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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, separate volumes are prepared for Army, Air Force and

Navy students.

The present volume is specifically for Navy students.

Lesson plans are normally as followF:

HOUR TIME

PeLES2ti22

1st 1400 Pattern Sentences*

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

Practice

3rd 0800 Homework Check: Quiz
Questions

Lab, Level 1

4th 0900 Drill: Numbers
Proper Names

Test on Vocabulary*

Performance

5th 1000 Guided .Conversation,--based On
raddolaroadcasts and pictures

oth 13 Lab.,- Level- 3 or, 1: Communication Exchange
Nelispapers

* The text of these i e s is contain d in the pres nt v lu e.



The homework consists usually of written answers to ques-

tions on tape and

tape recordings.

sion.

of English summaries or transcriptions from

F'r tesSOns 133-13'6'the'IeSsOn- plan- iS'madified'thUSt

let-Hourt' Introduction to New Material--(on tape)
2nd

3rd Hour: Homework Check: Ulz
Transcriptions

4th, Test on Vocabulary

5th Hour: Guided Conversation, based on Radio News
6th Newspaper Re-ading and Reporting

The main emphasis in methodology is bn comprehen-

Accoidingly, most the text is on tape. Those parts

which are here transcribed are furnished-"p'rimarii as a con-

venienee to stUdent8 in checking their p_.-og±ess.

Ail inquiries conceming-this volume, including requests

for authorigatAph t rePieduce Part-or all of it, should be

addressed to the Director; DeIense-tanguage institute, U.S.
-e!H

Naval Station, AnacpstIa:Anii:ex,'WaShingf6n,'D.0 '20390.

,
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NOTES

New vocabulary items are underlined.

2. Letter "N" at the top of the page stands for
Navy.

Normally Communication Exchange doesn't con-
tain any new vocabulary. However, if it is
necessary to introduce a new word in its such
vocabulary items will be listed in the Vocabu-
lary under the special subtitle: Communication
Exchange.

Items in the Vocabulary are listed in the order
of their appearance in the text.



LESSON 109 (N)

PATTERN SENTENCES

Teraz przerabiam m6j garat na pok6j mieszkalny.

2. Kariera tego miodego czlowieka nie trwala zbyt dlugo.

3. Tonal polskich statków handlowych 'est bardzo duty.

4. Ten statek ma pig tysiccy BRT (ton rejestro -h)

5. Wszyscy slyszeli dzwonek alarmowy.

6. Pomost tego statku jest bardzo du2y.

7. Kapitan wydaI rozkaz cala naprzOd

8. Poklad sygnalizacyjny znajdowal sic na dziolie s atku.

9. W tym sklepie moina kupiE przyrz4dy optyczne.

10. W pokoju bylo ciemno, wigc widzialem tylko zarys okna.

11. Na rufie naszego statku znajduje sic flaga australijska.

12. Jest ju2 zmierzch. Musimy wracae do doMu.

13 Zyskamy na czasie, jegli wrócimy autobusem, a nie kolej4.

14. Niestety, jest bardzo mala szansa wygrania tej wojny.

15. Wyroby polskie nie ustcpuj4 wyrobom czechoslowackim.

16. On pewno z powodu choroby opiini swój przyjazd.

17. Wczoraj przyszla odpowiedi na mój list.

18 Sygnalista jest na pokladzie sygnalizacyjnym.

19. Za chwilc wciggniemy l6dkc na poklad.

20. To jest flaga holenderska, a nie australijska.

21. Dalmi rz jest bardzo potrzebnym narzcdziem na statk

22 Zaraz przed nami, we mgle pojawi sic latarnia morska.

3 Na ka2dym okrecie powinna byE bandera.
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5. Za chwilg on wystrzeli z tego dziala.

6. On jest dobrym strzelcem i on na pewno trafi w tarczg.

7. Tb byla dopier° pierwsza salwa.

8. Jest ju za pe5no, bo szkoda zostala zrobiona.

9. Od tgp migdzy okrgtami wynosil pigEdziesi4t metrów.

O. Centrala artyleryjska jest zupelnie zniszczona.

1. gródokr cie tego statku ma trzydziegci metrów szerokogci.

2. Dzisiaj widzialnog6 na morzu jest lepsza nii wczoraj.

CTE: New vocabulary items aTe uftderlined.



LESSON 109(N)

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Kr4Aownik "Kormoran"

walka dw6ch kr42ownik6w)

Byl to 19,11stopada 1941 roku. Kapitan Detmers, dow6dca

niemieckiego krOownika TTKormoran " szedl ze gredni4 swoJ4 szyb-

koAc1 4 zbl1Aaj4c sig do zatoki. Kormoran byl to okrgt wojenny

przerobiony z pasaIerskiego statku.

Podczas swojej kariery zatopil on albo wzitti do niewoli

11 statków o tonaiu 68 285 BRT.

0 godzinie 15.55 zadzwonily dzwonki alarmowe. W chwi1g

peiniej zawiadomiono kapitana Detmersa, e od dziobu zauwagono

jak4A jednostkg. Kiedy kapitan wyszedl na ppmpst, zobaczyl ma-

14 plamkg na morzu, prawie na wprost.przed statkiem. Natych-

miast wydal on rozkaz cals. naprz6d" I przeszedl na poklad am-

nalizacyjhy. W przyrzgdach optycznych punktu kierowania ogniem

moina bylo widzie6 zarysx krOownika. .Byl to jeden z-krOowni-
. _

kaw austraiijskich typu P. -Byla dokladnie godzina 16.00

Bylo jui zap6inol by unikn46 spptkania. Do zmierzchu

zostawaXo trzy godziny, a kr4townik mOgi rozwin46 32-1/2 wgzla

w po ownaniu z-osiemnastoma KorMorana. -Jedynym-celem Detmersa

bylo zyskanie-na czasie, ±eby__ kr_42ownik zb1-iy_Isig do Korai-0ra-

na na od1eg4346 6 kilometT6w, tak_aby przy
. rozpoczgclu--.strzela-

nia.mieEtakie same.szanoe,,Na, tej od1eg1og70.15eetItyMetrowe
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dziaIa Kormorana nie ustcpowaIyby dziaIom szecioca1owym nie--
przyjaciela. Kr42ownik pyta o nazwg statku. Detmers opi52nia

odpowiedi; jego oficer sygnalista kilka razy wciqga re52ne fla-

gi sygnaIowe. Kr4iownik dowiaduje sig w koficu, 2e zatrzymany

przez niego statek handlouy to holenderska jednostka.

Nieprzyjacielski k 4zownik znajdowal sic teraz w od1eg1og-

ci 9 kilometróW I ciqgle sie zbli2al. Od1egloL6 byIa mierzona

dotychczas trzymetrowym dalmierzem, teraz jednak zaczgto :14

mierzy6 mniejszym dalmierzem u2ywanym do obrony przeciwlotniczej.

Kr42ownik 24da podania tajnego sygnalu wywolawczego, które-

go Kormoran oczywigcie nie zna.

0d1eglog-6 wynosila teraz najwyAej jeden kilometr. Widae

bylo marynarzy kr42ownika w bialych bluzach na pokladzie. B -

la dokladnie 17.30. Plagv holendersk4 opuszczono i na statku

poj,awila ç bandera wojenna niemiecka. Opadly pokrywy zasla-

niaj4ce dzia/a. W szegé sekund od rozkazu kapitana wystrzelono

pierwszy pocisk. Jut pierwsze strzaly z Kormorana trafily w

nieprzyjacielski pomost. Natychmiast po tym kr42ownik austra-

lijski otworzyl ogiefi pe n4 sa1w4. Przeleciala ona nad Kormo-

ranem nie robi4c szkody Z kolei Kormoran oddal osiem salw

w odstvpach szeLciosekundowych. Widocznie centrala artyleryjs-

ka zostala uszkodzona, bo nie bylo odpowiedzi. Teraz Kormoran

wystrzelil w kierunku kr42ownika torpedy. Pierwsza przeszla

przed jego dziobem, ale druga trafila ponitej pierwszej wie2y

artyleryjskiej. Od tej chwlli obydwie wieie dziobowe kr4Aow-

nika przestaly strzela6 tylko wie2e rufowe jeszcze strzelaly.
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Jedna z nich strzelala szczeg6lnie skutecznie. Jut druga salwa

trafila w gr6dokrgc1e I spowodowala potar.

0 godzinie 18.25 kapitan Kormorana dal rozkaz przerwania

ognia. W tym czasie kr4townik australijski znajdowal sig w od-

leglogci 10 kilometr6w.

Okolo godziny 21.00 australijski krqtownik zaton41. Kormo-

ran r6wniet zatonal. Uratowalo sie z jego 400-osobowej zalogi

315 ludzi. Z 644 ludzi kratownika australijskiego nie uratowal

sIc nikt.

Po wojnie Detmers stan41 przed sadem wojennym i zostal uka-

rany za utywanie obcej flagi.

Sarno maskowanie okret6w wojennych, tak aby pozorowaly stat-

ki handlowe, stosowane bylo podczas drugiej wojny gwiatowej

przez sily morskie innych krajów, plywaly one jednak pod wlasny-

mi flagami.
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Narration

1_ przerobie, p.
przerobi
przerobi

2. kariera, f.

tona2, m.
tona2u, gen.

BRT (brutto tona rejestrowa)

5. dzwonek alarmowy
dzwonka alarmowego

pomost, m.
pomostu, gen. S.

r'ala naprzód"

sygnalizacyjny, sygnalizacyj
sygnalizacyjne

optyczny, optyczna, optycz- - optical

- outline, contour, plan

VOCABULARY

przerabia6, 1. - to remodel, to alter, to
przerabiam work up
przerabia

- career, course

- tonnage

- gross regiSter ton

- alarm bell

- bridge, platform, stage,
landing

"Full speed ahead"

- signal (

ne

10 zarys, m.
zarysu, gen. s.

11.

adj )

australijski, australijska - Australian
australijskie

12. zmierzch, m.
zmierzchu,

13 zyskaL na czasie, p.
zySkam na czasie-
Zyska na czasie

zyskiwa4 na czasie., 1..
zyskuje na czasie
zyskuje -na czasie

- nightfall du k, twi ight

- to gain time

144 szansa f. - chance

14



15.

16.

ustgpowa:6
ustrpujr
ustrpuje

ust4piE, p.
ust4pir
ust4pi

opeAnia6,
opedniam
op&inia

opólniE, p.
op&inir
opofti

17. odpowiedi, f.

18. sygnalista,

19, wci4ga6, 1.
wci4gam
wci4ga

wci4gn46, p.
wciunr
wci4gnie

20.

21.

22.

holenderski, holenderska
holenderskie

dalmierz, rn .

dalmierza, gen. s.

pojawi6 sir, p.
pojawir sir
pojawi sir

pojawiae sir,
pojawir sir
pojawi sir

23 bandera, f.

24. pokrywa, f.

25. wystrzelic, p.
vgystrzelr
wystrzeli

7
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- to be inferior to give
in, to yield

delay, to keep back

- answer, reply

- signalman

to hoist, to haul in

- Dutch

- rangefinder

appear, to turn up

ensign,j4g, c0.ors

- cover, bonnet, lid, (gun)
tub

- to fire, to discharge (a gun)

15
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trafi6
trafiv
trafi

trafia6,
trafiam
trafia

- to hit

27. salwa, f. - volley, salvo

28. szkoda, - damage, harm

29. odstvp, m.
odstvpu, gen

- interval, gap

30. centrala artyleryjska - fire control station,
director control

31. r6dokrçcie, - waist, midship

Communication Exchange

32 widzialflogé, f. - visibility
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PATTERN SENTENCES

1 Nadbud6wka jest na gl6wnym pokladzie.

2. Przed dow6dztwem stoi maszt, na którym wisi flaga.

3. Stocznia Gdaliska pr dukuje wicksze sta ki nit Stocznia_-----
Szczecinska.

4. Holownik wprowadza i wyprowadza statki z portu.

5. Nabrzete_ jest to czc66 portu, przy kt6rym zatrzymuj4 sic
-statki I okrcty.

6. Oznaki stopnia podoficer6w polskich s4 przyszyte w poprzek
naramAennika.

Kapitana_ portu kieruje ruchem statków w porcie.

Wibraxja nowego motoru jest zwykle mniejsza nit starego.

Ko:ja jest to 16t10 marynarza na-statku.

10. Zatoka pigmaila jest kolo poludniowej Prancji.

11. Sztorm jest to silny wiatr na morzu.

12. Nasz statek dryfuje w kierunku poIudniowym.

13 Stacja przekainikowa przekazu e wiadomobci radiowe na mo-
rzu.

14. kruba znajduje sic p d ruf statku.

15, Ten zbiornikowlec zaopatruje okrcty jenne w benzynv

16. To jest

17.

18 On. poplyn4l /6dk4 na ratunek tOn4cego

Nawet jedna iskra mo2e
_

19. Odwaga jest -to cenna rkeCz w walae.

20. Radiotelegrafista-nawl4te
7 ,

21. Skala Beauforta pokazu

22. Przez 1 k laduje sic towary po proklad statku.

44cznOL

czlowieka.

.radiow4 z dow6dztwem.

el. S.ilg .w14 tu i'stan morza.



LESSON 110 (N)

23. Ladownja jest to miejsce pod pokiadem na ladunek.

24. Born na statkach towarowych sluty do ladowania I wylado-
Wania ladunku.

25, &lite la, bo chcv 1epiJ zobaczy6 co jest na ziemi.

26. Oni nurkuj4 w bardzo g4bokiej wodzie.

27. Ta Wis., jest zrobiona z mocnego drutu.

28. Ta lina ma na koficu Int1v.

29. Przeladunek towaru z jednego statku na drugi trwal dwa

30. Patrz zawsze naprz6d7.a nie wstecz.

31. Przycumu t statek linami do pornostu.

32. Te pacholki, 54 drewniane.

33. Kapitan statku jest odeowiedzalny za statek.

34. Rejs jest to podr62 statku handlowego lub okrrtu
wo ennego.

35. Nasze wojska Wkraczaj4 na tereny zajrte przez npla.

36 Kapitan statku zdawal sobie sprawr z niebezpieczelistwa.

w washowasuu gismo raN

,

1-0
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

ESIE_RELE_i_PtaLLE

(Opowiadanie Z. F1isowskiego)
(Rejs frOlkusza")

Pierwszy raz zobaczylem trOlkusz" w lecie, miydzy dwoma

portowymi magazynami. Mial on wysokie nadbud6wki, t6ity komin

na dziobowej czygci dwa dwukolumnowe maszty, r001kusz" zostal

zbudowany przez Stoczniq Szczecifiskg w 1960 roku.

Niedlugo po wejgciu na poklad tego statku przydzielono mi

kabinv polotongt na gr6dokrvciu. Wkr6tce przyplynal holownik,

zacz4I odci4ga6 rufy naszego statku od nabrzeta. Stanyligmy

trochv w poprzek kanalu portowego. P6in1ej naprz6d"

zaczy1igmy p1yn41. w strony zatoki. Niedlugo potem miny1igmy

wiety kapitanatu portu I wyszligmy w morze. W trzy godziny

poiniej.ktog zapytal, czy jestegmy jut na wysokohci Slupska 3.

uslyszal w odpowiedzi, te jestegmy pod Gdafigiciemt bm.wlagnie

sprawdza1igmypolotenie static** wecaug kompasuo

Tak Sif zaczvla nasza morska.podrót.---Nastatku,obiad b I

o 14,00- a.koIacja,o 11,30 .Wibracja:kadiubaspowodOwana-pra-

ca maskyn byla tak Outa, e przechodzila przez kojt:iw-nocy'

nie_dawala spat. _Kiedy z01ita.Ligly Sivdo::Zatoki-itiskaiskiej

w odbiornikach_radiowych zaXoga-.n4lyszaAa-sygnal, kt6rym_stat7-

ki pod uderzeniami-SztormU.t4daXpOmocy. Statek osygnale Wy-

19
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wolawczym DOS" dryfowal w strone skal. Wobec tegot e byligmy
tt

w odleglogci stu pieedziesieciu mil morskich od niego, nie mog-

ligmy nic mu pomóc. mczasem stacja radiowa przekanikowa FFC

Bilbao organizowala pomoc, sk4d portowe holowniki plynely ku to-

n4cemu statkowi. Dwusilnikowe samoloty rozpoznawcze wylatywaly

z lotnisk, aby szuka6 zgubionych na morzu jednostek. Dowiedzie-

1igmy sie z radia, 2e statek o sygnale 1DOS" podczas sztormu

zgubil grubc. Statek bez gruby to jest to samo, co samochód

bez silnika, albo czlowiek bez nóg. Najbliiszy statek od niego

to zbiornikowlec. Niestety jednak zbiornikowlec to- nie jest

zliycza,jra statek. Na zbiornikowcu nie wino palie papierosa na

pokIadzie, bo jedna iskra mo2e caly statek zapalie. PIyn46 na

ratunek innego statku na pelnym zbiornikowcu, to wiecej nit od-

yaga. Kiedy-nawi4zano I4cznog6 ze, zbiornikowcem sytuacja by-

la-- specjalnie, trudna, bo-stah-morza wynosiI 8 stopni wskali

Eauforta. Po drodze Stawaligmy'W-kilkU portach. Usuwano wte-

dy pokrywy z luków adowni, a boty znita1yAiv, nurkuj4c pvt1e

lindoladOwni_pOdalSZy'tomar.

Po wizycie w43prcie-zaloga -pokladowa M1141 c'sajoi tir-ei4gu

jednelbocy:dokladnie_ Ufflye I WyOtyAciE:tigroth4 kilkupietrow4

Iadowniv

do drugie;

To kaidym wyjgclu z-portu

Czasami-trzeba przeIadowaE towar z ednej Iadomni

trzeba bylo usun4e glady prze a-

dunke5w. Na pokladzie 'pojawiaj4 -sie marynarze z róihymi flarkv-
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W drodze powrotnej uslyszeligmy trzy dzwunki. Telegraf

maszynowy przekazywal z pomostu komendy: Bardzo wolno na-

przódi". Potem "Bardzo wolno wsteczi".

Gdy wyszedlem na poklad, statek byl jut przycumowany do EA-

cholkenv nabrzeta. Byligmy przy wejgclu do Kanalu Kiloñskie-

go. Zaraz pojawili sic przy statku sprzedawcy ri5tnych towa-

row. Marynarze kupowall od nich diugopisy, zegarki, poticzo-

chy i inne r6dne rzeczy.

Wysoko na mostku, w towarzystwie pilota, kt6ry pomaga w

przejeidzie przez kanal stoi kapitan Praneiszek Golcbiewski.

Jest on odpowledzialny za statek, ladunek, ycie zalogi i pa-

sater6w. Kapitan Golcbiewski jak wielu innych oficerem pols

kiej marynarki handlowej, rozpocz1 swojq karierc w marynarce

wojennej.

W marynarce handlowej wychodzi sic w rejs, wraca sic z

rejsu, idzie sic na urlop 1 tak dnie I godziny mijaj4. Ale

czasem w to szare tycie wkracza niebezpieczelistwo, walka o

innych. Wtedy kapitanowl Golcbiewskiemu przy-

pominaja sic pierwsze dni slutby w marynarce wo ennej w cza.

sie druglej wojny gwiatowej
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LESSON 110 (N)
SYLWETKI OKIMTOW WOJENNYCH

Okro linlowy

k _hub mid _1

L

Lotniskowiec floty

Cietki !Ma wnik

AtIP _

Lekki krglownik

Okrqt podwodny

Nisz ciel

1AL-a

Torpedowiec

Kanonierka

Fregata

Tratowiec

Stawiaez mirk

Seigacz okrgtOw podwodnych

15

Korweta

23
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Narration

1. nadbudówka, f.

maszt, m.
masztu, gen.

stocznia, f,

holownik, m.
holownika, gen.

5. nabrze2e, n.

6. w poprzek

7 kapitanat, m.
kapitanatu, gen.s.

8. wibracja,

9. koja, f.

10. biskajski biskaj ka, biskajskie

11. sztorm, m.
sztormu, gen.

f.

VOCABULARY

12. dryfowa6,
dryfujv
dryfuje

zdryfowae, p.
zdryfujv
zdryfuje

13. stacja przekainikowa

14. Aruba, f

15. zbiornikowiec I

16. zwyczajny, zwyczajna, zwyczajne

17. iskra

18. ratunek,,m.
ratunku, gen.

19 odwaga, f.

- superstructure

- mast

- shipyard, dockyard

- towboat, tugboat

- pier, wharf, quay

- athwart, across

- harbor master's of-
fice

vib.ration

- bunk, berth, cot
- Biscay (as adj.)

storm

- to drift to

- relay station

sag

- screw, prope1ler,
bolt

tanker,
oiler

- plain,

sPark

- rescue

ank ship,

imple, usual

- courage, nerve



20. nawigza6, p.
nawiq±
nawi4te

LESSON 110 (N)

nawiqzywae, 1. - to enter intos to
nawi4zujc
nawi4zuje

21. skala Beauforta

22, luk, m.
luku, gen.

23 ladownia, f.
ladowni, gen. s.

24. bom, m-
bomu, gen. s.

25. zni2a6 (sic)
zni2am (sic
zni2a (sic)

26. nurkowae, I.
nurkujv
nurkuje

27. petla, f.

28. lina, f

zni2yé (sic),
znitc (sic)
zni2y (sic)

znurkowae, p.
znurkujg
znurkuje

29. przeladunek, m.
= przeladunku, gen.

wstecz

przycumowa6, p. Cumowad
przycumujg CUMUje
przycumuje cumuje

32. pachOlek2 m.
Pacholkar g-n. s.

4

odpoimiedzialny, odpowiedzialna,
odpowiedzialne

rej

35. wkraczaE,
wkraczam
wkracza

Wkroczyci.
WkrocEv
wkroczy

niebezpiecmefistwo, n.

p.

17

p.

establish (contact)

- Beaufort scale

- hatch, hatchway

- hold

- boom

- to drop, to lower, to
let down

- to dive

- kink, bollard eye,
bite, loop

- rope, line, hawser

- reloading, transship-
ment, stevedoring

- astern, sternway

- to moor

- bollard, bitt

- one* in charge,
sible

respon-

- voyage

to enter, to, step
into

- danger

2$
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PATTERN SENTENCES

1. Kanonierka miala nocn4 s1u2bg patrolow4.

2. Marynarz powinien znae migdzynarodowe prawo morskie.

3. Obejmg stu2bg wartownicz4 za dwie godziny.

4 Ten film zrobil na mnie wielkie wra2enie.

5. Wczoraj niebo bylo czgAciowo zachmurzone.

6. Kolumna samochodowa powinna utrzymywa8 regularne odstgpy
migdzy cig2arówkami.

7. To nie byl wybuch, ale to byla blyskawica.

8. Powiedz mi,czy to jest otwarty tekst?

9. Kabina miala pietnaicie metreow dlugoLci i dziesig6 metrów
szerokaci.

10. Radio-kabina byla bardzo niska.

11. Kryptonim jest to slowo maskuj4ce prawdziw4 nazwe lub
nazwisko.

12. Na tym zebraniu bylo wypowiedzenie wojny zdecydowane.

13. Moglem przeczytat radiogram, bo byl napisany otwartym
tekstem.

14. Ta informacja jest zupelnie d1a mnie niezrozumiala.

15. Przed weliciem do portu znajdowala sig du2a plawa.

16. Szwecja znajduje sig na p6Inoc fad Polski.

17. Torpedowiec p1yn41 w kierunku p6Inocnym.

18. Wicker trwal caly dziefi.

19. Okrgt przycumowano do mola.

20. Nasz zapas 2ywnoici wystarczyl n .tydziefi.

21. Samoloty kr424 nad zatok4

2
18



LESSON 111 (N)

22. To jest dwumotorowy wodnoplatowiec.

23. Mesa znajduje sir na rufie statku.

24. Slofice EtI.Eals sir nad gOrami.

25. Widzr basen, w ktOrym s4 okrgty podwodne.

26. Jan jest wysoki, a Stanislaw natomiast jest niski.

27. Kotlownia zwykle znajduje sir na Ar6dokrrciu pod dolnym
pokladem.

28. Maszynownia jest obok kotlowni.

29. Za chwilr EmEholiEE ten silnik.

30. Niestety ster awaryjny byl aepsuty.

31. Dow6dca musial manewoulat przy pomocy maszyn.

32. Trzeba p6.06 na poklad, bo za chwilv odcumuj4 statek.

.
Jeszcze w apsach swami pld ffithury, a tu w porcle Isroka ;wants
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Pierwsze dni wo,jny
(Opowiadanie bosmana podchor42ego)

(S1u2ba patrolowa)

W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzeinia kanonie ka
TT
General

Haller" miala s1u2bv patrolow4 na zatoce Od zmierzchu okrvt

powoli przeplywal odcinek miedzy Gdyn14 a Helem. Wypadki os-

tatnich dni, odej cie naszych niszczycieli do Anglii 3. sytuac-

ja midzynarodowa spowodowaly, e wszyscy byli zdenerwowani

3. nikt do p6inej nocy nie kladl sie spat.

Qbj4Aem slutbe mniej wivcej na srodku zatoki z kursem na

Gdyniv. 0dchodz4cy oficer slutbowy podal nam ostatnie infor-

macje, kiedy uslyszeliAmy dalekie wybuchy, kte're zrobily na

mnie wralenie ognia artylerii z kierunku Gdafisk Tczew. Kie-

dy zameldoinulem o tym mojemw dowódcy, on mi odpowiedzial, ±e

wediug niego to byla burza., Topatrzylem na niebo pokryte.w-

jednej trzeciel.ciemnyi-chMUramil.kt.45re wulno odplywaly na

.zachd nad_Gdafisk- i-Gdyniv. '0&wschodu-niebo.bylo:jatne-i

czyste,--.obicuj4cedobrw.pcigpdvNie-bardto mog*em uwierzy6.

vox. to co-mi-przed-chwil4- dowódca powiedzi.aI. Nybuchy-byly .

zbyt regularne_i a:przy tym,nie

po tej rozmowle

bylo wida6 blyskawic. Zaraz

okolo czwartej piç1dziesit przybiegl na

most gonlec i podal' mi

pornoc. JesteAmy

-telegram nadany otwa tym -tekstem:

aatakowani. Jurand.

20
28

Po-
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Dowodca kapitan Mieszkowski zeszedl przed chwil4 do ka-

biny. Na pomoLcie zostal jeszcze jeden oficer. Poprosilem

go, ieby poszedl do radio,--kabiny i dowiedzial sir, co oznacza

kryptonim Jurand. Byl to kryptonim placeiwki

go kolo Gdanska. Nikt nie przypuszczal wtedy,

wybuchn46 bez wypowiedzenia, dlatego radiogram

wojska polskie-

te wojna mo2e

zdawal nam sir

niezrozumialy, tym bardziej le nadany zostal otwartym teks-

tem.

Powo1i zaczrlo sir robi6 jasno. Okolo godziny szóstej

dowc5dca

Gdyni.

diogram

rozkazal wz146 kurs

Gdy dop1ywa1iLmy do

na wej6c1e do portu wojennego w

plawy GO, otrzyma1iAmy nastrpny

o przelocie dw6ch polskich samolotów do Szwecji.

czywiicie, za chwilr zobaczy1iAmy dwa samoloty, kt6re

cialy nad portem

otworzyl do nich

lach. Ogieh nie

radiogram co my

nim.

wojennym I nad torpedowcem nWicher."

ra-
rze-

prze1e-

nWicher"

kiedy zauwa2y1 czarne krzyle na skrzyd-

byl skuteczny, bo "Wicher" otrzymal ten sam

rozpoznal npla dopier° kiedy przelatywal nad

Po wejsciu do portu i przycumowaniu do mola zaczr1iimy

uzupe1niae zapasy wrgla. Nad Gdyni4 kr42y1y niemieckie samo-

loty, które z pocz4tku bra1iimy za polskie wodnoplatowce. Po

obiedzie otrzymalem rozkaz od dow6dcy, by pójgE na torpedowiec

nMazur" w celu rozszyfrowania telegramu, gdyl u nas jakoA nie

potrafili tego zrobi6

Na nMazurze" wirkszog6 oficerOw byla w mesie. Gdy zamel-

21
29
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dowalem sic u dowadcy kpt. mar. Rutkowskiego, kazano mi pojAe

do ppor. mar. Pawlika, ktc5ry by/ w swojej kabinie- Kryptonim

w kopercie oznaczal: "dziaiania wo enne z Niemcami rozpoczc

te".

Kiedy wracalem z Mazura" od strony zatoki ukazaly sic

w sl-ficu jasne kadluby niemieckich samolotów nurkuj4cych.

Rozpocz41 sic nalot na port wojenny i na bateric dziai

100 mm na pólwyspie kolo Oksywia. Jedna grupa samolotow ata-

kowala falami baterig, a druga port wojenny. Gli5wnym celem

ataku w porcie byl basen okrctOw podwodnych. Okrct6w podwod-

nych jut tam rile bylo, ale natomiast miejsce to zaj41 torpe-

dowiec Mazur-

Jut pierwsze bomby trafily w okret, kte)ry zacz41 ton46

PomyLlalem, 2e zgincli wszyscy oficerowie, gdyI przed kilkoma

minutami widzialem ich pod pokladem. Tak sic jednak za chwi-

lc okazalo, zaloga nie dala sic zaskoczy6 i wickszoge maryna-

rzy by/a nastanowiskach na pokladZie. ZgincIa jednak prawie

cala zaloga maszynowal znajdujgca sic wkotlowni i maszynowni.

Nasz-okrct.mial_ uszkodzongt odlamkiem-boMbymaSzync stero-

w4 _Dow0dca natychmiast kazal:uruchomit:ster-Awaryjny.

malastrEal&E przy odcumowaniu_obserwqwaIigmy jak Mazur"

ton41 j?.4D chwi11 mo2na _brylo-tlko widziee Mazty, komin

cz06.nadbudemek.



VOCABULARY

kanonierka, f.

2 miedzynarodowy, miedzynarodowa
miedzynarodowe

obj46.1 p. obejmowa6
obejme obejmujv
obejmie obejmuje

4 wra2enie, n.

5. niebo n

6. regularny, regularna, regularne

LESSON 111 (N)

- gunboat

- international

1. - to take over, to
cvmprise, to include

7. blyskawica, f.

8. otwarty tekst

9. kabina, f

10. radio-kabina, f

11. kryptonim, m.
kryptonimu, gen.

12. wypowiedzenie, n.

13 radiogram, m.
radiogramu, gen.

14. niezrozumialy, niezrozumiala
niezrozumiale

15. plawa f.

16. Szwecja, f.

17. torpedowlec, m.
torpedowca, gen.

wicher, m.
wichru, gen.

19 mob°,

- impression

sky, heaven

- regular

- lightning

- open text

- cabin, room

- radio room, wireleas
cabin

- call sign

- declaration

radiotelegram

- incomprehensible,
unintelligible

buoy

- Sweden

- torpedo. boat

strong gale, bliz-
zard;here: name of a ship

- pier, dock, jetty
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20 zapas, m.
zapasu,

21. kr42Y62 i*
kr42c
kr42y

gen.

okr4ty6, p.
okr4tç
okr42y

22. wodnoplatowlec, m.
wodnopiatowca, gen. S.

23 mesa, f.

24. iAkazae sic, p. ukazywa6 sic,
uka2e sic ukazujc sic
ukae sic ukazuje sie

25. basen, m.
basenu, gen.

26. natomiast

27 kotlownia, f

28 maszynownia, f.

29. uruchomie, p.
uruchomic
uruchomi

30. ster awaryjny

31. manewrowal, t.
manewrujc
manewruje

32. odcurnOwae,
odcumujO
odcuMuje

P-

uruchamiae,
uruchamiam
uruchamia

manewrowa6, p.
wymanewrujv
wymanewruje

24

- stock, reserve
supply, store

- to circle around,
to circulate, to
cruise

- seaplane, hydroplane

- mess

- to appear, to come
out

basin, tank, pool

- on the other hand,
but, instead

- boiler room, fire
room, stokehold

- engine room

- to start, to put
into motion

- jury, rudder

- to Marietiver,
handle

to unmoOr
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PATTERN SENTENCES

Parwater j st to droga wodna na morzu lub rzece.

Wojska Ochrony Pogranicza broni4 wybrze2y Polski.

2o1nierze WOP-u pelnia sluAbe na patrolowcach.

4. Widze zach6d slofica przez bulaj.

5. Sluchawka le2y na aparacie telefonicznym.

6. Kutry rybackie s1uA4 do lowienia ryb sieciami

7. Pierwszy oficer stal na pomoicie I podawal komendy.

8. Kwadrat ma mszystkie cztery boki tej samej dlugofici.

9. Radar znajdowal sir na dziobie okretu.

10. Twarz jego byla blada, bo byl chory.

11. Co osiem godzin inny oficer ma dy2ur na pokladzie.

12. Nasz okret patrolowy napewno przechwyci 16dk1 nieprzyja-
ciela.

13 Wady terytorialne to pzs o szerokogci od _rzech do
dmunastu mil.

14. Szyk torowy, to szyk, w kt6rym okrety plyng jeden za
drugim.

15. Wiatr wieje z wschodu iQc strona zachodnia statku, to
strona zawietrzna.

16. Wachta na naszym okrgcie sklada sie z trzech marynarzy.

17. Kabestan kotwicznx znajduje sig na dziobie statku.

18. Przy mijaniu si statków buczek jest u2ywany na powitanie.

19. Alarm trwal ponad pi godzin.

20 Jest bardzo cieplo, wiec zdejmy plaszcz.

21. Przed wyjAciem z biura niech pan wloAy eatEmisE na
maszyne do pisania.

33
25
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22. Zamknij Awietlik, bo w maszynie jest zimno.

23. Maszynista stal w maszynowni i sprawdzal dzialanie maszyn.

24. Ta chorqgiewka oznacza sygnal alarmu.

25. Buczek to sygnal ostrzegawczy w czasie mgly.

26. Syrena, to sygnal alarmu przeciwlotniczego.

27. Obramowanie tej chor4giewk1 jest czerwone.

28. Widzq jak oni doganiajk ten samoch6d, ale jeszcze go nie
dogonili.

29. Nasz samolot szybko wytraca wysokoAt

30. Dzisiaj spuszczaj4 nowy statek na wodv.

31. Ta szalupa ma tylko pivtnaAcie miejsc.

32. Lewa burta naszego okrvtu jest bardzo uszkodzona.

33. Dziennik okretowy jest prowadzony przez oficer6w wachtowych.

34. Nasz okrct odprowadzi tc obc4 jednostkv to portu w Gdyni.

ifierunek narniepzania

- Nandernik
Poia kompasowa

Pimicier;
zakeizenie

kardana 41-1-

Modo lek
hompagu

Kreska karsowa

Kompas magne.tyczny z namiernikiem

34
26



LESSON 112 (N)

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

(Opowiadanie Jana GIowacza)

(SIuba na okrvcie patrolowym WOP)

Oficerska mesa na patrolowcu to niedua kabina, niska

ciemna, bo przez znajduj4cy siç pod sufitem bulaj dochodzi ma-

lo Lwiatla. W mesie siedzi kapitan patrolowca I rozmawia przez

telefon. Widzc jak kapitan slucha z uwag4, a potem pyta:

powtôrzcie,jaki num2r M-12"?

W kabinie robi sic cicho. Zastcpca dowódcy I pierwszy

oficer patrz4 sic na kapitana przy te1efoe. Pe o ju± wie-

dz4 o co chodzi.

Kapitan kladzie siucbawicc na aparat ± melwi Kuter rybac-

ki ,14-12" nie wr6lcil do portu. Mial bye n-jp6iniej o 16-tej.

Patrzc na zegarek. Jest godzina szesnasta dwadzieLcia

siede

powodu mgly nie mog4 prcdzej p1yn46 memd pierwszy

oficer.

Wiwi to spokojnie, ale wstaje od stolu, bierze czapkc

chce wyjLe na poklad. Doweldca zatrzymuje go podnosi sluchaw-

kg telefonu I wymienia jakiL kryptonim Kladzie sluchawkc na

aparat, ale dalej trzyma j4 w rcku. Telefon znowu dzmoni po

kiJku sekundach. Kapitan podaje swoje nazwisko i prosi tego,

do którego môwil, zeby dokladnie obejrzaI kwadrat morza B-3

27 35
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Patrzv przez bulaj na morze. Taka mgla, ze nie widaE na-

wet drugiej strony kanalu.

Kapitan krótko odpowiada: radar. Czekamy jeszcze kilka

minut. Znowu dzwoni telefon. WidaE po twarzy kapitanal e wia-

domo66 musi by6 dobra. Kladzie on sluchawkv na aparat-1 mówi,

e jakag mala jednostka kieruje siv wprost na wej6cie do portu.

To na pewno 04-12". Za dziesiv_ minut powinien zameldowaé siv

w placówce. Wivc nie wyplywamy, ale czekamy. Kto mole wie-

dzie6.co bvdzie za godzinc czy dwie. Nasz okrvt pelni dyur.

WyplynvliAmy dopiero nastvpnego dnia w poludnie. Mgly ju*

nie bylo. Plynvligmy aby gdzieg w morzu przechwycle obc jed-

nostkv, która wplynvia na poiskie wody te_rytorialne.

Dwa patrolowe okrvty WOP w szyku torowym wyplynvly na mo-

rze. Bylo cieplo, a od strony zawietrzne_j nawet gor4co. Kil-

kanagcie minut przed odejéciem od pomostu, widzialem ten kuter,

którego mieligmy wczoraj zatrzyma6 Wyplymaligmy wic tylko na

6wiczenia.

Najpierw nic siv nie dzialo. Nawet wachta s1u2bowa nie

stala na posterunku na dziobie okrvtu przy kabestanie kotwicz-

nym. Tylko na pomogcie sygnalcwym stal

obserwator6w.

Nagle uslyszeligmy buczek. Alarm. Marynarze zaczvli

kapitan oraz jeden z

wbiega6 na poklad w heimach.

zdjvto pokrowce. Przez otwarte

bylo sygnaly, przy pomocy których kapitan

armat I z karabinów maszynowych

gwietlik.1 maszynowni slycha6

przekazywal maszynis-

tom rozkazy. Ruszyly silniki. Sygnalista na pokladzie

28
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chor4g1ewkami dawa6 rozkazy towarzysz4cej nam jednostce. Widocz-

na na morzu plamka powickszala sic Byl to kuter, kti5ry p1yn41

przed nami. Sygnal ostrzegawczy syreny na naszym okrccie

chor4giewka niebiesko-61ta na maszcie sygnalowym przekazywaly

komendc: Stopt Zatrzyma6 maszynyl"

BlaIo-czerwona bandera z zielonym obramowaniem na naszym

maszcie dawala nam prawo wydawa6 takie rozkazy na polskich wo-

dach terytorialnych. Plync11bmy bowiem na okrgcie patrolowym

Wojsk Ochrony Pogranicza pilnujacym na Baltyku polskiej grani-

cy morskiej. Doganiany przez nas kuter zrozumial natychmiast

sygnal, bo jego Aruba przestala pracowae.. Patrolowlec równiel

wytracal szybkoA6 dryfowaI. Na rozkaz kapitana z okrctu WOP

E2uszczono sza1un na wodc. Zajcli w niej mie sce uzbrojeni

marynarze z oficerem. Ju s4 przy burcie kutra. Wejd4 na

poklad, sprawdz4 papiery I dziennik. JeA1i znajd4 coA podej-

rzanego, to kuter zostanie aresztowany I odprowadzony do pols-

kiego portu.

Tyro razem jednak, to byIy tylko twiczenia.



LESSON 112 (N)
AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Narration

Na zranicznym farwaterze

Opow±adanie Jana GIowacza)

Oficerska mesa na patrolowcu to duAa kabinas niska,
bo bulaj znajduje sie pod sufitem.

b) Oficerska mesa na patrolowcu to niedu2a kabinas nis-
ka ± ciemnas bo przez bulaj dochodzi maIo Lwiatla.

c) Oficer na patrolowcu ma niedu24 kabines nisk i ciem-
rigs bo przez znajdujqcy sie pod sufitem bulaj dochodzi
malo gwiatla.

d) Oficer patro1uj4cy ma niedu24 kabines nisk i ciemn41
bo przez bulaj znajduj4cy siv pod sufitem dochodzi
maIo Awiatla.

Kapitans chociat miaI byá najp6An1ej o szesnastejs
nie wr(Scil na kutrze rybackim .M-12".

b) Kapitan kladzie sluchawke na aparats bo kuter rybacki
"M-12" nie wrôcil jeszcze o szesnastej.

c) Kapitan wrócil o szesnastejs chocia2 kuter rybacki
"M-12" plynie do portu I bedzie tam po szesnaste,j .

d) kapitan mówls te kuter rybacki "M-12" nie wrociI do
portus chocia2 mial byC najp62nlej o szesnastej.

a) Pierwszy oflcer mr5wis 2e kilter rybacki nle mole ply-
n461 bo predko bedzie mgla.

b) Pierwszy oficer me)wis le rae mo2e plyn46, bo kuter
jest we mgle.

c) Pierwszy oficer kutra .rybacklego m(5wis 2e nie mote
pkyn46 z powodu mgly.

d) Pierwszy oficer mowis te kuter rybacki nie mo2e pre-
dzej plynqe z powodu mgIy.

) Kapitan podaje przez telefon nazwisko tegos do które-
go m45w1I i prosis 2eby dokladnie_obejrzal kwadrat 8-3

b) Kapitan prosi tegos do ktorega mówils 2eby podal swo-
je nazwisko i. 2eby obejrzal kwadrat 8-3.

) Kapitan podaje przez telefon swoje nazwasko a. prosi
tegos do którego mówils 2eby obejrzai dokiadnie kwa-
drat morza
Kapitan obejrzaI dokladnie kwadrat morza 8-3 i_podaje
przez telefon nazwisko tegos-do.kti5rego rozmawial.
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GIowacz patrzac przez bulaj na morze z powodu mgIy
nic nie widzial.

b) Kiedy Glowacz patrzal na cdrug4 stronc kanalu nie
m6gI widziee mgly na morzu.

c) Kiedy Glowacz byl na drugiej stronie kanalu nie
m6g1 z powodu mgly nic widzieE.

d) Kiedy Glowacz patrzal przez bulaj na morze,widzial
mgle na drugiej stronie kanalu.

6. Kapitan kladzie na st6I aparat I m6wi ie jakag ma-
la jednostka kieruje sie do portu.

b) Kapitan kIadzie sluchawke na aparat, mowi4c 2e jakag
maIa jednostka kieruje sie wprost na wejgcie do por-
tu.
Kapitan kladzie sic na stô i. mówi, 2e jakag mala
jednostka wprost kieruje sie na wejgcie_do portu.
Kapitan kiadzie sluchaWkc na aparat x mówi, 2e ja-
kag jednostka kieruje sic wprost na wyjgcie z portu.

7. Kiedy nastcpnego dnia nie bylo mgly w poludnie, pa-
trolowiec wplynql do portu.

b) Tego dnia kiedy patrolowiec wpiyn41 do portut w
ludnie mgly nie bylo.

c) Kiedy patrolowiec nastepnego dnia wyplynql z porta
mgly nie bylu.

d) Kiedy nastepny patrolowiec wyplyn41 z portu, mgly
nie bylo.

a) Patrolowiec plyn41 gdzieg z obc4 jednostk4, ktCora
przechwycil na polskich wodach terytorialnych.

b) Patrolowiec plyn41, aby-przechwycie gdzieL na morzu
obc4 jednostkc, ktora wplynela na polskie wody tery-
torialne.

) Obca jednostka plynela, aby gdziei na morzu przech-
wyciE patrolowlec, który wplyn4I na polskie wody
terytorialne.

d) Patrolowlec wpZynqk na poiskie wody terytorialne,
aby przechwyci6 obc4 jednostke na morzU.

9. a) Kiedy bylo cieplo na morzu, okrety w szyku Wojsk
Ochrony,Pogranicza wyplynvly na morze.

b) Wojska Ochrony Pogranicza wyplynely na okretach
patrolowych na morze w szyku torowym.

c) Kiedy-dwa okrvty patrolowe-Wojsk Ochrony Pograni-
cza wyplynvly w szyku torOwYm na mörze, bylo cieplo

d) Kiedy dwa-okrvty'patrolowe wyplynOly na Morze, na
morzu byly -WojSka Gzhrony Pogranicza.
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10. a) Glowacz widzial kilkanaAcie minut przed odplynieciem
od pomostu ten kuter, który jego okret mial wczo-
raj zatrzymae.
Glowacz widzial ten kuter, ktory jego okret mial
kilkanaAcie minut przed odplynieciem od pomostu za-
trzymae.
Glowacz widzial ki1kanaLcie kutrow, minute przed od-
plynieciem od pomostu.
KilkanaAcie minut przed odplynieciem od pomostu, GIo-
wacz widzial ten kuter, który on wczoraj zatrzymal.

11. Nawet wachta slubowa staIa na posterunku, a na dzio-
bie okretu stal kapitan na pomoAcie sygnalowym.

b) Nawet wachta sIu2bowa nie stala na pomoAcie sygnalo-
wym, a tylko kapitan stab na posterunku na dziobie
okretu.
Nawet wachta slu2bowa nie stala na pomoAcie dziobu ok-
retu, a kapitan stal na posterunku.

d) Nawet wachta siu2bowa nie stala na dziobie okretu na
posterunkul a tylko kapitan stab na pomoLcie sygnalo-
wym.

12. a) Marynarze uslyszawszy buczek, zaczeli wbiegae na pok-
lad I zdejmomae z karabinc5w maszynowych pokrowce.
Kiedy maryparze zaczell wbiegae na poklad w cheimach
zdejmowae pokrowre z karabinów maszynowych, usly-

szeli oni buczek.
c) Kiedy marynarze uslyszell buczek, zacze11 zdejmowa6

pokrowce z chelmów I wbiegae na poklad.
d) Marynarze zacz4wszy.zdejmowae pokrowre z karabin6w

maszynowych wblegall na poklad w-chelmach.

13. ) Slychae bylo jak kapitan przekazywal maszynistom roz-
kazy przez otwarte Amletliki maszynowni.

b) Przez otwarte Awietlikl maszynowni Slychae bylo roz-
kazy, przy pomocy kt6rych maszynista przekazywal syg-
naly.
Przez otwarteAwiet1iki maszynowni bylo slychae syg-
naly, przy pomocy ktorych kapitan przekazywal rozka-
zy .maszynistom.
Slychae bylo,jak-aszynista przekazywal rozkazy ka-
pitana przez otWarte Awlet1lki maszynowni.

14 a) Sygnalista na pokladzie zacz41 dawae rozkazy chor4-
giewkamitowarzyszqcej..namjednostce.

b) Towarzysz4ca nam jednostka-zaczela dawae chor4giewka-
mi.sygnaliAcie kozkazy naA3okladzie.

) Sygnalista-na.pokiadzie towarzysz4cej nam jednootki
zacz41 chor4giewkami- dawae nam rozkazy.

) Sygnalista zacz41 chor4giewkami dawae rozkazy n pok-
ladzie towarzyszatej jednostki.
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15. a) Widoczny na morzu kuter plynal przed nami.
b) Na morzu byl kuter, który widocznie p1yna1 przed nami.
c) Widoczna plamka na morzu, to byk kuter, który przed

nami p1yn41.
d) Wldoczna plamka na morzu, to b 1 kuter, ktory pIynal

za nami.

16. a) Sygnal ostrzegawczy na maszc e sygnalowym i syrena na
chor4giewce niebieskoltej przekazywaIy komende:
Stop!"

Komenda "Stop!" na naszym okrecle przekazywana byla
za pomoc4 sygnalu ostrzegawczego syreny a. chor4giewki
niebiesko-t61tej na maszcie sygnalowym.

c) Sygnal ostrzegawczy syreny na maszcie sygnakowym
chor4giewka niebiesko-tólta na pok1adzie przekazywaly
komende Stop!"
Syrena na maszcie sygnalowym a. chor4giewka niebiesko-
A6Ita na naszym statku przekazywaly komende ostrzegaw
cz4 "Stop!"

17. a Prawo wydawaE rozkazy na polskich wodach terytorial-
nych dawala bialo-czerwona bandera z zlelonym obramo-
waniem.

b) Prawo wydawae bialo-czerwon4 banderg z zielonym obra-
mowaniem na naszym statku mieliAmy tylko na polskich
wodach terytorialnych.

) Rozkaz wydawanla bialo-czerwonej bandery z zIelonym
obramowaniem na polskich wodach terytorialnych nie
wyszedl na naszym statku.

d) Bialo-zielona bandera z czerwonym obramowaniem na na-
szym maszcie dawala nam prawo wydawat rozkazy na pols-
kIch wodach terytorialnych.

18. P1ynv1iAmy na okrecie patrolowym Wojsk Ochrony Pogra-
nicza, ktory pilnowal polskiej granicY morSkiej na
Baltyku.

b) Pilnowa1lAmy okrvtu patrolowego Wojsk Ochrony Pogranl-
cza p1yn4cego po polskiej granIcy morskiej fla Baltyku.

c) PlyngliAmy na okrccie patrolowym po polsklej granicy
morskiej plInuj4c Wojska Ochrony Pogranicza.

d) Plyng1lAmy po polskiej granicy morskiej pI1nu34c okrv-
tu patrolowego Wojsk Ochrony Pogranicza.

19. a) Doganiany przez kuter okrgt zrozumia/ natychmiast syg-
nal, bo jego Aruba przestala pracowat.

b) Doganiany przez kuter okrvt zrozumiat natychmiast syg-
nal, bo jego Aruba nie przestala pracowac.

c) Doganiany przez was kuter zrozumiak natychmlast syg-
nal, bo jego Aruba przestala pracowa(.

d) Doganiany przez nas kuter natychmiast zrozumial syg-
o Aruba jego przestala pracowat.
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20. a) Kiedy Aruba patrolowca przestala pracowa6, doganiany
kuter stracil szybkoA6.

b) Kiedy doganiany kuter przestal pracowaE, Aruba patro-
lowca zostala stracona.

c) Kiedy Aruba doganianego kutra przestala pracowa6,
równiet patrolowiec wytracal szybkoge.

) Kiedy Aruba doganianego kutra straci1a szybkog6, row-
nie2 patrolowiec przestal pracowa6.

21 a) Na rozkaz kapitana spuszczono z okretu WOP sza1upe
na wode.

b) Na rozkaz WOP spuszczono szalupe na wode.
c) Na rozkaz kapitana z okretu spuszczono szalupe WOP na

wode.
d) Na rozkaz WOP spus;czono z okretu sza1upe kapitana na

wode.

22 a) Oficerowle zajeli szalupe, teby da6 miejsce uzbrojo-
nym marynarzom.

b) W szalupie zaje1 Z. miejsce oficerowie z uzbrojonymi
marynarzami.

c) W szalupie zajeli miejsce uzbrojeni oficerowie z ma-
rynarzami.

d) marynarze zajeli szalupe, leby da6 miejsce uzbrojo-
nym oficerom.

23 a) zaloga kutra jut jest przy burcie i za chwile wej-
dzie na poklad, teby sprawdzi6 papiery 1 dziennik.

) Zaioga szalupy jest ju2 przy burcie kutra 1 za chwi-
le wejdzie na poklad, teby sprawdzi6 dziennik i pa-
piery.

c) Zaloga kutra jut jest przy burcie kutra I za chwile
wejdzie do szalupy, teby sprawdzi6 papiery I dzien-
nik.

d) Zaloga szalupy juA jest na pokladzie kutra I za chwi-
wejdzie za burte, teby sprawdzif papiery i dzien-

nik.

24. Jegli zaloga kutra znajdzie cog podejrzanego, to sza-
lupa zostanie aresztowana 1 odprowadzona do po1skiego
portu.
Jeg11 zaloga szalupy znajdzie kogog podejrzanego, to
zostan*e on aresztowany I odprowadzony do poiskiego
portu.

.

JeAli zaloga szalupy zostanie- aresztowana, to kuter
zostanie odprowadzony do polskiego portu.
Jegli zaioga szalupy znajdzie cog podejrzanego, to
kuter zostanie aresztowany I odprowadzony do portu
polskiego.
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25. a) Tym razem to byla prawdziwa wojna, a nie tylko 6wicze-
nia na morzu.

b) Tym razem to byly tylko twlczenia na morzu, a nie
prawdziwa wojna.

c) Tym razem to nie byly 6wiczenia na morzu, ale prawdzi-
wa wojna.

d) Tym razem to nie byly prawdziwe 6wiczenia, bo byla
wojna na morzu.

Patrol

26. a) Dzi6b okretu pruje fale i woda zalewa poklad, poniewat
okret plynie predko.

b) Poniewat woda zalewa poklad i. dzi6b pruje fale, okrvt
plynie prgdko.

c) Woda zalewa okret I fale s4 na pokladzie, poniewat
dzi6b pruje wodv.

d) Poniewat woda zalewa okrvt i fale sq na pokladzie,
okret nle plynie prvdko.

27. a) Nad pracq kilku motorów czuwa bosman pod dow6dztwem
marynarzy.

b) Nad prac4 dow6dztwa czuwa kilku potOnych marynarzy.
c) Nad pra_c4 motor6w czuwaj4 marynarze pod dow6dztwem

st. bosmana.
d) Nad prac4 st. bosmana czuwa dow6dztwo 1 kilku maryna-

rzy.

28. a) Wszyscy marynarze otrzymali Arednie wyksztaicenie tech-
niczne i mieli do czynienia z motoryzacj4 jut przed
sIutba.

b) Wszyscy marynarze mieli do czynienia ze Arednim wyksz-
talceniem technicznym jut przed slutb4.

c) Wszyscy marynarze otrzymall siulbe w motoryza0ji
mieli do czynienia z wyksztalceniem technicznym.

d) Wszyscy marynarze na slutbie, którzy mieli do czynie-
nia z motoryzacj4 otrzymaj4 grednie wyksztatcenie.

29. ) Ppor. Kowalczyk znajduje siv pod pokladem w kabinie
nawigacyjnej, z której okreAla dokladnie kierunek ru-
chu okretu.

b) Ppor Kowalczyk dokladnie okreAla.kabine nawigacyjn4
pod pokiadem w czasie ruchu okrvtu.

) Kabina nawigacyjna ppor. Xowalczyka znajduje sie w
czasie ruchu okrvtu dokladnie pod pokladem.

d) Ruch okrvtu.ppor. Kowalczyka okreála dokladnie kieru-
nek nawigacji.
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30 a) Czasem trzeba przeploszy cudzoziemc6w, kt6rzy foto-
grafuja ryby na naszych wodach przybrzeAnych i lowia
w urz4dzeniach portowych bez pozwolenia.
Czasem trzeba przep1oszy6 cudzoziemc6w, którzy foto-
grafuja urz4dzenia portowe bez pozwolenia I 1owla ry-
by na naszych wodach przybrzeAnych.
Czasem trzeba fotografowa6 urzadzenia portowe bez
pozwoleniat które znajduj4 sI na naszych wodach przy-
brzeAnych-
Czasem trzeba 1owi ryby na naszych wodach przybrzeA-
nych i czasem trzeba fotografowa6 cudzoziemc6w w urzq-
dzeniach portowych.
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farwater
farwateru, gen.

W.O.P. or WOP
WOP-u, gen. s.

patrolowiec m.
patrolowca, gen.

bulaj, m.
bulaja, gen.

sluchawka, f.

kuter rybacki
kutra, gen.

pierwszy oficer

kwadrat,
kwadratu, ven,

radar, m.
radaru, gen. s.

10. twarz, f

11. dyiur, m.
dylurut gen.

12. przechwycie, p.
przechwycv
przechwyci

przechwytywat
przechwytuje
przechwytuje

13. wody terytorialne

14. szyk torowy

15 zawietrzny, zawie rzna,
zawietrzne

16. wachta f 4

LESSON 112 (N)

VOCABUL Y

airway

Wojska Ochrony Pogranicza,
Coast Guard, Frontier Defense
Forces

- patrol boat

- porthole

- telephone receiver- earphone,
head set

fish cutter

- chief officgr, chief mate

- square

- radar

- face

hours of du y

- to intercept

- territorial waters

- line ahead (formation)

- leeward, leewardly

- watch on deck, watch
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17. kabestan kotwiczny, m.
kabestanu kotwicznego, gen. s.

18. buczekl m.
buczka, gen. S.

19. alarm, m.
alarmu, gen.

20. zdj4é, p.
zdeime
zdejmie

zdejmowa61
zdejmuje
zdejmuje

21. pokrowiec, m.
pokrowcal gen.

22. imietlik, m.
gwietlika, gen.

23. maszynista,

24. choragiewka, f

25. ostrzegawczy, ostrzegawcza,
ostrzegawcze

26. syrena, f

27. obramowanie, n.

28. dogania6, i.
doganiam
dogania

dogonie, p.
dogonie
dogoni

29. wytraca6, i.
wytracam
wytraca

uvtraciE, p.
wytrace
wytraci

8 i;

- anchor capstan

hornlhooter, fog horn

- alarm, alert

- to take off, to remove

cover, casing

skylight

- engineer, machinist

- hand flag

- warning (as adj.)

- siren

- framing, bordering

- to pursue, to chase,
to overtake

- to lose speed 7

altitude
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30. spugcle, p.
spuszczq
spuAci

spuszczae, 1.
spuszczam
spuszc7a

1 szalupa, f.

32. burta, f.

33 dziennik, m.
dziennika, gen.

odprowadziE, p.
odprowadzv
odprowadzi

odprowadza6, 1.
odprowadzam
odprowadza

4-

LESSON 112 (N)

- to bowse, to launch, to lower,
to strike (flag)

ship's boat skiff, launch

- ship's side, ship board

- log, 1 g book

- to escort away, to lead away
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PATTERN SENTENCES

Kot wyszedl spod kanapy.

2. Rozdzielimy tq klase na dwie grupy.

Rppa jest tahsza od benzyny.

4. Kluza kotwiczna znajduje siv na dziobie statku.

5. Miedzy dwoma Iadowniami jest bardzo mocna gr6di,

6. PokIad statku powinien bye wodoszczelny.

7- Rem nt_ tego silnika bvdzie kosztowal du2o pienipdzy.

8. Prawy sektor frontu zostal przeIa any.

9. Nasz oddzial utrzymuje staly kontakt z nieprzyjacielem.

10. Stac4a podsIuchowa jest dobrym ir6d1em informacji o nie-
Trzyjacie1u.

11. Namiar wskazuje pozycje statku na morzu.

12. Przyblitona cena tago obrazu wynosi dziesie tysivcy zlo-
tyth;-

13 Radiotelef-n zostal powatnie uszkodzony.

14. Ten eskortowlec naley do konwoju B-18-

15. Azdyk to nazwa przyrzgdu podsluchowgo sIu24cego do wykry-
Wania okrvt6w podwodnych.

16. Po wybuchu bomby Vcbinowej wstrzas byI tak silny, te usz-
kodzil Arvin okrvtu podwodnege,

17. Kapitan czgsto zarz4dza alarm.

18. Wachta pc0owa, skladala sie z picciu marynarzy.

19. Za chwilv buczek zaalarmuje ca1 4 zalogc.

20. Mieszam wedkv z sokiem wiAniowym.

21 Co rano nastawi m zegarek wedlug radia.

22 SIyszalem strzal, a potem echo strzalu-
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23. Jeden obr6t ziemi wokolo slot-Ica trwa trzysta -zegEdziesi4t
pigE dna.

24. W tym miejscu rzeka jest bardzo plytka.

25. Za chwilg w14czyrIE wszystkie gwiatla.

26. Tu przechodzi tunel podurodny.

27. Cala obsada tego dziala zgingla od bomby.

28. Repetytor azdyka zostal naprawiony.

29 wydal komendg kapitan.

30. On ma drogi piergcieli na palcu.

31. Ten silnik zulywa wigcej ropy nil moj samoch6d benzyny.

32. Paliwo dla tego samolotu jest tafisze od benzyny.

33 Ten atakpozorowany na lewe skrzydlo zmyli nieprzyjaciela.

34. Trawers jest to kierunek w poprzek do kierunku kursu statku.
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AUKAL COitPREHENS ION :XECISE

Narration

Eskorta konwp_lu_I4217

W koncu listopada doplynvligmy do brzeOw Ameryki nie ata-

kowani snod wody czy z powictrza. Konw(5j rozdzielii fj.s na kil-

ka grup. Kaida grupa o_rzymaIa eskort amerykafisk4. Nasza gru-

pa po wejgciu do portu otrzymala wiadomogé, te tej samej nocy

Niemcy storpedowali dwa statki z naszego konwoju przy wejgciu

do portu amerykanskiego.

Po uzupelnieniu ropy mBurza" zostala przydzielona do nowe-

go konwoju id4cego do Anglii. Sztorm uszkodzil nam kluzv kot-

wiczn I jedn4 z grodzi, wodoszczelnych. Dow6dca zdecydowal siv

nie traci6 czasu na remonty, aby nie op6ini6 osIony konwoju

H217.

Trzeciego grudnia nBurza" objla sektor na lewym skrzydle

konwoju B217. Pierwsze wiadomogci, te Niemcy s4 w kontakcie

konwojem, przyszIy z angielskiej stacji EaLlaitichowej. Stac-

ja nie tylko podsluchiwala sygnaly radiowe nadawane przez okrc-

ty podwodne nieprzyjaciela, ale takAe dawala namiar okrctu na-

da 4cego I jego przybliton4 odleglog6.

Sze)stego grudnia wiedzieligmy jut na pewno, Ae jestegmy

okr4teni przez okrty podwodne nieprzyjaciela. Wiecztirem usly-

szeligmy na radiotelefonie meldunek od eskortowca na prawym

skrzydle te otrzymal kontakt przez azdyk.

W kilka minut pe)niej poczuligmy wstrz4sy wybuch45w bomb
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.0inowych.

Dowe5dca zarz4dzii wacht bojowq. P- chwili buczek alarmu

ookrct podwodny" zaalarmowaI ca4 zalogc. Krótkie komendy na

ster I maszyny mieszaly _sig z rozkazami nastawiania gigbokoici

na bombach gleblnowych. Z azdyku przychodzily informacje o ru-

chach nieprzyjaciela.

Echo w namiarze 75, odleglo c 2000 metrów!"

Stc-rnik meldowal: Dobrze. Dwiegcle obrot6w. Na kurs 600

Na kursie 600?T.

"Bomby glgbinowel nastawienie pAytkie pa kurs 55-

Przekazae do maszynowni: W4czy6 drugi kociol na duie szybka-

ci!" - mówil dow6dca.

"Na kursie 550 podal sternik.

"Salwa z dziesigciu bomb nastawiona" - meldowal ofik:er

broni podwodEsl. 212EELE miotaczy bomb glgbinowych s4 gotowe.

"OdlegioLé 250 metrem, namiar 709" "Mamy go" - memi sie-

dzqcy przy repe:ytorze azdyka marynarz ze sluchawkami na uszach.

"Pierwsza 2a1l"

obu wyrzutni na rufie padaj4 do wody bomby.

"Druga pal!" - teraz wylatuj4 w powietrze cztery naltgpne

bomby.

ft

Dziesi0 bomb opuAcilo okrgt I tonie na gigbokogei okolo

25 metri5w.

W czasie gdy padaly te komendy, wybuchy bomb glgbino ch

Trzecia pal! Czwarta pall"
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wstrz4sa1y naszym okrgtem.

Pigtnabcie minut p0 otrzymaniu kontakiu, nBurza" nie cze-

kajgc na wyniki swojego ataku, jak powinien dobry eskortowiec,

zaraz wraca na swojq pozycjg.

onwi5j w namiarze 120, odleglofie 3500 metrOw" meldu e

radar.

IT

wo 90."

Dochodzimy do konwoju I naszej pozycj. melduje oficer

wachtowy.

Podobne meldunki przychodzily przez radio-telefon z innych

eskortowców, kteore pc) walce wracaly na pozycje. W ten sposób

pier±eñ obronny zostal zerwany I nieprzyjaciel rie bgdzie mOgl

ktOregokolwiek ze statkOw konwoju.

Burza" w ciqgu walki zu2yla najwigcej ropy I jako pierw-

sza podeszla do zbiornikowca na uzupelnienie paliwa w zbiorni-

kach.

180 obro ow. OpugclE pokrywg azdyka. Podsluch prawo, le-

Po nade ciu zmierzchu dow6dca odpowledzialny za caly kon-

j rozkazal zwrot o 90-stopni od kursu dla zmyl_enia nieprzyja-

ciela.

Zaciemniony kOnw6j byl widoczny z naszego okrgtu na prawym

trawersie i w sektorze rufowym
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VOCABULARY

spod

2. rozdzielie, p.
rozdziele
rozdzieli

rozdziela6, 1.
rozdzielam
rozdziela

ropa, f.

kluza kotwiczna

5. gre)d f

6. wodoszczelny, wodoszczelna,
wodoszczelne

remont, m.
remontu, -en.

sektorl m.
sektoru, gen.

9. kontakt, m.
kontaktu, gen s-

10. stacja podsluchovm

11.. namiar, m.
namiaru, gen. S.

12. przyb1i2ony, przyblitona
przyblitone

13 radiotelefon

14. eskortowiec, m.
eskortowca, gen.

15. azdyk, m.
'azdyku, gen.

45

- from under

- to divide, to separate
to distribute

- crude oil, pus

hawsepipe

- bulkhead

atertight

- overhaul

- sector

- contact

- monitoring station, listen-
ing in station, wire tap-
ping station

- bearing

- approximate estimated

- radiotelephone

- escort vessel

asdic
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16. w trzqs, m.
wstrzqsul gen.

17. zarz4dzi6, p. zarzgdza"6,

- concussion, shock.

- to order, to direct, to
zarzqdzv zarz4dzam
zarzqdzi zarz4dza

give a disposi-i,on

18. wachta bojowa - defense stations, battle
stations

19. zaalarmowaé, p.
zaalarmujp
zaalarmuje

alarmowaE,
alarmujp
alarmuje

to alert, to alarm

20. mieszaE, pomiesza6, p.
mieszam pomieszam
miesza pomiesza

- to mix, to mingle

21. nastawia6, nastawiE, p. - to set, to tune in, to
nastawiam nastawip
nastavitia nastawi

adjust

22 echo, n.
gT.n.

- echo

23 obri5t, m. - revolution, turn, rotation
obrotu, gen. turnover

24. plytki, plytka, plytkie shallow

25. wiqczye, p. wl4cza6, i.
w14cze w14czam
w14czy wl4cza

- to switch on, to turn on,
to plug in, to include,
to engage (gears)

26. podwodny, podwodna, podwodne - underwater

27- obsada, f. crew, personnel

28 repetytor, m.
repetytora, gen.

repeater

29. pall el (co- and)

30. pierAcieA, m0 ing
pierLcienia, gen.
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PATTERN SENTENCES

1 Ten dygnitarz ma du4 wladzv.

Mechanik pokIadowi powinien umieE naprawie silnik samolo-
towy.

3. Niestety nie moIemy siv dGwiedziee jaki defekt ma ten samo-
lot.

Dopala z mo±e powivkszy6 szybkogE samolotu a dziesive prO-
cent.

5. Promiefi tego kola ma jeden metr.

?Alla morska ma szegE tysivcy.st6p.

To jest betonowy magazyn.

8. Na tym lotnisku zbudowano nowy betonowy tor startowy.

9. Na lotnisku przy w14kszym mieLcie znajduje sic.zwykle port,
lotn*CXY.

10. Ona nie zezwala dziecku na tak4 zabawv-

11. Kierownik lot6w zezwala na start samolot6w.

12. StaRowisko kontroli ruchu portu lotniczego znajduje siv
zwykle na

13. Tu jest instrukcja kiedy nalety brae to lekarstwo.

14. Katdy pilot powinien znae Jrpaziax lotu wzrokow4go.

15. Lot Alepy, jest duIo trudniejsay od lotu wzrokowegolp

16. Niektórzy ludzie nie rozrózniajq, koloru czerwonego od ko-
loru zielonego.

17. Chmury grednie klvbiaste 54 przewaInie na wysokoaci ponad
2000 m.

18. Chmury grednie warstwowe 54,mniej wiçcej na tej samej wyso-
koAci co chmury grednie klebiaste.

19 ghmalm warstwowe deszczowe s4 przewa2nie na wysok ci od
300 m do 700 m.
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Chmury deszczowe s4 przewanie na wysokogci ponad 300
metrow.

21. Miso I mleko pszechowujemy zwykle w lod6wce.

22. Ten olej silnikowy jest ggstszy od tamtego.

23. Warsztat naprawczy Kowaiskiego ma doskonalce narzgdzia.

24. To jest pigcio-osobowa kabina.

25. W tym samolocie EL= 84 zepsute.

26. Ona tylko spojrzy na swoje dziecko I zaraz bgdzie wie-
dziala, 2e ono jest chore.

27. Paliwomierz wskazuje,ile paliwa jest w zbiorniku.

28. Wskaz6wka zegara byla ziamana.

29. Gdynia-Kraków to najdlulsza trasa linii lotnic ej uLot"
w Poisce.

30 Los pasaierów statku Pulaski" jest dot4d nieznany.

= Urn I kto tu kogo
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Katastrofa samolotowa nad morzem

Samolot znajdowal sic wysoko nad morzem. Drugi pilot

Wigura popatrzaI na pasaAer6w. Bylo ich okolo 60. Siedzie-

li oni spokojnie na swoich miejscach I czytali lub rozmawia-

ii. Widocznie zupelnie zapomnieli ju2 o burzy, w której

ich samolot byl przed trzema godzinami.

Jakig me2czyzna w okularach wyjmowal z dutej skórzanej

teczki dokumenty, przegl4da1 je a potem cog pisal. To pew-

ne jakig dygnitarz, ktory jedzie na zebranie" pomyglal Wi-

gura. Dalej starsza kobieta siedziala kolo okna trzymajcitc w

rekach gazete. Widocznie zmeczona zasnela, bo miala oczy zam-

kniete. W tyle samolotu siedzial miody chlopak w marynarskim

mundurze, a przy nim mloda dziewczyna. Rozmawiall, tylko so-

b4 zajeci.

Co zrobi4 ci wszyscy ludzie, gdy pilot im powie2 te ze

zbiornika w prawym Skrzydie paliwo wycieka, 2e mechanik pok-

Aadowy,powiedzial, e nie mo2na tego.defektu-naprawle. Nawet

gdYby ciqgie lecieli na dop_p4±a_.szu nie dolee4 do najblitszego

lotniska. Pilot im powie e trzeba bedzie 14dowae na morzu,

2e nie powinni sie baa, bo utrzymuje .I4cznog6 radiow4 z kilku

znajduj4cymi sic w promieniu kilkunastu mil morskich tatka-

mi. Uslyszeli jego SOS i plyn4 do miejsca, gdzie samolot
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"wyladuje" I de pasaderowie milsz4 dokladnie wykonywae jego

rozkazyl a wtedy nic sie nikomu nie stanie. Ilu uwierzy w

slowa pilota? Czy powstanie poploch? W gura popatrzal przez

okno: daleko w dole nic tylko ciemne wody morza. Cheialby

zamiast tego morza zobaczye betonowe tory_startowe portu lot-

niczego i uslyszee przez radio zezwolenie kierownika lot6w

podawane przez radio ze stanowiska kontroli ruchu na 14dowa-

nie.

Na chwile, przed oczyma Wigury stangly jego pierwsze

miesi4ce w lotnictwie. Po wst4pieniu do szkoly lotniczej mu-

sial civ2ko pracowat. Nie wszystko bylo takie latwe I przy-

jemne jak sobie wyobra±al. Wiecej czasu chyba sprdzal ticz4c

si rednych instrukci i przepis6w lotu wzrokowego niz na lo-

each gleuch w samolocie. Godzinami musial sie uczye rozr62-

niae rôlne rodzaje chmur: chmury grednie klebiaste od chmur

grednich warstwowych, chmury warstwowe deszczowe od chmur de-

szczowych.

Pierwszym jego przydzialem na lotnisku byla praca w ba-

zie w magazynach, gdzie arzechowEyano zapas paliwa I olej6w

silnikowych. Nastypnie pracowal w warsztatach naprawczych.

Pamietal kiedy pet zajvciach wracal do domu, Basia kazala mu

ige prosto pod prysznic. Basia jego 2ona. "Basia mygli, ze

za kilka godzin bede w domu" pomyglal Wigura I nagle zdal

sobie sprawe 2e mo2e ju± nigdy jej nie zobaczy. Moie ten
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dygnitarz, który przy oknie siedzi nigdy ju2 nie wemie udzia-

1u w Aadnym zebraniu, mo2e ta starsza pani gpi4ca nad gazet4

zagnie na zawsze.

Wigura wstal z miejsca na którym siedziai i wolno po-

szedl do kabiny pilota. Kiedy usiadl przy pilocie uslyszal

jak ten mu powledzial. 1,We stery, prowadi dalei, a ja idc

powiedzieE pasa2erom". Spojrzal na p1iwomierz wskaz6wka

stala prawie na zerze.

Na drugi nastvpujqc4 w1adomog6 czytano w gazetach

polskich: Katastrofa samolotowa nad Baitykiem. Na trasie Ke-

penhaga-Warszawa. Trzydziegci osób uratowano. Los reszty nie-

znany.

Wszyst . do eiebie arvi7sww4ng4 imiennwnre,

- Od kogo fo yle poedy?!
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VOCABULARY

1. dygnitarz

mechanik pokIadowy

defekt, m.
defektu, gen. s

4. dopalacz, m.
dopalacza2 gen. s

promiefl, m.

6. mila morska

7. betonowy, betonowa, betonowe

8 tor startowy, m.
torn, gen. S.

VIP,
perso

very important
) dignitary

- flight engineer

malfun tion

- after burner

- radius beam

- nautical mile

concrete, cement

- runway

port lotniczy - airdrome, airport
(terminal)

10. zezwoliE, p.
zezwolv
zezwoli

zezwala6,
zezwalam
zezwala

- to permit to agree

11 kierownik lotów air traffic controlleri
operation officer

12. stanowisko kontroli ruchu - air Li-attic control,
control tower

13. instrukcja, f. - instruction

14. przepisy lotu wzrokowego - visual flight rules

15. lot glepy - blind flying

16. rozrótnia6, rozr6tniE,
rozr6tniam rozr6Anie
rozratnia rozr6tni

p. - to differentiate, to
distinguish, to dis-
cern, to discriminate

62
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17. chmura Arednia klc.biasta - alto-cumulus cl d

18. chmura grednia warstwowa alto-stratus cloud

19. chmura warstwowa deszczowa nimbo-stratus cloud

20. chmura deszczowa - nimbus cloud

21. przechowywae i.
przechowuje
przechowuj

przechowae, p.
przechowam
przechowa

- to store

22 olej, m.
oleju, gen. S.

- lubricating oil

(olej silnikowy) - (motor oil)

warsztat naprawczy, m.
warsztatu naprawczego, gen. S.

- repair shop

24. kabina, f. - cockpit

25. stery, m. pl. - controls

26. spojrzee (na + acc p.
spojrzv

to glance (at)

Spojrzy

spogl4da (na acc.)
spogl4dam
spoglada

27. paliwomierz, m.
paliwomierza, gen.

- fuel gauge

28. wskazówka, f. - hand (instrument,
clock), hint, direc-
tive, instruction,
direction

29. tr-_sa f. - route, flight route,
flight path

30. los, m.
losu, gen.

- fate, _Lot destiny
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PATTERN SENTENCES

1. PoIo2enie nasze st le siv pogarsza.

2. Prognoza na jutro przewiduje deszcz i. p6Inocny wiatr.

3. Statek-baza zarz4dziI alarm dla wszystkich jednostek.

4. Za chwilv wyçignie tego czlowleka z morza.

5. Ta beczka plwa wa2y plyLdziesi4t kilogram6w.

6. Wracajmy na lqd, bo widzy agIIEsaalArEy_azarlal. burzowy w
porcie.

7. Kledy zacznie padLe deszcz, schronimy iv pod drzewo.

8. Huragan trwal tylko p6I godziny, ale zniszczyl caI4 wies

9. M6w14 2e ceny mia w tym roku wzrosnst.

10. Nasz statek sztormuje juA przez szeie godzin.

11. Pale przewalaj4_siv przez pomost naszego statku.

12. Taka pochodnla pall sly dosye dlugo.

13. Tratwa moAe bye gumowa lub drewniana.

14. Rozbitek mial zlaman4 nog I mlal gorgiczky

15. ToCzlowiek za burtki" krmykn41 marynarz.

16. W oddzialach powinna bye stale utrzymywana peIna gotowogE
laillierzy do walki.

17. Rzutka miala trzydzlegci metrów dlugoAci.

18. Rybak lowl ryby sleciami.

19. Rzue Mu kolo ratunkowe, bo on tonle.

20. KoIco ratunkowe ze spodniami jest cle2sze od zwyczajnego
EFla ratunkowego.

21. Kajuta kapitana jest wicksza od kajut pasa2erskich.

22. Uslyszalem tam za drzewem jvk rannego.
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23 Reflektor ogwiet1i1 cala drogc przed nami.

24. WciAgarica byla zepsuta wigc musie1igmy rgcznie wc14gn4C
tratwv na pok1ad-

25 W ca4gu pivciu minut cala zakoga byta na pokladzie.

26 Jegli chcesz to przekav t wiadomog6 twojej rodzinie.

27. Oddzial ratowniczy skIadal sic z dziesieciu ludzi.

28 Statek ratowniczy nie m6g1 doplyn46 na czas

29 SluAba oszukiwawczo-ratownicza powinna bye natychmia t
o tym zawiadomiona.

O. 2a1oba pa mierci ojca trwala jeden miesi4c.

31. Czekam juA godzinv na powrOt rodzic6w.

32 To jest mój obouriAzek odda6 Kowa1skiemu pieni4dze.



AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Akc'a ratownicza

Pogoda na Morzu Pólnocnym pogarszala_si z ka±d4 godzin4.

Kapitan nigniew Kaczmarek czekal na prognozs ze statku-bazy

Nysa". Za burt4 byly sieci. JeL1i pogoda pogorszy sic- trze-

ba bcdzie wyci4gae je I ladowae ryby do beczek.

W koñcu baza nadala komunikat meteorologiczny i optrzegaw-

Godzinv p6iniej zacz41 sic sztorm przy

wietrze, którego sila dochodzila do 9 stopni w skali Beauforta.

Kiedy skonczyli 1adowa6 ryby, kapitan wydal rozkaz ieby kuter

uKaszub" p1yn41 w stronc 14du. Tam u angieiskich brzeg6w

chcieli schronit sic_ przed sztormem. Plyncli tylkó do pierw-

szej w nocy. D1uej p1yn46 nie mogli. Nad Morzem Poinocnym

przechodzil huragan Sila wiatru wzrosla do 12 stopni. Ka-
li

szub" skierowal dzi6b do fall i zacz41:mztormowa6 na wiatr,

a fale przewalaly sic przeZ burtc. Nadszedl- ranek 18 padzier

nika. Okoio 10.30 pierwszy oficerJan Gonet kt(Sry byl na

wachcie zauwaiyi,nagle prZecl statkiem cht4 261t4 plain, a po-

tem pal4c4 sic pochodniç.

To tratWa- z-r-oibitkami. --Slychae komendc uczi wilOk za

burt4, alarml" p ItOre) minuty zaloga jest w pelnej goto-

W 040- -dziesIOciu minut 1Kaszub'T idzie 6aI4:naprz6di-

oinibyto rzucit line. -jesli
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tratwa minie 11Kaszuba", szansa ratunku stracona. Wszyscy zda-

wall sobie z tego sprawe Marynarze przygotowuj4 line i rzu_

ki. Line rzuca rybak Redwan. Rzutka szczegliwie 14duje w re-

kach jednego z rozbitkow. Redwan ± drugi rybak ci4g214 z calej

siiy tratwe. Kiedy rozbitkowie byli jut przy burcie ,,Kaszuba",

rzucono kola ratunkowe zwykIe I ze_spodniami.

W cietkich warunkach, gdy fale ci4g1e przewalaly sie przez

poklad, ratowano kozbitkow. Kto tylko m6g1, przyjmowal rozbit-

kow na poklad ± odnosil ich do kaju

Na pokladzie bylo ich trzynastu. Jut chcieli ci4gn46 na

poklad sam4 tratwe kiedy uslyszeli jek. W gwietle reflektora

zobaczyli, te na dole byl jeszcze jeden czlowiek.

Wci4gne1i tratwe_wei4gaTka bardzo wolno I ostroinie. -Os-

tatni rozbitek znalazI sie w kajucie. Nie mial on wiecej nit

16 lat.

i4gu kilkunastu minut z tratwy na szeg6 osób wci4gnc1i

na poklad czternastu rozbitków, glodnych, zmeczonych, ale

szczcAliwych.

Czternatcie osob, ktore uratowane zostaly przez polsk4

zalogc, to takte rybacy, zaloga jednostki angielskiej wracaj4-

cej z.Morza Bialego.

Nie wszystkim angielskim rybakom jednak udalo sic podczas

huraganu.uratowaa- sic z ton4cego.statku. Pieciu.utonelo .wy-

padek zdarzyl sic w n-cy, kiedy prawie cal- zaloga spala. Nie

mszyscy zd4tyli skoczy6 na tratwe
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Kapitan angielskiej jednostki zaraz zasypia na koi kapi-

tana Kaszuba"- To jego p erwszy rejs w roll kapitana stat-
IT

ku.

Huragan ci4gle trwa. Radiotelegrafista nawi4zuje 14cz-

noA6 z baz4 Nysa" oraz 14dowymi radio-stacjami angielskimi

auekazuj4c wiadomoLE o akcji ratownicze I prosz4c o eskorte

pomoc4 przychodzi statek_ratowniczy "Koral" przyslany przez

slutbe poszukiwawczo-ratownicz4.

Jeszcze przez 55 godzin aszub" walczy ze sztormem, ma-

j4c 31 °sob zamiast 17 na pokladzie.

Przy amiu stopniach w skali Beauforta, kpt. Kaczmarek

decyduje sic na manewr I wejAcie do portu angielskiego.

Jeszcze raz zawiadamiaj4 baze i 14d. Na znak taloby pc)

tych co utoneli, opuszczaj4 flagc do pal masztu. Tak wchodz4

do portu angielskiego.

Na nabrzetu najwiekszego angielskiego portu rybackiego

'tysi4ce ludzi. Starzy.kapitanowie dziekuj4 polskiemu kapita-

nowl za uratowanie angielskich rybakaw. Najgorçcej dziekuj4

rodziny wszystkich -uratowanych.-

Po powrOcie do kraju znowu powitania, podzickowania

awanse.

Kiedy dziennikarz rozmawial z zalog4, kapitan tislysy"

poWiedzial, te takieg9 sztormU, jak ten ostatni na Morzu P6I

nOcnym, jesicze nigdy nie widzial. Tb prawda te akcja ratun-
.

kOwa byla-trUdna, ale Orli spelnili tYlko swaj'obaud4zek.:_. Tego
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nauczyli si w wojsku. V czasie akcji ratunkowej staI przy

sterze najmlodszy z zaIogi osiemnastoletni Zygmunt Swicicki

cha nigdy nie byI w wojsku,to on zachowal siv jak najlepszy

cpinierz.

Gonad* rata ,oweJ Sok:

62
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VOCABULARY

1. pogarszaé sie, 1.
pogarszam sic
pograsza sie

pogorszy6 sie, p.
pogorszg sie
pogorszy sie

prognoza, f.

LESSON 115 (N)

to worsen, to
deteriorate

- weather forec
weather data

statek-baza, mother ship

4. wyci4gae, 1.
wyci4gam
wyci4ga

wyci4gn46, p.
wyci4gnv
wyci4gnie

beczkal f.

- to pull out,
out

- barrel

6. ostrzegawczy sygnal burzowy - storm warning

7 schroni sic, p.
schronie sae
schroni sie

chroni6
chronic sie
chroni sie

huragan, m.
huraganu, gen.

9. wzrosnq4, p.
wzrosn
wzrognie

wzrastae, I.
wzrastam
wzrasta

10. sztormowaE,
sztormujg
sztormuje

.(no .Perf

63

- to take shelter,
seek shelter

hurricane

draw

- to increa el to grow,
to rise

heave

71
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11. przewalaE sig, 1.
przewalam sig
przewala sig

przewali6 sic, p.
przewalc si
przewali sig

12. pochodnia, f.

13. tratwa, f.

14. rozbitek, m.
rozbitka, gen. s.

15. czIowiek za burt4!

16. gotowo66. f.

17. rzutka,

18. rybak, m.
rybaka, g n.

19. kolo ratunkowe, n.

20 kolo ratunkowe ze spod-
niami

21. kajuta, f.

22 jvk, m.
jvku, gen.

23 reflektor, m.
reflektora, gen.

24. wcizigarka, f.

25. w ci4gu

26. przekazywa6
przekazujg
przekazuje

przekazaE,
przeka2g
przekae

1)-

- to billow, to surge,
to make a breach, to
tumble domm

- flare, torch

- raft

castaway

- man overboard!

- preparedness,
ness

- heaving line,
line

fishe-zman

lifebucy

- breeches buoy

- cabin

- groan, moan

- searchlight

readi-

hauling

- winch, hoisting winch

- within, during

to pass on, to trans-
mit, to relay



2 . ratowniczy, ratownicza,
ratownicze

28. statek ratowniczy

29. sluba poszukiwawczo-ratown cza

30. Aaloba, 1.

31. powrót, m.
powrotu, gen. s.

obowiqzek, m.
obowi4zku, gen. s.

LESSON 115 (N)

rescue (as adj.),
salvage (as adj.)

lifting vessel, sal-
vage ship

- search and rescue,
SAR

- mourning

- return

- duty, obligation
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PATTERN SENTENCES

1. !Ii.aall_2(11(12Erlt ma bardzo zimny klimat.

2 On zloty sprawozdanie ze swojej pracy wykonanej w ci4gu
ostatniego roku.

Historia palistwa polskiego zaczela sie w dziewiveset sze6e-
--,--,--dziesi4tym szfttym roku.

4. Kolo bieguaa p6lnocnego j st arktyczny klimat.

5. Barornetr wskazuje ciLnienie powietrza.

6. Pala zalewa poklad.

7. Iluminator jest zwykle wodoszczelny.

8. Okret mote mieE prawy albo lewy przechya.

9. WIaAciwa cena tego motocyklu wynosi trzydziegcl tysi cy
ziotych.

10. Silny poryw wiatru zerwal druty telefoniczn

11. Kabina nawigacyjna znajduje siv na g6rnym pokladzie.

12. Nawi_gator powinien zna6 pozycjv statku w katdej porze dnla
nocy.

13. Za chwilv nasz statek wykona zwrot 0 900

14. Dzii powierzchnia morza jest spokojna.

15. Wyplywamy z portu na burzliwe morze.

1.5. Awaria ster6w byla t k powatnal te musieligmy zatrzyma6 siv
wnajblitszym porcie

17. -Cociol peki z powodu zbyt dutego ciAnienia.

18. 'Iodka woda znajduje sic w zoiorniku.

19. Oblej chlodnice zimn4 w d42 bo woda sie w niej zago-
towa a.

20. Ekran radaru z ajdowal sie za biu kiem p zy Lcianie.

21. Impuls ukazaI s iv na ekranie radaru.
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22. Ekspedycja polarna trwa a p61 roku.

23. W koAcu po dlugiej podr621.y zobaczylimy

24. Poczekaj, zaraz wyladujv wszystkie rzeczy z samoOodu.

25. Na wiosne jest zwykle kra na WiLle.

26. Mgla utrudnia plywanie po morzu.

27. To jest dobra droga, ale bardzo w4ska.

28. PrAd elektryczny moZe zabié czIowieka.

29. Pr4d elektryczny porusza ten warsztat.

30. W moim samochodzie mam doskonaty akumulator.

31. W Polsce -A/ lipcu czasami pada grad.

32. Reling biegnie wzdlu burty wokolo statku.

33 Sterownia znajdnje si na Ornym pokladzie.

34 131sEil/12mIsIa mierzy przechyl statku.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narrati n

Rejs do_bieguna p6Inocnego_

(Sprawozdanie dziennikarza)

0 godzinie czwartej rano dnia 11 wrzegnia 1957 roku okrgt

,Baltyk" - drugi raz w histori.I polskiej Marynarki Wojennej -

wypIynal na arktyczng trasg. Pogoda dobra. Cieplo. MaIa f

la. Dopiero nastgpnego dnia zmiana pogody. Barometr spada.

Stan morza 4 Pada deszcz. Slaba widocznog6. Plyniemy na ra-

darze. Pale zalewaj4 iluminator. Czujemy coraz silniejsze

przechyly.

Od kilku godzin nBaltyk" nie idzie pc) wlagciwym kursie na

polnoc. Plyniemy w strong Anglii kierujac dzi6b przeciwko fa-

Wicher na Morzu P6Inocnym dochodzi w porywach do jedenastu

stopni skali Beauforta. Marynarze wiedzq o to znaczy. Pami

tajmy, 2e skala koliczy sig na dwunastu stopniach. Fale maja

dziewi0 metr6w wysokogci. Nawet pomost przed Xab*nk nal4gacyj-

El jest zalewany przez wodg.

Nagle trzystnkilogramowe beczki z oliwa, stojace na pokia-

dziqr zaczgly uderza6 o burtg I éCiany kabin. Walka z beczkami

zaczgla sig o czwartej rano, a skonczyla sig. .6 dziewl4tej Wal-

czyli marynarze z dru2yny.bOsmailskiej pod dow6dztwem Pomocnika

Dow6dcy Okrgtil(PDO) i. Ilawagatora.-

zcze dwie doby,.sztormowall.gmy.W kierunkuAnglii, zanim

mo2na byIo wykona6 zwrot we wlagciwym kierunku. Powierzchnia

morza ju2 byla mniej burzLiwa.
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16 wrzegnia o godz.10.00 nagla awaria k tla Stangly ma-

szyny. Straciligmy dwadzie cia ton slodkiej wody. Dryfowaligmy

dwie doby, na szczegcie przy dobrej pogodzie. Wewn4trz zgaszo-

nego pieca, w temperaturze siedemdziesieciu stopni pracowali

marynarze przy naprawie Co kilka minut wychodzili ra poklad,

na wie2e powietrze, oblewali wod4 ubrania I w/acali pod kociol.

Cel naszej podredy zobaczyligmy w dniu 27 wrzegnia. Najpierw

na ekranie radaru jako maly imma, a potem zobaczyligmy ostry

grzbiet gOr.

Na brzegu zatoki widae bylo anteny radiostacji, a pod nimi

drewniany domek polskiej ekspedylijaalmsi z po1sk4 flag4 na

dachu. Z 1 du pokazuj4 nam miejsce 14dowania szalup. Co raz

lepiej widki6 ludzi, kiedy sza1up4 zblitamy sie do brzegu. Wi-

dat ju2 ich brody I w4sy. Slyszymy, 2e cog krzycz4 ale z po-

wodu halasu silnika I morza nie mcdemy ich zrozumiet.

W koficu 14dujemy. Witaj4 nas jak gdyby my byli najbli2-

s 4 rodzin4. Caly wieczór trwalo czytanie lIstów od rodzin

przywiezionych przez nas gazet.

Nastepnego dnia wyladowanie okr tu. To byl cel naszej

ekspedycji: przywie2 zapasy tywnogci I w drodze powrotnej

zabrat do kraju grupg 1etni4 ekspedycji. Wyladowanie odbywa-

lo sic

14du

kiedy kra I gory lodowe utrudnialy szalupom dojAcie do

Domek, w ktorym mieszkaj4 czionk wie
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niaporuszana motorem oraz bateria akuniulatorów. St4d -trzymu-

je energic radiostacja utrzymuj4ca stalq 14cznoLE z Warszaw4.

Miesiqc p1yn41 "Baltyk" przez mgly jesienne I szt-r y. Przed

nami trasa wynoszgca prawie osiem tysiccy kilometr6w. Po dro-

dze zatrzymamy sic, teby uzupe1ni6 zapas wcgia i siodkie wo-

dy

Okrct ruszyl w drogc powrotn4 do Polski. W godzinach po-

poludniowych znowu fale pokryly morze. Zacz41 Irad padak.

Przechyly burtowe byly coraz wicksze. Jeden z marynarzy upadi

na poklad i tylko relingi zatrzymaly go przed burt4

Mingla burzliwa noc. Zbli2a1 siQ ranek. Pale zaatakowa-

ly okrct od rufy. Zmcczony sternik stal przy kole w sterowni

Nadeszla pora Aniadania, ale w km-hni nikogo nie bylo.

Nikt nic nie potrafi ugotowa6 na okrccie którego prze. DI

chyly nie mieszcz4 sic w REEtEtI2ELEEEE.

Dochodzila godzina 11.00, gdy nBaltyk" wszedl do portu

w Gdyni 13 paidziernika.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Narration

Rejs do_bieguna pólnocnego

(Sprawozdanie dziennikarza)

1. 12 wrzegnia 1957, f,Baltyk ju 2 drugi raz wyp1yn41 na
arktyczn4 trasg.

b) Drugi ju2 okrgt poiskiej Marynarki Wojennej "Baltyk"
wyp1yn41 na arktyczn4 trasg.

c) 12 wrzegnia 19571 drugi w historii poiskiej Marynarki
Wojennej statek w drodze na Arktyk wyplyn41 na Baltyk.

d) Czwartego dnia, o godzinie jedenastej, "Baltyk" po raz
drugi wyplyn41 na arktyczn4 trasg.

2. Barometr spadl I rozbil sic, ale to nie_wa2ne, bo wi-
dat, 2e_pogoda zmienia sig, stan morza 4, deszcz, wi-
docznogE slaba, przechyly rosn4.

b) Pogoda zmienila sic: barometr spada, stan morza 41
trzeba plynge na radarze, bo widocznogé jest slaba,

gdy Z. nie tylko pada deszcz, ale i fala zalewa ilumi-
nator.
11 wrzegnia be,rometr zaczqI spada6, stan.morza dawal
coraz wigksze przechyly I zalewanie iluminatorów, a
widocznoL6 w wyniku deszczu byla c_oraz mniejszav wic
trzeba bylo plyn46 na radarze.
Stan pogody na czwarty daien byl nastpuj4cy: ciA-
nienie powietrza du2e; z powodu fal deszczu zalewaj4-
cych iluminator - widocznog6 siaba; silne przechyly.

a ,,Baltyk" plynie na poIudniel ku Anglii aj4c falg od
prawejburty,.

b) Baltyk" plynie na.p6Inoc, ku Anglii, cho6 po nie w1ag-
ciwym kursie, maj4c falg od lewej burty,

c) -Id4c przeciw fall, nBaltyk" plynie kuAnglii, a nie po
kursie-.na.pólnoc .

d) Z powodu fali, Baltyk" p1yn4c.p0 kursie na p Inoc,
plynie w strong Anglii.
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a) Wicher dochodzi do dwunastu stopni Beauforta , a mary-
narze wiedza co to znaczy, gdy wicher osigga 11 stopni.

b) Wicher dochodzi do 12 stopni Beauforta I marynarze
wiedz4, 2e na 12 stopniach skala sig koriczy.

c) Porywy wiatru przechodz4 jedenagcie na skali Beauforta
a skala koriczy sig na 12 stopniach, a marynarze wiedz4
co to znaczy.

d) Marynarze rozumiej4 sytuacjg gdy porywy wichru dochodz4
do jedenastu na skali Beauforta wiedz4- 2e skala kon-
czy sig na dwunastu.

O gciany I burtg zaczgly uderzaE trzystukilowe beczki
z o1iw4.
Trzy stukilowe beczki z o1iw4 zaczgly uderzal o gcia-
ny kajut I burtc.

c) Trzysta beczek z oliw4 zaczglo uderzat o Aciany i bur-
tg.

d) Trzystukilowe beczki z oliw4 zaczgly uderzaE o'gclany
burtg kajut.

6. a)

c)

Za beczkami walczyli marynarze z dru2yny bosmanskiej
pod dowe5dztwem Pomocnika D-cy Okrgtu ± nawigatora._

beczkami walczyli_marynarze z dru2yny bosmatiskiej
nawigator pod dowództwem Pomocnika D-cy Okrgtu.
beczkami PomocnikaTIP-cy Okrgtu walczyli marynarze

z druiyny bosmaiiskiej pod dowodztwem nawigatora..
) Z beczkami walczyl Pomocnik D-cy Okrgtu oraz nawigator,

maj4c pod swym doweSdztwem marynarzy z druAyny bosmatis-
kiej.

7. Zaioga Baltyku" szturmowaIa wybrze2e Anglii przez dwu
dni, zanim mogla uderzy6 w innym kierunku.
Ponad dude doby zaloga.sztormowaIa przez Baltyk ku
Anglii, zanim mogla_wykonaE zwrot wIagciwy.
BaItyk" plyn4I wgrod sztormU ponad dWle doby, zanim
.me5g1 powr6cIE na kurs wIagciwy.

d) Przez dwie doby. .Baltyk" sztormowal, zanim m6g1 wyko-
naE zwrot we wIagciwyth kierunku, na Anglig.

8. 16 wrzegnia o godz. 10.00 nagla awaria kotla spowodo-
wala, 2e maszyny stangly I stratg dwudziestu ton sIod-
kiej wody.
Niespodziana awaria kotla, 10 wrzegnia 0 goaz. 16-tej,
spowodowala unieruchomienie maszyn ± stratg 20 ton
slodkiej wody.
16 wrzegnia o godz. 10.00 nagla awaria kotla i strata
20 ton slodkiej wody spowodowala unieruchomienie ma-
szyn.

d) 16 wrzegnia o godz. 10.00, strata 20 ton slodkiej wo-
dy spowodowala awarig kotIa I unieruchomienie maszyn.
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9. a) 27 wrzegnia zauwa2y1igmy impuls na radarze, ktory byl_
celem naszej podr62y; potem zobaczyligmy ostry grzbiet

27 wrzegnia zauwaiyligmy ostry impuis na ekranie radaru,
a potem zobaczyligmy maly grzbiet g6r; to byl cel naszej
podr6y.
27 wrzegnia zauwatyligmy impuis na grzbiecie raCaru
zobaczyligmy cel naszej podr6y.na ekranie malych Or.

d) 27 wrzegnia maly impuis na ekranie radaru zdradzil, e
doplywamy do celu naszej podr62y; potem zobaczyligmy
ostry grzbiet g6r.

10. a) Na brzegu_zatoki wida6 bylo drewniany domek ekspedycji
z po1sk4 f1ag4 antenami radiostacji na dachu.

b) Na brzegu zatoki wida6 bylo poiski domek z f1ag4
dreunianymi antenami radiostacji na dachu.

c) Na brzegu zatoki wida6 bylo anteny, a pod nimi drewnia-
ny domek z po1sk4 f1ag4 radiostacj4 na dachu._

d) Na brzegu zatoki stal drewniany domek ekspedycji polar-
nej z f1ag4 na dachu; nad nim wida6 bylo anteny radio-
stacji.

11. a Domek ma male pokoiki ± w4ski korytarz po obu stronach.
Domek ma male pokoiki i w4ski korytarz przez grodek.
Maly domek ma korytarz i po obu jego stronach w4skie
pokoiki.

jednej strony w4skiego domu s4 pokoiki, z drugiej
korytarz.

12. a) Wewn4trz zgaszonego pieca, w temperaturze stu siedem-
dziesieciu stopni pracowali marynarze przy naprawle
kot1a.

b) Wewn4trz kotla, w temperaturze.siedemdziesieciu stopni
pracowali marynarze przy napraule

c) W temperaturze zgasZonego pieca, siedemdziesieciu mary-
narzy pracowalo przy naprawie kotls.

d) Marynarze w temperaturze siedemdziesivciu stopni- praco-
wali-wewn4trz zgaszonego pieca, aby naprawi6 kociol.

13 Wida6 lUdzi z brodami I w4sami, slycha6 halas silnika
huk morza, ale ich nie rozumiemy, bo krzyki nie poz-

wa1aj4. .

Wida6 ludzi-z brodami I w4sami I slycha6 ich krzyki,
ie nas rotumiej4, choclaA halas silnika.ihuk morza
nie.pozwalaj4.
Huk morza.i haias silnika nie pozwala nam zrozymie6
krzyk4w.ludzi..z brodaMi._i w4sami.
Ludzie krzycz42.2e nas nie roztimiej4 bo jest halas.
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14. a) Pytaja nas jak gdybygmy byli najb1i2sz4 rodzin4
taja_listy I gazety, a caly wieczOr trwa czytanie przy-
wiezionej przez nas poczty.
Witaja nas jak najb1i2sza rodzine, pytaja o pocztv,

caly wieczor czytaja przywiezione przez nas listy
gazety.

c) Witaja /las, pytaja o najblitsza rodzinv, a caly wie-
cze5r_czytaj4 przywieziona przez nas poczt?.

d) Pytaj4 nas o listy I gazety I witaja je jak najb1i±sz4
rodzine, a czytanie przywiezionej przez nas poczty
trwa caly wieczOr.

15. Celem_naszym bylo w drodze powrotnej zrobit zapasy
tywnoLci I w lecie zabra6 do kraju grup ekspedycji.
Celem naszym bylo zabrat zapasy grupy AywnoLciowej na
drogv powrotnq I zawieiE je do kraju.
Celem naszej ekapedycji bylo zebra6 1etnia grupv
zawie±YE ja, a w drodze powrotnej zabrae zapasy tywnog-
ci.
W drodze tam - mie1igmy zawie6 iywnoge dla_ekspedyc-
ji, a w powrotnej zabra6 do kraju 1etnia je' gruin.

16. a) Wyladowanie z szalup odbylo siv mimo kier I gor lodo-
wych, utrudniajacych dojgcie do ladu.

b) Kry i gory lodowe dochodzily do 14du mimo trudnoéci
z powodu wyladowywanych szalup.

c) Wyladowymnnie kry z szalup odbylo sic mimo trudnogci
z powodu gor lodowych dochodzacych do 14du.

d) Szalupy doszly do ladu, chocia2 wyladowanie bylo ut-
rudnione przez kry I gory lodowe.

17. a) Nawet kabina nawigacyjna jest zalemuna po most.
b) Nawigator jest na pOmogcie za 1ew4 kabina.
c) Nawigator: zna powody dlaczego kabina jest zalewana,

po most.
d) Pomost przed kabin4 nawigaCyjn4 jest rOwAlet zalewany.

18. a) Radiostacja utrzymuj4ca sta14 14cznoi6 z W-w4 otrzy-
muje stamt4d pr4d z elektrowni poruszanej motorem
oraz z baterii akumulaterc5w.
Radiostacja utrzymuj4ca stal4 14cznofi6 z W-T04 pracuje
na baterii akumulatorenv tam ladowanych w elektrowni
poruszanej motorem.
Elektrownia poruszana motorem, albo baterie akumula-
torów dostarczaj4 prgdu radiostacji utrzymuj4cej mta-
14 14cznoge z W-w4.
Motor poruszany z baterii akumulatorOw porusza elek-
trownic, ktOra dostarcza prqdu radiostacji, utrzymu-
j4cej IacznogE z Warszawa.
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19.

22. a)

b)

c)

d)

23. a)
b)
c)
d)

24. a)

b)

Na Bai_,Jyku trwaly miesieczne sztormy ± plynely jesien-
ne mgly.
Przez jesienne mgIy I sztormy Baltyk" plyn4I przez
miesi4c.
"Baltyk" p1yn41 prez miesieczne sztormy I jesienne
mgly.
Przez miesi4c trwal na Baltyku sztorm I jesienne mgly.

Trasa wynosi osiem tysiecy mil i trzeba bedzie zatrzy-
ma6 sie, ±eby uzupeini6 zapas wegla I slodkiej wody_
Trasa wynosi osiem tysiecy kilometr6w i trzeba bedzie
zatrzyma*6 sic, ieby uzupelniE zapas wegia I sIodkiej
wody.
Trzeba bedzie rayn46 prawle 8 tysiecy kilometrow, le-

uzupeini zapas wegla I slodkiej wody.
0d1eg1oA6 do celu podroy wynosi pravNrie 8 tys. klm,

trzeba bedzie zatrzymae sie, ieby uzupeIniE zapas
wegia I siodkiej

Po poludniu fale znowu pokrywaIy morze.
Po poludniu w godine fale znowu pokryly morze.
Po godzinielpoludniowe fale znowu pokryly morze.
W godzine fale znowu pokryly poludniowe morze.

Jeden z marynarzy spadi na poklad i tylko relingi za-
trzymaly go przed burt4.
Jeden z marynarzy upadI na poklad I uratowaly go tyl-
ko relingi.
Jeden reling spadal za burte, ale marynarz zatrzymal
go na pokiadzie.
Marynarze spadli na jeden z Ooklad6w, ale relingi za-
trzymaly ich przed burt4.

W nocy minela burzai..zbliAal sie Iadny ranek.
Po burzliwej nocy hadchodzil ranek.
Minela burza, noc, a nastepnie ranek.
Mineia noc ± ranek; zbliaa siq burza.

Nie mo2na gotowa6 na okrvcie, gdy przechyly
czaj4 skalv przechylomierza.
Nikt nic nie potrafi ugotowa6 na okrvcie, w
kuchni nie mieLci siv przechylomierz.
Nikt nie potrafi ugotowa6 wszystkiego
mierzu, gdy okrct ma du2e przechyly.
Ka2dY potrafi gotowae na przechylomie
ma male przechyly.

przekra-

ktc5rego

na przechylo-

gdy okrytZP.
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25. a) ByIa blisko jedenasta,gdy 13 padziernika Baltyk"
wszedl do portu.

b) Dochodzila godz. 13-ta.gdy 11 pa dziernika do portu
w Gdyni wszedI _Baltyk".

) Byla blisko jedenasta, gdy 0Gdynia" trzynastego pa'i-
dziernika weszla na Baltyk.

d) Byla blisko jedenastatgdy nBaltyk" 13 padziernika
wyszedl z Gdyni na morze.

Zatonivcie Albatrosa"

26. nAlbatros" stal zawsze sam przy koñcu nabrzeAa za ru-
fami dumnych okrqt6w I og14da1 ubogich krewnych.
Przy koncu nabrzea, za rufami dumnych okrgtów, stal
zawsze nAlbatros", wyg14daj4cy jak ich ubogi krewny.

c) Ubogi krewny dumnych okrvt6w, nAlbatros", stal zawsze
za ich rufami przy koticu nabrzea.

d) Wyg14daj4cy jak ubogi krewny dziwnych okrvt(5w, HAl-
batrostt, zawsze stal sam za ich rufami przy koficu na-
brzeAa.

27. Zgodnie z planem Ewiczeil letnich, cala flota zostala
w porcie macierzystym, a zostaI przebazowany Wabat-
ros".
Zgodnie z przebazowaniem okrgtOw do innych portów, ca-
ia flota miala letnie 6wiczen1a, a ItAlbatros" zostal
w porcie macierzystym.
Cala flota zostala przebazowana do innego portu zgod-
nie z planem letnich 6wiczeh, a w porcie macierzystym
zostal tylko Wilbatros".

d) Cala flota zostala w porcie macierzystym zgodnie z
planem letnich wiczeñ, a w innym porcie zostal
batros".

28. a) ZaIoga zdolala obróci okrvt burtq do fall i w6wczas
moAna bylo:uruchomie zepsuty motor.

b) Zaloga zdolala uruchomi6 zepsuty motor-i wowczas moA-
na bylo-.przynajmniej pozwoliE..na obracanie siv okrctu
buft4 do. fall.,

) Zaidga nie zdolala-obr6ci6-orvtuburt4 'do -fall 1 W6W-
czas_moAnabylo Przynajmniej-uruchoMiC: zepsuty_motor.

d) Zaloga_uruchoMila Zepsuty: motor i. mOria_byld wowczas
przynajMniej-nie pozWoliE pa obracanie si@ okrytu bur-
t4 do- fall.
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29. a) Za dwie godziny wylqdujq na mieliinie, jete1i dalej
btdq drylowa6 z tq samq szybkoLciq.

b) Jete1i nie wy1qclujq na mie1iinie, to za dwie godziny
1304 dryfowa6 z tq samq szybkoAciq.

c) Jeteli btdq 14dowae na mieliAnie, to nie btdq dryfo-
waé z tq samq szybkoAciq.

d) Jeteli za dude godziny btdq dryfowae, to z tq samq
szybkoLciq wy1qclujq na mie1iinie.

30. a) Przechyl byl jut tak duty, te tylko trzymajqc sip
relingu motna bylo przejLE na pokladzie.
Kiedy trzymano sit za relingl_pyzechyl_stale sip po-
witkszal, tak te_nie motna bylo przejae na pokladzie.

c) Kiedy na pokladzie przechyi sip powitkszal, moina by-
lo przejA6 za relingi.

d) Przechyl relingu byl tak duty, te nie motna byio
utrzyma6 sit na pokladzie.
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VOCABULARY

biegun p61nocny, m - North Pole
bieguna p6inocnego, gen .

2. sprawozdanie, - report, account

3. historia, f.
historii, gen.

- history, story

4. arktyczny, arktyczna
arktyczne

- arctic (as adj.)

5. barometr, m.
barometru, gen. S.

- barometer

6. zalewa6, 1. zalad, p.
zalewam zaleje
zalewa zaleje

- to flood, to submerge,
to swamp

iluminator, m.
iluminatora, gen. S.

porthole

przechyll m.
przechylu, gen.

- incline, heel

9. wlaLciwy, wlaficiwa,

poryw, m.
porywu, gen.

w1a6ciwe - right, proper, appro-
priate

gust

11. kabina nawigacyjna chart room

12. nawigator, m.
nawigatora, gen.

- navigator

13. zwrot, m.
zwrotu, gfin. S.

- turn, reverse

14. powlerzchnia, f. - surface area

15. burzliwy, burzliwa, burzliwe - stormy, turbulent

16. awaria, f
awarii, gen.

- damage, breakdown,
failure, average.

17. kociol, m.
kotla, gen.

- boiler, caldron, kettle

8 7
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18. siodka woda

19. oblewae, 1. oblaE, p.
oblewam oblejv
oblewa obleje

- fresh water, sweetwater

- to pour on,
besprinkle

20. ekran radaru, m.
ekranu radaru, gen. S.

- scope, radar screen

21. impuls, m
impulsu, gen. S.

- blip, impulse

22. ekspedycja polarna - polar expedition

23. 14d, m. - land
14dul gen.

24. wy1adowa, p. wy1adowywa'6,
wyladujc wytadowuj
wyladuje wyladowuje

- to unload, to disembark,
to discharge

25. kra, f. - ice float ice-cake

26. utrudniaE, i. utrudni6, p.
utrudniam utrudni
utrudnia utrudni

- to make more difficult

27. w4ski, wqska, w4skie - na ow

28. pr4d, m.
prqdu, gen. s.

- current, flow, drift,
trend

29. porusza6 (siv) - to drive, to move, to
poruszam (si ) work (to move, to
porusza (si

poruszy6 (siq) p.
poruszq (si
poruszy (si

travel)

30. akumulator, m.
akumulatora, gen.

storage battery,
accumulator

31. grad, m.
gradul,gen.

- hail-

32. reling, m.
relinga, gen. S.

- (bulwark ) rail



sterownia2 f
sterownil gen, S.

34. przechylomierz 2 m. - inclinometer
przechylomierzal gen.

LESSON 116 (N)

pilot house., wheel house
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PATTERN SENTENCES

1. Zesp6I 22pracyjny skladal sic z dwunastu okrgt6w.

Ka2dy dow6dca zespolu operacyjnego ma swój proporczyk.

3. Rpzpale piect be jest zimno w pokoju.

4. Cala flota plyneIa w kierunku poIudniowy

5. TO jest nowy Ezyfr, którege pan nie zna.

6. Dostalem rozkaz, kt6ry nakazuje zmiang kursu.

7 Rozkaz operacyply przewiduje wszystkie szczególy wykona-
nia tego zadania.

8. Zagroda minowa o dlugoAci trzech kilometraw zostala ju2
wykonana.

9. Gl6wny urzd znajduje sig w tamtym budynku.

10. Za chwilg zrzuce wszystkie bomby na ten most.

11. Kadlub statku byl bardzo uszkodzony.

12. Niestety jeden wrsg kadluba jest zlaman

13. Niebo od rana bylo bezchmurne.

14. Statek powoli wplywal do portu,

15. Podstawa_chmur deszczowych.jest zwykle nisko nad ziemi4.

16. Alarm bojowy trwal przez caly

17 Patrolowiec do wleczora rozpoz'a sektor morza przed

18 Zgrupowanie bojowe okrtt6w wojenn ch jest czeAci4 zespolu
operacyjnego.

19. Staw cz min mial pigE min na pokladzie.'

20. K4t kursowy jest to k4t migdzy 1ini4 kur
runkiem na obserwowany przedmiot.

21.

u okrctu, kie-

K4t biegu jest to k4t miedzy 1ini4,14cz4c4 kret-cel z
okrgtem strze1aj4cym, a kurs m okrgtu-celu.
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22. Przekanik przekazuje dane do dzial.

23. PrzekaInik jest poruszany przez motorek.

24. Nasza artyieria ImIELLLELLLEEILJLE do stanowisk nieprzyja-

ciela.

25. Maly bieg to bieg przy maIych obrotach si1nika.

26. Nasz okret patroluje Zatoke Gdafisk4.

27. Ten aparat torpedowy potrzebuje remontu.

28. On jest sIabym strzelcem i on czesto chybia,

29. Wrak zostal odprowadzony do portu.

30. Reda to obszar wodny przed portem, na którym statki cze-
--,kai4 na wprowadzenie do portu przez pmlota.

31. On wykonaI to zgodnie z przepisami lotu wzrokowego.

32 Dow6dca na pewno odwola ten rozkaz.

33. Jutro nasz statek wyokretuje amunicje.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Zaminowanie zatoki

W dniu 30 sierpnia 1939 roku dc,w6dca zespolu operacyjnego,

którego proporczyk byl na ORP Cokrgt Rzeczypospolitej Polski

Blyskawicy" wydal rozkaz, eby niszczyciele Blyskawica",

"Grom" I Burza" natychmiast ropaliIy wszystkie kotIy I jak

najszybciej popIyngly na Morze Polnocne w celu poIqczenia sig

z flotq brytyjsk4. ORP diiicher" mial by6 oddany do dyspozycji

dow6dcy obr ny wybrze2a.

1 wrzegnia okoIo godziny 16.00 okrgty otrzymaly sygnal

"Rurko" szyfr, kt6ry nakazywal otworzenie koperty, bgdqcej

w posiadaniu dow6dcy, a oznaczonej tym sIowem. Po otwarciu ko-

perty, dowiedziano sig, ±e byI to rozkaz operacyjny, nakazuj4-

cy postawienie zagrody minowej na godzing 22.00. Cala flota

z wyj4tkiem okrgteiw podwodnych miala wzi46 udzial w wy onaniu

tego rozkazu.

Okolo godziny 18.00 w odlegloAci mniej wigcej 3 mil mors-

kich od Helu flotg zaatakowaly nieprzyjacielskie bombowce.

GIOwnym przedmiotem ataku by d3ryf" za1adowany minami, na kt6-

rego zrzucono wigksz4 i1 og6 bomb ró2nej wielkogci.

Po 20 minutach, gdy samoloty zrzucily ju2 swój zapas bomb

odlecialy, dow6dca kazal sprawdzi6 straty w ludziach olaz za-

me1dowa6 stanie kadluba, wr-vge5w i a inny h uszkodzeniach.

W ludziach 2adnych strat nie byIo. Niebo które dot4d bylo bez-

92



LESSON 117 (N)

chmurne 02E914 zaczvto sit pokrywa6 chmurami. Podstawa_chmur

wynosila okolo 700 m. Niebezpieczenstwo nowego nalotu minclo.

Na wyznaczonej pozycji okrqty znalazly sic trochc za

wczegnie. Zaczcly wicc one kr4iyE w wyznaczonym sektorze, ma-

j4c zalogc w stanie alarmu bojowego. Od szybkiego rozpoznania

okrctc5w nieprzyjaciela za1eie6 mogly iosy zruania teo

okrct(5w wojennych oraz losu bezbronnych stawiaczy min zajctych

minowaniem.

Nagle jednoczegnie z kilku punkt6w obserwacyjnych

,Wichru", przyszly meldunki: Dwa niszczyciele, k4t kursowy

330°. K4t biegu lewo 900", a za chwilc od dalmierza: od-

legiog6 4500 m". Niszczyciele, id4ce w szyku torowy zostaly

zauwaione w gwietie ksiciyca. Oficer artylerii, który od razu

zaczai obserwacjc ruchu okrgtOw nieprzyjacielskich, zameldowai:

"szybkogE ponad 20 wgzi6w. Przeka'iniki w ruch". Zaraz motor-

ki elektryczne przyrz4d6w, przekazuj4cych dane do dzial za-
__

czcly pracowa6. Lufy dzial obrócily sic w kierunku pierwszego

z okrctów. Podano komendc: Dzialo numer jeden przygotowa6

p ciski ogwietlaj4ce1"

W gwietle ksic2yca doskonale wida6 bylo okrct nieprzyja-

ciela, w odleglogci która nie wymaga nawet wstrzeliwania s_

Niestety jednak kapitanowi "Wichru nie wolno bylo strzelak.

Rozkaz operacyjny m wi jasno nie wolno zdradzae sic ze

j4 obecnoLc14

I znOw "Wicher" kr4y mayrn biegiem w malyrn sektorze,
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chociat niedaleko manewruja dwa nieprzyjacielskie niszczyciele.

Trudno jest jednym okrgtem patrolowae nawet na tak malym,

bo tylko c2terdziestomilowym odcinku migdzy Helem, a Pilaw4.

Nagle meldunek: ,K4t kursowy 600, kr4townik typu L".

Kr4townik idzie dui4 szybkoLci4 w odlegioLci 5000 m. Wszyst-

kie lufy na celu. Aparaty torpedowe gotowe do strzalu.

Zaloga 1;Wichru" wie, te w tej pozycji, salwa torpedowa

nie mole chybie le ten kr4lownik za chwilg m6glby bye wrakiem,

ale wie równiet, 2e kr4townik nie mi5g1 bye bez oslony, wigc nie

bylby to koniec walki. Walka zdradzilaby od razu miejsce za-

grody minowej

Wicher przyplywa na redg Helu zgodnie z rozkazem opera-

cyjnym. Sygnalista melduje, le "Gryf" I tralowce w porcie.

Wszyscy 34 bardzo zdziwieni,dlaczego tak wczeinie odplynvly

od zagrody minowej I jut 34 w porcie. Okazuje sig le operac-

ja minowania zostala odwolana. Wszyscy 0 tym wiedzieli tylko

nie "Wichert Latwo motna sobie wyobrazie co myAlal o tym do-

wódca I cala zaloga "Wichru".

Tego samego dnia przybyl na okrgt o icer przyslany ze

t bu. Przywi6z1 on rozkaz, te Wicheri ma wejfie do portu,

zgasie ogiefi pod kotlami i wyokrgtowae broil podwodn4. Znaczy-

lo to le IMicher' mial jui tylko speIniae rolg plywaj4cej ba-

terii, broni4cej Helu. Raz jeszcze dow6dca MUchru musial,

nie bior4c pod uwagg swojego zdania,mykonae rozkaz. Tak sig

skoficzyla kariera ORP ,Wicher" w drugiej wojnie Awiatowej.
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1. zespól operacyjny
zespolu, gen. s.

2. proporczyk, m.
proporczyka, gen.

rozpali6, p.
rozpale
rozpali

flota f.

VOCABULARY

- task force

- pennant

rozpala6,
rozpalam
rozpala

5. szyfr, m.
szyfru, gen. s.

6 nakazywa6, i.
nakazujv
nakazuje

nakazat, p.
nakaie
nakaie

7. rozkaz operacyjny

zagroda minowa

9. glbwny, gl6wna, glemne

10. zrzucie, p.
zrzucv
zrzuci

zrzucak, i.
zrzucam
zrzuca

11. kadlub, m.
kadluba, gen. s.

12. wreg, m.
wrcgu, gen. S.

13. bezchmurny, bezchmurna,
bezchmurne

14. powoli

15. podstawa chmur

16. alarm bojowy

17. rozpoznae, p.
rozpoznam
rozpozna

rotpoznawa6, i.
rozpoznaje
rozpoznaje
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- to build a fire, to make
a fire, to ignite sto fire up
(a boiler)

- fleet

code

- to command, to order

- operational order

- mine barrier

- main, cnief, principal

- to drop

- hull, fuselage

- frame, rib

- cloudless

- slowly

- cloud base

action station

- to reconnoiter, to re-
cognize, to discriminate
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18. zgrupowanie bojowe okret6w
wojennych

19. stawiacz min, m.
stawiacza min, gen. s.

20. kqt kursowy

21. k4t biegu

22. przekanik, m.
przekainika, gen.

23. motorek, m.
motorku, gen. s

24. wstrze1iwa6 sic, i.
wstrzeliwuje sic
wstrzeliwuje sic

wstrzela6 sic, p.
wstrzelam sie
wstrzela sic

25. maIy bieg

26. patro1owa6, i. (no perf.)
patroluje
patroluje

27. aparat torpedowy

28. chybi6, p.
chybic
chybi

- task group

- minelayer

- heading angle, re-
lative bearing

- inclination

- relay, transmitter

- small engine

- to straddle, to
zero in, to search

- decreased speed,
slow run

- to patrol
to reconnoiter

- torpedo tube

chybiaé, i. --to 'miss
chybiam
-chybia

29. wrak, m.
wraka, gen. s.

30. reda, f.

zgodnie

88

- wreck

- toad; roadstead

- in compliance, in
agreement, according
to, in accordance



odwolae, p.
odwoIam
odwola

LESSON 117 (N)

- to call off, to cancel

odwolywae, 1.
odwoluje
odwoluje

33. wyokrvtowae, p. (no imp.) - to disembark, to put
wyokretujv ashore, to land
wyokrgtuje

Ar 4 se ** e. * ***

SiS ..Warszawa" en z weteranów poiskiek floty.



LESSON 118 (N)

PATTERN SENTENCES

1. Ofirer-mechanik stal przy kotle i nie mogi zrozumie8
Co bylo powodem awarii.

2. Plotylla, to doLE duty zesp61 okrct6w wojennych, zw1asz-
cza lekkich jak niszczyciele I tralowre.

3. W kaid m porcie jest molo.

4 Jutro na zebraniu przem6w1 pani Walewska.

5. On zawsze gwitdie sobie kiedy bierze prysznic.

6. Cuma Jest to lina, która sluiy do cumowania okrct6w.

7. Odbijacz na ladowniku, to bardzo crcsto stara opona sa-
mochodowa.

Palochron jest to bciana zrobiona czcsto z kamien a,
kt6ra chroni port przed falami z otwartego morza.

9 Zanurzymy 16di na czterdzieaci metrów.

10. Pr6bne strzelanie z dzialka udalo Sic.

11. Ten niszczyciel czcsto eskortuje statki handlowe.

12. Frachtowiec jest to statek handlowy, kt6ry przewozi to-
wary drog4 morsk4.

13. Torpeda to glówna broil okrctów podwodnych.

14. Wczasie sztormu statek przechy1a sit bardzo na pram%
1ew4 burte.

15. Dal sic slyszet wybuch I za chwilc statek poszedl na dno.

16. Noc byla ciemna I wachtowy nie zauwatyl okretu npla.

17. Nie zmarznc, bo mam cieply plaszcz.

18. Nie motna bylo widziet slofica, bo warstwachmur byla
bardzo gruba.

19. Przed zanurzeniem okrctu podwodnego trzeba zamkn46 wlaz.

20. Centrala, to kabina, w kt6rej znajduje sic wigkszoLt
przyrz4d6w potrzebnych do manewrowania okretem.

90 98
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Okrct podwodny U-372

W polowie stycznia U-372 wyszedl znowu w morze. Zaloga

byla ta sama co w poprzednich rejsach.

W noc przed wyjLciem w morze odbylo sic wiçeksze picie w

mesie. Nastepnego dnia marynarze zapakowali wszystkie swoje

rzeczy.

Zaloga zaladowala sic do autobusu, kti5ry ruszyl w kierunku

portu. Zatrzymal sie on przed schronem okrctu podwodnego.

Zaloga wniosla swoje osobiste rzeczy do okrctu a potem

wyszia na poklad. Oficer-mechanik I pierwszy oficer zameldo-

wall dowc5dcy 0 gotowoLci swoich ludzi.

PojawiI sic teraz dow6dca flotylli. Kiedy dow6dca okrctu,

kapitan Werner,zameldowal 0 gotowogci, dowodca flotylli stojac

na molo przem6wil do zabogi. Po przemówieniu pierwszy oficer

zaxwizdal I rzucono cumy. Pierwsza wachta poszia na stanowis-

ka, a reszta zalogi stala w szeregu na pokIadzie. Wciagnieto

dziobowe i rufowe cumy, a potem 291tilaEzs 1 okret tytem wyply-

1141 powoli ze schronu.

Po wyjLciu ze schronu okret wykonAI-Zwrot o 180 stopni.

Potem min4wszyfalochron wyp1yn41-na. otwarte -morze. Liny cu-

mu:j4ce zloono pod pOkadeM 1 przygotowano pokad do zanurzenia.

Porucznik spraw4zil robotç maryfiarzy, a Pptem przyjrzal si

probnemu.strzelafilu z 20milimetrowego dzialka 1 karabine5w ma=



szynowych. Teraz wszyscy zeszli pod

dowal dowódcy, ±e wszystko gotowe do

okrctu

mil na

0

LESSON 118 (N)

poklad, a porucznik zamel-

zanurzenia.

wyznaczonym punkcie eskortuj4cy patrolowiec odplynal od

podwodnego w stronc portu. Okrct podwodny plyn41 kilka

powierzchni, po czym zanurzyl sic.

zmierzchu piatego dnia pc) wyjAciu w morze zobaczyli oni

frachtowiec, okolo szegciu tysiccy ton, plynacy z niewielkq

szybkogcig.

re)dokrccie.

Frachtowiec zatrzymal sic, ale nie widat bylo 2adnego

przechylu. Dowódca polecil pierwszemu oficerowi wachtowemn

wystrzeli6 drugg torpedg. W tej samej jednak chwili z kabiny

radiowej przekazano wiadomog6 e frachtowiec wyslal telegram

uSOS storpedowany przez okrgt podwodny, tonc szybko" - poda-

na byla jego pozycja. Dow6dca odwolaI rozkaz wystrz lenia dru-

giej torpedy. Zs_ chwile frachtowiec przechylil sic na lew4 bur-

tc, lea1 na niej przez kilka minut pc) czym poszedl na dna.

Od tygodni sztormowa fala przewalaIa sic przez pomost na

którym stall wachtowi. 0 pôlnocy 1 0 godzinie czwartej kiedy

wachtowi schodzili p d poklad byli bardzo zmarznicci. Tylko

raz zaloga zobaczyla slofice nad warstw4 chmur.

Pewnego dnia, kiedy pierwszy oficer stal na pomoAcie,

krzykna1: Zanurzenlealarmowel' Dwaj wachtowi skoczyli do

W dwie godziny p6niej Iorpeda trafila statek w

wlazu. Pierwszy oficer zawolal
fr
Zanurzenie" zanim centraia

zglosila gotowog6.--

kiedy-schodzil w 061

Próbowal on jeszcze zatrzymae pokrywg wiazu,

ale pokrywa zatrzasngla sic. Pierwszy

9 .101
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oficer krzyknal z bi51u. Jego palce zostaly zmia2d2one migdzy

pokryw41 a brzegiem wlazu. Z tego powodu pokrywa wiazu nie

zostala zupeInie zamknigta, a pierwszy oficer nie m6g1 wyc1ag-

n46 swoich pa1c6w, Okrgt zanurzyl sig ju2 dziobem I schodzil

pod wodg. Morze przelewalo siv ju2 nag okretem I woda

sip w1ewa6_ przez wlaz kiosku na podiogg central!.

Ludzie z zalogi nie chcieli uton46 z powodu kilku

zaczgla

palców.

Jeden z ludzi w central! zepchn4I stopy pierwszego oficera z

drabinki, poci4gn41

do central!. Jeden

n4I wlaz. Pierwszy

a malym palcem jego

ze wszystkich sil I pierwszy oficer spadl

z marynarzy wspi41 siy na drabink I zamk-

oficer letal na podlodze. Miedzy Arodkowym

rvici byla wyrwa.

Okrvt zszedl J-2 na glebokoA6 siedemdziesieciu metrów za-

mim oficer-mechanik wyrównal go. Kapitan dal rozkaz, 2eby my-

prOwadziE okrvt na glgbOko66 peryskopow4. Kiedy kapitan zapy-

tal dlaczego zanurzono okret trzymal odpowiecUi, 2e z powodu

zaobserwowanego samcilotu.

-PrzenieAli pierwszegp oficera do jego koi. Mat przyszedl

zaloly1 mu .opatrupek na rvito. Oedy skoficzyl, zostal iwy-

myAlany przez dow6dcv za-opuAzczenie swojego stanowiska w zanu-
.

rzeniu I bez zezwolenia.

W czasie obiadu oficer wachtowy mial przemówienie o niebez-

pieczefistwie maltefistwa dla marynarzy. Okazalo sie, 2e Alubna

obr4czka Mote zagrozi6

by pierwszy oficer nie

palc6w.

iyciu OiOdziesieciu ludzi, a takie gdy-

nosil Alubn j obr4czki nie stracilby



1. oficer-mechanik

flotylla, f.

3. molo, n.

przem6wi6
przem6wiy
przem6wi

5. zagwizda6, p.
zagwi2d2y
zagwiid2e

LESSON 118 (N)

VOCABULARY

- engineer officer

- fleet, flotilla

- pier, dock

przemawiaE, 1. -
przemawiam
przemawia

gwizdah,
gwi2d2y
gml2d2e

6. cuma, f.

7. odbi acz, ni .

odbijacza, gen.

8. falochron, mu
falochronu, gen.

9. _anurzy6, p. zanurzak,
zanurzy zanurzam
zanurzy zanurza

10. pr6bny, pr6bna, pr6bne

11. eskortowat
eskortujy
eskortuje

i. (no perf.)

12. frachtowiec, mu
frachtowca gen. s.

13. torpeda, f.

14. przechyli6 (sic
przechyly (si )
przechyli (sic)

przechylak (sie),
Przechylam (sic)
przechyla (sly)

15. dno, n.

P-

to speak, to deliver a
speech, to address

- to whistle

- line, mooring

- fender, padding, .bumper

- breakwater

- to submerget.to dive,
to dip

- trial, te st (as adj.
tentativt

- to escort

freight r, cargo boat

- torpedo

to heel, to tilt,
to bank

- bottom
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16. wachtowyt m.
wachtowego

17. zmarzn4e, p.
zmarznv
zmarznie

18. warstwa chmur

gen .

marzn4E, i.
marznc
marznie

19. wlaz, m.
wlazu, gen. s

20. centrala, f.

21. zatrzasn48, p. (no imp.)
zatrzasnv
zatrzagnie

22. b61, m.
b61u, gen. s

23. zmiaId2yE, p.
zmiaid2g
zmia2d2y

24. wlewaE (sic)
wlewam
wlewa (sic)

wlaé (sir), 13-
wlejv
wleje (sie)

25. kiosk, m.
kiosku, gen.

26. zepchnaE, p.
zepictinv
zepchnie

mia2d2y6, 1.
mia2d2v
mia2d2y

1.

S.

spychaE, i.
spycham
spycha

27. wyrwa, f

28. wyprowadziE, p.
wyprowadzv
wyprowadzi

wyprowadzae,
wyprowadzam
wyprowadza

1.

- watchman

freeze, to be cold

- cloud layer

- manhole, hatch, scuttle

- control room

- to snap, to crash back
into place

- pain

- to crush, to squash

t- pour in

- conning tower

- to push down

- breach

- to bring out, to get a
ship out tosea
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,
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PATTERN SENTENCES

Prawie ka2dy milicjant ma Kwizdek.

2. Mewa dIugo leciala za statkiem.

J6zef ju± treci raz zdale egzam n prawa jazdy, ale pew-
nie znowu nie zda.

4. Kapitan sam chciaI sprawdzie sprawnoLe zalogi.

S. Niech pan okreAli dokIadnie gdzie znajduje sic ter ob6z.

6. Po poIudniu nauczyciel poprawi egzaminy I obliczy stopnie.

7. Sternik steruje statkiem.

8. Tr7eba zamkn46 szczelnie okna, bo idzie burza z deszczem.

9. Ten szwajcarski zegarek ma doskonaly mechanizm.

10. anometr slu*y do mierzenia ciinienia.

11. Byly tak silne mrozy, 2e rurociu w naszym miasteczku
pgkl.

12. Balast tego okr@tu podwodnego mynosi 2 tony.

13 Kapitan okretu podwodnego obsermowal przez per s op ni -
przyjacielskie wybrzee.

14. Stalowy zegarek jest zwykle tanszy od zlotego.

15. Maria REEEKElEi klucz w drzwiach I wejdzie do domu.

16. Podczas manewrów ruziemca musi znae zadania obu stron.

17. Zaraz rozlo2@ map@ na stole i pokate ci, któredy poje-
dziemy.

18 Wspinaj4c siv na slup, Zygmunt zobaczyi, 2e ostatni uchwyt
byl zlamany.

19. To jest bardzo Etslihatax przyrz4d.

20. Przestae wioslowael Najmniejszy halas zdradzi nasze p -
lotenie.

9
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21. Zje2d2a1iLmy w d61 z coraz wivkszq szybkogciq.

22. Nie mog rozwiqzaE tego zadania; jest ono zbyt skompliko-
wane dla mnie.

UsIyszawszy wybuch zbieglem na d61 obaczylem, 2e jedna
wyrzutnia byla zniszczona.

24. Chronometr s1u2y do mierzenia czasu.

25. Taki przyrzqd nawiacyjny byI u2ywany sto 1 t temu; powi-
nien byt w muzeum a nie w kiosku.

26. Za chwi1 dow6dca znów pochyi.i siç nad mapq I bvdzie wyz-
naczal marszrutq

Tr6jkqt ma trzy kqty.

28. Wiatr pochylil wier-,cholek drzewa.

29. Mechanizm sterowniczy przeprowadza torpedv pod kadlubem
atakowanego okrvtu.

0 Gdy torpeda trafila okrvt,na t4pil wybuch.

31. Odchylenie od normalnej wagA nie powinno przekraczat 5%

32. Wiadomoi6 o gmierci kolegi ile wplynie na stan zdrowia
chorego.

Niepowodzeniejakie spotkalo Józefa zmartwilo jego rodzI
ny.

MmandospnymftW

2. _

9
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Ak torTedowy

Slychat. bylo dzwonki I sygnaly wewn4trz okrctu. 11Alarrn

manewrowyl". Kilka Rwizdków, cumy zwolnily okrct od nabrzea.

Micdzy burt4 a 14dem zacz41 sicpowicksza6 pas wody. Po kilku-

nastu minutach zarysy portu wojennego zostaly za ruf4. Okrct

torpedowy Mewa" szedl n. pozycjc.

Dowódca okrgtu kpt. Rybka zdawal dziL egzamin z wyszkole-

nia zalogi I przygotowania okrctu. Wynik dzisiejszego zadania

ataku torpedowego z zanurzenia mial pokazae n)rawnogt kilku-

dziesiccioosobowej zalogi nMewy".

S1ycha6 komendc - Do zanurzenial

Nawigator spojrzal na mapv. Pod wod4 nie ma punktOw orien-

tacyjnych, a mimo to trzeba moc w kaidej chwili okreáliE pozyc-

jc okrctu. Danymi do obliczenia pozycji s4 szybkogE I k4ty kur-

sowe sternik6w.

Wlaz szczelnie zamknicty. Ostatni schodzi do kiosku dow6d-

ca okrctu. Okrct buja sic na krótkiej baltyckiej fall. Z radio-

stacji wysl no do bazy meldunek o zanurzeniu.

W centrali znajdu 4 sic wszystkie mechanizmy do kierowania

okrctem podwodnym.

Wskathwki manometri5w zaczynaj4 porusza6 sir. SIychal

w rurociatgach przeplywa woda do balastów. Zanurzamy sic/

Dowc5dca okrctu patrzy przez peryskop 1 widzi jak fala prze-
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wala sic przez dzi6b. Wida6 jak antena zanurza sic w morzu.

Antena jest to gruba lina stalowa. Po przekrcceniu peryskopu

o 180
o widac jak rufc za1ewaj4 fale. Okrct byl zanurzony poni-

zej glcbokoici peryskopowej

Wedlug obliczeñ naszego nawigatora, okrct znajdowal sic j

w sektorze dzialafi. Niedaleko powinien znajdowat sic cel ataku

patrolowiec z rozjemcami na pokladzie.

Na peryskopow0- dal rozkaz kpt. Rybka I rozloIy1 uchmyty

peryskopu, 2eby obserwows.6 powierzchnic morza. Tylko on wie,co

sic dzieje na powierzchni Cala zaloga, oficerowie, podoficero-

wie I ponad p6I setki marynarzy czekaja na rozkazy czlowieka

przy peryskople. Nie molno nikomu z za/ogi op6iniE sic z myko-

naniem rozkazu. Odpowiedzialnoge kaldego marynarza na okrpcie

podwodnym jest o wiele wipksza nii na innych okrctach-

SprawnoA6 alogi ma jeszcze wicksze znaczenie w warunkacb

bojowych.

Od delikatnych ruch6w sterów glcboko ciowych na dziobie

rufie okrctu za1e2y teraz, czy okrct wynurzy sic caly I zdradzi

swe polo2enie, czy tylko peryskop poka2e sip nad powierzchnial.

Oczy rozjemców patrza teraz na morze. R6wnie2 Lcigacze okrctelw

podwodnych towarzyszqce patrolowcowl moglyby zauwa2y6 okrct pod-

wodny.

Peryskop w d6I1

Dow6dca wykryl cel. Roxpoczal sic atak torpedowy. Zaczyna

sic skomplikowarieobliczanie wsp6Irzcdnych ataku. Do chwili, kie.

dy torpeda opuLci wyrzutnic, jest jeszcze sporo czasu, ale chwi-
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la ta musi by& jut teraz ustalona.

Na peryskopow41

Dowe5dca okrgtu ktTc4c peryskopem podaje nawigatorowi cyfry

dane. Jeszcze tylko kilka operacji dalmierzem I znów perys-

kop zostaje schowany. Czas mierzony jest chronometrem w kios-

ku dow6dcy.

Nad przyrz4dami nawigacyjnymi w kioskm pochylily si glowy

dow6dcy I nawigatora. W ciAgu tych kilku =nut obserwowania

przez peryskop, dowódca zebral dane co do odlegIoAci od okr?tu,

szybkogci I k4talp pod jakim piynie okrvt cel w stosunku do nasze-

go kursu. Zaczyna sic obliczanie tri5jkqta strzaiu. Na jednym

wierzcholku trójk4ta jest ,Mewa", drugi wierzcholek to potote-

nie celu w czasie strzalu, a trzeci wierzcholek to punkt, w któ-

rym cel i torpeda powinny sIc spotkae.

Uwaga na aparatachl Pall

Lekki wstrz4s kadluba okrvtu. Dwutonowa torpeda opuLcila

wyrzutniv wystrzelona ku celowi. Nastawiony na wicksz4 glvbo-

koiE mechanizm sterowniczy powinien przeprowadzie torpede kil-

ka metrow pod kadlubem atakowanego patrolowca.

"Randka", jak4 wyznaczyl dowódca okrvtu torpedzie I celowi

powinna nast40.6 punktualnie w ustalonym miejscu. Wszystkie od-

chylenia: Ile obliczona odleglogE i szybkoge calu, sekundowe

opólnienie strzalu moie wpayn46 na niepowodzenie.

0 wyniku ataku zaloga dowiedziata sic od rozjemców, dopier°

po skoliczeniu Ewiczen.
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VOCABULARY

1. gwizdek, m. whistle,(bootswain) pipe
gwizdka, gen. s.

2. mewa, f. seagull

zdawa6 egzamin, i. - to take an examination
zdajc egzamin
zdaje egzamin

zdal egzamin, p. - to pass an examination
zdam egzamin
zda egzamin

4. sprawnoLé, f. - efficiency

5. okregli6, p.
okreLlg
okreLli

10.

11.

12. balaat, m. - ballast
balastu, gen.

okreLla6, 1.
okreblam
okrebla

obliczyE, p.
obliczv
obliczy

obliczaa, 1.
obliczam
oblicza

sternik, m.
sternika, gen.

szczelnie - tightly, close

mechanizm, m. - mechanism
mechanizmu, gen. s.

- to determine, to define

- to compute,
to evaluate,

calculate,
figure out

- helmsman, mbeelman

manometr, m. - pressure gauge, man meter
manometra, gen.

ruroci4g, m. - pipeline, piping, pipe
ruroci4gu, gen.

_ iii
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13. peryskop, m. - periscope
peryskopu, gen. s.

14 stalowy, stalowa, stalowe - steel (as adj.)

15. przekrvcie,
przekrvcv
przekrvci

krvcit:
krvcv
krvci

P.

rozjemca, m.
rozjemcy, gen.

17 rozio2y6, P.
rozlotv
rozlo2y

rozkladaé,
rozkladam
rozklada

18 uchwyt, m.
uchwytu, gen.

19. delikatny, delikatna,
delikatne

zdradzie,
zdradzv
zdradzi

P.

zdradzae, 1.
zdradzam
zdradza

21. wdóI

- to turn

mpire, referee, arbiter

- to spread, to open (the arms
of a periscope)

grip, h ndle

- delicate, subtle, fine

betray

- downward

22. skomplikowany, skomplikowa- - complicated
na, skomplikowane

3 wyrzutnia, f.

24. chronometry m.
chronometra, gen. s.

launcher, chute

- chronometer

25. nawigacyjny, nawigacyjna - navigational
nawigacyjne

104
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pochy1i6 sir, p.
pochylp sip
pochyli sip
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- to lean, to stoop, to bow

27.

pochy1a6 sip,
pochylam sip
pochyla sip

tr6jk4t, m.
trójk4tal gen.

-ri gle

28. wierzchoiek,
wierzcholka, gen. s

apex, vertex, cusp, top

29 sterowniczy, sterownicza
sterownicze

- steering, control ( s adj.)

30. nast4pie, p. - to take place, to happen, to
nastapip
nast4pi

nastppowa6, 1.
nastppujp
nastppuje

succeed, to follow

31. odchylenie, n.
odchylenia, gen. S.

- deviation, deflection,
parture

32. wplyn46, P. wpIywa6,
wplynp wplywam
wplynie uplywa

- to influence, to affect, to
bear upon

33. niepowodzenie, n. - failure, miscarriage
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PALI-ERN SENTENCES

I. Stanowisko dowodzenia znajdowaIo sie w nowoczesnym budynku.

2. Samolot szybko nabieraagokogci I wkrótce znajdzie sie

nad chmurami.

Slofice ogwiecaIo szczyt gory.

4. Wysokogciomierz wskazywal, ie by1igmy ju na wysokogci

1000 metrOw-..

S. Odrzutowiec NIG 22 jest bardzo szybki.

6 Myglalem, Ze kapitan zakotwiczy statek w Gdyni.

7. Jui pierwsza seria z mojego KMu trafila w cel.

8. Samolot schodzi 1otem glizgowim pewno za chwile bedzie
_ _

14dowa1.

9. Za trafionym samolotem ciggnela sic ciemna smuga.

10. Z okien pa14cego sic domu wychodziI czarny dym.

11. Dwumotorowy odrzutowiec npla przelecial nad naszym stan

wiskiem.

12. Celownik to jest przyrz4d do celowania.

13 Zygmunt doskonale gra w pokera i nawet taki gracz jak JO-

zef to slaby dla niego przeciwnik.

14. Byl przyplyw I ju± najwy2sza przybrze2na skala byla pokry-
ta wod4.

15. Widze jak bombowiec nadlatuje nad most, zrzuca bomby i.

szybko nabiera wys,)kogci.

16. Trafiony samolot spada jak kamiefi.

17. Komora bombowa byla jeszcze zamknieta.

18. Angielskie okrety zatopily niemiecki pancernik.

19. Nie jestem gIodny, jedna kanaoka na drugie gniadanie mi

ITISarS.EX-

20. Jedna torpeda lotnicza trail a w gOrny poklad pancernika.
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21. Pilot mygliwca widziaI ju2 pokIad lotniskowy, na którym
mial wy1qdowa6.

22. SmiglEwisc to jest to samo, co helikopter.

23. Wczoraj zwiedzaligmy polski statek szkolny.

24. Zygmunt uczy si równie dobrze jak Andrzej.

25. Krq2ownik jest bardziej zwrotny od pancernika.

26. Iahiyka,jakq wojska niemieckie zastosowaly w 1939 roku,nie
byla przedtem znana.

27. Poplyniemy jak tylko Wolski wypompuje woci z lOdki.

28. Nie widzialem dobrze twarzy pilota, bo oslona kabiny byla

29. Nie mógI wystartowa6, bo prawa lotka byla uszkodzona.

30. To jest jakag pomylka, powiedzial Kowalski do kelnera,
nie zamawialem wina.

ja

31. Woda byla tak 21-KprtEittEEELta, 2e chlopiec z latwogci4 zna-
lazI wrzucony do jeziora pieni4dz.

32. Widzieligmy jak duty rekin podplywal do rannego marynarza.

33. Nastvpnego dnia rano zobaczyliLmy Przy14dek Dobre/ Nadziei.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Bombardowanie portu wojennuo

(Opowiadanie por. Sapinskiego)

Zawiadomiono nas, ±e w s*rong portu wojennego zb1i2aj4

sig samoloty nieprzyjaciela. Ze s anowlska dowodzenia wystrze-

lila w górT czerwona rakiel:a. Po kilku minutach, ja I m6j ko-

lega por. Kulesza byligmy ju w powietrzu. Otrzymawszy przez

radio rozkaz zaczgligmy naltisEHEEaLcliEi. Po chwili byligmy

nad szczytami chmur. Nasz wysokociontiz wskazywal 6 000 ffiet-

row. Zaraz potem przed nami z prawej zobaczyligmy cztery nie-

przyjacielskie odrzutowce. Lecialy one wprost na port, gdzie

znajdowaly sig nasze zakotwiczone okrgty wojenne. Zawiadomi.

lem Kuleszg przez radio, e bgdg atakowaI. Dalem dItig4 serip

z karabinu maszynowego z bliska I prowadzqcy bombowiec zacz4I

lotem glizgowym schodzi6 w d61 ciAgn4c za sob4 smugg dymu.

Przed sob4 miaIem ju drugi dwumctorowy odrzutowiec. Kulesza

walczyl w tym czasie z trzecim samolotem nieprzyjaciela. W ma-

mencie, gdy mialem ju w celowniku drugi bombowiec, poczulem

nagle ostry b61 w prawej nodze.

Jestem ranny, pomyglalem.

Przeciwnik m6j manewrowaI i unikal moich ataków. Nagle od

strony slofica nurkuja nieprzvjacielskie mygliwce. Maj4 przew-

gg wysoklgci i jest ich wigcej. Patrzq w d6I, pomigdzy bomb w-

cami widzg wybuchy pocisków przybrzenej artylerii przeciwlot

niczej.
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Nieprzyjacielskie bombowce znalazly sig teraz nad naszymi

okrtami I zaczely zrzuca6 bomby. Widae bylo, jak caIe serie

bomb spadaly z otwartych 1...2p1214_12212122my_sh w kierunku portu.

Pierwsze bomby spadly o godzinie 7.55. W porcie staI jeden pan-

cernik, jeden lotniskowiec I kilka kr4 ownik6w. Okrgty nie by-

ly na czas zaalarmowane i nie mogi: sig ruszy6. Kilka minut

bombardowania wystarczylo, 2eby kilka okrgt6w zostalo trafio

nych. Tdy lotnicze trafily w pokIad lotniskowy lotniskow-

ca niszcz4c jeden Amiglowiec. Statek szkolny stoj4cy na redzie

zostaI trafiony I powoli przechylal sig na bok. Grad bomb i

torped spadal co chwila z samolot6w nieprzyjaciela nad1atuj4-

cych falami. Nalot, kt6ry tak nagle nast4pilyrównie szybko sig

skoAczyl. 0 godzinie 8.50 odlecialy ostatnie bombowce nieprzy-

jaciela.

Niestety jednak myAliwce nieprzy acielskie jeszcze zosta-

ly os1aniaj4c odlatujacce bombowce.

lewej strony, trochg ni2ej widze nieprzyjacielskiego

myAliwca, który szybko nabiera wysokoAci, 2eby mnie zaatakowa6.

Jestem pod ostrzalem mojego przeciwnika. Ma on lejsz I zwrot-

niejsz4 maszyn I doskonale o tym wie. Strzela on krótkimi se-

riami. Jestem zly nie na przeciwnika, ale na tego, kt6ry zbudo-

wal m6j samolot. ZwrotnoL6 mojego samolotu jest mniejsza ni2

maszyny nieprzyjaciela. Gdyby nie to mialbym go ju2. A j

musze go zestrzeli67 bo jeAli nie, to on zestrzeli mnie. Wobec

przewp.gi jego maszyriy postanawiam zastosowa6 jedn4 z dziwniej-

szych taktyk. Przeciwnik slabo strzela, wobec tego trzeba my
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pompowae_ mu a --icj Skacze mu przed nosem, a on strzela se-

riami. W koilcu jego karabiny maszynowe w skrzydlach przestaly

strzelae.

Przechodzc do ataku. Parc razy mam go na celowniku, ale

te chwile s4 zbyt krótkie aby strzelae. Czekam. Moja maszyna

jest cic2sza, wicc lepsza w nurkowaniu. Przeciwnik zobaczyi w

dole swoje bombowce wracaj4ce z nalotu, wigc nurkuje za nimi.

Nurk- "c za nim. Jestem szybszy w nurkowaniu. Jestegmy

nad zatok4. Robiç ikki zwrot w lewo i z odlegloAci stu metrOw

nareszcie krotkimi seriami strzelam.

Dostal? Chyba tak. Dochodzc b1i2ej i strzelam seriami

w os1ong jego kabiny. Widzc jak lewa lotka jego samolotu odle-

ciala. Potem wybuch. J-go maszyna rozlatuje sic a pilot

skacze. Otwiera sic spadochron. ze zdziwieniem widzc, jak

dwóch nieprzyjacielskich myAliwc w strzela do ratuj4cego sie

pilota. PomyAkat biedny nie ma szczcécia, nawet jego koledzy do

niego strzelaj4

Kr42e. McSj przeciwnik spada do norza. W pewnej chwili

dzc jak w 2Ize'2rocz-ste.1 wodzie id4 na niego dwa du2e rekiny.

Teraz id4 ze wszystkich stron. M6j przeciwnik znika pod wod4

Odiatuje nad 14d. Nad brzeg:.em wita mnie nasza artyleria prze-

ciwlotnicza. Schodzg nad sam4 ziemic. W oczach mam ci4gle ob-

raz czlowieka I rekin&w.

Lecc na polnocny zachcSd na przyl4dek, na kteorym jest mo e

lotnisko. Przede mn4 sto dwadzieAcia kilometrów. Na niebie wi-

dze czarne krzy2yki wracaj4cych naszych samolotelw. Dolecc, czy

nie. -A tamten pOszedl pod wode.





LE S SON

.17

tego brzucha tor
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
Based on Narration

(Opowiadanie por. Sapifiskiego)

1. a) Zawiadomiono ni-_przyjaciela, ie w strong portu wojenne-
go zbliiaja sig nasze samoloty.

b) Zawiadomiono port wojenny, e w riasz4 strong zbliiaja
sig samoloty nieprzyjaciela.

c) Zostaligmy zawiadomieni, e w strong wojennego portu
zbliiajq sig samoloty nieprzyjaciela.

d) Zawiadomiligmy.nieprzyjaciela, ie w strong portu wojen-
nego zbli2aj4 sig samoloty.

2. a) Ze stanowiska dowodzenia, na g6rze, wystrzelila czerwo-
na rakieta.

b) Z gory na stanowisko dowodzenia wystrzelila czerwona ra-
kieta.

c) Czerwona rakieta wystrzelila w g6rg ze stanowiska down-
dzenia.

d) Czerwona rakieta wystrzelila na górze stanowiska dowo-
dzenia.

a) Ja I m6j kolega por. Kulesza bylikny w powietrzu I za-
czgligmy nabieraé wysokogci.

b) Ja I kolega por. Kuleszy byligmy w powietrzu I zaczglig-
my nabiera6 wysokogci.

c) Ja I kolega byligmy w powietrzu, a por. Kulesza zacza1
nabiera6 wysokogci.

d) Ja 1 por. Kulesza byligmy w powietrzu, a kolega zaczql
nabierat wysokogci.

4. a) Bgdac na wysokogci 6 000 metr6w nad szczytami chmur,
nasz wysokogciomierz jui nic nie wskazywal.

b) Bgdac nad szczytami o wysokogci 6 000 metr6w, nasz wyso-
kogciomierz wskazywal wysoko g'6. chmur.

c) Nasz wysokogciomierz wskazywal 6 000 metrów, kiedy by-
ligmy nad szczytami chmur.

d) Bgd4c nad szczytami chmur 6 000 metr6w, wskazywaligmy
na wysokogciomierz.
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5. Wprost na port lecialy cztery nieprzyjaciel8kie samolo-
ty, gdzie nasze zaLotwiczone okrety znajdowaly sie.
Cztery nasze samoloty lecialy wprost na port, gdzie
znajdowaly sic nieprzyjacielskie zakotwiczone okrety
wojenne.

c) Cztery nieprzyjacielskie samoloty znajdowaly sie w por-
cie, gdzie staly zakotwiczone nasze okrety wojenne.

d) Cztery nasze zakotwiczone okrety wojenne znajdowaly
sic w porcie, nad które lecialy nieprzyjacielskie samo-
loty.

6. Dalem dlugq serie z karabinu z bliska I prowadz4cy bom-
bowiec zaczql ciqgn46 w d61 za sob4 smuge dymu.

b) Dalem z bliska serie z karabinu I schodz4c w d6I za-
rzqlem ciqgnqe za sobq smuge dymu.

c) 1?rowadz4cy bombowiec dal dlug4 aerie z karabinu maszy-
nowego I zaczql lotem Alizgowym sk--hodzie w d6I ci4gn4c
za sob4 smuge dymu.

d) Dalem serie z karabinu maszynowego I prowadz4cy bombo-
wiec zaczql lotem Alizgowym schodzi6 w d6I ci4gn4c za
sobq smugc dymu.

7. a) Kiedy przed sobq mialem jut drugi odrzutowiec, Kulesza
walczyl w tym czasie z drugim samolotem nieprzyjaciela.

b) Kiedy przed Kuleszq byl jui drugi dwumotorowy odrzuto-
wiec, walczylem w tym czasie z samolotem nieprzyjacie-
la.
Kiedy przed sob4 mialem jut drugi dmumotoromy odrzuto-
wiec, w tym czasie Kulesza walczyl z samolotF.m nieprzy-
jaciela.

d) Kiedy Kulesza mial przed sob4 drugi odrzutowiec, wal-
czylem w tym czasie z dwumotorowym samolotem nieprzy-
jaciela.

a) Sapifiski poczul ostry b61 w nodze, kiedy mia/ jut w
celowniku drugi bombowiec.

b) W momencie, gdy Sapihski poczul ostry b61 w nodze,
drugi bombowiec mial jut go w celowniku.

c) W momencie, gdy drugi bombowiec mial Sapifiskic ,o mrce-
lowniku, poczul on ostry b61 w nodze.

d) W momencie, gdy drugi pilot bombowca poczul ostry b61

w nodze, Sapihski mial go w celowniku.

9. a) Nasze bombowce zttlazly sic teraz nad nieprzyjaciels-
kimi okretami I acziy zrzucae bomby.

b) Nieprzyjacielskie bombowce znalazly nasze okrety
zaczely przed nimi zrzuca6 bomby.

c) Nieprzyjacielskie bombowce, kiedy znalazly sie nad na-
szymi okretami, zaczcly zrzuca6 bomby.

d) Nasze bombowre, kiedy znalazly sie nad okr tami, zacze-
ly zvzuca6 bomby.
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10. a) Widat bylo,.jak cale serie otwartych kom6r bombowych
spadaly w kierunku portu.

b) Wida6 bylo, jak cale serie bomb spadaly w kierunku por-
tu z otwartych kom6r bombowych.

c) Wida6 bylol_jak cale serie bomb spadaly z portu do ot-
wartych komór.

d) WidaE bylo, jak cale komory bombowe spad-lly na otwarty
port.

11. a Wystarczylo kilka minut bombardowania, 2eby kilka okrc
tów zostalo trafionych.

b) Wystarczylo kilka okrctiiw, 2eby w kilka minut trafiE
w cel.

c) Wystarczylo kilka minut, leby okrcty zaczcly bombardo-
wanie.

d) Wystarczylo kilka minut, teby kilka okrctów zostalo
zbombardowanych.

12. a) Torpedy lotnicze ze Amiglowca trafily w poklad lotnis-
kowy niszcz4c lotniskowiec.

b) Torpedy z 1otniskowca trafily w jeden poklad gmig/ow-
ca niszcz4c go.

c) Tbrpedy lotnicze ze Amiglowca trafily w 1otn1skowiec
niszcz4c jego poklad.

d) Tbrpedy lotnicze trafily w poklad lotniskowy lotnis-
kowea ± zniszczyly jeden gmiglowiec.

13. a) Statek szkolny, ktOry sta/ na redzie, zostal trafiony
urzechylal sic powoli na bok.

b) Statek, który przechylal sic powoli na bok, nie stal na
redzie, bo zostal trafiony.

c) Statek szkolny, powoli przechylai sic na boki, bo stal
na redzie.

d) Statek szkolny, trafiony w bok, przechylal sic na re-
dzie.

14. lewej strony, trochc ni2ej, nieprzyjacielski mygli-
wiec widzi Sapifiskiego, który nabiera wysokokci, 2eby
go zaatakowa6.

b) Z lewej strony, trochc ni2ej, SapiAski nabiera wysokog-
ci, ieby zaatakowa6 nieprzyjacielskiego mygliwca.

c) Z lewej strony, trochc ni2ej Sapifiski widzi nieprzyja-
cie1skiego mygliwca, który nabiera wysokogci, 2eby go
zaatakowa6.

) Z lewej strony nieprzyjacielski mygliwiec widzi Sapifis-
kiego, który nabiera wysokogci, 2eby go zaatakowa6.
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15. a) SapiAski jest pod ostrzalem przeciwnika, który dosko-,
nale wie o tym, Ae ma 1Aejsz4 I zwrotniejsza maszyny.

b) SapiAski ma 1Aejsz4 I zwrotniejsza maszyn I jest pod
ostrzalem przeciwnika, ktOry doskonale o tym wie.

c) Przeciwnik jest pod ostrzalem SapiAsklego, ktory ma
ltejsza I zwrotniejszq maszyny i doskonale o tym wie.

d) Przeciwnik jest pod ostrzalem SapiAskiego, ktory dos-
konale wie o tym,Ae Sapinski ma ilejsza I zwrotniej-
sza maszyny.

16. a) SapiAski jest zly na przeLiwnika, ale i na _ego, k 6-
ry zbudowal jego samolot.

b) SapiAski jest zly na przeciwnika, Ae zbudowal jego sa-
molot.
SapiAski jest zly na tego, ktOry zbudowal jego samolot,
a nie na przesiunika.
SapiAski jest zly, bo zbudolaml Lamolot dla swojego
przeciwnika.

17. a) SapiAski mialby go jul, gdyby nie to, le zwrotno66 sa-
molotu SapiAskiego jest mniejsza nI2 maszyny nieprzy
ciela.

b) Gdyby nie to, le zwrotnoLe samolotu SaplAskiego jest
wiyksza nlA maszyny nieprzyjaciela, to on mlalby go juz .

c) Sapiñski mialby go juA, gdyby nie to, le zwrotno il. sa-
molotu nieprzyjaciela jest mniejsza, nit maszyny Sa-
piskiego.

) Gdyby 'lie to, Ae zwrotnoA6 samolotu nieprzyjaclela jes.t
mniejsza nil maszyny Sapillskiego, to nieprzy aciel mial-
by go jul.

18. a)

b)

)

d )

19. a)

b)

Przeciunik wracaj4c z nalotu nurkuje wkierunku bombow,
ców, które zobaczyl w dole.
Przeciwnik zobaczyl w dole swoje bombowce wracajwce z
nalotu, wlyc nurkuje w ich kierunku.
WracajEtze z nalotu bombowce nurkuj4 w kierunku prze-
ciwnika, ktelry zobaczyI ich w dole.
WracaAce z nalotu bombowce zobaczyly w dole przeciw-
nika, który nurkuje w ich kierunku.

SaplAski robi lekki zwrot w lewo nad
loAci dirbastu metrów krótkimi seriami
SapiAski w odlegIoAci stu metrów robi
lewo I krótkimi seriami strzela-
SapiAski, kiedy byl nad zatok4, zrobi
lewo I z odlegloLcI stu metrOw strzel
riami.
Saplfiski, byd4c nad zatok4 strzela w
riami z odlegloaci stu metraw.
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20. SapiAski dochodzi b1i2ej, strzela seriami i widzi,
jak przeciwnik odlecial na lewo.

b) SapiAski strzela seriami I widzi jak przeciwnik do-
chodzi blikej, a potem.odlecial w lewo.

) Przeciwnik dochodzi b1i2ej, strzela seriami I widzi
jak lewa lotka samolotu Sapifiskiego odleciala.

d) SapiAski dochodzi bli2ej, strzela seriami i. widzi jak
lewa lotka samolotn przeciwnika odleciaIa.

21. a) Maszyna przeciwnika odlatuje, a pilot skacze na spa-
dochronie.

b) Rozlatuje sie maszyna przeciwnika, a pilot skacze na
spadochronie.

c) Maszyna przeciwnika rozlatuje sig na spadochronie, a
pilot skacze.

d) Maszyna przeciwnika skacze, a spadochron pilota rozla-
tuje sig.

22. a) Sapiñski.. widzi ze zdziwieniem dwóch nieprzyjacielskich
myL1iwc6w strze1aj4cych do ratuj4cego sig pilota.

b) SapiAski widzi, jak dw6ch nieprzyjacielskich mygliwc6w
strzela ze zdziwieniem do ratuj4cego sip pilota.

c) Sapinski ze zdziwieniem widzi, jak dwóch nieprzyja-
cielskich myg1iwc6w strzela do ratuj4cego go pilota.

d) Sapifiski widzi ze zdziwieniem, jak ratuj4cy sig pilot
strzela do dw6ch nieprzyjacielskich mygliwe6w.

23. a) W pewnej chwili Sapifiski widzi jak przeciwnik jego
idzie w przeiroczystej wodzie na dwa duke rekiny.

b) W prze2roczystej wodzie przeciwnik widzi dwa du2e re-
kiny id4ce na Sapifiskiego.

c) Sapifiski widzi dwa du2e rekiny id4ce w prze'iroczystej
wodzie na jego przeciwnika.

d) W prze2.roczystej wodzie &via du2e rekiny widz4 Sapins-
kiego id4cego na przeciwnika.

24. a) Przeciwnik Sapinskiego odlatuje nad 14d.
b) Sapifiski odlatuje z7ika nad 14dem.
c) L4d znika pod wod4.
d) Znika pod wod4 przeciwnik Sapifiskiego, a on odlatuje

nad 14d.

25. ) Lec4c na przyl4dek, na którym jest jego lotnisko, Sa-
piAski ma w oczach obraz czlowieka 1 rekin6w.

b) Maj4c w oczach obraz lotniska, Sapinski leci na przyl
dek, na którym s4 rekiny I ezlowiek.

) Z obrazem rekin6w czlowieka w ozach, Sapinski leci
ze swego lotniska na przyl4dek.

) Z lotniska, na którym jest obraz czlowieka rekin6w,
Sapiñski leci na przyl4dek.
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Zadanie minowca

26. Po powrocie na swoj minowiec stej4cy w Jastarni,
Wolski zapoznal pozostalych dow6dc6w i oficerów
dwóch minowców z tregcl4 rozkazu.
Dow6dcy I oflcerowie pozostalych dwóch minowc6w zos-
tali zapoznani przez Wolskiego, po jego powrocie do
Jastarni, z_treLci4 rozkazu.
Dow6dcy I oficerowie pozostalych dw6ch minowców za-
poznali Wolskiego, po jego powrocie na minowlec, z
treAci4 rozkazu.

d) Dow6dcy i oficerowie pozostali w Jastarni zapoznali
sie z treLci4 rozkazu Wolskiego.

27. D1ugoA6 mielizny blisko kt6rej przechodzil minowlec
wynosila dwie trzecie dlugoáci okretu.

b) Minowiec wpadl na mie1izn I lew4 burt4 siadl na
piasku.

c) Minowiec zbyt blisko przechodzil obok mielizny i. pra-
w4 burt4 siadl na piasku.

d) Okret siad1 1ew4 burt4 na piasku zaminowanej mieliz-
ny.

28. a) Nie robi4c halasu, dow6dca zmniejszyl szybkoi6 do
6 wezi6w.

b) Dow6dca robil duo halasu, wiec zmniejszono szybko6E
do 6 wezi6w.

c) Dow6dca kazal zmniejszy6 szybkokt do 6 wgz16w, aby
silniki nie roblAy zbytnio halasu.
Aby silniki zbytnio nie robily halasu, dow6dca kazal
zwiekszyé szybkogE do 6 wez16w.

29. Po wykonaniu przez okrety jednoczesnego zwrotu na
900 "Jask6lka" szla na c7ele szyku, a ostatnie miejs-
ce w szyku zajela "Czajka".
Przed zakonczeniem minowania okrety wykonaly zwrot na
900 i. ostatnie miejsce w szyku zajela oCzajka", a na
czele szla ;Jask6lka".
KiedynCkajkl."zajmowala ostatnie miejsce w szyku, a
Jask6lka" szla na czele, okrety zOconczywszy minowa-
nie wykonaly jednoczesny zwrot na 90°.
Po wykonaniu przez okrety, na kt6rych czele szla "jas-
k6lka" zwrotu na 900, zakonczono minowanie.
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30. a) OkazaIo sic, Z*e po wyjaciu w morze, przegapi1igmy
akcjv nieprzyjaciela.

b) Nieprzyjaciel przegapiI riasz4 akcjg, wiec powreit byI
relwnie szczvL1iwy jak wyjLcie w morze.

) Nieprzyjacie1 byl rôwniez szczeg1iwy, bo po wyjgciu
w morze przegapil ilasz4 akcjç.

d) Po powrocie okazalo sic, e przegapill wyjAcie w morze
nieprzyjaciela.
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1. stanowisko dowodzenia

nabiera6 wysokoAci,
nabieram
nabiera

nabraa wysokoLci, p.
nabiorg
nabierze

3. szczyt (chmury), m
szczytu, gen. S.

4. wysokoLciomierz, m
wysokoAciomierza,

5. odrzutowiec, m.
odrzutowca, gen.

6. zakotwiczy6, p.
zakotwizg
zakotwiczy.

zakotwiczae, 1.
zakotwiczam
zakotwicza

7. seria, f.
serii, gen.

VOCABULARY

gen.

LESSON 120 (N)

- control room, conning sta-
tion, commaud post, control
center

- to climb, to gain altitude

(cloud) top, peak

- altimeter

aircraft

- to anchor

- burst of fire, series
batch

8. schodzie lotem glizgowym, 1. - to glide
schodzg
scbodzi

zejg6 lotem Alizgowym, p.
zejdg
zejdzie

9. smuga (dymu)

10. dym, m.
dymu, gen. S.

11. dwumotorowy, dwumotorowa,
dwumotorowe (odrzutowiec)

- trail (of smoke ), tracer

- smoke

- twin (jet)
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12. celownik, m.
celownika, gen. S.

13. przeciwnik, m.
przeciwnika, gen.

14 przybrzetny, przybrze
przybrzetne

15. zrzucae,
zrzucam
zrzuca

zrzucia, p.
zrzuce
zrzuci

16. spada6, i.
spadam
spada

spagt, p.
spadne
spadnie

17. komora bombowa

18. pancernik, m.
pancernika, gen. S.

19. wystarczy6, p.
wystarcze
wystarc-zy

na,

gunsight, aiming device,
sight, collimator

- adversary,
testant

coastal

opponent con-

- to release to drop, to
throw off

- to fall

- bomb bay

- battle-ship

wystarcza6i.-
wystarczam
wystarcza

20. torpeda lotnicza

21. poklad 1 tniskowy

22. Amiglowlec, m.
bmiglowca, g . s-

23 statek szk lny

24. równie

25 zwrotny, zwrotna zwrotne

26. taktyka, f.

120

to be enough, to suffice
to be sufficient

- aerial torpedo

- flight deck

- helicopter

- training ship, trainer

- equally

- maneuve able

- tactic-

7



27. wypompowaE, p. pompowa6, 1.

wypompujg pompujg
wypompuje pompuje

- to pump

LESSON 120 (N)

28. oslona kabiny - canopy

29 lotka, f. - aileron

30. pomylk f - mistake, err r

31. przezroczysty, przeroczysta - transparent translucent
prze'Aroczyste

rekin, m. - shark
rekina, gen. s.

33. przylqclek, m. - cape
przy14clka gen. s.
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PATTERN SENTENCES

1. Rumb jest to 1/32 kola, czyli 11 1/4 stopnia.

2. Nawigator pelenguje co dwie godziny.

3. Nie warto nic radzi6 Zygmuntowi, bo on zawsze
nasze rady.

4. Musze da6 aparat fotograficzny do naprawy, bo
zacina.

5. Pies uciekaI ci4gn4c za sob4

Mamy nadzieje, Ae burza niedlugo sie zalcoficzy.

Trawler Jest to rodzaj statku rybacklego.

8. Ten obrus jest brudny; zaraz gci4on9 go ze sto

9. Czy masz jakig brezept, Aeby nakry6 samoch6d7

10.

11.

12.

13

14,

15.

16

17.

19.

20, Steruj w lewo, bo

21 .

LESSON 121 (N)

lekcewaAy

c. 71e ait

Iu.

W zimie gnieg pokryje pola i lasy.

Wnetrze mojego samochodu jest czerwone.

Zabezpiecze m6j motocykl przed deszczem.

Starszy oficer staI na mostku i wydawal komendy.

On kupil te meble za namowk swojej Aony

Kotwica sluAy do utrzymania statku na jednym miejscu.

S4Aeh angielski ma dwa jardy..

Ta lina jest za slaba; boje sic, e sie urwie.

To jest za duAy cieAar na nioje siIy.

Jegli on utonql, to morze na pewno wyrzuci go na brzeg.

nasza I6dka osi4dzie na mieliinie.

Mielizna miaIa p6I kilometra dIugoAci i 200 metrów szero-
Ka="7
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22. Dawno ju deszcz nie padat, wivc w ogrodzie jest bardzo s
cho.

23 Statek Mewa" w ywa przez radio pomocy.

24. Nie wiem czy ocalimy tych rozbitke5w.

25. W Gdvni znajduje si port wolnoclow_7 x7.
_

26. Wino to dobry trunek.

27 Sztor trap wisiai za burt4.

28. Mam nadziejg, e on wyczuje sytuacj i bedzie wiedzialgkiedy
wykonae atak.

29. Teraz jest odp wiednia chw la, ±eby przeprawie siv przez
rzeke.

0 On chwy_i_ za kar bin i bvdzie strzeial.

31 Jegli on pugci_ linc to na pewno .utonie.

32, DwaZaj bo dziecko wpadnie do wody.

33. Ona p/acze, bo jq bardzo glowa boli.
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LESSON 121 (N)

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Awaria Nisly"

(Opowiadanie marynarza Seka)

maly staek handlowy o wypo nogci 700 ton, oprócz,

kompasu 2adnych przyrz4d6w nawigacyjnych nie-posiadai. -Stero-

wale sie na rumby, a gelengowalo sie rek4.. ZaIvga peInila

slu2be na dwie wachty, go dwanagcie godzin na dobe.

Po zaladowaniu wegla w porcie- 1,WisIaTt wyszla z portu w

rejs, 1ekcewa24c komunikaty meteorologiczne. Barometr spad1,

wiatr zacz41 wia I sporo statk6w stab° przy ujgciu rz ki, cze-

kaj4c na lepsz4 pogode.

Wiatr powoli, ale stale zwiekszal sie I w poludnie byl jui

bardzo silny. Na pokladzie by wçgiei na cztery metry wysokok-

ci. Od czasu do czasu zacinal_sie ster, gdy2 kawalki wegla

wcbodzily do Iaficucha sterowego. Pod wieczór, gdy bybo ciemno

wiatr doszedl dp sily huraganowej i wial z szybkogci4 80 mil na

godzine. Ogrom4e fale przewalaly sie przez statek. Widzial

nog& byla bardzo ograniczona.

Byl .to jeden z najsilniejszych jesiennych sztormów na.Mo-

rzu Pólnocnym. To jego zak ficzeniu. komunikaty doniosly o zato.

nieciu z ca14 zalog4 kilku trawlere5w I statków handlomych. Ra-

zem Zgine/o ponacldwustu marynarzy. Ale o tym dowiedzieligmy

:sie dopier°.

Maj4c-wacbte od poludnia do szóstej pc zjedzeniu czegog
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zimnego -szedIem do kabiny, Aeby troche odpo z4E-

Przed pó1noc4 marynarzo który przyszedl mnie budzie,

wiedzial, Ae kilka minut temu fala gciagnela do morza drugiego

oficera. 0 ratowanfu w tych warunkach nie moAna bylo myglee.

Stalo to sie, kiedy drugi oficer poszedl na rufe, Aeby spraw-

dzi6 laficuch -terowy.

Od chwill wyjgcla z portu do poludnia nastepnego dnia nikt

chwili ni_ spaI. Trzeba bylo ratowa6 siebie I statek.

Kiedy wyszediem na wachte 0 p6Inocy,prawie caly ladunek

pokladowy zostal zrzucony falami do morza. Brezzenty pokrywa-

j4ce luki zostaly u- -kodzone w kfiku miejscach. Woda zaczela

sie w1ewa6 do wnetrza statku. Mimo wielkiego niebezpieczehstwa

musieligmy zejg na dól, by EallsartiEEmxL Iadownie P.-3bota

byla latwa. Przechyly dochodzily do czterdziestu stopni. Star-

szy oficer.staI na mostku I od czasu do czasu, gdy nadchodzila

wieksza fala, krzyczaI Uwaga"!
:z

Przed gwitem zobaczyligmy gwiatIa latarni morskiej. JuA

bylo jasno, gdy fala zabrala z rufy marynarza. Byl to mlody,

dwudziestoletni chlopak, bardzo dobry marynarz. Widzieligmy

tylko jego rek nad falami, 1 cz nic pom6c nie mog1lAny. P

chwili poszedl na dno. Wiatr dryfowal nas na 14d.

Kapitan, za namowa starszego oficera, kazaI r uci6 obie

kotwice z caI4 dlugoS-cia laficuche3w, pc) sto dwadziegcia sqtni

kaAdy. Statek stanal dziobem do fall I juA wolniej posuwal sig

w kierunku ladu. Przy takiej fall kotwice wkratce sfq urwaIy,
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lecz laficuchy swoim Eiaama kierowaly dzlób statku pod wiatr.

Dzi ki Boiu, 2e statek nie zostal wyrzucony na 14d od

strony otwartego morza, ale osiadl na mieliinie za dwiema wys-

pami, w miejscu bardziej spokojnym. Dzieki wysokiemu stanowi

morza, przeszliAmy przez takie miejsca, gdzie normalnie jest

prawie such°.

JuA od paru godzin wzywallAmy pomocy, wystrzeliwuj4c ra-

kie4y. Przy takiej pogodzie pomoc jest prawle niemoAllwa, to

te2 nikt nie przyszedl nas ratowaE. Ale wiatr sic zmniejazyl.

ByliAmy wipc ocaleni. ZaczeliAmy pakowa6 cenne dla nas rzeczy

oraz dokumenty i pieni4dze.

Drugi mechanik mial sie oZeniE po tej podreay, kupil wivc

po cenach ItaimaE12my,01 ki1kadziesi4t butelek r62nych trunków

na swoje wesele. Nie mog4c tego zabra62 dawal kaldemu, kto tyl-

ko chcial.

Po pewnym czasie od ladu przyplynela pod burtv 16&1 ratun-

kowa z latarni morskiej na wysple. Po kolei schodziliAmy do

niej po sztormtrapie. To te2 nie byto Iatwe, bo 16di odchodzi-

Ia na kilka metrów od burty, tak 2e trzeba bylo myszu moment

odpowledni do skoku. Jednego marynarza koledzy chwycili za no-

gi, a kiedy puAcil sztormtrap glow4 wpadl do wody. Na szczeA-

cie zd42ono wyciggn46 go na czas, bo inaczej meglby miee, zmial-

d2on4 glowv miedzy lodzi4, a burt4 ,;WisIy" Kiedy ostatni ma-

rynarz wszedl do wnetrza lodzi przez wlaz, zamknieto go szczel-

nie. MieliAmy wra2enie, e jesteAmy w lodzi podwodnej.
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Wy14dowa1±Amy na wyspie w malej wiosce rybackiej. Gdy

sz1iLmy razem g16wn4 u11c, nas czternastu 1 jedna kobieta

Aona kapitanal stoj4ce przy drodze Aony rybakOw patrz4c na

nas pAakaly.

Pcehowy tydzicii
W Idikudniourywn odstitpie czasu zelairzyty dwu-Icrotnie do§6 rzadkie u naszych brzegEw wypadkiwejscein statku rua rnielizac. Przyczvrui byty poinylklnawigacyjne. W noey :1 sierpnla .ola 1 wrzeirmis

brytyjahrl Corms In, idgey a laduonleao weglaa adynt do Plrarandia. wszedt na ardellalle na Nalsfl-koltei gdafookien StogoW. riadekl anrawnri &keit ra-toranilkow z infra .;rumakr-- nierortunny atatek aotat
inflfako uarcilniony- 5 aianagnla. uncle Dryly14W,
,Overaerara Ambaaradbz" actatajikey do Gdyai a Ladun-

kW= 53 rag. tan netteniry._ kanadyjskiej tame= naanielizne na redate portu gdYdraklego. Po praeprown-dzenau odnentunkn (na zdjaelu) na redzie statekzazedt a mirth:fly o volaranych attach.



rumb, m.
rumba, gen. s

pelengowaao
pelengujg
pelenguje

1.

lekcewaiye, i.
lekcewa2g
lekcewa2y

z1ekcewaty6, p.
zlekcewa2g
zlekcewaiy

zacinal sig
zacinam sic
zacina sig

zacig6 sig, p.
zatne sig
zatnie sic

kaficuch, m.
lancuchal gen.

6. zakohczy60 p.
zakoficzg
zakoficzy

VOCABULARY

koficzyâ,
koliczg
koficzy

trawler, m.
trawlera, gen.

Aciqgnq6, p.
Aci4gne
iciqgnie

b ezent, m.
brezentu,

iciqga6,
Aciagam
Aciaga

gen.

LESSON 121 (N)

rhumb, relative bearing by
point and degree, compass point

- to bear

. to disregard, to neglect

. to get jammed, to

- chain

- to end, to fin sh

trawler

pull down, to slip off

tarpaulin

_ty toyer, to lay
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12. zabezpieczy6, p.
zabezpiecze
zabezpieczy

zabezpiecza6,
zabezpieczam
zabezpiecza

- to protect against, to
safeguard

13 starszy oficer - first mate, chief officer,
chief mate

14. za namowq - on somebod 's advice

15. Weil, m.
sqlnia, gen. S.

. fathom = 2 yards

16. kotwica, f. - anchor

17. urwa6, p. urywae, 1.
urwv urywam
urwie urywa

to break off, to be off

cieiar, m.
ciezaru gen. S.

- weight, load

19. wyrzuci6, p. wyrzucaé, 1. - to throw out, to throw away

wyrzuc wyrzucam
wyrzuci wyrzuca

to jettison

206 os106 (na mieliinie) p.
osiqdç
osiqdzie

osiadaE, 1.

- to run aground, to ground,
to run ashore, to settle

(not used)
os iada

21. mielizna, shoal, bar

226 sucho . dry, dryly

23. wzywae, i. vezwak, p. - to call for o call
wezwe to summon_.wzywam

_wzywa wezwie

24. -ocale6, p.
ocalejv
ocaleje

25. WOlnoclowy, Wolnotlowa,-
Woinoclowe

- to escape death, to be safe,
to survive

- duty-free

138
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26. trunek, in .
trunku, gen.

27. sztormtrapv m.
sztormtrapa, gen.

wyczuE, p.
wyczujq
wyczuje

29. odpowiedni,
odpowiednie

30. chwyciE, p.
chwyce
chwyci

31. pu6ciE, p.
puszcze
puaci

32. wpage, p.
wpadne
wpadnie

33 plaka6,
placz
placze

wyczuwaE,
wyczuwam
wyczuwa

LESSON 121 (N)

- drink, beverage

. rope ladder, accomodation
ladder

I. . to feel

odpowiednia,

chwyta6,
chwytam
chwyta

puszcza6v
puszczam
puszcza

wpadaE,
wpadam
wpada

zaplakaE, P.
zaplacze
zaplacze

. suitable, appropriate,
adequate, satisfactory

. to get hold, to grab,
to catch, to grasp

lose hold, to let go

- to fall into to fall on,
to run into

. to weep
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PATTERN SENTENCES

1. Teraz psy tr pia zajqca.

2. Ten robotnik uchy1a si od pracy, kiedy tylko mote.

Zar6wno ojciec jak i matka powinni dawaE dobry przyklad
dzieciom.

Ten czlowiek z 1ornetk I aparatem fotograficznym to na
pewno wycieczkowicz.

5. Moje stanowisko bojowe bylo na rufie.

6. Sprzet hydroakustyczny s1u4 do tropienia okrçtôw podwod-
nych.

7. Uklad sIoneczny obejmuje ziemie.

8. Echonamierzanie przeprowadza sie za pomoc hydroakustycz-
nych przyrz4d6w.

9. TU jest sektor przeszukiwafi, w kt6rym nasz okret ma wyko-
naE patrol.

10. Kabel to 1/10 mill morskiej.

11. Mam nadziejg, ie wykryjemy ten okrgt podwodny.

12. S4c1 orzeknie,czyja to byla wina.

13. Podczas egzaminu wykaie,co umiem.

14. Umiej2tnogE pisania na maszynie jest potrzebna do otrzy-
mania pracy w biurze.

15. Pote2ny wybuch wstrz4snql statkiem.

16. Zakladam, 2e pan umie mówié po polsku.

17. Rozglognia na tym statku jest zepsuta.

18. Za chwilg padnie komenda: pal!

19. Wyrzutnie do strzalu wstepnie przygotowat!

20. Wyrzutnie do strzalu skutecznie przygotowuE!

21. Cisza pomaga w pracy.
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22. W glcbi morza s4 rOine ryby.

23. Wypornog6 tego statku wynosi 560 ton.

24. Doktorzy zwa1czaj4 choroby zakane.

25. Torpeda to broil przeciwpodwodna.

26. Miotacz bomb glOinowych zaci4I sic

27. Po'e noge tego zbiornika wynosi dwiegcie litrów.

28. Tendencja rozwojowa gmiglowców ostatnio siv bardzo zmie-
EiTa.

29. Kaidy czlowiek d4iy do wolnogci.

30. Zaraz zrnni2jszc szybkoge lotu" - powiedzial pilot.

31. Wxmiar tej opony jest za maly.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

t6w podwodnych

Jestegmy na gcigaczu okretem podwodnych. Przed kilkunas-

tu minutami opuLciligmy port wojenny. Jednostka plynie teraz

tropi6 okrety podwodne nieprzyjaciela. Ten nieprzyjaciel to

nasze okrty podwodne, które otrzymaly zadanie uchylat siv

przed atakami gcigaczy.

ZarOwno zalogi okretOw podwodnych jaki 'cigaczy bed4 sie

staraly, aby jak naj3epiej wykonae zadanie.

Praw4 burt4 mijavy statek, na ktOrym s4 wycieczkowicze.

Slyszymy przez glognik otatku objagnienia o wyposaieniu i uzb

jeniu naszego okretu. Statek przepIywaj4c kolo nas, salutuje

nasz okrvt i bander.

Po chwili uslyszeligmy sygnaly alarmowe. Marynarze pobieg-

li na stanowiska bojowe. Gdzieg w tym rejonie trzeba oczekiwa6

spotkania z podwodnym przeciwnikie

Stacje hydroakustyczne przygotowaEl Rozpocz46 wachtv hy-

droakustyczn4 w ukladzie echonamierzania. Sektor przeszukiwafl

lewo 105 do zero, prawo 105 do zero. Zasivg 20 kabli.

Nawi4zano kontakt z podwodnym przeciwnikiem. Dow6dca prze-

prowadza szybkie obliczenia I wydaje rozkazy. Okrvt podwodny

nie czeka na nas. On wykryl nasz gcigacz I teraz robi co moie

ieby uciec przed nami.

Poniewa jestegmy na pok adzie Acigacza, iyczy y powodze-

nia zalodze tego okretu.

142

iii

iii



LESSON 122 (N)

Atak sic udal. Jak o_rzekli rozjemcy, gdyby okrct utyl

swej broni w momencie przez dow6dcc gcigacza wybranym, okrct

podwodny bylby zniszczony.

Plyniemy teraz na inny poligon, teby zaloga mogla na

prawd 7kaza6 umiejctno66 wykorzystania potctnego uzbrojenia

swej jednostki. Tam na poligonie nie ma jut naszych okrctow

podwodnych. W tym rejonie motemy uty6 broni Acigacza. Teraz

zakiada sic, te okrct podwodny znajduje sic pod Lcigac

Zaioga wie 3u27 e atakujemy okrct podwodny. Przez roz-

gloLnic okrctow4 padaj4 nowe rozkazy:

Kurs bojowy 060 stopnil SzybkogE ataku 8 wczlów1

Wyrzutnie do strzalu wstcpnie przygotowa61

Wyrzutnie do strzalu skutecznie przygotowaEl

Chwila ciszy, a potem pada komenda:

- Pal!

Bomba glcbinowa zostala wyrzucona. Gdyby w gichi by okrct

podwodny zostaIby zniszczony.

Podamy teraz kilka sl6w-o Acigaczach.

Scigacze okrctów podwodnych maj4 zwykle od 250-500 ton

wypornoLci. Ich glównym zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie

okrctow podwodnych. Acigacze 54 wyposaZone w si1n4 artyleric,

dki wykrywania i w bron przeciwpodwodn4. Artyleria Lciga-

czy skIada sic z dzial kalibru 57 i 84 mm. W sklad uzbrojenia

wchodz4 rakietowe miotacze bomb glcbinowych.

Jednostka ognia na dzialo wynosi 400 pocisk6w. PojemnoL6

magazynów wynosi przyna iej cztery jednostki ogni. IloA6

1 5
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czlonków zalogi gcigaczy wynosi od 13 do 70. Szybkog6 gcigaczy

wynosi okolo 40 wgzi6w.

OgOlne tendeucje rozwo owe gcigaczy 1d4 w kierunku powigk-

szania szybkogci I sily n1szcz4cej uzbrojenia. Z drugiej stro-

ny c142y sig do zmniejszenia wypornogci I yymiarow oraz 11ogci

zalogi.
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VOCABULARY

1. tropiE, 1. wytropiE, p.
tropic wytropic
trepi wytropi

2. uchy1a6 sic_ i.
uchylam si
uchyla sic

uchy1i6 sic, p.
uchylc sic
uchyli sic

zarówno... jak

4. wycieczkowicz, m.
wycieczkowicza, gen. s.

5. stanowisko bojowe

6. hydroakustyczny, hydroakes-
tyczna, hydroakustyczre

7. uklad, m.
ukladu, gen.

echonamierzanie, n.

9. sektor przeszukiwafi

10. kabel, m.
kabla, gen. s.

11. wykry6, p
wykryjc
wykryje

wykrywae,
wykrywam
wykrywa

12. orzec,' 13 'orzekae-, i.
orzoknc orzekam
orzelulie .przeka

13. wykazaó, p.
wykaif;
wykaie

wykazywae, 1.
wykazujc
wykazuje

14. umiejctnog6, f.

15. potc2ny, potc2na, potctne

16. zaklada6
zakiadam
zakiada

zaloyc p.
zalo2c
zalo4y.

- to track

- to avoid, to shirk, to
evade, to decline

- both... and...

- excursionist, t uri t

- battle station

- sonar (as adj.)

- system, agreement, ar-
rangement

- acoustic sounding, echo
sounding

- search sector, search area

- 0.1 nautical miles, cable-
length, cable

- to detect

- to decide, to ,rule, to
pronounce

to demonstrate, to exhibit,
to plove, to display

- skill, capacity

- powerful, mighty

- to assume, to establish,
to install
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17. rozglognia, public address system,1M.0
system, communicator,
broadcasting station

18. page, p. pada6, i.
padnv padam
padnie pada

- to fall, to be uttered

19. wstvpnie - preparatory (as adv.)

20. ...skutecznie przygotowa6 - stand by to execute

21. cisza, f. - silence

22. w glebi

w g14b

- deep in

- deep into

23. wypornog f. - displacement

24. zwa1cza6, zwalczye, p.
zwalczam zwalczv
zwalcza zwalczy

- to fight against

25 przeciwpodwodny, przeciw-
podwodna, przeci-Npodwodne

- anti-submarine (as adj )

miotacz bomb gIvbinowych,
miotacza, gen. s.

m. - depth charge thrower

27. pojemno6 f. - capacity

28 tend ncja rozwojowa - evolutionary trend

29. d4ty6 i. (no perf
dqzg

- to aim at, to strive
after, to pursue

(142y

30. zmniejszyC, P.
zmniejsze
zmniejszy

reduce, to decrease

zmniejszae,
zmniejszam
zmniejsza

wymiar, m.
wymiaru, gen.

dimension, .measurements
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PATTMRN SENTENCES

1. 0 13.28 zarz4dzono alarm bojo

2 Miner stal przy wyrzutni I czekal na rozkazy.

3 Pomost dowodzenia znajduje sie zwykle na tyle okretu.

4. Akurat w tym miejscu spotkalem go wczoraj.

5 Semafor to system sygnalizacji optycznej za pomoc4 dweich
rvCznych cbor4giewek.

6. Na irodku placu znajdowala fontanna.

7 nie powt6rz tego nikomu.

8 Pan Kowalski _amodzielnie wykonal tç prace.

9. Wynik egzaminu byl zupelnie nieoczekiwaxly.

10. Za chwile ogniomistrz 42AIELL dzialo.

11. Nie moglem strzeli6 bo bezpiecznik mi sir zaci4I.

12. Zobaczyrsz jak wszyscy zadrt4, kiedy dowiedz4 siey 2e pod
tym budynkiem jest sklad bomb.

13 Lotnicy wiedzi1I e nalot na silnie bronione miaato b
dzie niebezpieczny.

14. Saperzy eksp1oduj4 zostawione przez npla ladunki wybuchowe.

15. Starszy marynarz Rylski nigdy jeszcze nie widzial takiej
burzy.

16. Nagle, zza rogu domu wyskoczyl mçzczyzna z rewolwerem w
rece.

17. Jest w4A w tych krzakach, slyszc jak syczy.

18 Zaraz cofnc sawoch6d, lebyi mógi wyjechak.

19. tej sytuacji nal 2.y. dzialae sz bkp.

20 Przed wej.cIem do portu zarzucimy kotwicc.
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21. Nurek zbllzyl sic do zatopionego statku.

22. Nasa wypatrvwacz zobac yl nagle pervskop okrctu podwodnego.

23 tarszy bosman No Jcki wstapil do marvnarki podczas Drugiej

wia:owe

24. Widzc, j k przv pomor.y dwoch marynarzv nurek naklada cic2k1

skafander

25. Strop pckl i bomba wpadia do morza.

26. Dajgc synowi rower, ojciec powiedzial, e to jes-t nagroda

za dobre stopnie.

27. Stalówka jest to lina zrobiona z cienhich drutów stalowych

28 Pan Bednarski przywiazal konia do plotu.

29 Atmosfera to jest jednostka cignienia.

30. Na rozka zbieraé luz", marynarze zaczcli powoli wciaga6

lin

31. Choroba nurkowa grozi nurkom, którzy zbyt szvbko wychodza

z giQbi na-FUWTerzchnic.

Zrobilo mi sic stabo, czulem, te a chwilc tracc prz tom-

nog6

Komora cignien jest wyposatona w aparaty, przy pomocy któ-

rych Motha-W nxej zwickszae lub zmniejsza6 cignienie.

Bvligmy 20 km od palacych sic lasów, ale wieczorem caly

horvzont byl czerwonv.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

NiewypaI bomby gI binowej

Kiedy stacja hydroakustyczna przekazala wiadomoga o wykry-

ciu nieprzyjacielskiego okrgtu podwodnego na flagowy okrgt zes-

poIu Acigaczy, zarz4dzono dia zalogi alarm bojowy.

Szybko marynarze zajmowali przydzielone im stanowiska bo-

jowe. Odleglogé migdzy naszym gcigaczem a okrgtem podwodnym w

zanurzeniu zmniejszala sig z katda chwil4.

Mala serig bomb na pierwszym i drugim pasie przygotowa6 -

dowódca dal rozkaz minerom czekajacym na rufie g'cigacza. Zbli-

tal si najwainiejszy moment przygotowywanego przez iespói ata-

ku. Z pomostu_dowodzen_ia podano sygnal ostrzegawczy: Uwaga na

bombachl Kiedy dokladnie obliczono, te Acigacze znajduj4 sig

akurat nad okrgtem .podwodnym przeciwnika, padi.rozkaz: Pierwsza

pa, a potem: Druga pal!

powodu halasu minerzy nie-mogli us1ysze6- wydanego rozka-

zui,wigc jeden.z sygnalisibw pc) katdym t,paltt opuszczal chor4-

giewki-SemafOra W-d61.

'S1ycha6'byIo wybuchy, -a na-ppwierzchni- morza-wida6 fon-

tahny wody, Atak grupowy powtórzono, a potem katdy ze Acigaczy

Podczas gdy jeden.scigacz atakowal



cych okret(5w nie odpalila bomba giebinowa. Po zerwaniu drucików

bezpiecznikowych bomba lekko zadrtala I zostada na wyrzutni.

Sytuacja byla bardzo niebezpieczna. W kaidej chwili ladu-

nek mógI eksp1odowa6 na okrecie Zgodnie z instrukcj4 zaczeka-

no chwile, a nastepnie próbowano znowu bombe odpa1i6. Kiedy jed-

nak nie dalo to wyniku, porucznik Korytko I starszy marynarz W4-_ _

sik podeszli do wyrzutni, aby bombe stamt4d usunse. Gdyby w tym

momencie nastspilo odpalenie, obydwaj zgineliby, albo zostali

cietko ranni.

Kiedy oficer wyszedl zza osIony dzialka okretowego, wydalo

mu sie te bomba sycz_y, cofn41 sit Zaczekali oni chwile I jesz-

cze raz podeszli do bomby. Kiedy dotkneli bomby, byla ciepla.

Sytuacja zmuszala do szybkiego dzialania. Wzigli wiec oni b ro-

be z wyrzutni na rece i zaczeli nieLe j4 przez ca14 dlugoA6

okretu ai na rufe. Tb byla cietka praca, bo bomba watyla ponad

50 kg. Tymczasem na Lcigaczu wszyscy patrzyli na tych dwech,

którzy szli powoli w kierunku rufy. W koricu zna1e'21i sig na ru-

fie. Rzucili!

hcigacz drzal, gdyt szed1luca14 naprzód", teby bye aknaj-

dalej od wybuchu. Niestety bomba nie eksplodowala.

Po odplynieciu od bomby na bezpieczns odlegloAE, trzeba

bylo zawiadomi6 okret flagowy o sytuacji. Nie dingo pc tym nad-

szedi przez radio rozkaz, eby Acigacz zarzucil kotwice i cze-

kal na nadejAcie okretu ratowniczego F nurkami. Wypatrywacz

Acigacza mial dokladnie wskaza miejsce, w którym bomba zaton

Ia.
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P61 godziny pa nadejAciu okrgtu ratowniczego, starszy bos-

man J6zef Pruchnicki ubrany w skafander znajdowal sic na dnie

Baltyku szukaj4c bomby, która musia1a gdzieA bye niedaleko

Nagle nurek stan41, tut obok niego letala bomba. Starszy

bosman Pruchnicki zaraz przekazal dobr4 wiadomoée: Jestem

kolo bomby! Podae strop Nurek znajdowal sig na glgbokoAci

50 metrow. Dow6dca okrgtu tak sig ucieszyl t4 wiadomoAci4 te

zaraz telefonicznie zawiadomil starszego bosmana, ie otrzyma ty-

godniou7 urlop w nagrodg.

Natychmlast opuszczono starszemu bosmanowi stal4wkg, teby

m6g1 j4 przywi4zae do bomby. Wykonywanie pracy pod wod4, kto=

rej ciAnienie wynosilo prawie 5 atmosfer jest bardzo mccz4ce.

Kilka minut przeszlo, zanim Pruchnicki zauwaty1 ling. Chwyciw-

szy j4 przekazal telefonicznie: Zbierae luz! Wychodzg do go-

ry! Trzymaj4c w jednej rgce ling, kt6r4 przed tym przywi4za1

do bomby, zacz41 powoli wychodzie na powierzchnig.

W polowie drogi poczul silny b61 prawej rgki. Pruchnicki

wiedziaI, ie to choroba nurkowa sig zaczyna. Kiedy zobaczyl,

te bombg wyci4gnigto jut z morza na poklad, stracil iprzytomno-

Obudzil sip dopier° w kornrze

Niedlugo.potem.przekazano z flagowego Acigacza kozkaz .do-

w6dcy zespolu: wraca e do bazyj -Daleko na hotyzoncie ukazaly

sig ciemne zarysy portu.
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1. alarm bojowy

2. miner, m.
minera, gen. s.

VOCA3ULARY

3. pomost dowodzenia

4. akurat

5. semafor, m.
semafora, gen.

6. fontanna, f.

7. powt6rzy6, p.
powt6rzg
powtórzy

samodzielnie

9. nieoczekiwany,
nieoczekiwane

10. odpaliE, p.
0dpal
odpali

S.

powtarza6, 1.
powtarzam
powtarza

nieoczekiwana,

odpala6, is
odpalam
.odpala

11. bezpiecznik, m.
-bezpiecznika, gen.

12. zadr2:.e:L., p. drAe6,
zadri.c drAe
zadrAy drAy

13. niebezpieczny, niebezpiec nal
piebezpieczne

14. eksp1pdpwa6, 1.
ekspiodujc
eksploduje

15. s arszy marynarz

16. zZa

- battle alarm, action
station

- mine specialist

- conning bridge

just
- semaphore

- fountain

- to repeat

- single-handed (as adv.)
alone, independently

- unexpected

- to fire

- safety device, fuse

- to tremble, to shake, to
quiver, to flutter

dange ous

- to explode

seaman apprentice

- from behind:.



17. syczeE, i.
syczV
syczy

18. cofnq6 (sie)
cofne (sie
cofnie (si

19. dziaiaE, 1.
dzialam
dziala

p. cofa6 (sig),i--
cofam (sig)
cofa (sig)

zdziataé, p.
zdzialam
zdziala

20. zarzuci6 kotwicg, p.
zarzucg kotwicg
zarzuci kotwicg

rzucaé kotwicg, I.
rzucam kotwicg
rzuca kotwicg

21. nurek, m.
nurka, gen. s.

22. wypatrywac'

23. starszy bosman

24 skafander, m.
skafand a, gen.

25.

26.

27 .

strop, m.
stropu, gen. s.

nagroda, f.

stal wka, f.

LESSON 123 (N)

hiss o fizzle

to step back, to withdraw,
to back

- to act, to work, to
operate

- to anchor

- diver

- lookout

- Chief Petty Offic

- diving suit

- sling

- reward prize

- wire rope

28, przywi za6, p. przywi4zywa6 - to attach, to fasten,
przywiqtg przywi4zujg tie
przywie przywi4zuje

29. atMosfera,

ao. luz, m,
gen.rs.

31 chOroba nUrkowa

- atmosphere

- slack, clearance, back,-

- bends-, comOresSe4-air
111ness

143
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32. straciE przytomnoLE, p.
stracv
straci

traciE przytomnog6
tracv
traci

1.

- to black out, to lose con-
sciousness

33. komora cignieh - compression chamber

34. horyzont, m. - horizon
horyzontu, gen.

F'OL$K1E
MINOW

looficwiriera I stawlarso min) kily biorwhonoi woo wales-arid, ktbro zbodowaso w okroolo yolk W krobowiCk.Sordid zbodowanyeb do wybooku wOhifF ekritabsv_sesne koowy: itsokotkoh ..1dOwo"Omar& "Corwin" I "Swam". di lok abwito done 1 Iota bodowy:1122 maktade w Gird I Modlloto; wryomo46 123 (eM) too; saybkoft 14-21 wool4w:. wstfrokooka 1 dilate IS nom. 2 oicade ftriabud, nimoyoomo tormlaw" I ..COoldowfry dodatkowo dwukilowy loticktokir borobio moloYbowr PM- Oktet2 inG02 Itaniargo. lbOt min arm komby itibinowe. Nialki Mods 1214 KM zaioga to ludol. Byllwprxedstowia ORP more* okolo ins r.
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PATTERN SENTENCES

1. Strzalka p zechylomierza stala na zerze.

2. On teraz nasluchuje zagraniczne komunikaty.

3. Ocean jest wickszy nit morze.

4. Zygmunt ma dut4 i1og6 ksi4tek o marynarce wojennej.

5. Tankowiec to statek przewot4cy paliwo.

6. Kapelusz Zosi wpadl do wody, ale zaraz go mylowic_.

7. Uciekaj4c szerok4 cirog4 handyta nie ma gdzie_sic ukrye,
wicc tylko zygzakuje, tehy unikn46 ognia milicjant6w.

8. Stcpka lodzi zostala uszkodzona,gdy wpadligmy na nadbrzet-
ne Skaly.

Oscy1ator sluty do nadawania podwodnych sygnal6w ostrzegaw
czych.-

10. Nasluch jest to gledzenie za pomocq specjalnych aparat6w
komunikatów radiasych I telefonicznych.

11. Pale rzucaj4 statkiem jak p11k4, w pewnej chwili widzc jak
przechylomierz wychy1a_siv_ prawie 300 na burtc.

12. Byl tak potciny szkwal, te wokolo okrctu wida6 bylo tylko
gciany wody.

13. Komandor w-marynarce odpowiada pulkownikowi w lotnictwie.

14. Jegli wszyscy wycieczkowicze zbior4 sic przy lewej burcie,
16di wywr6ci

15. L6d byla przeladowana ± grozio jej zatoniccie.

16. Daj gcierkc, -bo--kawaz .tel:wywr-conejfilitanki zaraz
acieknie na =dywahr'-

17. K1apaamkncla- sie za,Schodz4cym'db:kiosku dow6dc okrctu
pOdwodriego.

18. MiliCja zaraz-.rozpcdzi przygl daj4cyCh sig.POtarowl ludzi.

19. Pan Karski oglosi. na zebraniu -nO8e. arzqdzenia dyrektora-
Szkoly..
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20. Statek motorowy wioz4cy za patrzenie wIaAnie wpIywa do
portu.

21. Plomiefi jest to cgieli, jaki widzimy nad pa14cym
przed-miotem.

22. Za 15 minut podminowany most wy1eciw_p2mi2IEE.

23. Chor4_ y Kowal dopiero od miesi4ca sluiy na naszym okrgcie.

24. Z maszynowni zameldowano, Ae z powodu wybucbu turbina
zostala powanie uszkodzona.

25. Zamiast slowa ftmocf mona czgsto uAy ae Slowa tirsila".

26. Przed komend4 foal" obsiuga odbezpiecza torpedy.

27. PodsIuchowiec zameldowal o zb1i2aniu sig okrgtu podwodnego.

28. Zjrrokompas jest to elektryczny kompas, kt5ry zawsz wskazu-
prawdziwy kierunek pelnocnylnawet na stalowym oh. ecie.

29 141Lr(5d rozbitk6w bylo kilkoro malych dzieci.

30. StrzaIka paliwomierza przesuwa si w lewo..

31 GwaItowny wybuch wstrz4sn4I okrgtem.

2 f1Odb4)" jest to komenda oznaczaj4ca zakoliczenie alarmu
bojoWego na okrgcie wojenhyM.

Zauwatylem 2e odwrotna strona formularza nie zostala wy-
pelniona.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Atak podwodny na konw&L

Byligmy daleko od brzegów Europy na pokladzie ngszczycie-

la tiGarlandTT. Strzalka wskazah barometru poszla do gory, na p0-

Konwe5j szedl z Ameryki do Anglii. NasIuchiwaligmy azdy-

kiem, czy nie ukrywa sie gdzieg nieprzy acielski okrvt podwod-

ny.

Nieprzyjaciel wyslal na ocean due i1oci okrete5w podwod-

nych, ktOre atakowaly slabo chronione konwoje. Mijaligmy inne

konwoje wiozqce w ladowniach Irlojnoge I amunicj Na pokIadach

wida6 bylo czolgi ciear6wki samoloty.

DowOdca naszego niszczyciela objql dowOdztwo nad calogciq

eskorty. Dowódca dotychczasowej eskorty skladajqcej sic-z dwóch

nzbrojonych trawlerOw podal, e poprzedniej nocy nieprzyjaciel

zaatakowal ich po raz. pierwszy. Storpedowany zostal tankoulec.

Wylowiono dwudziestu trzech-rozbitkOw..,Zygzakuj4c w

unikniecia storpedowania,..zbli2alibmy sic do Anglii.

Barometr zn(5w opadi. Rogla fala. Dziób Garlanda wyrzucany

fal4.do góry poazywal czerwono ma1owap4 stcpkc.

DowOdca rozkazal wcigna 6 oscyl4tor azdyku do rodkat

si nie odlamal. Przrwa1_ig7mY Aasluch ppdwodny. PrzechyUmierz

WyChyla*- -sic: p0 dwadziegcia siedemistoppi na.--burty

dzial na pokladzie.z. pOiloodu:_szkitga-u nie pogly_pbserwpmaE morta.

Uwa..lairene ty1ko i.etoy nie wyleciee za. burtv
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Dzialal wolaI przez telefon zastgpca dow6d y okrgtu

(ZDO) - meld wa6 czy nikt nie wylecial za burtg!

DziaIo 2. Wszyscy sq!

Dzialo 3. Wszyscy sq. Celowniczy Kos ma palec zIamany.

Dalmierz mówil dowódca policzcie statki.

Tak jest, panie komandorze. Po chwili Dalmierz - po-

mostl Me1dujg, ie jest trzydziegci szesc sztuk, panie komando-

rze.

Cztery utongly powiedzial zastgpca. Fala wywrócila

je. Wszystkie statki sq przeladowane. Trochg wigcej wody na

pokladzie I statek idzie na dno. Pala nie zdq2y gciec przez

h122Y..

Nareszcie skoAczyl sig sztorm. Wiedzieligmy, 2e w nocy

musz4 przyjA6 ataki. Sztorm rozpgdzil okrgty podwodne, kt(5re

na pewno zbiorq sig do wieczora, gdzieg na naszej drodze.

Po kolacji dziaIa 1, 3 i 4 zaladowano pociska pl5Ipan-

cernymi a numer 2 - ogwietlajqcymi. Ogloszono alarm bojowy.

Krotko po zachodzie slonca, z tylu konwoju zobaczyligmy czer-

wonq rakietg. Oznaczalo to "Jestem storpedowany, tong!" Za

niq poleciaIa druga. To dwa statki motorowe wiozqce sprz t wo-

jenny zatongly.

Po chwili zobaczyligmy czerw no-zielony plomieñ na hory-

zoncie. Trafill tankowiec wiozqcy benzyng. ZaIoga nie miala

czasu wystrz Ii6 czerwonej rakiety.

Tam pomoc byla niepotrzebna. Wszyscy wy ecieli w powietrze.
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Zaczyna sic powiedzial chor4y.

W maszynowni zwivkszono obroty turbin. PlynvliAmy pe1r24

mocq_ na miejsce ataku. Padly rozkazy, 2eby na rufie odbezpie-

czy6 bomby givbinowe.

W malej kabinie, prawie na samym dnie okrvtu siedzieli

po_ds1uchowcy ze sluchawkami na uszach. Bosmat Lubicki siedzial

nad repetytorem 3trokompasul badal kady sektor morza. Skyszal

r62ne halasy, ale wgrod nich byl jeden obcy, ktt5ry stale prze_.-

suwal siv na lewo Natychmiast kazal zatelefonowae na podsluch-

pomost, e ma echo w namiarze: zero szeLE zero czerwone. Zbli-

a sir. - Echo zero dwa zero! - Echo zero jeden zero. Podslu-

cbowcy uslyszeli teraz glos: Pomost-podsluchl Uwagai Rzucamy

bombyl Pall

Bomby wpadly do wody. Okrvt skoczyt gwaltownie do Ory._-

Wstrzqs. Wybuch Lubicki liczyl. Po dwunastej bombiebosmat

L12b1ck1 na1o2y1 sluthaWki. Natychmiast kazano.mu meldowae,

slyszy echo. Z prawej burty Cisza. Z lewej tylko halasy

Arub konwoju. Zarat zameldowall *e nie ma echal

Obserwatorzy liczyli statki. Zostalo trzydtleAci. Reszta

poszla na dno

Dwa diugie dzwonki podaly.odb6j. ByliAmy zmvczeni. W ka-

binje piligmy-gor4c4'herbaty. My1limy o Marynarzach, dia

kti5rych-ta.noc-bylabstatnia.

Nowy dzie4 min41 _pokojnie.. Pod wieczór na niebie pojawi-

ly sa.ç -.angie.l.skiejny 1-3,1mice Konwed-dochodzil -do celu.
earl

151



LESSON 124 (N)

Statki wejc14 do port&w. Wy1adujq sprzvt wojenny, zapasy.

my odbierzemy amunicjv, bomby g10Dinowe I znów poplyniemy.

TYm razem w odwrotnym klerunku.

Kabiny

era&

Wzdkinik-Aro_
Poktadnik



b)

d)

a)
b)

d)

a)
b)

c)
d)

4. a)

d)

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
Based on Narration

Atak podwodny na konw6

Nasz konwej szedl z Anglii do
cze daleko od brzegów Europy.
Nasz konwój szedl z Europy do
daleko od brzegOw Europy.
Nasz konw6j id4cy do Anglii
brzegem Europy.
Nasz konwi5j idqcy do Anglii z
cze od brzegów Europy.

Ameryki

Ameryki

Ameryki

Ameryki

LESSON 124 (N)

byligmy jesz-

byliLmy jut

byl daleko od

byl daleko jesz-

Okrety podwodne nieprzyjaciela byly slabo chronione.
Konwoje byly atakowane przez okrety podwodne nieprzy-
jaciela.
Nieprzyjaciel wyslal na ocean duie okrety podwodne.
Slabe okrety podwodne atakowaly konwoje.

Mijaligmy inne konwoje w Iadowniach.
Inne konwoje wiozly czolgi, samoloty I cie2ar6wki na
pokladach.
Na pokladach inne konwoje wiozly amun1cj 1 2ywnoge
Konwoje,kt6re mijaligmy,wiozly civarówki, samoloty

czolgi w Iadowniach.

Poprzedniej nocy nieprzyjaciel zaatakowal po raz pier-
wszy.
Dwa tralowce po raz pierwszy zaatakowaly nieprzyja-
ciela poprzedniej nocy.
Dotychczasowy dow6dca podal 2e nieprzyjaciel zaatako-
wal tralowce.
Dowódca dotychczasowej eskorty podal pc, raz pierwszy,
2e nieprzyjaciel zaatakowal tralowce poprzedniej nocy.

Jeden tankowiec wy
nych rozbitkt5w.
Dwudziestu trzech
wiec.
Wylowiwszy dwudzies
jeden tralowiec.
Storpedowany zostal
bitke,w wylowiono.

WLI dmudziestu trzech storpedowa-

zbitków storpedowalo jeden tanko-

tu trzech

tankowiec,

rozbitkow, storpedowano

dwudzies u trzech roz-
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6. a)
b)
c)
d)

7. a)

b)

a)

c)

a)
b)

d)

10. -)

b)

11. _)

d)

Garland wyrzucal do gory fale.
Czerwono malowana stepka byla wyrzucana fa14.
DziOb Garlanda pokazywal czerwono malowanq stepke.
Garland byl wyrzucany fa14 do Ory.

Na rozkaz dowOdcy wci4gnieto oscylator azdyku do rod-
ka.
Aby oscylator azdyku nie odIamal sie, dowOdca rozkazal
wciqgnqE go do grodka.
Aby azdyk oscylatora nie odlamal sie, dowOdca kazal
wciagn4E go do grodka.
Doweldca rozkazal wciggnaE do grodka odlamany oscylato
azdyku.

Byl szkwal.i obslugi dzial wylecialy za burte.
Obslugi dzial obserwowaty morze, ieby nie wyleciee za
burtg.
Obsiugi uwaaly, 2eby dziala nie wylecialy za burte.
Obslugi dzial_nie mogly obserwowa6 morza I uwa-2a1y,
aby nie wylecieE za burte.

Przechylomierz
Przechylomierz
siedem stopni.
Przechylomierz
Przechylomierz
siedem stopni.

wychylal
wychylal

wychylaI
wychylal

sie za
sit za

burte.
burte po dwadziegcia

sie siedem s-opni na burte.
sie na burte po dwadziegcia

Komandor melduje na pomost le przez dalmierz widzi
trzydzieáci szeg-E -sztuk, 2e cztery utonely.
Pomost melduje komandorowil 2e przez dalmierz widzi
trzydziegci szegE sztuk4 -a cztery utonely.
Dalmierz melduje komandorowi na pomost, 2e cztery
sztuki utonely, a jest trzydziegci szegé.
Dalmierz .melduje na pomost, 2e komandor widzi trzy-
dziegci'szegE sztuk, a-cztery utonely.

Pala wyWrOciia przeladowany sfatek,na pokiadzie ktO-
rego bylo troChe Wivcej wody,-* ktOry-sioszedl na dno.
Pala WywrOcila'statek prteladowany,- bo na dnie-bylo
troche-wody.
Na dnie'statkubylo troche wody, wiec fala wywrOcila
ten-statek.
Statek byl przeladowany wod4, wiec poszedl na dno.
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Sztorm, gdzieg na naszej drodze, na pewno rozpvdzi
okrvty podwodne do wieczora.
Okrvty podwodne rozpvdzone_przez sztorm, na pewno
do wieczora zbior4 sie gdzieg na naszej drodze.
Sztorm na pewno rozpvdzi okrvty podwodne, które zbio-
rq siv na naszej drodze.
Do wieczora okrvty podwodne zbior4 sic na naszej dro-
dze I rozpvdz4 sztorm.

13. Alarm bojowy ogioszono po zaladowaniu trzech dzial
pociskami peapancernymi, a jednego dziala pociskiem
ogwietlajqcym.

b) Po kolacji zaladowano trzy dziala pociskami ogwiet-
lajqcymi, a jedno dzialo pociskiem Otpancernym, a
potem.ogloszono alarm bojowy.
Po ogloszeniu alarmu bojowego zaladowano trzy dziala
pociskami p(51pancernymi, a jedno dzialo pociskiem
ogwietlajqcym, a po kolacji ogloszono to.
Kiedy ogtoszono alarm bojowy trzy dziala zaladowano
po kolacji pociskami p6Ipancernymi, a jedno dzialo
pociskiem ogwietiajqcym.

14. Krotko po zachodzie slofica, zobaczyligmy z tylu kon-
we3j, a nad nim czerwon4_rakietv.

b) Krótko po zachodzie slofica, zobaczyligmy czerwon4
rakietv z tylu konwoju.

c) Krótko po zachodzie slotica, konwój zobaczyl z tylu
czerwonq rakietv.-

d) Z tylu zobaczyligmy konw6j, a krotko po zachodzie
sloñca wida6 bylo czerwon4 rakietv

15. Kiedy zobaczyligmy nieprzyjaciela, który tiafil tan-
kowiec w1oz4cy benzynv, na horyzoncie wida6 bylo
czerwono-zielony plomiefi.

b) Kiedy wioz4cy benzyne tankowiec wylecial w powletrze,
na horyzoncie zobaczyligmy czerWono-zielony plomien.
Zobaczyligmy kiedy nieOriyjaCiel.trafil -tankowiec
w1oz4cy bentynv, .bo.na horyzonCie-zobaczyligmy czer-
wono-zielony plomiefi.
ZobaczylOmy .czerwonO-zielony plomien na horyzoncie,
kiedy nieprzyjacleltraftl.tankoWlec wiozqcy benzynv.
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16.

d)

17. a)

b)

c)

d)

18 a)

b)

c)

d)

19. a)

b)

c)

d)

20 a)

b)

c)

d)

W maszynowni zmniejszono obroty turbin, teby pelna
Toc4 p1yn46 na miejsce ataku.
Zeby w maszynowni zwickszyt obroty turbin, zaczcto
plyn4E peln4 moc4 na miejsce ataku.
Na miejscu ataku, w maszynowni zwickszono obroty tur-
tpin, teby m6c plyn46 peln4 moc4.
2eby pein4 moc4 p1yn46 na miejsce ataku, w maszynowni
zwigkszono obroty turbin.

Podsluchowcy siedzieli ze sluchawkami na uszach w ma-
lej kabinie, prawie na samym dnie okrctu.
Podsluchowcy siedzieli ze sluchawkami na uszach
malym okrccie podwodnym prawie na samym dnie.
Prawie na samym dnie statku byly sluchawki i tam sie-
dzieli podsluchowcy.
Maly okrct podwodny siedzial prawie na dnie, a pod-
sluchowcy mieli siuchawki na uszach.

Bosmat Lubicki badal katdy sektor m rza,
repetytorem tyrokompasu
Katdy sektor morza zostal zbadany przez
bickiego repetytorem tyrokompasu.
Katdy repetytor tyrokompasu mote zbadat
rza wyznaczony bosmatowi Lubickiemu.
Sektor morza wyznaczony przez bosmata Lubickiego z -
tal zbadany przez repetytor tyrokompasu.

Bosmat slyszal, te obce halasy w*Ar6d wielu innych
przesuwaly sic na lewo.
Bosmat slyszal r6tne halasy, które stale przesuwaly
sic na lewo wgr6d innych halas6w.
Bosmat slyszal r6tne halasy przesuwaj4ce sic na lewo
-vegr6d-innych halas6w.
Bosmat sly8zal r6tne.halasyr..ale _jeden byl obcy wAr6d
nich, kt6ry stale.przesUWal sic ea lewo.

Bosmat kazal zaraz zatelefonowat n_ pomoSt Ae ma
echO.W.namiarze.'
Bosmat. Zatelefonowal na pomost te ma echo w namia-
rze.
-Bosmat kazal.natychMiast zate1efcinowa6 ma echo
:Aar naMiarze-na poMOAcie.
-Bosmatowi kazano natychmiast zatelefonowat na pomost
te ma echo'w naMiarze.

siedz4c nad

bosata Lu-

sektor mo-
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Bosmat Lubicki zameldowal, te nie slyszy echa
dwunasiej bombie nalotyl sluchawki na uszy.

b) Bosmat Lubicki nalotyI sluchawki na uszy po dwunas-
tej bombie I zameldowal po chwili, 2e nie slyszy echa.

) Po dwunastej bombie bosmat Lubicki naiotyl sludhawki
na uszy pa chwili zameldowal, te slyszy echa.

d) Po dwunastej bombie bosmat, Lubicki zameldowal, te
nie nalotyl sluchawki i e nie slyszy echa.

!2. a) Obserwatorzy zameldowali, 2e policzyli statki bo
trzydzieLci statkeow poszlo na dno.

b) Obserwatorzy nie policzyli statków 1 zameldowali, te
zostalo ich trzydzieLci,_a reszta poszla na dno.

c) Zostalo tylko trzydzieAci obserwatorów, wiec oni za-
meldowali, ie reszta poszia na_dno.

d) Obserwatorzy policzyli statki 1 zameldowali, le zos-
talc) trzydzieLci statków, a reszta poszla na dna.

3. a) Dwa dlugie dzwonki podaly odbed, kiedy piliAmy gor4-
c4 herbate w kabinie.

b) Kiedy uslyszeliAmy dwa dlugie dzwonki, piliAmy gorg-
c4 herbatc w kabinie, bo byl odb(5j.

c) W kabinie numer dwa byl odbed, kiedy piliAmy gor4c4
herbatc.

d) W kabinie numer dwa byly dzwonki tam zwykle piliLmy
gor4c4 herbatc.

a) Pod wiecthr, kiedy na niebie pojawily sic angielskie
myAliwce, strzelaliAmy,do celu.

b) Pod wieczor, kiedy angielskie myAliwce dochodzily do
celu, na niebie pojawily sic chmury.

c) Pod wieczor,,kiedy angielskie my411wce pojawily sie
przy celu, konwój dochodzil do portu.

_) Pod wieczori- kiedy konwój dochodzil do celu, pojawl-
ly sic na,niebie. angielskie myLliwce.

t5. a) Kiedy statki wyjdA z portów, teby wyladowa6 sprzct
wojenny to my zn(5w poplyniemy w odwrotnym kierunku.

b) Kiedy statki wejdq do portów, teby wy1adowa6 sprzct
wojenny, to my zn45w popIyniemy w odwrotnym kierunku
teby odebra6 amunicje.
Kiedy statki tvejd4 do portów, teby wyladowae sprzct
wojenny, to my po odebraniu amunicji znów poplynie-
my, ale w odwrotnym kierunku.
Kiedy statki wyladujq sprzct wojenny, teby móc po-
p1yn46 w odwrotnym kierunku, to my odbierzemy amuni-
cjç..
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Kontrtorpedowiec Pomorzanin"

26. a) Przygotowanie okretu do walki jest zadaniem latwym
wymaga ono miesi4ca szkolenia '6wiczefi.

b) Nie jest latwym zadaniem przygotowanie okrgtu do wal-
ki, gdyA wymaga ono miesigcy szkolenia ± wiczefi.

c) Szkolenie zalogi nie jest zadaniem latwym I wymaga
ono przygotowania_dow6dcy I miesigcy 6w1czefi.

d) Zadaniem dow6dcy jest szkolenie zalogi, wymaga ono mie-
sigcy trudnych Ewiczefi.

27. Pod wiecz6r, podzie131 gmy flotg, ktora do nas naleAa-
Ia, tak Ae sily glemne poszly w kierunku brzegu, a
my na p6Inoc.
Pod wiecz6r, my z lekkimi jednostkami poszligmy w kie-
runku brzegu, a gl6wna flota na p6Inoc.
Pod wiecz6r, glówne sily, do których naleAeligmy posz-
ly na p61noc, a reszta z lekkimi jednostkami na brzeg.

d) Pod wiecz6r, flota, do kt6rej na1e2e1igmy, podzielila
sig i gl6wne sily poszly w kierunku brzegu, a my z
lekkimi jednostkami poszligmy na p61noc.

28 a) Byla to chwila, kt6rej nigdy nie zapomni miody arty-
lerzysta, kt6ry sam naprawial dalocelownik.
Byla to chwila dla mlodego artylerzysty, Aeby napra-
wie dalocelownik, chwlli tej on nigdy nie zapomni.

c) Mlody artylerzysta sam naprawial dalocelownik, ale
w tej chwili o tym zapomnial.

d) Mlody artylerzysta zapomnial w tej chwili naprawie
dalocelownik.

29. a) Przez nastgpny odcinek naszej trasy prowadziI jeden
z naszych okret6w przez zaminowane obszary.

b) Jeden z naszych.okrgt6wprowadzil przez nastgpny od-
-cinek naszej trasy przez zaminowaneobszary.

) Nastgpnego-dnia jeden z.naszych okrgt6w wylecial w
powietrze na odcinku trasy,- ktory'promadzil przez za-

- minowane obszary.
d) Nastgpny odcinek- naszej-trasy prowadzIl'przez zamino-

wane obszary,.na kt6ryCk.wylecial w'poWietrze dziefi
.przedtem jeden-z naszych okret6w.
W ppludnie, nastgpnegb dnia kOzpocigIy,sig ataki lot-
nicze i trwaly (Id godziny, pl4tej wieczorem z malymi
-prZerwami. .

b) Nastgpnego dnia W poludr4e:zostaly.przerwane ataki
lotnicze, kt6retrwa1Y do.godziny Pi4tej_Wiedzorem.
Ataki lotnitze.trwalY pig6 godzinv.a. potem nastepnego
dnia wietzorem rozpoczgly sie -one znowu.--

d) Ataki lothicze:z.malymi przerwami.trwaly do godziny
Pi4tej Wieczdrem..
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Narration

1. strzalka, f.

2. nasluchiwaE,
nasluchujc
nasiuchuje

ocean, m.

1.

oceanu, gen.

LESSON 124 (N)

VOCABULARY

- arrow, hand (instrument)

- to monitor

- ocean

iloA6, f - amount number, quantity

tankowiec, m. - tanker
tankowca, gen. s

wylowiE, p. wylawia, 1.
wylowic wylawiam
wylowi wylawia

zygzakowa6, 1. - to zigzag
zygzakujc
zygzakuje

pozygzakowaE,
pozygzakujc
pozygzakuje

stcpka, f. - keel

9. oscylator, m. oscillator
oscylatora, gen. s.

- to fish out

P.

10. nasluch, m
nasIuchu, gen

11. wychyia. sic,
wychylam sic
wychyla sic

wychylié sic, p.
wychylc sic
wychyli sic

12 szkwa, m.
szkwaIu, gen.

1 7 159

(sonar) watch, monitoring

- to swing, to lean out

- squall
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13. komandor, m.
komandora, gen. s.

14. wywrociE (sic) p.
wywrócc (sic)
wywrOci (sic)

wywraca6 (sic)
wywracam (si
wywraca (sic)

- captain navy)

- to overturn, to tip

15. przeladowaé, p.
przeladujc
przeladuje

przeladowywae 1.
przeladowujc
przeladowuje

- to overload, to tranship

16. gciec, p. drip, to trickle
(1st person not used)
Lcieknie

gcieka6, i.
(1st person not used)
gcieka

17, klapa, f. - flap, flap valve

18 rozpcdziE, P.
rozpcdzc
rozpcdzi

rozpcdza6, 1.
rozpgdzam
rozpcdza

- to disperse, to scatter,
to break into a run

19. oglosie, p. oglasza6,
oglosz oglaszam
ogiosi oglasza

- to announce, advertise

20. statek mptorowy motor ship

21. plomien, m. - flame
plomienla, gen.
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22 wylecieE w powietrze, p.
wylece w powletrze
wyleci w powletrze

wy1atywa6 w powletrze,
(1st person not used
wylatuje w powietrze

23. chora±y, m.
chorategol gen.

24. turbina, f.

25. moc, f.

26. odbezpieczy6, p.
odbezpiecze
odbezpieczy

odbezpiecza6, 1.
odbezpieczam
odbezpiecza

27. podsluchowiecl-m.
podsluchowca, gen0 s

yrokompas, m.
2yrokompasu, gen. s.

29. wAr6d

30. przesuwae (sic), i.
przesuwam (sic
przesuwa (sic)

przesunaC (sic) p.
przesunc (sic)
przesunie (sic)

gwaItowny, gwaltowna,
gwaltowne
gwaltownie
odbój, m.
odboju, gen.

odwrotny, od rotna
odwrotne

lal

LESSON 124 (N)

- to blow up

- midshipman, commissioned
warrant officer

- turbine

- power, might, strength

to set (the depth charges),
to arm (bombs), to acti-
vate, "off safety"

- sonar man

- gyrocompass

- among

- to shift, to move

- viol nt, vehement

violently
- all clear

- opposite, reverse
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PATTERN SENTENCES

Samoch6d pancerny przewozi tolnierzy na froncie.

2. Admiral w marynarce odpowiada generalowl broni w wojsku
14dowym.

Ogpine polotenie naszych wojsk na froncie jest dobre.

4. W polowie drogi on zawróci do domu.

5. Na tych manewrach przeciwna strona wygrala.

6 Zgrupowanie skladalo sie z dziesieciu okret6w.

7 Dokola domu byl duty ogr6d.

8. Kontrtorpedowiec to jest rodzaj niszczyciela.

9. Ropowiec jest to tankowiec, który przewozi rope.

10. W zimie Janek nosi na glowie kaptur.

11. Statek parowy ma duty komin, z kt6rego wychodzi duto dymu.

12. Kiedy jade samochodem zwalniam na zakretach.

13. Ltia na sto metrów trwal trzynaácie sekund.

14. Tego winia wypuszczq jutro z wiezienia.

15. Nie b6j sic, ja czuwam nad ni

16. Zolnierz, który siedzi na drzewle wypatru e ieprzyiacie-
la.

17. Studenci kolejno odpowiadali na pytania

18. D'twig laduje towar na statek.

19. Za chwile przerzuce line z naszego statku na poklad tam-
tego statku.

20. On dobrze placi, ale duto wymaaa.

21. Ttraz jest dziesi4ta wedlug GMT.

22. Nie potrzebuje lornetki, widzc te wiete golym okiem.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Nalot na k nw6j

Na okrvcie glvboko pod panc_ernym pokladem odbywala sIc od-

prawa dow6dc6w. Pochylony nad map4 admiral przedstawial pepine

poloAepie I glówne punkty operacji. Mówil, e Malta trzyma s

ostatnimi silami. Brak im AywnoLci, broni, samolot6w. Amunlc

wystarczy najwytej na tydziefi. Od dw6ch miesiecy Aaden konwój

pie doplyn41 do wyspy.

uNasze dojAcie jest dla Malty sp-_aw4 zycia I gmierci. Mu-

-simy tam doplyn46" mówil admiral do-zebránych.-

RuszyliAty wdrOg przed zachodeM--sloAca. ,2eby zmyli e nie-

przyjaciela poszligmy w kierunku.Atiantyku _Dopier0

zawróciliAmy na kurs przeciwny ku Malcie

o zmierzam.

Dzien WAtal pogOdny, bezchmurny. Po-p awej burcie mieliAmy

k nw6j., W grOdku zgrupowania szly cztery, transportowce Dokola

druga-grupa:nich kantrtorpedowce. tylu za nimi
.

.

-zykU-.--"t_OrowyMtrzy pancerniki-o

eze dalej

Z luf na pancernikach

posuwala

az es10.4ra luc4i.0w4i JPsz

CA14 fiot4 ropowiec.

Zdj0f0:-ltaptur zn4=flOt0.-- . - -

trzeba bylo urudhomiel--' aby-PrzeproWadt

na Malty

si

czterY s atki parowe

,SzOkogc:konwoju-byla duAa. Do Malty miel A y jakieé ty

c mil -czyla rzy doby-podr6Ay
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Regularnie co kilka godzin jeden z lotniskowcow zwalnial

biegu, skrgcaI pod wiatr i wypuszczal nowe samoloty. A gdy ca-

la zmiana znalazla sig w powietrzu zabieral na poklad stare,

zmgczone. Od gwitu do nocy czuwaly one nad flot4 wypatrujv

nieprzyjacielskie samoloty i okrgty podwodne.

Pod wieczor pierwszego dnia okrgty uzupelnialy Icolejno za-

pas ropy. Na zmiang kontrtorpedowce podchodzily do ropowca nie

dotykaj4c jego burty ± cumowaly sig na odleglogci okolo dzie-

sigciu metri5w. Przy pomocy diwigu przerzucano nastgpnie z ro-

powca w4i. Ta operacja wymagala duio wprawy, gdy± przy te-

szybkogci okrgty mogly sig latwo zderzye.

Noc mingla spokojnie. Dopier° nastgpnego ranka okolo go-

dziny dz±ewitej GMT otrzymaligmy pierwszy meldunek, e gdzie6

z daleka obserwuje nas samolot nieprzyjacielski. Wkrotce zo-

baczyligmy go alx2_21_sia. Obserwowanie nas drogo go kosztowa-

10. Kierowane przez radio nasze myLliwce pgdzily teraz w jego

kierunku. Do nas przyszedl tylko krOtki meldunek: uPodpatry-

wacz zniszczony". Prawie jednoczegnie radiostacja otrzymala

telegram: taostaligcie zameldowani przez saMolotq

Przygotowania zajcly hieprzyjacielowi -dog6 duio czasu,

bo pierwszy atak nast4pi1 -dopier° okolo-drugiej pc, poludniu.

Eskadry niepriyjaciela lecialy ponad pulapern. $lyszelig-

my lko balas Metor6W.'MuSiala ich.tath-bye ogromna-iloga Do-

piero gdyisamoloty pieprzyjacielskie byly nad SamyMi naszymi

gloWami z _chmur spadl deszcz botb. Biale frntanny Wody wyrqsly
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nagle po obu burtach naszego okrvtu. Kr4iowniki zaczvly strze-

1a6 poprzez chmury do niewidocznych samolotów.

Nastcpny atak nast4pi1 trzeciego dnia rano. ByliLmy teraz

150 mil od lotnisk nieprzyjacielskich. Chmury byly gstsze

niisze.

Bylo prawie poiudnie, gdy z okrqtu admiralskiego podano,

2e z polnocy na niskim pulap e zbli aj4 si wielkie formacje

sarnolotôw. Lotniskowce zawr6cily pod wiatr, ieby wypuAcio resz-

tg myg1iwc6w. Bylo ich teraz w powietrzu okolo 30 sztuk.

Atak nieprzyjacielski mial charakter masowy. Bomby spada-

ly zza chmur. Nad g1ow4 z dlugich kluczow odrywaly sit poje-

dynczo samoloty, jeden pc, drugim lotem nurkowym lecialy piano-

wo w dt51, wprost na okrty. W tym samym czasie od dziobu zbli-

2a1y siy nisko nad wod4 kluczami po trzy, samoloty torpedu-

j4ce.

Na tv chwi4 czekaly nasze myAliwce. Pojedynczo atakowaly

one te najniebezpieczniejsze dla nas samoloty, które zapalaly

si i spadaly do morza. Polowa maszyn nieprzyjacielskich jed

nak przeleciala przez ich linie. Tymczasem z chmur spadaly

nowe bomby. Kilka :a olotów nieprzyjaciela zawracaj4c rzucilo

do wody ciemne, diugie przedmioty". Po chwili plyngly ku nam

trzy torpedy. Na szczOcie od kilku sekund byliLmy ju2 na zwro-

cie. Mijaly dlugie sekundy; wybuchu nie bylo. Widocznie tor-

pedy przeszly.
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VOCABULARY

ation

1. pancerny, pancerna,
pancerne

2. admiral, m.
admirala, gen. s

ogany, ogc5inat ogólne

4. zawthci6, p.
zawróce
zawróci

zawraca6, 1.
zawracam
zawraca

5. przeciwny, przeciwna,
przeciwne

6. zgrupowanie, n.

7. dokola

kontrtorpedowiec, in._

kontrtorpedowca, gen. s.

9. ropowiec, m.
ropowca, gen. S.

10. kaptur, m.
kaptura, gen. s.

11. parowy, parowa, parowe

para, I.

12. zwa1nia6, 1.
zwalniam
zwalnia

13 bleg, m.
biegu, gen. s.

14 wypuszcza6,
wypuszczam
wypuszcza

wypugci6i-p.
wypuszczv
wypugci

zwolnic, p.
.zwolnie
zwolni
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- armored, ironclad

- admiral

general, total, common

- to turn back, to make go
back

- opposite, opposed, contrary

group

- around, round about

- destroyer

- oil tanker

- hood

- steam (as adj.)

- steam

- to slow down, to reduce
speed, to clear (tracks)-
to loosen,- to dismiss

- run, running

- to let go, to let loose,
to send out



LESSON 125 (N)

15. czuwat, i. (no perf.)
czuwam
czuwa

16. wypatrywa6, 1.
wypatruj
wypatruje

wypatrze6,
wypatrze
wypatrzy

17. kolejno

P.

18. ciwig, m.
gen.

19. przerzucie, p.
przezuce
przerzuci

przerzucaE, 1.
przerzucam
przerzuca

20. wymagaC, i. (no
wymagam
wymaga

perf. here)

21* GMT = czas_gredni
(sioneczny) w Greenwich,
czas uniwersalny

22* golym okiem

230 podpatrywacz, m*
podpatrywacza,

24* wyrosna6, p.
wyrosnc
wyroLnie

gen* s_.*

wyrasta61
wyrastam
wyrasta

25* niewidoczny, niewidoczna
niewidoczne

26* formacja, f.

27. charakter, m
charakteru, gen. S.

masowy, maspwa masowe
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- to be on the alert, to
keep an eye on

- to look out for, to be on
the watch for

- to catch sight of, to find
out

- by turns, one after anoth-
er, consecutively

- hoisti g crane, elevator

- to throw oyez-2 to pass on

require, to demand

- Greenwich mean time

- with naked eye

- snooper, here:reconnais-
sance plane

- to rise, to grow, to
spring up

- invisible, out of sight

- grout), for ation

- character, nature, com-
plexion

mass (as adj.
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29. odrywa6 sig, 1.
odrywam sig
odrywa si

oderwa sic, p.
oderw si
oderwie si

LESSON 125 (N)

- to break off, to be de-
tached

0. pojedynczo - one by one, individually

31. pionowo

169

- vertically
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PATTERN SENTENCES

1. Czekalem na njego godzin- ale wreszcie on przyszedl.

Uwagai Nieprzyjacjelskj samolot nadchodzi.

3. Tnwazija Francji zaczcla sic 6 czerwca 1944 roku.

4- Wojska sojusznicze_ braly udzial w inwazji.

5 Wojska nasze stawialy zacicty op6r.

6. Dzjala przybrzeine vanuj4 nad wejAciem do portu.

7 CieAnina ta ma dziesic6 kilometrow dlugoLcj.

8. Sziak nasz prowadzil przez cieininc.

9. M6j wuj przechowujes stare k5j4tki na strychu.

10. Te papiery s4 'cjble tajne.

11. On jest stary, lecz wygl4da mlodo.

12. Za godzinc on pdszyfruje ten gcigle tajny dokument.

13 Ta krwa przewozi wcgiel na WiLle.

14. Amfibia wyl4dowala na malej platy kolo Gdyni.

15. Kontradmjral w marynarce odpowjada .generalowl brygacty
w wolsku 14dowym.

16. Z Warszawy do Krakowa depesza szla tylko trzy godzjny.

17. Szyk schodowy to jest szyk, w_którym okrcty plyn4 w pew-
iiych-odstcOiCh i odleglacjach.

18. Adjutant kontradmirala znajduje sic na okrccie flagowym

19.- Stuk w s4siednim pokoju bardzo mi przeszkadzal w czytanju.

20. Zamek tego dziala jest zepsuty.

21. Jutro nastro)c ten fortepian.

22 Czy wieszpjaka jest czcstot1iwoL6 fall, na której nadaje
ta s.tacja?
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23. Nasz okrct wykonal zwrot _unikowy przed lidchodz4c4
ped4.

24. Naraz uslyszalem straszny halas na lewo ode mnie.

25. Flagsztok na naszym okrccie byl koloru bialego.

26. Rnfowka znajduje sic na tyle okrctu.

27. Za chwilc ta bomba gicbinowa wytnichnie_.

Poklad dziobowy jest zaladowany roinym sprz tem.
_ _

29. Nasz oddzial jutro dollczy do sil glemnych.

30. Teraz nasz okrct plynql na zderzenie z okrctem nieprzy-
jaciela.

31. Czolowy okrct szyku znajdowal sic o 3 km od nas.

tor-
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Nar-ation

W obronie pla2

O.R.P. "Blyskawica" zestrzelila wiele samolot6w, zatopila

trzy okrvty podwodnet rozbila kilka dzial na l4dz1et ale przez

piee lat wojny nie miala morskiego spotkania z nieprzyjacielem.

A2 wreszcie nadeszla ta chwila podczas inwazji Europy. Od

dw6ch dni wojska so usznicze 14dowa1y ju2 na pla2ach Francji.

Od kilku miesiecy trwala zaci ta walka o panowanie nad ka2c14

ciegnin I ka-dym szlakiem przybrzeinym. Gl6wny cie2ar tego

zadania spadl na kontrtorpedowce. Co wiecz6r wyplywaly one z

port6w angielskich grupami po trzy, cztery I szIy na kanal pod

brzegi Francji. Sily nieprzyjacielskie maj4ce bazy w polnocno-

zachodniej Francji wypAywaly na nasze Spotkanie. Nieprzyjacie1

byi w tym rejonie silhym przeciwnikiem, bo mial do dyspozycji

okrety klasy N. Byly to bardzo du2e kontrtorpedowce, prawie

lekkie krq2owniki uzbrojone w szegciodalowe dziala.

Kiedy wyznaczano nas na patrol, przed wyjgclem z portu

zostawiali my na lqdzie na przedhOwanie nasze tajne ksia2ki.

Jedna.z nich miala napis na pierwszej stronie: cigle aine

Te ksig2ke wolno nam bylo otworzyé dopier° po otrzymaniu syg-

nalu: Operacja Neptun - wykona6". Lecz teraz, od dweich dni

ksig2ka ta ju2 jest odsyfrowana.

Nieprzyjaciel widocznie uwa2al 2e nie oplaci sie mu te-

raz atakowa6 przycz61k6w, ale p6liniej kiedy dlugie kolumny
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barek kryp bed4 dowozily sprzet ± ludzi, a na p1a2ach bed4

amfibie.
.....L.E.S=0.0MTEIMP

Na drodze plan6w nieprzyjaciela, pomiedzy nim a plaiami,

stanela jedyna przeszkoda: flotylla naszych kontrtorpedowców.

Nieprzyjaciel wiedzial o tym I zdecydowai j4 zniszczy6.

Koficzyligmy ju2 drugi dzieii patrolu, kiedy nadszedl sygnal

radiowy od kontradmirala Karskiego. M6wil, 2e samolot rozpoz-

nawczy zauwa2y1 pip& okretOw nieprzyjacielskich id4cych kursem

na zach6d. Poza tym nie bylo w depeszy ani slowa o szybko ci,

pozycji lub typle okret6w.

Okrgty nasze w szyku schodowym plynely najwigksz4 szyb-

koLci4 na zach6d. Noc byla pogodna i ciepla. Od czasu do cza-

su w Orze nad masztami sIycha6 bylo samoloty. Tb nieprzyja-

ciel nas szukal Adjutant kontradmirala zawiadomil nas, 2e tej

nocy nasze samoloty nie bed4 lataly.

Na okrecie nikt nie spal; od zmierzchu sz1iLmy w alarmie

bojowym. Od czasu do czasu przy dziaIach byIo s1ycha6 stuk

zamk6w. To obslugi sprawdzaly brofitczy wszystko jest w pa-

rz4dku.

By o ju2 pc) polnocy, gdy zb1i2y1igmy sig do zachodniej

granicy patrolu. Za dwadzieAcia minut mial nast4pj6 zwrot na

przeciwny kurs, to znaczy na wsch6d.

W pewnej chwili us1ysze1iAmy przez gloLnik glos. Icl4cy

na czele szyku okret dow6dcy flotylli podawal, 2e dokladnie

na kursie ma kontakt. W chwile póiniej nasz radar to samo
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wskazywal. Bylo pi ech, wszystkie szly w naszym kierunku

W glebi okretu pod pokIadami poszly w ruch centrale- przeka-
niki, poruszyly si@ dz1esi4tki wskaz6wek; w minute okret byl

gotowy do walki.

Przez gIognik nastawiony I nastrojony na czestotliwogé

nieprzyjacieiskiego radiotelefonu usIyszeligmy kr6tk4 komen-

de Uwaga torpedy"2 a potem fiPa1!". Wiedzie11gmy co to znaczy,

Nieprzyjaciel zacz4I strze1a6 do nas torpedami na radar!

Wykonaligmy krótki zwrot unikowy, najpierw jeden a potem

drugi. Jednoczegnie radio powt6rzylo rozkaz z okretu flago-

wego otwa Cia ognia. Uslyszeligmy strzal To pocisk z okr@tu

flagowego zapalil sic i ogwiet1i1 morze. Zobaczyligmy teraz

nieprzyjacielski okret. Szedl burt4 do nas. Wszystkie dziala

mial skierowane ku nam. Teraz nasze dziala zaczcly strzelat

ca1 4 bateri4, wszystkie naraz. Prawie jednoczegnie nieprzy-
_ .....

jaciel zacz4I strze1a6 do nas. Te sa1wami.

Jeden pocisk nieprzyjaciela urwal flagsztok na ruf6wce,

drugi wybuchl na 201LE,IFIEjkiatam. w gwietle pocisk6w o-

gwiet1aj4cych zobaczyligmy, jak nasz okret flagowy EisilEmi do

nas I z ca14 szybkogci4 plyn41 teraz na zderzenie z czolowym

okretem nieprzyjaciela. Widzieligmy wyrastaj4ce dokola niego

coraz gestsze kolumny wodne.

174
1 2



wreszcie

nadejA6, p.
nadejdg
nadejdzie

inwazja f.

sojuszniczy
sojusznicze

VOCABULARY

nadchodzi6,
nadchodzg
nadchodzi

sojusznicz

zacigty, zacigta, zacig

panowae,
panujg
panuje

opanowae, p.
opanujc
opanuje

cieinina, f

szlak, m.
szlaku,

przechowal, p.
przechowam
przechowa

przechowywal,
przechowujg
przechowuje

10. LciLle tajne

11. lecz

12. odszyfrowa6, p.
odszyfrujg
odszyfruje

odszyfr wywa6, is
odszyfrowujg
odszyfrowuje

13. krypa f.
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eventually, finally, at
last

to come to be on

invasion

- allied

- stubborn, dogged, hard-
fought

. to dominate to command,
to master, to reign,
to prevail

narrows, straits

- fairway, lane, highway

- to keep, to leave for safe-
keeping, to preserve

- top secret

- but

- to decode, to decipher
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14. amfibia, f.

15. kontradmira
kontradmi ala, gen.

16. depPsza, f

17. szyk schodowy

18. adiu ant(kontradmirala)

19. stuk, m.
stuku, gen. s.

20, zamek, m.
zamka, gen. s.
(zamku gen. s.)

21 nastroi6, p. nastrajaE,
nastrojg nastrajam
nastroi nastraja

22. czgstotliwoAE,

23. zwrot unikowy

24. naraz

25 flagsztok, m.
flagsztoku,

26. ruf6wka, f.

27. wybuchn46, p.
wybuchng
wybuchnie

28. poklad dziobowy

gen. S.

29. dol4czy6, p.
.6014czg
dolgczy

0 na zderzenie

wybuchaé, 1.
wybucham
wybucha

dol4czak,
-db14czam
dolqcza

31, czolowy, czolOwa, czolowe

- amphibian

- rear admiral (lower half)

- dispatcil, wir

- echelon (formation)

- flag lieutenant

- knock

- breech, lock, (castle)

- to tune up

frequency

- evasive movemen

- simultaneously,
of a sudden

- flagstaff

- fantail

turn

suddenly,

to explode, to -.burs- but
to break -out (fire)

- forecastle deck, eyes,
foredeck-

to join to enclose

- c011ision course

- leading, frontal
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PATTERN SENTENCES

Za1eiy mi na tym, 2eby pan polnforrnowal jq o tym.

Pirat zostai zlapany na morzu.

3. Okrpt podwodny cia1 konwelj

4. Polowanie na kaczki trwalo caly

5. Zobaczylem bl-sk latarni morskiej.

6. Kiedy bylem w lesietslysza?.em wystrzal

7. Nasze wojska 4212sK1 tp wieL w ciAgu jednej godziny.

8. To '-t ofiara wojny atomowej.

9 Nie mogp kupi6 tego domu, bo na razie nie mam dosy6 ie-
nigdzy.

10. Nie wiem
7
czy on dostrze2e plamg na j j sukni

11. Wobec tego ie on jui nie miat amunicji on zupeinie byl
bezbronny.

12. Mam nadzieje, 2e udzielimy tym rozbitkom pomocy.

13 Ten chiopiec wyskoczyl spoza domu.

14. Czy widziszvjak ta 16dka wysuwa sip spoza pomostu?

15. Zanim on zorienu e sip co sip stab°, na pewno bpdz e za
136no

16 M6wiono, 2e statek uTytanik" jest niezatapialny.

17 Na statku powstala panika.

1S. Bojp sip, 2e ta sprawa pozostanie nie zalat iona.

19. Oni stawiaj4 bierny opôr.

20. Walec ten ma trzy metry wysokogci I metr grednicy.

21. Matka ma du2y wplyw na dzieci.

22. Ultrakrótkie-fale mo2na odbiera6 tylko na specjalnych
aparatach odbfor-Czych.
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23. To Jest dobra pilka, ona si dobrze odbija0
24. Ta stacja nadawcza nadaje na ultrakrotkich falach.___-_--

25. Daj mi okulary, bo nie odcutam cyfry na tym zegarze.
26. Okrgt w po1o1;eniu n.awodnym po zanurzeniu zna dzie siw poioeniu podwodnym.

27. Stawiacz min zamipuje ciegnin.
28. Stwierdzam e ten st dent nie napisal pracy dornowej.
29. Oni przetralujq calq zatok.

30. Tralowce oczyszcza z min wejgcie do portn.

178
186



LESSON 127 (N)

AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Pulapki na morzu

Dow6dca statku "Pomorz otrzymaI meldunek, 2e w sekto-

rze A-2 operuj4 trzy nieprzyjacielskie Iodzie podwodne: 0-38,

0-24 1 0-27. Dow6dztwu za1e2y specjalnie na zniszczeniu 0-27,

kt rej dowt5dc4 jest znany pirat Wagner.

0 godzinie 15,00 zauwa2ono sylwetkp statku uTormi W

chwill p6'iniej otrzymano meldunek, le jest on gcigany przez

nieprzyjacielsk4 I6di podwodn4. A wiec polowanie zaczplo si

Pomorza" zauwalono blyski wystrzatów, I chmura ciem-

nego dymu otoczyla uTormi". Statek nas% spieszyl sip leby

nieprzyjaciel mc5g1 nas zobaczyé. Nieprzyjaciel zajpty jecin4

ofiar4 na razie nie dostrzegI nastppnej. Dopier° kiedy Po-

morze" zb1ily10 sig na od1egI LC 2,5 mill z 0-27 zauwalono no-

wego przeciwnila.

Bezbronny stary statek "Pomorze" zblilal sic do "Torunia"
7

maj4c widocznie zamiar udz1e116 pomocy rozbitkom ton4cego sta-

tku. Pomo ze" nagle zmicn lo kurs, tak le nTorufi" znalazI sip

mipdzy nim a 0-27.

W ci4gu paru m nut na pokladzie "Pomorza", ktOre b I0 za
sIonigte ,Toruniem" pojawity sip dziala. A kiedy spoza "Toru-

nia" wysun4I sip 0-27, "PomorzeT otworzylo ogleñ. Trzydziegci

cztery pociski wystrzelone z odlegtogci 550 metrôw trafity w

ce1. Nieprzyjacielski okret podwodny zorientowal sip za pOino
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Ju2 nie bylo czasu na zanurzenie si 0-27 ju2 wiecej nie wy-

plyn4I.

Tak wygl4da10 pierwsze spotkanie i walka okretu podwodne-

go ze statkiem pulapk4. Statki upulapki" czesto Iadowano nie-

zatapialnym materialem jak na przyklad drzewem. Uzbrojenie by-

lo tak zamaskowane, 2e w ka2dej chwili mogIo bye u2yte w wal-

ce. W momencie spotkania nieprzyjacielskiego okretu podwodnego

specjalnie szkolona zaloga tworzyla pozorowan4 panike., i opusz-

cz la statek. .Pozostala na pokladzie czege zalogi w tym czasie

przygot-wywala sie do walki.

Broni4 bierng_ Przeciwko lodziom podwodnym miaIo bye malo-

wanie okretów w kolory ochronne, zygzakowanie podczas plynie

cia i stosowanie zaslony dymne

Dopieko w 1916 roku pierwszy raz zastosowano bombe glbi-

nowq. Bomba glebinowa ma kSztalt waica o grednicy od 30 do 40

centymeti.6w I dlugogci okolc 70 centymetrów. W walcu tym znaj-

duje sie material wybuchowy. Zapalnik bomby glebinowej dziala

pod ITlywem takiego aparatu, na kt ry dziala cignienie wody.

Dzieki- temu boMbe glebinow4 mo2na tak nastawie, 2e wybuch jej

nast4p1 na okreglohej glebokogci.

Zanim jednak atak na okret podwodny zostanie wykonany,

Musi on bye wykryty. Do wykrywania slu2y diwiekowy aparat pod-

sInchowy, tak zwany azdyk. Aparat ten-wysyla w gl4b morza ul-

trakr6tkie fale d2udgkowe, kt6re odbiwszyrsie od przeszk dy

wracaj4 jako echo do stacjm nadawczej Na ekranie odbiornika
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motna odczyta6 kierunek odlegloAC do wvkrywanego przedmiotu.

Do wykrywania okrptu znajduj4cego sic w poloteniu na.

wodnym jest radar

Obecnie naj1epsz4 broni4 przeciw okrptom podwodnym s4 sa-

moloty I miglowce. Utrzy uj4c sic w jednym miejscu, niig1

wiec mote bardzo doktadnie okreglie miejsce, w którym znajduje

sip okrpt podwodny.

Podczas pierwszej wojny Awiatowej zdarzyl sip ciekawy wy.

padek. Anglicy zauwatyli ie od pewnego czasu wybrzete ich

jest minowane przez nieprzyjaciela. Nie mogli jednak oni wy-

krye okrptu stawiajacego te miny. Stwie dzono remniet te w

kilka godzin pb przetralowaniu niebezpieczn-go obszaru poja-

wialy sip nowe miny.

Pewnego dnia zespól angielskich tralowcaw, jak zwykle wy .

szedl z bazy, teby oczyAcié_ z min niebezpieczny odcinek. Wszys.

tko odbywalo siv noralniet tylko ie traIowce pozorowaly tra-

lowanie, zostawiaj4c miny na miejscu.

W pal godziny p0 powrocie tralowc64 do portut na nprze-

tralowanym miejscu wyrosly siupy wody I ognia. Nieprzyja-

cielski okrvt podwodny zostal zatopiony. Przypuszczaj4c 2e

obszar jest rozminowany, nieprzyjaciel wracil, teby postawit.

now4 zagrod I wylecial w powietrze na wlasn-ch minach.
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VOCABULARY

zaleFlee i. (no perf )
dat. na + loc.)
(no 1st person)
zaley

pirat, ma
pirata, gen.

Aciga, 1.
gcigam
gciga

dogcigna6, p.
dogcignq
dogcignie

przegcignq6, p.
przegcigne
przegcignie

4. polowanie, n.

blysk, m.
blysku, gen.

6. wystrzaI, m.
wystrzatu, gen.

7. otoczy6, p. otacza6,
otoczq otaczam
otoczy otacza

8. ofiara, f.

9 na razie

10 dostrzecl p.
dostrzege
dostrze2e

dostrzega6,
dostrzegam
-dostrzega

11. bezbronny, bezbronna2
bezbronne

- it is very important to,
it makes a difference to,
to be very anxious for

- pirate

- to chase, to pursue,
follow, to catch up

- to overhaul, to overtake

- hunt, hunting

- flare, blink, flash

- shot

- to surround, to envelop

- victim

- for the time being,
for the present

- to catch a glimpse of,
to catch sight of, to
perceive

defensele-
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12. udzieliE, p. udzie1a6, 1.
udziele udzielam
udzieli udziela

LESSON 127 (N)

- to lend (aid), to grant
(permission), to impart

13. spoza - from behind

14. wysun46 sie, p.
wysune sic
wysunie sie

wysuwaE sie, I.
wysuwam sie
wysuwa sie

15. zorientowaE sie, p.
zorientuje sie
zorientuje sie

orientowaE sic, i.
orientuje sie
orientuje sic

- to come forth, to edge one-
self out, to slip out

- to realize to take one's
bearings, to see one's way

16. niezatapialny, niezata- - unsinkable
pialna, niezatapialne

17. panika, f.

18. pozosta61 P.
pozostanv
pozostanie

pozostawa6, 1.
pozostaje
pozostaje

- panic, alarm

- to remain

19. bierny, bierna, bierne - passive

20. walec, m.
walca, gen.

21. wplyw, m.
wplywul gen. S.

ultrakr6tkie fale
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23. odbié sie, p.
odbijg sie
odbije sig

odbija6 sig, 1.
odbijam sie
odbija sie

- to bounce off, to rebound,
to reverberate

24 stacja nadawcza - transmitting station

25. odczytaE, p. - to read, to call out
odczytam
odczyta

odczytywae,
odczytuk
odczytuje

(names)

26. nawodny, nawodna, nawodne - surfaced, surface as adj

27. minowae, zaminowaE, p.
minujg zaminu)p

- to mine

:-nuje zaminuje

28 twierdzie, p.
stwierdzg
stwierdzi

stwierdzaE, i.
stwierdzam
stwierdza

- to find that, to ascertain

29. przetralowa,
przetralujg
przetraluje

tralowal,
tralujg
traluje

- to trawl

30. oczyAciE, p.
oczyszczg
oczyszci

- to sweep clean, to clean,
to clear of obstruction

oczyszcza'6,
oczyszczam
oczyszcza

1 4
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PATTERN SENTENCES

Uwa2aj, bo ten skr t jest bardzo niebezpieczny.

2. Widzv jak on schodzi lotem LlizApwym w kierunku lotniska.

3. Niestety m6j hamulec powietrzny siv zepsul.

4. Przepustnica znajduje siv po lewej stronie tego siY-

5. Ten wodnosamolot ma dwa silniki.

6. Kanonierka zaczvla ostrzeliwa6 wybrze2e.

7. Okzvt pomocniczy p1yn4 za ostatnim okrvtem eskortuj4cym
konw6j.

8. Zaraz zanotujv te wszystkie dane.

Kiedy dow6dca kazal mu obj46 dow6dztwo nad okrvtem on za-
salutowal i powiedzia Rozkaz, panie admirale".

10. Zaciemnienie obowigzuje od piRtej wiecz6r do dziewigtej
rano.

11. On zawsze spostrzega pomylki innych.

12 Wsparcie sil desantowEa nast4pilo dopiero nad ranem.

13. On nie zwraca uwagi na takie szczeg6ly.

14. M6j przeloiony zawsze zwraca mi uwagv na moje pomylki.

15. Oficer fitEa= to Wyszy oficer, ktiry dowodzi wivkszym
zgrupowaniem okrvt6w wojennych.

Zanim wyznaczycie zadanie dla tego okrvtu, musimy spraw-
dz16 jego 21=5.122±t..

17. Admiral dysponuje samochodem slulbowym.

18 Sz bkoA6 ocz tkowa tego pocisku wynosi 800 metrow na
sekun v.

19. Poklad rufowy jest brudny, wivc trzeba go wymy6.

20. Katapulta to rodzaj wyrzutni samolot6w z pokladu okrvtu.

21. Musimy dobrze zamaskowa6 dziala, 2eby samolot rozpoznaw-
czy ich nie zauwaiyl
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22. Te dwa statki maj jednakowy tona2.

23 Czy widzisz, jak ten okret katapultuje samolot ro:oznaw-
czy?

24. TO jest pomost_sygnalowy na którym s4 przechowywane cho-
r4giewki sygnalizacyjne.

25. Powiekszymy obroty, bo musimy sie spieszy6.

26. W nocy nasze zgrupowanie gcieAni_szyk.

27. Nasz okret dozoruje wej6cie do zatoki.

28. Matka czujnie obserwowala gpi4ce dziecko.

29 Jeteli powiekszymy obroty okretu, to na pewno wyminiemy
ten statek.

30. Boje sie, ie oni odkryj4 miejsce jego pobytu.

31. Pocisk ogwiet1aj4cy owiet1i1 cale pole hitwy.

32. Kapitan wyszedl na p6lpoklad, ±eby obserwowa6 horyzont.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Bitwa w obronie przycz6lka

Dwusilnikowy samolot wykonal skr_g:t I lotem iizgowyrn za-

cz4I schodzi6 w d61 ku morzu. Obserwator zobaczyi kilka okrg-

t6w. SzIy kursem poludniowo-wschodnim. Kiedy z morza zaczgly

iS serie pocisk6wpilot uyl hamuica powietrzncgo_ Samolot

zaczal drZe6 od coraz b1i2szych wybuchow. Pilot otworzyl prze-

pustnic.g I zacz41 wyci4ga6 samolot w g6r.

- Ile ich bylo?

- WedIug mnie razem osiem: trzy wyg14da1y na kr4iowniki/

dwa na niszczyciele, dwa na transportowce wodnosamolotów lub

kan-nierki I jakiA okr pomocnic.zy.

anattil wsp61rzedne I kurs; szybkoL6 okolo 15 wvz 6w.

TOzkaz;, panie kapitanie Czy przekazujemy od razu.

Niel poczekamy, bo obowi4zuje cisza radiowa.

8 sierpnia 1942 roku, o zmierzchul w osiem godzin od spo7

strzeenia niepr-yjacielskich okrtów, wyslano depeszv o tym

spotkaniu.

6*in1ony cisz4 radiow4 meldunek doszedi
8

sierpnia o go-

dzin2.e 18.39 do kontradmirala Kruczkowskiego.

Kontradmira1 Kruczkowski dowodz4cy zespolem wsparcia_sil

Owych zwrocil_ uwagv na ostatnie siowa meldunku. Obecno66

transportowców wodnopIatowcow wakazywala na mo1iwog6. ataku

powietrznego na nasz przycz6Iek.

187



LESSON 128 (N)

0 godz. 20.32 kontradmiral Turowski wezwal Kruczkowskiego

do siebie. Kontradmiral Turowski dowodzil Zgrupowaniem Desan-

towym I byl 2=.12&21-lym Kruczkowsklego. Turowski r6wn1e2 wez-

waI dowódce piechoty morskiej na poklad swego fl gowe3o trans-

portowca.

Przed pt1noc4 odprawa oficerów f1aztatrys_11 na pokladzie fla-

gowego transportowca skoliczyIa sie. Dowódcy morscy postanowili

rano wycofat transportowce w bezpieczniejsze miejsce, aby w

razie nalotu nie stracily plywalnoci.

Gdy dowódcy naszych kr42owników bron14Lych przyczóIka oraz

po/owa wachty bojowej poszla ju2 spat, o 150 kilometrów na p61-

nocny zachód, miedzy dwoma wyspami, szedl nieprzyjacielski ze-

sp61 kr42ownik6w.

Zespó1 ten sklada1 sic zogndu okrgtów. /Nix czele szed2 okrct

flagowy, cip2ki kr42ownik. ByIa to nowoczesna jednostka, mog

rozwin4E szybkoLE powy2ej 30 wezIów. 12LEEETL.)wa1a ona arty-

leri4 najnowszego typu 0 wysokiej gaEtilaLLIJEIREILlatsEl. Po-

nad rufowym pokladem staly katapu1t dla czterech samolot6w

rozpoznawczych. Tu za tym okretem w odstepach co 1200 metrOw,

szly cztery kr42owniki jednakowei wypornogci pc) okolo 7100 ton.

Kaidy z nich mial o cztery dziala 203-milimetrowe mniej od o-

kretu flagowego, ale te2 ka2dy po iadal po dwanaLcie wyrzutni

torpedowych kalibru 584 milimetry. Torpedy te mogly przep1y-

n4t od1eglogt 14,5 km z szybkogci4'45 wyz145w, a odleglogt 29 km

z szybkoicl 30 wezlów. Ich glowice bojowe zawieraly p61 tony
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materialu wybuchowego.

0 godzinie 23.10 okret flagowy nieprzyjaciela kata ulto-

wal dwa rozpoznawcze wodnoplatowce. Mialy one za zadanie ustalie

pozycje naszych okretOw. Na pomostach sygnalowych okretOw nie-

przyjaciela polcdono dlugie rozpoznawcze biale flagi. 0 godzi-

nie 23.42 nieprzyjacielskim okretom nakazano Elani2051EEL6 JEELE

do 26 wezlOw I ciegni6 szyk. Osiewnagcie minut poiniej, po

otrzymaniu lotniczego meldunku, e w ciegninie na poludniowy

wschOd od wyspy zaobserwowano trzy dozprujqsi przyczOlek nasze

kratowniki nieprzyjaciel powiekszyl szybkog6 do 28 wezlOw. 0

godzinie 0.40 z nieprzyjacielskiego pomostu dostrzec ju motna

bylo gory na wyspie.

Obserwatorzy I sygnaliSci id4cego na czele okretu flagowe-

go czujnie_ obserwuj4c horyzont melduj4. Okret z prawej burty

w namiarze 30 stopnil Jednak nieprzyjaciel uwaa, Ze jest jesz-

cze za wcze nie na zdradzenie swojej obecnogci. Kaie zmniejszy6

szybkogE do 22 wezlOw I podaje komende nster lewo na burte

Okrct flagowy robi zwrot, a za nim zwrot powtarza reszta okre-

tOw. Ale wszystkie dziala zespolu wycelowane s, w stronv nasze-

go kr4zownika. ZespOl wymiia pierwsze niebezpieczelistwo: nie

zostali odkrycil Dopiero kiedy trzeci okret mijal nasze okrety,

na spadochronie, zrzucony przez jeden z na-

szych samolotOw, ogwietlil morze. DowOdca zespolu nieprzyja-

cielskiego stojac na pOlpokladzie wydal rozkaz: Wyrzutnie tor-

pedowe z prawej burty, PAL! - Byla godzina 1.37.
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Read ng Part)

Multiple Choice Statements
based on Narration

1. a) Dwusilnikowy samolot wykonal lot glizgowy I zaczql
schodzi6 w skret, bo na dole bylo morze.

b) Samolot wykonal skret, bo silnik zaczql schodzi6 iotem
glizgowym w d61 ku morzu.
Dwusilnikowy samolot wykonal skret I zaczql schodzi6
lotem glizgowym w d61 ku morzu.

-) On wykonal divusilnikowy samolot I zacz41 schodzi6 w
d6I ku morzu.

2. a) Kilka okret6w, kt6re szly kursem poludniowo-wschodnim
zobaczylo obserwatora.

b) Kilku obserwatorów zobaczylo okrety, które szly kursem
poiudniowo-wschodnim.

_) Kilku obserwatore5w okretow zobaczylo ..ke one szly kur-
sem poludniowo-wschodnim.

d) Obserwator zobaczyl kilka okrvtów id4cych kursem polud-
niowo-wschodnim.

a) Pilot tr2y1 hamulca powi trznego, kiedy zobaczyI, e z
morza zaczely igE serie pociskeiw.

b) Pilot 112,71 pocisków, kiedy zobaczyl, e nie ma hamulca
powietrznego.

c) Kiedy pilot tly1 hamulca powietrznego9 z morza zaczgly
ig6 serie pociskOw.

d) Kiedy pilot zobaczyl hamulec powietrzny, z morza zaczç-
1y ig6 serie pocisków.

a, Kiedy samolot zacz4I dr-.1, pilot zacz41 wyci4ga6 samo-
lot w gór 1 otworzy1 przepustnice, Zeby nie bylo wy-
buctu5w.

b) Kiedy pilot zacz4I dr2e t.. od coraz bliAszych wybuchow,
przepustnica samolotu otworzyla sig.

c) Kiedy pilot otworzyl przepustnice z powodu coraz bliz-
szych wybuch6w, samolot zacz4I wyci4gaó w g6re.

d) Pilot otworzyl przepustnic I zacz4I wyci4gaâ samolot
w Ore, kiedy samolot zacz4I dre6 od coraz bliZ'szych
wybuchów.
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Wedlug obserwatora dwa okrety wyg14da1y na niszczycie-
le, dwa na transportowce wodnosamolott5w, trzy na kr4-
2owniki, a jeden na okret pomocniczy.
Wedlug obserwatora trzy okrety wyg14da1y na kr4ownikil
dwa na_niszczyciele wodnosamolottSw, dwa na transportow-
ce, a jeden na okret pomocniczy.
WedIug obserwatora_trzy okrety wyg14da1y na niszczycie-
le, dwa na kraowniki, dwa na transportowce, a jeden na
okrt pomocniczy.
WedIug obserwatora trzy okrety wyg14daly na niszczycie-
le okretow pomocniczych, dwa na niszczyciele wodnosamo-
lot6w, a jeden na okret pomocniczy.

a) 8 sierpnia 1942 roku o (5smei godzinie zaraz po spos-
trzeteniu nieprzyjacielskich okret(5w wyslano o zmierz-
chu depesze o tym spotkaniu.

) 0 zmierzchu, 8 sierpnia 1942 roku w osiem godzin od
spostrzeZenia okreti5w nieprzyjacielskich wyslano depe-
sze o tym spotkaniu.

) 8 sierpnia 1942 roku, o zmierzchu, w osiem godzin od
wyslania depeszy o spotkaniu spostrze±ono okrety nie-
przyjacielskie.

d) 8_sierpnia 1940 roku, w osiem godzin ad spostrze2enia
nieprzyjacielskich okrgt6w, a zmierzchu wyslano depe-
szg o spotkaniu.

Meldunek o opónieniu ciszy radiowej doszedl o godzinie
18.39 do kontradmirala Kruczkowskiego.

b) Kontradmiral Kruczkowski wyslal meldunek opethliony ci-
sz4 radiow47 ktc5ry doszedl 8 sierpnia a godzinie 18.39.

) Openiony meldunek cisz4 radiow4 doszedI 18 sierpnia
godzinie 8.39 do kontradmirala Kruczkowskiego.

d) Meldunek, openiony cisz4 radiow4, doszedb do kontr
admirala Krticzkowskiego 8 sierpnia o godzinie 18.39.

a) Dowodzqcy zespolem wsparcia sil desantowych, kontr-
admiral Kruczkowski zwri5cil uwagg na ostatnie slowa
meldunku.
Kontradmirab Kruczkowski dowodz4cy desantem zwrócil
uwage na ostatnie slowa meldunku a zespole wsparcia.
Kontradmiral Kruczkowski zwr6cib uwage na ostatnie sio-
wa meldunku o zespole wsparcia sib desantowych.
Kontradmiral dowodz4cy zespolem wsparcia sib desanto-
wych zwrócil uwage na ostatnie slowa me1dunku Kruczkow-
skiego.

1 1
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ObecnoLa transportowców wskazywala na moli og6 ataku
wodnoplatowcOw na nasz przyczólek.
ObecnoLe transportowców wodnoplatowcOw wskazywaIa na
mo1iwo66 ataku powietrznego na nasz przyczólek.
0becnoA6 ataku powietrznego na nasz przyczólek wskazy-
.wala na mo21iwog6 spotkanla transportowcow wodnopIatow-
cow.

d) Mo±liwog6 ataku_powietrznego na nasz przyczóIek wskazy-
wala na obecnoAe transportowcOw wodnoplatowaiw.

10 ) KontradmiraI Turowski, ktory dowodzil piechotq morsk4,
wezwaI Kruczkowskiego dowOdcg zgrupowania Desantowego.

b) Kontradmiral Turowski, ktory dowodzil Zgrupowaniem De-
santowym, wezwal na poklad_swego flagowego transpor-
towca Kruczkowskiego I dowexicv piechoty morskiej.

c) KontradmiraI Turowski, kt6ry dowodzil Zgrupowaniem De-
santowym, zostal wezwany przez Kruczkowskiego na poklad
flagowego transportowca dowe5dcy piechoty morskiej.

_) KontradmiraI Turowski wezwal na poklad swego flagowego
transportowca Kruczkowskiego I dowOdcg Zgrupowania De-
santowego.

11. Dowódcy morscy postanowili na odprawie na pokladzie fla-
gowegc transportowca wycofa6 transportowce w bezpieczne
miejsce, aby w razie nalotu nie stracily plywalnoLci.

b) Przed pOlnocq, na odprawie na pokladzie flagowego trans-
portowca, dowódcy morscy wycofali transportowce w bez-_
pieczne micjsce, aby w razie nalotu stracily plywainage.
DowOdcy morscy, na pokIadzie_flagowego transportowca,
postanowili w razie nalotu nie wycofa6 transportowcOw
w bezpieczne miejsce, aby nie stracily plywalnoAci.

d) Przed pOinoc4,.na odprawie na pokladzie flagowego trans-
portowcatktOry nie stracil plywa1noAci, dow6dcy morscy
postanowili wycofa'd siv w bezpieczne miejsce.

12. a) Gdy dow6dcy krq2own1kOw oraz polowa wachty bojowej bro-
niacej przyczólka posZla spaE, o 150 kilometrOw na p6I-
nocny zach6d szedl zespOI kr4owni.k6w nieprzyjaciel-
skich.-

b) Gdy dowOdcy przyczOlkaoraz polowa wachty.bojowej bro-
niacej naszych kra±ownikow poszia spa6., o 150 kilomet-
row na Polnocny zachod szedI nieprzyjacielski zespól
kraownikOw,
Gdy polowa wachty bojowej oraz dewOdcy naszych kratow-
mikOw bron-i_acych przyczólka-posz1i.spa6, o 150 kilomet-
rOw na pOinocny zachod midzydWoma wysPami szedl nie-
przyja4elski zesp(51 kr42oWnikaw.
Gdy polowa dowOdców naszych kr42ownikOw braniacych przy-
czOlka oraz wachta bojowa poszla- spa6 a godzinie 15, na
pOlnocny zachOd, mivdzy wyspami szedl ni-eprzyjacielski
zespOl.
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Okrgt flagowy byl to noWoczesny cigki kr4townik7 roz-
wija34cy szybkog6 powyej 30 wgz16w 1 dysponuj4cy arty-
leri4 najnowszego typu o wysokiej szybkoLci pocz4tko-
wej.
Okrgt flagowy byl to nowoczesny cig2ki kr4ownik mog4cy
rozwin4'o szyb1co66 poniAej 13 wgzIów I ktory dysponowal
arty1eri4 najnowszego typu o wysokiej szybkoLci pocz4t-
kowej*
Okrgt flagowy byl to nowoczesny kr4Z'ownik_nie mog4cy
rozwinE szybkoáci powyej 30 wgzlow I który dysponowal
artyleri4 nowego typu o wysokiej szybkoAci pocz4tkowej.
Okret flagowy byl to cig.2ki kr4ownik, mog4cy dyspono-
wa6 arty1er14 I ktory rozwijaI szybkoE pocz4tkow4 po-
wyej 30 wgzlów.

14* Ponad pokladem rufowym staly cztery samoloty rozpoznaw-
cze.
Ponad pokladem staty cztery katapulty dia samolotów ru-
fowych.
Katapulty dla czterech samolot6w rozpoznawczych staly
ponad pokladem rufowym.
Ponad samolotami rozpoznawczymi staly katapuity na
czterech pokladach rufowych.

15. a) TU2 za okretem flagowym, w odstepach co 2000 metrów,
szty cztery krq2owniki jednakowej-wypornoAci.

b) TU2 za kr4townikamil w odstl,pach co 1200 metrów, szty
czVery okrety flagowe jednakowej wypornoci.

) TU2 za okretami flagowymi, w jednakowych odstepach co
1200 metrow, szly cztery kr42owniki wypornoici 2000
ton.

d) TO2 za okretem flagowym, w odstepach co 1200 metrem,
szky cztery kraZowniki jednakowej wypornoLci

16. Katdy z kr42ownik6w miaI o cztery dziata mniej od ok-
retu flagowego, ale kaAdy Mial-po dwanaAcie wyrzutni
torpedowych kalibru 584. milimetry.
Ka2dy z 1cr42ownik6w,miat.cztery dziala,,ale ka2dy po.
-siadat-mniej-wyrzutni torpedowych kalibru 584 mili.
--metry'od'okretu.flagowego-..:.
Katdy z.kra2ownikolw mial po cztery Wyrzutnie torpedowe
kalibru':584'mi1imetry,.-o:dWa mniej 00 okretu flagowe-
go.

. .

-KaIdy z_okret6urflagowych mial o czterydziaXa mniej
Cod-kr42ownik6w, Ale'te2.-ka2dyrposiadat PO dwanaAcie
wyrzutni torpedowych kalibru 584 milimetry..
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17. Torpedy te mogIy przep1yn4E od1eg1oA6 45 ki1omF:r6w z
szybkoAci4 14 wgzlów I mialy glowice bojowe zawierajgce
p6I tony materialu wybuchowego.
Torpedy te mogly przep1yna6 14 kilometrów z szybkoLci4
45 wgzI6w ± mialy glowice bojowe zawieraj4ce p6I tony
materialu wybuchowego.
Glowice te mogly przepIyna6 14 kilometrów z szybkogci4
45 wgzI6w I mialy p6I materialu bojowego I wybuchowe-
go.

d) GIowice_te zawieraly torpedy, które mogly przepIynaó
od1eg1oL6 14 kilometr6w z szybko:gci4 45 wgz16w I mialy
p6I tony materialu wybuchowego.

18 a) 0 godzinie 23 nasz okrgt flagowy katapultowal dwa roz-
poznawcze wodnopIatowce, kt6re mialy_za zadanie usta-
liE pozycjg nieprzyjacielskich okrgt6w.
0 godzinie 3 okrgt flagowy nieprzyjaciela katapultowaI
rozpoznawczy wodnopIatowiec, kt6ry mial za zadanie us-
talie pozycjg naszych okrgt6w.
Dwa rozpoznawcze wodnoplatowce majgce za zadanie usta-
lenie pozycji naszych okrgt6w zostaly o godzinie 23 ka-
tapultowane z okrgtu flagowego nieprzyjacie1.

d) Dwa_rozpoznawcze wodnoplatowce majqce za zadanie usta-
lenie pozycji okrgtuflagowego nieprzyjaciela zostaIy
o godzinie 23 katapultowane.

19 a) Rozpoznawcze dlugle biale flagi po1o.2ono no, pomostach
sygnalowych okrgt6w nieprzyjaciela.

b) Na dlugich bialych pomostach naszych okrgt6w poIoono
sygnaly rozpoznawcze.

c) Okrgty nieprzyjaciela zaloyiy dlugie biale flagi roz-
poznawcze.

d) Nasze okrgty poloZyly dlugie biale f1agi rozppznawcze
na okrgty nieprzyjaciela.

20. a) 0 godzinie 23.42 nieprzyjacielskie okrgty nakazaly nam
powigkszY:6 obroty dO 26 wgzI6w LcieAnie szyk.

b) 0 godtinie'23.42 nakaZa1±Amy okrgtom powigkszy6 obroty
do 26 wgzI6w I cieni syk.

c) Nieprzyjacielskie okrgty n.altaaJy o gocUinie_23.42 po-
wi-Okszy6 szyk.I zmniejszy 6-iptiroty de) 26 -wgzI6w.

d) Nieprzyjacielskim okrgtom nakazano o godzine 23.42
powigkszy& obroty do 26 wvz1,5* I cieAni szyk.

2 2
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21. a) Po zaobserwowaniu dozorujetcych przyczoIek naszych kr4-
2ownikow w ciegninie na polvdniowy wsch6d od wyspy, o-
trzymano meldunek, 2e nieprzyjaciel powiekszyl szybkoge
do 28 wezlow.

b) Osiemnagcie minut po otrzymaniu meldunku, 2e zaobser-
wowano w ciegninie na poludniowy wschod od wyspy trzy
nasze kr4Aowniki dozoruj4ce przycz6lek, nieprzyiaciel
powigkszyl szybkoge do 28 wez16w.
Osiemnagcie minut po zaobserwowaniu dozorujeicych przy-
cz6Iek nanzych kr4Aowników na poludniowy wsch6d od
ciegniny, otrzymano meldunek, ie nieprzyjaciel powiek-
szyl szybkoge do 28 wezlow.

d) Osiemnagcie minut po zaobserwowaniu, te nieprzyjaciel
powiekszyl szybkoge do 28 wcz16w, otrzymano me1dunek
o dozoruj4cych przyczolek naszych kr4townikach na pa-
Iudniowy wschod od wyspy.

a) Obserwatorzy i sygnaligci 1d4cego na cze1e okr tu fla-
gowego obserwuj4c czujnie horyzont me1duj4, 2e dostrzec
ju2 mo2na z pomostu g6ry na wyspie.
Obserwatorzy i sygnaligci melduj4 obserwuj4c czujnie
horyzont, 2e dostrzec juI mo2na z pomostu okrvt flago-
wy.
Obserwatorzy i sygnaligci czujnie obserwuj4 z g6ry na
wyspie id4cy na czele okret flagowy.

d) Z pomostu dostrzec jut mo2na góry na wyspie i obserwa-
torów I sygnalistów na id4cym na czele okrecie flago-
wym.

23. a) Nieprzyjacie1 kaie zmniejszy( szybkoge do 22 wvzI6w,
bo uwa2a, 2e jest jeszcze za wczegnie na zdradzenie
swojej obecnogci.

b) Nieprzyjaciel uwa2a, 2e zdradziI swojet obecnoge za
wczegnie, wiec ka2e zmniejszye szybkoge do 22 wez16w.
Nieprzyjaciel uwa2a, 2e zmniejszyl szybkoge do 22 wez-
16w, bo jest jeszcze za wczegnie na zdradzenie swojej
obecnogci.
Nieprzyjaciel uwa2a, 2e kaza/ zmniejszye szybkoge do
22 wvzI6w, i 2e jest za wczegnie na zdradzenie swojej
obecnogci.

24. Okrvt flagowy powtarza zwrot, pc) powt6rzeniu komendy,
a za nim powtarza reszta okret6w.

b) Okret fiagowy powtarza komende, a za nim powtarza
reszta okretow.

c3 Po powt6rzeniu komendy, okret flagowy robi zwrot, a
za nim reszta okretow powtarza zwrot.:

d) Po powtórzeniu zwrottl-okret flagowy powtarza komende,
a za nim reszta okretOw.

4-14
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25. Dopiero kiedy trzeei pocisk oAwietlaj4cy zrzucony na
spadochronie przez jeden z naszych samolotow oLwietlil
morze, jeden okret min4t nasze okrety.
Dopiero kiedy jeden z naszych samoloti5w oLvvietliI mo-
rze pociskiem ogwiet1aj4cym zrzuconym na spadochronie,
nasz okrgt min41 trzeci okret.
Dopier° kiedy trzeci pilot zostal zrzucony na spado-
chronie, jeden z naszych samolote5w oLwietliI pociskiem
ogwietlaj4cym morze_i okretl_kt6ry nas mijal.

d) Dopiero kiedy trzeci okret mijal nasze okrety, pocisk
oAuletlajqcy na spadochronie, zrzucony przez jeden z
naszych samolotów, owietii1 morze.

hi_s_jAg2_Ejs_Ev2Lyi

26. Niemcy tiywa1i na pocz4tku wojny, na Baltykul witcej
niz pit6dziesiqt okrtt6w wojennych do walki z pit-
cioma naszymi okrttami podwodnymi.
Niemcy na pocz4tku wojny mieli na Baltykp witcej niA
pit6dziesi4t okrttow podwodnych do walki_ z,pitcioma
naszymi okrptami wojennymi.
Niemcy na-pocz4tku wojny nAywali na Baltyku witcej
nif6 pi swoich okrttów wojennych do walki z naszymi
okrttami podwodnymi.
Niemcy u2ywali na pocz4tku wojny, na Baltyku, witcej
niz pitedziesi4t okrttów podwodnych do walki z pit-
cioma_naszymi okrttami wojennymi.

27 a) Od wybuch6w bomb samolotowych, okrtt atakowany zaczy-
nal ko1ysa6 sit w r6Zne strony tracc wiaLciwy kurs.

b) Od wybuCh6W bomb-_gltbinowych, okrtt atakowany trac11
w1agciwy,kurs i. zaczynal ko1ysa6 sit- wr.6ne strony.

) Okrtt atakowal ± od wybuCh6w. bomb g1tbinowych tracil
w1agcimy kurs i zaczynal kolysat sit- w r6fte strony.

d) Okrtt-atakowany-zaczynal tracie w1akciwy kurs, kiedy
bomby g1tbinOwe kolysaly sit w redne strony.
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28_ Wiele ci2kich atakow przechodzi 1,Wi1k"1 a2 wreszcie
uszkodzony, przeciekaj4cy, z minimalnym zapasem paliwa
wydostaje sly szczyAliwie na Morze BaItyckie, ktore
nie jest tak niebezpieczne jak Morze P40Inocne.
Wiele ciyAkich ataków przechodzi a2 uszkodzony
z minimalnym przeciekajacym zapasem paliwa wydostaje
sly z niebezpieczefistwa na Morze Pólnocne, a potem na
Baltyk.
Po przejLciu przez wiele ciylkich ataków !Milk" zostal
uszkodzony i z minimalnym zapasem paliwa wydostaje sly
z niebezpieczefistwa dopiero na Morzu Baltyckim

d) 4W11k" przechodzi przez wiele ciyAkich atak6w, a2 wre-
szcie przeciekajqcy, uszkodzony, z minimalnym zapasem
paliwa wydostaje sly szczygliwie na Morze Pólnocne,ktr nie jest tak niebezpieczne jak Balt-k.

29. a) WrzeLniowa dziala1noA6 poiskich okrytów podwodnych
spowodowala slonecznq pogody w tym czasie oraz du24
przejrzystoLE wody.
Sloneczna pagoda panuj4ca w tym czasie spowodowaIa
du24 dz1ala1noA6 polskich okrytow podwodnych i. du2q
przejrzystogE wody.
WrzeAniowa sloneczna pogoda ± du2a przejrzystoL6 wody
spowodowaly dzialalnoge poiskich okryt6w podwodnych
w tym czasie.
Panujgca w tym czasie sloneczna pogoda, która spowodo-
wala du2q przejrzystoL6 wody utrudnila wrze4niow4
dzialalnoL6 polskich okrytów podwodnych.

30. Ju2 pierwszego dnia wojny trzeba bylo opukci6 port wo-
jenny na Oksywiut a port na Helu byl 'stale w zasiygu
nalotów lotniczych i ataków nieprzyjacielskiej arty-
lerii morskiej.
Port wojenny na Oksywlu byI stale w zasiygu atakow
nieprzyjacielskiej artylerii morskiej i nalotow lot-
niczych, a port na Helu trzeba bylo opuAcie ju2 pier-
wszego dnia wojny.
Port wojenny na Oksywiu atakowal nieprzyjaciela arty-
leriq morsk4, a port nalielu jut pierwszego dnia woj-
ny byl oPutzezopy.z powodu nalot6w lotniczych.

d) Od pierusZego dnia wojny port na Oksymlu.byl.stale
w zasicgu naszych ataków lotniczych, a port na Helu
trzeba bylci.opuAciE.
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1. skret, m.
skretu, gen. s.

schodziE lotern lizgowym

3. hamulec (m.) powietrzny
hamuica, gen. s.

4. przepustnica, f.

5. wodnosamolot, m.
wodnosamolotu, gen.

6. kanonierka, f.

7. okret pomocniczy

8.

VOCABULARY

- turn, curve

zanotowaE, P. notowat,
zanotuje notuje
zanotuje notuje

9. rozkaz, (panie kapitanie)

10. obowi4zyWaE, i. (no perf.)
(no 1st person)
obowi4zuje

11. spostrzec, p.
spostrzegv
spostrzete

spostrzegall
-spotrzegA
spostrzega

1.

12. IcTparcie sIldesantowych

- to glide (down

- dive brake

- throttle

- seaplane, hydrop_ ne

- gunboat

- auxiliary ship

- to take down to record

- aye, aye sir

- to be
valid

orce, to be

- to notice, to perceive,
to nOte

- landing force support

to pay.attention, to at-
tract _attention, to call
somebody's attention

13 zwr6cie uwag, p.
zwr6ce uwagv
zwróci uwagv

zwraca-6 uwagv, 1.
zwracam uwag
zwraca uwage

14. przelcdony, przeloona,
przelo2one

...
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15. ofic-r flagowy - flag officer

16. p1ywa1noA6, f. buoyancy

17. dysponowaE,
dysponujv
dysponuje

- to have something at one's
disposal, to employ

18.

19.

20.

21.

zadysponowaél P
zadysponujv
zadysponuje

szybkog6 pocz4tkowa

poklad rufowy

katapulta, f-

samolot rozpoznawczy

- initial velocity

- quarter-deck

- catapult

- scout plane

22. jednakowy2 jednakowa,
jednakowe

- equal, alike

2 katapultowa6, . (no perf.) - to catapult to e ect
katapultujv
katapultuje

to launch

24. pomost sygnalowy - flag deck

25. powivkszyé obroty, p.
powivkszv obroty
powivkszy obroty

powivkszat obroty,
powivkszam obroty
powigksza obroty

to increase speed

26. gciegni6 szyk, p.
gciegniv szyk

to clo e up, to-tighten)

Aciegni szyk

gciegnia6 szyk,
Aciegniam szyk
gciegnia szyk
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28. czujnie

29. wymijao, 1.
wymijam
wymija

30. odkryé, p.
odkryjv
odkryje

wymin4E, p.
wymit4
wyminie

odkrywa6, 1.
odkrywam
odkrywa

31. pocisk ogwiet1aj4cy

32. pélpokIad, m.
peApokladul gen. s.

- watchfully

to pass, to overtake, to
elude

- to detect, to find (out)
to discover

- illuminating projectile

- half-deck

Specjaligci broni podwodnej szykuj4 m ny.

200 20
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PATTERN SENTENCES

Anglia to aliant Stanew Zjednoczonych z czasem drugiej
wojny gwiaToTWET:

2. Podczas burzy na statku zepsu_a siq instalacja elektrycz-
na.

To nie jest prawdziwy, to jest sztuczny, kwiat.

4. On powinien wydawae Em22.E.E:_orie do swoich zarobków.

5 Jutro przed poludniem zaokrvtuj4 nasz pluton na transpor-
towiec.

6. Wojska brytyjskie walczyly we Francji podczas pierwszej
wojny Awiatowej=

Niech on zapowie, 2e wszyscy studenci dostan4 bilety do
kina na ten film.

8. Nasz statek podniesie kotwicv jutro o p14tej rano.

9. S/S uPoznail" rzuci kotwice jutro o pi4tej rano.

10. To palenisko po remoncie jest zupe/nie jak nowe.

11. Winda manewrowa sluiy do przeladowania towaru.

12. Na bramie byl napis Astvo mmbroniony".

13. Powiadomif go o zmianie mojego adresu.

14. Platforma, na które. stab° dzialo mialatcztery metry kwa-
dratowe.

15. Dzialo rufowe bylo zalado ane pociskiem ogwietlaj cym.

16. Poszycie burtowe mialo dwa centymetry grubogci.

17. Nie mogg jechae st dziura w oponie.

la. Zarat .wyOroStOi.ten-drut obtvgami.

19- Gafel_ na' Oct_ zlamany4
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20. 2 powodu braku informacji decyzja byla bardko trudna.

21. Ochotnik to jest mciczyzna, ktOry sam nie bcd4c powolany
zglosil sic do wojska.

22. Oni osad4 ten statek na mieliinie.

23. Kiedy nie ma mgly, drugi brzeg zatoki jest widoczny.

24. To jest nadgwyczal silny chlopiec.

25. Przez dwa dni rozladujemy ten statek.

26. Wiatr pcdzi piasek w kierunku morza.

27. Za chwilc unieszkodliwiA tc plywaj4c4 minc.

28. Skutek tego lekarstwa byl taki ie on nie mogl nic jeLE
prZez caly dziefi.

29. Caly dom sic spalil ale ostateczn e wszyscy zostali
uratowani.

30. Wszyscy czionkowie zwieizku ucgestnicz4 w tym zebraniu.

31. Mam nadziejc 2e on odznaczy slc w tej bitwie.

tAiR
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Ostatni rejs Modlina"

Na wiele miesiecy przed terminem planowanej inwazji w

pólnocnej F ancji postanowiono przeprowadziE Normandii

w miejscu jak najmniej spodziewanym dia nieprzyjaciela. Ten

odcinek wybrzea nie posiadal a_dnego portu. Alianci p--tano-

wili port taki przywiee po prostu z Anglii.

Instalac'a tego sztucznego portu miala sie odbywa6 pod

os1on4 sztucznych falochronów, ktOre miano zbudowa6 czeAciowo

ze starych okrgt6w wojennych I statków handlowych, zatopio-

nych wzdlu± wybrzeia Wszyscy Alianci mieli brat udzial w tej

akcji proporcjonalnie do posiadanego tonaiu. Polska Marynar-

ka Handlowa wyznaczyla ITMod1in"1 najstarszy statek maAcy ju

prawle czterdzieLci lat.

Statek ten stal nieutywany w jednym z portów zachodniego

wybrzea angielskiego. Dnia 31 maja 1944 roku statek poplynql

w kierunku poludniowego wybrzea Anglii, gdzie 5 czerwca za-

kotwiczyl na redzie. Na pokladzie. oProcz 23 osób zalogi statku

zaokretowano- 25 oficerów I zolnierzy brytyjskich. Nastepnego

-dnia p1yn4-1..jui.poKanale miçdzy Ang1i I Prancj4. Na

.Kanale-byl ogromny ruch okket.Aw'i-statków-WielkiejEloty-inwa-

zyjn_j ppd oChrong setek.samoiOtovt. PrZejAcle przezACanak od7

bylo-sicpomyA1hle-7- czerwca'1944roku-okal 'Odludnia Od.-

. lin" zakotwiczyl :u wyb.zeiyiNormandil-,
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Dnia 8 czerwca w poludnie przybyl do burty zappwiedziany

holownik I przez godzinc przyjmowal na swoj pokiad czeLE ofi-

cert5w i zaIogi statku oraz bagatu prywatnego. Po poludniu pod-

niesiono kotwice I statki poplyncly na wskazane miejsce gdzie

okolo 14.00 rzucono obie kotwice. Nastvpnie k zano zgasie ogiefi

w paleniskach kotIowych. Para w kotlach zostala, bo byIa po-

trzebna do obu wind manewrowych. 0 godzinie 2.35 dowc5dca statku

sprawdzillpczy wszyscy z przedzialu I kotlowni wyszli na poklad

zawiesiI na drzwiach napis aWstcp wzbroniony". Nastennie

wiadomik ie statek jest gotowy do zatopienia. Zaloga byla na

mostku w sterowni i pod platform dzialaufowego. W tym momen-

cie oficer wl4czyI pr4d, co spowodowalo wybuch ladunku wybucho-

wego W_poszyciu_burtowym powstalo osiem dziur. Statek zacz4I

ton46. Po pieciu minutach statek przechylil sic 1ew4 burt4 at

do 30 stopni. Przechyl trwal 7 minut, a potem zacz4I sie pros-

towa I w koAcu osiadl remno na dnie. 0 15.00 przybyl holownik

zabral wszystkich ze statku. Na gafAu S/S 1114odlina" zostawio-

no banderc narodow4_

W_Normandii podczas- ihwazji.bralo udzial -jeszcze osiem innych

Polskich statki5w, czyli jedna czwarta 3tantl naszej-floty w Ang

111.

Udzial zalóg w akcji inwazyjnej zaleial od decyz4i samych

ma ynarzy. Przyjmowano tylko ochotnilOw. Zglosilo sic ich wiele

wiecei nit bylo ich potrzeba.

Polskie statki przemozily podczas inwazj3 nie tylko wojska
ri
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sprzet ale takte broil i amunicje. Poznail" 2ostal powaftie

uszkodzony podczas pierwszego przejLcia przez Kanal. Aby ocali6

statek od zatopienia, osadzono go na mie1inie u brzegow Nor-

mandii. TU zaloga uPoznania" vthród której znajdowala sie jedy-

na kobieta floty inwazyjnej kucharka statku, przetyla kilka-

nagcie cietkich dni.

Poznafi" byl dobrze widocznym i latwym dla nieprzyjaciela

cele- Na skutek nadzwyczaj silnego wiatru statek byl jeszcze

nie roziadowany z amunicji i bomb. W rezultacie marynarze Poz-

nania" musieli walczy6 na trzy fronty. Z jednej atrony sztorm,

z drugiej zaladowana na statku amunicja, a z trzeciei mina zer-

wana gdzieg z dna morskiego i pedzona falami na statek. PrObo-

wano unieszkodliwi6 j4 strzalami, ale bez skutku. Mina, r_

plywajqc na powierzchnie, a potem zanurzajgc sic w wodzie, wy-

plywala.tut przed dziobem. Rzucana fal4 mina ply-241a mivdty ka-

dlubem statku, a beczk4 na kt rej-kotwiczyl statek w odleglo-

zaledwie paru metrow.

Ostatecznie iaden ze statków polskiCh uczestniczcych w_ --

inwazji nie licz4c uModli a" nie zosttl 'zatopioy, a oprócz

"Poznania"'taden,nie,zostal powatnie uszkodzony.

Pierilszego dnia inwazji odznaczyly sic w walkach z nie-

przyjaclelskami bateriami nasze kontrtorpedowce farakowiak

Alqzak". Okrety te mialy na pokladzie po 4 dziala kalibru 102

mm Oba te okrety plyngly w pierwszej linii atakujqcych wybrze-

te podczas pierwszego desantu okretEow wojennych.
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1. aliant, m.
alianta, gen.

instalacja, f.

sztuczny, sztuczna,
sztuczne

4. proporcjonalnie

zaokrgtowat (i- ), p.
(perf. only)
zaokrgtujg
zaokrgtuje

brytyjski, brytyjska,
brytyjskie

zapowiedziee, p.
zapowiem
zapowie

zapowiadat, 1.
zapowiadam
zapowiada

podnie66 kotwicg, p.
podniosg kotwicg
podniesie kotwicg

podnosi6 kotwicg, t.
podnoszg kotwicg
podnosi kotwicg

rzuci6 kotwicg, p.
rzucg kotwicg
rzuci kotwicg

rzuca6 kotwicg 1.
rzucam kotwic
rzuca kotwicg

palenisko n.

11. winda manewrowa

VOCABULARY

- ally

- installation

- artificial

- proportionally, in pro-
portion

- to embark, to ship, to
board ship

to promise to bill to
appear, to announce, to
predict

weigh anchor

- to drop anchor

- furnace

- cargo-winch ca:go boom

214



12. wstgp wzbroniony

13 powiadomiE, p.
powiadomig
powiadomi

powiadamial,
powiadamiam
powiadamia

14. platforma, f.

15. dzialo rufowe

16. poszycie burtowe

17. dziura, f

18. prostowaé (sir
prostujg
prostuje

wyprostowae (si ) p.
wyprostujg
wyprostuje

19. gafel, m.
gafla, gen.

LESSON 129 (N)

- off limits, out of
bounds

- to let know, to inform,
to advise

- platform

- stern chaser

- side plating

- hole, cavity

. to right
to recti

- gaff

20. decyzja, f. - decision

to straighten,

21. ochotnik, m. - volunteer
ochotnika, gen. s.

22. osadzit, p, lsadza6, 1. to settle, t
osadzc osadzam bed
osadzi osadza

23. widoczny, widoczna,
widoczne

24. nadzwyczaj (nad-
zwyczajnie)

207
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25. rozladowa62 p.
rozladujv
rozladuje

roz1adowywa62
rozladowujv
rozladowuje

26. pedziE
pvdzv
pedzi

27. unieszkodliwiE, p.
unieszkodliwi
unieszkodliwi

1.

(no perf.)

unieszkrdliwiaE, 1.
unieszkodliwiam
unieszkodliwia

28. skutek, m.
skutku, gen.

ostatecznie

30. uczestniczye,
uczestniczp
uczestniczy

31. odznaczy6 (siO,
odznacz (sic)
odznaczy (sic)

odznacza6 (sic),
odznaczam (sie
odznacza (sir)

(no perf.)

P.

_0

- to unload

to drive, to rush, to
run

- to render harmless, to
make safe, to disarm

- result, effect

- in the final analysis
finally, eventually

- to partake of, to parti-
cipate in

- -co distinguish (oneself)
to decorate
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PAITERN SENTEWES

Artyl- la plot zaczçJa ostrzeliwae bombomce nieprzy acie-
la.

2. Dow6dca powiedzial, te wydzleli z naszej d wizji jeden
batalion do tego zadania-.

Taki obiekt jak fabryka motocykt6w powlnien bye broniony
przez specjainy oddzial.

Uzbrolmy ten okrvt w specjalne dziala.

Niestety, obrona przeciwdesaw,oma nie byla na czas zorga-
nizowana.

Ô. Nasza obrona plot odpedzi bombowce nieprzyjacielskie.

7. Centrala dowodzenia naszj floty myda odpomiednie rozkazy.

8 Wrogi samolot natychmiast zostal odpvdzony przez naszych
myAliwc6w.

9. Okrvt hydrograficzny zajmuje sic mierzeniem glcbok Aci mo-
rza.

10. liEnilEy_Aat stuty do naprawy I budowy statk6w.

11. Komandor porucznik ma nitszy stopiela od komandora.

12 Lichtuga jest to maly statek s1utacy do transportu wylado-
wanego na nia towaru ze statku do magazynem portowych le-
tacych w innym basenie.

13 Lot nurkowy wymaga od pilota duto wprawy.

14. Za chwilc ten statek p6jdzie na dno.

15. ci4g/e m6wienie jest bardzo meczace.

16. Wytywienie w wojsku amerykafiskim jest bardzo dobre.

17. U adek Paryia w 1940 roku byl wielk4 klgska dla Francji.

18. Dyturny lekarz w szpitalu powinien nawet w nocy bye do dys-
pozycji chorych.
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19. Fokmaszt to iest pierwszy maszt od dzioba.

20. Ulotka wzywa_a cpInierzy do poddawania v.
21. Przyrtowan11/1fryjskie przed natarciem trwalo ca14

godzinc.

22 Pale na pelnym morzu s wivksze ni w zatoce.

23 0 iefi huraganowy nieprzyjaciela zmusii nasze oddzial,
wyco ania sic.

24. E2p6r wody byl tak silny, e -apora wodna zostala przer-
wana.

25 Rozw.in_icte_odczialy piechoty nacieraly na wzgórze.

26. Zawieszenie broni zostalo ogloszone o piatej pc, poludniu.

27. Kavitulacja zostaIa podpisana przez nieprzyjaciela zaraz
po i-awieszeniu broni.

28 Ona ma bardzo dobry gl s I Iadnie Apiewa.

29. f_lymn narodowy_polski zaczyna sic siowami: iJeszcze PolsLa
file zginela Oki my iyjemy".



AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

Pierwsze I ostatnie dni wo n
skich

LESSON 130 (N)

(Opowiadanie porucznika Golcbiowskiego)

W polowie sierpnia 1939 roku bylem dowódc4 plutonu kara-

binow maszynowych 13 2 mm plot. Wydzielony byl on z 2 morskie-

go dyonu artylerii przeciwlotniczej na Helu. Mieligmy broni8

obiekti5w znajduj4cych sic w rejonie Jastarni przed atakami z

powietrza. Pluton b 1 tanz9j2Lai w dziewic6 karabinów maszy-

nowych przeciwlotniczych. Pluton zaj41 stanowiska w okopach

na polnocny zachód od Jas arni I na p1a2y w Jastarni od strony

morza. Obsluga trzech KM i dalmierz zajcky stanowiska nad brze-
_

giem zatoki z zadaniem obrony przeciwdesantowej I przeciwlot-
-,

niczej portu 1 kryp minowych zakotwiczonych w Aatoce.

31

tarni r

sierpnia przed wieczorem pojawily sic, w rejonie ..las-

zpoznawcze Wodnosamoloty nieprzyjac*elskie. Karabiny

.kilka raty:Otwieraly oglefi .niestetyliez.reZiatatu.

ogiefl: 40 .mm diia1ek plot::.odOOdzik je.

maszynowe

Dopiero

W nocy z dnia 31 sierpnia na 1 mmzegnia centrala d wodze-

nia dow6dztwa floty przekazala4 ie_okolo 4 rano nad Zatok4 by-

nasze wodnosamoloty torpedowe. Jednak 0

zamiast zapowiedzianych naszych samolotew

wrogie samoloty.
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Okolo 10,00 od strony Helu ukazala siy grupa 16 bombowc6w

niemieckich, które na Aredniej wysokogci zbliZaly sie do Jas-

tarni. Bat_rie plot otworzyly ogien. Nagle jeden z samolotow

lotem nurkowym zaatakowal stoj4cy w porcie okrgt hydrograficz-

aE Pomorzanin" rzucajgc na niego bomby. Na szczygcle chybil

ale trafil plywajvy dok. Inne samoloty zrzucily bomby na sta-

nowiska 42 baterii przeciwdesantowej. Czege bombowców zaatako-

wala ORP nryf ", który manewruj4c po Zatoce, bronil sie ogniem

dzialek plot i cekaem6w.

Po tym nalocie, ktory trWal okolo 15 minut, nadszedl roz-

kaz dowodcy floty: Rozpocz46 dzialania wojenne".

Wieczorem doszla do nas wiadomoge o bitwie powietrzno-

morskiej w Zatoce Gdafiskiej, o gmlerci dowenicy ORP foGryf"

komandora porucznika Kwiatkowskiego.-Tak min4I piermszy dziefi

-wojny. Na drugi dziefi w godzinach popoludniowych pojawily sly

na tra ie OkSywie-Jastarnia plyn4ce w szyku torowym s suGdy

seGdalisk"i jakag-lichtuga. W pewnym momencie, gdy sta-

-tki,byly ju'Z w po1owie.drogi do Jastarni nagle zza chmury

..wyskoczy10 kilka samb1OtóW nieprzyjacielskich. ZacZyly one z

IptU nurkowego 1DOmbardoWa6 betbrOnne statki Bombardowanie to

-ObserwowaleMz mojego'stanowiskao S/st,Gdyniatrafiony bombami

-natychMiast".zaton41. Po-chWili hit bylO.Owniet-.1iChtugi. S

oGdafiSkt!z duZYMA:lizeChy1em p1Yn41-.w stroriç _.0kiywia-1. gdzie p6ci-

Wszystko to dzi 10 sie poza zasiegiem

broni naszego plutonu.
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W cigu nastvpnych dni byly ciaFie naloty. Samoloty nie

przyjacielskie rzucaly bomby na lasy, powoduj4c ogromne potarya

Nasz pluton oszczedzal amunicjv, kt6rej bylo malo Jeszcze go .

rzej bylo z wytywieniem.

Si6dmego wrzeAnia padlo Westerplatte.

W dniu 9 wrzeAnia zaczvio siv natarcie niemieckich oddzia.

16w ladowych na p61wysep od strony ladu. Nacierajqce oddzialy

nieprzyjaciela byly wspierane ogniem artylerii tralowc6w.

Jedenastego wrzegnia, po upadku Pucka byliAmy jut odcivci

od strony 10u.

Nasze trzy tralowce wychodzily kilka razy z portu w Jas.

tarni I ostrzeliwaly nacieraj4ce oddzialy niemieckie. Te same

tralowce w nocy 13 wrzeAnia Stawialy flatly w Zatoce Gdafiskiej

Kiedy Oksywie padlo. Hel byl ostrzeliwany przez nieprzy.

jacielskie okrvty wojenne.

DWudzieStege siodmego wrtegnia- okoto poludnia dyturny

obse-wator iameldowal mi, te widzi nad mg14 ha zatoce fokmaszt

dutego okrvtu.: Gdy mgla opadlaf rozpoznalem w Zatoce Puckiej

-niemiecki panternik. ADt orzyl on do Helu ogien z dzial 150 mma

Trzydziestego wrzeLnia samoloty nieprzyjacielskie zrzuci.

ly ulotki wzywaj4ce po1sk4 za1oge na Helu do poddania sic

Zarazpotem zaczv10 sivsilne Elamalionals_ailLmisaatit 'la

nasze pozycje. Strze1à1y okrvty z pe1hego morza I od strony

zatoki oraz artyleria ladowa. Ostrzeliwaniel które trwalo

pi godzin zakohczone zostalo 20-minutowym ogniem huragano.
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)iechoty niemieckie

tlów piechoty niepr
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od godziny 13,00.
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pc) odczytaniu rozk

lz pomaszerowal do
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VOCABULARY

plot
(przeciwlotniczy, przeciw-
lotnicza, przeciwlotnicze)

wydzieli6, p. wydziela'a, 1.

antiaircraft (abbrevia-
tion)

- to detach, to emit
wydzielv wydzielam
wydzieli wydziela

portion out

obiekt, m.
obiektu, gen. s

- object

4. uzbro16, p. uzbraja61
uzbroj uzbrajam
uzbroi uzbraja

- to arm

5. przeciwdesantowy, przeciw-
desantowa, przeciwdesantowe

- antiassault antiairborne

odpOzié, p. odpedza6,
odpvdz odpvdzam
odpedzi odpgdza

to drive away, to repel

7 centrala dowodzenia control tower

8. wrogi samolot - bogey, bogy

9 okrvt hydrograficzny - surveying vessel, hydro-

10. plywajqcy d k
doku, gen.

11. komandor porucznik

12. lichtuga, f.

13. lot nurkowy

14. p6já6 na dno

iA6 na dno,

15. ci4gly, ciggla, ci gle

16. wyAywieniel, n.

2 5

graPhic ship

- floating dock,

- commander

- 1ighter ship

. diving

to be dr wned

- continuous

. .board, food
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17. upadek, m.
upadku, gen. s.

dy'Zurny, dyiurna,

- fail, downfall

- (a person) on duty, in
dyurne charge

19. fokmaszt, m.
fokmasztu, gen.

- foremast

20. ulotka, f - leaflet

21. przygotowanie artyle- - preparatory artillery
ryjskie fire, softening up

22. pelne morze - open s-a

23 ogien huraganowy drumfire

24. nap6r, m.
naporu, gen.

- pressure, stress

25. rozwinivte oddzialy deployed units

26. zawieszenie broni - armistice, truce cease
fire

27. kapitulacja, f surrender, capitulation

28 odApiewal p.
odApiewam
odApiewa

- to sing through

Apiewa6,
ipiewam.

sing

Apiewa

hymn, m.
hymnu, gen. S.

216

-nthem, hymn
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PATTERN SENTENCES

Baltyk jest morzem a Atlantyk oceanem.

W tym filmie gra znana grecka aktorku.

Po Lmierci 2ony J6zef przeprowadzil sig do innego miasta
Ayl samotnie.

poczqtku nasz zesp61 gral defensywnie, a potem przesz-
: ---

1iAmy do ataku.

Gdy torpeda trafila tankowiec nastutila straszna eksplo-
zja.

Stefan nie umial piywaé, wigc gdyby nie kamizelka ratu
kowa bylby uton41.

Na przybrze2nych skalach zobaczyligmy aEEEsiti rozbitej
16dki.

Zrobilo sig zupeInie ciemno ± nle wierzy.lem ju2, 2e
wyratujemy rozbitk6w.

9. Gdy okrgt podwodny npla wynurzy sic,ot-o zymy na niego
ogie6.

MEP

10. Zosia plakala, bo my61a1a, 2e Andrzej ju rile powr6ci do
niej.

11. Za chwi1g sloAce zniknie za horyzontem.

12. Ten portugalski statek stoi ju2 trzy dni na redzie.

13 Jechalem autobusem który byl prawle pusty.

14. Jedyny syn Cichockiego zginql na wojnie.

15. W Gdynl zostala za1o2ona nowa spellka budowlana.

16. Sp6ika armatorska w Szczecinie posiada kilka frachtow.6w.

17. 2aglowiec ten ma pigtna6cie metrów dlugoici.

18. Nasza 16dka ma maly silnik pomocniczy.

19. Jest staly wiatr, wigc za1o2g drugi 2agie1
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Kecz to jest typ taglowca z dwoma masztamil z kt6rych je-
den znajduje sie przed kolem sterowym.

21. Po skoficzeniu szkoly on otrzymaI chlubne Awiadectwo.

22. To .yiko Awiadczy o jego dobrym zdrowiu.

23 Uzasadnienie tego kupna nie bylo wystarczaj4ce.

24. Nadanie odznaczeff odbylo sie w obecnoAci genera a Kedzier--
skiego.

25. Pieni4dze te przeznaczam dla rannych tolnierzy.

26. Grupa_uderzeniowa skladala sie z trzech batalionów czol-
g6w.

27. W 1918 roku Polska otrzymala dostgp do morza.

28. Po przyjeidzie do Paryta napisz do mnie koniecznie.

29. Wsigde do nastepnego wagonul bo ten jest dia. pa14cych.

30. Jeden komandos dostal -dznaczenie za wysadzenie mostu.
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Narration

Polacy pod r62nymi banderami

LESSON 131 (N)

(Polacy amerykarlscy w walkach inwazyjnych)

W dniu 13 marca 1944 roku we wczesnych godzinach wieczor-

nych na poludniowym Atiantyku zostal zatopiony grecki_ frachto-

wiec. Niemiecki okrvt podwodny storpedowal go, kiedy plynql

pod balastem z Europy do Poludniowej Ameryki. Plynql on samot-

nie_, a chociai byl uzbrojony defensywnie przeciw lotnictwu lub

okrqtom podwodnym, kt6ore by chcialy atakowal go z powierzchni

to jednak wobec torped wystrzeionych pod wod4 byl bezbronny.

Torpedy zostaly zauwatone na statku zbyt p6fto, aby je wyminite

Oble trafily i w wyniku ich eksplozji statek w ci4gu dwoch mi-

nut poszedl na dno. Statek ton41 tak szybko, te zaloga nie mia.

la czasu na spuszczenie lodzi ratunkowych. Prawdopodobnie

ku czlonkow wynosz4cej 35 osesb zalogi zgingio na skutek wybuchu

samej torpedy. Pozostali na razie przy tyciu ratowali sig na

kIadajqc kamizelki ratunkowe. Niektórym udalo sig znaleit miej.

sce na pokladtie zrzuconych przed opuszczenieni pokladu tratw

albo na raywaj4cych szcz4tkach wyposatenia statku..Kiedy n

deszIa noc, sytuacja dwudziestu kilku Wyratowanych ludzi byl-

.bardto'cigikavzwlasZCza ±e na tratwach znajdowaiy siv tylko

nieWielkie 1iogci j-dzenia-i
_
picia.

-

W-.peWnym, moMencie wynurzyl si na.powierzchnie.pkret pod-

wodny, ten który-zatopil frachtowiec, i-podplyn41 4o rozbitk6w.
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pokiadu okrptu podwodnego Niemey zaczpli sip pyta6 o nazwe

zatopionego statkul jego ladunek i przeznaczenie. Potem wzie-

na poklad dwóch rozbitków: trzeciego oficera I jednego z

marynarzy, przesluchali ich, pytaj4c sic miedzy innymi o prze-

pisy konwojowe I okrety alianckie spotkane w czasie rejsu. Na-

stppnie kazano rozbitkom opuAcit pokiad okrptu podwodnego

powróci6 na tratwel a niemiecki okrpt znikn4I w ciem ogci no-

cy. Po piptnastu dniach tylko jeden rozbitek pozostaI przy zy-

ciu I zostal uratowany przez portugaiski statek. Jego zbior-

nik slodkiej

jedyny Polak

wody byl ju2 zupelnie pusty. Ty

w zalodze Bronislaw Kogut.

rozbitkiem byl

Pod rotnymi banderami sIutyli w czasie ostatniej wojny

Polscy marynarze. Najwipcej Polakow siu2ylo jednak w marynarce

brytyjskiej niektórzy nawet na wlasnych statkach. W 1941 roku

grupa oficerow Polskiej Marynarki Handlowej zaloAyla sp6kk

-armatorsk i kupila niewielki lag1owie67 o pojemnogci 76 BRT

-z pomocniczym-silnikiem. Po zalo2eniu nowych 24,7117 kecz ten

sluiYI sp6Ice a2 do 1944 roku.

Chlubny udzial w drugiej wojnie gwiatowej brali r6wnie2

Polacy amerykaftscy. hWiadtz4 O tym hajlepiej liczne odznacze-

nia bojowe ± uzasadnienia towarzyszqce nadaniom. Oto jeden

przyklad.

Za udzial w inwazji w Afry e P6 nocnej w listopadzie 1942

roku Krzyi Marynarki (Navy Cross) otrzymali dwaj Amerykanie

poLskiego pochodzenia: mat rezerwy Edward Wigniewski i mat ma-

szynowy Czeslaw Zymr6z.
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A oto jaki byl przebieg akci, w ktarej si odznaczyli.

AmerykaAskie sily inwazyjne peznaczone do zdobycia Af-

ryki Pólnocnej w 1942 roku skiadaly sig z trzech Ram_uderze-

niowych. Jedna z grup miala za zadanie sforsowanie ujAcia

rzeki. Od szybkiego przeprowadzenia tego zadania zale±alo zdo-

bycie portu. Sforsowanie rzeki nie bylo latwes gdyi dostgpu

bronila artyleria i zapora z sieci stalowej zaloiona w poprzek

rzeki w odlegloAci jednej mill od ujicia. W tej sytuacji za-

pora musiala by6 koniecznie sforsowana I dowadztwo postanowi-

1= przeprowadzi6 odpowiedni4 akcjg w nocy z 9 na 10 listopada.

Zadanie przeciecia sieci dano specjalnemu oddzialowl ma-

rynarzy jednego z okrgtow grupy uderzeniowej. Wyznaczeni ma-

rynarze w nocy wsiedli do szalupy ipoplyngli w kiarunku .rzekl.

Nie zauwaiona przez francuskie posterunki szalupa weszla w

ujAcie rzeki I doplynela do zapory. Teraz zaczela sic najtrud-

niejsza czeg6 akcji: znalez enie kabli trzymaj4cych_siee

przecigcie ich. Gdy znaleziony zostal pierwszy,kabel I gdy lx-

na o gruboAci póltora cala zostala przecieta,Z brzegurzeki

zaczgly strzelae karabiny maszynowe Od razu wszyscy marynarze

zostali anni. POmimo to znaleli oni resztg kabii I przecigli

je, tak 2e kable I sie6 opadly na.dno. Po wykon4niu zadania

amerykafiscy marynarze wr6cili szalupq na ,;tatek-

W. pea godziny pOniej, o trzeciejranot .niszCzYc.iml

las" prOWadzonyprzeZ-francuskiego-pAlota-doskonale znaj_pego-

:czekg.doszedl. d9 wyZnaczonego.:M*ejscalgdzie-.wypadziA.pa-14d-

oddzial,komandos w, którzy wkrótce 9Panowali lotnisko=i port.
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1 Atlantyk, m.
Atlantyku, gen.

VOCABULARY

- Atlantic

- Greek2. grecki, grecka, greckie

3 samotnie

4. defensywnie

5. eksplozja f.

6 kamizelka ratunkowa

7 szczqtki
szczqtk

here plur. only)
w, gen. pl.

wyratowa61 p.
wyratujg
wyravuje

ratowaE, 1.
ratujg
ratuje

- single ( s adv. lonely
(as adv.)

- defensively

- explosion

- life jacket

- wreckage, debris, remnants

- to rescue

wynurzye sic, p. - to emerge
wynurzg sig
wynurzy sig

wynurza6 sig, i.
wynurzam si
wynurza sig

10. powrocmc, p.
powr6cg
powthci

powracae,
powracam
powraca

rise



13. pusty, pusta, puste

14. jedyny, jedyna, jedyne

15. sOlka, f.

16. armatorski, armatorska,
armatorskie

aglowiec, rn .

aglowca, gen.

18. pomocniczy, pomocnicza
pomocnicze

19. 2agie1, m.
Zagla, gen. s

20. kecz, m.
kecza, gen. s.

21.. chlubny, chlubna,
chlubne

22. Awiadczy6, is
(here imp. only)
gwiadcze
fiwiadczy

23. uzasadnienie,

24. nadanie,

25. przeznaczye,
przeznacze
przeznaczy

_

Po

przeznaczac,
przeZnaczam
-p:rzeznacza

grupa uderzeniowa

27. dostep m
dostepu, gen.

28. koniecznie

LESSON 131 (N)

- empty

- the only, the one

- company, partnership

- shipowner (as adj )

- sailing vessel

- auxiliary

- sail

- ketch

- meritorious, honorable
glorious

- to show, to reflect upon,
to witness

justification, plea

- conferment grant

- to intend for, to earmark,
to destine

- striking force

necessarily, absolutely
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29. wsi4:66, p.
wsi4dv
wsi4dzie

30. komandos, m.
komandosa,

wsiada6, 1.
wsiadam
wsiada

gen. S.

- to get into, to board

ranger, commando (a raider)

SILY ZBROJNE PRL SILY ZBROINE STANOW ZjEDNOCZONYCH II

Wojska Lsdowe We-
nctrzne oraz le'Vojska

Lotnieze i OPL OK
Marynarka
Wojenna

Army
(Wojska Ladowe)

Anr Force
(Wojska Lotnieze)

MVY
Manmarka Wnjenna)

Marine Corps
(Piechota Monica) II

eirgOWIce,
kanonier (art.l

arz P Grade E 1 c Airman Seaman Recruit
Steward-Recruit

private -',-

Private 1st C.

,I

Starzy 37eregowiec
bombardier (art.)

Starszy marynarz Privat Grade E 21 Airman Srd CI
r

Seaman Apprentice, Fireman or Airman
or Construction or Steward or Hospital
or Dental Apprentice

Private 1st GI

Corporal

Airman 2nd CI
,-

V-

Seaman, Fireman, Construction Man,
Stewardsman, Hospital Man, Dental
Man

0Corporal I,

I

Kapral Mat Airman 1st CI Petty Officer 3rd CI Sergeant !

1lutonowy Boitnanruat Serg . Staif Sergeant Pettv Officer 2nd Cl taff Sergeant
;

Sieriant
ogninmistrz (art.)

man. 1st CI Technical Sergean Petty Officer lit CI Technical rgeant

Strawy siertaid,
starszy sierrant
ogniomistra (art.)

Starszy boatnan Maitr Scrgaent Maiter Sergeant Chief Petty Officer

Choraiy jako stopien przejiciowy Cadet Aviation Cadet Midshipman
Warrant Officer,

Junior Grade
Warrant Officez,

jimior Grade
Warrant Offker Warr*nt Officer

Chief Warrant
Officer

Chief Warrant
Officer

Camnitaijoned Warrant Officer Commiuiooed
Wariant Officer

Podporucznik Podporucznik ma
rynarki

Second Lieutenant Second Lieutenant Ensign ond Lieutenant

First Lieutenant First Lieutenant Lieutenant (junior Grade) First LicutnantPorucznik Porucznik miry-
narki

)(animas Kanitan marynarki Captain Captain Lirutenant P
Major Kornandor podpo-

rucznik
Major Major Lieutenant Commander

Podpulkowuik Komaridor poruct-
nik

Lieutenant c0i0r Lieutenant Colonel Commander Lieutenant Colonel

Colonel Colonel Captain ColonelPulkownik omandor .

General Brygady Kontradinnal Bngadier 4C.neral Brigadier General Rear Admiral (Lower Half) Brigadier General

Genera] Dywizim Wiceadmiral Major General Major General Rear Admiral (Lip r Hal Major General
General Broni Admiral Lieutenant General Lieutenant General Vice Admiral Lieutenant General

Cwateral General Admiral General
Marazalkowie Polska Gnneral of the

A4my
General of the

Air Force
Fleet Admiral

Tabela porównawcza stopni wojskowych
sil zbrojnych PRL I Stani5w jednoczo-
nych
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W ci4gu roku 1964 polskie przedsifbiorstwa armatorskie
otrzymaly do eksploatacji zaledwie 10 statków. S4 to nastt-
puj4ce jednostki, wszystkie z polskich stoczni: nBoginka",
Dziwoiona", ,Gorlice", kK.I.Galczyfiski", nLenino", Nere
da", Romer", nStoczniowiec", nTransportowlec" I nTraugutt".
Wycofano natomiast z eksploatacji statki nBytom" i Kopalnia
Szombierki", oddaj4c je Panstwowym Zakladom Zboftwym w Szcze-
cinie na magazyny plywaj4ce. Statek Drawa" zostal utracony
na skutek pi:dart' 3.111.64. Zbiornikowiec nProfesor M.T.Huber"
sprzedano za granicv.

W zestawieniu na nastvpnej stronie zastosowano skr6ty,
które oznaczaj4: PLO - Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni (z
gwiazdk4 statki znajduj4ce sic w czarterze Chiásko-Polskie-
go 'lbw. Maklerów Okretowych), PZM - Polska 2egluga Morska w
Szczecinie, DBR - Dalekomorskie Bazy Rybackie w Szczecinie,
2G - 2egluga Gdafiska; p - statek pasaterski, d drobnico-
wiec, ch chlodniowiec, m masowiec, dm - statek uniwersal-
ny (drobnicowiec & masowiec), z zbiornikowlec, p2 statek
do przewozu lywca. Rok budowy - rok wejficia statku do eksplo-
atacji. Pojemno66 statków brutto (BRT) podana jest wg nReje-
stru 1964" Polskiego Rejestru Statków oraz uzupelnien PRS za
rok 1964. Natomiast nohnoAt statków (DWT) zaczerpnigto wza-
sadzie z material6w Instytutu Morskiego. Kursyw44 wydrukowano
te tona2e, które nie s4 jeszcze oficjalnie ustalone i mog4 u-
lec zmianie.
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PATTERN SENTENCES

Nasz statek zawinie do portu jutro rano.

2. On jest got6w wyda6 ostatnie pieni4dze, teby jej pom6c.

3 Za chwile nasz taglowiec przybije do brzegu.

4 Nowa motor6Wka stoi w porcie przycumowana do mola.

5. Mapa nawigacyjna jest w kajucie kapitana kr4townika.

6 Ksi4Zka szyfrowa jest zamknieta w biurku oficera flagowego.

7- wIat10 topowe !Lie Awleci, bo zostato uszkodzone podczas
bombardowania.

Grotmaszt jest najwyszy ze wszYstkich maszt6w statku

9. Jakieg Awiatlo mruga na polnocny wsch6d od naszego okrgtu.

10. NarodowoA8 tego jefica jest nieznana

11. Na stole leala ksig2ka- a pod spodem list.

12 to macierzysty port tego statku.

13. Kanada leiy na polnoc od Stanów Zjednoczonych.

14. Problem nauki jezyk6w obcych jest bardzo cieka

15. W niekt6rych krajach admiralicja to ministerstwo marynarki.

16. -Nadajcie ten meldunek natychmiast bo jest .bardzo pilny.

17. Wi4cz radio, bo za chwilg zacznie sie trapsmisja z War-
szawy.

Sita odbioru transmisji---zalety-od odlegloAci miedzy stacjq
odblekaj4c4-i stacj4-nadaj4c4.

19. cigacz Okret6W-pOdWodnych- ma- za zadaniekryWanie i ata-
A,cowanie zanurZonych: okrgt6w.podwodnych.

20. .0n.zawsze m6wi bardzcOlytAtELt.

21. Kiedy sic strzela-pociskami smugowymi, tor ..pocisku jest
widoczny.,
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22. Te dwie drogi krzyAujq sxv za lasem.

23. Operator azdyku zameldowall Ae slyszy echo.

24. Komisja poborowa klasyfakuje poborowych wedlug ich stanu
zdrowia I wyksztalcenia.

25. Hydrofon jest to przyrz4d do odbierania fal d'iwivkowych
w wodzie.

26. Podczas sztormu s um
buczka.

27. Oni pe5jd4 do kinal a
ksi4Akv.

wiatru byl takil Ae nie bylo slychae

ja w mivdzyczasie przeczytam tv
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

Narration

W obronie konwo_ja

W pierwszych dniach grudnia O.R.P. Pulaski" zawin4 do

portu ± czekal na rozkazy.

Od czterech dni ladowano tywn- 6 uzupelniano stan ropy,

wody kotiowej i do picia. Wreszcie, pod wieczor p 4-tego dnia,

gdy okret byl gotów, przybila do_burty motorówka. Przywiozla

ona m2E_AEtrigamint i ksiAtkg_szyfrova. Dowiedzie1iLmy sig

re)wniei ie przydzielono nas do nowo utworzonej grupy eskor-

towej.

Zgodnie z sygnaIem 15 minut przed p6Inoc4 przeszligmy

sieci wejgciowe. Zobaczyligmy za nami sylwetki innych okretów,

kada z bialym gwiatIem_tppowym na grotmaszcie i czerwonym na

burcie. Gdy zbliAyly sie, zaczelo Si= mruganie lamp sygnalo-

wych. W ciqgu kilku minut cala grupa utworzyIa nakazany szyk

poplynela szybko na poludnie wzdlu oczyszczonego z min ka-

nalu. Konw6j, który mieligmy eskortowa6 wyszedl z portu wcze-

gniej I teraz znajdowal sie okoIo sto mU. przed nami.

BYI jui dziefi, kiedy dogcigneligmy go. Skladal sie on z

czterdziestu szeAciu.-.statkOw roinych narodowogci i rozmiarow.

Wgrod niCh byly dWa polskie. W lorneice mO2nA bylo odczyta6

nazwy: Roman" I Mazowsze", a.pod.sPodem port macierzysty:

,f4dynia".

Statki szly w ogmiu kolumnach. Wyg14da10 to jakby caIe

tsS
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miasto plynylo na zachi5d Ameryce. W powietrzu nad konuo-

jem lecialy trzy wodnoplatowce. Gdy zajmowaligmy miejsce w os-

lonie, nasza radiostacja odbierala dlugi szyfrowany telegram.

Dowiedzieligmy sic z niego, te plyniemy do Kanady.

Nasze samoloty patrolowaly przed nami od rana do wieczo-

ra. Naszym najwiykszym problemem byl na razie dym, kterry zdra-

dzal nieprzyjacielowi nasze polotenie. Regularnie co kilka mi-

nut wszystkie statki wykonywaly jednoczegnie zwrot o usta1on4

i1og6 stopni raz w jedn4, a raz w przeciwn4 strony. W nocy nie

zygzakowano, teby nie spowodowa6 zderzena.

Czwartego dnia podroty samoloty nie pojawily siy jut wiy-

cej. Zamiast tego przyszla z Admiralicji pllna wiadomoge- te

na naszym kursie podsluchano podejrzan4 transmisjc radiow4.

Byl to prawdopodobnie okryt podwodny. W godziny pOinie' nas-

typna depesza przyniosla potwierdzenie.

Pod wieczór nasza wlasna radiostacja zaczyla jut odbierat

nadawanie nieprzyjaciela. S4dz4c po sile Odbioru byl on blisko1

mote 30 mil przed naMi. Trzymal sic on naszego kursu. 0 zmierz

.chu nasz dowódca zarzgdzil zwrot o 45 stopni. Niewiele to

pomoglo, bo przed pólnoc4 nasz s4siad pc, prawej burcie Aci-

gAstIlLow podwodnych nap zawiadomil, te ma kontakt radarowy

przed dziobem. Prawdopodobnie Okryt podwodny.

Po kilku sekUndach uslyszeligmy'daleko przed nami

strzal Po nim drugi I trzeci. Widat byo wyratnie tory pocis-

kow smugowych jak p*c krzytpwaly-w.jednym-punkcie, tut- nad wod4.

2 1
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Po chwili byla znowu cisza. Widocznie okret podwodny sic za-

nurzyl.

Dziesieé minut poiniej my mie1igmy kontakt. Tym razem na

azdyk. Operator klasyfikowal echo jako okret podwodny. Ruszy-

1igmy wiec do ataku. Z naszych wyrzutni burtowych I z rufy wy-

rzucono dziesicé bomb g1gbinowych. Sami pcdziligmy ponad 20

wczlow, aby od naszych bomb jak najdalej uciec.

Echo jednak nie-znikne1o. Bylo w dalszym ciqgu bardzo wy-

raine. Operator przestal nadawae azdykiem I wl4czyl hxdrofony.

W glogniku uslyszal on wyra'iny szum grub. Gdzieg przed nami

mieligmy nieprzyjacielski okret podwodny. Posz1igmy wiec drugi

raz do ataku. Znowu dziesige bomb zostalo wrzuconych do morza.

Tym razem echa wiecej nie slysze1igmy. Co sie stalo z okretem

podwodnym nie wiadomos bo na powlerzchni morza nie zauway-

1igmy niczego, nawet oliwy. Operator azdykowy przeszukiwal ca-

ly odcinek, gdy w pewnym momencie zerwal z uszu sluchawki

krzyknql: fiWybuch w lconwoju. Pemnie torpeda!"

PoOatrzy1igmy na konw j W jednej z wewnetrznych kolumn

palil statek. W tej samej chwili utlYszeligmy eksplozje.

Widzieligmy jak do pal4cego sic statku zbli2y1 sie kontr-

torpedowiec dow6dcy eskorty. Prawie jednoczesnie z drugiej

strOny podszedl-statek ratowniCzy..

W miedzyczasie_ radiostacja nasza otrzymala kilka telegra-

m6w. Okolo..drugiej -godzinyAgnocy uslysze1igmy glos syreny.

-znaczalo-itoir2e.dow6dca-.nakazuje.zwrot.-.

Tak'Sie-zakoAdtyl-Czwarty'dzieii-konWoju
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b)
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d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

LESSON 132 (N)

AURAL COMPREHENSION EXER-ISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Narration

W obronie konwo'u

W pierwszych dniach grudnia rozkazy czekaly w porcie
na O.R.P. Pu1aski".
Pierwsze rozkazy czekaly na Pulaskiego", który zawl-
n41 do portu w grudniu.
O.R.P. Pulaski" pierwszy zawin41 do portu w grudniu

czekal na rozkazy.
Zawin4wszy do portu w pierwszych dniach grudnia O.R.P.
uPulaski" czekal na rozkazy.

OprOcz map nawigacyjnych motorówka przywiozla ksi42kc
szyfrow4.
Motorówka przywot4ca ksi4t'kv szyfrow4 i. mapy nawiga-
cyjne przebila burtc okrctu.
Gdy okrct byl gotów, przybila do burty motorówka kto-
ra przywiozla ksi42k# nawigacyjn4 i mapy.
Przywióz1szy ksi42k1 I mapy motorówka przybila do bur-
ty okrctu.

Sieci wejgciowe przeszly zgodnie z sygnalem 15 minut
przed peanoc4.
0 11,45, zgodnie z sygnalem, przesz1igmy Bieci me
ficiomm.
Zgodnie z pictnastym
nocst sieci wejgciowe
Zgodnie z sygnalem,
sieci wejgciowe.

sygnalem, przesz1igmy przed

50 minut przed pólnoc4 przesz1igm

Znajdujsice sic za nami okrcty mialy na grotmasztach
biale gwiat1a topowe.
Zobaczy1igmy przed nami sylwetki innych okrct6w, kalda
z bialym Lwiat/em topowym na grotmaszcie I czerwonym
na burcie.
Na grotmasztach znajduj4cych sic za nami okrgtówzoba-
czyliAmy czerwone Awiat1a topowe.
Na burtach i. grotmasztach okrvtów zobaczyliAmy czer-
wone Awiatla
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5. ) W ci4gu kilku minut cala grupa utworzyIa nakazany szyk
i_poplynpla na potudnie wzdluA oczyszczonego szybko z
min kanalu.

b) W ci4gu kilku minut cala grupa szybko utworzyla naka-
zany szyk i poplyncla na poludnie wzdluA oczyszczonego
z min kanalu.

) W ciAgu kilku minut cala grupa utworzyla nakazany szyk
poplpwla szybko na poludnie wzdtui oczyszczonego z

min kanalu.
d) W ciqgu kilku minut cala grupa utworzyla nakazany szyk

pop1yn0a szybko po poludniu wzdlut oczyszczonego z
min kanalu.

6. a) Kiedy doAcignvligmy konwój kt ry skladal siv z 46
statk6w, byl

b) Byl ju dzieti, kiedy doicignviigmy konwoj sk1adaj4cy
siv z 36 sfatkow r6inych narodowogci I rozmiar6w.

c) Byl ju dzien, kiedy doicignql nas konwoj sk1adaj4cy
sic ze statk6w r6Anych narodowogci I rozmiar6w.

d) Byl juz dzien, kiedy dogcignvligmy konw6j sk1adaj4cy
siv ze statkow 46 narodowogci.

a) Motna bylo odczyta6 na lornefce nazwy uRoman Mazow-
sze" I ladynia".

b) Mazowsze", iadynia" I Roman" to byly nazwy statków,
kfore moina bylo odczytae..

c) Gdynia-byla macieriystym portem nRomana" i Mazowsza".
d) W lornetce mo2na-bylo odczytae -port macierzysty Ady-

nia" a pod spodem nazwy.statk6w Roman".i. Mazowsze".

a) W ogmiu kolumnaCh plynviy sfatki dry miasfa, na zach64.
b) W ko1umnach szlo osiem statków na-zadh6d._
c) Cale ,Miasto szlb w ogmiu kolumnach na zaCh6d.
d) Statki w ogmiu kolumnach p1yn1y na zach6d.

a) Gdy zajmowaligmy drugie miejscelcoslonie, nasza radio-
stacja odbieraia-szyfrowany-telegram.-

:

b) -Nasza'radioStacja.odbierala dlugi, szyfrowany telegram,
.gdy- zajkowaligmy-miejsce-w osionie_-- --

-Gdy Zajvligmy miejsce w_oslonienasza radiostacja ode-
bral-a-..d.lugi,.-szyfrowany:telegram

) _Gdy zajmowal.igmymiejace_wo.Slopiena za-radiostacja.
szyfrowany..telegrat

10. ) .Dym,:zdradZaj4dy:nieprzyjacielOwiHnasze.-poloenie- byl
.na---razie-najWiOkSzyMnaszympToblemem:.H-

-b)-:Na--raZiedyMbyl.najwiqksyMnaszYm*probIemeM, bo .zdra-dzal. Polozenie
.Dym,:zdradzaj4ty_nasze_poloienie,-.byl-'04-razie-najwik-.
-sZym.--prObleMem-.nieprzyjaciela.

hieprzyjadielal.-.
byl.naszym -najwjvszym prOblemen.

234 242



LESSON 132 (N)

11. a) Statki wykonaly zwrot tylko raz.
b) Statki wykonywaly zwroty jednoczegnie.
c) Statki wykonywaly zwroty jednoczegnie w dwie strony.
d) Statki ustalaly regularnie ilogE zwrotów.

12. a) Czwartego dnia podróiy pojawily Sif samoloty.
b) Czwartego dnia podr6dy pojawilo sic wiccej samolotów.
c) Tego dnia pojawilo sic o cztery samoloty wiccej.
d) Czwartego dnia podr62y samoloty nie pojawily sic wic-

cej.

13. a) Z Admiralicji przyszla wiadomogt, 2e na naszym kursie
podsluchano piln4 transmisjc radiow4.

b) Z Admiralicji przyszla podejrzana wiadomogt, 'e na na-
szym kursie podsluchano radiow4 transmisjc

c) Podsluchano na naszym kursie podejrzan4 transmisjc
radiow4 z Admiralicji.

d) Przyszla z Admiralicji wiadomo66, 2e podsluchano na
naszym kursie podejrzan4 transmisjg radiow4.

14. a) Pod wieczór nieprzyjaciel byl mo2e 30 mil przed nami.
b) Nadawanie nieprzyjaciela bylo odbierane przez 30 ra-

diostacji na morzu.
c) Pod wieczór nieprzyjaciel zacz4/ jut odbiera6 nadawa-

nie naszej radiostacji.
d) Pod wieczbr nieprzyjaciel odebral nam nasz4 radio-

stacjc.

15. a) cigacz okrctów podwodr:ch zawiadomil nas jego s4-
siad po prawej burcie ma kontakt radarowy przed dzio-
bem.

b) cigacz okrctów podwodnych zawiadomil nas przed pól-
noc4, ie ma kontakt radarowy przed dziobem.

c) Przed p61noc4 mieligmy kontakt radarowy z naszym 84-
siadem po prawej stronie.

d) Przed pólnoc4 gcigacz okrctów podwodnych zawiadomil
nas, 2e ma kontakt radarowy z naszym s4siadem.

16. a) Wida6 bylo w jednym punkcie nad wod4 tory pocisków
smugowych.

b) Smugi widat bylo wyrainie na wodzie.
c) Z nad wody wida6 bylo tory pocisk6w smugowych.
d) Tory pociskUw smugowych krzytowaly sip nad wod4.

17. a) Pk. chwili okrct podwodny zanurzyl sic cicho.
b) Okrct podwodny widocznie zanurzyl sic
c) Widoczny okrpt podwodny zanurzyl sic.
d) Po chwth okrpt znowu sig zanurzyl.
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a)

b)

19. a)
b)
c)
d)

20. a)
b)
c)
d)

21. a)
b)
c)

d)

22 a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

24. a)

b)

Ruszy1i6my do ataku, bo operator klasyfikowal okret
podwodny.
Operator klasyfikowal echo jako okret podwodny, kt6-
ry ruszyI do ataku.
Operator klasyfikowal echo jako okret podwodny.
Okret podwodny ruszyl do ataku.

10 bomb glebinowych wrzucono do rufy.
Z naszych wyrzutni rufowych wyrzucono 10 bomb.
9 bomb glebinowych wyrzucono z rufy.
Z rufy i naszych wyrzutni burtowych wyrzucono 10
bomb glebinowych.

PedziliAmy prawie 20 wezlew.
ChcieliAmy uciec od naszych bomb.
PedziliAmy nasze bomby jak najdalej.
Sami pedziliAmy za naszymi bombami.

Gdy echo
Operator
Operator
fony.
Operator

zniknelo operator wl4czy1 hydrofony.
przestal nadawaL, ale echo nie zniknelo.
, przestawszy nadawaE azdykiem w14czy1 hydro-

wl4czy/ hydrofony, ale echo nie zniknelo.

Kiedy operator wl4czyl Aruby, w gIoAniku on uslyszal
hydrofony.
Kiedy operator wI4czyl gloAnik, w hydrofonie usly-
szal wszystko wyrainie.
Operator wl4czywszy hydrofony uslyszal w glogniku
szum Arub.
Operator,uslyszawszy wyrainie szum grub, wl4c yl hy-
drofony w glotnik.

10 bomb zostalo wrzuconych do morza, kiedy poszliAmy
drugi raz do ataku.
Kiedy drugi raz zostalo 10 bomb wrzuconych do morza,
poszliAmy do ataku.
Kledy 10 bomb zostalo zrzuconych do morza, poszliAmy
drugm raz do ataku.
Kiedy bomby zostaly zrzucone drugi raz, poszliAmy do
ataku drugi raz.

Co sie stalo, te nle zauwatyliAmy na powier chni
rza niczego, nawet oliwy, nie wiadomo.
Co sie stalo nie wiadomo, bo na powierzchni morza nie
zauwatyliAmy niczego, nawet.okretu podwodnego.
Co sie stalo na powierzchni morza nie wladomo, bo nie
zauwatyliAmy na powlerzchni morza okrctu podwodnego.
Nie wiadomo co sie stalo z okretem podwodnym, bo nie
zauwatyliAmy niczego na powierzchni morza, nawet oli-
WY.
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25. a) Widzieligmy jak dow6dca eskorty zb1i2y1 sic do pa14-
cego statku, a z drugiej strony podszedl statek ra-
towniczy.

b) Widzieligmy jak statek ratowniczy zblityl_sie do
kontrtorpedowca dow6dcy eskorty, a z drugiej strony
palil sic statek.

c) Widzieligmy jak kontrtorpedowlec dow6dcy eskorty
zb1i2y1 sit do pa14cego sie statku, a z drugiej stro-
ny podszedl statek ratowniczy.

d) Widzieligmy jak dow6dca eskorty zbli2y1 sic do pa1a-
cego sic kontrtorpedowca, a z drugiej s rony podszedl
statek ratowniczy.

Zato ienie pancernika

26 a Wreszcie o godzinie 22,35 czarna sylwetka dulego okrt-
tu znajduje sie po_raz drugi w ciemmogclach.

b) Wreszcie w odieglogci 9 mil morskich po raz drugi
czarna sylwetka du2ego okrctu znajduje si w ciemnog-
ci

c) Wreszcie w ciemnogciach udaje sit flPiorunowl" zauwa-
2ye w od1eglogci 9 mil morskich czarn4 sylwetkt du-
2ego okrvtu.
Wreszcie o godzinie 22,35 du2y okrtt zauwalyl pc rsz
drugi czarn4 sylwetke w odleglogci 9 mil morskich.

Po 14 godzinach pogcigu Plorun" dogonil TrBismarcka"
chocia2 morze by/o burzliwe a warunki atmosferyczne
zle.
Piorunowl" nie udalo sie dogonie Bismarcka", bo mo-
rze bylo burzliwe ± warunki atmosferyczne zle.
Po 14 godzinach pogcigu uBismarck" zdolal dogonie
Pioruna", bo morze bylo wzburzone.

d) Chocial warunki atmosferyczne byly niekorzystne a mo-
rze wzburzone, nBismarckowi" nie udalo sit dogonie,
Pioruna" po 14 godzinach pogclgu.

Piorun" wypieral 1 960 tonIa ,IBismarck" 4 200, zaloga
nPioruna" liczyla 180 ludzi, a Talismarcka" 2 000.
Piorun" wypieral 1 690 ton, a Bismarc:," 4 200, za10-
ga uPioruna" 1iczyla 190 ludzi, a ffBismarcka" 2 000.
Piorun" wypieral 1 619 ton, a frBismarck" 42 000 za-
loga Pioruna" liczyla 119 ludzi, a Bismarcka" 2
uPiorun" wypieral 1 690 ton, a Bismarck" 42 000, za-
loga Pioruna" liczyla 180 ludzi, a IdElismarcka" 2 000
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29. Kiedy pociski z dzial 38 mm zaczyly pada6 blisko
Pioruna", ten gwaltownym manewrem okryl sly zaslo-
n4 dymn4._
Kiedy pociski z dzial 380 mm zaczyly pada& blisko
flPioruna", ten gwaltownie okryl sly zasion4 dymn4.
Piorun" okryl sly zaslon4 dymn4 i zmienil kierunek,
gdy pociski zaczyly padae blisko.

d) Kiedy pociski uPiozuna" zaczyly blisko pada6, on
okryl sly zas1on4 dymn4 I zmienil kierunek.

30. Jeden kr4ownik wylawia 25 ludzi zalogi, jeden kontr-
torpedowlec 85 ludzi, a 5 ludzi wytovilly p(5niej ok-
ryty niemieckie.

b) Jeden kr42ownik wylawia 85 ludzi zalogit jeden kontr-
torpedowlec 25 ludzi, a 5 ludzi okryty niemieckie.

c) Jeden kr42ownik wylawia 5 ludzi, jeden kontrtorpe-
dowiec 85 ludzi, a 25 ludzi okryty niemieckie.

d) Okryty niemieckic wylowily 25 ludzi, jeden kr42ownik
5 ludzi, a kontrtorpedowlec 85 ludzi.
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VOCABULARY

1 zawin46 do portu, p.
zawing do portu
zawinie do portu

zawijae do portu, i.
zawijam do portu
zawija do portu

got6w = gotowy

przybie do brzegu (do
burty), P-
przybije do brzegu
przybije do brzegu

przyb1ja6 do brzegu (do
burty), 1.
przybijam do brzegu
przybija do brzegu

4 motox6wka, f.

5. mapa nawigacyjna

6 ksi42k-u szyfrowa

7. gwiatlo topowe

8 grotmaszt, m.
grotmasztu, gen.

mrugal, i.
mrugam
mruga

10. narodowog6

11. pod spodem

12- macierzysty, macierzysta,
macierzyste

13. !Canada, f.

14. problem, m.
problemu, gen.

mrugn46,
mrugne
mrugnie

4.1t
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- to enter the harbor,
to put into port

- ready

- to touch land shipfs
Ride)

- motor boat

chart

- code book

- masthead light

- mainmast

- to blink, to twinkle,
to. wiak

- nationality

- underneath, below

- home (as adj.)
mother (as adj.

Canada

- problem
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15 admiralicja, f.

16. pilny, pilna, pilne

17. transmisja, f.

18. sila odbioru

- admiralty

- urgent, diligent

- transmission

(radio) volume

19 Acigacz okretów podwod-
nych

- sub-chaser

20. wyranie - clearly, distinctly

21. tor, m.
torn, gen. S.

- trajectory, track,
way, path

22. krzyowaE sie, 1.
krzyiuje sie
krzy2uje sie

skrzyiowa6 siv, p.
skrzyujg siv
skrzyiuje si

to cross

23. operator, m.
operatora, gen.

- operator

24. klasyfikowaE,
klasyfikuje
klasyfikuje

sklasyfikowaé, p.
sklasyfikujc
sklasyfikuje

classify

25. hydrofon, m.
hydrofonu, gen.

hydrophone

26. szum, m.
szumut gen.

- noise, hum

27 w migdzyczasie - in the meantime

240 48
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przestrzefi, f.

kosmiczny, kosmiczna,
kosmiczne

przestrzefi kosmiczna

kosmonautav m
kosmonauty, gen.

odczuwa6,
odczuwam
odczuwa

6. start, m.
startu, gen.

7. wznosi6 (sic)
wznoszc (si
wznosi (sic

wznieLE (sic), p.
wzniosv (sic)
wzniesie (sic)

nadawa4 sic,
nadajc sic
nadaje sic

LESSON 133 (N)

VOCABULARY

odczu6,_p.
odczujc
odczuje

S.

nada6 sic, p.
nadam.sic
nada sic

tlen. m.
tlenu, gen

10. urz4dzenie, n.

11. atmosfera,

12 na Alepo

241

- space, area

- cosmic

- outer space

- cosmonaut

- to feel, to have a sensa-
tion

- take-off

- to ascend, to climb

- to lend oneself, to "be
suitable

- oxygen

- system, installation,
instruments

- atmosphere

- in the dark, blindly
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13. prz _es;f.y6, p.
przygpiesze
przygpieszy

przygpieszaE, 1.
przygpieszam
przygpiesza

14. przyczyna, f

15. oddzielie, p.
oddziele
oddzieti

oddzielae, 1.
oddzielam
oddziela

16. pocztitek, w.
pocz4tku, get.

17. zaglqdae, 1.
zagl4dam
zagigda

zagl4dn4e, zajrze6, p.
zagl4dne zajrze
zagl4dnie zajrzy

18. hamowat
hamUje
hamuje

19. odlaczyt, p.
odlacze
od14czy

odl4czae, 1.
odi4czam
odt4cza

20. ustawie, p.
ustawie
ustawi

zahamowa6,
zahamuje
zahamuje

- to accelerate, to speed up
to precipitate

- cause, reason, ground

to separate

- beginning, start

look, to peek in

p. - to brake, to restrain

- to detach, to disconnect

ustawia1, 1. - to position, to place
ustawiam
ustawia

21. automatyczna kontrola

22. gwiati- kontrolne

242

- automatic control

- pilot lights

250



23. oddala6 sie,
oddalam sie
oddala sie

odda1i6 sic,
oddale sie
oddali sie

P.

24. centrum kontrolne

25. uplywa6, i. up1ynq6, p.
(1st person not used)
uplywa uplynie

26. stabilizowae
stabilizuje
stabilizuje

ustabilizowae,
ustabilizuje
ustabilizuje

27. wilgotno

28. zdalne kierowanie

29. orbita, f

30. punkt odziemny

31. punkt przyziemny

32. reagowat, 1.
reaguje
reaguje

zareagowae, p.
zareaguje
zareaguje

wra2liwie

krysztalek, m.
krysztalka, gen.

35. wsteczny, wsteczna,
wsteczne

p.

36. system automatycznej kon-
troli abilizacji

243
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- to recede, to move away

contr-1 center

- to elapse, to go by

stabilize

- damp, wet

- remote control

- orbit

- apogee

- perigee

- to react e-pond

- sensitively

- crystal (diminutive)

- retroactive, reverse

ASCS = automatic stabili-
zation and control system

2
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37. naddiwiekowy, naddiwie-
kowa, naddwigkowe

niewako66 f.

przesla6, p.
przeblv
przegle

przesyla6, 1.
przesylam
przesyla

40. wyl4czye, P.
wyl4cze
wy14czy

41. nieznaczny,
nieznaczae

wyl4czae, 1.
wyl4czam
wYi4cza

nieznaczna,

42. pomiar, m.
pomiaru, gen. s

43 ulatwiE, p.
ulatwic
ulatwi

ulatwia6,
ulatwiam
ulatwia

44 stabilny, stabilna,
stabilne

45. wahanie, n.

46 zanik, m.
zaniku, gen.

47. glogno

48. odwrócié,
odwróce
odwróci

odwraca6,
(dwraCam
odWraca

P.

244

- supersonic

- weightlessness

to transmit, to send, to
forward

- to cut off, to
to disconnect,
off

turn off,
to switch

- slight, insignificant

- (here: the taking of
measurement, test

- to make easier, to facili-
tate

- stable

oscillation, fluctuation,
hesitation

- fading, decline, atrophy

- loud, loudly

- to turn over, to reverse,
to divert
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LESSON 134 (N)

VOCABULARY

1. dziesieciotysiecznik, m.
dziesigciotysiecz-
nika, gen. s.

noinae fs

DWT (de-wu-te)

4. drobnica, f.

zaokr4glony, zaokr4-
glona, zaokrulone

wysokoi6 boczna

7 zanurzenie,

8. cie2ar wlasny

9 ladownoA6 f.

10. pojemnoAE brutto

11. NRT (en-_:-te)

12. pojemnoa netto

13 pochylnia, f

14. makaymalny, maksym&lna
maksymalne

15. dopuszczalny,_ dopusz-
czalna, dopuszczalne

16. pitny, pithat pitne

17. et- = et cetera.

246

- a ten thousand working load
ton vessel

- working load, bearing power,
carrying capacity

dead weight tonnage

- general cargo, small goods,
general merchandise,
package cargo

- round, rounded

- freeboard depth, moulded
depth

- draught, immersion

n-t weight

- net capacity

- cargo deadweight, gro ton-
nage

- net register tonnage

- net tonnage

- slipway-

maximum (as adj.)

- admissible, pe missible

- potable

- etc., et cetera

Li

ii



18 frachtowa61 1.
frachtuje
frachtuje

zafrachtowaé, p.
zafrachtuje
zafrachtuje

19. symbol, m.
symbolu, gen. s.

20. kubatura, f.

21r szeicienny, szeLcienna,
szeAcienne

22. brutto (indecJ.inable)

23 miara, f.

24. pomieszczenie,

25. netto (indeclinable)

26. odliczy6, p
odlicze
odliczy

oceaniczny,
oceaniczne

28.

29.

Aegluga, f.

odliczae,
odliczam
odlicza

oceaniczna

administrowae
administrujg
administruje

30. siedziba, f.

LESSON 134 (N)

- to affreight, to freight

- symbol

cubature

- cubic

gross

- measure, measurement

- storage space, bunker
accommodation

- net

- to deduct o count off

- ocean cl oceangoing

- navigation, t ade, shipping

.only) - to manage, to administer

31. pod wzgledem

32. chiodniowiec, m.
chlodniowca, gen. s.

masowiec, m.
masowca gen .

247

- teat, home office,
residence

- as t according to, by

refx gerated vessel

- bulk cargo ship, bulk car-
rier
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uniwersalny, uniwer - general (cargo vessel)
salna, uniwersalne universal

ywiec, m.
iywca, gen. s.

36. rekrutowa6 (sic)
(imp. only)
rekrutuje
rekrutuje ( )

37. kadra f.

niezwykly, niezwykla
niezwykle

39. uzyskae, p. uzyskiwat
uzyskam uzyskuje
uzyska uzyskuje

40 radiooficer, m.
radiooficera, gen.

- livestock, cattle on the
hoof

- to come, to recruit

- cadre, skeleton staff,
personnel

- unusual, extraordinary

- to obtain, to acquire, to
receive, to get

- radio officer, communica-
tion officer

DAR POMORZA, statek szkolny
polskiej Marynarki'llandowej
to jeden z ostatnich (i naj-
piQkniejszychl) wielkich lag-
1ow#7.6w iwiata. Wlafinie ob-
chodzi on 40-lecie sluiby pod
polsk4 bander4 i SD lat slu2-
by na morzu.
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V CA UL

producent, m.
producenta, gen.

- producer, manufacturer

specja1noá6, f. - main line, specialty

3. odbudowa, f. - reconstruction

4. przebudoma, f rebuilt:ling, remodeling

5. remont kapitalny - major repair, general
overhaul

Ô. remont awaryjny - damage repair

7. uslugat f. - service

8. transatlantyk, m. transatlantic vessel
transatlantyku, gen.

instytut, m.
instytutu, gen. s.

10. projekt, m,
projektul gen. s.

11. wsOlczesny, wsOlczesna,
wspólczesne

12. dzielol n.

13. spalinowy, spalinowag
spalinome

14. lqczny, lqczna, lqczne

15. wysokopreiny, wysoko-
pretna, wysokopreine

16. eksploatacyjny, eksploa-
cyjna, ekaploatacyjne

17- odWifNtrznik, m. .

odwietrznika, gen.

18. spaliny (pl.) f.

249

institu e

- plan, design scheme,
draft

- contemporary

- work, act

- combustion (as ad

- combined, global

- high-pressured

- exploitative

- ventilator

- combustion gases, exhaust
gases

237
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19. kryty, kryta, kryte

20. oplywowy, oplywowa,
oplywowe

21. plastykowy, plastykowa,
plastykowe

22. rozsuwany, rozsuwana,
rozsuwane

23 pneumatyczny, pneuma-
tyczna, pneumatyczne

24. znacznie

25. przewy2szaé, i.
przewyZszam
przewyZsza

przewyszya, p.
przewytszv
przewy2szy

26. klimatyzacyjny,, klimaty-
zacyjna, klimatyzacyjne

27. natrysk, m,
natrysku, gen. s.

28. poklad lodziowy

29. poklad sloneczny

30. przekracza6, i.
przekraczam
przekracza

przekroczy6, p.
przekrocze
przekroczy

31. m1egci6, 1.
mieszcze
miegci

pomiegcie, p.
pomieszczq
pomiegci

k!
2 0

- covered

- streamlined

- plastic (as adj.)

- expanding, sliding

- pneumatic air-operated

- considerably

- to surpass, to exceed,
to be superior

- airconditioned

- shower

- fore deck

- sun deck

to exceed, to overstep
to transgress

- to house, to lodge, to
hold



32. wytwarzat, 1.
wytwarzam
wytwarza

wytworzy6
wytworzr
wytworzy

p.

3 wydajnoa f.

34. transporter, m.
transportera, gen.

35. gwarantowa6,
gwarantujr
gwarantuje

zagwarantowa p.
zagwarantujç
zagwarantuje

zapewnit, p.
zapewnie
zapewni

zapewnia8,
zapewniam
zapewnia

37. niepalnobt f.

wykrywczy, wykiywcza,
wykrywcze

39. gainiczy, g inicza,
gaAnicze

40 dyspozycyjny, dyspozycyj-
na, dyspozycyjne

41. wewnctrzna Igicznog6

42. telewizja, f.
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- to produce to generate

- efficiency, output, yield

- a belt on a hawser

- to secure, to ensure, to
guarantee

- to warrant, to secure

uninflammability, fire-
proofness

- detecting (as adj )

- extinguishing (as adj )

- controlled (as adj.)

- interior c mmunication

- television
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AURAL COMPREHENSION EXERCISE

(Reading Part)

Multiple Choice Statements
based on Interrogation

Wojna chemiczna, bakteriologicznal atomowa

a. Dawna nazwa najbardziej wszechstronnego okretu wojen-
nego brzmiala niszczyciel.

b. Nazwa kontrtorpedowiec brzmi najbardziej wszechstronnie.
c. Dawny kontrtorpedowiec nazywa sic teraz niszczyciel.
d. Kontrtorpedowitc byl bardziej wszechstronny od niszczy-

ciela.

a. Okrct tej klasy stawia zagrody minowe w marszu.
b. Okrpt tej klasy jest eskortowany przez flotc.
c. Okret tej k1asy nale2y do oddzial6w desantowych.
d. Okret tej klasy prowadzi rozpoznanie.

Szybkog6 tego rodzaju okrctow okreAla ale do 45 wcz1.6
to jest dokiadnie 82 km na godzine
WypornoL6 takiego okrctu wojennego okrek1a sic If gra-
nicach 1 900 - 2 600 ton.
Wypornofi6 tego rodzaju okretów jest w granicach 900
2 600 ton, szybkoh6 do 45 wezlow.

d. Tego rodzaju wypornobE okrek1a sic w granicach 900 -
2 600 ton, szybkoi6 do 45 wezlOw na godzinc.

a Uzbrojenie skiada sic z broni przeciwlotniczej, z 4 - 8
dzial kalibru 120 - 130 mm, z miotaczy bomb g1cbinow7ch
oraz z 4 - 10 wyrzutni torpedowych.
Uzbrojenie skiada sic z 4 - 8 dzial przeciwlotniczych,
z miotaczy bomb glebinowych oraz z 4 - 10 wyrzutni tar-
pedowych.
Uzbrojenie skiada sic z 4 - 8 dziai kalibru 120 - 130
mm, broni przeciwlotnicze 4 - 10 miotaczy bomb gIc-
binowych oraz z wyrzutni torpedowych.
Uzbrojenie skiada sae z 4 - 8 dzial przeciwlotniczych,
z miotaczy bomb glebinowych oraz z 4 - 10 wyrzutni tor-
pedowych kalibru 120 - 130 mm.

Wezei jest to jednostka miary na morzu, a mila jest to
jednostka miary odlegloici.
Mila jest to jednostka miary od1eg1ogci, wezel jest
jednostkq miary szybkofici na morzu.

c. Wezei to jednostka miary od1eg1ofic1 na morzu a mila
to miara szybkoici.

d. Wezel to jednostka szybkoAci, a mila od1eg1oAci.
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a. Ulla morska odpowiada szybkogci 1 825 m na minut
b. Mila morska ma 1 852 m.
C. Mila morska jest to 1 minuta na r6wniku 1 wynosi 1 582

ma
d, Mila morska wynosi 1 825 m na równiku.

Zwalczanie celów nawodnych jest zadaniem okrctów pod-
wodnych.
Zadaniem okrctów nawodnych jest tylko zwalczanie na-
wodnych i podwodnych celów.
Nawodne okrcty maj4 za zadanie zwa1cza6 cele naziemne,
nawodne I podwodne z powietrza.

d. Okrety nawodne maj4 za zadanie zwa1cza6 cele powietrz-
ne, naziemne, podwodne I nawodne.

a. Pociski, kt6re 54 wspierane przez desar.t, maj4 zasicg
kilku lub kilkunastu kilometrów.

b. Pociski do wsparcia ogniowego desantu 54 kontrolowane
mog4 mie6 zasigg do kilkunastu kilometr6w.

Niekierowane pociski do wsparcia desantu mog4 mie6 za-
sieg kilku lub kilkunastu kilometrów.

d. PocLski do wsparcia desantu maj4 zasicg kilku lub kil-
kunastu kilometrów I s4 kierowane.

Duie pociski do usparcia ogniowego 54 ustawiane na po-
kladach okrgtow i. elektrycznie odpalane salwami.
Pociski do wsparcia ogniowego odpala sic salwami elek-
trycznie.
Dute iloAci potisków do wsparcia ogniowego 54 ustawia-
ne na pokladach okret6W.

d. Pociski do wsparcia ogniowego s4 ustawiane na pokia-
dach du2ych okrctów I odpalane elektrycznie salwami.

10. a. Umocnienia nadbrze2ne nisczone 84 tei przy pomocy
mniejszych kierowanych pocAskow balistycznych.

b. Z umocnieri nadbrzeinych motna te* kierowa6 mniejsze po-
ciski balistyczne.

c. Do niszczenia umocniefi nadbrzeinych uLywa siv te2 mniej-
szych niekierowanych pociskóW balistycznych.

d. Do niszczenia nadbrzetnych umocnien u2ywaj4 wickszych
t lko kierowanych pociskow balistycznych.

11. a. Do zwalczania tych obiektem u2ywa siv samolotów strate-
gicznych I pociskOw rakietowych.

b. Do zwalczania _obiektow strategicznych uywa siv samolo-
tem rakietowych pokAskOW rakietowyeh.

c. Obiekty strategiczne zwalcza sic samo1otama.-pociskami i.
pociskami rakietowymi.

d Do zwaiczania obiektOw rakietowych uiywa sic samolotów
strategicznych 1 pociskow rakietowych.
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12. a. Chemiczne zabezpieczenie powoduje wojne chemiczn49
bakteryjnq i atomowq.
Plan chemic7nego zabezpieczenia obejmuje obrong przed

wojnq atomow4, chemicznq oraz bakteryjn4.
Plan zabezpieczenia bakteryjnego obejmuje obrone przed

wojnq bakteryjn I atomow4.
Plan zabezpieczenia atomowego obejmuje obrone przed

bateriq chemiczn4.

13 Zabezpieczenie chemiczne obejmuje radioaktywne promie-

niowanie obronne.
b. Wojna grodkami promieniotw6rczymi broni przed zabez-

pieczeniem chemicznym.
Obrona przed promieniowaniem radloaktywnym i wojnit

grodkami promieniotw6rczymi jest objeta zabezpiecze-
niem chemicznym.

d. Radioaktywne promieniowanie stanowi obronc chemicznst
przed wojnst grodkami promieniotwerrczymi.

14. a Punkty segrzgacji rannych sst na wickszych statkach.

b. Na punkcie segregacji rannych mq male statki.

c. Na punkcie segregacji rannych sit wicksze statki

d. Punkty segregacji rannych sit na mal ch statkach
nie ma ich na wickszych.

Po ogLoszeniu alarmu na punkcie segregacji rannych,
schemizowana dru2yna musi sic zglosi6.
Na ogloszenie alarmu driayna schemizowana musi sic
zg/osi6.

c. Drutyna schemizowana musi, Po ogloszeniu alarmu, zglo-

si6 sic na punkcie segregacji rannych.
d Po ogloszeniu alarmu, ranni muszq sic zglosie na pun-

kcie drulyny schemizowanej

16. a. Po bezpogrednim powiadomseniu o zagraAajttcym ataku,
ludzie, których specjalnoficist jest dezaktywacja, mu-
sza, zglosi6 sie na tym punkcie.
Na tym punkcie musz4 sic zglosie ludzie, kt6rych spec-
alnogcist wojskow4 jest dezaktywacja.

Po zgloszeniu sic na tym punkcie, ludzie, których spe-
cjalnoAcist wojskow4 jest lezaktywacja, musztt zosta6
powiadomieni o zagra2aj4cym bezpogrednio ataku.
Ludzie zagroteni bezpogrednist dezaktywacjit muszst pc
ataku zgIos1 6 sie na tym punkcie.

17. a. Wsadomo, ie wojska specjalne skladaj4 sic z rod a Ow

wojsk.
b. W sklad wojsk specjalnych wchodzst wojska 14dowe.

C. Wojska lqdowe maj4 wojska specjalne.
d. Wojska lqdowe jak wiadomo, nie maj4 wojsk specjalnych.

e"t
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Wojska chemiczne kontroluj4 skatenia promieniotwórcze.
Zadaniem mojsk chemicznych jest rozpoznawania skatefi
dozometrycznych.
Zadaniem wojsk chemicznych sq skatenia promieniotw6r-
cze i_chemiczne.
Zadaniem wojsk chemicznych jest rozpoznawanie skaten
promieniotw6rczych.

19 Te wojska sq prowadzone na punkty zabiegow special-
nych.

b. Tie wojska przeprowadzaj4 oprócz dezynfekcji dezakty-
wacjc_i odkatanie.

c. Te wojska przeprowadzaj4 nie dezaktywacjvtlecz
odkatanie i dezynfekcjo.

d- Dezynfekcjv tych wojsk przeprowadzaj4 na punktach za-
biegów specjalnych.

20. a. Nieprzyjaciel zwalcza dzialainoLE tych wojsk na swoim
froncie wewnctrznym.
Wojska obrony terytorium kraju zwalczaj4 dzialainoLe
nieprzyjaciela na obszarze jego kraju.
Dz1ala1noi1e nieprzyjaciela na froncie wewnetrznym
zwalczana jest przez wojska obrony terytorium kra u.
Na obszarze kraju nieprzyjaciela zwalczane sq wojska
obrony terytorium kraju.

21. a. Broil masowego ratenia jest obronq wojsk obrony wem,-
nctrzneJ.
Masowe uderzenia jqdrowe s4 broni4 mojsk obrony wew-
nctrznej.

c. Wewngtrala likwidacja jest broni4 masowego ratenia.
Likwidacja uderzefi j4drowych jest zadaniem wojsk obro-
ny wewnctrzne

22. a. Po odwo1aniu alarmu, wszyscy byli nara2eni na zdjvcie
odzie2y.

b. Po odwolaniu alarmu ludzie, którzy byll w rejonach
skagonych, musz4 rozebrae sir.
Po odwolaniu alarmu wszyscy musz4 zdjel-; odzie2 w rejo-
nach skalonych.
Po odwo/aniu alarmu w rejonach ska2onych wszyscy muszsi
ubrae sic.

2 . a Po sygnale koniec alarmu, ludzie musz4 usunqe wiosy
z otwartych czvgci ciala.

b. Po sygnale konlec alarmu, ludzie sq narateni na usu-
nircte paznokci.

c. Ludzie, którzy byli narateni, musz4, pc, sygnale ko-
niec alarmu, usunqe pyl z wlosepw.

d Ludzie muszq bye narateni na usunivcie pylu z wlosów
paznokci.
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24. a. Po opuszczeniu rejonu skaAonego_trzeba umiak natrysic.
b. Po wzivciu natrysku trzeba zdj4e odziel I bieliznv.
c. Po wzivciu natrysku I opuszczeniu rejonu ska2onego

trzeba zmienie odzie I bieliznv.
d. Wzi4wszy natrysk I zmlenimazy odzie2 I bieliznv tr- e-

ba rejon ska*ony opuAcie.

25. Pod ladnym warunkiem, bez wzglcdu na okolicznoAcit
nie woino pozosta6 skatonym.
Bez wzgledu na warunki, nie wain° skatat rejonu
tam pozostawae.

c. Nie wolno pod tadnym warunkiem pozostawa6 w rejonie
ska2onym.
Bez wzglvdu na rejon skatenial nle molno pozostawa6
w okolicy.

mialy wyczyn kilku pietwonurków

26. a. Maly konwOj wloski skladajgcy siv z trzech niszczycie-
li eskortowanych przez pive parowc6w plyn41 z jednego
portu do drugiego.
Maly konwOj wloskil ktOry skladal siv z pivciu patow-
cow i byl eskortowany przez trzy niszczycielet p1yn41
z jednego_portu do dru0ego.
Maly konwOj wioski, ktory plynqi z jednego portu do
drugiegow skladal sie z niszczycieli eskortowanych
przez pive_parowców.
Maly wIoski konw6j, ktOry plyn41 z jednego portu do
niszczycieli eskortowanych przez p ve pa.rowców, tial
osiem okret6w.

27. a. Sprawozdania uratowanych marynarzy wtoskich, którzy
mieli doskonaly pomysl, przeczytal oficer slu*by
opracowal.raport.
Sprawozdanie uratowanych marymarzy opracowane przez-
oficera sIulbowego mialo kilka doskonalych pomys167e.

c. Sprawozdania uratowanych oficerow slu*by informacyj..
nej mialy doskonale pomysly dla floty wloskiej.

d. Officer sluiby informacyjnej floty wloskiej przeczytal.

sprawozdania uratowanych marynarzy i wpad1 na doako
naly pomysl.
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28. a. Mona bvdzie wydobye szyfry, ktorych Anglicy nie zd4-yli zniszczyC$ bo wrak leial na niewielkiej gigbo-kohci.
Wzi4wszy pod uwagv wrak, którego Anglicy nie zdat71iwydoby6 na niewielkiej glpbokoLci, moIna bpdzie zai-szczy4 szyfry.

C. Moina bpdzie zniszczy6 wrak2 ktorego_Anglicy nie zd4-Iyii wydobye z niewielkiej_glpbokoLci.
d. MbIna bpdzie zniszczy6 szyfry, :ct6rych Anglicy niezdatyli wydoby6 z wraku na niewlelkiej glgbokoAci.

29. a. Miody oficer wloski polecil przesiae raport do admi-ralicji, gdzie s1uIy1 komendant bazy.b. Miody oficer wtoski sluIy1 z komendantem bazy w ad-wiralicji, gdzie przesiano projekt raportu.
Komendant bazy,_w_której sluiyl.mlod7 oficer wloski,polecil przeslae jego raport do admiralicji.
Komendant bazy polecil przeslal raport do admirali-cji 1 podzielil sip swoim projektem z miodym ofice-rem wioskim.

30. W momencic, gdy nagle nad szalup4 pojawil sip an-gielski samolot po raz czwarty, pletwonurkowie wy-nurzyli sire
W momencie, gdy nagle szalupa wynurzyla sic z wody,
nad pletwonurkami pojawiI sic po raz czwarty angiel-ski samolot.
Pletwonurkowie wynurzyli sic z wody po raz czwarty
w momencie, gdy nad szalup4 pojawil sig angielski sa-molot.
Pletwonurkowle pojawili sic w szalupie po raz czwar-ty w momencie, gdy wynurzyl sig z wody angielski sa-molot.



wszechstronnyl wszech-
stronna, wszechstronne

LESSON 136 (N)

VOCABULARY

- universal

- to soundbrzmieE, i. (here no perf.)
(no 1st pers.
brzmi

rOwnik, m.
rOwnika, gen. s.

4. naziemny, naziemna,
naziemne

strategiczny, strate-
giczna, strategiczne

6. kierowany pocisk balls-
tyczny

7. plan zabezpieczenia che-
micznego

wojna chemiczna

9. wojna bakteryjna

10. wojna.Arodkami promienio-
niotwOrczymi

11. obrona pramd promieniowa-
niem radioaktywnym

12. punkt segregacji rannych

13. alarm

14. powiadomienie o zagraka-
34cym bezpoirednio ataku

15. dru2yna Schemitowana

16. specjalnogE wojskoWa

17. dezaktywacja, f.

- equator

overground, surface
adj.)

- strategic

- ballistic guided misiile

- Chemical Biological Radio-
logical Defense Plane CBR

- chemical warfare, CW

biowar, biological warfare

- radiological warfare

- radiological defense

- casualty sorting center

- (here) warning red (attack
is imminent)

- (here) a yellow warning
(imminent attack is likely)

(here) survey team

- Military Occupational Spe-
cialty = MOS

- decontamination
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18. wiadomo

19. ska2enie promienio-
tw6rcze

20. dozometryczny, dozo-
metryczna, dozometry-
czne

21 punkt zabieg6w specjal-
nych

22. odkaiae, 1.
odka2am
odka2a

odkazie, p.
odka2g
odkazi

23. dezynfekcja, f.

24. oddzial obrony przeciw-
chemicznej

25. oddzial zadymiania

26. broil masowego ra2enia

27. dzia1alnoA6, f.

28. uderzenie j4drowe

29. odwolanie alarmu

30. naraz1 6 (sic) p.
nara2c (sic
narazi (sic

naraia6 (sic), i.
naraiam (sic)
nara2a (sic)

31. 'rejon skatenia

32. pylv_m.
pyRu,

- it is known

- nuclear contamination

- dosimetric

- nuclear casualty treat-
ment center

- to decontaminate

- disinfection

- chemical, biological
radiological troops,
troops (unit)

- smoke party

and
CBR

- weapons of mass destruc-
tion

- activity

- nuclear attack

- (here) warning white,
all clear

to be exposed, to expose
to, to run a risk

- contaminated area

fallout, dust



33.

34.

otwarta czvg6 ciala

paznokie6, m.
paznokcia, gen. S.

LESSON 136 (N)

- exposed skin

- fingernail

35. pod tadnym warunkiem - under no circumstances

36. blona filmowa - film badge

37. dawka, 1. - dosage



Lodi io slows owit

Gleownym wiszaniem warteletu Iodise' jest balka drewnlana itepica (I) agleam&
na Jzioble za pomoes kolana z pionows belka dzlobnical (2). Tylna cze66 lodzL. rula
zamicnteta jest ptasks desks zwana pawela (3). W poprzek stepk1 umieszczane. wy-

kaatztleie Mary U debowe Zebra (4) polsezone w gornej laseiet listwaml zwarTral
wattlutnIkaral- oblowym (5)1 burtowym (6). Pound wzdkuladk burtowy wystaje nad-
bursae (7), w ktoryrn wyelete a otwory zarnykane zastawkand (8). W otworach Web
wprawlone sat stake adulkl (9). Motel wiceej potrodku w Unit symetril 1cdzi
jest skrzynka ndeezowa z ndeezem (10),'Wewnatrz lodzi zanmeowane s popmeezne wy
wioilarakle (II), lawld wzdlutne (12), pod ktdrymi mieszeza 'ate zbiondlid powdetrza (13).

oraz na (ratable -lawka przednla (14), a na rufle lawka tylna (15) z °pare:tem (16). 111a

&de load znajduje sle wyjmowana podloga (17). W 2 lawaeb znaldnia aI '02wealr Oft
d1a osedzenia mazatow. Pod pod/oga umlemezone a padPdrid Us 12611 wkdaara7 (191.- Na .
zewnetrznel telante paanzty przyinowowane a dWa triijkatne klocki 11Ca'

ruchy stern do 459 w katda Wont. 1.6di zaopatrzona jest w wlele ulna. jak skuda .
stemma (21), wodaLk 'do szot6w bezana (22), &WU (9), katowntki
do raocowaida cam 1 =Mew (24). %Atha wantowe (25), okuela jarzma m
Irand (18), klpy do szot6w foka (26), ucho- sztagowe (27) 1 ucho cumowe

Do wyposalenia ewlezebneao nalelY ster (22), dwa crerPalel dwa adbilame
dwle mum (32), dwa boaak) (33), kotwles.:a ratunkowe (55). 11 pas6w re-
tunkowych (36), 10 %done (37), dwa raasati a olinowziutlem 1 tray *ogle a drzewcaml (38),
uzupelnienlem wyposstezda ewiezebnego s dwa zapasowe w1osla (39), airfoil° sterowe--
(411), 1starnla nie guanaco na wietrze (tzW. nietoperz). batiks natty oraz zapelkt sztOr--
mowe (41), wthdro (42), pompa :prowlant (44), becalm z wod I =larks do wody
(45), rum (4S); pila alekiera (45), apteezka (42), rakletniee z naboiaml kOlnPaS
skrzynizowy (51), nmpr (27), dryikotwa (53); worek pakut, bafdca na olej (611), latarka
eiektryezna (55), Sitrzipnka a narzedzland 1 materialami do napraw prowlaoryanych (Ss).
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