


PÓŁNOCNY OKRĘG STRZELECKI
ZS „STRZELEC” OSW

Paweł MAKOWIEC

PODRĘCZNIK STRZELCA

TAKTYKA INDYWIDUALNA
SZKOL/PnOS/001/03

WARSZAWA - ŁÓDŹ 2003



„Podręcznik strzelca. Taktyka indywidualna” jest publikacją szkoleniową opracowaną w Północnym 
Okręgu  Strzeleckim,  zgodną  z  wymogami  określonymi  w  nowym  minimum  programowym 
szkolenia ogólnowojskowego obowiązującym w ZS „Strzelec” OSW. 

Pozycja  przeznaczona jest  do użycia w przygotowaniu i  w trakcie  zajęć szkoleniowych 
prowadzonych  w  Jednostkach  Strzeleckich.  Stanowić  może  również  praktyczny  poradnik  dla 
strzelców w procesie samodoskonalenia i w  trakcie przygotowań do egzaminów kwalifikacyjnych 
na poszczególne stopnie strzeleckie.

Szef Sztabu Północnego Okręgu Strzeleckiego

           Chor. ZS Paweł MAKOWIEC



ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE DZIAŁAŃ LEKKIEJ PIECHOTY

1 – 1. Uwagi ogólne.

Mianem lekkiej piechoty określamy formacje piechoty, wyposażone w broń lekką, zdolne do 
prowadzenia działań o małej i średniej intensywności, samodzielnie, bądź w składzie większych sił 
1.

Zgodnie z założeniami amerykańskiej koncepcji współczesnego pola walki, opracowanej na 
przełomie lat ’80 i ’90, nazwanej bitwą powietrzno-lądową (ang. AirLand Battle), jednostki piechoty 
odgrywają  zasadniczą  rolę  w  prowadzeniu  działań  w  powiązaniu  z  innymi  rodzajami  wojsk 
posiadającymi cięższe uzbrojenie: piechotą zmechanizowaną, oddziałami pancernymi czy siłami 
powietrznymi.

Zgodnie z amerykańską wykładnią zadaniami lekkiej piechoty są 2 :
a) atak na kierunkach niedostępnych dla cięższych formacji,
b) wstępne  rozpoznanie  kierunków  dla  późniejszych  działań  innych  rodzajów  wojsk  w 

różnorodnym terenie,
c) wykorzystanie istniejących przeszkód naturalnych i ukształtowania terenu jako czynników 

warunkujących manewr w skali operacyjnej i taktycznej,
d) przejmowanie i zabezpieczenie terenów leśnych i zurbanizowanych,
e) kontrola nad terenami na kierunkach przemieszczania się innych rodzajów wojsk
f) prowadzenie działań w nocy i w warunkach ograniczonej widzialności,
g) wsparcie działań cięższych formacji (po otrzymaniu środków transportu),
h) prowadzenie  działań  na  tyłach  ugrupowania  przeciwnika  z  wykorzystaniem  środków 

transportu powietrznego (działania aeromobilne).
Cechą charakterystyczną działań lekkiej piechoty jest prowadzenie ich przez pododdziały 

wielkości  plutonu,  czy  ,w  wybranych  sytuacjach  taktycznych,  drużyny,  które  występują  jako 
element  wchodzący  w  skład  większego  ugrupowania,  bądź  działają  samodzielnie.  Sukces  jej 
działań  opiera  się  na  ogromnej  elastyczności  w  wykonywaniu  różnorodnych  działań, 
manewrowości  na  polu  walki  małych  pododdziałów  oraz  maksymalnym  wykorzystaniu 
organicznych środków ogniowych,  bądź wsparcia ogniowego moździerzy,  artylerii  czy lotnictwa 
taktycznego. 

1 – 2. Struktura plutonu lekkiej piechoty.

1 – 2a. Struktura

Struktura  plutonu  lekkiej  piechoty  omówiona  zostanie  na  przykładzie  US  Army    3.  

Pluton lekkiej piechoty składa się z następujących pododdziałów:
a) zespołu dowodzenia ( 3 żołnierzy) w składzie:

- dowódca plutonu (M16),
- sierżant plutonu (pomocnik dowódcy plutonu) (M16),
- radiooperator (M16),

b) dwóch sekcji karabinów maszynowych ( 2 km, 4 żołnierzy) w składzie:
- celowniczy (M60),
- amunicyjny (M16),

c) 3 drużyn piechoty ( 9 żołnierzy każda, razem 27 żołnierzy).

Drużyna składa się z:
a) dowódcy drużyny
b) 2 sekcji ogniowych w składzie:

- dowódca zespołu (M16, w USMC M16/M2034),

1 Wyjaśnienie pojęcia z materiałów Canadian Infantry Assosation. Reflections on light infantry an essential capability to develop skills, 
willpower and teamwork ; http://www.ducimus.com/reflections_on_light_infantry.htm.  

2 Field Manual FM 7-8, Infantry rifle platoon and squad, Washington 1992, s.1-1; dalej jako FM 7-8.
3 FM 7-8, Appendix A, s.A1.
4 Fleet Marine Force Manual FMFM 6-5 w/Ch. 1, Marine rifle squad, USMC 1997, s.1-1 - 1-5.

http://www.ducimus.com/reflections_on_light_infantry.htm


- celowniczy lkm (M249),
- grenadier (M16/M203; w USMC jest to amunicyjny lkm z M16),
- strzelec (M16).

Dodatkowym  uzbrojeniem są  granaty  ręczne  (odłamkowe,  dymne,  gaz  łzawiący),  miny 
przeciwpiechotne, materiały wybuchowe oraz jednorazowe wyrzutnie ppanc. Obecnie dąży się do 
wzmocnienia  siły  ognia  formacji  lekkiej  piechoty  poprzez  przydzielanie  cięższych  środków 
ogniowych, np. granatników M19, moździerzy 60 mm czy też granatników ppanc. M47 Dragon. W 
niektórych formacjach zwiększa się także liczbę żołnierzy w drużynie ( Rangers, USMC).

Ogólne obowiązki poszczególnych żołnierzy w drużynie:
a)  dowódca drużyny:
- koordynuje działania drużyny, wykonując polecenia d-cy plutonu,
- odpowiada za prowadzenie ognia i wykonywanie manewrów w czasie walki,
- odpowiada za dyscyplinę w drużynie,
- odpowiada za przygotowanie indywidualne swoich żołnierzy (logistyka, trening indywidualny, 

odtwarzanie zdolności bojowej).
b)  dowódca sekcji ogniowej:
- koordynuje działania sekcji, wykonując polecenia d-cy drużyny,
- odpowiada za prowadzenie ognia i wykonywanie manewrów w czasie walki,
- koordynuje ogień najsilniejszych środków lkm i granatnika, wskazując im cele,
- odpowiada za przygotowanie indywidualne swoich żołnierzy (logistyka, trening indywidualny, 

odtwarzanie zdolności bojowej),
- starszy z dowódców sekcji jest zastępcą d-cy drużyny;
b) celowniczy lkm
- niszczy cele wskazane przez dowódcę drużyny lub wykryte samodzielnie,
- dba  o  zajęcie  pozycji  pozwalającej  maksymalnie  wykorzystać  możliwości  oddziaływania 

ogniowego lkm;
c) grenadier 
- niszczy cele wskazane przez dowódcę drużyny lub wykryte samodzielnie,
- dba  o  zajęcie  pozycji  pozwalającej  maksymalnie  wykorzystać  możliwości  oddziaływania 

ogniowego granatnika;
f)  strzelec
- niszczy cele wskazane przez dowódcę drużyny lub wykryte samodzielnie,
- pełni funkcję szpicy lub zwiadowcy.

1 – 2b. Struktura plutonu lekkiej piechoty ZS „Strzelec” OSW (projekt)

Dostosowując strukturę drużyny strzeleckiej do wymagań pola walki i  zadań stawianych 
przed formacjami lekkiej piechoty w XXI w. proponuje się odejście od tradycyjnej struktury drużyny 
piechoty (7-11 ludzi) i stworzenie struktury opierającej się na mniejszych pododdziałach, zdolnych 
do działań samodzielnych w różnych warunkach (łącznie z prowadzeniem różnych form oporu w 
razie okupacji kraju).

Proponowana struktura plutonu piechoty lekkiej:
a) zespół dowodzenia:

- dowódca plutonu
- radiooperator
- sierżant plutonu

b) 3 drużyny piechoty ( po 8 żołnierzy, razem 24 ludzi)
- drużyna piechoty w składzie dwóch sekcji po 4 żołnierzy

c) drużyna wsparcia (8 żołnierzy)
- sekcja karabinów maszynowych ( 2 km)
- sekcja strzelców wyborowych ( 2 zespoły snajperskie)

Najmniejszym elementem jest sekcja dwuosobowa ( ang. buddy team), dwie takie sekcje 
tworzą sekcję ogniową ( 4 żołnierzy). Żołnierze w buddy teamie są nierozłączni, wykonują razem 
wszystkie działania na polu walki.



1 – 3. Charakterystyka współczesnej walki.

1 – 3a. Działania taktyczne.

Podstawowym  celem  działania  pododdziałów  jest  zwalczanie  przeciwnika  poprzez 
prowadzenie walki  w różnych warunkach.  Niezależnie jednak od zmieniających się  warunków, 
istnieje szereg podstawowych zasad taktycznych 5.

Taktyką nazywamy część sztuki wojennej, której przedmiotem zainteresowania jest teoria i 
praktyka  przygotowania  i  prowadzenia  walki  przez  pododdziały,  oddziały  i  związki  taktyczne 
jednego lub kilku rodzajów wojsk.

Działaniami  taktycznymi  nazywamy wszelkie  działania  pododdziałów,  oddziałów  i 
związków taktycznych wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. 

Dzielą się one na:

- rozstrzygające (walki),

- pomocnicze (przemieszczanie i rozmieszczanie),

- pokojowe (misje pokojowe).

Walka jest  główną  kategorią  działań  taktycznych,  rozumianą  jako  skupione  w czasie  i 
przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.

Podstawowymi rodzajami walki są:
- obrona,
- natarcie,
- działania opóźniające. 

Wyróżnia się ponadto: działania desantowo - szturmowe, specjalne, wycofanie, działania 
nieregularne i inne.

Obrona  6 jest  zamierzonym lub wymuszonym rodzajem  walki   prowadzonej po to,  aby 
zapobiec  opanowaniu  przez  przeciwnika  terenu  (zajmowanego  przez  nas  punktu,  stanowiska, 
obiektu itp.) i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych przez niego celów.

Natarcie jest zamierzonym rodzajem walki prowadzonej z zamiarem rozbicia pododdziałów 
przeciwnika  i  opanowania  (odzyskania)  zajmowanego  przez  niego  terenu  (punktu,  obiektu, 
stanowiska). 

Działania opóźniające są stosowane podczas ruchu pododdziału do tyłu. Będą to starcia o 
charakterze obronnym i zaczepnym, w których szeroko stosowany manewr będzie miał m.in. na 
celu osłabienie potencjału przeciwnika, by ostatecznie doprowadzić do zatrzymania jego natarcia. 
Mogą  być  prowadzone  w:  obronie,  w  pasie  przesłaniania,  na  pozycjach  opóźniania,  podczas 
wycofania, walki w okrążeniu i podczas wychodzenia z okrążenia. Istotą działań opóźniających jest 
unikanie przewlekłych walk przez stawianie nacierającym oporu na kolejnych liniach opóźniania i 
niedopuszczanie do rozstrzygających starć. 

Wycofanie  jest  rodzajem  walki  prowadzonej  w  celu  zerwania  kontaktu  bojowego  z 
przeciwnikiem lub uchylenia się od starcia  w niekorzystnej  sytuacji.  Dzięki  zorganizowanemu i 
sprawnie  prowadzonemu  wycofaniu  pododdziały  mogą  zająć  dogodniejsze  rubieże  do 
kontynuowania  walki,  jak  również  dokonać  zamierzonego  wciągnięcia  przeciwnika  w  strefę 
własnego skutecznego ognia. Wycofanie prowadzi się na rozkaz lub za  zgodą przełożonego.

Działania desantowo - szturmowe są formą działań aeromobilnych, w których pododdział 
wykonuje manewr na polu walki na śmigłowcach (samolotach). W działaniach tych zwalcza się 
przeciwnika  z  powietrza  bronią  pokładową  śmigłowców  oraz  bronią  pododdziałów 
rozmieszczonych w śmigłowcach. Obejmują one przemieszczenie pododdziału drogą powietrzną 

5 Regulamin działań wojsk lądowych, Warszawa 1999, s.12 – 15.
6 Wyjaśnienie podstawowych pojęć przytaczamy za: Podręcznik walki pododdziałów zmechanizowanych (pluton, drużyna), Wrocław 

2000, s.9 i następne.



do rejonu i jego walką po wylądowaniu.

Działania  specjalne  - to  działania  prowadzone  w  ugrupowaniu  przeciwnika  przez 
odpowiednio  przygotowane  zespoły  (grupy  specjalne)  w  celu  zdobycia  lub  potwierdzenia 
szczególnie  ważnych  informacji.  Oprócz  przedsięwzięć  rozpoznawczych  mogą  obejmować 
przedsięwzięcia dywersyjne, psychologiczno-propagandowe i inne.

Działania  nieregularne są  prowadzone  przez  przygotowane  już  w  czasie  pokoju  lub 
doraźnie  tworzone  w czasie  wojny pododdziały  (zgrupowania),  stosujące  specyficzne sposoby 
walki  w  celu  zwalczania  i  dezorganizacji  działań  przeciwnika  na  obszarze  przez  niego 
opanowanym.  Decyzję  o  nieplanowanym  przejściu  do  działań  nieregularnych  (wymuszonych 
sytuacją  zagrażającą  zniszczeniem  pododdziału)  podejmuje  bezpośredni  przełożony  dowódcy 
pododdziału, a w wypadku braku łączności – dowódca pododdziału samodzielnie.

Współczesną walkę cechuje:

- duża dynamika działań

- częste zmiany sytuacji taktycznej

- zróżnicowana ilość informacji ( od nadmiaru do jej braku)

- różnorodność i zmienność sposobów prowadzenia walki

- prowadzenie walki w różnych środowiskach

1 – 3b. Zasady działań taktycznych

Zasady  działań  taktycznych  stanowią  obiektywną  podstawę  racjonalnego  i  twórczego 
działania dowódców i pododdziałów. Ich znajomość pomaga w praktycznej działalności, sprzyja 
przejawianiu rozumnej i twórczej inicjatywy w procesie dowodzenia wojskami. 

Zastosowanie  zasad  działań  taktycznych  nie  gwarantuje  zwycięstwa.  Priorytety  ich 
stosowania zmieniają się w miarę rozwoju środków i  sposobów walki,  dlatego należy się nimi 
kierować uwzględniając charakter walki oraz sytuację i poczynania wyższego dowódcy. Względną 
ważność każdej z zasad dyktują zawsze okoliczności i warunki konkretnego zadania. 

Obowiązkiem i  prawem dowódców jest  wiedzieć i  decydować gdzie i  kiedy zastosować 
określoną zasadę.  Dlatego też,  zasady nie  stanowią niezmiennych prawd – kanonów,  lecz są 
jedynie przewodnikiem w działaniu. 

Do zasad działań taktycznych zaliczamy:

1. Celowość. W każdych działaniach taktycznych ważnym jest wybór i sprecyzowanie celu. 
Wybór celu  jest  jednym z  najważniejszych  obowiązków dowódcy,  wymaga to  jasnego i 
logicznego  myślenia.  Cel  walki  należy  określać  ściśle  i  jednoznacznie,  tak  aby  był 
zrozumiały dla wykonawców i wyzwalał ich inicjatywę. Powinien on być głównym motywem 
działania dowódców i pododdziałów podczas wykonywania zadań bojowych.

2. Zachowanie  zdolności  bojowej wyraża  się  nieustannym utrzymywaniem przez  wojska 
gotowości do podjęcia walki i wykonania zadań bojowych oraz osiągania celu działań przy 
jak najmniejszych stratach własnych. Oznacza to konieczność efektywnego wykorzystania 
wojsk,  niedopuszczenie  do  nadmiernego  ich  wyczerpania  i  takiej  organizacji  systemu 
działań,  aby zapewnić  sukcesywne odtwarzanie  zdolności  bojowej  poprzez odpowiednie 
zapewnienie zabezpieczenia logistycznego.

3. Ekonomię sił. Dowódca musi wykorzystywać swoje siły do zasadniczych zadań, dlatego 
nie wolno mu angażować więcej wysiłku do ich realizacji niż jest to niezbędne. Nie można 
być silnym wszędzie, więc w celu umożliwienia koncentracji swoich sił dowódca może być 
zmuszony akceptować ryzyko użycia absolutnego minimum sił  gdzie indziej.  Racjonalne 
wykorzystanie  potencjału  bojowego  osiąga  się  przez:  umiejętny  podział  sił  i  środków, 



utworzenie  właściwego  ugrupowania  bojowego,  trwałe  dowodzenie  i  terminowe 
zaopatrywanie (zasilanie) walczących wojsk.

4. Zaskoczenie wyraża  się  w  nieoczekiwanym,  nagłym  i  gwałtownym  działaniu,  wskutek 
którego  przeciwnik  zostaje  pozbawiony  inicjatywy  oraz  możliwości  zorganizowanego 
prowadzenia  walki.  Elementami  składowymi  zaskoczenia  są:  zachowanie  tajemnicy, 
ukrywanie,  wprowadzanie  przeciwnika  w  błąd,  nieszablonowość,  śmiałość  i  szybkość 
działania.

5. Aktywność oznacza  nieustanne  dążenie  do  narzucenia  przeciwnikowi  swojej  woli  i 
swoistego sterowania jego działaniami  w myśl  własnych celów i  zamierzeń.  Wyraża się 
przede wszystkim w uprzedzeniu przeciwnika w działaniach, ciągłym i skutecznym użyciu 
środków rażenia, wykonywaniu manewru i przenoszeniu punktu ciężkości na najważniejsze 
kierunki, rejony i obiekty.

6. Manewr wyraża zdolność do sprawnego ruchu, stosownie do zaistniałej sytuacji taktycznej 
w  różnych  warunkach  terenowych  i  atmosferycznych.  Umożliwia  zastosowanie  zasad 
ekonomii sił i zaskoczenia. Sprzyja on zdobyciu i utrzymaniu inicjatywy. Każdy manewr, aby 
był skuteczny, powinien być prosty w zamiarze oraz przeprowadzony szybko i skrycie.

Ponadto, podczas prowadzenia działań taktycznych dużą rolę odgrywają tzw. czynniki ludzkie, 
do których zalicza się:

Przywództwo. Dowódcy  muszą  posiadać  możliwości  i  determinację  do  wypełniania  zadań 
bojowych. Muszą być zdolni do subordynowania podległych sobie dowódców i żołnierzy w czasie 
niepowodzenia  i  zagrożenia.  Ważność  roli  przywódcy  i  trudność  wykształcenia  skutecznego 
przywództwa wzrasta z powodu charakteru współczesnego pola walki. 

Morale jest to gotowość do podjęcia zadań lub efekt dobrze wykonanego zadania. Morale  jest 
jednym z najważniejszych czynników charakteryzujących żołnierza w czasie pokoju i wojny. Wola 
zwycięstwa  musi  występować  od  dowódcy  po  szeregowego  żołnierza.  Będzie  ona  często 
decydować o rezultacie walki.

Wysokie morale jest  wartością,  która  umożliwia działanie w najtrudniejszych warunkach lub 
okazywanie  odwagi  w  okresach  zmęczenia  i  niebezpieczeństwa.  Opiera  się  ono  na  zaufaniu, 
dyscyplinie, profesjonalnym wyszkoleniu, uwarunkowaniach psychicznych oraz na ambicji. Morale 
może być wpajane poprzez realistyczne, wymagające i prowadzone z wyobraźnią szkolenia oraz 
przez kładzenie nacisku na inteligencję i rozsądne dowodzenie.

Morale uwydatnia się przede wszystkim poprzez koleżeństwo oraz w grupowej lojalności, które 
dowódca  musi  popierać  w  swoich  pododdziałach.  W  tym  względzie  dowódca  pododdziału 
zobowiązany jest uświadamiać żołnierzom skuteczne sposoby walki z przeciwnikiem, umacniać 
wiarę we własne siły i umiejętności, zwalczać przejawy paniki i strachu, pokazywać bohaterstwo 
żołnierzy,  odnosić  się  z  szacunkiem  do  doświadczeń  bojowych  swoich  podwładnych  oraz 
umożliwić spełnienie posług duchowych.

Najbardziej niezawodną drogą osiągania wysokiego stanu moralnego są sukcesy w walce.

Inicjatywa oznacza nieustanne dążenie do narzucenia swojej woli przeciwnikowi. Indywidualna 
inicjatywa, w ramach danego zadania bojowego, połączona ze śmiałym działaniem  decyduje o 
sukcesie w  walce.

Elastyczność  to  zdolność  do  reagowania  na  zmiany  zachodzące  w  walce.  Dowódca  na 
każdym szczeblu dowodzenia musi wykazywać elastyczność umysłu i szybkość dowodzenia. W 
przeciwnym razie, gdy nie posiada tych zalet, będzie on szybko oddawał inicjatywę przeciwnikowi i 
prawdopodobnie nie osiągnie sukcesu w walce.

Wytrzymałość.  Żołnierze  muszą  być psychicznie  i  fizycznie  przygotowani  do walki.  Muszą 
posiadać wolę wykonania  swoich zadań nawet  wtedy,  gdy przeciwstawiają  się  przeważającym 
siłom przeciwnika.



1- 3c. Manewr taktyczny

Nieodłącznym  czynnikiem  walki  jest  manewr  taktyczny,  przez  który  rozumiemy  jako 
działanie  poprzez  ruch sił  i  środków w czasie  walki,  w  celu  osiągnięcia  powodzenia  naszych 
działań. Istnieją następujące formy manewru taktycznego:

- uderzenie czołowe

- pokonanie

- oskrzydlenie (jednostronne/dwustronne)

- obejście

- przenikanie

- manewr mylący

- demonstracja

- odejście

Uderzenie czołowe jest to działanie skierowane przeciwko pododdziałom na przedniej linii 
obrony przeciwnika.  Może ono być stosowane do rozbicia jego obrony w czołowych punktach 
oporu lub do ich okrążenia. Często poprzedza go pokonanie lub oskrzydlenie.

Pokonanie polega na szybkim i zdecydowanym ruchu pododdziałów w celu rozcięcia sił 
przeciwnika i wyjścia na jego tyły.

Przenikanie jest  formą  manewru,  w  którym  pododdziały  wchodzą  małymi  grupami 
(zespołami)  w  ugrupowanie  obronne przeciwnika.  Może  być  stosowane  do  opanowania  słabo 
bronionych  obiektów,  w  celu  zdobycia  kluczowego  terenu  lub  zakłócenia  działań  w  obszarze 
tyłowym przeciwnika. Przenikanie stosuje się zwykle w połączeniu z innymi formami manewru.

Manewr  mylący to  zorganizowane  działanie  mające  na  celu  wprowadzenie  w  błąd 
przeciwnika,  co  do  planowanych  (zamierzonych)  działań  (zamiaru  dowódcy).  Musi  być  on 
wystarczająco  wiarygodny,  by  wywołać  pożądaną  reakcję.  Jest  on  najbardziej  skuteczny,  gdy 
pokrywa się z ocenami przeciwnika

Demonstracja jest manewrem odciągającym uwagę przeciwnika bez podejmowania walki. 
Siły  prowadzące  działania  demonstracyjne  stosują  ogień,  przemieszczanie,  dym,  środki  walki 
elektronicznej i urządzenia łączności wykorzystywane do pozorowania walki.

Odejście jest  to  opuszczanie  zajmowanych rejonów,  punktów (stanowisk).  Manewr ten 
wykonywany jest  w  celu  wyprowadzenia  wojsk  spod  uderzeń  przeważających  sił  przeciwnika, 
zajęcia  bardziej  dogodnego  położenia  do  przyszłych  aktywnych  działań,  zyskania  czasu  do 
stworzenia punktu ciężkości na innym obszarze. 

Oskrzydlenie jest  to  manewr,  w  którym  główne  siły  atakujące  obchodzą  elementy 
ugrupowania obronnego przeciwnika w celu zdobycia obiektów na jego tyłach. Oskrzydlenie może 
być jedno  lub dwustronne oraz pionowe – ponad pozycjami obronnymi przeciwnika. Rezultatem 
tego  manewru jest  rozbicie  albo  zdobycie  ważnych  obiektów na  tyłach  przeciwnika.  Niekiedy 
zastosowanie oskrzydlenia może wprowadzić w błąd przeciwnika, co do umiejscowienia własnego 
punktu ciężkości.

Obejście jest  to  manewr,  w  którym nacierające  pododdziały  obchodzą  przeciwnika  na 
lądzie  lub  w  wymiarze  powietrznym  (ponad  jego  pozycjami  obronnymi),  unikając  kontaktu 
ogniowego. Celem tego manewru jest zdobycie obiektów na tyłach przeciwnika, zmuszając go do 
ich opuszczenia.

1-3d. SOP 

SOP (ang.  Standing  Operation  Procedure,  Stała  Operacyjna  Procedura) to  zespół 
czynności wykonywanych przez żołnierza, bądź pododdział, w danej sytuacji taktycznej, według 



stałego schematu działania. Każdorazowe zastosowanie SOP w  praktyce dostosowane jest do 
danej sytuacji taktycznej ze względu na niepowtarzalność występujących uwarunkowań na polu 
walki.

Aby udoskonalić prowadzenie walki i inne działania, stosuje się w SOP, które pozwalają 
dowódcy skoncentrować się na najważniejszym, z punktu widzenia taktycznego, jej elemencie. 
Dzięki stosowaniu SOP, nie musi on tłumaczyć każdemu z żołnierzy, co ma  robić w danej sytuacji. 
Żołnierz  działa  samodzielnie,  według  opracowanego  wzorca  zachowania  taktycznego,  który 
wcześniej został przećwiczony w ramach pododdziału.

SOP należy stosować w czasie wykonywania każdego z manewrów  taktycznych, ponieważ 
usprawniają one prowadzenie walki.

ROZDZIAŁ II.  PORUSZANIE SIĘ NA POLU WALKI

W warunkach bojowych częściej (i dłużej) będziesz przemieszczał się w celu zmiany swojej 
pozycji (stanowiska) niż walczył.  Powinieneś więc znać podstawowe techniki poruszania się na 
polu  walki,  tak,  aby  uniknąć  kontaktu  z  nieprzyjacielem  i  nie  zostać  przez  jego  działanie 
zaskoczonym.

Poniższy rozdział omawia sposoby poruszania się na polu walki.  Musisz je ćwiczyć tak 
długo, aż staną się twoją drugą naturą.

Podstawowe zasady:
(1) Dociągnij  taśmy swego oporządzenia tak,  aby nie było za luźne i  nie przeszkadzało w 

poruszaniu się. Uniknij także grzechotania osprzętu. Przed wyruszeniem przeprowadź test 
oporządzenia przy pomocy prostych podskoków w miejscu.

(2) Noś luźne, lecz dopasowane ubranie.
(3) Nie zabieraj zbędnego wyposażenia.
(4) Przemieszczaj się między pozycjami nie dłużej niż 3 – 5 sekund.
(5) Przed przemieszczeniem się na nową pozycję popatrz, posłuchaj, pomyśl (zasada trzech 

„P”), gdzie znajduje się nieprzyjaciel i gdzie znajduje się następna pozycja.
(6) Szukaj drogi, która gwarantuje ci osłonę i ukrycie.
(7) Poruszając się przez wysoką trawę zmieniaj od czasu do czasu kierunek przemieszczania 

się.
(8) Zwracaj uwagę na odgłosy świadczące o aktywności nieprzyjaciela, spłoszone zwierzęta i 

ptaki.
(9) Wykorzystuj odgłosy walki w celu zamaskowania swego ruchu.
(10)Przechodź drogi w miejscach gwarantujących osłonę i ukrycie. 
(11)Unikaj miejsc o dużym nachyleniu stoku, luźną powierzchnią lub kamieniami.
(12)Unikaj otwartych obszarów, szczytów wzgórz i ich grzbietów.
(13)Unikaj miejsc naturalnie predestynowanych do założenia zasadzki.

Podstawowymi sposobami poruszania się na polu walki są:
- przemieszczanie w postawie wyprostowanej,
- przemieszczanie chyłkiem,
- skok,
- czołganie wysokie (na łokciach i kolanach),
- czołganie na boku,
- czołganie niskie (na brzuchu),
- czołganie snajperskie.

Podstawowym celem zmiany sposobu przemieszczania  się  jest  redukcja  sylwetki  celu, 
jakim jesteśmy dla przeciwnika. 



   
Rys.  2-1.  Porównanie  wielkości  sylwetek  w  różnych  postawach:  
leżącej, siedzącej/klęczącej i stojącej

2 - 1. Przemieszczanie się w postawie wyprostowanej.

Jest to podstawowy sposób przemieszczania się strzelca. Stosowany w warunkach braku 
kontaktu ogniowego z przeciwnikiem lub w sytuacjach, które nie wymuszają zastosowania innego 
sposobu przemieszczania się  (  przy posiadaniu  skutecznej  osłony przed ogniem i  obserwacją 
przeciwnika, w terenie zabudowanym itp.).

2 – 1a. Trzymanie broni stojąc.

Stojąc w postawie wyprostowanej wyróżniamy dwie pozycje trzymania broni:
- niską,
- wysoką 7.

Rys. 2-2. Pozycja niska (pogotowia).

Pozycja  niska  (pogotowia)  (fig.2-1). Pozycja  stosowana  w  przypadku,  gdy  kontakt  z 
przeciwnikiem jest prawdopodobny, szczególnie w czasie poruszania się w terenie zabudowanym, 
czy w lesie. Żołnierz szybko się męczy, ponieważ ciągła gotowość do otwarcia ognia i prowadzenie 
obserwacji obciąża uwagę i wyczerpuje psychicznie.

Pozycję niską przyjmujemy w następujący sposób:
- lewą dłonią obejmujemy łoże broni,
- prawa dłoń trzyma chwyt pistoletowy karabinka, palec spustowy wyprostowany,
- trzewik kolby broni znajduje się w pobliżu barku,
- broń  lekko  opuszczona  (kąt  45O),  lecz  zwrócona  w  kierunku  marszu  i 

prawdopodobnego położenia przeciwnika,
- prowadzenie obserwacji ponad przyrządami celowniczymi,
- broń odbezpieczona.

7 SH 21-76, Ranger Handbook, Ft. Benning 2000, s. 14-5 – 14-6.



Rys. 2-3. Pozycja wysoka

Pozycja  wysoka (fig.  2-2). Stosowana w przypadku,  gdy kontakt  z  przeciwnikiem jest 
pewny.  Żołnierz  prowadząc  obserwację  przez  przyrządy  celownicze  wg  zasady
„  Gdzie  wzrok,  tam  broń”,  jest  gotowy  do  natychmiastowego  niszczenia  celów.  Podobnie  jak 
pozycja niska, wyczerpuje żołnierzy, którzy poruszają się w niej przez dłuższy czas.

Pozycję wysoką przyjmujemy w następujący sposób:
- lewą dłonią obejmujemy łoże broni,
- prawa dłoń trzyma chwyt pistoletowy karabinka, palec spustowy wyprostowany,
- trzewik kolby broni znajduje się w  dołku strzeleckim,
- broń wycelowana w kierunku przemieszczania się i obserwacji,
- łokieć prawej ręki dociągnięty do ciała,
- oczy  otwarte  (  nie  ograniczamy  pola  obserwacji  przez  zamknięcie  jednego  do 

celowania),
- broń odbezpieczona.

W formacjach USMC spotyka się również trzymanie broni nazywane pozycją taktyczną  8, 
która  nie  jest  spotykana  w  innych  formacjach.  Nie  wnosi  ona  w  naszym  mniemaniu,  nic 
pozytywnego, i zostanie pominięta.

2 – 1b. Poruszanie się w postawie wyprostowanej.

Poruszanie się w postawie wyprostowanej jest najszybszym sposobem przemieszczania 
się, stosowanym w sytuacji, gdy nie jesteśmy zagrożeni ogniem przeciwnika, czy też czynnikiem 
warunkującym powodzenie naszych działań jest czas.

Poruszanie  się  w postawie  wyprostowanej  w warunkach prawdopodobnego nawiązania 
kontaktu z przeciwnikiem:

- broń w pozycji niskiej (pogotowia),
- postawa stabilna, nogi lekko ugięte w kolanach,
- przy  wykonywaniu  kroku  ciężar  ciała  przenosimy  na  nogę  tylną,  stopę  nogi 

wykrocznej stawiamy powoli zaczynając od pięty. Powoli przenosimy na nią ciężar 
ciała,

- stawiamy krótkie kroki, pozwala to utrzymać równowagę nawet w trudnym terenie,
- prowadzimy ciągłą obserwację w wyznaczonym sektorze.

W celu skrytego przemieszczania w warunkach nocnych (ograniczonej widoczności), aby 
uniknąć zbędnego hałasu, stopę stawiamy od strony palców, wsuwając ją delikatnie w podłoże. W 
ten sposób usuwamy lub wykrywamy ewentualne przeszkody.

2 - 2. Poruszanie się skokami.

8 Marine Corps Warfighting Publication (MCWP) 3-35.3,  Military Operations on Urbanized Terrain  (MOUT),  USMC ????, s.  A-3; 
Marine Corps Reference Publication (MCRP) 3-01A, Rifle Marksmanship, USMC 2001, s. 3-8 – 3-10.



Jest to sposób na pokonanie terenu znajdującego się pod ogniem przeciwnika. Polega na 
przemieszczeniu żołnierza biegiem w postawie redukującej sylwetkę (chyłkiem) do kolejnej pozycji 
ogniowej. Przemieszczanie trwa 3 do 5 sekund i jest to wystarczający czas do zajęcia nowego 
stanowiska,  zaś  obsługa  nieprzyjacielskiego  karabinu  maszynowego  lub   strzelcy  nie  zdążą 
skutecznie cię ostrzelać. Nie można jednak sztywno trzymać się zasady i upadać na otwartym 
terenie tylko dlatego, że minęło 5 sekund. Próbuj znaleźć jakąkolwiek osłonę. Przed wykonaniem 
skoku  zawsze  znajdź  stanowisko,  do  którego  będziesz  biegł.  Przemieszczanie  się  skokami 
wykonywane jest zawsze przy współdziałaniu z drugim żołnierzem w sekcji dwuosobowej (buddy 
team).

 2 – 2a. Wykonanie skoku.

Jeśli chcesz wykonać skok, postępuj następująco rys.2 - 4:
(1) Powoli podnieś głowę i poszukaj nowej pozycji.
(2) Opuść powoli głowę.
(3) Opuść  dotychczasowe  stanowisko  ogniowe  odczołgując  się  w  stronę  następnego 

stanowiska.  Jeśli  długo  prowadziłeś  ogień,  przeciwnik  wie  prawdopodobnie  gdzie  się 
znajdujesz.

(4) Przyciągnij do siebie broń i oprzyj się na łokciach (możesz wykorzystać kolbę broni).
(5) Podciągnij jedną nogę, będziesz się z niej odbijać.
(6) Oprzyj się na wysuniętej  nodze i przygotuj do skoku.
(7) Rozpocznij skok.
(8) Przemieszczaj  się  po  skosie  do  przodu  w  postawie  lekko  skulonej  (  chyłkiem),  która 

redukuje twą sylwetkę do 2/3 pierwotnej wielkości.

Jeśli chcesz zakończyć skok, postępuj następująco:
(1) Rozstaw lekko nogi.
(2) Opuść się na kolana.
(3) Połóż się na brzuchu, używając karabinu jako amortyzatora.
(4) Przesuń się na właściwą pozycję.

UWAGA:
(1) Gdy prowadzisz przez dłuższy czas ogień ze swojej pozycji, nieprzyjaciel prawdopodobnie 

ustali  jej  położenie i  będzie wiedział gdzie się pojawisz.  Odczołgaj się z pozycji,  zanim 
rozpoczniesz skok. Może to zmylić przeciwnika, a ty będziesz już biegł.

(2) Jeśli  wykonujesz skok przez otwarty teren,  poruszaj  się zakosami.  Jeśli  trzeba,  szybko 
zalegnij, odturlaj się na bok, prowadź szybki ogień, później kontynuuj skok.

(3) Nigdy nie biegnij na wprost. Stajesz się łatwym celem.
 

Wykonanie (SOP dla sekcji dwuosobowej) rys. 2-5:
(1) Buddy team zajmuje pozycje, prowadząc ogień w kierunku przeciwnika .
(2) Pierwszy z żołnierzy wybiera przyszłe stanowisko ogniowe.
(3) Drugi z żołnierzy wydaje mu komendę „Idź!”, sam prowadząc ogień osłonowy.
(4) Żołnierz wykonujący skok krzyczy „Idę!” i rozpoczyna skok (poz.1).
(5) Po  zajęciu  nowego  stanowiska,  rozpoczyna  prowadzenie  obserwacji  i  ognia. 

Wydaje komendę „Idź!”.
(6) Na ten sygnał drugi z żołnierzy rozpoczyna skok do następnego stanowiska (poz.2).
(7) Po zajęciu nowego stanowiska, rozpoczyna prowadzenie obserwacji i ognia.
(8) Przemieszczanie  prowadzimy  aż  do  pokonania  obszaru  znajdującego  się  pod 

ogniem, bądź do momentu wyjścia na odległość szturmową (poz.3 i 4).

Skoki  można  wykonywać  sekcjami  dwuosobowymi  bądź  zespołami  ogniowymi,  metodami 
sukcesywnego lub alternatywnego przemieszczania (rys. 2 – 6).



Rys. 2-4. Poszczególne etapy skoku.

 Rys. 2-5. Przemieszczanie się skokami w  sekcji dwuosobowej.



Rys. 2-6. Przemieszczanie się sekcjami dwuosobowymi w ramach sekcji ogniowej. 

2 – 3. Czołganie.

Czołganie  jest  najbezpieczniejszym  i  zarazem  najwolniejszym  sposobem  pokonywania 
terenu. Bezpieczeństwo zapewnia zredukowanie sylwetki leżącego żołnierza do minimum, dzięki 
czemu przeciwnik ma utrudnioną obserwację i prowadzenie ognia.

Czołganie dzieli się na cztery rodzaje:
(1) Snajperskie niskie.
(2) Niskie (na brzuchu). 
(3) Na boku.
(4) Wysokie (na łokciach i kolanach).

2 – 3a. Snajperskie niskie.

Stosowane w celu przemieszczenia się przy zachowaniu najniższej możliwej sylwetki. Ruch 
rąk i nóg ograniczony do minimum w celu uniknięcia możliwości wykrycia9.

Wykonanie:
(1) Leżenie płasko na ziemi, nogi razem, stopy płasko.
(2) Broń na przedramieniu, nie wystaje poza obrys sylwetki.
(3) Powoli wysuń przed siebie ręce.
(4) Podciągnij palce stóp do góry, aby się na nich oprzeć.
(5) Wbij w grunt palce dłoni.
(6) Podciągnij się na rękach, odpychając jednocześnie na palcach nóg.
(7) Przesuń się do przodu.

2 – 3b. Niskie (na brzuchu).

Podobnie  jak  w  przypadku  czołgania  snajperskiego,  zachowujemy niską  sylwetkę,  lecz 
uzyskujemy możliwość szybszego przemieszczania.

Wykonanie:
(1) Leżenie płasko na ziemi, nogi rozłączone, stopy płasko. Głowa nisko, obserwujemy 

przedpole.
(2) Broń na przedramieniu, trzymana za pas obok przedniego mocowania. Lufa ponad 

ziemią.
(3) Podciągnij jedną z nóg i oprzyj się na niej.
(4) Wysuń ramiona do przodu.
(5) Odepchnij się na nodze i podciągnij na rękach, przesuwając się do przodu.

9 Fleet Marine Force Manual FMFM 1-3b, Scout Sniping, USMC 1984, s. 4-18; FM 23-10, Sniper training, Washington 1994, s. 4-8. Co 

ciekawe, instrukcja armijna pokazuje trzymanie broni na zewnątrz sylwetki.



Rys.2 - . Fazy niskiego czołgania się.

2 – 3c. Na boku.

Używane w przypadku potrzeby transportu rannego lub ciężkiego ładunku pod ostrzałem 
przeciwnika. 

Wykonanie:
(1) Leżenie  na  boku.  Jedną  ręką  opieramy  się  o  ziemię  (przedramieniem),  drugą 

trzymamy broń.
(2) Głowa skierowana w kierunku przemieszczania. Obserwacja przedpola.
(3) Noga leżąca na ziemi podciągnięta, stanowi platformę do transportu ładunku.
(4) Rękę, na której się opieramy, wysuwamy do przodu.
(5) Nogę wolną podciągamy i zapieramy się nią o ziemię.
(6) Odpychamy się na nodze i podciągamy na ręce, przesuwając się do przodu.

2 – 3d. Wysokie (na łokciach i kolanach).

Stosowane podobnie jak w przypadku czołgania niskiego,  w celu  minimalizacji  sylwetki 
żołnierza.  Czołgania  wysokiego  używamy  w  warunkach  istnienia  warunków  ograniczających 
możliwości obserwacji i prowadzenia ognia przez przeciwnika ( nierówności terenu, roślinność). 

Wykonanie:
(1) Oprzyj się na przedramionach i kolanach.
(2) Głowa skierowana w kierunku przemieszczania. Obserwacja przedpola.
(3) Broń trzymana w dłoniach, prostopadle do kierunku przemieszczania.
(4) Przemieszczanie poprzez równoczesne wysuwanie przedramienia i  nogi z jednej strony 

ciała.

Rys 2 - . Czołganie na łokciach i kolanach.

2 – 4. Skryte przemieszczanie.

Pod  tym pojęciem rozumiemy ciche,  powolne  i  ostrożne  przemieszczanie.  Wymaga to 
dużych umiejętności i uwagi.



Aby skrycie poruszać się postępuj zgodnie z następującymi zasadami:
(1) Utrzymuj broń w pozycji gotowości.
(2) Utrzymuj stabilną postawę podczas przemieszczania się.
(3) Przemieszczaj  się  ostrożnie,  opierając  ciężar  ciała  na  tylnej  nodze,  przednią  ostrożnie 

badając miejsce na którym ją postawisz.
(4) Stawiaj krótkie kroki, pomaga to utrzymać równowagę.
(5) W nocy unikaj robienia hałasu przechodząc przez gęstą roślinność, broń trzymaj w jednej 

ręce, drugą utrzymuj przed sobą w celu ubezpieczenia.

Jeśli zajmujesz pozycję ogniową, postępuj zgodnie z następującymi zasadami:
(1) Przytrzymaj broń w jednej ręce i powoli ukucnij.
(2) Wysuń rękę i wyczuj grunt na którym chcesz się położyć. Usuń wszelkie przeszkody (np. 

gałązki itp.).
(3) Opuść się na kolana i oprzyj się na wolnej ręce .
(4) Połóż się ostrożnie na boku zajmując pozycję.

2 - 5. Inne działania.

2 - 5a. Reakcja na ogień pośredni10.

 W  przypadku  wejścia  w  strefę  ognia  pośredniego,  należy  jak  najszybciej  ją  opuścić. 
Postępuj zgodnie z następującymi zasadami:

(1) Szybko  spójrz  na swego dowodzącego i  czekaj  na  jego reakcję.  Jeśli  nie  widzisz  go, 
widzisz pewnie innych żołnierzy, którzy będą go widzieć.

(2) Wycofanie przeprowadza się dwoma technikami:
- dowodzący wskazuje kierunek wycofania się i podaje odległość
- dowodzący nakazuje wycofanie się na ostatni punkt zbiórki ( ten wariant stosuje się gdy 

dowódca nie jest w stanie kontrolować całego oddziału
(3) Jeśli  nie  widzisz SL, wycofuj  się z  dowódcą zespołu lub starszym w buddy teamie.  W 

ostateczności wycofuj  się  sam,  zawsze w odwrotnym kierunku niż   kierunek z  którego 
prowadzony jest ogień.

(4) Nie panikuj, myśl co robić dalej. 

2 - 5b. Reakcja na atak powietrzny. W przypadku takiego ataku postępuj zgodnie z następującymi 
zasadami:

10  FM 21 – 75, Combat skill of the soldier, US Army, 1984, s. 3-4 i następne.



(1) Zajmij natychmiast pozycję gwarantującą osłonę i ukrycie, aby przetrwać atak.
(2) W przerwie ataku przemieszczaj się w  kierunku nowej pozycji.
(3) Nie prowadź ognia do samolotu, chyba, że dysponujesz środkami do tego przeznaczonymi.
(4) W przypadku rozproszenia oddziału, zbiórka odbywa się na ostatnim punkcie zbiórki.

2 – 6. Poruszanie się żołnierza jako członka sekcji ogniowej i drużyny.

Aby  przeżyć  na  polu  walki,  w  czasie  przemieszczania  oddziału  należy  przestrzegać 
fundamentalnych zasad: skrytości,  rozproszenia i  ubezpieczenia w przemieszczaniu się.  Każdy 
dowódca czy żołnierz, winien być przeszkolony w tym zakresie.

2 – 6a. Szyki sekcji ogniowej.

Definicja szyku. Szyk to ustawienie pojedynczych żołnierzy, czy ich sekcji, względem siebie. 
Miejsce dowódcy w szyku warunkowane jest najlepszą kontrolą żołnierzy szyku przez niego. W 
przypadku prowadzących sekcje, najlepiej odzwierciedla to zwrot: „ Za mną i rób to, co ja”. Każdy z 
żołnierzy musi mieć możliwość obserwacji swego dowódcy ( poza pewnymi przypadkami)11.

a. Klin  (ang.  wedge,  potocznie  „V”  lub  sierżant)  rys.  2-6.  Podstawowy  szyk  fire  teamu. 
Odległości między żołnierzami  w normalnych warunkach 10 m, lecz są uzależnione od 
terenu w jakim działamy. Jeśli teren tego wymaga, np. roślinność gęstnieje, odległości są 
zmniejszane  wg  kryterium  łączności  wzrokowej.  Dobre  rozproszenie  i  manewrowość. 
Możliwość prowadzenia ognia we wszystkich kierunkach ( zwłaszcza w przypadku klina - 
diamentu).

Rys. 2-6. Klin sekcji ogniowej. Zaznaczone sektory obserwacji.

b. Szyk prosty ( ang file, rząd) rys. 2-7. Stosowany tam, gdzie teren wyklucza klin. Słabsza 
możliwość  manewru  niż  w  przypadku  klina,  możliwość  prowadzenia  ognia  w  kierunku 
flanki, słaba w kierunku czoła. Duża wrażliwość na ogień od czoła.

11FM 7-8, s. 2-27 – 2-31.



Rys. 2-7. Szyk prosty.
Sektory obserwacji żołnierzy w środku szyku w praktyce przesuną się trochę w kierunku 

marszu. Ostatni żołnierz idzie normalnie, tylko co jakiś czas omiata kierunek tylny.

c. Diament ( ang. diamond, modifited wedge) rys. 2-8. Stosowany tam, gdzie niezbędna jest 
obserwacja okrężna i ubezpieczenie 360o. 

Rys. 2-8. Diament.
2 – 6b. Szyki drużyny

a. Kolumna (  ang.  squad column) rys. 2-9.  Podstawowy szyk drużyny.  Charakteryzuje się 
dobrym rozproszeniem i wystarczającą głębokością szyku, bez utraty kontroli i osłabienia 
zdolności  manewru.  Prowadząca  sekcja  ogniowa  jest  automatycznie  bazową  sekcją 
ogniową. Obojętnie, czy drużyna porusza się samodzielnie, czy też jako element plutonu, 
tylny zespół ogniowy przemieszcza się w szyku modyfikowanego klina ( diament).



Rys. 2-9 Kolumna drużyny.
Sekcje w szyku klin, tylna w modyfikowanym klinie – diamencie. Ubezpieczenie 360o.

b. Linia ( ang. line) rys. 2-10. Szyk ten gwarantuje maksymalną siłę ognia w kierunku czoła. 
Trudny do kontroli, wrażliwy na ogień flankujący. W działaniu manewrowym, prawa sekcja 
ogniowa jest zazwyczaj bazową.

Rys. 2-10. Linia drużyny.
Właściwie nie przypomina linii, raczej spłaszczone „W”, karabiny maszynowe na skrzydłach szyku.

c. Szyk prosty ( ang. squad file) rys. 2-11. Jeśli drużyna nie porusza się w/w szykami porusza 
się w szyku prostym. Ma takie same charakterystyki jak w przypadku zespołu ogniowego. 
W przypadku potrzeby większej kontroli lub wzmocnienia morale, dowodzący przemieszcza 
się na pierwszą lub drugą pozycję w szyku. Aby wzmocnić kontrolę nad tyłem szyku należy 
umieścić na przedostatnim miejscu dowódcę sekcji Bravo.

Obowiązki żołnierza w szyku:
- zachowuje odległości i pozycję względem innych żołnierzy,
- dozoruje swój sektor obserwacji/prowadzenia ognia,
- utrzymuje łączność wzrokową z dowódcą sekcji,
- przekazuje w szyku komendy dowódcy sekcji,
- utrzymuje dyscyplinę dźwiękową i świetlną12.

Przekształcenia szyków  sekcji ogniowej (SOP13):

UWAGA: Kierunkowym tj.  żołnierzem wg którego reszta pododdziału zajmuje pozycje w 
danym  szyku  jest  zawsze  dowódca  sekcji  (oznaczony  czerwonym  kolorem).  W  przypadku 

12 STP 7-11BCHM24-SM-TG,US Army 2000, CONTROL MOVEMENT OF A FIRE TEAM 071-326-5605, s. 3-35.

13FMFM 6-5 w/Ch. 1, Marine …, s. 3-12;Korpus amerykańskiej piechoty morskiej traktuje te przekształcenia szyków jako SOP sekcji 

ogniowej i nadał im rangę zasad walki (battle drills). Budzi to powszechne kontrowersje dotyczące poziomu intelektualnego żołnierzy 

USMC, których uwielbienie do setek SOP jest przysłowiowe.



przeciwnych kierunków przekształcania szyku użyć schematów stanowiących lustrzane odbicie 
zamieszczonych.

a. Z  szyku  prostego  do  klina  (na  prawe  skrzydło).  Prowadzący,  który  jest  kierunkowym 
(zazwyczaj  dowódca  sekcji  ogniowej).  Zwraca  uwagę  zachowanie  struktury  sekcji 
dwuosobowych (body team’ów), które nie ulegają rozerwaniu. Przy przekształcaniu do klina 
ważna jest szybkość zajmowania pozycji przez tylni buddy team.

b. Z klina do szyku prostego. Dokładna odwrotność poprzedniego przekształcenia. Strzałki 
pokazują  kierunki  przemieszczania  się  poszczególnych  żołnierzy,  bez  zaznaczenia  ich 
pozycji  końcowej.  Podobnie jak  w poprzednim SOP zwraca uwagę potrzeba szybkiego 
przemieszczania się tylnego body teamu. 



c. Z szyku prostego do linii. Prowadzący zostaje w miejscu, jego buddy rozwija się po jego 
prawej (opcjonalnie lewej stronie). Druga sekcja rozwija się dalej na skrzydle przeciwnym.



d. Z linii do szyku prostego. Przekształcenie analogiczne do SOP b. Przekształcenie szyku 
inicjuje prowadzący przemieszczając się energicznie do przodu, jego buddy dołącza. Druga 
sekcja dołącza wykonując przemieszczenie „ lewo w skos” (przemieszczenie podobne do 
„z klina do szyku prostego”).



e. Z  linii  do  klina.  Jedno  z  łatwiejszych  przekształceń,  polega  na  wysunięciu  się 
prowadzącego do przodu z pozostawieniem skrzydłowych z tyłu.



f. Z klina do linii. Również łatwe przekształcenie szyku, polega na wysunięciu się skrzydłowych 
żołnierzy do przodu.



ROZDZIAŁ III. SYGNAŁY DOWODZENIA

Sygnały dowodzenia używane są w celu przekazania komendy lub informacji żołnierzom w 
przypadku, gdy nie istnieje możliwość ich przekazania głosem lub jest ona utrudniona. 

Sygnały dowodzenia możemy przekazywać:
- ręką i dłonią ( ang. hand and arm signals),
- światłem (latarka, lusterko,chemilight),
- dźwiękiem (np. gwizdkiem),
- dymem

3 – 1. Sygnały ręką i dłonią (zakres podstawowy)14.

UWAGA: Przekazywanie  komend  prowadzimy  w  sposób  zapewniający  pewne  ich 
wykonanie.  Pokazując  znak  dowodzenia  popatrz  na  żołnierza  i  upewnij  się  czy  znak  został 
zrozumiany. Dopiero gdy  zacznie go przekazywać kolejnemu, możesz zająć się sobą.

a. STOP (Zatrzymaj się)
Opis: ręka wysunięta poza obrys ciała, zgięta lekko w łokciu. Dłoń otwarta, palce złączone.

14Sygnały wg norm US Army, za wyjątkiem określenia odległości, który to sposób zaczerpnięto z USMC.   FMFM 6-5 w/Ch. 1, Marine 

…, s. 3-37; FM 21-60, Visual signals, US Army 1987, s. 2-1 i nast.: Zakres podstawowy obejmuje  podstawowe sygnały dowodzenia, 

wersja rozszerzona w  materiałach szkoleniowych GSR.



Wykonanie: żołnierz zatrzymuje się, przyklęka na jedno kolano zabezpieczając swój sektor 
obserwacji. Istnieje możliwość skorzystania z zasłony którą daje drzewo itp., tak aby mieć 
dogodne stanowisko. Celowniczy km zajmuje stanowisko leżąc.

b. ZAMARZNIJ 
Opis: : ręka wysunięta poza obrys ciała, zgięta w łokciu pod kątem prostym. Dłoń w pięść.

Wykonanie: żołnierz zastyga w bezruchu. Niedozwolona jest jakakolwiek zmiana pozycji.

c. KRYJ SIĘ
Opis: ręka wysunięta poza obrys ciała, wyprostowana w łokciu, dłoń poziomo. Podnieść do 
góry (kąt ok. 45o) i wykonywać energiczne ruchy w górę i w dół.



Wykonanie: żołnierze zalegają wykorzystując możliwe ukrycia.

d. ROZPROSZYĆ SIĘ
Opis: ręka wysunięta poza obrys ciała. Wykonuje energiczne ruchy podobne do odganiania 
owadów  na kierunkach rozproszenia.

Wykonanie:  żołnierze  rozpraszają  się  w  terenie,  zwiększając  odległości  między  sobą. 
Można łączyć z komendą „KRYJ SIĘ”.

e. NIEPRZYJACIEL

Opis:
1. Gdy nieprzyjaciel jest w polu widzenia, kierujemy na niego broń, celując.

2. Gdy nieprzyjaciel nie jest bezpośrednio widoczny, dajemy znak wyciągniętą ręką, dłoń w 
pięść, kciuk do dołu. Palec wskazujący wyprostowany pokazuje kierunek.



f. KIERUNEK
Opis: ręka wyciągnięta w bok w pożądanym kierunku przemieszczania się pododdziału. 
Dłoń otwarta, poziomo.

g. ODLEGŁOŚĆ
Opis: dłoń w pięść, kierujemy ją w stronę adresata przekazu. Liczba wysuniętych po kolei 
palców odpowiada setce metrów.

h. KLIN
Opis:  ręce na zewnątrz,  opuszczone w dół  pod kątem ok.  45o.  Kształtem przypominają 
figurę szyku.



Wykonanie: żołnierze wykonują SOP do utworzenia szyku „KLIN”.

i. LINIA
Opis: ręce wyciągnięte na zewnątrz, równolegle do poziomu gruntu.

Wykonanie: żołnierze wykonują SOP do utworzenia szyku „LINIA”.

j. SZYK PROSTY
Opis:  wyprostowaną  ręką  wykonujemy  okrężne  ruchy  (kilka)  ,  po  czym  wskazujemy 
kierunek marszu.



Wykonanie: żołnierze wykonują SOP do utworzenia szyku „PROSTY”.

k. ZWIĘKSZ SZYBKOŚĆ
Opis: dłoń w pięść, ręka wykonuje ruchy wypychania w dół i w górę.

Wykonanie: żołnierze zwiększają szybkość przemieszczania.

l. ZMIEJSZ ODLEGŁOŚĆ
Opis: obie dłonie kilkakrotnie zbliżyć do siebie (ruchy do środka).

Wykonanie: żołnierze skracają odległości w szyku

m. ZWIĘKSZ ODLEGŁOŚCI



Opis: ułożenie rąk analogiczne jak poprzednio. Dłonie na zewnątrz, wykonywać ruchy na 
zewnątrz (ruchy od środka).

Wykonanie: żołnierze zwiększają odległości w szyku między sobą.

n. ZBIÓRKA
Opis: ręka wyprostowana zatacza nad głową okręgi.

Wykonanie: żołnierze niezwłocznie zbierają się przy dowódcy.

UWAGA: W celu lepszej widoczności sygnałów proponuje się nie maskować dłoni farbą 
kamuflażową lub wyraźnie maskowanie ograniczyć. Odbieranie sygnałów w nocy przekazywanych 
przy użyciu zamaskowanych rąk sprawia duże trudności, z racji minimalnego kontrastu.

3 – 2. Sygnały światłem.

Sygnały  świetlne  przekazywać  można  zarówno  w  dzień  jak  i  w  nocy.  Jedynymi 
ograniczeniami są teren i widoczność przekazywanych sygnałów, a także możliwość obserwacji 
przez  przeciwnika.  Sposób  przekazu,  forma  sygnału  jest  uzależniona  od  inwencji  i  inicjatywy 
żołnierzy.

3 – 2a. Latarka.
Główną  porą  doby,  gdy  używamy  sygnałów  świetnych  jest  noc.  Środkiem  najczęściej 

używanym do ich wysyłania jest latarka z czerwonym filtrem. Jako sygnałów używamy kombinacji 
krótkich bądź długich sygnałów (kropek i  kresek),  przemieszczania źródła światła w określonej 
płaszczyźnie  (pionowo  lub  poziomo)  lub  figur  geometrycznych  „rysowanych”  źródłem  światła 
(okrąg, krzyż itp.).

Dodatkowym  elementem  może  być  nałożenie  na  filtr  nieprzezroczystej  nakładki  z 
określonym kształtem figury geometrycznej  przypisanej  poszczególnym pododdziałom (  Alpha-
kwadrat, Bravo-trójkąt itp.). Pozwala rozpoznać to łatwo wysyłającego sygnały.

3 – 2b. Pistolet sygnałowy15.
Podstawowym modelem pistoletu sygnałowego używanym w WP jest PS wz. 197816. Przy 

jego  pomocy  możemy strzelać   różnego  rodzaju  nabojami  sygnalizacyjnymi.  W nocy  używać 
będziemy gwiazdek pojedynczych i podwójnych (kolory biały,  czerwony, zielony, żółty), w dzień 
używać nabojów dziennych (czerwony i niebieski dym). 

Naboi  sygnałowych  możemy  używać  do  wskazywania  celów  (na  równi  z  amunicją 
smugową) lub powiadamiania (przesłania określonej wiadomości, której przypisany jest określony 
kolor gwiazdki sygnałowej, np. zielona: ”OPANOWAŁEM POZYCJĘ”). Wszystko zależy od inwencji 

15Amerykanie proponują inny podział, przypisując sygnały strzelane z PS do grupy sygnałów pirotechnicznych (razem z dymami). FM 

21-60, Visual…, s.4-1.

16 Technika Wojska Polskiego, Warszawa 1998, s.13.



żołnierzy i uwarunkowań taktycznych, zastosowanie regulują jednak zawsze SOP pododdziału.

3 – 3. Sygnały dymem.

Sygnały dymne używane są do komunikacji między pododdziałami oraz do komunikacji  z 
samolotami i  śmigłowcami.  Sygnały dymne, proste i  wygodne w użyciu,  są kontrastowe na tle 
roślinności  i  widoczne  z  dużych  odległości.  Dymy  używane  są  do  różnorodnych  celów, 
wystrzeliwane z PS mogą służyć do kierowania ogniem i oznaczania celu. Kolorowy dym określi 
pozycję dowódcy, oznaczy krańce pozycji zajmowanej przez pododdział. Określi strefę zrzutu czy 
lądowisko.

Zastosowanie sygnałów zależy od wcześniejszych ustaleń SOP.

3 – 4. Sygnały dźwiękowe.

Sygnały dźwiękiem przekazujemy zazwyczaj  przy pomocy gwizdka.  Spełnia on bowiem 
podstawowy  warunek  sygnału  dźwiękowego,  jest  kontrastowy  wobec  środowiska,  tym  razem 
dźwiękowego. Trudno ustalić jako sygnał w czasie walki  trzy krótkie serie, bowiem nikt go nie 
rozpozna. Połowa pododdziału będzie zresztą nie walczyć, lecz nasłuchiwać, czy sygnał już był.

Podobnie  jak  w  poprzednich  przypadkach  zastosowanie  sygnałów  zależy  od 
wcześniejszych ustaleń SOP.

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIA W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI.

4 – 1. Uwagi ogólne.
Warunki  ograniczonej  widoczności  występują  w  okresach  ciemności,  mgły,  opadów  i 

dymów. W przypadku ciemności można przewidzieć jej nadejście (wynika to z pory doby), lecz 
wystąpienie pozostałych uwarunkowań ograniczających widoczność jest trudne do przewidzenia.

Działania w warunkach ograniczonej widoczności charakteryzują się17:
- obniżeniem skutecznego zasięgu uzbrojenia,
- mniejszym tempem prowadzenia działań,
- wzrostem znaczenia zapór  inżynieryjnych, 
- utrudnionym dowodzeniem,
- potrzebą prowadzenia wzmożonej obserwacji z użyciem środków optoelektronicznych, przy 

obniżonych możliwościach rozpoznawania celów ( identyfikacja na krótkich odległościach),
- obniżeniem  indywidualnej  wydolności  żołnierzy  (ze  względu  na  porę  doby),  wzrostem 

napięcia fizycznego i umysłowego
Na  współczesnym  polu  walki  działania  w  warunkach  słabej  widoczności  oraz  w  nocy 

odgrywają zasadniczą rolę. Już od czasów najdawniejszych istotne było wykorzystanie możliwości 
uniknięcia obserwacji przez przeciwnika i uzyskanie jego pełnego zaskoczenia w czasie działań 
taktycznych.

Wraz z  wzrastającym nasyceniem wojsk  technicznymi  środkami obserwacji  w nocy i  w 
warunkach słabej widoczności, rola prowadzenia działań w takich warunkach nie tylko nie zmalała, 
lecz  stale  wzrasta.  Należy  zadbać  o  odpowiednie  przygotowanie  strzelców do  działań  w  w/w 
warunkach.  Tym  bardziej,  że  noc  nie  zapewnia  tak  doskonałej  osłony  jak  w  poprzednich 
konfliktach.

4 – 2. Indywidualne przygotowanie do działań.

4 – 2a. Nocne widzenie.
Mimo stosowania technicznych środków obserwacji w warunkach ograniczonej widoczności 

i w nocy, nie spada nacisk na indywidualne przygotowanie żołnierza do działania i prowadzenia 
obserwacji w warunkach nocnych bez użycia przyrządów optoelektronicznych.

Adaptacja wzroku.

17Regulamin działań wojsk lądowych, Warszawa 1999, s.218 - 219.



Adaptacja wstępna.
Adaptację należy rozpocząć jeszcze za dnia i unikać wystawiania wzroku na silnie nasłonecznione 
płaszczyzny (istotne także w przypadku zimy i połaci śniegu). Pozostawienie oczu bez ochrony w 
postaci okularów przeciwsłonecznych, pozbawi nas na dłuższy czas możliwości adaptacyjnych i w 
praktyce pozbawi możliwości skutecznego działania.

Adaptacja właściwa.
Następuje zazwyczaj po upływie 30 min w kompletnej ciemności, kiedy oko przystosowuje 

się do niskiego poziomu oświetlenia. Czułość wzrasta ok. 10000 razy18.
USMC  w  celu  oszczędzenia  czasu  proponuje  inną  metodę.  Żołnierze  przez  20  min 

przebywają  w pomieszczeniu przy czerwonym świetle,  gdzie otrzymują ostatnie  polecenia czy 
sprawdzają  sprzęt,  dopiero  później  wychodzą  na  zewnątrz.  W  takich  warunkach  adaptacja 
właściwa trwa 10 min19.

Techniki nocnego widzenia.
Właściwości  ludzkiego  oka  (posiadanie  tzw.  ślepej  plamki)  wymuszają  stosowanie 

odpowiednich technik obserwacji w nocy. Standardowo używane są dwie techniki:
a. pasowe skanowanie obszaru.
Żołnierz  przesuwa  wzrok  wg  schematu  góra-dół,  dzieląc  obszar  obserwacji  na 
równoległe poziome pasy (patrz rys. 4-1)20. Odmianą obserwacji pasowej obszaru jest 
metoda box (rys.4-1a);
b. obserwacja otoczenia obiektu.
Żołnierz obserwuje obszar sąsiadujący z obiektem (patrz rys. 4-2), tak aby nie wystapiło 
zjawisko  ślepej  plamki.  W  celu  obserwacji  większego  obszaru  wykonujemy  ruch 
wzrokiem naśladujący ósemkę. UWAGA! Tą techniką można obserwować obiekt 2-3 
sekundy, później należy przerzucić wzrok na inny obszar. Unikamy wtedy wystąpienia 
zjawiska zlania się tonalnego obiektu (zaniknie zróżnicowanie tonalne szarości).

Rys. 4-1. Metoda pasów w obserwacji nocnej.

18 FM 7-93, Long-range surveillance unit operation, US Army 1995,  Appendix K. Night operations, s. K 1 – 2.

19 Marine Corps Warfighting Publication (MCWP) 3-11.3, Scouting and patrolling, USMC 2000, s. 5-1.

20 FM 7-93, Long…,s. K-2.



Rys. 4-1a. Metoda box w obserwacji nocnej. 
Cyfry wskazują kolejność przemieszczania wzroku.

Rys. 4-2. Metoda obserwacji otoczenia obiektu. Okrąg oznacza punkt końcowy obserwacji, w 
którym wzrok utrzymujemy 2-3 sekundy.

4 – 2b. Przemieszczanie się w nocy.

Przemieszczanie  się  w  nocy  w  warunkach  bojowych  wymaga  dużej  koncentracji  od 
żołnierza.  Doświadczenie  różnych  formacji  rozpoznawczych  pozwala  na  wyróżnienie 
następujących zasad przemieszczania w nocy21:

a. Chodzenie:

- przed wykonaniem kroku oprzyj się na nodze tylniej, przenosząc na nią ciężar ciała,

- wysuń powoli drugą nogę do przodu, badając czy nie ma przeszkód,

- opuść  powoli  wysuniętą  nogę  na  grunt,  poczynając  od  palców.  Stopa  wykonuje  ruch 
przypominający wsuwanie szuflady,

- usuń stopą elementy, które mogą wydać hałas (gałązki itp.),

21MCWP 3.11-3. Scouting…, s. 5-4 – 5-5.



- powoli postaw całą stopę na ziemi i przenieś na nią cały ciężar.

b. Czołganie:

- czołgamy się na dłoniach i kolanach (polskie na czworakach),

- dłoń oczyszcza miejsce postawienia kolana z elementów mogących wydać hałas,

- kolano dociągamy do dłoni i opieramy na gruncie, całą czynność powtarzamy dla drugiej 
nogi,

- broń leży w  zasięgu ręki, przenosimy ją na nowe miejsce dopiero po jego oczyszczeniu,

- całość czynności jest powolna, należy je wykonać bez wydania jakiegokolwiek dźwięku.

c. Zaleganie:

Zalegamy  w  sposób  analogiczny  do  przyjmowania  postawy  strzeleckiej  leżąc. 
Poszczególne ruchy wykonujemy powoli i bezgłośnie, szczególnie opadanie całym ciałem 
na podłoże.

4 – 2c. Reakcja na flarę naziemną/powietrzną
- Flara naziemna

(1) Zakładana  jest  na  odciąg  mechaniczny  w  celu  ostrzeżenia  nieprzyjaciela  przed 
nagłym najściem.

(2) Po  zerwaniu  odciągu,  w  czasie  rozpalania  flary  należy  jak  najszybciej  opuścić 
oświetlony teren. Nieprzyjaciel niezwłocznie otworzy na niego ogień.

(3) Trzymaj oko z którego celujesz zamknięte. Pozwoli ci to zachować  nocne widzenie 
i zdolność prowadzenia ognia.

(4) Gdy flara wypali się, powoli podnieś się lub odczołgaj i dołącz do reszty oddziału.
- Flara powietrzna

(1) Wystrzeliwana  jest  z  pistoletów  sygnałowych,  granatników,  moździerzy,  dział 
różnego typu oraz zrzucana z samolotów.

(2) Przed  rozpaleniem  flary  niezwłocznie  zalegnij,  najlepiej  za  osloną,  która  po 
oświetleniu terenu da cień.

(3) Jeśli zostałeś zaskoczony na otwartym terenie, natychmiast zalegnij i nie poruszaj 
się.

(4) Trzymaj oko z którego celujesz zamknięte. Pozwoli ci to zachować  nocne widzenie 
i zdolność prowadzenia ognia.

(5) Gdy flara wypali się, powoli podnieś się lub odczołgaj i dołącz do reszty oddziału.

4 – 3. Przygotowanie sprzętu do działań nocnych.

Przygotować należy całość sprzętu jaki zabieramy, zaczynając od munduru a kończąc na 
plecaku. Przed wyruszeniem na działania nocne sprawdź swój sprzęt wg następujących punktów:

- dopasowany, wygodny mundur (kieszenie pozapinane),

- paski kamizelki/szelek dociągnięte, tak aby oporządzenie było dobrze dopasowane, lecz 
nie krępowało ruchów,

- sprzęt  noszony w kamizelce  przywiązany linkami  do  oporządzenia  (wypadnie,  lecz  nie 
zginie),

- sprzęt w kamizelce nie powinien grzechotać (sprawdzamy podskakując),

- sprawdzić,  czy części  oporządzenia i  broni  nie odbijają światła.  Jeśli  tak,  zamaskować, 
bądź zmatowić,

- skóra twarzy i rąk zamaskowana,

- dla  ułatwienia  marszu  w  formacji  na  hełmy  i  czapki  naszywamy  „kocie  oczy”  („oczy 
Ranger’a”).  Można  je  naszyć  też  na  paski  zaciągające  klapę  plecaka  lub  tylną  część 
kamizelk taktyczneji, zazwyczaj w formie małych prostokątów, 



- latarki należy zaopatrzyć w czerwony filtr.  Nie oznacza to wcale, że można korzystać z 
otwartego światła. Z latarki korzystamy przy wysyłaniu sygnałów świetlnych (zob. 3-2a) lub 
czytania mapy (wyłącznie pod pałatką). Skutki oddziaływania nawet czerwonego światła są 
na  widzenie nocne niezbyt korzystne,

- sporządź,  korzystając  z  folii  fluorescencyjnej,  tabliczkę  drogową  na  której  zapiszesz 
odległości i azymuty. Możesz także wszyć taką tabliczkę w denko czapki patrolowej,

- jeśli  ruszasz  z  plecakiem,  sprawdź  czy  wszystkie  elementy  są  dobrze  przymocowane. 
Lepiej ich nie pogubić w czasie marszu w trudnym terenie. Ogólną zasadą jest również 
ograniczenie  liczby  wszelkich  wystających  poza  obrys  plecaka  elementów (dopięte  do 
plecaka, np. karimata i śpiwór).

UWAGA! Wykonanie „oczu Ranger’a do czapki patrolowej wygląda następująco:

- wyciąć z folii fluorescencyjnej prostokąty o wymiarach 2,5 cm na 1,25 cm,

- doszyć z tyłu czapki pionowo, centralnie obok szwu łączącego boki czapki(patrrys.4-3)

- odległość między prostokątami 2,5 cm.

Rys. 4-3. Schemat naszycia „oczu Ranger’a” na czapkę patrolową.

Rys. 4-4. „Oczy Ranger’a” na elastycznym pasku nakładanym na hełm.

4 – 4. Noktowizja i jej zastosowanie w działaniach nocnych.

Wojskowe,  obserwacyjne  przyrządy optoelektroniczne (ang.  Night  Vision  Devices NVD) 
dzielą się na następujące grupy:

- noktowizory,

- wzmacniacze optyczne ,

- termowizory.



Ze względu na daleko idące podobieństwa konstrukcyjne, w polskiej nomenklaturze utarło 
się określać pierwsze dwie grupy wspólnym mianem noktowizorów. Nowoczesne armie korzystają 
wyłącznie ze wzmacniaczy optycznych. Noktowizory klasyczne, zostały przez wyżej wymienione 
niemalże całkowicie wyparte.
Wzmacniacze optyczne i noktowizory posiadają trzy podstawowe elementy: obiektyw, przetwornik 
optoelektroniczny (wraz z układem zasilania), okular.

Współczesne noktowizory można podzielić pod względem zastosowań na:

- celowniki noktowizyjne do broni;;
- systemy noktowizyjne pojazdów bojowych
- noktowizyjne  systemy  obserwacyjne  (doręczne,  stacjonarne,  sprzęgane  z  dalmierzami 

laserowymi);
- gogle noktowizyjne.

Aby przedstawić możliwości obserwacji w nocy przy użyciu sprzętu noktowizyjnego prezentujemy 
poniżej wybrane egzemplarze noktowizorów stosowanych w WP:

Celownik strzelecki PPN-322

Kaskadowy  celownik  noktowizyjny  1+  generacji.  Stosowany  do  karabinów  wyborowych  SWD
i  karabinów  maszynowych  m.in.  PK.  Przyrząd  wyposażony  jest  m.in.  w:  podświetlany  krzyż 
celowniczy  (z  regulacją  jasności),  cztery  przysłony  optyczne  dla  różnych  warunków 
meteorologicznych.

Celownik strzelecki NSPU

Kaskadowy celownik noktowizyjny 1+ generacji. Mimo iż, noktowizor zewnętrznie bardzo 
przypomina1PN58, wnętrze jest jednak dalece różne od PN58. W NSPU zastosowano m.in. inną 
lampę  noktowizyjną  i  blok  elektroniki.  Przyrząd,  podobnie  jak  PN58,  nie  posiada  przesłon 
optycznych i ma wbudowany układ automatycznego zabezpieczenia przed zbyt dużym natężeniem 
światła.

Lorneta noktowizyjna NPL-123

22 Zdjęcia i opisy  noktowizorów PPN – 3 oraz NSPU zaczerpnięte zostały z witryny : http://www.noktowizory.k.pl

23 Zdjęcia  i  opisy  lornetki  NPL-1  oraz  noktowizorów  strzeleckich  PCS-5  i  PCS-6  zaczerpnięte  zostały  z 

witryny:http://www.pcosa.com.pl. Dane taktyczne wg opisu producenta.



Lornetka  noktowizyjna  jest  dwuokularowym  urządzeniem  optoelektronicznym 
przeznaczonym  do  obserwacji  celów  w  warunkach  nocnych.  W  konstrukcji  urządzenia 
wykorzystano pasywny wzmacniacz obrazu II  generacji.  Nie wymagane jest  żadne dodatkowe 
źródło światła, co całkowicie eliminuje ryzyko wykrycia.

Przyrząd umożliwia obserwację celu wielkości człowieka z odległości:

- przy oświetleniu 3 ÷ 5 mlx (ciemna bezksiężycowa noc) 300m,

− przy oświetleniu 30 ÷ 50 mlx (noc księżycowa) 600m.

Noktowizor strzelecki PCS-5 „GABRO”

Noktowizor  strzelecki  jest  nowoczesnym urządzeniem celowniczym,  przeznaczonym do 
broni strzeleckiej, w którym zastosowano pasywny wzmacniacz obrazu II generacji. Nie wymagane 
jest żadne dodatkowe źródło światła, co eliminuje ryzyko wykrycia.
Przyrząd umożliwia obserwację celu wielkości człowieka z odległości: 
przy oświetleniu 3 ÷ 5 mlx 300m,
przy oświetleniu 30 ÷ 50 mlx 600m.
Noktowizor może być mocowany na następujących rodzajach broni: 
7.62 karabinku AKMN - 1 
7.62 karabinie maszynowym PPKN-1 
7.62 karabinku strzelca wyborowego SWDN – 1 
granatniku przeciwpancernym RPG – 7N1 
oraz na innych podobnych typach broni z wykorzystaniem różnych uchwytów.

Noktowizor strzelecki PCS – 6.

Noktowizor  strzelecki  PCS  –  6  jest  nowoczesnym  celownikiem  strzeleckim  z  wbudowanym 



pasywnym  wzmacniaczem  obrazu  generacji  II.  Noktowizor  PCS  –  6  służy  do  obserwacji  i 
celowania  z  broni  strzeleckiej.  W  zestawie  z  Dalmierzem  Laserowym  ŁPR  1  umożliwia 
prowadzenie  obserwacji  w dzień  i  w  nocy  oraz  dokonywania  pomiarów odległości  i  kątów do 
wybranych celów.  Zasięg rozpoznawania celu przy kontraście 50%, oraz poziomie naturalnego 
oświetlenia terenu co najmniej 5 mlx i widoczności meteorologicznej 8 km wynosi:
dla celu wielkości sylwetki żołnierza  300 m,
dla celu o wym. 2,5 x 2,5 (czołg)  890 m.
Zasięg  widzenia  celu  zależy  od  wielkości  naturalnego  nocnego  oświetlenia,  przeźroczystości 
atmosfery,  kontrastu  pomiędzy  celem a  tłem i  wielkości  celu.  Zasięg  zwiększa  się  dla  celów 
ruchomych. 
Stosowany do karabinka szturmowego 5.56 mm „Beryl”.

4 - 5. Termowizja.

Termowizja24 (ang.  Thermal  Imaging,  TI)  zrewolucjonizowała prowadzenie działań bojowych na 
współczesnym  polu  walki.  Termowizyjne  przyrządy  obserwacyjne  wykorzystują  zjawisko  emisji 
promieniowania  podczerwonego  przez  obiekty,  a  także  fakt  kontrastu  termicznego  między 
obiektem o dużej emisji, a jego otoczeniem. Duże znaczenie ma również fakt, że jest to metoda 
całkowicie pasywna, co utrudnia wykrycie obserwatora.

Rys. 4 – 4. Zasada działania termowizora.

Na rys. 4 – 4 przedstawiono zasady działania termowizora.  Promieniowanie emitowane 
przez obiekty Z (zimny), G (gorący) i C (ciepły) jest przechwytywany przez optykę „B” i kierowany 
matrycę podczerwieni „C”. Sygnał jest przetwarzany przez blok elektroniki „D” na obraz „E”.

Użycie  termowizji  jest  wszechstronne,  pozwala  ona  widzieć  przez  mgły  i  dymy. 
Zastosowana w dzień umożliwia obserwację ukrytych w roślinności obiektów, a także wewnętrznej 
struktury obiektów.

Rys. 4 – 5. Termowizja zastosowana w dzień. Widać wewnętrzną strukturę budynku oraz 
zróżnicowanie roślinności.

24W omówieniu  tematu  wykorzystano  źródła  US Army CALL;  Own the  night.  Part  2.,  Center  for  Army Lesson Learned  (CALL) 
Handbook,  No. 03-22, CALL 2003, s. 6 – 9.



Rys. 4 - 6. Termowizja zastosowana w zadymionym pomieszczeniu. Na lewym zdjęciu nie widać 
nic, prawe ujawnia grupę ludzi na klatce schodowej.

Uwaga!
Ze względu na szerokie zastosowanie przez potencjalnego przeciwnika urządzeń noktowizyjnych 
i termowizyjnych noc nie zapewnia już takiej osłony przed obserwacją. Stosować należy zabiegi 
maskujące podobnie jak w porze dziennej.

ROZDZIAŁ V.  ZABEZPIECZENIE BOJOWE. SZKOLENIE INŻYNIERYJNE.

5 – 1. Ogólne.

Zabezpieczenie  bojowe  to  całokształt  przedsięwzięć  mających  na  celu  zmniejszenie 
skuteczności uderzeń przeciwnika oraz zapewnienie własnym wojskom sprzyjających warunków 
do wykonania zadań w różnych sytuacjach.

Celem  zabezpieczenia  bojowego  jest  stworzenie  najbardziej  dogodnych  warunków 
zapewniających: ochronę wojsk przed niespodziewanym  uderzeniem  przeciwnika, ukrycie sił i 
środków  przed  rozpoznaniem  przeciwnika  i  wprowadzenie  go  w  błąd;  zwiększenie  zdolności 
ochronnej wojsk i przystosowanie terenu do funkcjonowania pododdziałów, w  tym  zwłaszcza do 
prowadzenia przez nie walki. 

Na  szczeblu  pododdziału  obejmuje:  ubezpieczenie,  maskowanie,  powszechną  obronę 
przeciwlotniczą, zabezpieczenie inżynieryjne i obronę przeciwchemiczną25.

5 – 2. Osłona, ukrycie i maskowanie indywidualne żołnierza26.

Jeżeli nieprzyjaciel może ciebie widzieć, może ostrzelać ciebie i twoich towarzyszy. Musisz 
więc ukryć się przed obserwacją nieprzyjaciela, a także znaleźć osłonę przed jego ogniem. Kiedy 
teren  nie  daje  takich  możliwości,  musisz  sam przygotować  ukrycie,  używając  naturalnych  lub 
sztucznych materiałów. 

Osłona.

a. Osłona chroni żołnierza od pocisków, odłamków, płomieni oraz skutków zastosowania broni 
ABC. Chroni też żołnierza przed nieprzyjacielską obserwacją. Osłona może być naturalna 
lub sztuczna.

Naturalna osłona to wszelkiego rodzaju kloce drewna, drzewa, pniaki i zagłębienia terenu. 

Sztuczna osłona to osłona zbudowana przez człowieka i są to wszystkiego rodzaju pozycje 
bojowe,  rowy,  ściany,  gruzy i  leje.  Nawet  najmniejsze zagłębienie może dawać osłonę, 
wykorzystaj więc każdą okazję jaką daje teren.

25 W niniejszym rozdziale nie zostanie omówione zagadnienie ubezpieczenia z powodu wykraczania tego zagadnienia poza ramy 

wyznaczone przez PSW.

26 Szkielet podrozdziału stanowi FM 21-75: FM 21 – 75, Combat skill…, s. 1-1 -  1-10; Równie cenne było użycie jako materiału  

dodatkowego podręcznika wojsk zmechanizowanych: Podręcznik  walki pododdziałów zmechanizowanych (pluton,drużyna), Warszawa 

1999, s. 342 – 352.



b. Żołnierz w walce potrzebuje osłony zarówno przed ogniem bezpośrednim ( na wprost) i 
ogniem pośrednim.

W obronie, żołnierz buduje osłonę w postaci pełnej pozycji bojowej, która winien zbudować 
maksymalnie wykorzystując naturalne warunki.

W  marszu  wykorzystuj  wszelkie  naturalne  osłony,  które  znajdują  się  między  twoim 
oddziałem  a  pozycjami  nieprzyjaciela  (rozpoznanymi  lub  przypuszczalnymi).  Używaj 
wszelkich  obiektów terenowych  wąwozów,  wzgórz,  lasów,  zakrzaczeń  itp.,  które  mogą 
zakłócić  obserwację  i  prowadzenie  ognia  przez  nieprzyjaciela.  Unikaj  otwartych, 
nieosłoniętych  obszarów.  Unikaj  ekspozycji  sylwetek  żołnierzy  na  kontrastowym tle  np. 
nieba, unikaj szczytów wzgórz i ich grzbietów.

Ukrycie.

a. Ukrycie  chroni  żołnierza  przed  nieprzyjacielską  obserwacją,  nie  chroni  jednak  przed 
nieprzyjacielskim  ogniem.  Nie  należy  popełniać  błędu  myśląc,  że  będąc  niewidzianym, 
jesteśmy  niezagrożeni  oddziaływaniem  ogniowym  nieprzyjaciela.  Podobnie  jak  osłona, 
ukrycie  może  być  naturalne  lub  sztuczne.

Naturalne  ukrycie  to  wszelkiego  rodzaju  krzaki,  trawa,  drzewa  i  cienie  przedmiotów 
terenowych.

Sztuczne  ukrycie  to  mundur  polowy,  siatka  maskująca,  malowanie  twarzy  i  materiał 
naturalny,  który  został  przeniesiony  w  celu  maskowania  nienaturalnych  elementów. 
Sztuczne elementy maskujące winny zostać wtopione w naturalne otoczenie.

b. Przestrzeganie dyscypliny w stosunku do użycia światła,  ruchu żołnierzy oraz kamuflaż 
indywidualny, są twoim naturalnym sprzymierzeńcem.

Dyscyplina w użyciu światła to kontrolowanie żołnierzy tak, aby nie używali światła białego 
w nocy, nie palili papierosów na otwartej przestrzeni (inna sprawa, aby nie palili w ogóle) 
oraz nie używali w pojazdach przednich świateł i białego światła do oświetlania wnętrza 
wozów.

Dyscyplina dźwiękowa sprowadza się do ograniczenia dźwięku wydawanego przez oddział 
np. ekwipunek bojowy oraz używania sygnałów dowodzenia, bez użycia głosu.

Dyscyplina ruchu sprowadza się do unikania zbędnego ruchu w bazie, opuszczania pozycji 
bez konieczności oraz marszu w odkrytym terenie, nie gwarantującym osłony i ukrycia.

W obronie buduj dobrze zamaskowane pozycje i unikaj ich opuszczania.

W natarciu używaj kamuflażu i staraj się je prowadzić w terenie gwarantującym ukrycie. 

Nie popełniaj błędu, myśląc, że w nocy jesteś niewidoczny. Nieprzyjaciel posiada środki 
nokto - i termowizyjne, dzięki którym może być skuteczny jak w dzień.

Maskowanie.

a. Kamuflażem nazywamy wszystkie  elementy naturalne lub sztuczne,  których używasz w 
celu upodobnienia się i swego ekwipunku do terenu w którym działasz.

b. Ulepszaj i  zmieniaj swoje maskowanie tak często jak tego wymaga sytuacja taktyczna i 
zmieniający się teren twojego działania. Czas zmiany jest także uwarunkowany warunkami 
pogodowymi i więdnięciem roślinności, którą użyliśmy. Podobnie sztuczne elementy będą 
się zdzierać, ścierać i gubić. Jeśli nie dostrzeżesz tego zjawiska, możesz szybko zacząć 



się odcinać od otoczenia i rychło staniesz się dobrym celem.

c. Zasady maskowania indywidualnego.

Ruch. Zwraca uwagę i jest widoczny nawet z dużej odległości gołym okiem i zdradza twoją 
pozycję. Na pozycji obronnej poruszaj się wolno i nisko (najczęściej czołganiem się niskim lub 
wysokim). Ruszaj się tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne. W czasie przemieszczania się, 
rób to w terenie zakrytym. 

Kontur i cień. Mogą również zdradzić twoja pozycję i naprowadzić obserwatora. Zwracaj uwagę 
na przebywanie w cieniu, rozmywaj maskowaniem swoje i sprzętu kontury. Staraj się budować 
stanowisko ogniowe również w cieniu, starając się aby cień, pozostał tam w ciągu całego dnia. 
W czasie przemieszczania poruszaj się również w cieniach, nie eksponuj  swej  sylwetki  na 
kontrastowym tle (ciemnym lub jasnym).

Światło.  Światło  lub jego refleksy szybko zdradzą twą pozycję.  W ciemności  może być to 
papieros lub latarka. Za dnia może być to światło odbite od polerowanych powierzchni, szkła, 
hełmu, zegarka lub jasnej skóry. Zamaskuj to za pomocą materiału, farby maskującej, błota itp.

Kształt. Kształt ludzkiej postaci i hełmu jest łatwo rozpoznawalny. Użyj wszelkich możliwości, 
aby rozmyć swój kształt. Zwróć uwagę, aby nie przesadzić, maskowanie nie powinno utrudniać 
twoich ruchów.

Kolor.  Unikaj  kontrastu  koloru  twego  munduru  z  otoczeniem.  Staraj  się  również  unikać 
noszenia kontrastowego oporządzenia.

Pozycja. Buduj pozycje tam, gdzie nieprzyjaciel nie będzie się tego spodziewał. Unikaj więc 
miejsc oczywistych. Na wzgórzach buduj je po ich przeciwnej, względem przeciwnika, stronie. 
Unikaj samotnych kęp krzewów, domów i terenów obok szlaków komunikacyjnych. Nigdy nie 
buduj ich na otwartym terenie.

Rozproszenie. Staraj się nie skupiać żołnierzy, czy pojazdów, na małym terenie. Unikaj zbiórek 
większej  liczby  żołnierzy,  stanowią  dobry  cel  (zgodnie  z  wyszkoleniem  obsługi  karabinu 
maszynowego,  nie  warto  tracić  amunicji  na  mniej  niż  trzech  żołnierzy)  i  zwracają  uwagę 
obserwatora. Rozciągaj więc swój szyk w takim stopniu, aby nie stracić kontroli.

d. Praktyka maskowania

Ogólne.  Zanim  rozpoczniesz  maskowanie  przeanalizuj  teren   w  jakim  będziesz  działać. 
Dobierz  odpowiednio  materiał  naturalny,  jak  i  sztuczne  elementy  maskujące,  które  go 
uzupełnią. Gdy zmienisz obszar działania, pamiętaj o zmianie maskowania i  dostosuj je do 
aktualnych potrzeb. Użyj trawy, mchu, roślinności, pomaluj twarz.

Pozycje bojowe. 

(1) Gdy budujesz stanowisko ogniowe używaj do maskowania materiału stanowiącego podłoże 
pozycji.  Używamy  go  do  zamaskowania  pozycji  z  wszystkich  kierunków,  maskujemy 
również dno stanowiska, aby zabezpieczyć przed wykryciem z powietrza. Nie nadużywaj 
maskowania,  może to  wyróżnić  twoją pozycję.  Staraj  się  go dostosować do większego 
obszaru.  Obszar  pozycji  nie  powinien zostać pozbawiony całości  roślinności,  jak się  to 
zdarza przy oczyszczaniu przedpola, może to automatycznie zwrócić uwagę nieprzyjaciela. 
Nie czekaj na ukończenie pozycji, maskuj ją już w trakcie budowy.

(2) Nie  dopuszczaj  do  sytuacji,  że  wokół  stanowiska  leżeć  będą  porzucone  elementy 
ekwipunku,  racje  żywnościowe,  biała  bielizna  itp.  Nie  rozbieraj  się  z  podkoszulka  na 
otwartym terenie – będziesz świecić na odległość kilometra. Nie używaj ognia tam gdzie 
może zostać dostrzeżony lub przeciwnik wyczuje dym. Maskuj ścieżki wewnątrz pozycji.

(3) Kiedy  ukończysz  budowę  pozycji  i  jej  maskowanie,  popatrz  na  nią  od  strony 



nieprzyjacielskiej. Kontrola z odległości ok. 35 m (odległość skutecznego ognia i dobrego 
rzutu granatem), jeśli wypadnie niezadowalająco, popraw maskowanie.

Maskowanie indywidualne żołnierza.

Hełm. 
Należy  rozmyć  regularny  kształt  hełmu  poprzez  dodanie  elementów  maskujących 

naturalnych  lub  sztucznych.  Elementy  maskujące  mocujemy sznurkiem,  paskami  nośnymi  lub 
gumkami. Jeśli dysponujemy gładkim hełmem, maskujemy bo plamami z błota lub malujemy farbą 
w plamy.

Mundur. 
Obecnie większość mundurów jest wykonanych z materiału maskującego, przydatnego w 

terenie.  Mundur  należy  zawsze  uzupełnić  o  elementy maskujące  (patrz  wyżej),  unikać  należy 
wszystkich barwnych  elementów.  Wszelkie  naszywki  (jeśli  je  stosujemy)  należy  wykonywać  w 
wersji o zmniejszonej widzialności. Mundury w odcieniach zieleni nie są najlepsze w działaniach 
MOUT, gdzie należy stosować odcienie szarości, wytłumione brązy itp. Podobnie sprawa wygląda 
w terenach zaśnieżonych, gdzie stosujemy białe kombinezony lub w przypadku improwizacji białe 
prześcieradła itp.

Skóra twarzy i rąk. 
Maskujemy  farbą  maskującą  lub  sposobami  prowizorycznymi  (  błotem,  ziemią,  węgiel 

drzewny). Żołnierze czynią to w parach, stosując zazwyczaj dwukolorowy schemat, składający się 
z nieregularnych, skośnych plam. Zasada malowania jest prosta; elementy wystające malujemy 
ciemnym kolorem, zacienione jasnym. Malujemy twarz, szyję,  tył głowy,  uszy.  Dłoni zazwyczaj 
używamy  do  znaków  dowodzenia,  powinny  być  więc  kontrastowe,  choć  względy  taktyczne 
warunkują wymogi maskowania.

Rys. 5 - 1 . Przykład maskowania regularnych kształtów sylwetki i hełmu . Używamy wszelkich 
dostępnych elementów do mocowania maskowania, oporządzenia czy też pagonów. Zwraca 

uwagę niezamaskowana,  „świecąca” szyja strzelca po lewej.



Rys. 5 - 2. Ten strzelec  prezentuje klasyczny skośny układ pasów maskujących kontury twarzy. 
Zwraca  uwagę maskowanie regularnego kształtu hełmu.

5 – 3. Fortyfikacja polowa. Stanowiska ogniowe.

Celem budowy fortyfikacji polowych jest zapewnienie skutecznej osłony żołnierzom przed 
oddziaływaniem ogniowym przeciwnika i zwiększenie możliwości przetrwania pododdziału na polu 
walki.

Każde stanowisko  ogniowe (poza  stanowiskami  improwizowanymi)  winno  zabezpieczać 
przed ostrzałem ogniem bezpośrednim i  pośrednim.  Winno również (w ograniczonym stopniu) 
chronić przed oddziaływaniem środków masowego rażenia: broni nuklearnej i chemicznej.

W przypadku najmniejszego elementu na polu walki, sekcji dwuosobowej, podstawowym 
elementem wykonywanym jest stanowisko ogniowe do pozycji strzeleckiej stojąc. Pod względem 
osłony winno zapewniać27:

- osłonę  czołową  przed  ogniem  bezpośrednim  z  broni  strzeleckiej  (małokalibrowej). 
Przyjmuje się, że minimalną osłonę zapewnia ok. 80 –100 cm ziemi przedpiersia,

- osłonę z góry, zabezpieczającą przed odłamkami pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych. 

Nie zabezpiecza przed trafieniem bezpośrednim,
- osłonę boczną, przed ogniem bezpośrednim i odłamkami,
- osłonę tylnią, przed skutkami ognia własnego (np. szczątkami sabotu oddzielającego się od 

pocisku z armaty czołgowej).

Stanowisko dwuosobowej sekcji posiada niewątpliwe zalety, które dają mu przewagę nad 
tradycyjnie stosowanym w WP jednoosobowym stanowiskiem dla żołnierza. Są to:

- dostosowanie do prowadzenia ognia flankowego (podstawowy sektor) i czołowego,
- osłona przed czołowym ogniem prowadzonym przez nieprzyjaciela,
- możliwość budowy osłony od góry,
- prawdopodobieństwo przetrwania uderzenia granatem ręcznym, ze względu na posiadanie 

szczelin na granaty,
- psychologiczne wzmocnienie morale poprzez wsparcie kolegi.  Ma to duże znaczenie w 

przypadku długotrwałego, wyczerpującego starcia,
- w przypadku ranienia jednego z żołnierzy, stanowisko nie zostaje wyłączone z walki.

Rys. 5-1. Przykładowe układy stanowisk dwuosobowych:

Pozycja w kształcie prostokąta28.
Pozycja w kształcie litery ”U”.

5 – 2a. Budowa stanowiska ogniowego.

27FM 5 –103 Survivability, US Army 1985, s. 4-2.

28Rysunki stanowisk z  FM 5 –103 Survivability, US Army 1985, s. 4-6.



1. Stanowisko dla jednego żołnierza do pozycji strzeleckiej leżąc (WP).

Wykonanie:
- w pozycji leżąc zaznaczamy saperką prostokąt o wymiarach przedstawionych na rysunku 

( długość dostosowana do wzrostu żołnierza),
- zaznaczony  prostokąt  „kroimy”  na  mniejsze  kwadraty,  tak  aby  wykorzystać  darń  do 

późniejszego maskowania,
- wyciętą darń odkładamy obok, tak aby jej nie zasypać przy budowie przedpiersia,
- wydobytą ziemię odrzucamy do przodu, budując przedpiersie,
- w stanowisku budujemy półkę na granaty i magazynki (nie usypujemy jej, pozostawiamy 

ziemię nie kopiąc głębiej),
- w przedpiersiu wykonujemy strzelnicę,
- całość maskujemy darnią i innymi materiałami, tak aby upodobnić stanowisko do otoczenia.

Rys. 5-2. Schemat stanowiska ogniowego do pozycji strzeleckiej leżąc, wymiary w centymetrach 
(WP).

2. Stanowisko dla jednego żołnierza do pozycji strzeleckiej leżąc (US Army).

W przypadku US Army istnieje podział na kilka rodzajów stanowisk pojedynczych do pozycji 
strzeleckiej leżąc. Są to pozycje określane mianem improwizowanych ( ang. hasty – nagły, szybki):

- pozycja  za  plecakiem.  Zrzucony  przez  lewe  ramię  plecak  stanowi  improwizowane 
przedpiersie,

- pozycja w  leju lub zagłębieniu terenowym,

- dołek strzelecki bez użycia naturalnej osłony ( z usypanym przedpiersiem),

- dołek strzelecki z użyciem naturalnej osłony (z wykorzystaniem drzewa, belki, kamienia itp. 
plus usypane przedpiersie).

Istnieje  określony  jeden  (!)  wymiar  stanowiska  –  głębokość,  która  zabezpiecza  przed 
ogniem  pośrednim  to  1,5  stopy  (około  45  –  50  cm).  Kolejną  regulacją  jest  stwierdzenie,  że 
przedpiersie  ma  osłaniać  żołnierza  przed  ogniem.  Jako  że  nie  istnieje  instrukcja  podajemy 
przybliżony schemat wykonania stanowiska (strzałka określa kierunek ognia przeciwnika).

Rys. 5-3. Schemat stanowiska ogniowego do pozycji strzeleckiej leżąc (US).



3. Stanowisko dla dwóch żołnierzy do pozycji strzeleckiej stojąc (US Army)29.

Stanowisko wykonujemy według następującej procedury:

1. Wyznaczamy miejsce na stanowisko ( w nomenklaturze US Army ten etap nazywany jest 
wyznaczeniem  stanowiska  prowizorycznego  –  hasty  position).  Musi  ono  spełniać 
następujące warunki:

- posiadać osłonę w postaci nierówności terenu, drzewa, gruzu itp.,

- osłona winna być wystarczająco szeroka (min. 50 cm), aby zatrzymać pociski z broni 
małokalibrowej. Musi być również wystarczająco długa, tak aby schroniło się za nią 
dwóch  żołnierzy,  a  ogień  wylotowy  ich  broni  nie  był  widoczny  (w  praktyce  jest 
wypełnienie wszystkich tych warunków jest niewykonalne).

2. Wyznaczenie sektorów ognia: podstawowego i dodatkowego. Podstawowy skierowany jest 
zawsze  na  skrzydło  stanowiska,  dodatkowy  przeznaczony  do  prowadzenia  ognia 
czołowego. Pomocne będzie wbicie trzech palików wyznaczających sektory. Konieczne jest 
usunięcie wszelkich przeszkód, które blokują ci prowadzenie ognia. 

3. Wyznaczenie  prostokąta  o  wymiarach  zapewniających  swobodne  poruszanie  się  i 
prowadzenie ognia. Wg standardu z FM 7-8, długość to dwie długości karabinu M16A2, 
szerokość to dwie długości hełmu M1. Głębokość dostosowana do wzrostu żołnierzy („pod 
pachy”).

Rys. 5 – 4. Wyznaczenie sektorów ognia (czerwony – podstawowy, zakreskowany – dodatkowy)

4. Wykonanie przedpiersia, osłony bocznej i tylnej przy użyciu worków z piaskiem. Wysokość 
osłon i przedpiersia: dwa worki (napełnione w 75%). Jeśli  nie masz worków, wysokość i 
szerokość przedpiersia warunkują wyłącznie wymogi skutecznej osłony.

29Wykorzystano  materiały  USMC  dostępne  na  stronie  szkoleniowej  2  bat.  5  ppm.  1  DPM  (31  MEU(SOC)); 

http://www.2ndbn5thmar.com/mrsm/pp01.htm.; por. przyp. 35.

http://www.2ndbn5thmar.com/mrsm/pp01.htm


Rys. 5 – 5. Wykonanie osłon bocznych i tylnej.

Rys. 5 – 6. Profil stanowiska w rzucie perspektywicznym.

5. Uzupełnienie przedpiersia i osłony ziemią z wykopu (szerokość przedpiersia co najmniej 80 
cm).

6. Wykonanie  w  wykopie  szczelin  na  wybuchający  granat/szczelin  odwadniających.  W 
szczeliny te także wpadać będzie większość łusek.

7. Maskowanie całości ( pozycja nie może być widoczna z odległości 35 m, rzut granatem).

Jeśli dysponujemy czasem możemy wykonać dach stanowiska:

1. Dach  sporządź  z  drewnianych  bali  o  grubości  co  najmniej  20  cm  lub  elementów 
prefabrykowanych. Szerokość dachu winna zapewniać wam prowadzenie ognia w sektorze 
podstawowym spod dachu.

2. Dach  impregnujemy  kładąc  na  niego  poncho,  folię,  worki  foliowe  itp.  Na  tę  warstwę 
kładziemy worki z piaskiem i przysypujemy ziemią. Grubość warstwy ziemi minimum 25 cm. 



Całość maskujemy.

3. Jeśli nie możemy wykonać dachu centralnie nad stanowiskiem, wykonujemy dwa mniejsze 
daszki na bokach pozycji. W tym przypadku dach znajduje się na wysokości gruntu, zaś 
długość pozycji ulega zwiększeniu o dwie dodatkowe nisze służące za schronienie.

Uwaga!

Twoje stanowisko może być perfekcyjnie wykonane, lecz jeśli nie zamaskujesz go 
odpowiednio, szybko zginiesz!

Uwagi końcowe:

1. Przedpiersie usypuj tylko w sytuacji  braku naturalnej  osłony.  Choć zdarza się to 
często, wykorzystaj jak najlepiej teren, którym dysponujesz.

2. Nie każde stanowisko ogniowe musi być przystosowane do dwóch sektorów ognia. 
Także do prowadzenia ognia w kierunku obu skrzydeł.

3. Pamiętaj,  istnieje  tylko  pewien  zbiór  reguł  budowania  stanowiska  ogniowego. 
Wszelkie modyfikacje i sposób dostosowania stanowiska do warunków terenowych 
zależy wyłącznie od inicjatywy żołnierza.

Rys. 5 - 7. Schemat stanowiska dwuosobowego wg FM 7-830.

5 – 3. Zapory przeciwpiechotne.

5 – 3a. Klasyfikacja31.

Zapory przeciwpiechotne to różnego rodzaju przeszkody mające za zadanie utrudnić lub 
uniemożliwić  żołnierzom przeciwnika  przejście  określonego  terenu.  W niniejszym opracowaniu 
skoncentrujemy się na zaporach drutowych. Ich klasyfikacja przedstawia się następująco:

a) stałe:

- sieci kolczaste,

- płoty kolczaste,

b) przenośne:

- kozły kolczaste,

- walce kolczaste,

- jeże kolczaste,

30FM 7-8, s. 2-89; Podręcznik  walki pododdziałów zmechanizowanych…, s. 424 – 426.

31Podręcznik  walki pododdziałów zmechanizowanych…, s. 424 – 426.



- zapory mało widoczne (w pakietach),

- improwizowane (potykacze).

Zapory  przeciwpiechotne  sporządzane  są  z  drutu  kolczastego,  drutu  ostrzowego  lub 
cienkiego  drutu  stalowego  (zapory  mało  widoczne  i  potykacze).  Obecnie  odchodzi  się  od 
stosowania drutu kolczastego na rzecz drutu ostrzowego, jako znacznie bardziej skutecznego w 
działaniu.

Rys. 5 – 8a. Wysoka sieć kolczasta trzyrzędowa.

Rys. 5 – 8b. Niska sieć kolczasta .

( w celu większej przejrzystości rysunku usunięto część szczegółów).

Rys. 5 – 9a. Płot kolczasty.



Rys. 5 – 9b. Płot kolczasty wzmocniony.

Rys. 5 – 10.  Walec kolczasty w  konfiguracji potrójnej poziomej.

Rys. 5 – 11. Kozioł kolczasty (kozioł hiszpański).



Rys. 5 – 12. Walec kolczasty z drutu ostrzowego ( General Purpose Barbed Tape Obstacle).

5 – 3b. Zapory mało widoczne improwizowane (potykacze).

Zapory  mało  widoczne   występować  mogą  w  postaci  gotowych  pakietów  (sieć 
zazębiających się pętli o średnicy ok. 30 – 50 mm wykonanych z drutu stalowego, pokrywająca 
obszar 4 m2) lub improwizowanej, w postaci potykaczy.

Rys. 5 – 10. Sieć potykaczy.

Wykonanie:

1. Materiały: zwój drutu stalowego (o średnicy 0,5 mm) o długości 100 m, paliki (o długości 50 
cm) 50 sztuk.

2. Drut  dzielimy na odcinki  po ok. 25 m, paliki  wbijamy w czterech szeregach (zygzakiem) w 
odległości ok. 2 m od siebie. Odległość między rzędami ok. 2 m. Palik wbijamy ok. 30 cm w 
ziemię.

3. Wiążemy drut na palikach.

Uwaga !
Potykacze stawiamy w terenie, który gwarantuje ich maskowanie (krzaki, wysoka trawa 
itp.). Można je zaopatrzyć dodatkowo w komplety czostków, tak aby sporządzić pułapkę 
raniącą nieprzyjacielskich żołnierzy.

5 – 3c. Pokonywanie zapór.

Przejście w zaporze drutowej można wykonać dwoma sposobami:

a) mechanicznym, przecinając druty nożycami,

b) wybuchowym, przy pomocy ładunku wydłużonego.

Wykonywanie przejścia nożycami (w zaporze drutowej):

a) przecinaj najniższą nić drutu, aby zamaskować fakt przejścia,

b) przecinaj drut tuż przy słupku. Unikniesz zbędnego hałasu i łatwiej odciągniesz drut na bok,

c) możesz  skorzystać z  pomocy drugiego żołnierza,  który podtrzyma przecinaną nić.  Gdy 
jesteś sam, przecinaj drut stopniowo, aby go osłabić. Potem wystarczy go przełamać.

Pokonywanie płotu kolczastego. Możemy wykonać to dwoma sposobami:

a) dołem,  czołgając  się  na  plecach  odsuwamy  nić  drutu  do  góry,  aby  umożliwić  sobie 
przejście. Należy uważać, aby broń i oporządzenie nie zaczepiły o drut;



Rys. 5 – 13. Pokonywanie sieci kolczastej dołem.

b) górą,  naciskając górną nić,  aby ją obniżyć i  przełożyć kolejno nogi  nad siecią.  W celu 
ułatwienia  przejścia,  na  drut  można  narzucić  matę  lub  koc  (jest  to  dopuszczalne  w 
sytuacjach, gdy mamy pewność że nie jesteśmy obserwowani lub kiedy szybkość działania 
w czasie szturmu jest niezbędna).

ROZDZIAŁ VI. OBSERWACJA NA POLU WALKI
6 – 1. Ogólne.

W  czasie  prowadzenia  wszystkich  typów  działań  jedną  z  najważniejszych  czynności  jest 
prowadzenie  obserwacji.  Zwłaszcza  jeśli  znajdujesz  się  na  posterunku  obserwacyjnym  czy 
stanowisku ogniowym.

Obserwacja jest  zorganizowanym, ciągłym, uważnym i  systematycznym śledzeniem działań 
przeciwnika w  określonym terenie  (pasie,  sektorze,  kierunku lub rejonie),  w celu  zdobywania 
aktualnych informacji o położeniu nieprzyjaciela.

6 – 2. Prowadzenie obserwacji.

a) Stanowisko obserwacyjne.

Stanowisko obserwacyjne/posterunek obserwacyjny powinno zapewniać:

− dobry wgląd w teren przeciwnika z granicach określonych zadaniem,

− ukrycie przed obserwacją przeciwnika (naziemną i powietrzną),

− ochronę przed ogniem nieprzyjaciela,

− dogodne i skryte podejście.

Miejscami dogodnymi dla założenia posterunku obserwacyjnego są:

− zbocza wzgórz od strony przeciwnika,

− skraje lasu,

− strychy i piętra domów,

− stanowiska strzeleckie, rowy itp. zapewniające wgląd w teren przeciwnika.
Uwaga !!!

Wybieraj miejsce na stanowisko obserwacyjne należy unikać miejsc oczywistych i 
rzucających się w  oczy przeciwnikowi.

b) Sektor i pas obserwacji.



Do prowadzenia obserwacji wyznacza się dla stanowiska obserwacyjnego:

− sektor obserwacji. Określa go trójkąt, którego wierzchołkami są: stanowisko obserwacyjne i dwa 
punkty charakterystyczne (dozory).

− pas  obserwacji.  Obszar  pasa  obserwacji  określają  cztery  punkty:skrajne  stanowiska 
obserwacyjne (ogniowe) i dwa punkty charakterystyczne (dozory).

a) Określanie kierunku.

Klasycznym sposobem określania kierunku jest użycie stopni/tysięcznych, ze względu jednak 
na stres występujący na polu walki, w celu szybkiego określenia kierunku należy posługiwać  się 
metodą tarczy zegarowej i kierunków głównych. Stopni/tysięcznych zaś używać w sporządzanych 
szkicach obserwacji.

Metoda tarczy zegarowej.

Metoda stosowana do szybkiego określenia kierunku, zwłaszcza gdy potrzebna jest szybka 
reakcja pozostałych żołnierzy.

Uwaga !!!
Godzina „12” zawsze znajduje się na wprost nas, zaś godzina „6” oznacza kierunek za naszymi 
plecami. Jest to niezależne od zmiany kierunku przemieszczania się.

Rys. 6 – 1. Kierunki na tarczy zegarowej.

Przykład: 
Grupa żołnierzy nieprzyjaciela na godzinie „DRUGIEJ” (opcjonalnie: Nieprzyjaciel na „DRUGIEJ”). 
200 metrów.

Metoda kierunków głównych (opisowa).

Metoda  alternatywna  do  metody  zegarowej,  określająca  kierunek  w  sposób  opisowy  przy 
pomocy klasycznych określeń „CZOŁO – TYŁ – FLANKA”.

UWAGA: Nie używamy w  meldunku terminu „ODLEGŁOŚĆ”. 

Niekiedy odległość rozbija sie na pojedyncze cyfry: „jeden – pięć – zero”.



Rys. 6 – 2. Metoda kierunków głównych.

Przykład:
Określenie kierunku: Od czoła z lewej.

Cel:  Zamaskowany transporter opancerzony  

Odległość: 200 metrów.

Metoda punktów charakterystycznych.

Metoda polega na użyciu w celu wskazania celu charakterystycznych punktów terenowych 

znajdujących się w sektorze obserwacji. 

Przykład: 
Określenie kierunku:  DRZEWO PRZY DRODZE. Zakrzaczenia na prawo od drzewa

Cel:  Stanowisko karabinu maszynowego.

Odległość: 400 metrów.

Rys. 6 – 3. Metoda charakterystycznego punktu terenowego.

(Szkic do przykładu).

Metoda dozorów.

Jeśli obserwację prowadzimy z stałego posterunku/stanowiska ogniowego możemy posłużyć 
się dozorami wyznaczającymi sektor obserwacji oraz dozorami znajdującymi się w sektorze.

Przykład: 
Określenie kierunku:  Dozór 2. DRZEWO. Stok pagórka na prawo od dozoru.

Cel:  Opuszczone stanowisko karabinu maszynowego.



Odległość: 150 metrów.

b) Prowadzenie obserwacji.

Podstawowym sposobem prowadzenia obserwacji jest metoda pasów obserwacji. Jest bardzo 
prosta w stosowaniu, ogranicza się właściwie do dwóch składowych:

1. Przeprowadzenie  ogólnego  przeglądu  sektora  obserwacji.  Przegląd  rozpocznij  od 
obserwacji  terenu  bezpośrednio  przed  swoim  stanowiskiem  (zgodnie  z  zasadą  – 
potencjalnie najbardziej niebiezpieczne cele znajdują się najbliżej) , później przenoś wzrok 
dalej, aż do maksymalnego zasięgu.

2. Podziel  sektor obserwacji na pasy 50/100 – metrowej szerokości. Prowadź obserwację w 
pasie  przenosząc  powoli  wzrok  od  prawej  do  lewej.  Jeśli  nie  jesteś  pewien  wyniku 
obserwacji, powtórz przeglądanie w  pasie.

Rys. 6 – 4. Pasy obserwacji.

Podczas prowadzenia obserwacji należy zwracać uwagę na:

- ruch,

- nienaturalne kształty i kolory,

- odblaski,

- dym/spaliny,

- obłoki kurzu,

- pozycje ogniowe itp,

- miejsca zacienione.

c) Określanie odległości.



Istnieją następujące sposoby określania odległości:

1. „Na oko”,

2. Przy pomocy tysięcznej,

3. Przy pomocy światła i dźwięku (najlepiej w nocy),

4. Przy pomocy urządzeń technicznych ( dalmierzy itp.).

1. Metoda „na oko”.

Należy  zapoznać  żołnierzy  w  terenie  z  odpowiednimi  wielkościami  najpopularniejszych  celów 
znajdujących  się  na  poszczególnych  odległościach  (100/200/300).  Żołnierz  również  powinien 
wiedzieć jakie elementy sylwetki/oporządzenia są widoczne z określonej odległości.

2. Przy pomocy tysięcznej.

Tysięczna to odcinek 1 metra na obwodzie koła (w odniesieniu do obserwatora znajdującego się w 
jego środku) jaki można zobaczyć z  odległości 1000 metrów. Czyli jest to 1/6000 (w przybliżeniu) 
obwodu koła.

Sposoby  przeliczania  wielkości  poszczególnych  elementów  występujących  na  polu  walki 
przedstawia tabela zamieszczona w Aneksie 1.

3. Przy pomocy światła i dźwięku.

Metoda opiera się na różnicy prędkości rozchodzenia się fal świetlnych i dźwiękowych.  Nie wdając 
się w zbędne szczegóły, zastosowanie metody wygląda następująco:

Po zobaczeniu błysku (wybuchu,  strzału)  rozpoczynamy liczenie „121,  122,  123… itd.”.  Każda 
liczba odpowiada w przybliżeniu 300 m odległości.

6 – 3. Szkic obserwacji.

Szkic obserwacji  wykonujemy wg zasad wykonywania szkicu z punktu (przez promieniowanie). 
Zobacz: rozdz. 3 – c oraz rozdz. 3 -4 w części „Terenoznawstwo praktyczne”.

ROZDZIAŁ VII. SZKOLENIE PRZECIWCHEMICZNE

7 – 1. Ogólne.

Bronią  chemiczną  nazywamy  bojowe  środki  trujące  (BST)  tj.  substancje  chemiczne 
gazowe, ciekłe lub stałe służące do rażenia ludzi i zwierząt oraz do niszczenia roślinności. Innym 
celem zastosowania BŚT jest trwałe lub czasowe skażenie terenu, sprzętu, odzieży, żywnośći i 
wody w  celu uniemożliwienia wykorzystania ich przez wojska i ludność cywilną przeciwnika.

 Do BST należą same substancje wraz ze środkami ich przenoszenia.

Ze względu na sposób oddziaływania na organizmy BST dzielą się na32: 

1.  działające na układ nerwowy - to bezbarwne substancje bez zapachu i smaku o bardzo 
silnym efekcie toksycznym porażające układ nerwowy ( inaczej paralityczno-drgawkowe); 
zalicza się do nich: sarin, soman, związki V (tzw. V-gazy). 

2. parzące - to oleiste ciecze, parzące skórę, powodują powstawanie pęcherzy i owrzodzeń w 
ciągu  kilku  godzin  od chwili  skażenia.  Wywołują  one  również  ogólne  działanie  trujące. 
Zalicza się do nich: iperyt, luizyt, iperyt azotowy. 

3. duszące - to ciecze o wysokiej lotności, wdychane w postaci gazowej drażnią i uszkadzają 
płuca, powodując śmierć przez uduszenie. Zalicza się do nich: fosgen i dwufosgen. 

4.  ogólnotrujące –  środki  te  przenikają  do  organizmu  przez  drogi  oddechowe  i  szybko 
wywołują śmierć przez zakłócenie pobierania tlenu przez tkanki. Do tej grupy zalicza się 
m.in. Cyjanowodór (tzw. Kwas pruski) i chlorocyjan. 

32Podział BST na podstawie klasyfikacji OC z uzupełnieniami; http://www.obronacywilna.pl/zkwrp.htm.



5.  toksyny -  to  wytworzone  biologicznie  substancje  chemiczne  o  bardzo  silnym działaniu 
trującym,  które  nasila  się  po  ich wchłonięciu  przez  drogi  pokarmowe i  oddechowe np. 
amantyna ( z żółtego muchomora),  

6. łzawiące i drażniące - najczęściej są to substancje krystaliczne nie stanowiące zagrożenia 
dla życia na przestrzeni otwartej. Najbardziej znanym jest gaz CS. 

7.  psychotoksyczne - to środki o działaniu podobnym do narkotyków wywołujące czasowe 
zaburzenia psychiczne i fizyczne np. LSD - 25.

Ze względu na okres działania BST dzielimy na:

1. trwałe  – zdolność porażania zachowują od kilku godzin do kilku tygodni),

2. nietrwałe  – zdolność porażania zachowują od kilku minut do godziny.

7 – 2. Przykładowe BST i ich działanie33.

a.  Iperyt (tzw.  gaz musztardowy)  -   gęsta,  oleista ciecz o zapachu musztardy.  Trudno lotna, 
należy  do  grupy  BST  trwałych.  Środek  parzący  powierzchnię  skóry,  oczy  i  drogi 
oddechowe. Przenika przez odzież, wymaga zastosowania odzieży ochronnej.

b.  Cyjanowodór  (tzw. kwas pruski) -  ciecz, stosowana zazwyczaj w  postaci lotnej. Działanie 
polegające na blokowaniu enzymów oddechowych i wyłączeniu ośrodka oddechowego. W 
postaci stałej znany jako Cyklon B.

c.  Tabun  -  gęsta, oleista ciecz o brunatnym zabarwieniu. Trudno lotna, należy do grupy BST 
trwałych. Środek blokujący centralny ośrodek nerwowy  organizmu. Działanie stosunkowo 
wolne,  objawiające  się  przyspieszeniem  oddechu,  osłabieniem  tętna,  zesztywnieniem 
mięśni, następuje po kilku minutach od zatrucia. Oddziaływanie przez układ oddechowy i 
skórę. Środkami pokrewnymi są sarin i soman ( tzw. G – gazy).

d. VX - gaz – ciecz, trudno lotna, zazwyczaj stosowana w postaci areozolu. Należy do grupy BST 
trwałych. Oddziaływanie przez układ oddechowy , błony śluzowe i skórę. Bardzo trwały – w 
zimie nawet do 3 miesięcy.

7 – 3. Indywidualne środki ochrony..

7 – 3a. Środki ochrony skóry – ogólnowojskowa  odzież przeciwchemiczna model OP – 1.

OP-1  używa  się  w  czasie  działań  w  terenie  skażonym,  pokonywania  go  w środkach 
transporu i pieszo, do wykonywania częściowych zabiegów sanitarnych, a także w czasie opadów 
atmosferycznych.  Istnieje  możliwość  zastosowania  płaszcza  do  ochrony  przed  atakiem 
biologicznym  i  nuklearnym  (  w  ograniczonym  zakresie:  promieniowanie  cieplne  i  opad 
promieniotwórczy). 

Budowa OP – 1 (rys.7-1):

a)  płaszcz ochronny OP-1M z kapturem (na rys. “A”), 

b)  rękawice ochronne RO-1 z wkładkami ocieplającymi (na rys.”B”),

33



c)  pończochy ochronne PO-1 z kaloszami (na rys.”C”),

d)  torba nośna.

Rys. 7-1. Ogólnowojskowa  odzież przeciwchemiczna OP-1.

Płaszcz  ochronny,  wykonany  z  tkaniny  dwustronnie  gumowanej,  używany  jest  na  trzy 
sposoby:

a)  jako  kombinezon  (z  uszczelnieniem  połączenia  z  pończochami  za  pomocą  zawinięcia  i 
zapięcia dolnej części płaszcza,

b)  jako płaszcz (bez uszczelnienia dolnej części płaszcza),

c)  jako narzutka (bez wykorzystania rękawów).

Decyzję o sposobie wykorzystania płaszcza podejmuje dowódca pododdziału w zależności 
od sytuacji bojowej 34.

OP-1M jako narzutkę stosuje się w następujących przypadkach:

a) w razie  niespodziewanego uderzenia  bronią  chemiczną lub  biologiczną.  Do ochrony przed 
promieniowaniem  cieplnym  wybuchu  jądrowego,  a  także  przy  opadaniu  substancji 
promieniotwórczych,

b) podczas  pokonywania  pieszo  małych  odcinków terenu  skażonego,  znajdującego  się  poza 
zasięgiem broni maszynowej przeciwnika.

OP-1M jako płaszcz stosuje się w następujących przypadkach:

a) podczas działań na terenie skażonym,

a) podczas pokonywania terenu skażonego na środkach transportowych;

b) w czasie działań bojowych w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem, jeśli przewiduje się 
pokonanie terenu skażonego pieszo;

c) podczas przeprowadzania dekontaminacji35 operacyjnej.

OP-1M jako kombinezon stosuje się w następujących przypadkach:

a) działań w terenie silnie skażonym środkami trującymi;

b) działań w terenie skażonym substancjami promieniotwórczymi i środkami biologicznymi w 
razie powstawania kurzu;

c) pokonywania terenu skażonego pieszo oraz pod ogniem broni maszynowej przeciwnika;

34Podręcznik  walki pododdziałów zmechanizowanych…, s.204.

35Dekontaminacja (dezaktywacja, odkażanie ) polega na usuwaniu z powierzchni ciała ludzkiego błon śluzowych oczu, nosa i ust 
substancji promieniotwórczych, środków trujących i biologicznych. 

Celem dekontaminacji jest zmniejszenie absorpcji trucizn przez osoby poszkodowane oraz zapobieganie wtórnemu skażeniu 
służb ratowniczych. 



d) poddawania  całkowitej  dekontaminacji  uzbrojenia,  wozów   bojowych  oraz  środków 
transportu;

e) wykonywania zadań rozpoznania skażeń.

Zakładanie OP-1(jako kombinezon, wykonujemy z założoną maską przeciwgazową): 

a) założyć płaszcz ochronny i zsunąć kaptur na plecy,

b) założyć pończochy ochronne używając do ich mocowania pasków  nośnych, 

c) przymocować pończochy do pasa,

d) uszczelnić połączenie z pończochami:  podwinąć tylną krawędź płaszcza między nogami do 
przodu mocując go z przodu za pomocą pętelki  do pasa lub pętelki  znajdującej się między 
piątym a szóstym guzikiem zapięcia głównego,

e) zapiąć trzy guziki  znajdujące się  po każdej  stronie  dolnej  krawędzi  płaszcza na trzy dolne 
dziurki zapięcia głównego i zapiąć uszczelniacze, 

f) zapiąć sześć guzików zapięcia głównego,

g) założyć hełm,

h) nałożyć kaptur na hełm,

i) założyć rękawice, rękawice wpuszczone do rękawów,

j) założyć oporządzenie i wziąć broń.

Zdejmowanie OP – 1:

a)  ustawić się twarzą pod wiatr,

b)  zdjąć kaptur i rozpiąć płaszcz ochronny,

c)  wyjąć ręce z rękawów, unieść lekko ręce i energicznie odrzucić płaszcz do tyłu,

d)  zdjąć pończochy ochronne,

e)  zdjąć maskę,

f)  zdjąć rękawice.

7 – 3b. Środki ochrony dróg oddechowych – maska MP-4 i MP-5.

Podstawowym  środkiem  ochrony  dróg  oddechowych   jest  maska  przeciwgazowa. 
Wyróżniamy  dwa  podstawowe   rodzaje  masek:  filtracyjne  (oczyszczanie  powietrza  przez 
pochłaniacz) i izolacyjne (całkowicie izolują od skażonego powietrza, oddychanie tlenem z butli).

1. Maska przeciwgazowa  MP-4 (z powodu, że stanowi ona najczęściej spotykany model  w JS, 
zostanie omówiona szczegółowo).

Części składowe (komplet):

Maska przeciwgazowa składa się z części twarzowej, wkładek filtrosorpcyjnych i nagłowia 
taśmowego. Ponadto w skład maski wchodzą : tkanina przeciwzaroszeniową, nakładki okularowe, 
worek z folii i torba nośna.
a)  Część twarzowa - składa się z kadłuba gumowego, półmaski z zaworami wdechowymi, zespołu 

fonicznego - wydechowego i okularów.
b)  Wkładki filtrosorpcyjne - oczyszczają powietrze wdychane ze środków trujących i biologicznych 

oraz substancji promieniotwórczych. 
c)  Nagłowie taśmowe - umożliwia szczelna dopasowanie maski do twarzy. Składa się z sześciu 

taśm  elastycznych  połączonych  ze  sobą  płatem  potylicznym.  Dwie  górne  taśmy  nazwano 
czołowymi, boczne - skroniowymi, a dolne – szczękowymi.

d)  Tkanina  przeciwzaroszeniowa -  zapobiega  potnieniu  okularów  w  czasie  posługiwania  się 
maską. Używa się jej w następujący sposób: Należy chuchnąć na wewnętrzną powierzchnię 



szkła  okularowego  lub  lekko  zwilżyć  mokrym  palcem  i  szybko  przecierać  tkaniną,  aż 
powierzchnia stanie się czysta i sucha. Tkaniny nie można prać. W razie zamoknięcia należy ją 
wysuszyć bez wyżymania. 

e)  Nakładki  okularowe -  zakłada  się  na  zewnętrzną  stronę  okularów  maski  w  temperaturze 
otoczenia poniżej 0 stopni Celcjusza. Nakładki wydaje się tylko na okres zimowy. 

f)  Worek z folii - chroni maskę przed zamoknięciem podczas pokonywania przeszkody wodnej 
wpław.

g)  Torba nośna - służy do przenoszenia maski przeciwgazowej i dodatkowego jej wyposażenia. 
Maskę wkłada się do torby tak, aby była skierowana przodem do otworu i zespołem foniczno - 
wydechowym w dół. Z zewnątrz torby nośnej przyszyte są trzy kieszenie: górna - na worek 
foliowy oraz taśmę nośną, środkowa - na indywidualny pakiet przeciwchemiczny, dolna - na 
taśmę biodrową.

Maskę nosi się w położeniach:
a)  marszowym (na taśmie nośnej torby/pasie głównym z lewej strony),
b)  pogotowia ( torba maski przesunieta do przodu w celu ułatwienia wyciągnięcia maski. Tasma 

biodrowa  zapięta wokół pasa, zamknięcie torby odpięte, pasek hełmu poluzowany.),
c) bojowym (maska założona).

Rys. 7 – 2. Maska przeciwgazowa MP-4. Widoczne składowe części maski. Na uwagę zasługuje 
membrama foniczna umożliwiająca porozumiewanie się głosem.

Maskę  przeciwgazową  zakładamy  w   następujący  sposób  (na  komendę  “Maski  – 
włóż”/”Alarm o skażeniach”/bez komendy) :
a)   wstrzymać oddech, zamknąć oczy,
b)  prawą ręką zdjąć nakrycie głowy, przy opuszczonym pasku podbródkowym, hełm przesunąć do 

tyłu,
c)  lewą ręką otworzyć i przytrzymać otwartą torbę nośną, a prawą uchwycić za zespół foniczno - 

wydechowy i wyjąć z torby,
d) obiema rękami uchwycić na głowie / kciukami - taśmy szczękowe - pozostałymi palcami - taśmy 

skroniowe / i unieść nieco głowę,
e) ułożyć brodę w wgłębieniu podbródkowym, naciągnąć na głowie i sprawdzić, czy taśmy się nie 

poskręcały oraz czy wkład potyliczny znajduje się nisko i po środku głowy / na potylicy /,
f) wygładzić dłońmi obrzeże maski, żeby dokładnie przylegało do twarzy,
g) prawą ręką szczelnie zasłonić dolne otwory  osłony gumowej zaworu wydechowego i wykonać 

silny wydech,
h) zasłonić dłońmi nakładki z zaworami wdechowymi i wykonać wdech, maska jest szczelna, jeżeli 

powietrze nie przedostaje się pod nią,
i) otworzyć oczy i zacząć oddychać,
j) nałożyć nakrycie głowy,
k) zapiąć torbę nośną.

Maskę przeciwgazową zdejmujemy w  następujący sposób (na komendę “Maski – zdejm”):



a)  prawą ręką zdjąć/zsunąć nakrycie głowy, lewą uchwycić maskę za zespół foniczno-wydechowy, 
b)  odciągną maskę nieco w dół, po czym pociągnąć do przodu, a następnie w górę i zdjąć,
c)  nałożyć nakrycie głowy.

UWAGA ! 
Nie należy przechowywać  maski z zamontowanymi pochłaniaczami w  torbie foliowej  w sposób 
stały (dłużej niż 24 godz.). Grozi to zawilgoceniem i uszkodzeniem pochłaniaczy.

Maska przeciwgazowa  MP-4 NIE CHRONI przed tlenkiem węgla !

1. Maska przeciwgazowa  MP-5.

Rys. 7 – 3.  Maska przeciwgazowa MP-5 z bidonem i wężykiem.

Maska  przeciwgazowa  MP-5  przeznaczona  jest  do  ochrony  dróg  oddechowych 
użytkownika przed zawartymi w powietrzu środkami trującymi, pyłem radioaktywnym i aerozolami 
bakteryjnymi. Umożliwia także pobieranie płynu oraz prowadzenie rozmowy. 36.

Części składowe maski:

a) część twarzowa z szybką okularową, zespołem foniczno-wydechowym i taśmami nagłownymi,

b) filtropochłaniacz,

c) bidon i wężyk do pobierania płynów,

d) torba i taśmy nośne torby,

e) opcjonalnie IPP.

Położenia maski MP-5 analogiczne do MP-4.

Czynności przy zakładaniu maski:

a) wyjąć maskę z torby chwytając za filtropochłaniacz,

b) przyłożyć maskę do twarzy,

c) nałożyć nagłowie i zapiąć paski szyjne,

d) sprawdzić  szczelność  maski  wykonując  wdech  przy  zamkniętym  dłonią  otworze  wlotowym 
filtropochłaniacza.

Czynności przy zdejmowaniu maski – powtórzyć  j.w. w  odwrotnej kolejności.

7 -4. Informowanie o skażeniach.

Informacje  o skażeniu przekazać możemy trzema sposobami:

36Zdjęcia masek MP-4 i MP-5 pochodzą z serwisu http://www.maski.wojsko.pl/ipp-95.htm.



a) głosem,

b) dźwiękiem,

c) za pomocą znaku graficznego,

d) bez  sygnału,  poprzez  obserwację  zachowania  innych  żołnierzy  (niekiedy  na sygnał  nie  ma 
czasu).

W przypadku sygnału głosem, używamy następujących haseł (powtarzanych 3-krotnie):

a)  “Gaz!”/ ang. “Gas!”,

b)  “Opad promieniotwórczy!”/ ang. “Fallout!”.

W przypadku sygnału dźwiękiem:

a) przerywany modulowany dźwięk syreny,

b) sekwencje krótkich dźwięków: sygnałów pojazdów mechanicznych, gwizdków, trąbek i innych 
przyrządów dętych albo gongu w stosunku 1:1.

W przypadku znaków graficznych stosowane są następujące oznaczenia stref skażeń:

a) bronią jądrową

b) bronią biologiczną

c) bronią chemiczną

Odwołanie alarmu następuje po:

a) sygnale głosem „Odwołanie alarmu”/”All clear”,

b) sygnał dźwiękowy, nie modulowany dźwięk syreny,

c) zdjęcie znaków ostrzegawczych.

ROZDZIAŁ VIII. ŁĄCZNOŚĆ.

8 – 1. Ogólne.

Łączność stanowi jeden z najważniejszych elementów działań na polu walki.  Zapewnia 
możliwość dowodzenia i kontroli wykonania zadań, a także wymianę informacji między pododdzia-
łami. 

System łączności jest to organizacyjno – techniczny zespół sił i środków łączności oraz in-
formatyki, odpowiadający potrzebom dowodzenia i sterowania środkami rażenia, charakterowi pro-
wadzonych działań i wykonywanym zadaniom. System łączności dzielimy na:

a) łączność dowodzenia – na linii podwładny – przełożony,

b) łączność współdziałania – na linii między pododdziałami współdziałającymi w czasie wyko-
nywania zadania 37.

W systemach łączności używane są dwa podstawowe rodzaje łączności:

a) łączność przewodowa,

b) łączność bezprzewodowa.

Łączność przewodowa wykorzystuje do przesyłania informacji  przetworzonych na impulsy 
elektromagnetyczne  za  pomocą  linii  drutowych,  kablowych  i  światłowodowych.  Do  łączności 
przewodowej zaliczamy:

37 Regulamin działań...., s.50 – 51.



a) telefonię,
b) telegrafię,
c) Internet.

Łączność bezprzewodowa wykorzystuje do przesyłania informacji fale elektromagnetyczne 
wysyłane w przestrzeń. Do łączności bezprzewodowej zaliczamy:

a) radiokomunikację stacjonarną,
b) telefonie komórkową,
c) systemy przywoławcze,
d) telefonie satelitarną, 
e) Internet bezprzewodowy.

8 – 2. Polowe aparaty telefoniczne.

Polowe aparaty  telefoniczne  są  jednym z  najbardziej  niezawodnych  środków łączności 
nawet na współczesnym polu walki, bowiem mimo upływu czasu zachowały swoje najważniejsze 
zalety: prostotę budowy i obsługi oraz dużą odporność na uszkodzenia.

8 – 2a. Polowy aparat telefoniczny AP – 82/MB – CB.

 Polowy aparat telefoniczny AP – 82/MB – CB przeznaczony jest do prowadzenia łączności 
telefonicznej  na  wszystkich  szczeblach  dowodzenia  w  kanałach  telefonicznych  tworzonych  za 
pomocą  przede  wszystkim  przewodowych  linii  łączności  oraz  łączy  bezpośrednich  oraz  linii 
radiowych i radioliniowych.

Przystosowany jest do pracy z własnym zasilaniem (MB) lub zasilaniem zewnętrznym (CB).
Aparat przystosowany jest do zasilania prądem stałym o napięciu:
-    od 3 do 4,5 V z trzech baterii R-20 lub trzech akumulatorów KRH-35/62;
-    12 V podawanym z zewnątrz (przy wyjętych z aparatu źródłach zasilania).

Aparat  może  pracować  przez  120  godzin  z  jednym  kompletem  bateryjnym  lub 
akumulatorowym w normalnych warunkach atmosferycznych przy stosunku nadawania do odbioru 
jak jeden do pięciu.

Sprawny aparat telefoniczny, przy znamionowym zasilaniu zapewnia niezawodną łączność 
telefoniczną na następujące odległości:

a) na linii kablowej PKL (Polowy Kabel Lekki) - do 25 km,
b) na linii kablowej PKA (Polowy Kabel Akustyczny) - do 40 km.

Budowa.
Skrzynka aparatu wykonana jest z masy plastycznej (itamid 353T) koloru khaki, odpornej 

na uszkodzenia mechaniczne. Składa się z: pudełka, wieczka zamykanego za pomocą zamka oraz 
denka mocowanego do pudełka za pomocą wkrętów.

W przedniej i bocznych ściankach wieczka znajdują się wycięcia służące do wprowadzenia 
przewodów linii i uziemienia oraz wprowadzenia sznura mikrotelefonu. W bocznej ściance pudełka 
znajduje się otwór z uszczelnieniem oraz zagłębieniem dla korbki induktora. W przedniej ściance 
pudełka znajdują się uszczelnione otwory, które umożliwiają przedostawanie się fal dźwiękowych z 
elektronicznego  układu  odbiornika  wywołania  induktorowego  na  zewnątrz  aparatu.  W  tylnej 
ściance pudełka znajdują  się  gniazdo radiowe służące do podłączenia  zewnętrznego napięcia 
zasilania.  Do  obu  bocznych  ścianek  przymocowane  są  metalowe  uchwyty  służące  do 
zamocowania paska nośnego.

Do górnej  części  pudełka  przymocowane są:  przycisk  PO odłożenia  mikrotelefonu (dla 
pracy w systemie CB), sprężyna dociskająca mikrotelefon, gniazdo łącza mikrotelefonu, gniazdka 
służące do ustawiania rodzaju pracy (CB - MB) za pomocą zwieracza, zaciski podłączenia linii (LI, 
L2,)  zacisk  uziemienia  (Z),  zacisk  (LK)  służący do urządzenia  punktu  kontrolno-telefonicznego 
(PKT).

Wewnątrz pudełka znajduje się zamykany pojemnik na baterie lub akumulatory.
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy przeprowadzić przegląd aparatu, sprawdzając:
-    stan techniczny i ukompletowanie;
-    napięcie baterii zasilania;
-    sprawność obwodów rozmownych i zerowych.



W przypadku stwierdzenia braków należy je uzupełnić, a zauważone usterki i uszkodzenia usunąć.

Podłączenie  baterii
Przed podłączeniem baterii lub akumulatorów należy sprawdzić woltomierzem ich napięcia, 

które powinny wynosić 1,5 V, a następnie otworzyć pokrywę pojemnika i umieścić w nim baterie 
lub akumulatory tak, aby wyprowadzenia biegunów dokładnie przylegały do sprężyn stykowych i 
aby symbole biegunów baterii lub akumulatorów były zgodne z symbolami umieszczonymi obok 
sprężyn.  Zamknąć  pokrywę  pojemnika.  Wziąć  mikrotelefon  do  ręki,  nacisnąć  przycisk 
mikrotelefonu  (tangentę)  i  sprawdzić  aparat  na  przedmuch.  Przedmuch  powinien  być  dobrze 
słyszany, co świadczy o prawidłowym podłączeniu zasilania.

Aparat  telefoniczny może być również zasilany z  zewnętrznego źródła prądu stałego o 
napięciu  12  V.  W  tym  przypadku  należy  wyjąć  z  pojemnika  baterie  lub  akumulatory  i  do 
zewnętrznych gniazdek, znajdujących się na tylnej ściance skrzynki aparatu, podłączyć napięcie 
12 V przewodami zakończonymi wtykami.  Podczas podłączenia napięcia zewnętrznego należy 
zachować zgodność podłączonego bieguna z oznaczeniem znajdującym się nad gniazdkiem.

Sprawdzenie aparatu

Sprawdzenie obwodu nadawania sygnału zewu. 
Obracając korbą induktora zewrzeć zaciski LI i L2 aparatu na czas nie dłuższy niż l sęk 

(podłączyć  jeden  koniec  przewodu  do  zacisku  liniowego,  a  drugim  końcem dotykać  drugiego 
zacisku).  Jeżeli  podczas  zwarcia  zacisków  obracanie  korbki  staje  się  utrudnione,  obwód 
nadawania sygnału zewu i induktor są sprawne.

Sprawdzenie obwodu zewu. 
Podłączyć  zaciski  liniowe  sprawdzanego  aparatu  z  drugim  aparatem,  którego  obwód 

nadawania sygnału zewu został sprawdzony i wysłać sygnał zewu do sprawdzanego aparatu. W 
ten sam sposób można również sprawdzić działanie induktora.

Sprawdzenie obwodu rozmownego. 
Wziąć mikrofon do ręki, nacisnąć tangentę i podmuchać w mikrofon. Przedmuch słyszany w 

słuchawce,  przed  podłączeniem do  linii,  powinien być głośny,  a  po  włączeniu  aparatu  do linii 
słyszalność przedmuchu powinna być znacznie mniejsza.Po zwolnieniu tangenty przedmuchu nie 
powinno  być  słychać.  Uzyskanie  takich  efektów  świadczy  o  tym,  że  mikrofon,  słuchawka  i 
wzmacniacze są sprawne.

Podłączenie aparatu do linii i sprawdzenie łączności
Aparat podłącza się do linii telefonicznej dwuprzewodowej za pośrednictwem zacisków L1 i 

L2, a na punkt kontrolno-telefoniczny (PKT) - za pomocą zacisków LK i L1. Istnieje też możliwość 
podłączenia  aparatu  do  linii  jednoprzewodowej  za  pomocą  zacisków  L1,  Z  i  L2.  Sposoby 
podłączenia aparatu do linii telefonicznej pokazano na rysunku.

UWAGA !
Zabronione jest włączanie aparatu na PKT za pomocą zacisków L1 i L2, ponieważ w tym 
przypadku poważnie zmniejszy się zasięg łączności między stacjami końcowymi, a w razie 
uszkodzenia się tego aparatu może nastąpić całkowita przerwa w łączności między nimi.

Przed podłączeniem aparatu do linii należy go uziemić. Uziemienie polega na wbiciu kołka 
uziemiającego  w  możliwie  wilgotną  ziemię  i  podłączenie  jego  przewodem  uziemiającym  z 
zaciskiem Z aparatu. Następnie należy koniec przewodu liniowego starannie oczyścić z izolacji na 
długości  15-20  mm,  nacisnąć  na  zacisk  liniowy,  włożyć  pod  zacisk  oczyszczoną  końcówkę 
przewodu i puścić zacisk. Podobnie należy postąpić z drugim przewodem.

Sprawdzić, czy jest przedmuch, a następnie wysyłając sygnał zewu sprawdzić łączność z 
obsługą współpracującej stacji (aparatu telefonicznego, łącznicy lub radiostacji). -Wysłanie zewu w 
systemie  MB  polega  na  pokręceniu  korbką  induktora,  w  systemie  CB  przez  podniesienie 
mikrotelefonu  z  wgłębienia.  Po  zgłoszeniu  się  obsługi  współpracującej  stacji  żądać  przesłania 
zewu do właściwego aparatu i upewnić się, czy elektroniczny układ odbiornika wywoływania działa 



poprawnie. Sprawdzić, jaka jest słyszalność na jednym i drugim końcu linii.
W przypadku podłączenia aparatu do linii jednoprzewodowej należy przewód linii podłączyć 

do zacisku L1, zacisk L2 podłączyć z zaciskiem Z oraz z kołkiem uziemiającym. Jeżeli przewód 
liniowy podłącza się do zacisku L2, wówczas zacisk L1 należy podłączyć z zaciskiem Z i z kołkiem 
uziemiającym.

Robocze położenie mikrotelefonu aparatu jest następujące:
− podczas  pracy  w  systemie  MB  -  na  wieku  skrzynki  po  uprzednim  zamknięciu  go  i 

wyprowadzeniu przez wycięcia przewodów linii i sznura mikrotelefonu,
− podczas pracy w systemie CB - we wgłębieniu górnej części skrzynki, bez zamykania wieka.    

Zasady posługiwania się aparatem telefonicznym.

Zwieracz rodzaju pracy (MB, CB) umieszczony w górnej części skrzynki aparatu należy ustawić:
1  - podczas współpracy z centralą telefoniczną systemu MB lub dowolnym aparatem MB
podczas zdalnego sterowania radiostacją- w położeniu MB;
2 - podczas współpracy z centralą telefoniczną systemu CB - w położeniu CB.
Centralę systemu MB lub operatora radiostacji wywołuje się pokręcając korbką induktora. Podczas 
współpracy z centralą CB w celu jej wywołania należy podnieść słuchawkę.

Rys. 7 – 1. Widok ogólny polowego aparatu telefonicznego AP – 82 MB/CB.

8 – 3. Środki łączności radiowej.

Łączność  środkami  radiowymi  w  zależności  od  ilości  i  środków  organizowana  jest  w 
kierunkach lub sieciach radiowych.

Łącznością  na  kierunku  radiowym  nazywamy  organizację  łączności  miedzy  dwoma 
korespondentami,  realizowaną za pomocą ich radiostacji  pracujących na zakresach ustalonych 
tylko dla nich.

Łącznością w sieci radiowej nazywamy organizację łączności między trzema (lub więcej) 
korespondentami,  realizowaną za pomocą ich radiostacji  pracujących na zakresach ustalonych 
tylko dla nich.

Środki  radiowe  dzielą  się  na  radiostacje  ruchome  (np.  przenośne,  samochodowe, 
pokładowe itp.) oraz stacjonarne.

Radiostacja przenośna.

UWAGA !
W zależności od możliwości jednostek strzeleckich należy dążyć do zaznajomienia strzelców z 

obsługa nowoczesnego sprzętu łączności tzn. radiostacji R 3501 lub RRC 9200. 
W ostateczności należy wykorzystać starsze typy radiostacji np. R – 107 lub radiotelefony.

Zasady prowadzenia korespondencji radiowej



Każdemu  korespondentowi  przydziela  się  kryptonim  radiowy  roboczy  i  zapasowy. 
Wszystkie  niezbędne dane do nawiązania  łączności  korespondent  otrzymuje w wyciągu tabeli 
danych radiowych. 

Nawiązanie łączności odbywa się z wykorzystaniem przydzielonych kryptonimów radiowych 
np.:

a) wykorzystanie indywidualnych kryptonimów w hasłach kluczowych:
- wywołanie: OSIKA-50, TU DĄB 40 ODBIÓR,
- odpowiedź: TU OSIKA-50 ODBIÓR,
- potwierdzenie: ODEBRANO ODBIÓR.

b) kryptonimy:
- OSIKA-50 - kryptonim radiostacji wywoławczej,
- DĄB-40 - kryptonim radiostacji wywołującej.

Uwaga:
Na koniec rozmowy zawsze musi być słowo ODEBRANO ODBIÓR, dlatego, że radiostacja pracuje 
w simpleksie tzn. na jednej częstotliwości.

Nadawanie komendy przy wykorzystaniu kryptonimów indywidualnych:
a) nadanie komendy: OSIKA-50 TU DĄB-40 dozór numer l, czołg, zniszczyć ODBIÓR,
b) potwierdzenie odbioru: TU OSIKA-50 ZROZUMIAŁEM ODBIÓR lub przez potwierdzenie 

treści komendy: TU OSIKA-50 dozór numer l, czołg zniszczyć ODBIÓR.

Nadanie pojedynczego sygnału przy wykorzystaniu kryptonimu indywidualnego:
a) nadanie: OSIKA-50, OSIKA-50 TU DĄB-40, 420, 420, TU DĄB-40 ODBIÓR,
b) potwierdzenie odbioru: TU OSIKA-50, 420, ODBIÓR 38.

Korespondencja  foniczna  wymaga  przestrzegania  określonych  reguł  prowadzenia  łączności  i 
składa się z określonych elementów:

a) nawiązania łączności,
b) odpowiedzi na wywołanie, 
c) potwierdzenia odbioru,
d) przekazywania wiadomości lub informacji,
e) określenia słyszalności i zrozumiałości korespondencji,
f) innych elementów nieokreślonych wyżej.

Nawiązanie łączności ma na celu sprawdzenie słyszalności i uprzedzenie o przesłaniu radiogramu 
lub informacji. 

Nawiązanie łączności prowadzimy według poniższej procedury:
a) wywołanie w normalnych warunkach słyszalności:

CHARLIE TU BRAVO ODBIÓR
b) wywołanie w warunkach dobrej słyszalności (skrócone)

TU BRAVO ODBIÓR
c) wywołanie w trudnych warunkach (pełne):

CHARLIE CHARLIE CHARLIE TU BRAVO BRAVO ODBIÓR
d) wywołanie kilku stacji:

ALFA BRAVO CHARLIE TU ECHO ODBIÓR
(stacje zgłaszają się w kolejności wywołania)

e) wywołanie do przyjęcia radiogramu:
CHARLIE TU BRAVO PRZYJMIJ MELDUNEK (RADIOGRAM) ODBIÓR
(części radiogramu przedzielamy wyrazem „ROZDZIAŁ”)

Odpowiedź na wywołanie prowadzimy według procedur:
a) w normalnych warunkach słyszalności:

TU CHARLIE ODBIÓR
b) przy pracy na kierunku (łączność między dwoma radiostacjami):

38 Pod  pojęciem  kryptonimu  indywidualnego  należy  rozumieć  kodowe  oznaczenie  ustalonej  zawczasu 
czynności np. wycofania się.



ODBIÓR
c) w trudnych warunkach (pełne):

TU CHARLIE CHARLIE CHARLIE ODBIÓR
d) w odpowiedzi na zapowiedź radiogramu:

TU CHARLIE JESTEM GOTÓW ODBIÓR
e) w  przypadku  konieczności  przygotowania  do  odbioru  radiogramu  lub  konieczności 

przygotowania meldunku:
TU CHARLIE CZEKAĆ 5 [MINUT] (jeśli krócej niż 3 minuty, tylko CZEKAĆ).

Potwierdzenie odbioru:
a) po otrzymaniu odpowiedzi:

ODEBRANO ODBIÓR
b) po odebraniu meldunku:

ODEBRANO MELDUNEK ODBIÓR,
c) po odebraniu radiogramu podaje się jego numer:

ODEBRANO DWADZIEŚCIA CZTERY ODBIÓR
d) w przypadku nie odebrania prośba o powtórzenie całości lub części:

POWTÓRZ MELDUNEK ODBIÓR
TU CHARLIE OD WYRAZU DROGA DO WYRAZU ZNISZCZYĆ ODBIÓR
TU CHARLIE 5, WSZYSTKO PO WYRAZIE PIĄTYM ODBIÓR

e) w przypadku radiogramu:
TU BRAVO ROZDZIAŁ (tu nazwa elementu).

Po odebraniu korespondencji odbiór należy potwierdzić.

Przykłady nawiązywania łączności:
a) sposób pośredni:

BRAVO TU ALFA ODBIÓR
TU BRAVO ODBIÓR
ODEBRANO ODBIÓR

b) sposób krótki (dobra słyszalność):
TU ALFA ODBIÓR
ODBIÓR
ODEBRANO ODBIÓR

c) sposób rozwinięty (przy słabej słyszalności):
BRAVO BRAVO TU ALFA  ALFA ODBIÓR
TU BRAVO BRAVO ODBIÓR
ODEBRANO ODBIÓR

Przekazywanie wiadomości, poleceń, informacji wykonujemy w następujący sposób:
a) sposób rozwinięty:

A: BRAVO TU ALFA PRZYJMIJ WIADOMOŚĆ ODBIÓR
B: TU BRAVO JESTEM GOTÓW ODBIÓR
A: TU ALFA ZAKOŃCZYĆ POSTÓJ ODBIÓR
B: TU BRAVO ODEBRANO WIADOMOŚĆ ODBIÓR
A: ODEBRANO ODBIÓR

b) sposób skrócony:
A: TU ALFA ODBIÓR
B: ODBIÓR
A: ZROBILIŚMY POSTÓJ W MIEJSCOWOŚCI INDIA 2349 ODBIÓR
B: ODEBRANO MELDUNEK ODBIÓR
A: ODEBRANO ODBIÓR

Określenie czytelności (zrozumiałości) i słyszalności (siły sygnału) 
a) czytelność ( skala 1 – 5):

1 – nieczytelne,
2 – zaledwie czytelne,
3 – czytelne z dużymi trudnościami,



4 – czytelne bez trudności,
5 – doskonale czytelne,

b) słyszalność:
1 – wyjątkowo silny sygnał,
2 – silny sygnał,
3 – umiarkowanie silny sygnał,
4 – dobry sygnał,
5 – umiarkowany dobry sygnał,
6 – umiarkowany sygnał,
7 – słaby sygnał,
8 – bardzo słaby sygnał,
9 – zaledwie odbierany sygnał.

Przykładowy sposób wymiany informacji dotyczącej słyszalności:
A: BRAVO TU ALFA ODBIÓR
B: TU BRAVO ODBIÓR
A: TU ALFA BRAVO SŁYSZĘ CIĘ NA PIĘĆ ODBIÓR
B: TU BRAVO ALFA SŁYSZĘ CIĘ NA PIĘĆ ODBIÓR
A: ODEBRANO ODBIÓR 39

Alfabet fonetyczny.
W korespondencji  radiowej  często używany jest  tzw.  alfabet fonetyczny,  czyli  określone 

wyrazy  odpowiadające  poszczególne  litery  alfabetu.  Wyrazów  tych  używa  się  również  jako 
kryptonimów np. CHARLIE 50.

Alfabet fonetyczny znajduje się w załącznikach podręcznika.

ROZDZIAŁ IX. TERENOZNAWSTWO

IX.1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O MAPIE.

1 – a  Pojęcie mapy

Mapą nazywamy obraz przedstawiający powierzchnię Ziemi lub jej  część w określonym 
zmniejszeniu, na płaszczyźnie, z zachowaniem zasad odwzorowania, przy użyciu symbolicznych 
znaków umownych i kolorów. Zasadniczą cechą mapy jest:

a) wykonanie na płaszczyźnie
b) wymierność uzyskana przez przyjęcie określonej podziałki
c) użycie znaków symbolicznych
d) generalizacja mapy ( uogólnienie treści )

Szczególnym rodzajem mapy jest plan, który odwzorowuje tak mały wycinek terenu, że 
można go uważać za płaszczyznę.  Plany wykonuje się w dużych podziałkach (podgrupa map 
wielkoskalowych ), zazwyczaj 1:10 000 i większej ( im mniejsza liczba w mianowniku podziałki tym 
większa skala mapy).

1 – b Używane mapy

W bieżącej pracy w terenie posługujemy się mapami w następujących skalach:
a) mapy 1 : 200 000, 1 : 100 000
b) mapy 1 : 50 000 ( ewentualnie 1 : 25 000 )

Mapy wymienione w punkcie a) stosujemy wyłącznie w skali operacyjnej ( są to mapy 
o charakterze przeglądowym ), np. przy planowaniu marszów taktycznych,  mapy o skali 
mniejszej  w  odwzorowaniu  sytuacji  taktycznej  i  planowaniu  szczegółowym  zadania 
wykonywanego na szczeblu plutonu lub drużyny szturmowej.

Używamy zazwyczaj map o skali 1 : 50 000, które wg standardów NATO są podstawowym 
rodzajem mapy używanym w wojskach sprzymierzonych. Z racji niedostępności map wojskowych, 

39 P. Daniluk, Łączność w pododdziale, Warszawa 2004, s.60 – 63.



używać należy nowej  serii  map topograficznych Polski  wydawanych przez Głównego Geodetę 
Kraju ,  charakteryzującej się wysokim stopniem odwzorowania i  aktualizacji  danych ( pierwsza 
połowa lat ’90 ). Mapy te są jednak mapami cywilnymi i pozbawione są szeregu treści niezbędnych 
z punktu  widzenia wojskowego.  Dodatkową różnicą jest  zastosowany rodzaj  odwzorowania:  w 
mapach wojskowych jest to odwzorowanie Mercatora ( UTM – Universal Transverse Mercator ) zaś 
w  geodezyjnych  Gaussa  –  Krugera.  UTM  jest  wierniejszym  odwzorowaniem  powierzchni  w 
granicach jednej strefy,  mimo że obydwa są odwzorowaniami walcowymi. 

1 – c  Skala / podziałka mapy

Pracując z mapą spotykamy się z określeniem skali/podziałki mapy,  która wyraża liczbowo 
ile razy, w porównaniu do rzeczywistości,  zostały pomniejszone odległości istniejące w terenie.  
Skalę mapy przedstawiamy w postaci ułamka, którego mianownik ukazuje skalę pomniejszenia 
terenu rzeczywistego.  Np. skala mapy 1 : 50 000 wyraża, że 1 cm na mapie to 50 000 cm = 500 m 
w rzeczywistym terenie. Skalę mapy możemy również odczytać dysponując podziałką liniową lub 
godłem mapy, prawidłowo odczytując jego kombinację literowo cyfrową. Dla skali 1 : 50 000 będzie 
to zawsze sekwencja:

Litera – liczba – liczba – litera A/B/C/D ( np. N-34-137-C )
Skalę mapy można odczytać również z interwału siatki kilometrowej: w przypadku map WP 1 : 50 
000 jest to 2 cm, w przypadku geodezyjnej tej samej skali 4 cm.

1 – d Treść mapy

Mapa  odzwierciedla  rzeczywisty  teren  za  pomocą  szeregu  znaków  umownych,  które  na 
płaszczyźnie  pozwalają  odzwierciedlić  trójwymiarowe  środowisko.  Wyróżniamy  następujące 
rodzaje znaków kartograficznych:

a) Punktowe;  odzwierciedlają  przedmiot,  którego  wymiary  są  tak  małe,  że  nie  można 
przedstawić  go  na  mapie.  Środek  znaku  lub  jego  podstawy  wskazuje  jego  dokładne 
położenie.

b) Liniowe;  odzwierciedlają  przedmioty  silnie  wydłużone lecz o małej  szerokości,   co  nie 
pozwala ich przedstawić w skali. Środek wskazuje oś rzeczywistą.

c) Powierzchniowe;  odzwierciedlają  przedmiot  terenowy zajmującego duży obszar  (  lasy, 
pola itp.). Ograniczone linią zasięgu.

d) Informacyjne;  podające dodatkowe informacje dotyczące innych elementów środowiska 
geograficznego.

e) Poziomice (  warstwice );  linie powstałe z połączenia punktów o jednakowej wysokości. 
Występują  ciągłe  (  co  10  m,  co  100  m  ciągła  pogrubiona  )  
i  przerywane  (  długie  co  5  m,  krótkie  co  2,5  m;  
wszystkie  dane  dla  1  :  50  000).  Zaznaczane  kolorem  brązowym.  
UWAGA: niewidoczne w czerwonym świetle latarki z filtrem. US Army w tym celu  
wprowadziła  mapy  dostosowane  do  czerwonego  światła,  gdzie  warstwice  są 
czerwonobrązowe.

f) Izobaty;  linie  łączące  punkty  o  jednakowej  głębokości.  Używane  do  wyznaczania 
głębokości zbiorników wodnych.

Ponadto  w  kartografii  używa  się  kolorów  w  celu  odwzorowania  określonych  elementów 
środowiska geograficznego. Są to:

a) czarny; do oznaczania wszystkich obiektów powstałych w wyniku działalności człowieka 
np. drogi, budynki itp., punkty wysokościowe.

b) brązowy; do  oznaczania  warstwic  i  obiektów wklęsłych  lub  wypukłych  pochodzenia 
naturalnego np. wąwozy

c) niebieski; do oznaczania obiektów hydrograficznych
d) zielony; do oznaczania roślinności
e) czerwony; używany do wyeksponowania niektórych elementów
f) inne  kolory używane  są  do  oznaczania  elementów,  które  na  mapie  tematycznej, 



zgodnie z intencjami twórców mapy, należy eksponować np. granice poligonów, parków 
narodowych czy też klasyfikacja dróg. 

Objaśnienia  poszczególnych  znaków  zawiera  legenda  mapy,  załącznik  zawiera  tylko 
podstawowe, spotykane w mapach geodezyjnych.

1 – e Margines i ramka mapy

Margines i ramka mapy zawiera szereg informacji niezbędnych do jej użytkowania. Są to :
a) godło mapy; zawiera numer arkusza i jego tytuł ( np. Bolimów, N-34-137-C)
b) godła map/tytuły arkuszy przylegających
c) współrzędne geograficzne marginesów mapy (dodatkowo na zewnętrznej krawędzi ramki 

zamieszczone są paski czarno-białe, każdy o wartości 1 minuty kątowej )
d) wartości poszczególnych linii siatki kilometrowej ( pełne i skrócone ) 
e) wartości w stopniach i  tysięcznych wyrażające:

- zbieżność południków
- uchylenie magnetyczne
- kierunek północy geograficznej

UWAGA:  Uwzględnienie  punktu  e)  jest  niezbędne  do  wyznaczania  poprawki 
magnetycznej przy określaniu kierunku marszu w terenie.

f) inne elementy: 
- podziałka liczbowa i liniowa
- podziałka kątów nachylenia/spadu
- podział administracyjny
- legenda
- stopień aktualności treści
- układ współrzędnych/rodzaj odwzorowania

IX.2. PRAKTYCZNE POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ

2 – a Orientowanie mapy

Orientowaniem  mapy  nazywamy  takie  ustawienie  mapy  w  poziomie,  aby  kierunki  świata 
przedstawione  na  niej  pokrywały  się  z  odpowiednimi  kierunkami  w  terenie.  Orientacji  mapy 
dokonujemy za pomocą:

a) kierunku północnego wyznaczonego za pomocą busoli lub innego sposobu
b) przedmiotów terenowych charakterystycznych dla danego terenu ( aby to uzyskać należy 

znaleźć dwa/trzy punkty )
Od XIX wieku górna ramka mapy przedstawia umownie kierunek północny. W rzeczywistości 

kierunek  północny  wyznaczają  pionowe  linie  siatki  topograficznej,  lecz  jest  to  jednak  północ 
topograficzna,  która  nie  jest  tożsama  z  północą  geograficzną  lub  magnetyczną.  W  procesie 
orientowania mapy nie odgrywa to jednak większej roli ze względu na połączeniu tej czynności z 
precyzowaniem swego położenia w terenie.

W praktyce zazwyczaj w przybliżeniu znamy swe położenie i  nie musimy orientować mapy 
względem stron świata,  wystarczy kilka charakterystycznych ‘’mebli’’ ( linii  terenowych, wzgórz, 
osiedli itp.), aby tego dokonać. Jedynie w nocy, mgle i  w terenie zakrytym należy uciec się do 
pomocy busoli.

Określenie miejsca stania dokonujemy następującymi metodami:
a) wcięcia  wstecz  względem pojedynczego punktu,  jeśli  poruszamy się  po  określonej  linii 

terenowej ( rys.1)



Rys. 9 – 1. Wcięcie przy użyciu linii terenowej

b) wcięcia  wstecz  względem  dwóch  lub  trzech  punktów,  jeśli  nie  poruszamy  się 
charakterystyczną linia terenową ( rys.2)

Rys. 9 – 2.  Wcięcie przy pomocy dwóch punktów

2 – b Określanie współrzędnych punktu  

Współrzędne punktu możemy wyznaczyć za pomocą układu współrzędnych geograficznych 
oraz układu współrzędnych płaskich ( siatki kilometrowej).

(1)  Współrzędne geograficzne ( szerokość i długość geograficzna)



Aby określić współrzędne geograficzne stosuj procedurę:
KROK 1: Zaznacz pożądany punkt
KROK 2: Przeprowadź  przez  punkt  linie  równoległe  do  poziomej  i  pionowej  krawędzi  mapy  

(  Uwaga:  nie  używać  do  tego  siatki  kilometrowej,  która  nie  jest  tożsama  z  układem 
współrzędnych geograficznych.)

KROK 3: Aby odczytać wartość szerokości geograficznej należy:
- odczytać wartość współrzędnych bliższej punktowi poziomej ramki mapy 

- odjąć lub dodać liczbę minut i sekund odczytaną za pomocą czarno-białych pasków na 
pionowych krawędziach ramki

- zapisać uzyskaną wartość szerokości (np. dla punktu triangulacyjnego 154,3 na mapie 
ćwiczebnej wartość ta wynosi φ= 52 o 11' 15'')

KROK 4: Aby odczytać wartość długości geograficznej należy:
-  odczytać wartość współrzędnych bliższej punktowi pionowej ramki mapy 

- odjąć lub dodać liczbę minut i sekund odczytaną za pomocą czarno-białych pasków na 
poziomych krawędziach ramki

- zapisać  uzyskaną wartość  długości  (np.  dla  punktu  triangulacyjnego 154,3  na  mapie 
ćwiczebnej wartość ta wynosi λ= 22 o 01')

(2) System meldunkowy UTM w oparciu o układ współrzędnych płaskich

System UTM opiera  się  na  nałożeniu  siatki  meldunkowej  na  odwzorowanie  kartograficzne 
Mercatora  w  celu  określenia  swego  położenia  względem  innych  wojsk,  wskazywania  celów  i 
dowodzenia wojskami.

W praktyce opiera się na podziale pasów na kwadraty 100 km i mniejsze 1 km. Meldunek o 
położeniu  opiera  się  na  siatce  kilometrowej,  procedura  wygląda  następująco  (do  kolejnego 
ćwiczenia użyj rys.9 - 3):
KROK 1: Odczytaj dużą liczbę opisującą linię siatki na lewo od punktu i określ odległość punktu od 

niej w dziesiętnej części kilometra np. linia 07, odległość 570 m daje 5; całość zapisu 0257
KROK 2: Odczytaj wartość dolnej linii oraz odległość punktu np. 250 m od niej stosując powyższą 

procedurę; całość zapisu 1025 
KROK 3:  Całość współrzędnych punktu 02571025
KROK 4: Określ kwadrat stukilometrowy w którym leży punkt ( na podstawie opisu mapy ) np. WT
KROK 5:  Połącz współrzędne: WT02571025
KROK 6:  Dołącz oznaczenie pola strefowego np. 33U i uzyskujesz pełny zapis:

 33UWT02571025

W praktyce polowej spotykamy się z zapisami o charakterze skróconym:
a) w  przypadku  istnienia  charakterystycznego,  odosobnionego  w  danym  rejonie  punktu, 

możemy ograniczyć się do określenia kwadratu, np. „ Wzgórze 134,3 w kwadracie 0209”.
b) w  przypadku  braku  potrzeby  precyzyjnego  określenia  pozycji  lub  braku  współrzędnika 

artyleryjskiego, przy odrobinie wprawy ograniczamy się do skróconego, sześciocyfrowego, 
zapisu; np. 025092. Stosujemy tu zasadę zaokrąglenia do najbliższej „setki” metrów. 
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Rys. 9 – 3. Położenie punktu z przykładu zastosowania UTM

Ilość cyfr Zapis Dokładność
Cztery cyfry 0710 1000 m
Sześć cyfr 076101 100 m
Osiem cyfr 07641017 10 m
Dziesięć cyfr 0764210176 1 m

Przykładowe  współrzędne  mostu  na  strumieniu  na  zachód  od  wsi  Trzemeszka 
znajdującego się na mapie ćwiczebnej wynoszą zapisywane z różna dokładnością:

Ilość cyfr Zapis Dokładność
Cztery cyfry 7078 1000 m
Sześć cyfr 707784 100 m
Osiem cyfr 70757845 10 m
Dziesięć cyfr 7075478450 1 m

2 - c Pomiar odległości na mapie

Mapa odzwierciedla teren w określonej skali, co pozwala użytkownikowi w szybki sposób 
określić  odległości  między  pożądanymi  punktami.  Umiejętność  swobodnego  obliczania 
rzeczywistych odległości jest niezbędna w planowaniu każdej z operacji militarnych.
Pomiaru odległości na mapie możemy dokonać kilkoma sposobami:

a) za pomocą pomiaru linijką i przeliczenia

KROK 1: Wyznacz na mapie punkt wyjściowy (A) oraz punkt docelowy (B).
KROK  2: Za  pomocą  linijki  zmierz  odległość  między  punktami.  Jest  to  odległość  na  mapie
( symbol „d”, lub wg NATO map distance „MD”) mierzona w cm. Dla przykładu przyjmijmy 5 cm
KROK  3:  Przeliczamy  odległość  „d”  na  odległość  rzeczywistą  w  terenie,  oznaczaną  „D”  
( NATO ground distance „GD”). 

Korzystamy ze wzoru:

D = d x M [cm]

D = 5 x 50 000 = 250 000 [cm]

D = 2,5 km



( M to mianownik skali, NATO representative fraction „RF”, np. 50 000) 

b) za pomocą podziałki liniowej i paska papieru 

UWAGA:  W przypadku B I  C  odległość  uzyskaną za  pomocą przyrządu przenosimy na  
podziałkę liniową. Podziałka liniowa to graficzne przedstawienie podziałki mapy. Tworzona  
jest przez wyznaczenie na odcinku punktu początkowego ‘’0’’, na prawo od niego zaznacza  
się odcinki odpowiadające na mapie 1 km, na lewo odcinek kilometrowy dzielony jest na  
mniejsze np. 100 m. Przykład przedstawia rys. 4.

Rys.9 – 4. Przekładanie odległości na mapie A - B na odległość rzeczywistą. 
„D” ( GD ) na rysunku wynosi 2700 m.

c) za pomocą podziałki liniowej i cyrkla/kroczka 
Metoda ta jest analogiczna do metody z użyciem paska papieru. Odległości przenosimy za 
pomocą  cyrkla/kroczka  kreślarskiego.  Istnieje  możliwość,  podobnie  jak  w  poprzedniej 
metodzie,  mierzenia  drogi  która  jest  krzywą.  Dzielimy  ją  na  kilka  odcinków,  które 
przenosimy na pasek papieru. 

d) za pomocą siatki kilometrowej ( przybliżona )
W celu  oszacowania  odległości  używamy siatki  kilometrowej.  Jest  to  metoda  używana 
wyłącznie  w  fazie  wstępnej  planowania  lub  w  przypadku  braku  potrzeby  dokładnego 
obliczenia odległości.

2 – d Skala odległości – czasu 

Metoda używana najczęściej przy planowaniu marszów taktycznych lub w przypadku, gdy 
planowanie operacji narzuca nam ograniczony czas przemieszczania ( np. rezerwacja czasu na 
rozwinięcie i ufortyfikowanie bazy ). Jest to również sposób określenia zasięgu patrolowania itp. 

Aby skorzystać z tej metody należy skonstruować prosty przenośnik:
KROK 1: Określ tempo przemieszczania się oddziału, np. średnia prędkość oddziału piechoty po 
drodze to 4 km/h. 12 km pokonuje się w 3 godz.
KROK 2: Dysponując podziałka liniową, na pasku papieru odmierz odpowiedni odcinek równy w 
skali 12 km = 24 cm.
KROK 3: Podziel go na 3 równe części, odpowiadające 1 godz. marszu.
KROK 4: Lewy odcinek godzinowy podziel, w zależności od potrzeb, na odcinki 10 – cio lub 5- cio 
minutowe.

Rys. 9 – 5. Tworzenie przenośnika czasu – odległości. Interwały w pierwszej godzinie co 10 minut.

2 – e Określanie wysokości i nachylenia terenu

Określenie wysokości oraz kąta nachylenia stoku jest niezbędnym elementem planowania 



misji.  Rzeźba  terenu  określa  możliwości  manewru,  ataku  i  obrony    Decyduje  więc  często  o 
powodzeniu lub porażce.

(1) Określanie wysokości

Wysokość punktu określamy względem dwóch układów odniesienia:
a) poziomu morza ( wysokość 0 m n.p.m.), jest to wysokość bezwzględna;
b) określonego punktu terenowego ( wysokość odczytana na mapie ), jest to tzw. wysokość 

względna.

Wysokość bezwzględną punktu określamy w następujący sposób:
a) jeśli punkt jest punktem wysokościowym, odczytujemy jego wartość;
b) jeśli punkt leży na warstwicy, odczytujemy jej wartość, która jest wysokością punktu;
c) jeśli punkt leży między warstwicami, 

- odczytujemy wartości sąsiednich warstwic
- przez  punkt  przeprowadzamy  linię,  którą  dzielimy  na  mniejsze  odcinki  

(  w  zależności  od  potrzeb  i  cięcia  warstwic  ).  Na  ich  podstawie  odczytujemy 
wysokość punktu dodając odcinki do dolnej warstwicy.

Wysokość względną  punktu  określamy przez  określenie  wysokości  dwóch  pożądanych 
punktów i obliczenia różnicy arytmetycznej. 

Przykład:
- punkt A, położony na stoku, ma wysokość 340 m n.p.m.
- punkt B, położony w dolinie, ma wysokość 140 m n.p.m.
- wysokość względna, względem dna doliny, punktu A wynosi 200 m n.p.m.

(2) Określanie kierunku spadu stoku

Określenie spadu terenu, to określenie kierunku jego największego spadku. Określa się go 
na mapie w następujący sposób:

- wyznacz punkty A i B 
- przeprowadź między punktami krzywą, która przecina pod kątem prostym wastwice 

je oddzielające ( jest to tzw. krzywa spadu)
- ustal kierunek spadku terenu na podstawie warstwic lub tzw. kresek spadu
- zaznacz grotem strzały kierunek spadu na odcinku AB

(3) Określenie kąta nachylenia stoku

Kąt nachylenia stoku określić można następującymi sposobami:
a) przy użyciu podziałki kątów nachylenia

Przy pomocy kroczka lub kartki papieru odmierz odległość między warstwicami. Odłożona 
odległość odłóż na podziałce kątów nachylenia, używając podziałki do warstwic zasadniczych lub 
pogrubionymi. Odczytaj wskazaną wartość.

b) obliczeniem
Stosujemy  wzór  matematyczny,  który  pozwala  określić  przybliżony  kąt  stoku  między 

dowolnie wybranymi punktami (dla kątów do 25 0 nachylenia stoku).

α = (60 0 x h) : D

α - kąt nachylenia stoku
h – różnica wysokości między punktami w metrach
D – odległość rzeczywista między punktami w metrach

2 – f Wyznaczanie i pomiar kątów na mapie



Znalezienie się w właściwym miejscu, we właściwym czasie, jest podstawowym warunkiem 
wykonania zadania. Nauczyłeś się wyznaczać odległości i określać czas jej pokonania. Aby jednak 
dotrzeć do wyznaczonego rejonu, musisz bezbłędnie wyznaczać kierunek marszu, zwłaszcza jeśli 
nie poruszasz się po drogach.

(1) Miary stosowane w określaniu kierunku

Kierunek określamy dwoma rodzajami miar kątowych:

a) za pomocą stopni ( 0 ), które dzielą się z kolei na minuty ( ‘ ) , a te na sekundy ( ‘’ )

1 stopień = 60 minut
1 minuta = 60 sekund

b) za pomocą tysięcznych ( ang. mil, symbol „/m” )

Tysięczna to kąt pod jakim widzimy odcinek o długości 1 m z odległości 1 km. Pełny okrąg 
( 360 0 ) tworzy 6 400 tysięcznych. Pozwala to stworzyć wzór na przeliczenie stopni na tysięczne.

M = S x 17.78

M – kąt w tysięcznych
S – kąt w stopniach
17. 78 – stała przelicznika ( 1 0 = 17.78 /m )

Tysięczna używana jest w oddziałach artylerii, czołgów i moździerzy do kierowania ogniem. 
Używana jest również do określania odległości do obiektu.

(2) Kierunki główne

Istnieją  trzy  główne  punkty  (kierunki)  stanowiące  punkty  odniesienia  do  wyznaczania 
kierunku. Są to:

a) Północ geograficzna. Jest wyznaczona linią przeprowadzoną przez dowolny punkt na kuli 
ziemskiej i północny biegun geograficzny. Oznaczana linia zakończoną gwiazdką.

b) Północ  magnetyczna. Jest  to  kierunek  wyznaczony  przez  biegun  magnetyczny  Ziemi. 
Biegun  ten  zmienia  swe  położenie  i  nie  jest  tożsamy  z  biegunem  geograficznym. 
Oznaczana linią z połową grotu strzały.

c) Północ  topograficzna.  Kierunek  wyznaczony  przez  pionowe  linie  siatki  kilometrowej. 
Oznaczana przez linię z literami GN lub zakończeniem w kształcie litery Y.

Z trzema rodzajami północy wiążą się również pojęcia:
a) Zboczenie  magnetyczne. Jest  to  kąt  między  północą  geograficzną  a  magnetyczną. 

Oznaczane grecka literą δ,
b) Zbieżność południków. Jest to kąt między północą geograficzną a liniami pionowymi siatki 

kilometrowej. Oznaczane grecka literą γ,
c) Uchylenie magnetyczne. Jest to algebraiczna różnica między zboczeniem magnetycznym a 

zbieżnością południków. Oznaczane literą alfabetu greckiego Δ.

Δ = (+/-) γ + (+/-) δ

Uchylenie magnetyczne to poprawka, którą używamy do określenia rzeczywistego azymutu 
magnetycznego.

(3) Azymut

Azymutem nazywamy kąt  zawarty między północą a wyznaczonym kierunkiem marszu, 



mierzony  w  stopniach  lub  tysięcznych,  mierzony  zgodnie  z  ruchem  wskazówek  zegara.. 
Analogicznie  do  istnienia  trzech  kierunków  północnych  istnieją  trzy  rodzaje  azymutów: 
geograficzny, magnetyczny i topograficzny.

UWAGA !
Przeniesienie azymutu zmierzonego na mapie bezpośrednio na busolę jest błędem !

Na mapie mierzysz azymut topograficzny, zaś busolą wyznaczasz azymut magnetyczny !

Aby  uzyskać  rzeczywisty  azymut  magnetyczny,  należy  uwzględnić  poprawkę,  którą 
odejmujemy od azymutu topograficznego wg wzoru.

M = T - (+/-) Δ

M – azymut magnetyczny rzeczywisty
T – azymut topograficzny ( z mapy )
Δ - uchylenie magnetyczne

Niekiedy  nie  musimy obliczać  uchylenia  magnetycznego.  W proponowanych  do  użycia 
mapach  topograficznych  GGK,  uchylenie  magnetyczne  jest  obliczone.  Podawana jest  również 
zmiana wartości zboczenia magnetycznego, którą należy uwzględniać wraz z upływem lat.

Przykład:

Na mapie topograficznej M – 34 – 49 – B ( Strzelce Opolskie) interesujące nas dane wynoszą:
δ( zboczenie magnetyczne ) = + 2 0 40’ ( wschodnie ) na rok 1997
γ ( zbieżność południków ) = - 0 0 29 ‘ ( zachodnia )
Δ( uchylenie magnetyczne ) = + 3 0 09 ‘ 
Roczna zmiana zboczenia magnetycznego + 0 0 05 ‘

Wyznaczony azymut topograficzny wynosi  T = 47 0. 

Obliczamy azymut magnetyczny rzeczywisty na rok 2002.

1. Obliczamy poprawkę zboczenia na rok 2002: 5 x  0 0 05 ‘ = 0 0 25 ‘
2. Dodajemy poprawkę do uchylenia magnetycznego:

Δ= (+ 3 0 09 ‘) + ( +0 0 25 ‘) = + 3 0 34 ‘
3. Obliczamy wartość rzeczywistego azymutu magnetycznego:

M = T - Δ= 47 0 00 ‘ – (+ 3 0 34 ‘) =  44 0 26 ‘

(4) Azymut odwrotny

Azymutem odwrotnym nazywamy kierunek przeciwny do wyznaczonego azymutu. Różnica 
wynosi 180 0. 

Tworzymy go poprzez dodanie 180  0 do wyznaczonego azymutu,  jeśli  jest  mniejszy lub 
równy kątowi 180 0. Jeśli mieści się  w przedziale 180 0 do 360 0, odejmujemy 180 0. 

IX.3. NAWIGACJA LĄDOWA

3 – a Przyrządy

W nawigacji używamy następujących rodzajów przyrządów:
a) busoli 
b) kątomierza nawigacyjnego
c) kroczka



d) linijki

(1) Busola

 W użyciu znajdują się dwa podstawowe typy busoli wojskowych:
a) busola typu AK 
b) busola typu US Army ( busola pryzmatyczna, ang. lensatic compass )

Busola pryzmatyczna jest znacznie dokładniejsza od busoli AK i obecnie powszechnie 
dostępna. Należy więc dążyć do wyposażenia oddziałów w ten typ busoli.

Busola pryzmatyczna składa się z trzech zasadniczych części:

a) Osłona;  chroni  przyrząd przed uszkodzeniem. Umocowany na niej  jest  drut  celowniczy, 
zaopatrzony w dwa punkty fluorescencyjne, używane w nawigacji nocnej.

b) Podstawa; stanowi główny element, na którym znajdują się części:

1. Tarcza z igłą magnetyczną. Grot strzałki zawsze wskazuje północ magnetyczną, na 
tarczy umieszczone są również fluorescencyjne litery E (East) i W (West). Na tarczy 
znajdują  się  podstawowe  miary  kątowe,  zewnętrzna  w  tysięcznych  (mils), 
wewnętrzna w stopniach (degrees).

2. Szkło osłony tarczy posiada czarną linię osi busoli.
3. Zębatka.  Zaopatrzona  w  120  ząbków,  każdy  z  nich  to  3O miary  kątowej. 

Zaopatrzona  w  krótką,  fluorescencyjną  kreskę,  wykorzystywaną  w  marszu  na 
azymut.

4. Uchwyt.
5. Krawędź podstawy z  podziałką mierniczą (liniową).  Służy do łatwego określania 

odległości rzeczywistej. Zazwyczaj tylko w skali 1:50000.

c) Zespół  celownika;  składa  się  ze  skrzydełka,  pryzmatu  i  szczerbinki.  Aby  swobodnie 
korzystać z busoli, należy ją odgiąć o kąt 45 O.

Rys.9 – 6. Busola pryzmatyczna (model US Army )

Posługiwanie się busolą.

(1) Przechowywanie
Busola jest delikatnym przyrządem i jej przechowywanie wymaga dużej troskliwości i uwagi 

przy  użytkowaniu.  Nadzór  nad  sprzętem  winni  pełnić  d  –  cy  pododdziału,  nie  unikając  kar 



dyscyplinarnych wobec niechlujnych żołnierzy.
a) Przegląd  części  busoli.  Sprawdzić  czy  wszystkie  części  busoli  działają,  są  czyste  i 

nieuszkodzone. Przegląd wg porządku:
- tarcza z igłą magnetyczną
- drut celowniczy
- zespół celowniczy ( skrzydełko, pryzmat )
- osłona tarczy
- zębatka

b) Sprawność igły magnetycznej.
Należy sprawdzić zdolność wskazania kierunku północy magnetycznej i sprawność ustalenia 

igły  w  tej  pozycji.  Sprawdź  wrażliwość  igły  na  wypoziomowanie.  Nie  przechowuj  busoli  w 
sąsiedztwie elementów aktywnych magnetycznie, w sposób trwały zniszczy to igłę magnetyczną.

W czasie testu sprawności igły odsuń się od takich przedmiotów:
- linie wysokiego napięcia … 50 m
- działo, czołg, pojazd       … 20 m
- radiostacja, druty telef.    …10 m
- karabin maszynowy        … 2 m
- hełm stalowy, broń          … 0,5 m

c) Ochrona. 
Przed  schowaniem  busoli  upewnij  się,  że  została  dobrze  złożona.  Dociśnięcie  obudowy 

gwarantuje zablokowanie igły i zabezpieczenie jej przed wstrząsami.

(2) Używanie busoli
Busola  jest  podstawowym  przyrządem  do  wyznaczania  kierunku  w  terenie.  Aby  tego 

dokonać można użyć następujących technik.
a) Busola rozłożona w dłoniach ( ang. centerhold technique ) rys. 6.

- Busolę rozkładamy do pozycji poziomej. Skrzydełko celownika odchylamy do tyłu do 
pozycji maksymalnie wychylonej, aby uzyskać swobodę wglądu tarczy z igłą. 

- Kciuk  prawej  dłoni  wsuwamy  w  uchwyt  w  celu  stabilizacji  busoli.  Prawy  palec 
wskazujący opieramy na krawędzi busoli.

- Kciuk  lewej  dłoni  opieramy  na  podstawie  celownika.  Lewy  palec  wskazujący 
opieramy na krawędzi busoli.

- Serdeczne palce stanowią jej podstawę.

Rys. 9 – 7. Busola rozłożona w dłoniach

Metoda ta ma kilka zalet:



- można ją wykonać jedną ręką, nie odkładając broni
- jest szybka i pewna w użyciu
- użycie w każdych warunkach widzialności
- użycie w każdych warunkach terenowych
- nie musisz zdejmować okularów ( osobiście i tak nie zdejmuję, jest to kłopotliwe, a 

margines błędu nie jest tak duży; przyp. aut.)
Użycie tej metody do wyznaczenia azymutu jest nadzwyczaj proste. Obracając swym ciałem 

linię osi nakierować należy na obiekt, bezpośrednio pod nią odczytamy namiar z tarczy busoli.

b) Busola w pozycji celowania (ang. compass – to – cheek technique ) rys. 7.
- ustawić osłonę w pozycji pionowej, prostopadle do podstawy
- zespół celownika w pozycji 45O 

Rys. 9 – 8. Busola w pozycji celowania

Użycie  jej  jest  również  nieskomplikowane.  Należy  wycelować  w  kierunku  na  obiekt  
( tak, aby był widoczny w szczerbinie i przez drut celowniczy) i odczytać przez pryzmat wartość 
namiaru z tarczy.

(3) Nastawa busoli.

a) w  warunkach dobrej widzialności (za dnia):
- wyznacz na mapie pożądany azymut i przekształć go w azymut magnetyczny
- rozłóż busolę 
- obracając się spraw, aby pożądana wielkość na tarczy znalazła się pod linią osi
- zgraj  linię  azymutu  ze  strzałką  igły  magnetycznej,  dzięki  temu  zgrywając  te 

elementy w marszu utrzymasz pożądany kierunek

b) w  warunkach nocnych (bez użycia światła, za pomocą zębatki)
- zgraj linię azymutu z linią osi
- wartość pożądanego azymutu podziel przez trzy ( np. 33O : 3 = 11), aby uzyskać 

ilość ząbków
- przestaw na odpowiedni namiar zębatkę (11 kliknięć)
- zgraj  linię  azymutu  ze  strzałką  igły  magnetycznej,  dzięki  temu  zgrywając  te 

elementy w marszu utrzymasz pożądany kierunek

UWAGA !
W przypadku azymutów o wartościach w przedziale 180O – 359O obliczamy różnicę między 

namiarem 360O a wyznaczonym. Różnicę dzielimy przez trzy i przestawiamy zębatkę w kierunku 
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

Busola  AK mimo  dużej  niedokładności  pomiaru  jest  w  dalszym  ciągu   używana  w 



jednostkach strzeleckich. Budowę busoli przedstawia rys. 9.

Rys. 9 – 9. Busola AK

W busoli możemy wyróżnić części główne:
1. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego (na rysunku oznaczony 1).
2. Limbus z podziałką w tysięcznych (na rysunku oznaczony 4).
3. Osłona z lusterkiem (na rysunku oznaczony 2 - 3).

W celu użycia busoli należy wykonać następujące czynności:
- umieścić busolę w dłoniach zgodnie z wyżej wymienionymi standardami
- otworzyć pokrywę busoli
- w celu zorientowania busoli należy zgrać grot strzałki igły magnetycznej z podziałką 

0O 
- w celu wyznaczenia azymutu pożądaną wielkość kątową należy zgrać z przednim 

przyrządem  celowniczym,  następnie  zgrać  grot  strzałki  igły  magnetycznej  z 
wartością  0O na  limbusie.  W  celu  szybszego  ustawienia   w  warunkach  słabej 
widzialności,  należy  wykorzystać  fosforyzowaną  linię,  znajdującą  się  w  centrum 
tarczy

Inne przyrządy nawigacyjne.

Kątomierz (ang. protractor) służy do określania kątów na mapie. Często wykonywany razem z 
współrzędnikiem artyleryjskim ( np. w polskiej linijce dowódcy, czy też w kątomierzu US Army czy 
USAF), który dostosowany jest do odpowiednich map w skali 1:50000 czy 1:200000. Kątomierz tak 
aby  spełniał  warunki  interoperacyjności,  winien  posiadać  skalowanie  w  stopniach  oraz  w 
tysięcznych. 

Kroczek – cyrkiel zaopatrzony w dwie igły zamiast igły i rysika. Zwany niekiedy przenośnikem, 
służy bowiem do przenoszenia odległości z mapy na podziałkę liniową mapy w celu określenia 
odległości rzeczywistej.

Linijka służy do mierzenia odległości  i  ich przenoszenia na skalę liniową.  Stosowana jako 
pomocniczy przyrząd nawigacyjny.

3 – b Marsz według azymutu

Przygotowanie marszu

Marsz wg azymutu wykonujemy w warunkach kiedy, nie jesteśmy w stanie prowadzić w czasie 
marszu bieżącej orientacji ( tzw. chodzenie po meblach), z powodu braku widoczności punktów 
orientacyjnych ( w nocy, we mgle bądź w terenie zakrytym), bądź wystarczającej ich ilości. 

Marsz taki przygotowujemy na podstawie mapy, wykonując następujące czynności:



- wyznaczamy punkt początkowy i końcowy trasy
- wyznaczamy  punkty  zmiany  kursu.  Wybieramy  z  otoczenia  punkty 

charakterystyczne,  łatwe  do  znalezienia,  ale  nie  oczywiste  z  punktu  widzenia 
taktycznego. Nie wybieramy skrzyżowań dróg, brodów, osiedli itp. ze względu na 
możliwość kontrolowania ich przez nieprzyjaciela

- obliczamy odległości rzeczywiste i mierzymy azymuty topograficzne, przeliczając je 
na magnetyczne. Nie należy,  mimo sugestii  w tablicach do nauki  topografii  WP, 
przeliczać metrów na parokroki w stosunku 2/3, w rzeczywistości każdy człowiek 
ma inną długość kroków i ilość parokroków na 100 m. Nie mówiąc o wpływie rzeźby 
na skrócenie lub wydłużenie kroku

- wykonać  szkic  drogi  marszu  (patrz  rys.  10),  uwzględniający  charakterystyczne 
elementy  rzeźby  terenu,  odległość  odcinków  w  parokrokach,  azymuty 
poszczególnych odcinków

- wyznaczamy z pododdziału kierunkowego (ang. compass men) oraz liczącego kroki 
(ang. pace man)

- kierunkowy zapisuje wg obowiązującego w pododdziale kodu namiar oraz długość 
poszczególnych odcinków. Punkty charakterystyczne zapamiętuje się. Zapisujemy 
na przedramieniu, tabliczce drogowej lub na wszywce w czapce ( patrz aneksy)

Marsz wg  azymutu

Prowadzimy marsz wg  procedury:

- przed  rozpoczęciem  marszu  d-ca  sprawdza  przygotowanie  osób  funkcyjnych, 
ewentualnie wyznacza dodatkowego żołnierza liczącego kroki

- kierunkowy  wyznacza  kierunek  i  wskazuje  go  idącemu na  szpicy,  który  inicjuje 
marsz

- po osiągnięciu punktu zmiany kursu, kierunkowy sygnalizuje to i zatrzymuje grupę. 
Wyznacza nowy kierunek, podczas gdy pododdział prowadzi ubezpieczenie

- w czasie marszu kierunkowy/d-ca sprawdza odległość, którą przebyto
- w warunkach marszu na azymut istnieje wysokie prawdopodobieństwo błędu  w 

utrzymaniu kierunku ( niedokładność pomiaru oraz wpływ terenu). Należy niekiedy 
po  przebyciu  odpowiedniej  odległości,  poszukać  punktu  orientacyjnego/zmiany 
kursu. Błędu pozwala także uniknąć podzielenie, jeśli to możliwe, trasy na krótkie 
odcinki np. 200 – 300 m

Rys. 9 – 10. Szkic drogi marszu



Obchodzenie przeszkód

W  czasie  projektowania  trasy  marszu  możemy  napotkać  przeszkody  niemożliwe  do 
pokonania: bagna, jeziora, tereny otwarte o dużej powierzchni czy osiedla. Możemy skorzystać 
wtedy z metod:

- obejścia (ang. bypass method), gdzie wykonujemy:
1. po  dojściu  do  przeszkody,  w  przypadku  widoczności  jej  skraju 

wyznaczamy punkt dalszy A', leżacy na osi naszego marszu,
2. z punktu wyjsciowego A wykonujemy skręt  o 900,  przechodząc odcinek 

niezbędny do obejścia przeszkody (na rysunku  odcinek A – B). W czasie 
marszu liczymy odległość, jaka przebyliśmy na tym odcinku,

3. w punkcie B wracamy na właściwy kurs, pokonując odcinek odpowiedni do 
długości  przeszkody  (odcinek  B  -  C  równoległy  do  pożądanej  trasy  o 
długości większej niż szerokość przeszkody),

4. w punkcie C wykonujemy zakręt o 900, aby wrócić na poprzedni kierunek 
musimy przejść odcinek o długości identycznej jak A - B.

5. po osiągnięciu punktu A' kontynuujemy marsz zgodnie z dalszym planem.
- konturu  (ang.  countour  method).  Wyznaczamy  punkt  kontynuacji  marszu  na 

przeciwległej stronie przeszkody (ang. far point). Dokonujemy obejścia przeszkody 
wzdłuż jej brzegów, przy zachowaniu odpowiedniej odległości. Następnie wracamy 
na poprzedni kurs. 

Obie metody przedstawia rys. 11.

a) obejście

b) kontur

Rys. 9 - 11. Metody obchodzenia przeszkód niemożliwych do pokonania



3 – c Szkic terenu

Szkic terenu wykonujemy dwoma sposobami:
- za pomocą tzw. promieniowania z jednego stanowiska
- za pomocą tzw. promieniowania z dwóch stanowisk (szkic z podstawy)

Szkic z jednego stanowiska (przez promieniowanie) wykonujemy w następujący sposób 
(rys. 12):

Rys. 9 – 12. Szkic terenu metodą promieniowania.

KROK 1: Dokonujemy wyboru stanowiska obserwacyjnego z którego wykonujemy szkic (może być 
to stanowisko ogniowe).
KROK 2:  Wyznaczamy za pomocą busoli kierunki główne i orientujemy wg nich kartę na której 
wykonujemy szkic. Określamy skalę w której wykonamy szkic.
KROK 3:  Wybieramy w  terenie  kilka  charakterystycznych  punktów,  określonych  przez  dobrze 
widoczne przedmioty terenowe.
KROK  4: Za  pomocą  busoli  określamy  azymuty  (magnetyczne)  poszczególnych  punktów, 
przenosimy je na szkic pod postacią odpowiadających im linii, wychodzących z punktu obserwacji. 
(Istnieje  również  alternatywna metoda celowania  za  pomocą linijki  przyłożonej  do płaszczyzny 
karty. Linia celowania przechodzi przez punkt obserwacji i przez widoczny w terenie przedmiot – 
patrz rysunek pomocniczy 12 a)
KROK  5:  Za  pomocą  znanych  metod  określamy  odległość  do  wyznaczonych  punktów 
(przedmiotów terenowych).
KROK 6: Przeliczamy odległość rzeczywistą na odległość w skali szkicu. Przenosimy przedmioty 
terenowe na szkic używając znaków topograficznych.
KROK  7:  Nanosimy  resztę  pożądanych  treści  na  kartę  szkicu,  uwzględniając  odległości  od 
wyznaczonych punktów (bez dokładnych pomiarów)
KROK 8: Wykonujemy legendę i opis szkicu (autor, temat, grupa czasu i daty).



Szkic z podstawy (z dwóch stanowisk) wykonujemy w następujący sposób (rys.13):

a) początkowy etap wykonania szkicu

b) końcowy etap wykonania szkicu



c) finalna forma szkicu
Rys. 9 – 13. Szkic z podstawy (promieniowanie z dwóch punktów)

KROK 1: W terenie, który będzie obejmował szkic, wybieramy dwa stanowiska umieszczone w linii 
prostej (idealnym rozwiązaniem jest odcinek drogi). 

UWAGA!
Odległość między stanowiskami powinna być większa od połowy szerokości terenu 

umieszczanego na szkicu.

KROK 2: Odległość między punktami obserwacyjnymi mierzymy krokami i przeliczamy na metry. 
Na jej podstawie wybieramy skalę szkicu i umieszczamy podstawę na  karcie.
KROK 3: Na wybranym punkcie obserwacji określamy kierunki główne i orientujemy wg nich kartę 
szkicu, na której zaznaczamy kierunek północny.
KROK 4: Wybieramy w terenie  kilka  charakterystycznych  punktów,  określonych  przez  dobrze 
widoczne przedmioty terenowe.
KROK  5:  Za  pomocą  busoli  określamy  azymuty  (magnetyczne)  poszczególnych  punktów, 
przenosimy je na szkic pod postacią odpowiadających im linii, wychodzących z punktu obserwacji.
KROK 6: Przenosimy się na punkt nr 2, gdzie powtarzamy czynności z punktów 3 – 5.
KROK  7:  Na  przecięciu  się  linii  zaznaczamy  przedmioty  terenowe  za  pomocą  znaków 
topograficznych. Odległości do nich odczytujemy ze szkicu.
KROK 8: :  Nanosimy resztę  pożądanych  treści  na  kartę  szkicu,  uwzględniając  odległości  od 
wyznaczonych punktów (bez dokładnych pomiarów).  Wykonujemy legendę i  opis szkicu (autor, 
temat, grupa czasu i daty).

3 – 4 Wykorzystanie karty odległości   GPT 001-02/ KTO przy sporządzaniu szkicu z jednego 
punktu.

Karta odległości  GPT 001-02/ KTO jest podstawową pomocą w sporządzaniu szkicu ognia 
dla środków ogniowych znajdujących się na wyposażeniu pododdziałów GSR. Można jej używać 



także do sporządzania szkiców obserwacji z PO, czy też do celów ćwiczebnych w czasie nauki 
topografii / terenoznawstwa.

Mimo tych różnorodnych zastosowań, istnieje kilka podstawowych zasad użycia karty w 
praktyce. 

1. Określenie  skali  szkicu.  Pozwala  to  na  wyznaczenie  interwałów  między 
poszczególnymi liniami siatki.

2. Linie  siatki  są  wygodną  formą  określania  odległości,  bez  konieczności  jej 
odmierzania za pomocą linijki.

3. Promienie celownicze wyprowadzamy z centralnego punktu siatki odległości.
4. Należy pamiętać o zorientowaniu karty względem stron świata, oś podłużna karty 

jest  zawsze  kierunkiem  na  wprost.  Nie  jest  on  jednak  tożsamy  z  kierunkiem 
północnym.  Kierunek  północny  oznaczamy  za  pomocą  strzałki  (podobnie  jak 
szkicu), którą umieszczamy w odpowiedniej rubryce.

ROZDZIAŁ X.  SURWIWAL MILITARNY
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