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Taktyka 
 

Odpowiednie działania, które dobiera się odpowiednio do zadania, terenu oraz sytuacji w jakiej znajduje              
się sekcja są nazywane działaniami taktycznym. Określenie “taktyka” jest dosyć obszerne, a jej zagadnienia są               
precyzyjnie opisane w całym wachlarzu działań. Główne rodzaje taktyki, potocznie możemy nazywać: 
 

● “Zielona” jest chyba najpopularniejsza i dotyczy prowadzenia działań poza terenem zurbanizowanym.           

Najczęściej wykonuje się zadania dotyczące patrolowania, obserwacji, zasadzki oraz rajdów. To właśnie ta             

taktyka mieści w sobie najwięcej elementów, chociaż jej domeną zdaje się być rozpoznanie i w mniejszym                

stopniu wsparcie militarne. Działania w śniegu czy pustyni również zaliczamy do taktyki zielonej. Jest              

jedną z prostszych taktyk. Działania są odpowiednio rozłożone w czasie - poruszamy się bardzo wolno. 

 

● “Czarna” oznacza prowadzenie działań w terenie zurbanizowanym, a z rozszerzono zakres poza teren             

miejski, określając każde działanie ofensywne związane z walką z przeciwnikiem znajdującym się            

w budynku lub innym obiekcie. Do spektrum taktyki czarnej możemy wpisać prowadzenie akcji             

bezpośrednich, operacji przeciwdziałania działaniom nieregularnym oraz akcji uwalniania zakładników. 

 

● “Niebieska” słusznie kojarzy się z środowiskiem wodnym. Głównymi elementami są techniki przerzutu            

ludzi oraz sprzętu drogą wodną, działania na obiektach pływających i nadbrzeżnych oraz morskie operacje              

przeciw-terrorystyczne. Wykorzystują taktykę niebieską można realizować zadania rozpoznania        

specjalnego i akcji bezpośrednich, a ostatnio coraz częściej zadania wsparcia militarnego w środowisku             

wodnym. 

 

● “Czerwona” występuje w każdej z wymienionych wcześniej taktyk. Głównie realizują ją medycy ale             

podstawy musi znać każdy żołnierz. Obejmuje procedury i techniki udzielania pierwszej pomocy na polu              

walki oraz ewakuacji medycznej. 

 

● “Szara” , podobnie jak “czerwona” jest elementem pozostałych taktyk i stosuje się ją do ochrony osób.                

Szara taktyka obejmuje zasady i procedury bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrony przeciw-snajperskiej,           

jazdy ofensywnej czy ochrony przed inwigilacją. 
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Zadania poszczególnych funkcji w sekcji 
 

Sekcja składa się z 6 lub 8 osób: 
1. Scout - jest to osoba, która świetnie zna się na terenie oraz działaniach saperskich. Jest w stanie wykryć                  

/ zlokalizować ładunek wybuchowy oraz go rozbroić lub obejść; dodatkowo sam też jest w stanie               
podłożyć minę albo inny ładunek wybuchowy lub też pułapkę. Dzięki znajomości terenu jest w stanie               
bezpiecznie przeprowadzić sekcję przez teren podmokły lub w odpowiednim miejscu sforsować rzekę.            
Dodatkowo powinien potrafić rozpoznać umocnienia, wyposażenie oraz umundurowanie wojsk         
sojuszniczych oraz nieprzyjaciela. 
 

2. Nawigator - Główny specjalista od mapy. Przed wyjściem w teren, to on planuje całą trasę, miejsca                
postoju / noclegu oraz pilnuje tempa marszu. Jest w stanie w każdym momencie wskazać na mapie                
aktualne nasze położenie oraz dystans do następnego celu. Na podstawie parokroków oraz obserwaci             
terenu na bierząco kontroluje trasę. Swoje zadanie wykonuje głównie z wykorzystaniem mapy            
i kompasu ale również potrafi obsłużyć GPS.  RTO jest również zastępcą dowódcy sekcji. 
 

3. Radiooperator - musi wiedzieć jak używać i dbać o radio włącznie z dbaniem o sprawność techniczną                
radiostacji i pozostałych środków łączności. RTO odpowiedzialny jest za znajomość aktualnych           
częstotliwości, szyfrów i kodów oraz zapasowych środków łączności. Jest odpowiedzialny za kontakt            
między sekcją a dowództwem oraz jeśli jest używana. 
 

4. Dowódca sekcji - to dowódca prowadzący żołnierzy podczas walki. Kontroluje ruch, ustawienie            
i zasłony a także rodzaj i sposób prowadzenia ognia swojej sekcji używając odpowiednich komend              
i sygnałów. Utrzymuje wiedzę o stanie podległych żołnierzy, ich wyposażenia i uzbrojenia.  
 

5. Karabin wsparcia - największa siła ognia sekcj. Często sam musi decydować o swoim ustawieniu              
i prowadzeniu ogniem, ponieważ w czasie kontaktu ogniowego stanowi on duże wsparcie dla całej              
sekcji. Karabin wsparcia ma dłuższą lufę, często magazynki bębnowe i zwiększoną liczbę amunicji.             
Kaliber tego karabinu nie powinien różnić się od pozostałych na wyposażeniu sekcji. Karabin wsparcia              
lub strzelec wyborowy. 
 

6. Medyk - jest w stanie utrzymać przy życiu rannych a także dba o kondycję psychiczną całej sekcji.                 
Dodatkowym wyposażeniem jest plecak medyczny. Medyk potrafi wykorzystać środki jakimi          
dysponuje w plecaku medycznym, apteczkach indywidualnych a kiedy będzie taka potrzeba jest w             
stanie improwizować aby uratować ludzkie życie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Sekcja może posiadać dodatkowo dwóch strzelców, którzy pomagają 5 oraz 6. 

- przykładowy schemat. 
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Szyki patrolowe 

 
 
 
Szyk rząd 
Prosty układ osób z podziałem na przydzielone sektory. Idąc zostawiamy          
jedynie jeden rząd śladów - sprawna grupa jest w stanie iść “w krok”. 
 
Wykorzystanie: 
- dla małych grup,   
- w gęsto zarośniętym terenie,   
- w nocy. 
 
 
 
 
Szachownica 
Dwa rzędy ustawione naprzemiennie, gdzie prawy rząd odpowiada za prawe          
sektory, a lewy za lewe sektory (uwzględniając sektor na wprost i z tyłu). 

Za szachownicą powstają dwa rzędy śladów. Używany przy dobrej          
widoczności oraz dosyć rzadkim zalesieniu patrolowanego obszaru. 
 
 
Wykorzystanie: 
- patrol po drogach,   
- działanie na swoim / znanym terenie. 
 
 
 
 
Strzała / sierżant   
Strzała może być również odwrócona na kształt stopnia        
sierżant. Szyk ten zazwyczaj jest używany, kiedy zadaniem        
patrolu jest wykrycie śladów ludzi lub przedmiotów (np. IED).         
Większość sektorów jest skupione na wprost. Używany przy        
małej gęstości zalesienia lub na otwartych terenach. 
 
 
Wykorzystanie:  
- w otwartym terenie lub rzadko zarośniętym lesie,  
- do szukania ładunków wybuchowych lub tropienia, 
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Skoki 
Jedna z metod ataku lub wycofania się. Manewr skoku skupia          
się na drużynie podzielonej na dwie sekcje (1,2,3 - A; 4,5,6 -            
B), lub plutonie, który jest podzielony na drużyny. Kiedy skok          
wykonuje sekcja A - ubezpiecza ją sekcja B. I odwrotnie -           
kiedy skok wykonuje sekcja B - ubezpiecza ją A. Zaczynając          
manewr skoku należy się nieco odczołgać ze stanowiska        
strzeleckiego. Skok wykonuje się do ok 3, 4 sekund, na          
wcześniej upatrzone miejsce. Po dotarciu na miejsce również        
należy się odczołgać by zająć stanowisko strzeleckie. Skoki        
wykonujemy w równym tempie z zachowaniem odległości - po         
kilku skokach jest tendencja do zbliżania się do środka- należy          
tego unikać. Skoki można wykonywać do jednej linii całości         
lub metodą szufladkową, gdzie sekcje się wyprzedzają.       
Manewr zaczynamy lub kończymy wyrównaniem w jednej       
linii (na komendę LINIA). 
 
Wykorzystanie: 
- atak, 
- wycofanie się (zwijka w tył) 
 
 
Rolowanie 
Rolowanie jest to manewr całej drużyny polegający na zmianie miejsca prowadzenia ognia, który ma na celu                
ucieczkę z miejsca kontaktu ogniowego lub też przeszkodzenie w realizacji manewrów nieprzyjaciela.  
W przypadku nawiązania nagłego kontaktu ogniowego należu również zwracać uwagę na sektory za plecami              
oraz po bokach. Rolowanie wykonuje się w prawo lub lewo prowadzonego kontaktu. Manewr rolowanie może               
wykonywać cała drużyna, pojedyncza sekcja lub jedna osoba. 
 
Wykorzystanie: 
- zmiana miejsca prowadzenia 
ognia, 
- przygotowanie do odwrotu 
skokami, 
- wycofanie się, 
 
Obrona okrężna 
Obronę okrężną zaczynają dwie osoby, które tworzą bramkę, gdzie jeden zlicza pozostałe osoby, a drugi               
wskazuje miejsca do obstawienia. Tworząc obronę okrężną mamy pokryty sektorami cały otaczający nas teren.              
Po zajęciu stanowisk mamy czas na np.: nasłuch, obserwację, uzupełnienia amunicji, złożenie meldunku do              
dowódcy, opatrzenie rannych, odpoczynek, itp. 
 
Uwaga: W czasie wykonywania jakichkolwiek manewrów - pamiętajmy o pracy w body-team’ach. 
Powyższe opisy oraz obrazy są tylko przykładem zastosowań danych ćwiczeń. Rozwój zdarzeń oraz działanie              
są uwarunkowane terenem oraz sytuacją w jakiej jest dany pododdział.  
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