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Najlepsi szkolą się u najlepszych

03.08.2022 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze „nadwiślańskiego” Wydziału Zabezpieczenia Działań
uczestniczyli w SNIPER TACTICS – ADVANCED COURSE
organizowanym przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
wraz z Gwardią Narodową Stanu Illinois.

W lipcu br. funkcjonariusze
WZD NwOSG pełniący
obowiązki nieetatowych
strzelców wyborowych wzięli
udział w kursie SNIPER
TACTICS – ADVANCED
COURSE, organizowanym w
oparciu o obiekty szkoleniowe
Centrum Szkolenia WOT w
Toruniu. Łącznie w trzech
edycjach szkolenia udział wzięło
sześciu naszych funkcjonariuszy.
Instruktorami prowadzącymi
zajęcia byli doświadczeni
żołnierze z Illinois Army
National Guard. W trakcie kursu
duży nacisk położono na
specyfikę działania par
snajperskich tj. strzelec –
obserwator, skrytego
zajmowania stanowisk
snajperskich w terenie
przygodnym i zurbanizowanym,
budowy stanowisk w
pomieszczeniach i pojazdach.
Ciekawymi zagadnieniami było
sporządzanie szkicu obserwacji
oraz identyfikacja i „tropienie”
przeciwnika po odnalezieniu
śladów. Jednym z trudniejszych
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zadań, jakie musieli wykonać
nasi funkcjonariusze było skryte
podejście w wyznaczony rejon i
rozpoznanie celu, który
pilnowany był przez wysuniętych
obserwatorów a także tzw.
„walkerów” używających
przyrządów optycznych. Zadanie
to wymagało maksymalnego
zaangażowania i zgrania par
snajperskich, gdyż instruktorzy
z US Army nie dali nikomu
taryfy ulgowej. Innym trudnym
zagadnieniem było podejście i
zajęcie obiektów w porze nocnej
z wykorzystaniem sprzętu
noktowizyjnego. W trakcie tego
zadania najważniejsza była
dyscyplina światła i dźwięku. I z
tym zadaniem funkcjonariusze
WZD NwOSG poradzili sobie na
bardzo dobrym poziomie, gdyż
wykorzystali doświadczenia
zdobyte podczas ciągłego
szkolenia lokalnego oraz
wykonywanych działań
specjalnych. W trakcie kursu
funkcjonariusze SG
bezpośrednio współpracowali ze
snajperami Wojsk Obrony
Terytorialnej w grupach
zadaniowych, a wyszkolenie obu
służb okazało się zbliżone, co
pozwoliło na płynne wykonanie
zadań na wysokim poziomie.
Wyciągnięte wnioski dotyczące
szkolenia i sprzętu
wykorzystywanego do zadań
snajperskich przydatnych w SG
zostaną z powodzeniem
zastosowane podczas szkolenia i
działań specjalnych WZD
NwOSG.
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