
Rozpracowanie pocisków V1 i V2 
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Poziomo 

1. Janusz ... - profesor Politechniki Warszawskiej, który uczestniczył w rozpracowaniu 
zdobytego pocisku V2 opracowując zagadnienia radiotechniczne, czyli kwestie 
związane z kierowaniem V2  (11) 

4. Marceli Struszyński i Józef Zawadzki – profesorowie Politechniki Warszawskiej, 
którzy uczestniczyli w rozpracowaniu zdobytego pocisku V2 analizując skład ... 
paliwa V2  (9) 

5. Bohdan ... - profesor Politechniki Warszawskiej, który uczestniczył w rozpracowaniu 
zdobytego pocisku V2 opracowując zagadnienia termodynamiczne związane z 
lotem V2  (11) 

8. ... III – operacja przeprowadzona na łąkach między Jadownikami Mokrymi i Wał-
Rudą pod Tarnowem na przełomie 25/26 lipca 1944 r. przez Armię Krajowa której 
celem było dostarczenie aliantom elementów zdobytego nad Bugiem rakietowego 
pocisku balistycznego V2 łącznie ze szczegółowymi analizami dokonanymi przez 
polskich naukowców  (4) 

9. Sekcja „...” wywiadu Armii Krajowej działająca wśród Polaków przymusowo 
zatrudnionych w zakładach w Peenemünde na wyspie Uznam. Dzięki zdobytym i 
przekazanym informacjom lotnictwo alianckie dokonało nalotów niszcząc linie 
produkcyjne pocisków V1 i V2  (7) 

10. Stefan ... ps. "Nordyk" - szef jednego z oddziałów wywiadowczych „Lombardu”, 
który kierował rozpracowaniem tajnego ośrodka badawczego i fabryk w 
Penenmünde na wyspie Uznam  (8) 



Pionowo 

2. „...” - operacja wywiadu Armii Krajowej w ramach której rozpracowano fabrykę 
benzyny w Policach (niem. Hydrierwerke Pölitz) produkującą benzynę syntetyczną 
m.in. do pocisków  V1 i V2, a takŜe magazyny, gdzie ją przechowywano. Zostały 
one zbombardowane później przez alianckie bombowce  (7) 

3. Miejscowość nad Bugiem w pobliŜu której Ŝołnierze AK zdobyli niewybuch rakiety 
V2  (7) 

6. V - skrót od niemieckiego słowa Vergeltungswaffe, czyli broń .... Była produkowana 
przez III Rzeszę podczas II wojny światowej. Jej zadaniem miało być zadawanie 
największych strat - najmniejszym kosztem. Obejmowała ona bomby latające 
(pociski manewrujące) V1 i rakiety balistyczne V2  (8) 

7. inŜ. Antoni ... - szef Referatu Lotniczo-Pancernego w Biurze Studiów 
Przemysłowych Oddziału II Komendy Głównej AK. Przed wojną był znanym 
konstruktorem szybowców  (6) 

 


