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WEEKENDOWY PRZEGLĄD PRASY: PROMOCJA W
SZKOLE ORLĄT, PS3 ZAMIAST POLIGONU, MUZEUM
W BAZIE ATOMOWEJ
Przegląd Prasy
Dziennik Wschodni, 177 promocja w Szkole Orląt w Dęblinie: Od wczoraj Polskie Siły
Powietrzne mają ponad stu nowych oﬁcerów. W Wyższej Szkole Oﬁcerskiej Sił Powietrznych odbyła się
177. promocja oﬁcerska. - Do promocji przystąpiło 115 tegorocznych absolwentów i absolwentek.
Zgodnie z tradycją, promocji na stopień podporucznika Wojska Polskiego dokonał szef Sztabu
Generalnego WP, gen. broni Mieczysław Gocuł - mówi ppłk Zbigniew Chodecki, rzecznik prasowy
szkoły.(…)
Fakt, Strzelają do wirtualnych wrogów: (...) Nie ma pieniędzy na naboje, dlatego wojskowi
rezygnują z ćwiczeń polowych. Ale ﬁnanse znalazły się na zakup konsoli i gier komputerowych. (…)
wojskowi z Zamościa kupili nowoczesną konsolę Playstation 3, kontrolery oraz projektor
multimedialny. Do tego nowoczesnego zestawu zamówili też 21 gier. Wszystko kosztowało ponad 22
tys. zl. Żołnierze będą mogli postrzelać do siebie grając m.in. w strzelankę "Battleﬁeld 4". Ale są też
inne gry, o pokojowym charakterze: nauka tańca "Dance Star Party" czy ćwiczenia sportowe "Zumba
Fitness". (…) - Wyposażenie zakupiono w celu realizacji działalności kulturalnej i rekreacyjnej, która
jest jedną z form działalności, jaką prowadzą kluby garnizonowe nie tylko dla żołnierzy, ale także dla
społeczności lokalnej - tłumaczy ppłk Jacek Sońta, rzecznik prasowy MON.
Nasz Dziennik, Łukasz Sianożęcki, Niepewny bilans: Do ponad 4400 wzrosła liczba oﬁar
śmiertelnych tajfunu Haiyan, który tydzień temu spustoszył Filipiny. Liczba oﬁar może się jeszcze
zmienić. Jak poinformowały władze Tacloban, tylko w tym mieście mogło zginąć 4 tys. osób. (…) W
wyniku kataklizmu na Filipinach ucierpiało w sumie około 12 mln ludzi, z których ponad 900 tys.
musiało opuścić swoje domy. (…) Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zaapelował do społeczności
międzynarodowej o pomoc dla oﬁar. (…) Wczoraj z lotniska w Tacloban startowały śmigłowce
amerykańskiej armii z pomocą dla tysięcy osób. Ponadto u wybrzeża Filipin jest już amerykański
lotniskowiec "USS Washington", na którego pokładzie znajduje się kolejnych kilkadziesiąt śmigłowców,
które także wezmą udział w operacji humanitarnej. Do jednego z portów zawinął również frachtowiec
amerykańskiej marynarki wojennej z żywnością i wodą pitną. Wojskowi mówią, że to największa w
historii operacja humanitarna armii USA.
Polska, Agnieszka Smogulecka, Wycieczka po bazie wojsk atomowych: Trasa z Kijowa na
Odessę. Wśród pól niebieska tablica informująca, że (…) dotrzemy do wyjątkowego muzeum,
utworzonego w prawdziwej bazie Strategicznych Wojsk Rakietowych. Warto skorzystać z okazji, bo są
tylko dwa takie muzea na świecie - w Pierwomajsku na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. (…) Po
bazie-muzeum oprowadzają żołnierze, którzy niegdyś pełnili tu służbę. Chętnie opowiadają o pracy
(…) Baza, wchodząca w skład 43-Armii Rakietowej, w czasach zimnej wojny była starannie ukryta. (…)

jeden z kompleksów wybudowany pod ziemią. Wyposażony został w pociski balistyczne, nazywane
przez NATO SS-24 Scalpel (z powodu precyzji traﬁania w cel). (…) w czasach ZSRR w bazie znajdowało
się 86 rakiet dalekiego zasięgu uzbrojonych w głowice jądrowe. (…) - 9 sekund. Tyle trwało uniesienie
pokrywy, wystrzał, opadnięcie pokrywy. (…) Ukraina przejęła znaczną część poradzieckiej broni
atomowej. W latach 1993-1994 zakończono dyżury bojowe. Później pociski i wyrzutnie zostały
zniszczone (jeden silos został zachowany do celów muzealnych).

