6d.

na calej linii frontu. Po raz pierwsz_T nasza armia znalazla si

na obszarach kraju npla. Ludno66 kraju- kte)ra w obawie przed

walkami opuAciia teren g aniczny, zaczeAa wraca6 tera_ do swoich

domi5w, chociaZ mogia s1 spodzieua6, Ze zostan4 one kompletnie

zniszczone. Ruch powrotny ludnoLci przedstawial powa2ny prololem

dia naszego dowództwa.

Na drogach róunoleglych do frontu oraz drogach dowozu

ewakuacji pelno bylo uciekinierów. Najbardziej krytycznie

przedstawiaIa si sytuacja na punktach kontroli ruchu. 2olnie-

rze kontrolujqcy ruch.musieli kierowa6 tysi4ce uciekinier6w na

specjalne miejsca, gdzie ich badano i r uidOwano. Drugi Oddziai

wyslat bowieth ostrzeZenia do dow6dC6w.wszystkich jednostek, ie

wgr6d uciekinierów znajduie siv wielu.dywersantów.-- Najcivisz4

chyba pracv mien iolnierze pelni,acy_sluig.na-skrzyzowaniu

gdr2 kolumny musi,aly szybko posuwa si naprzod w kierunku
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frontu, a uciekinierzy swymi w6zkami I r6inymi pojazdami sta-

le hamowali ruch kokowy. Uciekinierzy p wylegitymowaniu_

byli zwykle kierowani do ogrodk6w Czerwonego KrzyZa, kt6rego

personel wydawal posiAki iywnoAE, udzielal pomocy lekars-

kiej I informacji oraz pomagal w odszukiwaniu zaginionych.

Wiele pracy byio tei na u kt-ch zb: rki *eficow wojennych,

gdy.2 z kaZdym dniem braliAmy wiccej iolnierzy nieprzyjaciels-

kich do niewoli. Nasze samoloty zrzucaly nad liniami hpla

ulotki zachccaAce do rzucania broni I przechodzenia na na.sz4

stronc. 2olnierze npla czcsto wicc dezerterowali. Wielu

z nich nawet przechodzilo w nocy zasieki przed nasz- mi liniami.

OczywiAcie nalealo Eitosowa6 do nich te same grodki ostro--

noAci, które stosowano do uciekinier6w. Byli oni przeslu-

chiwani natychmiast przez oficerów 71dw6jk1", a nastepnie ewa-

kuowani ciOar6wkami do punktu zbiorki jeficów. Tam byli oni

jeszcze raz p-zesluchiwani I wysylani do obozów jenieckich.

Niestety wszystkie te grodki ostronogci okazywaly sic nie-

wystarczaj4ce. Wgr6d ludnoAci cywilnej znajdowaly sic spec-

jainie wyszkolone grupy dywersyjne, które przehikaly na tyly

naszych wojsk. ByIy one uzbrojone w malokalibrow LEFILLE2.1414.

ukryta zwykle w workaCh ze stara, odzie4 lub 'iywnogciq.

Czgsto dywe sanci- byli wyposa.2eni. hawet w granaty ± .w ma-

terialy. wybuchowe. -Kiedy'ciaopkowie.tych.grup znajdowali sic

.jui-dostatecznie dai-eko'za-naszymi liniami, formowali oddzia-

i rozpoczynaIi-Swoj4 akejc---dyW-rsyjnq. Polegala ona prze-
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wainie na przerywaniu komunikacji na autostradach ± liniach

kolejowych przez wysadzanie za pomoc4 silnych ladunk6w wybu-

chowych most6w, torow kolejawych i

W terenie gôrskim dywersanci mieli nawet odwag v. napada-

nia w nocy na kolumny samochod6w ciçaroh lub innych

'azd6w mechanicznych dowoacych zaopat rzeni6 na front . N-

szczcAcie dzia1a1noge ich nie mogla trwa diugo gdyZ oddzia-

ly Wojskowej Sluby Wewntrzne j szybko likwidowaly grupy dy-

wers ant 6w.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statement
based on Narration

Akcja dywersyna
naszej armii

1. a) W pewnym miejscu nasze wojska przerwaly linit frontu
nieprzyjaciela.

b) Nasze wojska.znalazly sit na terytorium nieprzyjaciela.
c) Przerwawszy front nasze wojska znalazIy sit daleko na

tylach npla.
d) Nasze wojska weszly gltbokim klinem na terytorium nie-

przyjaciela.

2. a) Nieprzyjaciel wycofywal sit szybko na wsch6d.
b) Nieprzyjaciel rozpocz41 odwrót na caIej
c) Nieprzyjaciel obawial sit okrqienia.
d) W obawie przed okr4ieniem nieprzyjaciel rozpoczql odwrót

na wsch6d.

a) Po raz pierwszy nieprzyjaciel zaczal wycofywal7 sic na
swoich obszarach.

b) Nasza armia po raz pierwszy zacztla walczyé na obszarze
nieprzyjaciela.

) Po raz pierwszy wojska nieprzyjaciela walczyIy we wlas-
nym kraju.

d) Nasze wojska po raz pierwszy walczyly z nieprzyjacielem.

4. a) LudnoL6 opuLcila teren graniczny przed walkami.
b) LudnoL6 obawiala sit walk, witc opugcila_teren graniczny.
c) LudnoLe terenu granicznego zacztla wraca6 do- swoich domena.
d) LudncyLL. kraju; kt6ra opuLcila teren graniczny, bardzo sit

bala.

5. a) Nasze dow6dztwo-musialo zwracat uwagt na ruch powrotny
ludno-gci.-

b) Ludno66. wracajqc
Na.sZe dow6dztwo- ialo powainy problem z ruhem powrotnym
ludnoAci.-

d) Ludnoge przedstawiala swoje problemy.dow6dztwu.

do daM6w miala trudnogci.
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6. a) Bylo duio dr6g równo1og1ych do frontu.
b) Drogi dowozu I ewakuacji byly równolegle do I rontu .
c) Na drogach dowoiu pelno bylo uciekinier6w.
d) Uciekinierzy byli na wszyatkich drogach.

7. a) Punkty kontroli ruchu byly wszedzie na drogach.
b) Sytuacja byla najbardziej krytyczna na punktach kontro-

11 ruchu.
c) W krytycznych punktach na szosach byly punkty kontroli

ruchu.
-) Sytuacja przedstawiala sit wszedzie krytycznie.

8. a) ZoInierze kierowali uciekinier6w na miejsca, gdzie ich
badano.

b) Tysi4ce uciekiniex5w musialo isa. na specjalne mieisca.
c) Zolnierze kontroluj4cy ruch pokazywali droge uciekinie-

rom.
d) Na specjalnych miejscach rewidowano uciekinier6w.

a) WLrod uciekinier6w znajdowalo sie wielu dywersant6w.
b) Drugi Oddzial ostrzegaI dow6dc6w o dywersantach.
c) Dow6dcy jednostek wiedzieli, 2e dywersanci sa wArod

uciekinier6w.
d) Dow6dcy jednostek mieli szuka6 dywersant6w wgr6d ucie-

kinier6w..

10. a) Kolumny musialy.szybko posuwa6 sie naprz6d.
b) Zolnierze peinili sluibe na skrzy2owaniach dr6g.
c) Uciekinierzy hamowali ruch kolowy i oInierze na skrzy-

2owaniach dr6g mieli cie2k4 prace.
d) Uciekinierzy ze swymi w6zkami stall na skrzy2owaniach

dr6g.

11. a) OArodki Czerwonego Krzy2a mialy personel, kt6ry wydawaI
2ywnog6.

b) Uciekinierzy po wylegitymowaniu dostawali posilki.
c) Uciekinierzy byli kierowani do oLrodk6w Czerwonego K zy-

2a.
d) Po wylegitymowaniu uciekinierzy szli do Czerwonego Krzy-

a, gd7ie dostawali pomoc.
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12. a Czerwony ICrzyZ przede wszystkim szukal zaginionych,
Czerwony Krzyt udzielal pomocy lekarskiej.
Uciekinierzy otrzymywali w Czerwonym Krzyiu pomoc le-
karsk4 I informacje nawet o zaginionych.
Czerwony Krzyi pomagal uciekinierom szukaa krewnych.

13 a) Bra1iAmy duio jericow do niewoli kadego dnia.
b) Na punktach zbiórki jericów wojennych bylo duzo jetIcalw.
c) Na punktach zbiórki jeficów wojennych bylo duZo pracy,

bo braliimy du2o jeficerw.
d) Z kaZdym dniem mieliAmy wiecej jeficow na punktach ich

zbi6rki.

14. 20Inierze nieprzyjaciela rzucali bra' i przechodzili
na na,sz4 strone.

b) Nasze samoloty zrzucaly ulotki nad liniami nieprzyja-
ciela.

c) Nasze ulotki zachecaly iolnierzy nieprzyjaciela do
przechodzenia na naszq strone.

d) Zotnierze nieprzyjaciela byli zachecani do rzucania
broni.

15. a) Przed naszymi liniami byly zasieki.
b) 2oInierze nieprzyjaciela dezerterowali czesto.
c) Du2o 2olnierzy nieprzyjaciela dezerterowalo i przecho-

dziIo na na.sz4 strone w nocy.
d) W nocy przez nasze zasieki przechodzili cp1nierze nie-

przyjaciela.

16. a Stosowano du±e Arodki ostro2noAci do uciekinier6y.
Te same Arodki ostro2noAci stosowano do jeficów co i do
uciekinierOw.
i?o jefic6w naleZalo stosowaa tek Arodki ostroinoAci.
Stodki ostro2noAci naleialo stosowaa do wszystkich.

17. a) Oficerowie tldwójki" mieli dteLo pracy.przy przesluchiwa-
niu jericam.

b) Po przes,atchaniu jeficy byli ewakuowani..do punkt6w zb5 r-
ki_jericów..

t) JeficY-bYli natychminst prZeslUchiWani przeZ'oficeraw
dWójki".

JeAcy.byli ewakuowani do punkt6w zbOrki cietart5wkami.
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18; a) Stosowano wiele grodk6w ostrotnoSci w stosunku do jefl-

b) §rodki, kt6re stosowano, nie byly wystarczaj4ce.
c) Musiano stosowat wiccej grodków ostroinofici.
d) Okazalo siel te nie wszystkie grodki ostroinaci byly

dobre.

19. a) Grupy dywersyjne byly dobrze wyszkolone.
b) Specjalne grupy dywersyjne byly zwykle na tylach na-

szych wojsk.
c) Dobrze wyszkolone grupy dywersyjne przenikaly na tyly

naszych wojsk.
d) Ludnoge cywilna byla specjalnie szkolona do waiki na

bagnety.

20. a) Grupydywersyjne mialy worki z tywnogc.i4.
b) W workach. z odziet4 i. ywnogci4 byla brofi paina.
c) Broil malokalibrowa byla ukryta w workach.
d) Dywersanci byli uzbrojeni w maloka11brow4 by A, która

byla ukryta zwykle w workach z odzie14.

21. a) Dywersanci byli wyposateni w broli paln4.
b) Niektórzy dywersanci mieli tet granaty.
c) Dywersanci czesto mieli nawet materialy wybuchowe

granaty.
d) Czesto dywersanci byli wyposaieni w ladunki wybuchowe.

22. a) CzIonkowie grup dywersyjnych rozpoczynali akcjg dy-
wersyjn4 za naszymi liniami.

b) Grupy dywersyjne rozpoczynaly akcje daleko za frontem.
c) Dywersanci formowali sic w oddzialy dostarecznie dale-

ko za naszymi liniami.
d) Po sformowaniu sic w oddzialy dostatecznie daleko za

frontem dywersanci rozpoczynali akojc dywersyjn4.

23. a) Dywersanci utywali silnych ladunkow wybuchowych.
b) Dywersanci przerywali komunikacjc wysadzaj4c mosty,

tory i tunele.
Akcja dyumrsyjna polegala na utywaniu ladunków wybu-
chowych do wysadzania tor6w.

) Przewatnie dywersanci wysadzali
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24. a) Dywersanci mieli odwage wa1czy6 w terenie gorskim._
b) Kolumny samochod6w cieiaromych dowozily zaopatrzenie

na front.
) Dywersanci w nocy napadali na kolumny pojazdow dowo-

4cych zaopatrzenie.
) Kolumny samochodow I innych p jazdew posuwaly sic w

w nocy na front.

25. a) Dzia1a1nog6 dywersantów byla szybko likwidowana przez
WSW.

b) Oddzialy Wojskowej Sluiby Wewnetrznej mialy szczeLcie
wa1czy6 z dywersantami.

c) Szczegcle dywersantów nie mogio trwae diugo.
d) Dzialainoga Wojskowej Siu±by Wewnetrznej nie t wa a

dlugo.



Nar ation

1. klin, m.
klinu, gen. S.

2. terytorium

obawia6 sic,
obawiam sic
obawia sic

4. po raz pierwszy

5. obawa, f.

VOCABULARY

(no perf.

6. problem, m
problemu, gen. s

7. dowe5z, m.
dowozu, gen. S.

punkt kontroli ruchu (PKR)

kontrolowaé, 1.
kontrolujc
kontroluje

skontrolowaé,
skontrolujg
skontroluje

10. dywersant, m,
dywersanci, nom. pl.

11. hamowaé, 1.
hamujc
hamuje

zahamowa6
zahamujc
zahamuje

12. ruch kolowy, m.
ruchu kolowego, gen. s.

13 wylegitymowa6 (sic), p.
wylegitymujc (sic)
wyLegitymu je- '(sig)

igitymowaé-
legitymujc- (sic)
legitymuje(sic)

14. orodek, -m-
oArodka, gen.-54
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- wedge

- territory, area

- to be afraid

- for the first time

- fear, anxiety,
prehension

- problem

- supply, delivery

P-

- check point, control
point, straggler post

- to control

- fifth columnist,
partisan, guerilla;
infiltrator

- to hinder, to brake,
to check, to restrain

- -wheeled transport,
wheeled movement

- to -check somebody's
I.D.- (to prove one's
identity)

center
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15. posilek,
posilku, gen.

16. udzielia, p. udzielaa, 1.
udzielg udzielam
udzieli udziela

17. odszukiwaa, 1. odszukaa, p.
odszukujg odszukam
odszukuje odszuka

18. zaginiony, zaginional zaginione

19. punkt zbi6rki jeficow wojennych
(PZJW)

20. ulotka, f.

21. zachgcaa,
zachgcam
zachgca

zachgcia, p.
zachgcc
zachgci

22. malokalibrowy, malokalibrowa,
malokalibrowe

23. brofi palnal f.

24. dostateczny, dostateczna, dosta-
teczne
dostatecznie

25. formowaa,
formujg
formuje

26. autost ada, f.

27. napadaa, i.
napadam
napada

28. cigiarowy

sformowa6, p.
sformujg
sformuje

napaA6, p.
napadng
napadnie

cigarowa, cig.Zarowe
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- meal

- to give to confer,
to impart, to grant

- to find out, to look
up, to spot, to trace

- missing

- POW collecting point

- leaflet

- to urge, to encourage,
to induce, to cheer

- small ca iber

- fire weapons

satisfactory. sufficient
adequate
sufficiently, adequately

- to form, to activate,
to organize

super-highway

to attack, to assault

- cargo, freight (adj.
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PATTERN SENTENCES

,Ten prezent to naprawde mila nie_spodzianka", powiedzial

mai do Zany. Moja c6rka nie wiel jaka IA_EEtMjlis1227
dzianka.

2. Twej wyjazd byl dla nas wszystkich w1e1k4 niespodziank4ut
powiedzial Ojciec do syna.

3. Inwazja byla dobrze przygotowana przez nasze dow6dztwo.

4. WciarE1,2Eit naszych oddzial6w d- miasta nast4pi10 0 wi-

cle.

5. P1anka zachodnia jeszcze si bronilat kiedy czolgi pod-
jeidaly.

6. Uderzenieczolowe zostalo wykonane zgodnie z planem.

7. Pulkownik Kowalik ma duie dowiadczenie w dowodzeniu
pulkiem.

8. To bardzo niebzpi_eczny czlowiek.

9. Na grodku ulicy znajdowal sie duiy 1E1 pc) bombie.

10. Pranek chcia/ wypOzi6 granatami tolnierzy npla z piwnic.

11. Centrum miasta bylo kompletnie zniszczone.

12. $ezce1owo46 dalszej walki byla jasna.

13. Obroxicy chcieli kon,tynuowae walke

14. Oficer zacz41 wzywa6 iolnierzy npla do poddania sie.

15. Podczas wojny tolnierz czesto musi ryzykowa6 swoje 2ycie.

16._ Barykada zostala zbudowana w-nocy.

. 17. .
Biala choT4tiew ukazala sic na barykadzie.

18. Parlamentarz ni6s1 bial4 chor4giew.

19. Kapitulacja.zoStala podpisana -rano.

20. Dow6dca kazal ciVos,U warunki kapitulac
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23. Zawicszenie broni zostalo ogloszone po przyjgciu przez
ga warunkow kapitulacji.

22., Zarzd wojskowy obj41 wladzg w miescie.

23. Tryb tycia w miegcie bardzo sie zmienil.

24. Napad mial miejsce pod lasem.

25. Mina przeciwpiechotna jest skutecznym Arodkiem boj wym
uiywanym do walki z piechotal npla.

26. Mina-niespodzianka znajdowala sie w ustgpie.

27. Nieprzyjaciel musial ozostawi6 brofi I amunicjg.

28. Tu nie wolno markowa6.

29. Uwaiaj bojakaL mina m te cig tu rozerwa6 na kawalki.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Zdob-cie stolic-
1-ased on IMS 18.

Franek Wrona, kapral piechoty, spcdzil nad morzem na ty-

lach swój dwutygodniowy urlop, który otrzymal po prawie rocznym

pobycie w oddzialach frontowych. Wracaj4c z urlopu do swojej

jednostki nie wiedzial, jaka go czekala niesppdzianka. Po za-

meldowaniu sic u swojego dowódcy dowiedzial sic- 2e niestety

musi zaraz przygotowa6 sic do wyjazdu i to znowu na front.

Dywizja, z ktOrq Franek przeszedl cal4 inwazjc, stala od

miesi4ca w odwodzie. Musiala ona teraz wzi4t udzial w ataku na

stolicc nieprzyjaciela. Dwa dni pedniej Franek brat ju2 udz3aI

w akcji bojowej na ulicach stolicy nieprzyjaciela.

Wdarcie sic do stolicy udalo sic dzicki wspóldzialaniu

wszystki,..h rodzajow broni. Spadochroniarze zaatakowali miasto

z flanki od zachodu, piechota po sforsowaniu rzeki wesz a od

wschodu, a grupa uderzeniowa wykonala uderzenie czolowe od po-

Iudnia. Jednostkal w ktOrej byl Franek, wdarla sxc pierwsza

do miasta. Spotkala sic ona tu jednak z silnym oporem ze stro-

ny obroficem, ktOrzy strzelali z dachow i z okien domi5w. Nale-

2a10 ..dobywae dom po domu posuwajgc si ostroinie wzdlu2 Lcian

domów I ubezpieczaj4c si wzajemnie.

Druiyna Pranka, skladajelca sip ze starych tolnierzy on-

t wych, miala duie doLwiadczenie w tego rodzaju walkach. Nie
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byIo to pierwsze miasto, w zdobywaniu którego Zolnierze ci bra-

Ii udzial Wiedzieli oni jak niebezpieczna jest walka na uli-

each oni wykorzystywae jako osiong ka2d4 bra g slup,

1 b r(5g domu. Czvsto leje po bombach s1u2y1y im za doskonale

ukrycie. W ulicznych walkach granaty rgczne okazywaly si naj-

skuteczniejsz4 broni4. Franek rzucal nimi. ceinie I na dui4 od-

legIogé. "To najlepsza broil w takich warunkach. Dajcie mi tyl-

ko pelny worek granatów, a wypgdzg tych diabiów ze wszystkich

domów I piwnic" mówil do kolegOw.

Po opanowaniu centrum miasta dowództwo nasze postanowilo

przekonae obroncow o bezcelowogci kontynuowania dalszej walki.

Czolgi zaopatrzone w potgine glogniki podjechaly do punkt6w naj-

wigkszego oporu. Oficer wywiadu znajqcy jgzyk npla zaczql wzy-

wa6 obrofice5w do poddania sig. Widocznie nieprzyjaciel nie

chcial ryzykowae tycia ludnogci w miegcie, bo p61 godziny p6g-

niej ogien ze strony obrofictlw zostat przerwany I na barykadach

ukazaiy ç biale chor4gwie. Wkrftce te2 wyszedl przed bary-

kady oficer RaIlmoIEEEL aby omówi6 z naszym dow6dcq warunki

kapitulacji.

Po przyjgClu warunkow kapitulacji I ogioszeniu zawiesze-

nia broni, walki na calym-frontie zostaly przerwane. DZigki

temu pigkna, najstarsza-dzielnica_miasta. ostala uratowana od

zn_szczenia, a z nI ycie wlelu tysigcy

Wkrotce cale miasto zostalo'_zajg e przez .. nasze oddzialy.

Po takonczeniu akcji bojowej miasto przetzlo:pod zarz_d

8
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wjskowy. Mieszkaficy miasta otrzymali specjalne legitymacje.

Osoby znajduj4ce sio na ulicy musialy na A4dan1e patroli Wojs-
,

kowej S1uAby Wewnotrzenej pokazywa6 1egitymacje I m6w1.6 dok4d

po co id4. Oczywigcie nie moAna powiedzieE Aeby w mieAcie

Aycie wr6c10 do normalnego trybu. Tu i tam zdarzaly sio wy-

padki napadów na naszych Aolnierzy. Czosto teA zdarzaly sic

wybuchy powodowane przez miny yorzeciwpiechotne_ I miny-n4espo-

dzianki, które wycofuj4ce sio oddzialy-npla pozostawily w

cie. Najlepszy kolega Franka stracil niestety w ten sposob

Aycie. Kiedy otwieral bramo ieby zvar)cowae lazika w ogrodzie

starego domur wybychla mina-nlespodzianka I rozerwala go na ka-

walki.
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VOCABUL Y

Narration
_ _

1. niespodzianka f.

Czeka cic (duia) niespodzianka'.

wyjazd, m.
wyjazdu, gen.

3. inwazja, f.

4. wedrze6 sic,
wedrc sic
wedrze sic

S.

P. wdziera8 sic, 1.
wdzieram sic
wdziera sic

wdarcie sic, n.

5. flanka,

6. uderzenie czolowe, n.

7. doLwiadczenie, n.

8. niebezpieczny, niebezpieczna,
niebezpieczne
niebezpiecznie

9. lej, m.
leja, gen.

10. wypedzit, P.
wypcdzc
wypcdzi

wypcdzato
wypcdzam
wypcdza

11. centrum, m,
centrum, gen. S.

12. bezcelowobé f

13. kontynuowae,
kontynuujc
kontypuuje

14. wzywaé, .1..
wzywam
'wzywa

i.

wezwat, p.
wezwc
wezwie
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- surprise

- You're in for a
(big) surprise.

- departure, leave

invasion

- to penetrate, to break
into, to intrude

- invasion, irruption,
penetration

- flank

- frontal attack

- experience, experiment

- dangerous, risky

dangerously

- shell hole, crater,
bomb crater

- to drive out, to expel

- center

- aimlessness

- to continue, to pro-
ceed, to go on

- to summon, to



15. ryzykowa61 1.
ryzykuje
ryzykuje

zaryzykowae, p.
zaryzykuje
zaryzykuje

16. b rykada, f.

17. chor4giew, f.
chor4gwis gen. s and pl

18. pariamentarz, m.
parlamentarza, gen. S.
parlamentarze

19. kapitulacja f.

20. og1osi6, p.
oglosze
oglosi

ogioszenie

oglasza6, 1.
oglaszam
oglasza

21. zawieszenie broni

22. z rz4d wojskowy, m.
zarz4du wojsk wego, gen.

tryb iycia, m.
trybu 2ycia, gen. s

24. napad, m.
napadu, gen.

25. mina przeciwpiechotna

26. mina-niespodzianka

27. pozostawié, p.
pozostawig
pozostawi

29.

zaparkoWal, p.
zaparkuje
zapaxkuje

rozerwat, p.
rozerwe
rozerwie

pozostawia6, 1.
pozostawiam
pozostawia

parkowaE, 1.
parkuje
parkuje

rozrywa6,
rozrywam
rozrywa
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- to risk

- barricade

- flag, colors

pariamentaire, nego-
tiator, bearer.- of a
flag of truce

- capitulation, sur-
render

- to announce, to ad-
vertise, to publish

- publication, proclama-
tion, promulgation,
announcement

armistice, truce, cease-
fire

- military government
civil affairs section

manner of life, way of
life

- assault, attack

- antipersonnel mine

booby trap

- to leave, to leave
behind-, to abandon,
to relinquish

to park

- to tear (to pieces
to rip
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PATTERN SENTENCES

1. Powstaniect kti ego poznalem w niewoli, nazywal sic Ta-
deUSz Borowski. Powstanie Warszawskie trwalo 63 dni.

2. KaAdy powstaniec mia_ sw(5j pseudonim.

3. Kuzyn Tadeusza Sadowskiego byl oficerem w wojsku niemiec-
kim.

4. Na ulicy 1e2a1

5. Ta deska jest dluga.

6. W chalupie kolo drzwi stala beczka na wodc.

7. Suterena w tym budynku jest niska I ciemna.

Ta Elyta jest cicAka.

9. To jest plyta cementowa.

10. Ta wskazOwka jest cenna.

11. Powstalicy zrobili podkop pod domem.

12. JeZe1i chodzi o tc ksi4±1cc, to nic nie mogc powiedzieE,
bo jej nie czytale-

13. Ten karabin jest sz bkost zelny. To dzialo jest szybko-
strzeine.

14. Ten czlowiek wszystko robi stopniowo.

15. W ácianie by/a dula dziura.

16. Dentysta musial wyrwae zqb panu Kowalskiemu.

17. Dtoga W-Z to najwalniejsza arteria Warszawy.

18. CzoIgi-.mialy za zadanie zburzyá_ barykady.

19. Ogiefi czcIowy czolgów ± dzial panc fnych burzyl barykady
bmocnienia..

20. McAczyzna- Powinien ust4p1 6 kobiecie miejsca w tramwaju.
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21. Polskie ppdziemie bylo doskonale zorganizowane. Podzie-
mie" to znaczy mruch oporu" albo nruch 2odziemny".

22. Sciek podziemny pod ulicq Wo1ska slutyl jako schron.

23. Nieprzyjaciel staral sie zgraege powstanie.

24. Dow6dca musial zarz4dzj..6 wycofanie sie swych oddzial6w.

25. 2olnierz staral sie podczo1ga6 do zappry z drutu ko1-
czastego.

26. Wykonanie tego zadania przedstawialo du e ryzyko.

27. Gruz mo2e latwo zasypae wejAcie do kanalu._

28. ivi6j syn wstarpil do wojska jako ochotnik.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Walki uliczne podczas Powstania Warszawskiego

Tadeusz Sadowski byl znany wLród powstalicow warszawskich

pod pseudonimem: tKqzYn1t. OtrzymaI on ten pseudonim, gdy2

czgsto widzc jakiegog oficera niemieckiego

idzie mój kuzyn". Nie wielu wiedzialo, co sig za tym ukrywa-

lo. Sadowski, Polak urodzony w Nie czech, miai rzeczywigcie

kuzyna, który byI oficerem armii niemieckiej.

Sadowski byl wyszkolonym w Anglii sapere . Zostai on

zrzucony w okolicach Warszawy kilka miesigcy przed wybuchem

powstania, aby szko1i6 mlodych 2oInierzy Armii Krajowej, czyli

A.K., w prowadzeniu walk ulicznych. Od chwili wybuchu powsta-

nia bral on te2 udziaI w przygotowaniu pozycji obronnych.

Powstancy, po uwolnieniu szeregu dzielnic z rqk niemieckich,

rozpoczgli szybko umacniaé je. Sta iano barykady u2ywaj4c do

tego gruziw, desek, workiw z piaskiem, beczekt a nawet wago-

new tramwajowych OsIaniano okna suteren pkytami EsssaL=mi

wyjtymi z chodników. Na strychy wnoszono wod 1 piasek do

gaszenia po2are3w. Ukrywano zapasy 2 wnogci w bezpiecznych

jscach

Sadowski .jako saper dawal podczaa tych prac ce

jak budOwac-podkopy-pOd:-do

ne wskaz6w-

Potr ebne one byly, 2eby
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1qczy6 ze sobq r62ne ogrodki oporu. Uczqc ±olnierzy taktyki

walk w mieAcie, Sadowski czcsto przypominal im: ,Pamictajcie

panowie, 2e Niemcy nauczyli s c wiele podczas wojny na wschod-

nim froncie je2e1i chodzi o zdobywanie miast. Dzielq oni swo-

je bataliony na grupy szturmowel które sq uzbroj ne w broil auto-

matycznq, ró2nego rodzaju granaty, miotacze ognial mo2dzierze

w karabiny maszynowe. Do grup tych sq przydzielone czolgi

szybk_o_strz_elne dziala pancerne. Po silnym przygotowaniu og-

niowym I nalotach, grupy szturmowe ruszajq do ataku obchodzqc

szerokie ulice i place. Starajg sic one do-ta6 stopniowo

glqb miasta przez dziury yal_nas w Acianach pociskami artyle-

ryjskimi, bombaml lotniczymi i g anatami. Szerokimi arteriaml

miasta jadq czolgi I dziala pancerne burzqc ogniem czoia=

barykady I r62ne inne umocnienia, a szczegOlnie domy stojqce

na rogach ulic. Walka z nimi jest trudna. Nic wolno nam jed -

nak ustqpiE. Trzeba wigc walczy6 z nimi z zasadzki, z Eodzie-

mia. Scieki podziemne, czyli kanaly, powinny by6 szczeg61nie

wykorzystywane do wysadzania w powietrze czolgow, dzial I sta-

no isk nieprzyjacielskich".

Niestety ju2 po dwóch tygodniach powstania, polo2enie pows-

tanców zaczglo sig robi6 coraz cic2sze. Lotnictwo nie ieckie

bo bardowalo stale broniqce sic jeszcze dzielnice. Bylo ja ne,

e Niemcy starajq s zgnieA6 poWstanie jak-najszybciej. NA

odcinku, ktOrego dowc5deq byt Sadowski, na skrzy2owaniu ulic,
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stalo dzialo pancerne niemieckie, które swym silnym ogniem

czolowym obracalo w gruzy stanowisko kluczowe powstance5w. Sa-

dowski z_arz_4dzi1 odprawc dow6dc(5w grup. Mial on gotowy plan.

Dwach ludzi bcdzie musialo podczobgE sic kanalem pod skrzyio-

wanie ulic ± zalo2y6 tam ladunek wybuchowy, aby wysadzi6 dzia-

o w powietrze.

Sadowski zda al sobie sprawv,jakie ryzyko przedstawialo

to zadanie. Wiedzial on, e po wybuchu gruz moAe bardzo Iat-

wo zasypae wejgcie do kanalu. Na szczcgcie Sadowski nie mu-

sial nikogo wyznaczaé do tej niebezpiecznej roboty, bo jeden

z dowodców grup zglosil sic na ochotnika, a Sadowski poszedl

jako drugi.

Dlugie byly chwile czekania, a potem nast4pi1a straszna

eksplozja I dzialo pancerne zostako wykonczone. Powstalicy ru-

szyli teraz naprzod za wycofuj4cymi sic Niemcami. Kiely dosta-

li sic na -skrzy2owanie, zauwa2yli wgrod zabitych Niemcow mlo-

dego oficera. Mial jasne wlosy ± dziwnie b-1 podobny do Sa-

dowskiego. Jeden z powstaticów wy 41 legitymacjc wojskow-

jego kiesZeni I glogno przeczytal: Wilhelm Sadowski.
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Narration

1. powstaniec, m.
powstaficy, nom. pl.

powstanie, n.

pseudonim, m.
pseudonimu, gen. s

3. kuzyn, _

4. gruz, m.
gruzu, gen. s

deska, f.

beczka, fn-

7. suterena,

plyta L.

cementowy, cementowa, ce-
mentowe

10. wskazówka, f.

11. podkop, m.
podkopu, gen. s.

12. jeeli (jegli) chodzi o
(acc.)

13. szybkostrzelny, sybko-
strzelna, szybkostrzelne

szybkostrzelne dzialo

14. stopniowo

15. dziura,- f.

16.. wyrwa6,
wYriqg
wyrwie

rywa6, i.
wyrywam
wyrywa
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- freedom fighter, insurg nt

- uprising, insurrection

- pseudonym, pen name assumed
name

cousin

- rubble, rubbish, ruins

- board

barrel, keg, cask

- basement (living quarte

- slab, plate, record (phonograph

- cement, concrete (as adj.)

- hint, directive, hand (clock)

(underground) trench, gallery,
sap

- speaking about as to

- rapid fire (as adj.

- quick-firing gun

- gradually, little by 1 ttle

- hole

- to pull ou 7 to tear out,
to snatch, to extract



17. arteria, f. thoroughfare, freeway, artery
arterii, gen

18. burzye,
burze
burzy

is zburzy6, p.
zburze
zburzy

19. ogien czolowy

20. ust4pi61 p.
ust4pie
ust4pi

21. podziemie,

podziemny,
ziemne

22. gcisk, m.
gcisku, gen. s.

ustepowa6I
ustepujg
ust4piç

- to demolish, to destroy

- frontal fire

1. 1- ,c, yield, to give in

podziemna, pod-

23. zgniege, p.
zgniote
zgniecie

24. zarz4dziE,
zarzqdze
zarzqdzi

zgniata6,
zgniatam
zgniata

- underground

- underground (as adj.

- sewer, drain, gutter

to overwhelm,

p. zarz4dza6li.- to order,
zarz4dzam manage
zarzgdza

zatzqdzenie,

25. podczo1ga6 sie, p.
podczolgam sie
podczolga sie

podczolgiwaé sie,
podczo1guje sie
podczolguje sie

26. ryzyko, n.

ryzykowny
zykowne

27. zasypa6,.p.
zasyple
zasyPie

suppress

o administer,

order.1 instruction

- to crawl to creep

- risk

ryzykowna, ry- - risky

zasypywaê, o c ver with, to fill with
zasypuje
zasypuje

28. ochotnik, m. - volunteer
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PATTERN SENTENCES

1. W kogciele jest dzig uroczyste naboefistwo za polegIych

2o1nierzy.

2. Gl6wnodowodzqcy bedzie jutro zwiedza nasze koszary.

Ecmitrwal tylko dwadziegcia lat.

4. Skoczylem do rzeki,pomimo ze woda byla bardzo zimna.

5. Nowe prawo wejdzie w_2LyEis od pierwszego stycznia.

6. Radog6 nasza nie trwala dlugo.

7. Pierwszego maja jest zwykle w Warszawie wielka defilada.

S. Studenci uniwersytetu postanowili uczci6 prace swego sta-

rego profesora.

9. Zwyciestwo nasze jest bardzo bliskie.

10. Defilade odbieral gI6wnodowodzqcy naszych si1,

11. Ten pulkownik jedzie do Warszawy jako attache.

12. To pahstwo bylo w czasie wojny neutralne.

13. Trybuna zostala zbudowana na glównej ulicy miasta.

14. 2o1nierze musieli defi10 a:6 w czasie najwiekszego deszczu.

15. Nasze sily 14dowe nie mialy na szcze cie duiych strat.

16. Artyleria rakietowa miala dob ze zamaskowane stanowiska.

17. Dyrektor powiedzial, ±e chce sam wreczy6 uczniom gwiadectwa.

18. To odznaczenie dostal m za Monte Cassino.

19. Stary 2o1nierz frontowy nie lubi urlopem w czasie wojny.

20. Nie majqc wiecej pienidzy,musia1em ogyaniczyé do kilku
dni mc5j pobyt w Pary2u.

21. Traktat pokociwy nie zostal jeszcze podpisany ze wszystkimi
panstwami.

Dopiero rok po wojnie mog1iAmy zacz46 demobi1izowa6 nasze
sily.
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23 Milicja znalazia zwloki jakiegoL mOczyzny pod mostem
lejowym.

24. Sieriant rnôwil, e woli polec na polu bitwy niA umrze6
w szpitalu.
Na tym cmentarzu 1ei4 Aolnierze polesii pod Kutnem.

5. Nie mieliAmy nawet czasu pochowa6 kolegów.

26. KaAdy Polak ceni wysoko swoj honor.

27. Kogciuszko, to polski bohater narodowy.

28. Nie wiem, jak zakohczy6 tv ksi4ikv, ktôr4 piszv.

29. Kaidy musi spelnio obowigzek sluAby wojskowej
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Koniec wojny

aLas_a_aLsOc2:=LTIELLI1

Po zdobyciu stolicy npla przez nasze wojska koniec wojny

zbliial siv szybko. Zdezorganizowane oddzialy npla cofaly siv

nie stawiaj4c oporu. Tysice iolnierzy poddawalo siv codzien-

nie. W kollcu gl6wne dow6dztwo npla zwr6cilo siv do 06wnodo-

wodz4cego naszych sil z progb4 o przerwanie dzialañ wojennych

o pok6j. Pomimo e warunki kapitulacji, jakie posi:awiliLmy

byly civikie, npl przyj4I je I poddal siv. Zawieszenie broni

zostaIo podpisane przez obie walczqce strony 1 weszlo w

o p Inocy.

Kiedy w1adomoA6 o podpisanlu zawieszenia broni zostaIa

og oszona, wLr6d naszych wojsk nastapila wielka radoAé. Zc

nierze skakali z radoAci I calowali sIc. Dow6dztwo nasze za-

rzqdzilo w dniu nastvpnym def11adç dla uczczenia zwycivstwa.

Defilada odbyla siv na glemnej ulicy zdobytej stolicy. Defila-

dg odbieral gI6wnodowodz4cy naszych siI ze sztabem,z dow6dcami

armii sprzymierzonych wraz z zaproszonymi attache wojskowymi

pafistw neutralnych. Stali oni wszyscy na wspolnej trybunie wy-

budowanej w tym celu na glOwnej ulicy miasta.

Godzinami defilowaly przed trybun4 oddzialy w zystkich sil

14dowy h. Najpierw ma zerowaly jednostki piechoty, za nimi je-

chaly oddzialy sape 6w2 potem artyleria lekka, civika, nastvp-
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nie oddzialy a- ylerii przeciwlotniczej przeciwpancernej

artyleril rakietowej. Na koficu jechaly czolgi grednie, cie-

kie I p1ywaj4 e. W powietrzu nad defiluj4cymi oddzialami z pa-

tenym hukiem przelatywaly eskad y lotnictwa mygliwskiego

bombowego.

W tym samym dniu we wszystkich jednostkach odbywalo sie

wreczanie odznaczefi wojskowych wielu ±olnierzom I oficerom,
_

ktO-

rzy wykazali wyj4tkow4 odwage na polu bitwy. Wielu szeregow-

cow, podoficerOw ± oficerow otrzymalo przy tej okazjl awanse.

Nawet w szpitalach nastrOj sie zmienil. Ranni iolnierze byli

teraz czegciej odwiedzani, gdyi koledzy frontowi latwo otrzymy-

wall urlopy I przepustki. ROwnIe I krewni mogli latwiej wi-

dzie6 sie z rannyml i chorymi w szpitalach, gdyZ nie bylo ju

takich ogranicze4 w podri5iowaniu, jakie musialy by6 stosowane

do ludnogci cywilnej w okresie wojny.

Po podpisaniu traktatu pokojowego rz4d nasz postanowil

zdemobilizowa6 wieksz4 czeg6 sil zbrojnych. W zwi4zku z. obcho-

dem zwyciestwa, rz4d postanowil przewiei6 do kraju zwloki jed-

nego z nieznanych 2pinierzy polegych i,poc_howanych na terenach

walk i pochowae z Ilonoxami -na cmentarzu bohaterow.narodowych.

Zwloki te zostaly PrzeWi,ezione-w metalbwej trumnie samolotem.

Nastepnie zwloki te zostaly pochowane w Grobie Nieznanego 2o1-

nierza, ktOry zostal wybudowany wedlug planu najbardziej znane-

go architekta.. Na g obie tyrn Co rokwrocznicç zakoficzenia woj
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ny skladano wiefice, by w ten sposob uczcie wszystkich iolnie-

rzy, którzy spelnia 4c sw(Sj obowi,zek oddali swe miode iycie

w walce C wo1no66 ojczyzny.
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VOCABULARY

Narration

1. uroczysty, uro zystal uroczyste - solemn, festive, cere-
monial

2. glownodowodzacy, m.
gl6wnodowodz4cego, gen. s.

pok6j,_m.
pokoju, gen.s.

4. pomimo

5. wejL6 w 2ycie, p. wchodzié, i.
w 2ycie

6. radoAE, f.

7. defilada, f.

8. uczci6, p.
uczcze
uczci

czciE,
czcze
czci

uczczenie, n.

zwyciestwo, n.

10. odbieraC defilade, i.
odbieram defilade
odbiera defilade

odebra6 defilade, p.
odbiore defilade
odbierze defilade

11. attach (umdeclined)

- commander in chief

- peace

in spite of despite,
regardless, notwith-
standing

- to become effective

- joy, pleasure, gladness

review, parade

- to honor

- honoring

- victory

o review the troops

- attach

12. neutrainy, neutralna, neutralne - neutral

13. trybuna, f. - stand, platform

14. defi1owa6,
defiluje
defiluje

p zedefilowa6, p.
przedefiluje
przedefiluje

15. 14dowy, 14dowal 14dowe

(it102 96

to parade, to march past

land (adj.



16. artyleria rakietowa, f.

17. wreczak, i.
wreczam
wrecza

wrvczy61 p.
wreczv
wreczy

18. odznaczenie, n.

19. frontowy frontowa, frontowe

20. ograniczy6,
ograniczc
ograniczy

p. ogranicza69
ograniczam
ogranicza

21. traktat pokojowyt m.
traktatu pokojowego gen.

22. zdemobilizowae, p.
zdemobilizujg
zdemobilizuje

demobilizowae, 1.
demobilizujc
demobilizuje

23. zwloki, (plural only)
zwlok, gen. pl.

24. polec, p. (no imperf.
polegnv
polegnie

polegly,
polegli

pochowac, p.
pochoWam
pochowa

cliowaá,
chowam
chowa

LESSON 119

- rocket artillery

- to hand, to present,
distribute

- decoration, distinction

- front (adj )

- to limit, to confine, to
restrict, to restrain

- peace treaty

- to demobilize

- remains, body, corpse

to be killed on a battle
fi ld

ki led, fallen (on a
battle field) (adj.)

- to bury (a corpse only)

honor

8. z koficzy6, p.

zakoficze
zakoficzy

9. obowi4zek, m.
obowigzku, gen.

imp. seldom
used
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PATTERN SENTENCES

1. Nasza glemna pozyc a obrony byla dobrze przygotowana do od-
parcia ataku &zolgow.

2. Las i_glasty pokrywal dute tereny.

J6zef Wilk dostal kategoric D.to znaczy, ie jest niezdatny
do slutby wojskowej.

4. Kasjerka nie mote sic mylie przy liczeniu pienicdzy.

5. Awaria to uszkodzenie okrctu, czolgu, dziala, samolotu, sa-
mochodu lub jakiejkolwiek innej maszyny.

Defekt silnika byl powainy, wicc trzeba bylo oddae samoch6d
do naPrawy.

7. Podwozie tego samochodu jest bardzo slabe.

Przyparty do muru bandyta przyznal sic do zamordowania dwóch
koblet.

9. A-tyleTzysta to tolnierz s1ut4cy w artylerii.

10. Kowalski mial zamiar studiowae prawo.

11. Fizyka jest waAn4 nauk4.

12. Balistyka jest to nauka, ktora zajmuje si badaniem ruchu
pocisku w lufie I w powie-rtu.

13. Kierowanie o niem nalety do watnych zadañ dow6dcy.

14. Ten uczen zrobil tylko jeden blkd w swojej pracy domowej

15. Tego klienta trzeba szybko obs1ut54, bo jut tu dlugo czeka.

16. Witkowski podkregial zawsze koniecznoLe kontynuowania walkiz nieprzyjacieiem.-

17. Do tego czlowleka bardzo latwo sic moina
18. Charakter tego czlbwieka jest baAzo ciekawy.

19. -Nies bdziewanie.dow6dca pulku zarz4dzil alarm.

20. CzOlgista .t6 jest zolnierz na1e24cy 'do broni p ncernej.
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21. Dow6dca postanowiI zdegradowa6 Wigniewskiego.
_

2 Historia tego czlowieka jest bardzo interesuj ca.

23. Filipiak nie magi awansowa6.

24. Wszyscy chcieli upzestn.iczy6 w obchodzie.

25. Dowadca nie moie zakaza6 onierzom utrzymywania kontaktu
z 1udno ci4 cywi1n4.

26. Liczba osôb, ktore znajq hisoric swego kraju, jest sto-
sunkowo

27. Janek chcial sic umowie z dziewczyn na randke.

28. Lotnictwo npla systematycznie bombardowalo stolic
Ten czlowiek jeSt bardzo syStematyczny.

29. Proszg zwr(5ciE uwage na ten czolg.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Bateria artylerii na froncie

Boleslawa Borute poznalem w styczniu, kiedy zaczynal sie

czwarty rok wojny. Zostal on pr ydzielony do naszej bate

stodwudziestek, zajmuj4cej stanowiska na

biegn4cej wzdlut wielkich lasówjglastych. Wygl4daI on na sta-

rego tolnierz ale poniewat byl tylko kanonierem ws_yscy myA-

leliLmy, te jest on jednym z tych niezdatnych do slutby wojsko-

wej w czasach normalnych, którzy w trzecim roku wojny zostali

powolani ± dawano imyrzydzial nawet do oddzialów frontowych.

Wkr_tce jednak przekonaliLmy sic, e mylimy bardzo.

W czasie awarii jednego z dzial samobietnych, Boruta szybko

wskazal

koleg6w

te st

na defekt w podwoziu. Przyparty do muru przez niektórych

artylerzyst6w przyznal sie, ze jest

-diowal tei fizyke. Pakt te Boruta

mogi nam zrozumie6, sk4d on tak duto wie

jednak nie bylo

rol aniu o niem,

intynierem z zawodu

studiowal fizyke po-

balistyce. Ciagle

dla nas jasne, sk4d Boruta tak wiele wie o kie-

o_b_le4ach w celowaniu I innych problemach obslu-

giwania dzial. Najwiecej zaA dziwilo nas, dlaczego Bo_ ta jest

tylko kanonierem a nie chociat kapralem jak my wszyscy byliAmy.

I jak t- na fronc_e, w wolnych chwilach od slutby rozmawialiAmy -

my starzy koledzy frontowi o tym nowym koledze. Niekt6rym

kolegom nie podobalo sie tet to, te Boruta malo m6wil o sobie.

Nawet jeden z artylerzystów poszedl pewnego dnia do dow6dcy ba-
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terii i zameldowal mu, 2e ten nowy artylerzysta to jakiA tajem-

niczy czlowiek, mo2e nawet szpieg. Dowodca jednak dziwnie nie

zainteresowal sic tym, a nawet powiedzial temu artylerzyLcie,

2.eby nie opowiadal glupstw i na tym sic skoficzylo. Po paru ty-

godniach wszyscy z konieczno_Lci przyzwyczaili sic do tego ta-

jemniczego kolegi, a nawet niektôrzy, jak ja sam,

niego. Boruta miaJdobrycharak er, nie bal sig niczego

czcsto dzicki niemu byI dobry nastroj w baterii. Od czasu do

czasu tylko jeszcze nas dziwilo, dlaczego Boruta jest wyznacza-

ny do najgorszej sluAby I na najgorsze zadania. Pewnego dnia

jednak aisEptislaELE wsvystko stalo sic dla nas jasne. W cza-

sie kiedy Boruta byI na wysunictym punkcie obserwacyjnym, za-

trzymal sic przy naszej baterii porucznik czolgista i pytal o

ogniomistrza Boleslawa Borutc. Uslyszawszyl ie w baterii nie

ma ogniomistrza Boleslawa Boruty, ale jest kanonier 0 takim sa-

mym nazwisku, czolgista powiedzial: ,vPi to go jednak cholera

zdegyadowali". Potem pytany przez nas opowiedzial nam histori.

Boruty. Zostal on powolany do artyleriil gdy sic tylko wojna

zaczcla. Awansowal szybko na ognio istrza I miaI widoki zosta6

oficerem. Mial du2o szczeLcia, bo pomimo 2e uczeStniczyl w

wielu bitwach, nie byI nawet ranny. Zanim dostal ten przydzial,

byI na poludniowym odcinku frontu, który znajdowaI SiQ ju na

terenie nieprzyjaciela. .Tu porucznik czolgista poznal go bli-

zej I, jak mowil, spcdzil z nim wiele przyjemnych chwil w r(52-

nych knajpach. Boruta lubil sic bawi6 tak na froncie, jak
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daleko na tylach i to go iednego dnia kosztowaIo du2o. Cho-

cia± dowadztwo zakazalo jakichkolwiek kontaktów z ludnogciq cy-

wilnq, bo wared niej miala bye powaina liczba szp .gow i dywer-

sant6w, Boruta poznawszy jakqg pipkn4 blondynp umawial sip

z ni4 na randki. Prawdopodobnie dowodca baterii wiedzial o

tym ale widocznie nie widzial w tym nic zlego. Potem j dnak

jeclmostka artylerii, w której slu2y1 Boruta byla systematycznie

bombardowana przez lotnictmu npla. _Sys_ema_tyczne naloty npla

na dobrze zamaskowane stanowiska dzial zwrócilyuwagp ,Dwojki"

na pipknq znajom4 Boruty. W kilka dni póniej pipkna biondyna

zostala aresztowana za przesylanie informacji nieprzyjacielowi,

a Boruta stan4l przed s4dem wojennym. Oficer czolgista nie

wiedziai, jak sic sprawa skonczyla, bo zostal przydzielony do

innej jednostki, ale widocznie Boruta stracii swoj stopien. Te-

raz zrozumieliAmy, diaczego Boruta je-t tylko kanonierem I dla-

czego dow6dca wyznaczal go do najgorszej slu by. MyLleliLmy

te 2e pomimo wszystko Boruta I tak mial duo szczggcia nie

t lko na froncie, ale i w yciu, bo mogio bye gorzej.
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VOCABULARY

Nar-ation

1. glowna pozycja obrony

2. las iglastyl m.
lasu iglastego, gen. s.

niezdatny, niezdatna, niezdatne

4. myli6 sig,
mylc sic
myli sic

5. aw-ria, f.

6. defekt, m.
defektu,

7. podwozie, n

i. omylié sic,
omylc sig
omyli sic

gen. S.

8. przypiera6 do murul 1.
przypieram do muru
przypiera do muru

przyprze6 do mtlru, p.
przyprc do muru
przyprze do muru

przyparty do muru

9. artylerzysta f.

10. studiowa6,

11. fizyka, f.

12. balistyka

13. kierowanie ogniem

14. b14d, m.
blcdu, gen. s

15. obsluy, p.
obslar2c
obsltuAy

P.

obsiugiwael 1.
obstugujg
obsluguje
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- main line of resistance

- coniferous forest

- unfit

- to make a mistake

- crash, wreck

- malfunction, mechanical
trouble

- chassis, landing gear

- to pin down, to drive
into a corner

- cornered

- artilleryman

- to study

- physics

ballistics

- fire direc T n, fire
control

- mistake, error

- to service
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16.

17.

120

koniecznoL6,

przywi4zaC (sic) P.
przywi42c (sic
przywia2e (sic)

przywi4zywaE (sic) 1.
przywi4zujg (sic
przywi4zuje (sic

- necessity, urgency

- to attach (oneself)

18. charakter, m.
charakteru, gen.

- nature, character

19. niespodziewanie - unexpectedly

20. czolgista, n. - tankman, tanker, tank
corpsman

21. zdegradowa6, p. degradowac,
zdegradujv degraduj
zdegraduje degraduje

- to reduce to the ranks,
to demote

22. historia, f. - history, story

23. awansowaé, 1. zaawansowat, p. - to be promoted, to e-

awansujc zaawansujg
awansuje zaawansuje

mote

24. uczestniczyé, (no perf )
uczestniczc
uczestniczy

- to participate

25. zakazae, p. zakazywa6, 1.
zaka2? zakazujc
zaka2e zakazuje

- to forbid, to prohibit

26. liczba, f. - number, quantity

27. um6wi6 sic, p. umawiae I. - to agree, to reach
um6wic sic umawiam si
um6wi sic umawia sic

agreement

28. systematyczny, systematyczna,
systematyczne

- sys atic

systematycznie - Systematically
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zwraca6 uwagg, i.
zwracam leragg

zwraca uwagg

LESSON 120

zwrocic uwagg, p. - to notice, to turn
zwri5cg uwagg one's attenti n
zwr6oci uwagg
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PATTERN SENTENCES

1. Nasza zmechanizowana jednostka wyjechala wczoraj na mane%

2. Gazety to doskonale 4,rOd10 informacji.

3. MazuTiy znajduj4 sic w pólnocnej Poisce.

4. Prognoza pogody na jutro nie jest pewna.

Typowy Anglik malo

6. Sieriant Kowalski krzykn41: ZbiOrka!"
TT

7. Nasz opancerzony transporter zostal ostrzelany przez npla.

DziA nie ma chmur niebo jest niebieskie.

9. Kiedy wstaIem slonce bylo ju2 wysoko nad horyzontem.

10. Lada moment mialy ukazaé samoloty nieprzyjacielskie.

11. Dzig ioInierzcm zabroniono wychodzi6 z koszar.

12. Niestety instrukcja w sprawie amunicji przyszIa za p

13. Drop gruntowa, kt6r4 jechaligmy, prowadziIa przez pola
14ki.

14. Kierowca musial zmniejszyE szybkoA6 samochodu, bo droga by-
Ia zIa.

15. Po drodze do miasta widzieliAmy liczne ciOarOwki I czolgi.

16. Silnik samolotu widocznie musial wysi4A6, gdy2 pilot wysko-
czyI na spadochronie.

17. Kierowca ciczarówki mial dwie zapasowe opony.

18. Nasz dowódca zapotrzebowaI z dywizji specjalny oddzial sape-
row do przebicia tUnelu-przez górc.

19. Utrzymywanie IqcznoAci z kompanig zao a rzenia bylo bardzo
trudne.

20. Zaklacenia w odbiorze byly tak silne, ie kapral nie Ogl
zYozuMleEmeldunku.

21. Muszc wyprostowa6 nogi, bo siedzIalem 1361 dnia w czoIgu.
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22. Przed nami leZala szeroka równina.

23. Na stole staIa 211.17 butelka.

24. Kapral Cichocki mial bardzo rzadkie wlosy.

25. Przed nami bylo widae du2y betohowy schron.

26. Konstrukcja_tego mostu byla slaba I bylo jasne, ie nasze
czolgi po him nie przejdq.

27. StraciliLmy du2o 2olnierzy, zanim zajcliLmy ten fort.

28. Sytuacja na froncie poprawila sic znaczhie_.

29. Okrct nasz wplynqI do portu I natychmiast zaczql tankowa'6.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Piechota zmechanizowana w drodze na manewr

Trudno powiedzie6, teby piechurzy cieszyli sig bardzo na

okres jesiennych manewthw. Tym razem jednak, kiedy koledzy

z kompanii dowodzenia powiedzieli nam, ie prawdopodobnie nasza

zmechanizowana jednostka wyjedzie na manewry, ucieszyligmy sig

bardzo. Wedlug pogiosek, I to z dobrego ród1a, mieligmy

chaE na Mazury. Wielu z nas nigdy nie mialo okazji spgdzi6

wczasOw w tych pigknych okolicach, wigc ucieszyligmy sig tym

bardziej, te tego roku jesieñ zaczgla sig naprawdg dobrze

wedlug pro_anclu meteorologicznej miaIa by6 typowo zlota polska.

Nasza jednostka stala w malym miegcie okolo stu kilometrôw na

poludniowy wschad od Warszawy. Jakieg dwa dni p0 otrzymaniu

informacji od kolegOw z dow6dztwa, o czwartej nad ranem obudzil

nas krzyk: alarm". Nie watpiligmy ani przez chwilg 2*_:e to

bgdzie wyjazd na manewry. Wyskoczyligmy z It5tek I kiedy kilka

minut p6n1ej uslysze1igmy rozkaz: ozbiArka", wszyscy Lyligmy

gotowi ± w pelnym oporzqdZeniu I uzbrojeniu wybiegligmy p zed

koszary. W czasie kiedy szefowie kompanii sprawdzali oporzq-

dzenie I uzbrojenie osobiste, I czy wszyscy sa obecni, zaje-

chaly nasze o ancerzone transportcf_ry. W kilka minut p(5niej

byligmy jut w drodze. Pomimo te spaé sig nam chcialo ± nie

jedligmy jeszcze gniadania, nastrôj wgre5d koleOw byl dobry,

bo niebo nad nami bylo czyste I bylo przyjemnie i. cieplo. Na
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horyzoncie zaczgIo sic robie jasno kiedy dojechaligmy do j

kiejg maIej wsi i zatrzymaligmy sic. Radoge byla wielka, kiedy

ukAzaly sic nasze kuchnie polowe. Po dobrym gor4cym gniadaniu

ruszyligmy dalej w drogg w kierunku poinocno-w- hodnim. Podofi-

cer, kto.ry znal okolicc, powiedzial nam ie wlagnie jestegmy na

wysokogci Warszawy, ktora leky na zachód od nas. Pr6bowa1igmy

sic dowiedziee od niegol do1c4d dokIadnie jedziemy, ale widocznie

zabronionq mu tego m6wie, albo mo2e jeszcze nie mial adnych s-

trukcji bo nic nam nie powiedzial. O wszystkim dowiecie sic

na czas" - dodal tylko p0 chwili. Po obiedzi-- ktOry zjedligmy

o pigtnastej zero zero nad Bugiem, jazda stala sic mniej przyjemnal

bo wjechaligmy na drogc_gruntow4, a transportery nie zmniejszyly

szybkogci. Powletrze pelne bylo kurzu i czcsto mijaligmy liczne

stojace przy drogach transportery innych j-dnostek. Ucieszyligmy

sig nawet, kiedy w pewnym momencie silnik naszego transportera

uwysiadl". Dowi5dca naszej druyny, plutonowy Suchy, zameldowal

radiotelefonem o wypadku dowbdcy naszego plutonu porucznikowi

wcdzie, ktory dal mu jakieg.instrukcje. Szofer szybko znalazl

defekt, ale nie mc5gl nic sam zrobie, bo nie mial zapasowel czcAci,

kt6r4 trzeba byIo wymienie. Podoficer staral sic zapotrzebowae

zapaSow4 Czcge radiotelefoneM z kompanii_za0patrzenia,. ale zakle).-

cenia w odbi ize bylY:tak silne, Ze dopiero p_ dziesicciu minu-

Czcge zapasowatach Mogl-rozmawiae. z podoficerem zaopatrzenia.

miala bye natychmia t przywieziona helikopterem. Poniewal byIo

jasne, 2e bcdziemy stall dluZej w tym miejscu, podoficer pozwo-

lil nam wysi4ge z tr-ns- rter6w, ±.eby wyarostowae trochc nogi.
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Sta1iA y na szerokiej r6wn_inie. Przed nami byIy prawie ie puste

pola. Tylko tu i tam wida6 bylo rzadkie krzaki. Daleko na ho-

ryzoncie wida6 bylo jakks betonow4_konstrukcjs. Podoficer po-

wiedzial nam, e to jest jakiA stary fort wybudowany przez Niem-

c6w w czasie drugiej wojny Awiatowej. Tymczasem nadleciai hell-

kopter z mechanikiem I z zapasow4 czgAciq silnika. P6I godziny

p6niej silnik znowu pracowal I ruszy1iAmy w drogg. Po godzinie

jazdy wiechaliAmy na znacznie lepsza I szersza. drogg. Nasz trans-

porter jechal z duq szybkoAcia 'eby pol4czy6 sig z kolumng

przed wieczorem w miejscowoAci, gdzie mie1iAmy tankowaE. I biwa-

ko aE,
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1.

VOCABUI LRY

zmechanizowany, zmechanizowana
zmechanizowane - mechanized

2. *ir6dlo

Mazury, nom. p1.

prognoza, 1.

5. typowy, typowa, typowe

6. Zbi6rka
ft

7. opancerzony transporter, m.
opancerzonego transportera

gen. s.

TT

8. niebo, n.

9. horyzont, m.
horyzontu, gen. S.

LESSON 121

- source, spring

- Masuria, Masurian Lakeland

- forecast (weather)

- typical

- "Pail inIr

- armored carrier, weapons
carrier

- sky

- horizon

10. ukazywa6 sic, I. ukaza6 sic,p.- to emerge, to appear
ukazujc sic ukalc sic
ukazuje sic ukae sic

11. zabronie, p. zabrania6,
zabronic zabraniam
zabroni zabrania

12. instrukcja, f.

13. droga gruntowa,

14. zmniejsza6 (sic)
zmniejszam (sic)
zmniejsza (si0

zmniejszyC (si), p-
zmniejszv (sic)
zmniejszy (sic)

15. liczny, liczna, liczne

16. wysiadaC, 1.
(first pers.
wysiada

wYsi4g6, co-
not used)

wysigdzie

111

to forbid, to prohibit

- directive, instruction

country road, dirt road

- to reduce, to lessen, to
decrease

- numerous

- t_ be out of action
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17. zapasowy, zapasowa, zapasowe reserve, spare, extra, as adj.

18. zapotrzebowae, p.
zapotrzebuj
zapotrzebuje

- to demand, to require

19. kompania zaopatrzenia - service a d or supply company

20. zaklocenie, n. - interference (radio)

21. wyprostowae, p.
wyprosuj
wyprostuje

wypro3towywae, 1.
wyprostowuj
wyprostowuje

- to straighten to unbend

22. rownina, f. plain ( opogr.

23. pusty, pusta, puste - empty

24 rzadki, rzadka, rzadkie - rare, scarce, thin

25. betorowy, betonowa, beto- -

nowe
concrete

26 konstrukcja, f. - construction, design

27. fort, m. -

fortu, gen. s.
fort

28. znaczny, znaczna, znaczne - considerable, significant

znacznie - considerably, significantly

29. tankowaA i. zatankowae, p. -
tankuj zatankujv
tankuje zatankuje

to refuel, to service
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PATTERN SENTENCES

powodu dutych strat dow6dca kompanii musial ezEy4czyE
m6j pluton do drugiego plutonu trzeciej kompanii.

2. MieliAmy dwudziestu rannych, wicc musieliLmy pozostaE w tyle.

Piechota nieprzyjaciela zblitala sic skokami do naszych oko-
pew, wiec trzeba bylo dzialaE bardzo szybko,

4. Kowalski wyskoczyl z okopu, by zadaE cios bagnetem ofice-
rowi nieprzyjaciela.

5. Zwiad naszej jednostki dostarczyl watnych informacji o nie-
przyjacielu.

6. Torun lety w rejonie dolnej Wisly.

7. Nasze czolgi musialy wejLE do walki pod os1on4 dymn4.

8. W roku 1945 niemieckie sily_Eowietrzne ma1y malo myáliwc6w.

9. Paliwo jest bardzo watnym czynnikiem w prowadzeniu wojny.

10. Sprzgt bojowy naszej dywizji jest doskonaly.

11. Jaskrawe kolory dom6w widaE bylo z daleka.

12. Rozjemca rozmawial z naszym pulkownikiem.

13. Haslo bylo znane tylko wartownikom.

14. Jeden z wartownik6w nie wiedzial, jaki jest nasz odzew.

15. Miejscowy milicjant zrobil we wsi rewizjc.

16. Nasz samolot obserwac7jny mial sic palpriL nad stanowiskami
nieprzyjaciela o 8 zero zero.

17. Po cietkich walkach trzeba bylo kompletnie zreorganizowaé
nasze oddzialy.

18. Nieprzyjaciel nie m6g1 sit dluiej opiera I wycofal sic za
rzekc.

19. Nasze lotnictvo staralo sic zmpczy6'nieprzyjaciela i zmus16
6o do poddania sic.

20. Maska rzeciw azowa jest czeLciq oporzgdzenia tolnierza.
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21. Klucz musiaI widocznie upag_6 na ziemiv, kiedy czygcilem st6I.

22. Ucieczka trzydziestu ieficów z obozu nieprzyjacielskiego uda-
ia sie.

23. W obozie trzeba byIo dzieliE jeden bochenek chleba na ogmiu
jeAców.

24. Dow6dca kompanii wydal komendc Przerwii flgie4!"

25. Nieprzyjaciel miaI tak malo czasu na wycofanie sic, Ze mu-
sial porzuci6_ cieAk4 bronfi.

26. Wyrzutnia wielorakietowa stala blisko wzgOrza.

-7. Na pocz4tku 1945 roku k1cska Niemiec byIa jui pewna.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Piechota z echanizowana na manewrach

Bylo ju2 po zachodzie sionca, kiedy wreszcie przylaczyligmy

sig do kolumny naszego batalionu. 2aden w6z nie pozostawal w

tyle I kolumna posuwala sic naprz6d w najwigkszym porz4dku. Oko-

10 dziewictnastej gdy bylo ju2 ciemno zatrzymaligmy sic w malej

miejs owogci Andrzejewo. Kiedy wysiedligmy z transporter6w, po-

rucznik Gaweda zarzqdzil natychmiast odprawe calego plutonu.

Znajdujemy sic ju2 na terenie dzialan wojennych" mówil porucz-

nik - ni od tej chwili wszystko jest ju2 tak jak na wojnie. N_j-

pierw chcc wam objagni6 sytuacjc.

kiej", kt6ra naciera ze wschodu na

My naleiymy do

zach6d. Armia

la giówne pozycje obr ny micdzy jeziorem Sniardwy

wzdlut

lowi z

naszym

armii,,niebies-

uczerwona" mia-

a rzek4 Narwl4

rzeki Pisy. Nasza dywizja miala zada6 dips nieprzyjacie-

poludnia z flanki, ale kiedy zwiad npla -lowiedzial sic o

manewrze, nieprzyjaciel zacz41 wycofywaé sic na zach6d

prawdopodobnie bcdzie chcial zatrzyma6 nas na wsch6d od dolnej

Wisly. Naszym zadaniem bcdzie teraz pogcig za nieprzyjacielem

utro rano wejdziemy_do.walki. Zadanie nasze bedzie latwe bo

shy powietrzne nieprzyjaciela z powodu braku paliwa s4 slabe

nie bcdziemy musieli za bardzo obawia6 sic nalot6w. Prawdopodob-

nie pc) nawi4zaniu stycznogci z nieprzyjacielem rozwiniemy sic z

marszu w tyralierc do natarcia. A teraz chcg wam cog powiedzie6

jako wasz dow6dca. Na.manewry te patrz4 przedstawiciele wojsko-

wi prawie calego gwiata. Poka2cie w- cc co uniiecie. Uwa2ajcie

115 421i



LESSON 122

na wszystkie znaki I napiy. Na mostach, domach, s_przecipcLio-

wym I czolgach mog4 by6 tablice z jask;awymi napisami, ieby z

daleka bylo widaé, Ze s4 zniszczone. UwaZajcie na to. Jak zo-

baczycle, ±e jest napisane iZ most jest zniszczony to nie prze-

chodcie po tyrn mocie, ale w brc5d przez rzekg. Wszcdzie bcd4

rozj cy. Kiedy rozjemca wam powie, e jesteAcie zabici to leZ-

cie spokojnie na ziemi. No i jeszcze jedno jak wyskakujecie

z transporterów to nie jak stare kobiety, ale dobrze wyszkoleni

ZoInierze. A niech kt6ry z was zlamie, albo skreci nogc, to ja

mu ziamic albo skrecc drug4. HasIo nasze tej nocy j- t ,bagnet'l,

a odzew Kutno". A teraz isTicie do kuchni polowej po kawc, a

potem na kwatery, które warn wyznaczono". Po zj dzeniu kolacji

niektOrzy koledzy zaczcli rozmawia6 z miejscpwymi dziewczynami,

ale zaraz pojawil sj_c_ porucznik i kazal im ig6 spaEl bo - jak

mowil ruszamy rano bardzo wczegni

PoLcig za nieprzyjaciele- mial szybkie tempo, by nie pozwo-

liE mu zreorganizowa6 si Wprawdzie tu i tam nieprzyjaciel

starai siopieraô, szczegolnie w rejonie iezior, ale nie móg1

zatrzyma6 naszego marszu naprzód. Nasz batalion nawi4zal sty z-

nog z nieprzyjacielem w rejonie Nidzicy. Wyskoczyligmy z trans-

porterów i rozwineligmy sic natychwiast w tyralierc, staraj4c

s e iLe za czolgami, kti5re nacieraly razem z nami. Czolgi jed-

nak mialy dui4 szybkoA6 i to mcczylo nas bardzo MieliLmy teZ

du±o rannych I zabitych. W pewnej chwili nieprzyjaciel uZyi na

naszym odcinku gaz(5w I musieliLmy posuwa6 sic w maskach rze-

ciwg_azdwych. Upadaligmy jui prawie ze zmcczenia, kiedy uslysze-

116



LESSON 122

liA y silny ogiefi artylerii, karabine5w maszynowych I inodzierzy

npla. Czolgi nasze zatrzymaly sic a nawet zaczgly wycofywaE,

bo rozjemcy dawali znaki, e kilka zostalo zniszczonych. Nie-

przyjaciel zdqty1 wycofaE sic na z góry przygotowane pozycje

obronne i. ucieczka jego sic skoficzyla. Od pierwszej transzei

npla dzielilo nas jakieA dwieAcie rnetrów. Zaczclo sic robié

ciemno ± otrzymaliAmy rozkaz okopania sic. Nad ranem o szóstej

zero zero otworzyliAmy ogiefi na nieprzyjaciela, ale w godzing

p6niej wydano komendc:vprzerwij ogiefil" Kiedy zrobilo sic zu-

pelnie jasno zrozumie11Amy dlaczego. Transzeja pierwsza npla

byla pusta. TU i tam widaE bylo porzucony sprzct. Wkr(Stce do-

wiedzieligmy sic te dzieki utyciu przez nas ognia wyrzutni

wielorakiet,Jwych na odcinku pôlnocnym, front tam zostal przerwa-

ny ± tc zlecydowalo o klcsce armii uczerwonej". Jeszcze przez

dwa dni nieprzyjaciel cofal sic, ale nie mogqc przeprawiE swych

czolgów ± cigtkiego sprzctu bojowego przez Wislg, poddal sic.

Manewry skoficzyly sig
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Narration

1. przyl4c7y6 ic) p.
przyl4czc (sic
przyI4czy (sic)

przy14czaé (sic), i.
przyl4czam (sic)
przy14cza (sic)

2. pozostawa6 w tyle, i.
pozostajc w tyle
pozostaje w tyle

pozostaE w tyle, p.
pozostanc w tyle
pozostanie w tyle

dzialaE, is
dzialam
dziala

VOCABULARY

zdzialaE, p.
zdzialam
zdziaia

dzialania wojenne

4. zada6 cics, p.
zadam cios
zada cios

5 zwiad, m.
zwiadu, gen.

join

- to fall (lag) behind

- to work, to act, to operate,
to have effect

- hostilities

zadawaE ciosli - to deliver a blow
zadajc cios
zadaje cios

6. dolny, dolna, dolne

7. wejgE do walki- p.

sily powietrzne

9. paliwo, n.

10. sprzct bojowy, m.
sprzctu bojowego, g n. s.

- reconnaissance

- lower

- to enter into combat
join the battle

- Air Force

- fuel

materiel

11. jaskrawy, jaskrawa, jaskrawe - bright

12 rozjemcd, m.
rozjemcy, gen.

13 haslo, n..
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- arbiter, Laoder,or, umpire

- pass, password



14.

15.

16.

odzew, m.
odzewu, gen. s.

miejscowy, miejscowa,
miejscowe

pojawi6 sie, p. pojawia6 sic,
pojawie sie pojawiam sic
pojawi sie pojawia sie

LESSON 122

- response, countersign

- local

i. - to emerge, to appear

17. reorganizowa6,
reorganizuje
reorganizuje

zreorganizowa6, p.
zreorganizuje
zreorganizuje

- to reorganize

18. opieraE sie, oprze6 sie, p.
opieram si oprze sie
opiera sie oprze sie

- to resist oppose

19. meczy6(sie),i. zmgczyC(sie),p.
mecze(sie) zmgcze(sic)
meczy(sie) zmgczy(sie)

- to tire

20. maska przeciwgazowa, f. - gas mask

21. upaA6, p. upada6, 1.
upadne upadam
upadnie upada

- t- fall

22. ucieczka, f - escape, flight

23.

24.

dzie116, 1. podzielie, P.
dziele podzieledzieli podzieli

n"przerwij oga.en.

- to divide, to separate

"Cease fire!"

25. porzució, p. porzucae,
porzucg porzucam
porzuci porzuca

- to throw, to abandon,
to leave behind

26. wyrzutnia wielorakietowa, f. - multiple rocket launcher

27. kieska, f. - defeat
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PATTERN SENTENCES

Na wiosne w Polsce jest czesto pow6di.

2. Woda kiedy sif gotuje ma ste eimni_stalalIA, a kiedy za-
marza ma zero stopni Celsjusza.

Na wiosnv poziom rzek w Polsce bardzo sie podnosi.

4. Stacja metereologiczna w Gdyni oglasza komunikaty o pogodzie
na Baityku.-

5. Sytuacja na froncie musiala sie pogorszye, bo nasze dowództwo
wyslalo tam dwa nowe bataliony.

6. Wczoraj wyszlo rozporzqdzenie, ie 1udnoA6 cywilna mote cho-
dziE po ulicach tylko do diMiatej wieczorem.

Strefa neutralna to jest teren, na kt6rym 2adne pafistwo nie
mote utrzymywa6 sil zbrojnych.

8. Musimy zawsze aLIL22E2Ipwriu, jeieli chcemy ty6 w spokoju.

9. Kierownictwo ewakuacji 1udnoLc1 cywilnej bylo w rekach do-
wZdztwa Wewnetrznej SIutby Wojskowej.

10. Nadzôr nad czyszczenlern zniszczonego bombami miasta mial do-
w6dca saper6w.

11. Nad rzeka letal porzucony sprzet saperski.

12. Poniewat partyzanci spalili dwie stodoIy, tandarmi musieli
patre1owa6 przez calq floc okolice miasta.

13. W czasie wczorajszej burzy grobla na lewym brzegu rzeki zos-
tala przerwana.

14. Kiedy zrobilo sie cieplei, lód zaczal tka I kra ruszyla na
rzece.

15. Saperzy chcieli odkry6 slabe punkty w groblach.

16. W Kalifornii robotnik niewykwalifikowany zarabia minimum
$1.25 na godzine.

17. Szum morza byl w nocy tak silny, ±e nie mogligmy spat.

18. Nie chcc kupi6 tego pola nad rzeka, bo sie boje te w czasie
burzy woda mote je latwo za1a6.
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19. Wydajemy du24 4.10_6 pienigdzy na utrzymanie samochodu.

20. Uparty czlowiek czgsto ma trudnoAci w 2yciu.

21. Strach przed gmierci4 jest rzecza normalnq u ka2dego czlo-
wieka.

22. Lekarz powiedzial, 2e dla tego czlowi ka nie ma ju2 ratunku_.

23. Przejiicie przez zaminowany teren jest niemo21iwe.

24. Ta wieL dopiero od roku ma sLsLLEEE.,EaaL,.

25. Du2y reflektor oLwietlal cale pole.

26. Dowódca plutonu kazal rozdzielié znalezione papierosy.

27. Punkt me,dyczu znajdowal sic w st rym domu nad rzeka.

28. Ten kapral musi codziennie rozdawa6 listy Aolnierzom.

29. Naczelnik stra2y ogniowej zostal ranny podczas po2aru.

30. Remont samochodu kosztuje czgsto bardzo duto.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Akcia sa erew w czasie powodzi

Zdarzylo sig to kilkanagcie lat temu pod koniec marca. Na

polach leial jeszcze gnieg I rzeki byly jeszcze czggciowo zamarz-

nigte, kiedy temperatura nagle podniosla sig o jakieg pigtnagcie

stopni Celsjusza I cieply deszcz zac ql pada6. Snieg i led za-

czg1yt3pnie6 I poziorn wody w rzekach zaczal sic szybko podnosiE.

Moina sig wigc bylo spodziewa6 powod szczege nie na niskich

terenach nad Wish. Stac'e meteorologiczne wydawaly c gsto przez

radio komunikaty, ktere niestety mówily o mo2liwoAci piclgorsze-

nia sig_sytuacji. Wladze pafistwowe wydaly wigc 1=2Ingzsaia,

by ludnogE w strefach polo2onych niiej od poziomu rzek byla w

22g212mia na wypadek, gdyby rzeki wyszly z brzegew. Kierownict-

wo I nadzer nad ewakuacja zostaly oddane w rgce oddzialów sape-

row. Specjalne patrole a erskie patrolowaly brzegi rzek, kte-

rych .11.2111LE mogly nie utrzyma6 cignienia kry I wody. To patrolo-

wanie dale dobre wyniki gdy2 w kilku miejscach saperzy odkryli

slabe punkty w groblach i. natychmiast rozpoczgli ewakuacj lud-

nogci z bliskich wsi I miasteczek. Tylko dzigki temu udalo sig

zmniej zy6 do minimum straty w ludziach, poniewa2 wkretce potem

groble zostaly przerwane I woda z nieprzyjemnym szumem zaczgla

za1ewa6 tereny na prawym brzegu Wisty. Mi o tego, 2e ewakucja

byla prowadzona szybko I systematycznie. pewna .upartych

gospodarzy zostala ha swoich gospodarstwach. Ratowanie tych lu-
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dzi nie bylo teraz latwe. Prqd wody byi w wielu miejscach bar-

czo silny i saperzy mieli powa2ne trudnogci w dostawaniu sig swy-

mi pontonami do siedzqcych na dachach ludzi, ktorych dopiero te-

raz opanowaI strach. Szukali oni ratunku nie tylko na dachach

dom6w, ale i na wysokich drzewach. Ratowanie ludzi byto tylko

czggciq zadania I pracy jednostek saperów. Zbierajc sic krg

okolo filarOw I przyczeAkOw mostew, mogqcq w ka2dej chwili znisz-

czyé most, trzeba bylo rozbija6 bombami zrzucanymi z helikopterów,

lub wysadzaé specjalnymi ladunkami wybuchowymi. Saperzy te mu-

sieli budowa6 w mniej zalanych wodq miastach przej_gcia z jednej

strony ulicy na drugq. Wiele miast bylo bez elektrycznogci, bo

woda zniszczyla linie prqdu elektrycznego. Saperzy i tu przy-

chodzili z pomocq budujqc tymczasowe linie. Slutba ich trwala

dwadziegcia cztery godziny, bo I w nocy musieli oni przy gwietle

silnych ref_l.ektc_rów pracowat, teby o- nowee sytuacjc. Nawet sa-

rskie kuchnie polowe braly udzial w akcji, rozdzielajqc gorqce

jedzenie jak na przyklad zupe, kawc i mleko. Oczywigcie z apera-

wsOldzialala milicja i stra i poiarna oraz inne organizacj

a szczeOlnie Czerwony. Krzy2, który zajmowal sic pomocq medycznq

rozdawaniem odzie2y I koców. Naczelnicy stra2y po2arnych by-

ii w stalym kontakcie z dowódcami batalionOw saperskich, które

cz sto potrzebowaly sprzetu stra2y poiarnej. Po opadnigciu wo-

dy zaczgla sig jeszcze gorsza praca dla oddziaI6w saperskich..

Uszkodzone drogi I mosty musialy byE natychmiast naprawioae.

Tam, gdzie most zostal kompletnie zniszczony, musial byE zbud

wany tymczasowy z drzewa 2eby ruch na drogach I liniach kole
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wych byl normalny. Niekt6re urz4dzenia kolejowe potrzebowaly

remontu I tu znowu tylko saperzy mogli pom6c.

Nic wigc dziwnego, te kiedy 1udnoL6 wt.& la do normalnego

trybu tycia, dzigkowala przede wszystkim saperom za pomoc

Wszystkie gazety opisywaly akcjg ratunku I pomocy na terenie po-

wodzi. Okazalo sir, te wtr6d saperow bylo kilku naprawdg boha-

ter6w. Adam B4k, kapral saper6w, plyn4I at p6I kilometra, teby

ziapa ± uratowa6 male dziecko, kt6re razem z 16teczkiem woda

niosla w kierunku glownego pr4du. Kazimierz kliwka at p' -E razy

musial nurkowa6 w zimnej ± brudnej wodzie teby uratowa6 ton4c4

dziewczyng. Drutyna saperów pod dow6dztwem plut_n wego J6zefa

LeLnika uratowala piOdziesigciu ludzi, którzy sig schronili na

drzewa w ogrodach ± sadach, kt6re woda zaczgla zalewaE. Wszys-

cy ci bohaterowie dostali odznaczenia, a niektórzy nawet awanse.
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VOCABULARY

Narration

1. pow6di, f.

2. stopien Celsjusza,

poziom, m.
poziomu2 gen.

4. stacja meteorologicznal f.

5. pogorszye sie, p.
pogorgze sie
pogol-szy sie

pogorszenie .

6. rozporz d enie, n.

7. strefa, f.

8. bye w pogotowiu

kierownictwo, n.

10. nadzor, m.
nadzoru, gen. s.

flood

- centigrade, (acccrding
to Celsius scale)

- level degree

- weather station

pogarsza6 sic,i.-
pogarszam sie
pogarsza si

11. saperskil saperskal saperskie

12. patrolowae, 1.
patroluje
patroluje

patrolowanie, n.

13. grobla, f.

14. kra, f.

15. odkrywae, 1.
odkrywam
odkrywa

16. minimum, n.

odkrye, p.
odkryjc
odkryje

to worsen, to grow
worse, to deteriora_e

- worsening, a turn to
the worse

- instructions, order

- strip, belt zone

- to be on the al-rt

- management, leadership,
guidance, direction

- control, supervision

- engineer (adj.

to patrol

- patrolling

- dike, bank

- flee, floating ice

- to di_cover, to uncover

- minimum



17. szum, m.
szumu, gen. s.

18. zalat, p. za1ewa6
zalejv zalewam
zaleje zalewa

19. i1o64 f.

20. uparty, uparta, uparte

21. strach, m.
strachu, gen. S.

22. ratunek, m.
ratunku, gen.

23. przejAciel n.

24. elektrycznae

25. reflektor, m.
reflektoru, gen. s.

rozdz1ela6, 1. rozdzieli6, p.
rozdzielam rozdziele
rozdziela rozdzieli

27. medyczny, medyczna, medyczne

28. rozda6 p.
rozdam
rozda

29. naczelnik,

rozdawa6,
rozdaje
rozdaje

m.

30. remont0 m.
remontu, gen .
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- noise, static (radio

- to flood, to streak,
to inundate

- numerical strength,
quantity

stubbori_ persistent
unyielding

- fear, fright

- rescue

- passage

- electricity, electric
power

searchlight

- to distribute

- medical

- to distribute, to issue,
to give out

- chief, head, superior

- repair, overhaul
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PATTERN -ENTENCES

1. Wczoraj w ,Trylniirile'LUdul 15

LESSON 124

wo jsku

Polska ludowa miala w 1962 roku

partia komunistyczna w .Polsce ma pppad milipn czlonk6w.
306 215,W tokU-I,961-7

1 milionew mieszkaficów.

4. Przez okno wida6 bylo pigkne.b kitne niebo
,

5. 2olnierze jednostek pancernych nosili czarne beret

6. Widzialem wczoraj parowiec który p1yn4I po WiLle.

7. Kotwica naszego okrvtu waiyla 20 ton.

8. Cala flota polska wypirn Ia na maflewry na Baltyk.

9. W czerwcu 1944 rokuodbyk'gig deSanorski na polnocnym
wybrze2u Francji.

10. Ldowanie naszych oddzial6w na wybrze2u nieprzyjaciela uda-
lo sig.

11. Nasz kuter zostal ostrzelany przez artylerig nieprzyjaciela.

12. Cwiczenia desantowe musz4 sig odbywah nawet wtedy, kiedy mo-
rze jest burzliwe.

13. W czasie burzy grozi nam rozbicie s g o skaliste wybrze2e.

14. Kiedy torpeda trafila nasz okrgt, 2 lnierze zaczgli skaka6
do morza.

15. 2o1nierze zostali zaladowani na barki Ewiczebne.

16. Saperzy wbili do piasku gruby i dlugi pal.

17. Kompania zatrzymala sig na noc we wsi i podoficerowie zaczg-
li umieszcza6 (Dlnierzy pc, chalupach.

18. ELELELL. a desantowa nieprzyjaci-la zbliiala sic szybko do
naszych brzeg6w.

19. rieprzyjaciel nie m6gl wytrzymal ognia naszej artylerii
bombardowania samolatów-Wigc--iacz42 wycofywa6'sie.

20. Pigkna roAlinnog.4 pokrywa tg mal4 wyspg.
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,21. Dyrektor musial zrezynowa ze swojego stanowiska.

Milicjant musial ustawit ludzi, którzy ozekali na bii,
przed kinem, w dlugi szereg.

. Park czoiTly znajdowai sic blisko lasu.

24. PaTk wozoll_talcInEh npla zostal zupeInie zniszczony
nasze lotnictwo.

21. Pistolet maszynowy jest skuteczn4 broni4.
_

6. Flota nawodna nieprzyjaciela byla bardzo silna.

7. W czasie wojny flota podwodna niemi cka zniszczyia
statk6w.

8. Hydroplan_ jest te czgsto ttywany przez milic

Pancernik zniszczyl kilka naszych kutr6w.

30. Lamacze lodu s ywane na morzach poInocnych.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Jednostki obrony_nitiF_EL1

Dziennikarz Motola pracuj4cy dla komunistycznej gazety

jednego z krajów Europy zachodniej bardzo sip ucieszyl, kiedy

pewnego dnia wyslano go do Polski. Mial on napisa6 szereg ar-

IxhaiLl o wojsku Poiski 1udow.t1. Motola byl czIonkiem partii

komunistycznej swojego kraju I po przyjeidzie do Polski czui sip

zaraz j k u siebie w domu, szczegolnie e mowil trochg po pols-

ku. Przyjechal on do Warszawy dziefi.przed defi1ad4 z okazji

Lwipta narodowego 22 4pca. Motola mial ze sob4 doskonaly apa-

rat fotograficzny I z gory cieszyl sip na zdjpcia, jakie mial

zamiar zrobia. Rano wipc .22 lipca wyszedl on wczeAnierz hotelu

dzipki swojej legitymacji dziennikarza gazety komunistycznej,

znalazl on latwo dobre miejsce dla obserwucji defilady ± spok

nie móg1 robie zdjpcia r6Znych oddzialOw wojskowych. Oriento-

wal sip on dosy6 dobrze w rodzajach broni wojska polskiego i

jego oznaka h. Kiedy jednak zobaczyl w pewnej chwili jednost-

ki w 1222hilaygl_itELELE.ELI zdziwil sic bardzo. Nie orientowal s

zupelnie, do jakiego rodzaju broni one na1e2 Zapytal wipc

najbliAej stoj4cego obywatela Warszawy:

Panie, co to za wojsko?

Polskie wojsko proszp pana - same polskie chlopaki jak

zi to, a co pan myL1al? odpowiedzial zapytany. Wreszcie ktog

mu powiedzial,

p 2rwszy defilu

to s4 jednostki obrony wybrzeia ie po raz

w Warszawie.
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tola pomyglaI e to jest cog nowego i Ze to mo e zain-

esowa6 towarzyszy z zagranicy. Postanowil on %ice dowie -

dziee sic czegog wiccej o tym rodzaju broni. Nastepnego dnia

wicc zapakowal swoje rzeczy i poi chal na wyl,rze2e Baltyku.

Najpierw zwiedzil on Gdailsk i Gdyni i zrobiI tu du iloge

zdjce nie tylko r(5nych obcych parowców stoj4cych na kotwicy

ale ± okretow polskiej fipty. Maj4c wiasny sai -chOd szybko

znalazI on miejscowoge, gdzie staly jednostki obrony wybrze;,a.

Tu znowu legitymacja dziennikarza gazety komunistycznej pomogla

idle. Dostal on pozwolenie przygl4dania sic ewiczenicL ol-

nierzy piechoty w desancie morskim to znaczy 14dowaniu oddzialow

na wybrzeAu. Towarzy z4cy mu wszcdzie oficer powiedzial mu

2o1nierze s4 przela owywani z okrctow na szturmowe barki desan-

towe i La:La daleko od brzegu i e ewicz-nia odbywaj4 sic na

kiecly morze jest b -zliwe. 2olnierze musz4 bye przygotowani na

najgorsze i musz4 wiedzie6,co trzeba zrobie w czasie rozbicia

si kutra lub trafienia poci kiem ar ylery skim czy torped4.

Nastepnie oficer pokazal mu z daleka Ewiczenia saperów. Cwicze-

nia te nolegaly na budowaniu ewiczebnych pas6w przeszk6d. Sape-

rzy wbijali w piasek grube pale i 14czyli je jakimig druta

tworzac zapory. Oficer objagniI Motoli, ie te same zapory bcda

p6niej buil wane pod powierzchnil w dy tak, -2eby ich nie bylo

1a W ten spos6b umieszczone przeszkody przedstawiaj4 wiei-

kie niebezpieczelistwo dia flotylli desantowej nieprzyjaciela.

Oczywigcie ewiczenia te s4 bardzo cigikie ± czcsto w lecie, kied
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slonce grzeje, trudno j st .iolnierzom lixtaLEEL przez caly dzien

tu na wybrzetui gdzie nie ma iadnej rolinnoAcil a tylko piasek

skaly. Motola prftowal robie jakieg kdjgcia, ale szybko zre-,-

zygnowa_X bo towarzysz4cy mu oficer stalzawsze tak blisko przed

aparatem, ie bylo jasne, i tylko on mot.e bye na-zdjcciu. jirc.de-

szyl sic wicc Motola, kiedy w.czasie obiadu, tolnierze ustawili

sic w szeregu przed kuchni4-: a,'ofiCerzOstawil go samego. .106,

szedl on szybko w kierunku parku czolgRAEglii 1.. parku wozów bojo-

wych, gdzie staly r(52ne amfibie. Niestety, kiedy w1agnie zrobil

kilka dobrych zdjg

warcie zatrzymal g

tojacy z piStoletem maszynowym na

rusiy6 siC. LNatychmiast te
,

przybiegl podoficer Wewngtrznej Sluiby Wojskowej. Nie pomogla

tu teraz ani legitymacja ani listy z komunistycznej partii

gazety. Motola zostal aresztowiny i oddany milicji w Gdafisku.

Wkreitce Motola zostal oskaeLony o szpiego two. Po wywolaniu bo-

wiem filme5w jego okazalo sic e zrobil on szereg zdjce tak jed-
,

.

nostek polskiej floty,hawodnej jak j_tonetd d pprocZ

tego zdjgcle jakiegos nowegobhyd nroplau rosyjskiego'pancernika

rosyjskiego lamacza iIod6
- -7.

remoncie.

.

'Dopi,ero pp.,roku.adWokatom.dziennika-ko
- -

.

Unistyctnege z zagraniCy

udalo sic zwolnie Moto1 z polskiego wi zienia. Czy Motola je

jeszcze dalej czlonkieni partii komunistyczApj swego-kraju te'go

my nie wiemy.
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VOCABULARY

Narration

1. artykuI, m.
artykulul gen. s.

2. ludowy ludowa, ludowe

partial f.

4. blekitny, bIrkitna, bIrkitne

beret, m.
beretu2 gen. s.

6. parowiec, m.
parowca, gen.

7. kotwica, 1.

8. flota, f.

9. morski morska, morskie

10. 14dowaniel n.

11. kuter, m.
kutra, gen. S.

12. burzliwy, burzliwa, burzliwe

13. rozbicie sir, n.

14. torpeda, 1.

15. ewiczebny, ewiczebna, ewi-
czebne

16. pal, m.
pala, gen.

17. umieszcza6, i.
.umiesZcZam
Umieszcza

18. flotylla, f.

19. wytrzymywae
wytrzymujr
wytrzymuje

umieLcie, p.
umieszczr
umieLci

- article

- folk's, people'- folklore
(adj.)

- party

- azure

beret

- steamer, steamship

- anLhor

- fleet, navy

- sea (as adj.)

- landing, debarkation

- cutter (Nav.)

- stormy, thunder (a

- crash, wreck

torpedo

- training, practice (adj.

- pile, picket, stake

wytrzymae,p. -
wYtrzymam
wytrzyma

put, to place, to install

fl tills., fleet

to hold out to manage,
hold on to restrain

141



LESSON 124

20. ro1innoá, f.

21 zrezygnowa6, p. rezygnowae, i.
zrezygnuje rezygnuje
zrezygnuje rezygnuje

- vegetation

- to g ve up, to resign

22. ustaw1a6 sic, ustawie_sie, p.
ustawiam sic ustawic sic
ustawia sic ustawi sie

- to fall into formation,
ranks

23. park czolgowy, m.
parku czolgowego, gen.

- tank range, tank park

24. park wozów bojowych, m. - combat cars park

25. pistolet maszynowy, m.
pistoletu maszynowego, gen. s

- submachine gun

26. flota nawodna, f. - surface fleet

27. flota podwodna, f. - underwater fleet

28. hydroplan, m. -

hydroplanu, gen. s
seaplan

29. pancernik, m. -

pancernika, gen. s
battleship

30. lamacz lod6w1 m. icebreaker
lamacza lod6w, gen. s
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PATTERN SENTENCES

1. OSA to znaczy Oficerska. Szkola Artylerii.

Redaktor n2o1nierza Polskiego" nazywa siQ Zbigniew Flisowski.

Komendan_ szkoly jest zwykle pulkownikiem.

Musialem zaznac_zy_E w_rozmowie z moim dyrektorem, ie nie zga-
dzam sic z- Sego- zdaniem.

5. TIo t j calej sprawy nie wygl4dalo zbyt jasno.

Kariera tego czlowieka zaczOla siQ w czasie wojny.

7, Nie moglem ,uadnat:: o co mu chodzilo.

8. Robotnicy sluchali bez entuzjazmu tego, co mówil selcretarz
partii.

9. 0 godzinie 16 zero zero nasza artyleria nazi mna rozpocz 1a
ostrzeliwanie stanowisk nieprzyjaciela.

10. Artyleria odwodu naczelnep dow6dztwa znajdowala sic pic6
kilometthw za naszymi

11. Po wojnie rozpocz41. sig w Polsce rozwój hand1u z Rosj4.

12. flEzEL2122aiE, jest bardzo wa2n4 nauk4.

13. Pulkownik Kowalski wa tytul doktora.

14. Obrona przecivilotnicza ma du2e znaczenie podczas wojny.

15. Z.AateptER_124.12x_do spraw politycznych ma wa2n4 funkcjc w
wojsku polakim.

16. Przekonalem sic wczoraj, e istotnie ten film jest bardzo
ciekawy.

17. Stare kobiety inaczej patrz4 na ladne, mlode dziewczyny,
ni2 mc2czOni.

18. Wzmo2enie.ognia naszej .civ2kiej artylerii zdecydowalo o
wOdzeniU naszego. natarcia..

19. Tekst tego dokumentu byl bardzo niejasny.

20. Matematyka jest bardzo wa2na w artylerii.

21. Elektronika jako nauka powstala na pocz4tku XX wieku.
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22. PrzywOdca powi ien 135,6 czIowiekiem zdolnym.

Nasza sytua ja finansowa za1eiy od wielu czynników.

24. Kandydat na nowego urzednika jest teraz u dyrektora.

25. Testy czasami sa bardzo trudne.

6. Pisemne egzaminy w liceach byIy tego roku ju w kwietniu.

7. Ustny egzamin zostal wyznaczony na 23 maja.

8. Odmowna odpowied, jaka otrzymalem z ministerstwa, byIa dia
mnie zaskoczeniem.

Zobowiqzania finansowe czcsto utrudniaj nam 2ycie.

30. Ojciec stanowczo zabroniI synowi chodzi na zebrania par-
tyjne.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Oficerska Szkola Artylerii
(OSA)

Pewnego dnia redaktor naszej gazety kazal mi przeprowadzie

wywiad z nowym komendantem OSA pulkownikiem Rudnickim I napisae

o nim artykul. Musze zaznaczye, ie jestem starym dziennikarzem

iljak sig to m6wi,nie z jednego pieca chleb jadle.m. Wystarczy-

lo mi wigc sprawdzie,ile lat ma Rudnicki, 2eby miee mniej wie-

tlo jego kariery. Ma_j4c trzydzieLci osiem lat Rudnicki

zostal peInym pulkownikiem i komendantem szkoIy" m6wilem do

mojego kolegi "czy to nie za szybko? Chyba nie trudno zgad-

n46, 2e ten czlowiek jest albo jednym z tych mlodych bohater6w

partyzant6w, albo ma stryja czy wuja w jakim ministerstw3e.

To ju2 dzig nikogo nie interesuje". Bez entuzjazmu wigc zna-

lazlem sie przed dr-twiami biura komendanta Oficerskiej Szkoly

Artylerii. Na drzwiach prLeczytalem: Pulk Dr Stanislaw Rud-

nick/. Pulkownik I doktor, a to jest interesuj4ce" - pomyL-

lalem. Kiedy wszedlem do pokoju, Rudnick/ podal mi reke a

nastepnie poprosi1,2ebym usiadl. "Pan podobno chce pisae o mnie"

- powiedziaI no co r bielniech pan stawia pytania." Nie

wiem dlaczego, ale jakoL nie wiedzialem od czego zaczae wigc

poprosilem, zeby pulkownik sam opowiedzial cog' o sobie. PuI-

kownik zaco41 wigc mówie: UrodziIem sie w roku 1926 w Lodzi,

gdzie ojciec mój byl robotnikiem fabrycznym. Kiedy wojna sie

zacz1a uciekl m z ojcem na wsch6d i. znalazlem sig w Rosji.. Po
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!rnierci ojca wst4pilem w roku 1943 do tworz4cego si e tam wojska

polskiego i zostaIem przyjety d_ -rganizuj4cej sie s-kply arty-

lerii na_ziemne.j, ktora starala sic s7koli6 szybko nowych ofice-

rOw. Po dw6ch latach dostaIem ju2 stopie6 podporucznika i przy-

dziaI do artylerii odwodu_naLLILEa_12E2TA. Na wiosne 1945

roku braIem udzial w walce o Berlin. Po skoliczeniu wojny bylem

przydziclany do r62nych jednostek artylerii i pracowaIem nad

rozwojem nowej armii polskiej. W tym samym czasie byIem studen-

tem uniwersyttu i studiowalem psychologie by po szegciu latach

otrzyma6 tytul doktora. Mialo to wielkie znaczenie dla mnie.

AwansowaIem bowiem teraz szybko I po paru iatach jako podp lkow-

nik zostaIem w jednym z puIk6w zastAqq_dowodcy dia spraw poll-

tycznycji. A teraz,jak pan widzi,jestem komendantem tej szkoly

wolaIbym mOwie o mcj obecnej pracy, bo to jest bardziej inte-

resujace".- Teraz pulkown k zacz4I z entuzjazmem mOwiE o obec-

nej OSA. To co mOwil bylo istotnie bardzo interesuj4ce. Obecna

OSA wyg14da cluo inaczej cad tej, kt6ra skoAczyl Rudnicki. lAte-

dy byla to tylko szkola oficerska, dzig to jest prawie uniwe

t t. Praca zost Ia wzmo2ona na ka2dym polu. Oficerowie, ktôrzy

LICZ4, maj4 prawie wszyscy tytuly doktorOw. Nauka trwa trzy la-

ta I j j program obejluje kursy, ktOre przygotowuj4 oficerOw

artylerii naziemnej rakietowej I rozpoznania artyleryskiego.

Studenci ucz s tu wy2szej matematyki., fizyki, elektroniki

o cych jezyk6w. Trzeci rok tej szkoly jest najwa2niejszy. T

raz przyszly oficer uczy sie jak dowodziE

soba bezn dzp

pracuje da1ej nad

-Musi- On .pokaza6, e pOtrafi_bye..nie tylkP
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dobrym oficerem, ale i REEntAla. W tym ostatnim roku studenci

maj4 okazje studiowad historic i psychologie. Sytuacja finvnso-

wa studentów nie Jest najlepsza, ale to co dostaj4 wystarcza na

rapierosy2 kino i inne drobne rzeczy. Dostad siQ do 1ej szkoly

nie jest latwo. Kandydaci przechodz4 re:sine egzaminy i testy 2A-

semne, a potem diugi egzamin ERIAy. Po egzaminie kandydat wra-

ea do domu I czeka na odpowied maj4e oczywiAcie nadzie.je,

nie bedzie ona odmowna. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyje-

eiu zglasza sie on leszcze raz w OSA to jest tak, jakby podpi-

sal EahallilEaill, 2e pr ynaimniej przez dziewieE lat bedzie no-

sil mundur. Po trzech latach szkoly musi on bowiem zostaE przez

szegd lat w jakiejA Jednostce i to jest minimum. Bylo JuE pófi-

no kiedy wychodzilem z biura komendanta. W rece mialem zeszyt

pelny informacji o pracy wartoLciowego czlowieka, a w glowie

jednq myLl, e nigdy nie poWinno sic wydawad-s4d6w o ludziach

za wczeAnie stanowczo- nie nawet gdy sic jest starym dzien-

nikarzem.
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VOCABULARY

Narration

1. OSA - Oficerska Szkola Artylerii

2. redaktor, m.

3. komendant, m.

4. zaznaczy6- p.
zaznaczq
zaznaczy

5. tic), n.

6. k riera,

7. zgadywa6,
zgaduje
zgaduje

zaznaczae, 1.
zaznaczam
zaznacza

i. zgadn46,
zgadnv
zgadnie

entuzjazm, m.
entuzjazmu, gen.

9. :iaziemny, naziemna, naziemne

10. artyleria odwodu naczelnego
dow6dztwa

110 rozw6j, m.
rozwoju, gen.

12. psych logia, 1.

13. tytul, m.
tytulu, gen. s.

14. inaczenie

15. zattepta doW6dcy dla spr4w poll-
tycxnych

16. istotny, istotna,
istotnie

18.

itotne

inaczej

wzmoc, p. mzmagae,
wzmogV wzmagam
wzmo2e wzmaga

LESSON 125

- Artillery OGS

- editor

- commandant

- to note, to mark

- background

- course, career

- to guess

- enthusiasm

1and, ground (adj.)

- general res rve artillery

- development, growth,
progress

- psychology

- title

- meaning, s g
importance

- Deputy Commander for
Political Affairs

ficance,

factual, actual
- factually, actually

- otherwise, else

to intensify, to
increase- to strengthen
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wzmo2ony, wzmoona, wzmoone - intensified, increased,
strengthened

19. tekst, m. - text wording
tekstu, gen. s.

20. matematyka, f.

21. elektronika, f.

22. przywódca, m.
przywódcy, gen. S.

- mathematics

- electronics

- leader

23 finansowy, finansowa, finansowe - financial

24. kandydat, in. - candidate, apnlicant
postulant

- test25. test, m.
testu, gen. S.

26. pisemny, pisemna, pisemne

27. ustny, ustnat ustne

28. odmowny, odmowna, odmowne

29. zobowi4zanie, n.

30. stanowczo

Co munication Exchan e

1. PO (punkt obserwacyjny)

2. snbp, m.
snopa, gen. S.

- written

- oral

- negative

- duty,. obligation

- decisively, resolutely

- observation point

- sheaf of fire, planes
of fire of two or more
pieces of a ba tery
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PATTERN SENTENCES

1. To jest samolot kursuj4cy cod- iennie miedzy Warszaw4 a
Poznaniem.

Re ularne po14czen1e kolejowe miedzy Warszaw4 a Pary2em
istnialo ju2 przed wojn4.

Poczatki nauki jezyka polskiego s4 bardzo trudne.

4. Samolot pasaierski zacz41 powoli wznosie sie ponad chmury.

5. Pilot wykonal nad samym lotniskiem trudny skret.

6. Upadek Mussoliniego mial miejsce w roku 1943.

7. Kabina naszego myLliwca byla przebita kilku pociskami.

8. Ogon tego samolotu byl bardzo dlugi.

9. Trupy 2o1nierzy nieprzyjaciela leialy od dwoch dni na
przedpolu.

10. Lista zabitych 2o1nierzy zawierala 50 nazwisk.

11. Szefostwo S1uby Sarnpchodj znajduje sie w miejscowoLci
Bednary.

12. Technika fabryk samochodów w Ameryce stoi bardzo wysoko.

13. Przed wojn4 politechnika w Warszawie byla bardzo znan4
szko14.

14. Wczoraj przyszedl do nas elektrotechnik i naprawil Awiat10
w kuchni.

15. Lodzie motorowe mo2na widzie4 na morzu najczeAciej w re o-
nie port6w.

16. PodOddzial-saper6wbiwako al nad rzek4.

17. TransMisja-radioWa-.Z-'p grzebu- Churchilla sluchana-byla
pr.zeZ raliony ludz4...-

-18. Nate o44zialy ruszyly z powrotem w kierunku Krakowa.

19. .Npcny dytur-oficera..s1u2boWego- trWal od 8 Agieczór do 8 rano.

20. Wyznaczenie 2olnierzy na patrol
ne, bo wszy cy chcie1i iA6.

rozpOzn _wczy nie by2o trud-



LESSON 126

21. Ten lekarz musial ILIrLaLTilatL w szpitalu przez cala noc.

22. Muszg nareszcie uporz4dkowa6 swoje papiery osobiste.

23. Ta sluchawka telefoniczna jest zupeinie zepsuta.

24. Ten samochod jest bardzo stary, ale jeszcze na chodz.ie.

25. W tym samochodzie tylne czerwone LwiatIo jest zepsute.

26. Przekladnia w moim samocbodzie jest jeszcze w dobrym stanie

27. Wykon_anie tego rozkazu bylo zupelnie niemoAliwe.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

W sluibie samochodowej

Katastrofa dwunastoosobowego samolotu linii TsLot ", kur-

sujqce o regtrnj_e micdzy Warszaw4, a Rzeszowem, byla wicej

opisywana przez gazety calego kraju ni2 inne nawet wicksze ka-

tastrofy. Powodem tego byly r62ne okolicznoAci zwi4zane z t4

katastrof4. Zacznijmy jednak cal4 historic od pocz4tku. W so-

botc dnia 13 lipca o godzinie szóstej wieczorem wystartowal

lotniska cywilnego w Warszawie samolot, na pokladzie kt6rego by-

lo szeLciu pasaZerów i pilot. StL.:t odbyl sic normalnie, ale

podczas wznoszenia sic samolotu zauwaiono, e jest co:6 nie w po-

rz4dku. W pewnej chwiii samolot wykonal silny skrct w lewo

zacz41 szybko spada6. Przy upadku nast4pi1 wybuch paliwa i za-

nim stra2 po2arna przybyIa na -iejsce katastrofy, kabina I kad-

lub byly ju2 kompletnie spalone. Z samol_tu Zostala tylko czc66

ogona le24ca p61,..kilometra dalej Ogieñ zniszczyl wszystko

2e nie moina byio-rozpozna6 trupow pasaer6w, z ktorych nikt sic

nie uratowal. .-Wediug.1isty-wydanejprzez-biuro ,,Lotu'Y na-.pokla-

dzie bylo-czterech cywi.lôw i dwoch wojskOwych- z .Szefps:twa Slui-

by_Samochodow-e:::...-inZynier PO'uczftik:StandslAW:Garbacik i inzy-

nier :aieerowie nale2e-

-11 da-grupy in2yriierOwspecJalistów pracuj4cych..nad problemem

ewakuaCji-ipojaZdt* mechanicZnychZ Pola walki. Wedlug- tego co

przez adio powiedzial jeden z wyiszych oficerów Szefostwa byla

f#
e
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to wielka strata nie tylko dla wojskay ale nawet dla polskiej

technikil szczególnie jeteli chodzi o Garbacika. Mlody ten i -

tynier porucznik skoficzyl Oficerska Szkolc SaLochodomq

technik9 w Warszawie. Byl on elektrotechnikiem a równiet

specjalistq od sprzctu tgchnicznego slut4cego do ewakuacji ± na-

prawy uszkodzonych pojazdow I lodzi motorowych. Major Dobro-

wolski dow6dca podpddAAAAR Garbacika zawiadomil rodzicow I na-

rzeczonq Garbacika a jego' iMierci. PodcZas specjainej transmis-

IL radiowej tego samego-wieczoru informowano, te byl to drugi wy

wypadek samolotomy Garbacika. Rok tetu mlody ten oficer byl

w wypadku samolotu wojskowegoy ktory zaczal sic pali6 przelatu-

jac na niskiej wysokoici nad erami. Po znalezieniu samolotu nie

motna bylo dokladnie sprawdzió czy kto sic uratowal czy nie

Garbacik znalaz1 sic na licie zabitych. Tymczasem dwa dni

niej na posterunku-milicjiy gdzieA-w Malej wsi g6rskiej zamel-

dowal sie Garbacik zmOczony ± skaleczonyy, ale tywy. Mimo nis-

kiej wysokoAci .wyskoczyl on na spadochroniey kt6ry otworzyl sic

na czas. Tydziefl póniej GarbaCik byl z -powrotem'w Jedhostte.

Major Dobrowolskiy.. kiedy otriymal zawiadomienie a katastrofie,

.

poMYklal, ze tym razem to ju t. koniec.i-byl bardzo zly na samego

siebie bo cz61 e w gtierci .Garbacika jest-trochc I jego Winy.

.Garbacik mial Mie6 W.sobote WiecibreM-0 zur w pododdziale. Od

-tygOdniajednak Garbacik prpsil go o.wyznaczenie innego kolegi-

Afóky. chcial dyturowa6-

nie chcial si zgodzi6

dniu. Ma jor poczqtkowo

aie w -ostatnie kiedy Garbacik
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powiedziall Ae jedzie do Rzeszowa teby RporzOkowa6 pewne sprawy

rodzinne, zmienil rozkazy. MyAl4c o tym major nie móg1 spaE ca-

1 4 noc. WlaAnie zaczynal zasypiaE nad ranem- kiedy telefon za-

cz41 dzwoniE. Kiedy major podni6s1 stuchawke I usiyszal glos

o malo nie dostal ataku serca. Telefonowal Garbacik. W kilku

sIowach objaAnil on wszystko. Tydzieñ temukupil bilet na samo-

lot. Nie wierz4c, te major da sic przekonaE, sprzedal bilet w

ostatniej ju. chwili koledz_ z piechoty. P&'iniej maj4c pozwole-

nie majora na zmiane dyturu postanowil jecha samochodern, który

potyczyl od kolegi. Samochód byl stary, ale j szcze na chodzie.

Mial tylko tylne opony bardzo zniszczone. Poczqtkowo, kiedy wy-

jechal z Warszawy wszystko szlo dobrze. W polowie drogi zaczely

sie jednak klopoty. Najpierw pekla jedna opona, potem druga,

potem cog sie stalo z raczk4 przekladni, a nareszcie silnik wy-

siadi. Garbacikowi nie zostalo nic innego, jak spaE w samocho-

dzie w polu. 0 -,swojej Lmierci"dowiedzial sic od przejetdtaj4-

cego nad ranem patrolu drogowego. Kiedy Garbacik skoliczyl, ma-

jor powiedzial: Dobrze, dobrze, ale jak pan jeszcze raz bedzie

sic staraI zmieniE dytur, to ja pana kale zamkn46 za nie wykona7

nie rozkazu".



VOCABULARY

MaTration

1. kursowac,
kursuj
kursuje

regularny, regularna, regularne

regularnie

pocz4tek, m.
pocz4tku, g n. S.

pocz4tkowy, pocz4tkowa, pocz4tkowe

pocz4tkowo

4. wznosié sie, 1. wznieg6 sig, p.
wznoszq sig wzniosg sic
wznosi sic wzniesie sic

wznoszenie sie

5. skrgt, m.
skrgtu, gen.

6. upadek, m.
upadku, gen.

7. kabina, f.

8. ogon, m.
ogona, gen. s.

9. trup, m.
trupa, gen.

10. lista, f.

Szefostwo Sluby Samochodowej ,

12. technika, f..

techniczny, .tecrin czn- 'technitzne

13. -politechnikai.f...

44. elektotechnik., .m..

LESSON 126

- to communicate,
run

- regular

- regularly

- beginning, start

beginLing (adj.)

at tLe beginning

to ascend, to climb

- ascent, climb

- banking, horizontal
turn, turn

- decline, deterioration
downfall

- cockpit- cabin

- tail, tail-end

- corpse

- list

- Chief .of

Service
Automotive

technics, technique

- technical, mechanical

In titute of Technology

-15. motorowy motorowa votprowe

- electrical e gineer,
electrician

motor. (adj.)
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16.

17.

pododdzial, m.
pododdzialu, gen.

transmisja, f.

- subunit

- transmission, broadcast

18. z powrotem - back, backwards

19. dy2ur, m.
dy±uru, gen. s.

- duty (time of period)

20. wyznaczenie, n. - assignment, appointment
mission

21. dy2urowa61 1.
dy2uruje
dy2uruje

to be on duty or watch

22. uporzacdkowa67 p.
uporzqdkuje
uporzqdkuje

- to organize set

23. sluchawka, 0 - receiver, earphone, head-
set

24. ch6d, m.
chodu, gen. s.

- mot on, movement

na chodzie - in working condition (auto -
mob.)

25. tylny, tylna, tylne - back, rear (adj.)

26. przekladnia, f. switch, gear

27. wykonanie, n. - fulfillment, execution,

Communica ion Exchan e

1. w4w6z, m.
wqmozu, gen. s.

accomplishment

- ravine, canyon

chlop7, peasant, villager, guy,
chap
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PATTERN SENTENCES

1. y1211hA2212E2Ey_11z2Eiliqotngszed broniq kraju przed atakiem

z powietrza.

2. Stary slwy czlowiek siedzial w parku na lawce.

3. Nic nie szkodzi" moviimy czesto z grzecznaLci.

4. Przestvpca.pol4tYczpyjest_w niektórych krajach bardziej

karany, nit przestepta, kt6ry zabil czlowieka.

W kaidym kraju jest opozycia przeciw rzqdowi.

6. W krajach komunistycznych jest bardzo silna cen ralizac

wiadzy.

7. W_niekt6rych krajach jest cenzura wszystkiego tego, co

pisze w gazetach, lub mtrai prZez -radio.

8. Emerytura dla kobiet w Stanach Zjednoczonych zaczyna s
62- reku tycia.

9. Strate iczne lotnictwo bombarduje dalekle tyly nieprzyjacie-

la.

10. Lotnictwadae:-ozasiu posiada zwykle cictkie bombowce.

11. Obrona .powietrzna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silna.

12. W tej fabryce -znajdu.je sie dzial produkcji luf armatnich.

13. Dow6dca batalionu musial rozpracowae_ plan ataku na wzgorze
123..

14. W czasie wojny kadra oficerska jest wieksza nit w czasie po-

koju.

15. Nie wiemy jeszcze jaka szybko66 osiegnie kiedyg naddiwiekowy
samolot.

16. SamOloty odrzutowe sq naturalnie szybsie Od samolotów ze

zwyklymi

17. .

POciski-rakietOWe 'ma.% bardzd duty zasieg.

18. Rakieta samona
nieprzyjace a.

owadza* ca si niszczy z /atwogciq samolot

19. Radar wykrywa zblitaj ce si samoloty nieprzyjaciela.
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20. Stac_je,radiolokacyjne sq umieszczane wzdlui granic pahstwa.

21. 4dio1?kac _jny_pos_t_erupek wykrywania czcsto znajduje sic
na wzgorZU.

22. Centralny urzqd cenzury znajduje sic w Warszawie.

23. Marszalek J6zef Pilsudski byI wielkim patriotq polskim.

24. potcga wojskowa Stanow Zjednoczonych jest wielka.

25. Giuchoniemy to czlowiek, ktory ani nie slyszy, ani nie m6-
Wi.

26. Czesto jest trudno opanowaé akc_ent jczykal kt6rego sic
uczymy.

27. Pan Kowalski jest narodowogci polskiej.

28. Nie wolno ujawniaé tajemnic wojskowych wlaszlego kraju.

29. Sluba obrony powietrzne kraju musi by6 dobrze zorgani-.

30. Szpiedzy czcsto próbuj przekazywa6 informacje d og4 ra-
diow4.

1 4
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AURAL C MPREHENSION EXERCISE

Narration

WojskaObrony e. Kraju
(OPK)

Wgr6d kilkudziesigciu sekretarek pracuj4cych w Minister-

stwie Obrony Narodowej, Hanka Szczeciliska byla chyba najcie-

kawsz4 osob4. Miala skoficzony uniwersytet, byla bardzo tadna

dobrze zbudowana, a jednak wieczorami rzadko mcdna j4 bylo

widziee w towarzystwie mlodych ludzi, kte)rych przec.e sporo

pracowalo w Ministerstwie. Czasami widziano j4 w teatrze, lub

kawiarni w towarzystwie podpulkownika Wojsk Obrony Przeciwlot-

niczej, Wolskiego. Podputkownik byl jednak starszym czlowie-

kiem I nikt go nie uwaa1 za powainego kandydata na mq2a dla

Hanki. Dziwili sic wigc wszyscyl-kiedy, pewnego dnia ktog po-

wiedzial, ie Hanky motna osiatnio widzie4 czgSto podezas.Orzer-

wy obiadowej w parku-z mgiczyzn4 o siwych jui wlosach 1 bra-

dzie kte)ry chyba jest starszy od Wolskiego. Kiedy ktog pew-

nego dnia zrobil uwagg w obecnogci Rankly ze ten je

jomy miglby -by8- Ocem

dziala: -Nic rile szkodz

w parku Odbywaly sic dosy6

nie obrazila s g

nowy zna-

tylko odpowie-

Spotkania Hanki ze starszym panem

regularnie. Zwykle Hanka koliczyla

swoje drugie gniadanie, ki dy on sig pojawial. Roz owy jakie

prowadzili byly interesuj4ce. Rozmawiali oni czesto'o nowych

ksi4kach, o sztuce n jnowszych wiadomosciach politycznych,

a nawet a wo sku. Starszy pan zdaje sig naleiaI do opozycji
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bo czesto m6 il, "e mu sic nie podoba centralizacja wladzy i cen-

zura, jak4 rz4d stosuje do gazet ± radia. Oczywigcie po paru

dniach Hanka dowiedziala sic, e jej mily znajomy nazywa sie Hen-

ryk Kwiatkowski i jest majorem na emeryturze. W czasie wojny

s1u2yl on w lotnictwie strategicznym czyli, j k objagniaI, lot-

nictwie dalekiego zasicgu jednego z palistw sprzymierzonych. Wr6-

cil do Polski pic6 lat temu. Hanka mogla teraz lepiej zrozumie6

dlaczego interestje sic on problemami 21.2s2u_22Einsl kraju.

Hanka mogla rozmaw ae z nim a tych problemach z latwogci4, bo pra-

cowala w dziale Ministerstwa, ktéry rozpracowywal prohlemy szko-

lenia kadr oficerskich obrony przeciwlotniczej. Byla ona bardzo

szczcgliwa, 2e mogla staremu lotnikowi powiedzie6 o programach

dla nowej Sikoly Obrony Przeciwlotniczej tj.o szkoleniu w nisz-

czeniu ceiów niezwykle szybkich, jak naddwickowych samolotow

odrzutowych,-oraz pocisków-rakietowych czy rakiet samonaprowa-

dzacych sic szkoleniu w uiyciu ur_gdzen radarowy h. Raz Han-

ka slyszala w biurze rozmowe dwóch wy2szych oficerów ministers-

twa, którzy rozmawiali a systemie obrony przeciwlotniczej

sklad którego wchodz4 stacje radiol kacyine oraz radiolokacyjne

posterunki wykrywania.- oni teZ a wynikaCh centrainYch

zawod6w Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Przy nastcpnym spotkaniu

Hanka opowiedziala majorowi o tym co slyszala. Major wida6 byl

wielkim pjot, bo cieszyl sic gdy slyszal o czymg co wedlug

niego bylo dowodem potcgi Polski. Mile rozm wy majora z Hanka

przerywal tylko czasami robotnik czyszcz4cy park, który

sic do lawki na kt6rej siedzieli, a kt6re u major bez slowa d
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wal zawsze papierosa. Major objagnil Hance, le t n biedny czio-

wiek jest gnchonieny. Spotkania Hanki z majorem skoAczyly sie

jednak pewnego dnia i to bardzo niespodziewanie. Podpulkownik

Wolski zapytal bowiem Hankg, jak sic nazywa jej nowy znajomy.

Kiedy Hanka odpowiedziala, le Henryk Kwiatkowski i le to jest

major na emeryturze, Woiski zawolal: To niemolliwe, Kwiatkows-

ki umarl miesiqc temu w Poznaniu. Bylem na jego pogrzebie, bo

to byl m6j przyjaciel."

Poniewai bylo moiliwe, ie to jest jakig inny Kwiatkowski,

podpuikownik postanowil go pozna6. Nastepnego dnia Wolski pc).-

szedl z Hank4 do parku. Siedli na lawce i rozmawiali o majorze.

Blisko lawki, na której siedzieli zbieral stare papiery glucho-

niemy robotnik. Wolskiego denerwowalo to, ale kiedy Hanka powie-

dziala mu, le to gluchoniemy, uspokoil sie. Robotnik zdade sig

zrozumial uwagi Wolskiego,bo szybko odszedl. Kwiatkowski j d-

nak tego dnia nie przyszedl do parku, ani tel nastgpnych dni.

Po tygodniu podpulkownik Wolski grzecznie poprosil Hanke do swo-

jego biura I dlugo z n14 rozthawial. -Chcial on wiedziee cog wi

cej a Kwiatkowskim. Hanka przypomniala sobie teraz, le chocial

major mowil doskonale pc, polskul mial jakigdziwny akcent. Nies-

tety Hanka nie umiala powiediie6; jakiej narodowcAci mógi by6 ten

tajeMniczy major. Wolski tel chcial wiedzie6,o czym Hanka roz-

mawiala- z Kwiatkowskim. Hanka..rozumiej4c o co j4 podejrzewal

-.Wolski powiedziala, le niczego z tajemnit- wojskowyth nie tOaw-

'nila i ladnych danyCh..zwi4zanych ze slulWobrony_powie-rznj

-Majorpwi nie 211-±hAkEAAA..-- Wolski uwierzYi jej i na tym cala

rzecz na-szczegcie-dla.Hanki-sie-skoAcZyla.
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VOCABULARY

Narration

1.

2.

3.

4.

Wojska Obrony Przeciwlotniczej
(OPL)

siwy, siwa, siwe

nic nie szkodzi

polityczny, polityczna,
polityczne

opozycja, f.

- Antiaircraft Def-1-
Borces

- gray

- never mind, no matter

- political

- opposition

6. centralizacja, f. - centralization

7. cenzura, f. - censorship

8. emerytura, f. - retirement

9. strategicznyl rateg czna
strategiczne

strategic, strategical

lotnictwo strategiczne - strategic air force

10. lotnictwo dalekiego zasie - strategic air force,
long range air force

11. obrona powictrzna, f - air defense

Wojska Obrony Po ietrznej Kraju - Air Defense Forces
(OPK)

12. dzial, m.
dzialu, gen.

- department, division

13. rozpracowa6, p. rozpracowywaE,
rozpracuje rozpracowywuje
rozpracuje rozpracowuje

to develop, to work out

14. kadra, f. - cadre

15. naddwiekowy, naddwiekowa, -

naddiwiekowe (ponadd'i.wiekowy)
supersonic

16. odrzutowy, odrzutbwa, odrzutowe - jet ,adj )

17. pocisk rakietowy self-prope led missile
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18. rakieta samonaprowadzaj4ca siv

19. radar, m.
radaru, gen. s.

radarowy, radarowa, radarowe

20. stacja radiolokacyjna, f.

21 radiolokacyjny posterunek wykry-
wania, m.

22. centralny, cent alna, centralne

23. patriota,

24. potgga, f.

25. gluchoniemy, m.
gluchoniemego, gen. s.

26. akcent, m.
akCentu, gen.

27 narodowad f.

28. ujawnia6, i. ujawniE, p.
ujawniam ujawniv
ujawnia ujawni

29. slu2ba obrony poWietrznej, f

30. przekazae, p.
przekatv
przekaie

przekazyWanie

prtekazywae,
przekazujv
przeka*uje

Communication Exchange

1. azymut, m.
azymutu, gen. s.

1 9
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- homing missile, self-
aiming missile

- radar

- radar (adj.)

- radio detection and
ranging equipm. radar
station

- radar picket
unit

- central

- patriot

radar

- power (not mech. or
electr.),might

- deaf and dumb, deaf- ute

accent

nationality

- to disclose, to reveal

- aircraft warning service

- to relay, to hand over,
to hand down to transmit

handing over, conveying

azi uth, bearing
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PATTERN SNTENCES

SIutba_zdrowia ma za zadanie dbat o zdrowie o1nierza tak
w czasie wojny jak I pokoju.

2. Metoda znaczy spos6b.

joInierz Polski" to jest znane w Polsce pismo zajmu, ce

si sprawami to1nierza.

4. Prze 1 d robi siQ po to, eby sprawdzit czy wszystko jest

w porz4cIku.

5. Wo'skowa Akademia Medyczna szkoli podchoratych na lekarzy
wojskowych.

6. 2eby 2LalaqsiL_mlas trzeba miet armiy I duto pieniydzy.

7. Ruch11wo46. zmotoryzowanych wojsk jest wiyksza nit pieszych.

8. Dzig prawie wszystkie palistwa chca si# uzbr it w bombv ato-
mowa.

9. Rodzice maja duty wplyw na dzieci.

10. Namiot daje pewne zabez ieczenie przed zimnem I deszczem.

_11. Pogranicze j-est to.pas terenu wzdiut granicy.

12. Krag znajomych pana Kowalskiego.byI_:dtity.

13. Chcac zapa146. 1ampv. elektryczn4 trzeba wIaczyt e1ektrycznoLt.

14. Ten te1ewizor ma tylko jeden kanaI.

15. Gimnastyka jest w kaidej szkole powszechnej.

16. W mlodym 1 zdrowym czlowieku latwo jest rozpa1i entuzjazm.

17. Brzytwa i. tyletka to sa EEEEtEILE do go1enia.

18. 2eby wzniecit duty poar wystarczy miet zapalki 1 trochv
benzyny.

19. Faktyczny obraz wypadk6w to jest prawdziwy obraz wypadk6w.

20. Zadaniem milicji jest Acigat przestypc6w.

21. 2o1nierze musieli odkatat miejsce, w kt6rym byla choroba
zakalna.
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22. Przed pakowaniem jajek odbywa sie ich segregacja wedlug
wie1koAci.

23. Czsto mo2na sobie uprogciE pracv.

24. Z dolu slychaE bylo jakig halas.

25. Kto nie umie plywaé mote latwo sic utopiE.

26. Je2e1i cog jest skaione to nie wolno tego ani pie, ani
jegE, ani braE do reki.

27. Praca byla równomiernie rozdzielona.

28. Kontrola dozometryczna polega przede wszystkim na mierze-
niu napromienienia.

29. Zastrzyk to jest zabieg lekarski.

=

POLSKI DOZOMETR
Wybuch boraby ataniowej Ifib tatmojadrowej .pou baz-pollrednim dzIalenlem rdstezkorat,, powodujo teats diugo-trwale -chatenie ,PromlefliotWarcze" 'taming, wywolane cpa-dem promienlotwdrezych powstalyCh . /Admits rot-

szczapleals.j4drowego atomaw. Cflutki to wyzylajce ctrumie-
.Ula neutrondw czybkich oru promlerdowkde Beta I Aifk wY-wofuJz cilttkle przeiniahy chorobotwfircze U luds1 1 sw1d-,rzit zWane chatobe proMienlowe. UadlosktyWnole taro.
liii wylitrywacfc przy pomacy specjalnyth przyrzaddst swig-
biiek doxometrarW, ktare' wskutt14 dawfte promietilowania,
.itutol..w tilde) Sedtiostde czuu pr2yjl cslowlek. Dozometry
kiluztkukaVic przypeatinajaec heetaltom wieczue plôro, wy-
141sitJ4 aktYWnofie proMiefliawanfic w granicach ad 0 410-,091): rtg, S one jut prodahowline w kolze I w niedluirlm
Inside welds do wypoccilanla Mildego falniets&
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Cwiczenia slu2by zdrowia

Doktor Walica, od picciu lat kapitan rezerwy Wojska Pols-

kiego otrzymal dziA powoaanie na twiczenia rezerwy w oddzialach

siu2by zdrowia. W ostatnich czterech latach doktor Walica nie

mógI brat udziaIu w twiczeniach, na ktare byl powolywany. Raz

zachorowaI, a raz byl wyslany na obrady lekarzy do Pary2a I Mi-

nisterstwo Obrony Narodowej zwolnilo go od wiczeñ. Doktor jed-

nak byl dosyt dobrze poinformowany o zmianach w organizacji

metodach pracy sluAby zdrowia. Zawodowe pisma lekarskie dawa-

ly dokIadny przegi4d tego co bylo nowego w wojsku, je2e1i cho-

dzi o opiekowanie sic chorymi i rannymi. Wiele on tei czytal

o nowej Wojskowej Akademii Medycznej, czyli tak zwanym WAM-ie,

gdzie wojsko szkoli swych lekarzy. Poza tym doktor zdawai so-

bie sprawg 2e nowe metody prowadzenia wojny, jak np.ruchliwoLt

jednost k, a przede wszystkim uzbrajanie sic wielu paristw w brofi

atomow4, maj4 wielki wplyw na medyczne zabezpieczenie dzialania

wojsk w glcbi strefy operacyjnej. Wedlug tego co doktor slyszal

od kolegi z ministerstwa, twiczenia tego roku 130.4 na pograniczu

poludniowym I we*imie w nich udzial WAM oraz oficerowie rezerwy.

Walica byI bardzo zmgczony prac4 w szpitalu fahrycznego miasta,

gdzie w krcgu swych przyjacii51 nie bardzo m6gl odpocz4t po p a-

cy. Zamykanie sic w domu i w14czanie telewizora na jakiL kaftal

o nawet dobrym programie juz go te2 nie bawilo. Potrzebowal
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zmiany 1, jak to m6w I, dob -e' gimnastyki. List jaki otrzymal

zeszlego roku od kolegi z Ewiczeñ, rozpalil w nim entuzjazm.

Przygotowal s1 v.ayc doktor Walica na 6wiczenia jak najlepi-

Kupil nawet nowe przybpry do golenia, nie przypuszczajac ani

przez chwi1e, te mote nie bydzie mial czasu na golenie si- Po

przybyciu na miejsce powolania, Walica szybko przekonal s1, te

tym razem Ewiczenia nie bed4 gimnastyk4. Zostal on przydzielo-

ny do Pulkowego Punktu Medycznego, czyli PPM-u. Slowa majorat

dow6dcy punktu, powiedziane na odprawie, nie wzniecaly dutego

entuzjazmu. nKoledzy" - m6wil major przed nami stoi cietkie

trudne zadanie. My musimy sprawdzi6 faktyczn4 zdo1noLe naszego

zabezpieczenia medycznego oddzial6w walcz4cych.

Nasza dywizja ma iciga6 nieprzyjaciela w szybkim temple.

Prawdopodobnie bydzie duto rannych. Od1eg1oge miydzy Bataliono-

wym Punktem Medycznym (BPM)- a nami i. miydzy nami a Dywizyjnym

Punktem Medycznym (DPM) mote sie stawa6 coraz wiyksza. Bydzie-

my mieli wiec wielkie trudnoLci z odkaiapiem !saLsaaEll, zakla-

daniem opatrunków I ewakuacj4 rannych. Niczego nam jednak uprasz-

cz0 nie wolno, bo dow6dztwo chce Miee dokladny obraz sytuacji

wskazówkil jak moina u1epszy6 slutby musz4 przyjg6 z

dolu Cwiczenia mialy tet zupelnie inny charakter nit poprzed-

niel w których dr- .Walica.braI udzial. PPM otrzymal jeszcze

wieczorem rozkaz prZez radiotelefon, ie za dziesie6 gpdzin mu

zacz46 przyjmowanie rannych na terenie znajdujacym siy czter-

dziegci kilometr6w na wsch6d. Trzeba bylo przygotowa6 pojazdy
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sprzt i natychmiast rusza6, gdyi spodziewano si po drodze

niespodzianek. Bylo ich tei dosy6 du2o W paru miejscach mos-

ty na rzekach byly zniszczone I kolumna musiala szuka6 innych

miejsc dla przeprawy. ByIy tu pierwsze straty, bo dwt5ch sani-

tariuszy siv utopilo. Nastvpnie kolumna musiala przejeid2a6

przez teren skaiony. Wreszcie kilka pojazdów zostalo uszko-

dzonych I sprzvt trzeba bylo zatadowa6 na inne pojazdy. ByIo

nad ranem, kiedy po kilku godzinach marszu PPM znalaz1 sip

na miejscu. I tu zaczvIa s4 dopier° naprawdv pr-tca. Mimo te-

ie calq noc nikt nie spal ± wszyscy byli zmczeni, trzeba

bylo urzqdzio szybko caly punkt do przyjvcia pierwszych ra nych.

Pracowali tu wszyscy Ownomiernie, od kierowców do oficer6w-

lekarzy najwy2szego stopnia. Wkrótce tei zaczly przyje2d2a6

samochody sanitarne I civi rowe p zywoi4ce rannych. Ranni naj-

pierw przechodzili kontroly _do_zometrycznq, a nastvpnie albo by-

ii przewo2eni na plac zabieaw specjalnych dla odka2enia, albo

po segregacji byli przewo2eni na miejsce opatrunków. Po tym

wszystkim naturalnie ranni musieli byt* szybko ewakuowani do

DPM-u. Pracy bylo tak wiele te lekarzom i sanitariuszom bra-

kowaio ju2 sil. Doktor Walica zag myg1aI,-te szpital fabrycz-

ny to chyba najp'zyjemniejsze miejsce na Lwiecie.
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VOCABULARY

Narration

1. slutba zdrowia, f.

metoda, f.

pismo, n.

4. przegl4d_ m.
przegl4du, gen. S.

5. Wojskowa Akademia Medycznal f.
(WAM)

6. prowadziE, 1. wojng
prowadzg
prowadzi

7. ruchliwogE, f.

8. uzbrajaE (sig)
uzbrajam (si
uzbraja (sig

1. uzbroi6(
uzbroj
uzbroi

- medical service

- method

per-odical, handwri ing
writing, newspaper,
scripture

- inspection, survey

Military Academy
Medicine

- to wage war, to fi
war

- mobility

g),P.-to arm, to supply
(sig) arms
sig)

ith

uzbrajanie (-I

wplywl m.
wplywu, gen. s

- arming

- influence

10. zabezpieczenie, n. s curity, protection

zabezpieczenie medyczne - medical support

11. pogranicze, n. - 1-orderland

12. krag, m.
krggu, gen. s.

circle, ring

13. w14czyE, p. wI4Czaél i. - to turn on, to switch
w1aczg wl4czam
w14czy. wl4c,za.

on

14. kanal, m.
kanalu, gen.

- channel ( lev. ); can l
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15. gimnastyka,

16. rozpalaá, i.
rozpalam
rozpala

17. przybeir, m.
przyboru,

18. wznieca6,
wzniecam
wznieca

19. faktyczny,

20. Aciga61
Acigam
Aciga

21. odka2a6, 1.
odkalam
odkata

odkaienie

rozpa1i6, p.
rozpalc
rozpali

gen. S.

LESSON 128

- calisthenics, gymnastics

- to inflame, to excite,
to fire

- device, instrument

wzniecié, P. to inflame, to excite,
wzniece to start (fire)
wznieci

faktyczna, falctyczne

odkazi6, p.
odkaZ'_-v

odkazi

22. segregacja, f.

23. uprosci6, p.
uproszcze
uproAci

24. z dolu-

deal m.
dolul geh.

25, topi6 (S4)1 14.
topicy--(s10
topi--(sie)

- factual, actual

- to pu sue, to chase

- to decontamin e

- decontamination

- segregation

upraszcza6, 1. - to simPlify
uprasztzam
upraszcZa

utopia.(PIV)713.
-UtP1110:Jair.)--.
.-.UtoP1-(61e)

6. ska2ony, ;Aca2ona, ska2one

27. remnomierny, równomierna,
rôwnomierne

re5wnomiernie

28., kontrola doz metryczna

29. zabieg m.
zabiegu, gen.

- from below

pit,bottom

to sink, to drown

contaminated

uniform., even

''F173

uniformly, evenly

- radiological monitoring

- treatment, operation,
measure,in ervention



Communicatic

1. uwolniC,
uwo1ni
uwolni
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PATTERN SENTENCES

1. Pokaz nowych samolotów odbywa si g zwykle w jesieni.

2. Mgr (magister) to jest stopiefi naukowy, ktory otrzymuje
pc) skoficzeniu poiskiego uniwersytetu.

Odpowied przysigglych, na pytanie czy oskar2ony jest win-
ny, byla przecz ca.

4. Nawet up6r dziecka jest czasami trudno przelama6.

5. Mobilizacja wojsk polskich w roku 1939 odbywala si w bar-
dzo trudnych warunkach.

6. W czasie II wojny wiatowej w Polsce panowal :terror.

7, Samolot sz.turmowy s1uy do skutecznego atakowania cel6w
naziemnych.

8. 2o1nierze rozbitych oddzial6w musieli szybko sformowaé _Lil
w nowq jednostkg.

Niech pan idzie prosto_przed siebie, to dojdzie pan do
stacji kolejowej", powiedzial Milicjant do turysty.

Patrol 1otniczy wykrywa ruchy nieprzyjaciela w powietrzu
na

Bombardowanie z lotu kosz4cego stosuje sig zwykle do cel6w
bedqcych w ruchu.

2. Lokomotywa w jgzyku polskim jest slowem obcego pochodzenia.

Kierownikuruchu ma wa±na funkcjg na stacji kolejowej.

L4. Szperacz to jest Zoinierz, ktory ubezplecza posuwajqcy sig
pododdzial iub patrol w rejonie walki.

L5. Mowi sic, 2e pies to jest wierny przyjaciel czlowieka.

L6. Sierant nie chcial puLci6 Kowalskiego na przepustkg do do-
MU

L7. Wielu ludzi chce rz4dzi6, ale niewielu naprawdg umie rz4-
dziE.

8. Fizyka elektronowa jest przedmiotem nauki na politechnice.
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19. Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) szkoli 1n2 nier6w
magistrów in2ynier6w.

karabin Simonowa ma du2q siIv
ognia.

21. Pocisk kierowany to jest RasiElsjalliELya!aE.

22. Zapalnik Eaclia12_haExlnE wysyla fale z radia u ieszczonego
w zapalniku.

23. Odbicie gIosu, fali czy gwiatla jest p zed iotem nauki

24. Ekran u2ywany w szkole jest zwykle mniejszy od ekranu w
kinii.

25. .podchodzenie_do 1aowania je t trudne dla wielu mlodych
pilot6W.

26. Samo1ot_przechwy ywania to jeden z najnowszych typow samo-
lot6w.

27= manewrowoA6 jest cech4 mygliwcow.

28. Wojska pancene uiywaj4 czolgów r62nych typow.

29. Samo1pt_poSci_gowy ma wiOtsz4 szybko66 ni2 bombowiec.

30. DywizjA .i_otnicza to jest du2a jednostka wojsk lotniczych
sk1adaj4ca si z kilku puIk6w lotniczych.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Pokaz broni nowoczesnej

Por. mgr in2. Antoni Malachowski diugo musial prosiE swo-

jego ojca, eby przyjechal na azieA Wojska Polskiego do Warszawy.

Chcial on pokazaE ojcu najpierw nowoczesne koszary swojej jed-

nostki pod Warszaw4, a potem zaprosiE ojca na defilade wojska,

pokazy,nowoczesnej broni wojska poiskiego i film o wojsku pols-

kim. Ojciec najpierw odpowiedzial listem przecz4co, ale po

niej zgodzil si i obiecal przyjechaE. Porucznik mial wiele po-

wodow, 2eby przelamaE upEr ojca I zapoznaE go z nowoczesn4 armi4

kraju. Sedzia MaIachowski, licz4cy ju szegEdziesi4t lat, mial

ci4g1e przed oczyma katastrofe armii poiskiej w 1939 roku. Zos-

tal on powolany do pi4tego pulku artylerii zaraz w pierwszym dniu

mobilizacji i przeZyl caly terror wojny w najgorszych warunkach.

Niemieckie samo_loty szturmowe zniszczyly kompletnie baterig kte5-

rej byl dow6dc41 pod 7szczyn4. Malachowski, jego koledzy o ice-

rowie i oInierze rozbitych baterii i innych jednostek, sformo-

wall si w kompanig piechoty ± zaczgli marsz prosto przed siebie

na wschôci z nadziej4 zajecia stanowisk obronnych nad jedn4 z

rzek poludniowej Polski. Wkrotce po14czyli sie oni z tatalionem

piechoty. Marsz tej nowej jedn- tki byl jednak utrudniony szcze-

g lnie w dziefil gdy patrole lotnicze nieprzyjaciela gledzily

kaaly ruch wycofuj4cych sig oddzialów. Kompania Malachowskiego

miala du2o st-at -od bomba_..rAIIIELL11=_12-1u_kosK1Ekg2 sil powietrz-
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nych npla. Wreszcie dow6dca batalionu podzielil swa jednostke

na grupy bojowev gdy2 sadzii, 2e w ten sposob bcdzie latwiej

walczye z posuwajacym sie nieprzyjacielem. Malachowski otrzy-

mal rozkaz zniszczenia pociagu towarowego ze sprzetem wojsko-

wym, ktc5ry stal na malej stacji ± nie mógi posuwa6 sie dalej,

gdyA mial uszkodzon4 lokomotywe. Stary kjerownik ruchu powie-

dzial szperaczom, ie nieprzyjaciel prawdopodobnie spodziewa

sie wkrotce zajq6 stacje, bo lotnictwo nie bombarduje transpor-

tu. Zakdaj4c ladunki wybuchowe pod wagony, MaIachowski

dzial kompletnie nowy jeszcze nie uiyty sprzgt wojskowy 1, jak

opowiadaI poniej synowi, AalowaI bardzo, Ze to wszystko musia-

Io byL zniszczone. Malachowski walczyl wiernle aA do ostatniej

chwili i nie poddal si mimo tego, Ae nieprzyjaciel obiecywaI

puAcie do domu tych, kterzy sami sic poddadz4. Dostal sie do

niewoli, kiedy nie mial jui ani jednego naboju. Nastepne

lat spedziI on w obozie jeric6w-oficerów w Niemczech. Po wojnie

wrócil on do kraju i zaczaI pracowa6 znowu jako adwokat w swym

malym mieAcie. Nie podobalo mu sie toy ie komuniLci rz4dz4

kraju I przestal sie interesowa6 2yciem politycznym. Niestety

nie moglo to trwa6 dlugo. Syn pc) skonczeniu liceum chcial iLE

na uniwersytet i studiowa6 fizykg e1ektronow4. MaIachowski zda-

jac sobie spraue z tego, 2e syn moAe mie6 trudnoSci na uniwer-

sytecie, wstapiI do Polskiej ZjednocZonej Partii Robotniczej

(PZPR). Dzieki temu syn zostaI przyjety na uniwersytet a po-

tem do Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) a on sam zostal

sedzia. Wszystko to jednak nie zmienilo MaIachowskiego. Wpraw-
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dzie chodzil na zebrania partii2 ale staral sic jak najmniej

bra6 udzialu w tyciu spolecznym I politycznym. Kiedy syn mu

opowiadaI o nowej polskiej armii mówil: 11Ty mi tam ju 0 wojs-

ku nie mow, dosye widzialem". Denerwowalo to Antoniego

wlagnie diatego zaprosil ojca na 12 paAdziernika to jest na

Dzien Wojska Polskiego do Warszawy.

W czasie pobytu ojca w Warszawie, Antoni robil wszystko,

teby pokaza6 ojcu now4 polskq armic w najlepszym gwietle. Na

specjainych pokazach broni objagnial mu wszystko zaczynaj4c od

znie karabinu Simonowa do pociskOw ba-laduj4cego a_ automatyc-
.

listycznych. Opoiadal mu o nowych zapalnikach radiolokacyl-

nych, ktOrych dzialanie polega na tym, te fale wysylane przez

radio umieszczone w zapalniku pc) odbiciu sic o cel wracaj4 do

zapalnika ± powoduj4 wybuch pocisku. Pociski o tych zapain-

kach s1u24 do obrony przeciwlotniczej. Na ekranie wojskowego

kina Malachowski widzial nowe typy samolotOw tak w czasie star-

tu j k I lotu I podchodzeni_a_do14dowania. Byly to przewatnie

samoloty_prz_echwytywania o wielkiej manewrowogci. W czasie de-

filady zag widzial on oddzialy rOinych rodzajow broni od piecho-

ty do wojsk_ pancernych. Nad defi1uj4cymi oddzialami lataly es-

kadrami samoloty pogigowe I bombowce polskiej dywizji lotni-

czej. Stary MaIachowski nic nie mowil tylko patrzal szeroko

otwartymi oczyma, a kiedy byl jut na stacji kolejowej powie-

dzial: ,,Bardzo ci dzickujc. Muszv przyzna6, ±e teraz pop tym

waszym pokazie wiem duto wiccej o stanie uzbrojenia polskich

sil zbrojnych"
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prrechwyteate wymaga sites talliziethadzi. zzrOYnick pilotów Jak I iudzi pracujscych w systemic naprowadzartia. Pars
wyetartoWais I ideruiz nizernyinle vf stroEK, z irterei cadlatuje sieprzyjscie. Foto WAF
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Narration

1. pokaz, m.
pokazu, gen. s.

2. mgr (magister)

3. przecz4cy, przecz

przecz4co

4. up6r, m.
uporu, gen. S.

mobilizacja, f.

6. terror, m.
terroru, gen.

7. samolot szturmowy

8. formowaC sic, i.
formujc sic
formuje sie

VOCABULARY

ca, przecz4ce

- showy exhibition,
display, pageant

- M.A. (Master of Art )

- negative

- negatively

- stubbornness, per-
sistence

- mobilization

- terror

- ground attack air-
craft

sformowae sic, p. -
sformujc sic
Liformuje sic

prosto przed siebie

10. patrol lotniczy, m.

11. bombardowanie z lotu koszqcego

12. lokomotywa, f.

13. kierownik ruchu, m.

14. szperacz, m.

15. wierny, wierna, wierne

wiernie

16. pugci6, p. puszczae,
puszczc puszczam
puAci puszcza

175 ,

to fall into forma-
tion, rank

- straight ahead

- air patrol

- hedgehopping bombing

- locomotive

- dispatcher

- scout, reconnaissance
man

- true, loyal, faithf1

faithfully

to let go, to let
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17.

18.

rz4dzié, 1.
rz4dze
rz4dzi

elektronowy, elektronowa,
elektronowe

govern, to control

- electronic (adj.)

19. Wojskowa Akademia Techniczna ( AT) - Military Technological
Institute

20. Iaduj4cy sie automatycznie karabin - Simonov self-loading
Simonowa carbine

21. pocisk balistyczny, - ballistic missile

22. radiolokaeyjny, radiolokacyjna,
radiolokacyjne

- radar (adj.)

23. odbiciel n. - reflecti-- (optics)
repelling

24. e ran, m.
ekranu, gen.s.

- SC

25, podchodzi6 do 14dowania,
podchodze do 14dowania
podchodzi do 14dowania

podejA6 do 14dowania, p.
podejdc do 14dowania
podejdzie do 14downia

- to approach to landing

26. samolot przechwytywania - int- ptor

27. manewrowo, f. - manevverability

wojska pancerne, pl. - armored troops

29. san-1 t pogcigowy - interceptor, chaser
plane

30. dywizja lotnicza, f. - air division



PATTERN SENTENCES

YiaLica) stoja na straiy bezpieczeils-

twa granic panstwa.

2. Korpus Bez4zeñstwa Wewnvtrznegq (KBW) 'broni ust -ju ko-

munistycznego.

Nawigator w marynarce wyznacza kurs statku.

4. Hitler rozpocz4I dzialania wojenne bez wyslania Polsce ulti-
matum.

5. Nawigacja jest przedmiotem kaidej szkoly morskiej

6. Rzad brytyjski wyslal swego przedstawiciela do Waszyngtonu.

7. Stawiacz min jest jednostka floty wojennej.

8. W czasie drugiej wojny Lwiatowej byla stosowana blokada por-
towmiemieckich.

9. Zadaniem stawiacza min jest stawianie min.

10. Podoficer Gruszka codziennie musial ustawia6 s Oj pluton
przed keszarami.

11. Zagroda dla owiec byla z drutu kolczastego.

12. Stawiacz min ustawia zagrode minow4

13. Fahrenheit byl profesorem fizyki.

14. Kuter torpedowy moc by niebezpie zny nawet dla kra2ownika.

15. Strai przednia idzie przed kolumn4 maszerujacego oddzialu.

16. Krok ma zwykle 75 centymetrow dlugoAci.

17. TIumaczenie z angielskiego na polski jest trudniejsze dla
Amerykanina ni± dla Polaka

18. Na kaidym lotnisku musi by wiea kontrolna.

19. Zaburzen*e radiowe mode nieraz spowodowa6 wypadek lotniczy.

20. Dlug powinien byc splacony.
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21. Trzeba bylo 112176 wojska, 2eby stlumIt dzia1a1noL6 sab a-

iyst6w.

22. Samodzielna jednostka jest to jednostka, ktora moe dzia-
laE bez pbMocy innych jednostek.

23. Karabin automatyczny wchodzi teraz na uz:ro'inie indywi-
dualne kadego strzelca.

24. Karabin Simonowa jest wielostrza_lowy.

25. P6lautomat to jest rodzaj karabinu.

26. Gaj to jest maly lasek.

27. Po cie±kiej pracy na1e2y siv ludziom pdpoczynek.

28. Kiedy po nalocie slyszy sic syreny to znaczy, ze jest ko-
niec alarmu.

29. Motorowka to jest 164:1 z motorem.

30. W ministerstwie sa r6ine departamenty.

Sztandar dia VIOP
}Caramel Szkoly Speejallndw MorskiehWOP wIçcjIi ostatnlp aroczyskoao wrcarenistsztandara, ulundowanego '1111 Pkrzez Vole?ezedstwo powlatu Badzln f gorhlkow kopalni.,CzeladC% z kt5ryrn1 marynarze Wojsk Ochre,-ny Pogranleza utrzymuja bllskie kontakty.Uroczystoale przekatanla sztandaru wopistom

4,,

odbyla sk na gdadskim Dluglm Targu I wzk-
la w nlej udzial 18-osobowa grupa ezeladzkleh
garnikOw z dyrektorem kopaint mi. F. Le-
chain, przedstawkiele Mlejseowych windy z
przewodnieiaeyml wojewildzklej 1 miejsktej
rady narodowej tow. tow. Stolarklem I De4 -
mem. dowbdea Marynarki Wojennej wice-
admiral Z. Studzidaki oraz gen. bryg. .1.
Waluk.

Na zdjqclu: poezet sztandarowy dell
honorowa.przed trybUs4
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AURAL COMPRERENSION EXERCISE

Narration

112jAlLy_EplgrancaOchror

Korpus Bezpieczefistwa Wewngtrznego
(WOP i KBW)

Franciszek Bialek skoticzyl Oficerska Szkolg Wojsk Ochrony

Pogranicza. Osiagnal on bardzo du2o, jeieli sig wemie pod uwa-

gg jego ca14 przesz1o66. Bialek mial dziewigtnaAcie lat, kiedy

w roku 1939 zaczpla sic wojna i wlaAnie byl na pierwszym roku

Szkoly Morskiej w Gdyni szkol4cej mechanik6w I nawigator6w ma-

rynarki handlowej. W dniach, kiedy wszyscy w Polsce spodzie-

wall ic u1t_imatum Hitlera, mlodzi marynarze, a migdzy nimi

byli na wycieczce kutrem na Baltyku. W dniu ataku na

Polskg chcieli oni natychmiast wraca6 do Gdynit ale szybko zo-

rientowal1 SiQ, 2e nawigacja p0 zatoce Gdariskiej j,t ze wzglg-

du na dzialania wojenne niemo2liwa. Postanowili wigc udae sig

do jednego z portów krajów nad Baltykiem. P1yn4c na pólnoc

spotkali sie na szczeLcie z polskim statkiem handlowym w drodze

do Anglii. Kapitan statku chgtnie zabral ca14 grupg na poklad.

Po przyplynigciu do Anglii Bialek zglosil sig do marynarki bry-

tyjskiej. Po pewnym czasie zostal on przy gty ± dostal si na

poklad stawiacza min nalezacego do floty przeprowadzaj4ce'

morsk4 Niemiec.

Przez dwa lata okrt, ten szczOliwie stawial miny ± usta-

wiaI 2agrody minowel ale pewnej zimnej nocy w 1942 roku, kiedy

temperatura spadla ponii,2j 300 Fahrenheita, niemiecka It5di tor-

18i
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pedowa trafila go w sam grodek. Z zalogi, prawie wszyscy zgi-

ncli, bo kto nie zginal od wybuchu, ten uton4I w zimnei jak

lód wodzie. Tylko Biaikowi I jeszcze innemu marynarzowi udalo

sic uratowa a na lodzi ratunkov.ej. Zostali oni zabrani przez

niP,mieck4 16d2' torpedow i naturainie wyslani do obozu jence3w.

Jako jeniec Bialek musial pracowa6 na gospodarstwie niemieckim,

gdzie poznal Maric, studentkc z Lodzi kt6ra te2 tu pracowala.

Bialek zakochaI sic w Marii i nic dziwnegol 2e kiedy stra 2 erzed-

nia armii radzieckiej uwolniIa jenców z obozu, pierwszym krokiem

jego byl glub z Marysi4. Wrociwszy do kraju Franciszek nie bar-

dzo jednak wiedzial od czego zacz#, szczegolnie, 2e nie byl sam.

Poniewa2 znal dog6 dobrze jczyk angielski, probowal najpierw

tlumaczenia artykulów z gazet angielskich na jgzyk polski.

Wkrotce jednak przekonal sir, 2e nikt tych artykulów nie

potrzebuje albo nie chce. Próbowal wicc szczcgcia na lotnisku

w Lodzi, gdzie dostal pracc na wie2y kont_rolnej. Nie pracowal

tu jednak diugo. Pewnego dnia samolot pasa2erski mial awaric

przy 14dowaniu I Bialek zostal zwolniony mimo tego, 2e - jak

sic okazalo powodem wypadku byly zaburzenia jakie radio same,-

lotu mialo w odbio ze. Tymczasem dziecko przyszlo na Swiat

Bialkowie mieli sporo dlug_ow w sklepach. Byl rok 1947. Mimo,

2e ju2 bylo dwa lata po wojnie, w kraju nie bylo spokoj gdy2

w pewnych czcgciach kraju dzialaly grupy r62nych pa 4-

lnog6 tych grup staral sic stAumi4. Korpus Bezpieczelistwa

Wewnctrznego, zorganizowany w 1945 roku jako samodzielna 'ednost
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ka wojskowa dia obrony ustroju komunistycznego.Korpus na którego

uzbrqjenire wch dzila nowoczesna broil wielostrzalowa automatycz-

na i pe) automatyczna potrzebowal ludzi. Ktog ze znajomych po-

radzil wiec BiaIkowi by probowal tam szczegcia. Bialek zostal

przyjety ± rozpocz41 sie dla niego cieiki okres ,sIuiby w KBW.

Przede wszystkim samo szkolenie nie bylo tu latwe. 2olnierze

KBW byli twiczeni tak w walce na ulicach, jak i w trudnym tere-

nie, gdzie w ka2dym gaju_ motna sie spod:f.iewat wxoga. Jednost-

ki KBW czesto byly w stanie alarmu I czesto na diugich marszach.

2olnierze nie mieli odpoczynkur nawet kiedy z dowodztwa przycho-

dzil rozkaz: koniec alarmu. Trzeba bylo stale -tat na stra2y

budynkow pafistwowych, most6w, stacji kolejowych, a co wiecej

po agat ludnogci w czasic powodzi, potar6w lub innych katastro_

Bialek awansowal szybko na siertanta, ale nie byl zadowo-

lony ze swojej kariery. Kiedy wiec przeczytal w gazecie, 2e

WOP potrzebuje iudzi do slutby na pólnocnej granicy morskiej,

zwr6cil sie z progb4 o przeniesienie do WOP. Przeniesiono go

natychmiast i po paru tygodniach byl jut w Szk le Specjalistc5w

Morskich zorganizowanej dia WOP-u przez Marynarke Wojennq. Po

skoficzenin tej szkoly dostal przydzial na poklad motorôwki

tael". Rok pe5lniej Departament WOP wyznaczyl go do Oficerskiej

Szkoly Wojsk Ochrony Pogranicza, kts6r4 skonczyl jako najlepszy

student. _N- wreszcie jestem znowu na morzu I oficerem, czyli

tym czym z wF;ze chci-lem byt" máwil Bialek do przyjaci61,

ktôrzy mu gratulowali.
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Saperzy KBW podezas wspOl-
nych éwlczen z iolnierzami
wojsk intynieryjnych MON ivy-

bugowan most przez Wis lq.
(Foto KBW)
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VOCABULARY

Narration

1. Wojska Ochrony Pogranicza, WOP - Frontier Guar

2. Korpus Bezpieczeiistwa V;ewnetrznego, - Internal Security
KBW Corps

nawigator - navigator

4. ultimatum, m. - ultimatum

5. nawigacja, f. - navigation

6. brytyjski brytyjska brytyjskie - British

7. stawiacz min, m. - min layer, mine planter

blokada, - blockade

9. stawiaE, postawiE, p. - to put, to stand, to
stawiam postawie
stawia postawi

build, to erect, to lay

stawiaE miny - to lay mines

10. ustawiaE, ustawi6, p.
ustawiam ustawie
ustawia ustawi

to place, to set

11. zagroda, f. (here) i-arrier

12. minowy, minowa, minowe - mine (adj.)

13. Fahrenheit Fahrenheit, scale of
temperature

14. torpedowy, torpedowa, torpedowe - torpedo (adj.)

15. stra2 przednia, f. - advance guard

16. krok, m. -

kroku, gen. s.
step, pace

17. tlumaczenie, n. - translation

18. wie2a kontrolna, f. - control tower

19. zaburzenie, n. - disturbance
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20. dIug, m. debt
dlugu, gen.

21. stlumiE, p. tlumie,
stIumie tlumie
stlumi tiumi

- to overhelm, to suppress

22. samodzielna jednostka, f. - independent unit

23. wchodzié na uzbrojenie,
(first pers. not used)
wchodzi na uzbrojenie

we.W na uzbrojenie
(first pers. not used)
wejdzie na uzbrojenie

- to becom_ standard
issue

241., wielostrzalowy, wielostrzalowa, - multi-shot
wielostrzalowe

25. p6lautomat, m. - semiautomatic weapon
p6lautomatu, gen. s.

poiautomatyczny, p6Iautomatyczna,- semiautomatic
OIautomatyczne

26. gaj, m.
gaju, gen.

27. odpoczynekl m.
odpoczynku, gen. S.

28. koniec alarmu

29. motore5wk2, f.

30. departament

190 184

- grove

- rest

- all clear signal

- motor boat

- department



PAT1ERN SENTENCES

KaAdy poszczeg6lny wypadek na 6wiczeniach jest dokladnie
badany.

2. Szczyt GieWontu widaé jest z bardzo daleka.

3. Potg2na armia, to najlepsze zabezpieczenie wolnogci kraju.

4. Du2a kloda drzev,a le2a1a na drodze.

Oliwkowy kolor jest czgsto u2ywany do malowania pojazd6w
wojskowych.

6. Cel ruchomh je t bardzo trudno trafié.

Bialy orzel na czerwonym tle to symbol Polski.

Wngtrze domu mo2na urz4dzi6 Iadnie nawet bez drogich mebli.

Oficer kazal strzelcowi podpe1zn46 do szczytu wzgórza.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Niewidoczny cel to jest taki cel, kt6ry albo
ukryty albo bardzo daleki od nas.

Kowalski musial prze1iczy6 stopnie Celsjusza

Kqt, który ma 90°, nazywa sig prosty.

Przy strzelaniu jest potrzebna du2a precyzja.

Toposraf isi umie6 zrobi6 dokIadn4 mapg terenu.

Meteorolos przygotowal komunikat meteorologiczr,y.

Okregli6 to znaczy opisa6 cechy zasadnicze jakiejg rzeczy.

jest dobrze

a Fahrenheita.

Wi1gotnog6 powietrza w Waszyngtonie nieraz wynosi

Wszyscy wyszli I nareszcie bylo cicho w domu.

Ukrycie arnp3ty w stodole bylo rzecz4 niemo21iw4 do wykonania

Odpalenie karabinu to jest sprawa sekundy.

Ryk siiników tejrakiety slycha 6 bylo na kilka kilometrow.

Po Odpaleniu pocisk za'czyna powoli unosi6_ sig Nit_gort.
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Rakieta zaczyna nabiera6 szybkoS.ci w pare sekund pc) odpale-
niu.

Samoloty zaczgly znikal za chmura

Kamera telewizyjna to jest po prostu nadajnik, kt6ry prze-
kazuje obrazy do telewizor6w.

26. Potrzeby dzisiejszej armii _4 inne ni2 dwadziegcia lat temu.

27. Moc wybuchu pocisk6w rakietowych jest obrzymia.

28. Szkoda nie zawsze mo2e byt naprawiona.

29. Latwo jest wyrzad7zi6 szkod ale trudno ja naprawa.6.

30. Sytuacja na pocz4tku byIa gronal ale W.niej szystko
skonczylo sig dobrze.

1' 2
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Ealist=2_staLamis

Rozkaz dow6dcy naszego pulku piechoty, wyznaczaj4cy mnie

jako dow6dce kompanii broni towarzysz4cej do udania sie na po-

ligon w charakterze obserwatora strzelania z nowoczesnej bro-

ni nie zaskoczyl mnie zupeinie. Od dluAszego czasu slyszelig-

my w pulku, Ae oficerowie poszczegalnych jednostek maj4 zapoz-

na6 sie z dzialaniem takiej nowoczesnej broni, jak rakiety

inne pociski balistyc ne. Nastepnego dnia mialem sie zameldo-

waé 0 ósmej zero zero w koszarach artyle:ii. Po przybyciu na

czas oznaczony przekonaIem sie, Ae byli tu teA oficerowie z in-

nych jednostek, a nawet z lotnictwa I marynarki. Zaladowa;,o

nas na la 4:hi i pc) dwoch godzinach znalelImy sie na poligonie

zatrzymaligmy sie na polanie znajduj4cej e na szc_zyc_ie wzgo-

rza. Troche dziwiligmy siel gdyA opthcz bunkra pod szczytem

nie widzieligmy tu Aadnej broni. Nie czekaligmy jednak dlugo.

drogi prowadz4cej przez las na polane zaczely wychodz1 6 na

skraj polany poteApe rakiety. Patrz4c z daleka wygl4dalo to,

jak gdyby na potznych ci4gnikach leAaly wielkie klodi drzewa.

Mialy one ten sam oliwkqwE kolor co iglasty las. Dopiero, kie-

dy zbliiyly sielmozna bylo widzie6 Azczegoly. Kilkumetrowe ra-

kiety leAaly na ruchpmych g4sienicowych wyrzutniach. Na oliw-

kowych kad.ubach byly biale malowane orly. Kiedy wszystkie ra-

kietowe wyrzutnie wyszly na polane z ich opancerzonych wnetrz
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wyskoczyli 2oInierze w he/maeh z pistoletami na plecach. UsIy-

sze1igmy kritki rozkaz I pierwsza z wyr_utni podpeIzla na szczyt

wzgórza. Le24ca do tej chwili rakieta zaczg1a sig podnosi6 co-

raz wy2ej a2 sie zatrzymaIa ce1uj4c gdzieg do ni widoczne o

ce1u. Przez kilka minut tr ala niewidoczna dla obserwatora pra-

ca 2oInierzy I oficer(iw prze1icza"Acych wspOIrzedne celu na katy

kierunku i podniesienia rakietowego pocisku. Oficer stojqcy

blisko nas objagnil nam 2e rak etowy pocisk tego typu potrafi

uderzy6 dokladnie w wyznaczony na mapie zel. ObjagniI on t

precyzja celnego lotu zale2y rôwnie2 od 2olnierzy-topogsafów,

ktc5rzy wyznaezajq stanowisko dla pojazdu wyrzutni i od ZoInie-

rzy- eteoro1o0w, którzy musza gcig1e okreg1iE siIg I kierunek

wiatru, temperature i wilgotnogé powietrza.

Wlanie gdy skonczyl zrobilo sig nagle cicho. 2olnierze

zajg1i stanowiska w ukryciu. Do momentu odpalenia zostalo tyl-

ko pare sekund Potom usIysze1igmy: Pig6...cztery...trzy...

Owa... Nie usIyszeligmy ju2 ostatnich slow rozkazu, tylko pa-

tg ny ryk. Pod rakieta wybuchnal ogieñ i natychmiast znst I

zasIoniety czarna chmura dymu. Rakieta jednak jeszcze staIa

miejscu. Trwalo to mo2e sekundg a potem zaczela sig uno i6

w Ore i coraz bardziej /11:131iLL±L_EaLi. Po paru sekundach

zdawaIa sig by6 ju2 tylko oIówkiem a2 wreszcie znikngla za chmu-

rami. 2olnierze ju2 Wybiegli z ukrycia i wida6 bylo, ze otrzy-

mali natychmiast stanowiska na wzgor?,u. Po-

blegligmy do betenowego bunkra na wzgórzu. Pod geian4 stal te-
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lewizor, na kt6rego ekranie wida6 bylo jakig teren z lasem

budynkami. Oficer stojqcy przy telewizorze objagnil nam, ie

kamera telewizyjna jest umieszczona na gmig1owcu i e pokazuje

rejon celu. Tu powinna trafiE rakieta. RzeczywiLcie trafila.

Nad budynkiem ukazaIa sic chmura bialego dymu. Wr6ci1igmy na

po1ane gdzie pc) kilku innych pokazach odbyla sie defilada ra-

kietowych pododdzialf5w. Patrz4c na te pododdzialy myg1a1em,

Ze rakieta na pewno odpowiada potrzebom nowoczesne' armii.

Wzmacnia ona potege ognia jednostek I oddziale3w do niPznan j

dot4cl mocy. Szkodyyjakie ta broil mote wyrzqdziE s olbrzymie.

Jest to wigc gro±na I pewna broti, o ile oczywigcie .olnierze

oficerowie dobrze opanuj4 jej obsIuge.
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VOCABULARY

Narration

1. poszczeg6lny, poszczeg6lna,
poszczególne

szczyt, m.
szczytu, gen. S.

- each, every, individual,
separate, particular

- peak, summit

poteny, poteftal potefte - powerful, mighty

potOnie - powerfully, migh ily

4. kioda, f. - log

5. oliwkowy, oliwkowa, oliwkowe - olive-green

6. ruchomy, ruchoma, ruchome - mobile, moving

7. orzeI, m.
orla, gen. s.

- eagle

8. wnetrze,
wnetrza, gen.

- inside, interior

9. podpelza6, 1. podpelznae, p.
podp,e.lzam podpeizne
podpelza podpeIznie

- to crawl up

10. niewidoczny, niewidoczna,
niewidoczne

invisible, unseen, hidden
from our sight

11. prze1icza6, i. prze1iczy6, p. - to convert, to recount

przeliczam przelicze
przelicza przeliczy

to count over

12. kat, m.
kata, gen.s.

- angle, corner

13. precyzja, f. - precision

14. topograf, m. - topographer

15. meteorolog, m. - meteorologist

16. okreglié, p. okreglaél
okregle okreglam
okregli okregla

to define, to determine,
to denominate
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ESSON 131

17. wilgotnoAE, f. humidity

wilgotny, wilg-tna wilgotne - humid, damp, moist

18. cicho - calmly, still, in a low
voice

19. ukrycie, n. - hiding place, concealment

20. odpalenie n. - firing (of a gun)

21. ryk, m. - roar
ryku, gen. s

22. unosi6 (siO, I. unieLE (sie),- to raise, to lift
P.

unosze (sie) uniose (sie)
unosi (sie) uniesie (Siq)

unosiE sie w Ore - to ascend

23. nabieraE, i. nabraE, p. - to acquire, to obtain,
nabieram nabiore take, to gain
nabiera nabierze

nab eraE szybkogc- - to gain speed

24. znikaE, 1.. znikn4E, p.
znikam znikne
znika zniknie

25. kamera telewizyjna, f.

26. potrzeba, 1.

- to disappear, to vanish

- television camera

- need, want, necessity

27. moc, f. - strength, powe force,
might

28. szkoda, f.

29. wyrz4dzaE, 1. wyrz4dzié p.
wyrz4dzam wyrz4dze
wyrz4dza wyrz4dzi

30. gro'iny, grona, gro*,ne

192

- harm, damage

- to cause, to inflict,
to do

- dangerous, fierce, severe
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PATTERN SENTENCES

1. WykaAcwca nie zawsze jest profesorem.

Podchor4ty to jest uczen szkoly ofic_rskiej.

3. Lornetka I okulary to sa przyrz4dy 9LatyaKEE.

4. Skomplrikowany przyrz4d potrzebuje specjalnej obsIugi.

5. Pomiar terenu zabiera czasaml duc) czasu.

6. Odroczenie sluby wojskowej m g4 dostae studenci p_ trzecim
roku unlwersytetu.

7. Podanie sig sklada, gdy sig prosi a przyjgcie do jakieig
szkoly lub a pracg.

W obecnych czasach jest latwiej wyk z a1cie syna lub córke
dawniej.

9. Technik ma zwykle skoficzon4 jakag szko1g techniczn4.

10. Przemysl obronny ma za cel produkcjg broni s1u24cej obro-
nie kraju.

11. Teoria b1gd6w to jest dzial matematyki.

12. Praktyka nie zawsze potwierdza teorig.

13. Dok1adnog6 to cecha charakteru czlowieka.

14. Umiejgtnog6 np. nauczania przychodzi z praktyk4.

15. Sala wykiadowa jest zwykle wigksza od zwyklej klasy.

16. Przyrz4d centralny artylerii plot. sIu2y do prowadzenia
ognia do cel6w w powietrzu.

17. AaLan2_1_=asla na u1atwia6 produkcj

18. Rzeczy lub sprawy, kt6re sig zmieniaj4, przechodz4 pewien

proces.

19. Mózg czlowieka jest przedmiotem naukowych

20. WyEizenie oblicza sig przy strzelaniu do celu ruchomego.

21. 010 rzeczywista to jest odleg1og6 od dzi la do celu.

22. Noktowizor pozwala nam widzieE cel w c e noAci.
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LESSON 132

23. U2ywajqc jakiego6 przyrzqdul m simy wiedzie67 jaka j st
zasada jego dzialania.

24. P_romi_eniowanie_ppdczerwone niewidoczne dla oka jest wyko-
rzystane w nokt&WiZorze

25. Podczerwiefi mo2na wykry6 specjalnym sprzetem.

26. Luneta fosfor.og_raficzna wykrywa r6d1a podczerwienl.

27. Metaskop spelnia to samo zadanie co luneta fosforograficz-
na.

28. Wykrywacz_ akustyczny ostrzega 2oInierzal
u2ywa noktowizora.

nieprzyjaciel

29. Promiennik_wodczerwieni to jest przyrzqd, który jest =:.:2-6d-
lem promieniowania.

30. Lokata to jest miejsce podchorq2ego na liAcie kohczqcych
szkole. Stopnie z egzaminów sq decydujqcym czynnikiem
przy ustalaniu lokaty podchorq2ego9
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LESSON 13

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Oficerska Szkola Uzbrojenia

Porucznik mgr Zygmunt Nowosad jest wprawdzie najmlodszym

wykladowc4 Oficerskiej Szkoly Uzbrojenia, ale wedlug wszystkich

podchorOych najlepszym i to nie tylko wykladowc4, ale i ofice-

rem. Nowosad jednak mówiqc o sobie czcsto podkreAla, *e wIaL-

ciwie nigdy nie marzyl o ty ,by zostae oficerem zawodowym

swojc karierc zwigzaE z wojskiem. Od swych najmlodszych lat

interesowai sic e1ektronik4 chcial byE kiedyA in*ynierem, ale

nie przypu- zczal, 2e to go zaprowadzi do wojska, którego zresz-

t4 sic bai. Zygmunt skoliczyl liceum w Toruniu jako najlepszy

uczeri majqc lat siedemnag -ie. DziOci dobremu przygotowaniu w

liceuml bez trudnogci zdai on egzamin na politechnik warszaws-

k4. Elektronika byla przedmi tem, który interesowal go w cza-

sic studiew najwiccej. Marzyl on o posadzie w jakiejA fabryce

przyrz4d6w elektronicznych i optycznych_ slirkAcych do wykonywa-

ni-r skomplikowanych poTaiarów. Tymczasem ycie poszlo innym to-

rem. Maj4c dwadziegcia j den lat zostal on powolany do sluiby

wojskowej. Poniewa* byi on iu* na trzecim roku politechniki,

dosta/ odroczenie na rok dla skoliczenia studl6w.

W czasie kiedy staral sic o odroczenie, jeden z oficere5w

WKR poradzil mu zloyE podanie do Oficerskiej Szkoiy Uzbrojenia,

gdzie - jak mtSwil - potrzebuj takich ludzi. Oficer ten oljaA-

nil mu, 2e szk la ta ksztalci ofice 6w technik6w uzbrojenia.
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LESSON 132

Wgrad przedmiotów tej szkoly jest nauka o przyrz4dach elektro-

nicznych, ktere pozwa1aj4 na widzenie w ciemnogci, nauka e urz4-

dzeniach i stacjach radiolokacyjnych i wielu innych odkryciach

nowoczesnej techniki. Skoficzenic- tej szkoty otwiera drogc do

pracy w wojsku albo w zakIadach przemyslu obronnego. Nowosad

zIo±y1 podanie do tej szkoly i zostaI przyjcty. Zg1aszaj4c sic

do szkoly nie przypuszczal on, e znajdzie tam warunki pracy,

które bcd4 mu b rdzo odpowiadaly. To z czym zapoznawal sic na

uniwersytecie czcsto tylko w teorii, tu widzial I uczyl sic st

sowa6 w pr kty e. Odpowiadalo Nowosadowi szczególnie to, Ze

nauka ± praca w tej szkole mialy cechy pracy w laboratorium.

Przede wszystkim zdobywal tu umiejctnosc posIugiwania sic sprzc-

te króry sltiZy do odszukiwania uszkodzen nowych skomplikowa-

nych przyrz4d6w. Niektore z tych przyrz4d6w byIy na sali wykla-

dewej umieszczone w ten sposôb, e moana byIo dokiadnie g1edzi6

ich dzialanie, jak np. pr:yrzad centralny artylerii plot.,

sIuacy do automatyzacji proces_ow zwi4zanych z prowadzeni m og-

nia do cel6w powietrznych, czyli tak zwany mezg baterii. Ten

elektroniczny aparat po otrzymaniu danych rozwi4zuje w sekun-

dach takie problemy, jak wyprzedzenie, odleglogE rzeczywi- t4

od celu I czas lotu pocisku. Wiele z tych przyrzadow Nowosad

musiaI umiee rozebra61 naprawiC a potem zio±ye, ale tak, by

dziaIaly znowu

noktowizorami 7

widocznego dla

bez blcdu. Nowosad interesowal sic szczególnie

dziaIaj4cymi na zasadzie wykorzystywania nie-

oka promieniowania podczerwonegp. Noktowizory

s4 skutecznym Arodkiem bojowym, be pozwalaja w ciemnogciach obser-

196 202



LiSSU1N .L.34

wowa pole walki, prowadzi6 pojazdy mechaniczne bez Awiatla

celnie strzela6 z broni recznej i maszynowej. Oprocz noktc-

wizorow Nowosad musial dokIadnie zapozna6 sie z dzialaniem

czgAciami sprzgtu slu24cego do wykrywania repdeI pç4çzerwIeni,

czyli z takim sprzetem jak lunety:fosfor graficzne, du2o mniej-

sze od nich metaskopy I wykrywacze aku_s:tyczne. Sprzet ten sIu-

ty do ostrzegania 2o1nierzy posuwaj4cych sie w terenie, 2e nie-

przyjaciel obserwuje ich przy pomocy noktowIzorów, czyli 2e

u2ywa promiennikOw_podczerwieni. Naturalnie przedmioty nauki

w tej szkole nie ograniczaly sie tylko do sprzetu elektronicz-

nego, lub optycznego jik dalmierze I r(52ne lunety, lecz r6w-

nie2 obejmowaly nauke o broni u2ywanej przez wojsko od karabi-

nu do rakiety. Nowosad maj4c doskonale przygotowanie z poll-

technilci wkrotce byI najlepszym uczniem szkoly I skonczyl j4

z pierwsz4 1okat4. Nic wiec dziwnego 2e komendant szkoly po-

staral sie o to, by Nowosad dostal przydzial do tej szkoly jako

wykladowca
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WIdaczny na :Liken* Cerpwnin
Emit tOWIZNIDZ Wity ezelVe

rgic elektryezn0 baterii aka-
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czerwonych znalduje mic pod Mg
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VOCABULARY

Narration

1. wyklado ca,

podchor4y, m.
podchor42ego, gen.

3. optyczny, optyczna optyczne

4. skomplikowany, skomplikowana,
skomplikowane

pomiar, m.
pomiaru, gen.

6. odroczenie, n.

7. podanie, n.

k ztaIci67 -

ksztalce
ksztalci

9. technik,

wyksztalciE,
wyksztaIce
wyksztalci

10. p.-zemysl, m.
przemyslu, gen. s

11. teoria, E.

12 praktyka, f.

13. cecha, f.

14. Imiejetnoge, f.

15. sala, f.

16. przyrz4d centralny (w art.plot.
skr6t: PC

199

lecturer, prelector

_ officer cadet

- optical

- complicated

,asurement, mensura-
tion, test

- delay, postponent
deferment

- application, petition

- to instruct, to educate

- technician

- industry

theory

- practice, usage

- mark, character
attribute

- skill, capaci
science

- hall, room, ward

- computing (gun) sight,
antiaircraft or data
computer
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17. automatyzacja, f.

18. proces, m,
procesu, gen.

19. mózg, m.
mózgu, gen. s

20. wyprzedzenie, n

21. odlegIoS..6 rzeczywista, f.

22. noktowizor, m.
noktowizora, gen. s.

23. zasada,

24. promieniowanie podczerwone, n.

25. podczerwiefl, f.

26. luneta, f.

luneta fosforograficzna, f.

27. metaskop, m.
metaskopu, gen.

wykrywacz akustyczny

2Q. pro liennik podczerwieni, m.
promiennika podczerwieni, gen.s.

30. lokata,

200

- automation

- proLss

- brain

- lead

- distance in straight
line

- infrared viewer

- base, rule, principle

- iAfrared radiation

- infrared

- telescope

- phosphorographic
telescope

metascope

- detector, infrared
detector

- infrared equipment

- class standing (milit.)
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1. zwichnac, P.

2. natomiast

3. wpaAé, p. wpada6, 1.

LESSON 133

VOCABULARY

- to dislocate (limb ), to put
out (shoulder)

- on the other hand, in tead,
rather

- to fail in to drop in, to
get caught

4. grzezawisko, n quag

peem, m. (PM) - submachine gun
peemu, gen. s.

przyjazny, przyjazna - friendly, favorable
przyjazne

przyjanie - friendly, favorably (as adv.)

7. przesmyk, m.
przesmyku, gen. S.

pass, neck, narrows, isthm s

8. mlyn, n. - mill
mlyna, gen. S.

napotkaO, p.
napotkam
napotka

napotyka61 _

napotykam
napotyka

to Meet, to encounter
face

10. ruina, f. ruin

11. zamek, m.
zamku, gen. S.

12. skrzydlowy, skrzydiowa,
skrzydlowe

13. zeArodkowanie, n.

- castle, lock

flank, flanking

concentra ion

14. zaciety, zacivta, zaciete stubborn, tough
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15. przygpieszy6, p.
przygpiesze
przygpieszy

przygpieszaE, 1.
przygpieszam
przygpiesza

16. czasza, f.

17. natkn4E si, p.
natkne sie
natknie sie

18. w pobli2u

19. domostwo, n

20. mo t powietrzny, m.

21. Takietnica, f

22. wlagciwy, wla-ciwa,
wiagciwe

23. grupowy, grupowa,
grupowe

dokona61 p.
dokonam
dokona

25. plynl m.

dokonywa6,
dokonuje
dokonuje

plynny, plynn plynne

'samozapalaj4cy,
samozapalaj4ca,
samozapalaj4ce

bezustanny, bezustanna,
bezustanne

bezustannie

Br'R (bojowy patrol
rozpomiawczy)

- to accelerate

- canopy, bowl cup

- to come across, to strike
upon

- in the vicinity

homestead

air lift

- signal pistol

- proper, suitable

group, collective (adj.

- to accomplish

- liquid, fluid

liquid, fluid (adj.)

spontaneously ignited

- uninterrupted (as adv.)-
continually

- uninterrupted (as adv.
continually

202

combat reconnaissance
patrol
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29. wyrazny, wyraina, wyrane - clear (adj.)

wyra'inie

30. paramilitarny,
paramilitarna,
paramilitarne

31. osiadal, 1.
osiadam
osiada

wspomnieé, p.
wspomi4
wspomni

wspominaé, 1.
wspominam
wspomina

osi4g6, p.
osi44
osi4dzie

33. Kolo Mlodzie2y Wo kowej

(KMW)

34. Liga Obrony Kra

- clearly, distinctly

para ilitary

- to settle down,

- to mention, to remember

. Military Youth Circle

(LOK) - Homeland Defense League

350 Terenowa Organizacja
Przeciwlotnicza (TOPL)

203

Territorial Antiaircraft
Organization
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1 wmontowat, p.
wmontujc
wmontuje

torowa6, 1.
toruje
toruje

VOCABULARY

utorowa6
utorujc
utoruju

porozumiewa6 sic, i.
porozumiewam sic
porozumiewa sie

porozumieE sic, p.
porozumic sig
porozumie sic

4. wzrok, m.
wzroku, gen. S.

racje ZywnoAcio e,

porusza6 sie,
poruszam sie
porusza sie

poruszy6
poruszc sic
poruszy sic

- to mount in, to fix in

to clear a way for, to
pave a way for

- to con-act, to come to an
understanding

- sight

rations

to move, to actuate, to
agitate, to stir

piaszczysty, piasz ysta, - sandy
piaszczyste

8. wysycha6, 1.
wysycham
wysycha

9. twardnie6
twardnc
twardnie

stwardnieE, p.
stwardnc
stwardnie

wyschn46,
wyschnc
wyschnie

10. przygotowawczy
przygotowawcza,
przygotowawcze

dry up, to run dry

harden

- preparatory, initial
elementary

204
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Li. oL, f. axis

L2. zarówno - as well as, both equally

L3. sprzetony, sprzona,
sprzeAone

- conjugate, compound

L4. odpalacz, m.
odpalacza, gen.

. firing mechanism

L5. podreczny, podreczna
podreczne

- ready, at hand, handy

L6. wystrzal,_m.
wystrzalu, gen. S.

- discharge, sh t report

L7. odprowadzi6,
odprowadze
odprowadzi

- to lead, to carry off,
to bring back

odprowadza6,
odprowadzam
odprowadza

18. wentylacja, f.

22.

23.

24,

wentylacyjny, wentylacyjna,
wentylacyjne

wylotl m.
wylotul gen. S.

opornik, m.
opornika,

skraca6, 1.
skracam
skraca

gen. S.

skr6c3.61 p.
skr6c
skróci

odrzut, m.
odrzutu, gen.

teleskop, m.
teleskopu,

peryskop, m.
peryskopu,

kwadrant, m.
kwadranta,

gen.

gen. S.

n. S.

205

- ventilation

ventilative

muzzle, escapement- vent,
outlet

- rheostat

to shorten, to cut short

- recoil

- telescope

- periscope

quadrant (sight)
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6. pogredni, pogrednia,
pogrednie

7. zewn4trz

S. klapa, f.

9. szczelina,

D. pojemnoge, f.

1.

prze,igtny, przecigtna,
przecigtne

przecigtnie

zuZycie, n.

nachylenie, n

uzyska6, p.
uzyskam
uzyska

5. stal,

stalowy, stalowa, stalowe

p aktyczny, prakty zna,
praktyczne

wytrzymaIy, wytrzymaIal
wytrzymale

uzyskiwa6,
uzyskujg
uzyskuje

rwaC,
rwg
rwie

kruszyC, _

kruszg
kruszy

upal, m.
upalu, g n. s.

206

- intermediary, middle,
indirect

- outside

- trap, valve, flap

- chink, rift, crevice,
trigger gap

- content, capacity,
capacitance

- mediocre, average, common

- on the average

- consumption

inclinati n, slope, gradient

- to obtain, to gain, to
acquire

- steel

- steel (as adj.

practical

- lasting, endurin hardy

- to tear out
out

to crumb,
grind

heat

212

draw, pull

o crush,



[1. ostygnqe, p.
ostygne
ostygnie

etatowy, etatowa, etatowe

[3. wielokrotnie

[4. przechowywa6, i.
przechowuje
przechowuje

przechowa6, p.
przechowam
przechowa

15. dodatkowy, dodatkowa,
dodatkowe

dodatkowo

16. skladnica,

[7. material pedny, m.
materialu pednegol gen. s.

1.8. jedyny, jedyna, jedyne

konserwacja, L.

park samochodowy

207

- to cool (down)

- permanent, regular

- many times, repeatedly

- to keep, to preserve,
conceal

- additional, supplementary,
extra

- additionally, extra

warehouse, storehouse,
depository, depot

. fuel

- the one, a single, an only

- conservation, upkeep,
maintenance

- maintenance shop, parking
area
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1. propaganda,

14cznik

chlodzie, 1.
chlodzc
chlodzi

4. odczepiae, 1.
odczepiam
odczepia

VOCABULARY

propaganda

- liaison man, messenger

to cool

odczepie, p. - to detach, to di-_ngage
odczepi4 to uncouple
odczepi

50 pionowy, pionowa, pionowe

6. trójn42 m.
trojnogal gen.

tarcza, f.

obrót, m.
obrotu, gen. S.

9. rodki przewozowe

10. naped, m.
napedu, gen. s

11. rozstaw, m.
rozstawu, gen. s.

12. noAnoge u2ytkowa, f.

13. magazynek, m.
magazynka, gen.

14. wzórl m.
wzoru, gen. S.

15. Iódkowany 16dkowana
le5dkowane

16. podajnik, m,
podajnika, gen.

17. 16dka, f

208

- vertical

- tripod

. plate disk, shield

- turn, revolution, rotation,
traverse

- transportation facilities

propulsion, drive, driving
gear

- wheel base

- pay load

- ammunition container,
magazine

pattern, model, design,
formula, sample

- clip fed-

- receiver

- clip
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18. wyskalowany,
wyskalowane

190 muszka, f.

20. szczerbina

skalowana,

1 bezpiecznik, m.
bezpiecznika, gen. s.

22. blokowae-
blokuje
blokuj-

1. zablokowae.:, p.
zablokujg
zablokuje

23 jgzyk spustowy

24. repetowany2 repetowana
repetowane

25. komora,

ryglowa61
ryglujg
rygluje

27. odciqgnqE$ p.
odciqgne
odciqgnie

28. p zekrgci6, p.
przekrgcg
przekrgci

przekrgca'6,
pizekrgcam
przekrgca

- calibrated

- sight bead,-front si ht

sight notch, rear sight

safety catch

block

- trigger

bolt operated

- chamber

zaryg1owa6, p. - to b-0.t
zaryglujg
zarygluje

przymocowaE, p.
przymocuje
przymocuje

odciagaE, 1. - to draw away: to pull to
odciqgam the rear
odcigga

to turn, to twist, to wr --t

- to attach- to fasten,

30. caIkowity, calkowi a, - complete, utter, entire
calkowite

31. wydanie,

taAma parciana,
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emission, issue, edition,
version

canvas belt
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uchwyt, m.
uchwytu, gen.

34. amortyzator, m.
amortyzatora, gen. s.

5 wreczyciel,

36.

37.

38.

39.

kat odchylenia,

kat podniesienia m,

plyta oporowal f.

d czepia6, 1.
doczepiam
doczepia

40. trakcja f.

41. jaszcz, m.
jaszcza, gen.

42. mechanizm spustowy, m.
mechanizmu spustowego,
gen. s.

doczep161 p.
doczepic
doczepi

43. jednakowy, jednakowa,
jednakowe

44, przespa6 sicl p.
przegpic si
przepi sic

45. m-u2y6, i zmru2yEl. p.
mruic Zml,u±c
mru±y zmruty

nie z-ruylem oka

210

catch, grip, hold

buf -r

passer

tra-_rse angle

elevation angle

- base plate

- to attach, to fasten, to
append

traction, draft

cairion, tumbrel

- trigger

equal

sleep, to take

to blink

nap

- I did not sleep a wink



L.ESSUN 1.-50

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Interrogation

Charakte_rystyka_Terenu

1. a. W miejscu, gdzie rzeka wrzyna sic w brzeg jest
mielizna.

b. W miejscul gdzie jest mielizna brz g rzeki tworzy
doskonaly bred.
Rzeka wrzyna sic w mieliznc w miejscu, gdzie _rst
doskonaly bred.

d. Brzeg wrzyna sic w rzek i w tym miejscu jest cia.gn4ca
sic przez La14 rzekc mielizna, ktera tworzy bred.

2. a. Zostalem_wzicty do niewoli podczas przekraczania rzeki
kiedy usilowalem znalei6 resztc patrolu.
Patrol zostal wzicty do niewoli podczas przekraczania
rzeki, kiedy sic zgubilem.
Podezas przekraczania rzeki zgubilem si i. kiedy usilo-
walem znaleia resztc patrolu, zostalem wzicty do.niewoli.

d. Usilowalem znale2-6 resztg patrolu_podczas przekraczania
rzeki I zostaIem wzigty do niewoli.

a. Wschodni stok wzgerza, jak i teren ponitej, ookrywaj4 na
dutej przestrzeni Orzesieki przeciwpotarowe._

b. Lasy pokrywajq na dutej przestrzeni przesieki przeciw-
potarowe.

c. Zachodni stok wzgórza, jak I teren ponitej, pokrywaj4 na
dutei przestrzeni lasy przerywane przesiekami przeeiw-
potarowymi.

d. Przestrzerie przesieków przeciwpotarowyeh pokrywaja na
wschodnim stoku wzgerza lasy.

4 a. Dow dztwo jest w jaskini sztucznie wykopanej na póln c-
nym skraju polany.
Na.pólnocnym .skraju wYkopanej sztucznie jaskini jest
dowedztwo.
pelppcnym skraju na polanie w jaskini jeSt dowedztwo.

DowedztwO pelnoenego skraju jest w wykopanej sztucznie
jaskind.
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]SSON 136

a. Wlagciwie drogi to nie ma, bo jest zasypana Zwirem
tlucznia z wyschnictego potoku.

b. Drogc gIównq zasypano ±wirem tluczniq , by pojazdy
nie musialy jedzi6 Ioiyskiem wyschnictego potoku.

c. D:ogi nie ma, ale jest dia pojazdów wyschnicty potok,
którego IoZysko zasypano 2wirem I tlucznia.

d. Wlaciwie drogi to nie ma, bo zabrano z niej 2wir
tlucznic by zasypae: loZysko potoku.

a. Kompania zajmuje stanowiska micdzy wylotem wacwozu,
w ktOrym jest dow6dztwo batalionu, a malym kopcem
pc) drugim brzegu rzeki.
Kompania zajmuje stanowiska miedzy wylotem wqwozu
a wzgórzem, na ktOrym jest dowOdztwo po drugim brzegu
rzeki.

c. Stanowiska kompanii znajduj4 sie micdzy wylotem w4wozu
odcinajacym wzgOrze, na ktOrym jest dowództwo batalionu,
od reszty wzgOrz a malym kopcem za rzekq.

d. Wylotem w4wozu kompania zajmowala stanowiska miedzy
wzgórzem, na ktOrym jest dowództwo, a malym kopcem.

a. Rowy strzeleckie sq wykopane wqskim pasem micdzy
podszyciem lasu a podn62em wzgórza.

b. Micdzy podszyciem lasu, kt(Sry ciqgnie sic wacskim pasem
u podn62a wzgclirza, sq wykopane rowy strzeleckie.

c. PodnóZe wzgôiza ci4gnie sic micdzy podszyciem lasu a
rowami strzeleckimi wykopanymi wqskim pasem.

d. Rowy strzeleckie sq wykopane micdzy podszyciem lasu
u podn62a wzgórza, które ciagnie sic waskim pasem.

a. Pluton jest ckopany od drogi do wzniesienia terenu
wyzyskal do maksimum bagna.

b. Pluton wyzyskal do maksimum wzniesienia terenu _ paOrki
okopujac sic od drogi do bagna.

c. Pluton wyzyskal do maksimum droge od bagna do wzniesienia
terenu.
Pluton jest okopany od drogi do bagna i strzela na wznie-
sienie terenu i pagórki.

a. Stary pien drzewa jest okolo 20 metrOw od drogi.

b. Stary pieA drzewa 20 metrów od drogi wyglada jak karabin

maszynowy.
Droga jest 20 -metrów od jednego z karabinow maszynowych,

ktory wyglqda jak stary pien drzewa.
Jeden z- karabinOw maszynowych wyglada jak stary pieIi

drzewa, ktéry ma 20 metrOw.
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10.

11.

i J00

Moczary sq na polnoc od plutonu, w ktorym jest máj
brat.

b. Maj drugi brat jest na pólnoc od plutonu na moczaracb.
Dalej na polnoc_s4 moczary i tam jest drugi pluton,
w kt6rym jest máj brat.
Na moczarach sq dwa plutony a dale' na p6lnoc jest
pluton, w ktOrym jest melj b at.

Strumiefil który wpada do rzeki jest granica polnocng
stanowisk drugiego plutonu._

b. Strumiefi wpada do rzekil która jest granica pálnocna
drugiego plutonu.

c. Granic4 ptSinocna, stanowisk drugiego plutonu sq rzeki,
ktore wpadaja do morza.

d. Pc5lnocne stanowiska drugiego plutonu sq na granicy
blisko strumienia I izoki.

12. a. 2olnierze ball sic okopa6 na rozrzuconych wgr6d moczar
kepach I let4 w blocie.

b. Paru tolnierzy lety na rozrzuconych wgregi moczar kipach,
a inni w blocie.

c. Jest pare kep rozrzuconych wgrod moczar, ale toinierze
tak okopali sie w blocie.

d. 2olnierze leia_w bIocie chociat okopali sie na paru
rozrzuconych w rád moczar kepach.

13. a. Kogciól na plaskowzOrzu prawie w grodku wsi
mote dwa kilometry od drogi do Lecznej, gdzie jest
dowództwo.

b. Dowodztwo jest na plaskowzgorzu mote dwa kilometry od
drogi do Lecznej a kilkaset metrów na wschod od grodka
wsi, gdzie jest kogciil.

c. Kilkaset metréw od drogi do Lecznej, na plaskowzgórzu,
mote dwa kilometry na wsched od kogciola jest dowodztwo.

d. Dow6dztwo jest prawie w grodku wsi blisko kogcioIa na
wzgOrzu na wschad od drogi do Lecznej.-

14. a. Bedac golicem zwykle dochodzilem przez las do wylotu
wawbzu, a. pOtem wzdlut lewej Aciany wawozu dochodzi em
do drogi.
Bedac ,goricem staralem:sig do-jg4 do .lasu idac clrog4
wzdlut. lewel gciany wawozu.

c. Wyszedlszy z wylotu w4wozu staralem si igE za golaCem
-laSem wzdlut'dr6gi.

d. Id4c.za goncem staraleMHSie dojg6 lasem do lewej gciany
w4wozu- a-nastepnie do drogi.
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15. a. Nasi saperzy niedawno rozbili droge wzd1ut wschodniego
wzOrza, kte)rej na pewno nie ma na waszych

mapach.
b. Drogi id4cej wzd1ut wschodniego podnota wzgorza nasi

saperzy jeszcze nie rozbili i diatego nie ma jej na
waszych mapach.
Nasi saperzy rozbilo niedawno mape nowej drogi ktOra
ma ig6 wzdlut wschodniego podn6ta wzgorza.

d. Idqc wzdlut wschodniego podnota wzgorza nawet bez mapy
dochodzi sie do drogi, ktor4 niedawno wasi saperzy
rozbili.

16. a. Dwie drogi id4 rownolegle do frontu I trudno sie bedzie
wam_na nie wstrzela.

b. To jest nasza glOwna droga dowozu, która idzie rowno-
legle do frontu I trudno bedzie wam na ni4 sie wstrze-
laE.

c. Droga, kt45ra 14czy nasze dwie drogi dowozu idzie rowno-
legle do frontu I trudno bedzie sie wam na ni4 wstrze-
la6.

d. Droga dowozu 14czy dwie drogi id4ce rownolegle do
frontu I trudno bedzie sie wam na nie wstrze1ae.

17. a. Widzialem kilku wartownikeiw przy wejgciu do pieczar,
których jest dosyé duto na wschodniej stronie wzgOrza.

b. Widzialem tylko wejgcia do pieczar, kt(Srych znajduje
si dosy6 duto na wschodniej stronie wzOrza.
Widzialem dosye duto stoj4c na wschodniej stronie wzgó-
rza przy wejgciu do pieczar obok kilku wartowników.

d. WidziaIem wartownikow,_których jest dosy6 duto na_
wschodniej stronie wzgórza, gdzie jest kilkaset pieczar.

18. a. W miejscul gdzie gcietka skrecala na iewo, byla
sadzawka I tu stal.posterunek dowództwa.
Bylem zatrzymany przez posterunek kilka krokem od
miejsca, gdzie po dojgciu Acietk4 do sadzawki skrecalem
na lewo.
Posterunek_stojqcy ki1kadziesiqt metrow od sadzawki za-
trzymal mnie, kiedy skrecalem kilka kroków od dowádztwa
w

d. U wejgcia do dowadztwa byla sadzawka, a kilka krokow ad
niej byl posterunek i tu skrepaleM w

19. a. Droga tu ma-silny spadek ale -gtietka- ktora_idzie prZez
las, jest dia piechura-cietka.

b. Chociai_droga ma silny.Spade,k dla pieChura- jest iatwiej
sza nit gcietka przez -las.
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19. a. Droga ma tu silny spadek, ale Acietka ktora idzie
przez las, jest dla piechura cictka.

b. Chociat droga ma silny spadek, d1a piechura jest lat-
wiejsza nit gcieika przez las.

c. Piechur idzie latwiej gcietka przez las nit droga,
ktc5ra ma tu silny spadek.

d. Droga ma silny spadek, ale idzie tak jak Scietka przez
las i dla piechura nie jest za cictka.

a. Dokladna mapa waszego odcinka, jakiej my utywaligmy,
pomogia.nam bardzo bo na niej znajduja sig wszystkie
przejgcia.

b. Watpic czy na waszej maple naszego odcinka.znajduja
sic wszystkie te przejgcial ktorych utywaligmy ± chyba
ona mi ic nie pomote.

c. Wasza dokladna mapa naszego_odcinka ma wszystkie te
przejgcia jakich my utywaliamy i nie watpic, te mi
pomote.

d. Mote wasza mapa naszego odcinka ma te wszystkie przejgcia
jakich my utywaligmy, ale watpic czy ona jest dokladna.

a. Wasza artyleria jest doskonale wstrzelana do portu, a
poza tym lotnictwo atakuje wszystko co sic na wodzie
ukate.

b. Wszystkie drogi wiodace do frontu sa watne i lotnictwo
atakuje wasza artyleric, ktora jest w nia wstrzelana.

C. Nasza artyleria jest doskonale wstrzelana we wszystkie
wasze drogi wiodace do frontu ± niszczy wszystko co
sic na nich ukaie.

d. Watne drogi wiodace do frontu sa pod ogniem waszej arty-
lerii, a poza tym lotnictwo atakuje wszystko co sic na
drodze ukaAe.

22. a. Dwie drogi rozchodzace sig od rozwidlenia podchodza do
miejscowogci Spiczyn, gdzie znajduje sic rzeka, ktOra
przecina torfowiska I ktore tworza trójkqt.

b. Dwie drogi rozchodzace sig od rozwidlenia I torfowiska
tworza rozlegly trojkat, w kt(Srym znajduje sic miejsco-
wogo Spiczyn.

c. Dwie rzeki i droga do rozwidienia, która je przecina,
tworza trojkat, gdzie znajduja_sic rozlegle torfowiska,
ktf5re podchodza do miejscowogci Spiczyn.

d. RoZiegle torfowiska, ktore podchodza do miejscowogci
Spiczyn znajduja sic w tr6jkacie ktory tworzy dwie
drogi rozchodzace sie .od rozwidlenia i rzeka, ktOra
je przecina.
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23 a. Przy wejgciu do dowociztwa skrccalem na ciek 1 po-

suwalem siv nig do mostku, a potem loiyskiem potoku
dochodzilem do nowej drogi.

b. Po wyjgciu z dowodztwa ju2 nie gcie2kg, ale nowg drogg

dochodzilem do mostku i skrccileml 2eby ig6 dalej

potokiem.
c. Po wyjgciu z dowodztwa szediem nowg drogg do mostu

i tu skrccilem na gcie2kc, 2eby ig6 nig a nie lo2ys-

kiem potoku.
Wyszedlszy z dowóciztwa nie wchodzilem na geie2kc

ale Io2yskiem potoku dochodzilem do mostku ± nie

skrccajqc na nowq drogc, posuwalem sic dalej potokiem.

24. a. Po przejgciu rzeczki wchodzilem do brzozowego lasku

idgc ciggle na wschód dochodzilem do torfowiska.

b. Zobaczywszy rzeczkc i torfowiska zaczglem kierowae

sic na wschad i wchodzilem w koficu do brzozowego

lasku.
c. Przeszediszy Igczke wchodzilem do brzozowego lasku

kierujqc sic na wschéd, dochodzilem przez torfowiska

do rzeczki.
d. Kierujgc sic ciggle na wsched przez rzeczkc I torfo-

wiskaI dochodzilem do brzozowego lasku.

25. a. Z urodzenia jestem obywatelem waszego kraju, ale kiedy

mnie powolano do wojska powiedziano mi, 2e mam peinie

sluibc jak katdy inny 2o1nierz.
b. Kiedy mnie powolano do wojska balem sic powiedzie6,

2e jestem z urodzenia obywatelem waszego kraju ± pel-

nilem siu2bc jak ka2dy inny toinierz.

c. Z urodzenia jestem obywatelem waszego kraju i balem sic

peini6 slutbc jak kaidy inny tolnierz, I dlatego mnie

nie powolano do wojska.
d. Powoiano mnie do wojska, bo z urodzenia jestem obywa-

telem waszego kraju i pelnilem slu2be jak ka2dy inny

AoInierz, chocia± sic balem.
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LESSON 136

Bohater z obowiqzku.

Dia nikogo nie jest tajemnicq, te uczniowie ze szkol
sq najlepszymi rekrutami i nie przysparzajq klopotów
instruktorom.
Ludzie wybitni majq zawsze jakqA tajemnic i nauczy-
ciele w szkole czesto mowiq o ich klopotach.

c. To nie jest tajemnicq, te uczniowie, ktorzy w szkole
dostawali zle stopnie I przysparzali wieie klopotow
nauczycielom, byli potem wybitnymi

d. Dla nikogo nie jest tajemnicq, te ludzie wybitni nie
lubiq rekrutów ± uczni6w7 ktorzy w szkoie dostajq zle
stopnie I przysparzaj4 wiele klopotów nauczycielom.

rf. a. W wojsku to1nierze uczq sie podczas wykladow dobrze
ocenia6 tak tycie cywilne jak i na froncie.

b. W wojsku, podobnie jak w tyciu cywilnym, ci którzy
dostajg dobre stopnie z wyklad6w ± Ewiczeil nie s4
dobrymi toinierzami.

C. Na froncie nie ma tadnego potytku z wyklad6w i Ewiczeli
wojskowych.
Dobre oceny podczas wyklad6w I wiczeii w wojsku sq
watne dia to1nierzy r6wniet w tyciu cywilnym.

S. a. Trzeba bylo sprawdziE przy pomocy zwiadowc6w czy na
wschodnim brzegu rzeki sq_oddzialy Niemc6w.

b. Jasne_bylo, te na wschodnim brzegu rzeki sq oddzialy
Niemcow I naturainie nie na1eta10 dawat tadnego zada-
nia zwiadowcom.

c. Zwiadowcom nie podobalo sic zadanie jakie im przypadlo
teby wyjaAniE czy sq oddzialy Niemców na wschodnim
brzegu rzeki czy ich nie ma.

d. Zaczelo sie wyjagnia6 na wschodzie, kiedy_zwiadowcom
udalo sie sprawdzi6, te na brzegu rzeki Niemc6w jut
nie ma.

a. Nastepnej nocy przyjechali lokomotywq zwiadowcy i kilku
oficerow ± zaraz-przyszli do okopu.

b. Nastepnej nocy zwiadowcy I oficerowie czekali w okopie
na gwizd lokomotywy.
Na gwizd lokomotywry przyszli do okopu nastepnej tocy
zwiadowcy ± kilku oficerow.
Zwiadowcy czekali naStepnej nocy na kilku oficer6w,
którzy przyszli do okopu po-zejAciu z lokomotywy.
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30.

b.

Nastpnego dnia zwiadowcy
samolot.
Samoloty bez trudu rozbily poci4g
ziony przez zwiadowc6w0
Nastc!pnie zwiadowcy zauwayli
znalaz1 pociqg amunicyjny.
Rozbity poci4g amunicyjny zostal znaleziony
nastepnego dnia przez samolot zwiadowczy.

bez trudu

amunicyjny

rozbity

znale-

rozbity samolot, ktc5ry
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VOCABULAP7

1. zbiegl m.
zbiegu, gen. s

2. przedosta6 sic, p.
przedostang sig
przedostanie sig

przedostawa6 sic, i.
przedostajg sig
przedostaje sig

cypel, m.
cypla, gen.

wystgp, m.
wystgpu, gen. S.

5. mielizna,

ciqgng6 sig,
(1st pers. sin . not used)
ciqgnie sig

7. koryto, m.

péltora

usi1owa6
usilujg
usiluje

10. przestrzeri,

11. przesienka,

12. przeciwpo2aroWy, przeciwpo2arowa
przeciwpotarowe

13. wystawa6, 1.
wystajg
wystaje

14. sztuczny, Sz uczna,-stuczne

sZtucznie

- confluence (of roads)
junction

to get through to co e
through

- a point (of land)

. projection, prominence,
jut, footing

- shallow, shoal

to extend, to stretch,
to reach

. bed (river) ough

- one and a half

- to endeavor
to strive

:o attempt

- space, distance, room

- clearing

antifire (as adj.)

- to pro rude., to project,
to jut out

- artificial, false made-up

- artificially



15. jaskinia, f.

16. 1o4sko, n.

17. potok, m.
potoku, gene s.

m.
2wiru, gen. S.

19. tluczeliy_m.
tlucznia, gen. s.

20. przeciwny, przeciwna,
przeciwne

21. odnoga: f.

22. lalicuch, m.
lalicuchal gen.

23. kopiec, m.
kopca, gen. S.

24. czata, f.

25. podszyeie

26. wyzyskiwa6
wyzyskuje
wyzyskuje

27. pagórek, m.
pagérka- gen.

28, pleA, m,
pnia, gen. s.

29. moczar, m.
moczaru, gen. s.

wyzyska6, p.
wyzyskam

30. strumien, m.
strumienia, gen.

31. gr 4ski, grz4ska, grz4skie

220--

- cave

- bed (river ), course (of
water)

cre k

- gravel, grit

- broken stone, macadam

- opposite
contrary

adverse,

- branch, spur, offset
inlet, arm

- chain (mountain ), range

- mound

- lookout

unde growth, brushwood

- to use, to exploit to
make the most of

hill, hillock

- trunk, stem, stock

- marsh, bog

st eam, torrent current

quaggy
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32. rozrzucae,
rozrzucam
rozrzuca

rozrzuciE, p.
rozrzuce
rozrzuci

- to scatter, to disperse

kepa f. islet, ho tussock,
clump

34. paskudny, paskudna, paskudne - filthy, messy, nasty

35. plaskowzgorze, n. - tableland, plateau,
elevated plain

36. pieczara2 I. . cavern

370 wié sie,_ - to wind, to cu 1

wije sie
wije sie

meander

38. sadzawka, f . pool

390 spadek, m.
spadku, genn s.

fall, drop, decrease,
down grade

40. wie6E, 1.
wiode
wiedzie

- to lead, _o conduct

41. rozlegly, rozlegla, roziegle vast, wide- broad
spacious

42. torfowiskol n - peat bog, pe_tery

43. t rf, m.
torful gen. s

- peat

44. naturalny, naturaina, naturalne - natural

45. brzoza, f. birch

brzozowy - birchen

46. strojenie - testing tuning
count (r dio)

47. ,slysza1na.6, f. - audibility
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