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PIĘĆ DNI... PIĘĆ WYBUCHÓW...
W trakcie pierwszych pięciu dni operacji “Beneﬁcial Cooperation” na Morzu Północnym, Stały Zespół
Sił Obrony Przeciwminowej NATO odnalazł, zidentyﬁkował i zneutralizował pięć niebezpiecznych
ładunków wybuchowych. Całkowita masa ładunków wyniosła 1,6 tony. Pierwsza bojowa operacja
SNMCMG1 w 2013 roku potrwa do końca lutego.

We wtorek, 19 lutego, niemiecki niszczyciel min FGS Weilheim zneutralizował 150-kilogramową
bombę lotniczą leżącą na dnie Kanału Angielskiego. Kilka godzin później polski okręt ORP Czajka
zniszczył podobny obiekt o ładunku ok. 100 kilogramów trotylu. W środę wieczorem holenderski
niszczyciel min HNLMS Schiedam (działający w czasie tej operacji razem z okrętami SNMCMG1)
zniszczył 1 tonową minę denną z czasów II Wojny Światowej. W czwartek belgijski okręt BNS Bellis i
niemiecki okręt FGS Weilheim zneutralizowały odpowiednio 250 kg i 100 kg bombę lotniczą.
‘Beneﬁcial Cooperation’ jest pierwszą operacją, jaką w 2013 roku przeprowadzają okręty SNMCMG1.
Jej zasadniczym celem jest zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez obiekty wybuchowe
zatopione w Morzu Północnym od czasów działań wojennych pierwszej połowy XX wieku. Prowadzona
od poniedziałku, 18 lutego, przez okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO operacja
potrwa do końca lutego.
W kwietniu 2005 roku duński trawler prowadził połów ryb kilkadziesiąt mil morskich na zachód od
wybrzeży Holandii. Podczas opuszczania na pokład wciągniętej sieci z rybami nastąpił wybuch. Trzech
członków załogi zginęło na miejscu, a kilku zostało poważnie rannych. Po śledztwie okazało się, że
przyczyną tragedii była bomba lotnicza pochodząca z czasów II wojny światowej, która zaplątała się w
sieci rybackie i po zetknięciu z pokładem eksplodowała. W związku z tymi wydarzeniami Królewska
Marynarka Wojenna Holandii wraz z Marynarką Wojenną Belgii rozpoczęły operację usuwania
niebezpiecznych materiałów wybuchowych z dna Morza Północnego. W ciągu pięciu lat obie ﬂoty
wojenne i okręty NATO prowadząc wspólną i ciągłą pracę zlikwidowały kilkaset bomb lotniczych, min,
torped oraz innej amunicji będącej spuścizną I i II wojny światowej, przyczyniając się do zwiększenia
bezpieczeństwa miejsca pracy ludzi morza.
Operacja „Beneﬁcial Cooperation” prowadzona jest w Wyłącznej Morskiej Streﬁe Ekonomicznej Belgii,
Holandii i Wielkiej Brytanii, jak również na wodach terytorialnych Belgii i Holandii.
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