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Akcja poszukiwawczo – ratownicza
W sobotę, po południu, śmigłowiec ratownictwa morskiego SAR z Brygady Lotnictwa Marynarki
Wojennej, po raz siedemnasty w tym roku, wystartował do potrzebującego pomocy na morzu.

W sobotę, 6 października, o godzinie 14.11 załoga dyżurna SAR z Gdyni-Babich Dołów otrzymała zadanie
lotu do rejonu położonego około 30 km na północ od Rozewia, gdzie natychmiastowej pomocy
medycznej oczekiwał jeden z załogantów kutra rybackiego „Admirał”. Śmigłowiec W-3WARM Anakonda,
dowodzony przez kpt. pil. Marka Wawrzyniaka wystartował o godzinie 14.21, kierując się do rejonu akcji.
W trakcie dolotu załoga utrzymywała łączność ze służbami koordynującymi akcję ratowniczą oraz ze
statkiem ratowniczym Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR 1500 Bryza, ze stacji we
Władysławowie, który również pospieszył z pomocą. O godzinie 14.33 śmigłowiec wszedł w rejon akcji,
okazało się jednak, że poszkodowany, ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek, nie mógł być
transportowany drogą lotniczą. Decyzją służb ratowniczych poszkodowany został przetransportowany na
ląd statkiem Bryza, do Władysławowa, gdzie został przekazany obsadzie karetki pogotowia. O godzinie
14.55 Anakonda opuściła rejon akcji i wykonała lot powrotny do lotniska macierzystego w Babich Dołach,
na którym lądowała piętnaście minut później.
***
Była to siedemnasta akcja poszukiwawczo-ratownicza przeprowadzona przez lotników morskich w tym
roku oraz 634 od momentu powstania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. W tym czasie udzielono
pomocy 336 osobom. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą
utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi.
Całodobowy dyżur SAR, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i
ratownictwie morskim", pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa
Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44 Bazie Lotnictwa
Morskiego w Darłowie. Przez cały czas, system ratownictwa wspiera załoga samolotu patrolowego M28B
1R Bryza, pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach koło
Lęborka.
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