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eh? - wym. ech?; oryg. ang. what?;
znaczenie po pol.: (zapytanie) co?
gonnae - wym. gona; oryg. ang. going;
znaczenie po pol.: zamierzać zrobić (coś)
heid - wym. hid; oryg. ang. head; znaczenie po pol.: głowa
hoose - wym. huz; oryg. ang. house;
znaczenie po pol.: dom; mieszkanie

Mini słowniczek
dialektu
szkockiego
aboot - wym. abut; oryg. ang. about;
znaczenie po pol.: (rozmowa) na temat
czegoś
aye - wym. aj; oryg. ang. yes; znaczenie po pol.: tak (potwierdzenie czegoś/
przytaknięcie)
cannae - wym. kenny; oryg. ang. can’t/
cannot; znaczenie po pol.: nie móc (czegoś);
chook - wym. czuk; oryg. ang. chooked
(out); znaczenie po pol.: dosłowne znaczenie to wyrzucić (coś lub kogoś)
dinae ken - wym. diny ken; oryg. ang.
don’t know; znaczenie po pol.: nie wie
czegoś (coś/czegoś)

ken - wym. ken; oryg. ang. can; znaczenie po pol.: może (coś); móc (coś)
lassie - wym. lasi; oryg. ang. girl; znaczenie po pol.: dziewczyna
nae - wym. na; oryg. ang. no; znaczenie
po pol.: nie (zaprzeczenie)
no’ - wym. no(u); oryg. ang. not; znaczenie po pol.: nie
oot - wym. ut; oryg. ang. out; znaczenie
po pol.: wyjść; wyjście
see ya - wym. si ja; oryg. ang. see you;
znaczenie po pol.: do zobaczenia później
ta - wym. ta; oryg. ang. thanks; znaczenie po pol.: dziękuję
wee - wym. łi; oryg. ang. small; znaczenie po pol.: (coś) małego/malutkiego
wi’ - wym. ły; oryg. ang. with; znaczenie
po pol.: z (czymś lub kimś)

UWAGA

Nie istnieje jedna standardowa wersja
dialektu szkockiego. Szkoci mówią bardzo
szybko (prawie tak szybko jak Polacy mówią po polsku). Akcent i sposób wymowy
niektórych słów różni się niemal między
każdym miastem i wsią. Każde z hrabstw
posiada własny akcent oraz zestaw unikalnych nazw i słów dla ludzi, czynności
oraz miejsc. Szkoci z zachodniego wybrzeża (Glasgow) mówią inaczej niż Szkoci ze
wschodniego wybrzeża (Edynburg).
Dodatkowo jest ogromna różnica w sposobie mowy między Szkotami ze śródziemia
a Szkotami z gór (Highland). Przykładowo
słowo chook pochodzi z Auchterarder, i jest
znane tylko w hrabstwie Perthshire; z kolei
Szkoci z Fife mówią jeszcze szybciej, niż
pozostali Szkoci; na co dzień mówią bardzo
uproszczoną wersją angielskiego np. Me
not happy albo Me hungry (dosłownie: Ja
być smutny i Ja być głodny.
Różnie wymowie prowadzą to wielu nieporozumień między Szkotami; często Szkot
z Glasgow nie potrafi zrozumieć Szkota z
Edynburga; nikt nie rozumie Szkotów z
Fife; a Szkoci z gór doprowadzają do białej gorączki Szkotów ze śródziemia powolną mową, lakonicznymi odpowiedziami i
wiecznymi opowiadaniami o polowaniach,
które się zaczynają „Jednego dnia za naszą górą...”.

0-9
10 Man 24hrs Ration Pack - zestaw 24-godzinnych racji żywnościowych dla 10 żołnierzy;
24hrs British Army Ration Pack - 24-godzinna racja żywnościowa; patrz też: ration
pack;
2IC - Second In-Command; Z-ca dowódcy;
zajmuje się całą robotą administracyjną;
czy to na poziomie sekcji czy też plutonu;
patrz też: IC;
2nd Lt - Second Class Lieutenant; podporucznik; zawsze dowodzi plutonem; patrz
też: Platoon;
5.56mm - kaliber SA80 oraz Cadet GP Rifle;
58 Pattern Webbing - Oporządzenie systemu Pattern 58; dawne wycofane z użytku;
58 Pattern - nazwa do oporządzenia i
ekwipunku z 1958 roku;
7 P’s - Prior Preparation and Planning Prevents a Piss-Poor Performance; po prostu:
jeśli jesteś przygotowany, wszystko pójdzie
dobrze;

doin’ - wym. dy-yn; oryg. ang. doing;
znaczenie po pol.: robić (coś)
doon - wym. dun; oryg. ang. down; znaczenie po pol.: dół, na dół
Mini-słowniczek dialektu szkockiego / 0-9
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APC Syllabus - Army Proficiency Certificate; rodzaj kwalifikacji i wyszkolenia
wojskowego zdobywanych przez kadetów
Armed Forces;Armed Forces - Siły Zbrojne

A Level - przedmiot maturalny w systemie
angielskiej edukacji; każdy kandydant na
oficera musi mieć zdaną maturę najniżej na
C (czwórka)

AACC - patrz: All Arms Commando Course;
Able Rating - stopień podoficerski w Royal
Navy; odpowiednik Lance Corporal (kapral)
w British Army
ACF - Army Cadets Force; organizacja
wojskowa dla młodzieży; odpowiednik British Army (armia lądowa)
ACO - Air Cadets Organization; jedna z 4
organizacji kadeckich; odpowiednik RAFu
All Arms Commando Course - kurs commando dla żołnierzy z wojsk/służb Armii
Brytyjskiej
Ammo Boots - stary rodzaj butów wojskowych, którego cholewa sięgała do kostki
a podeszwa była podbita gwoździami
Ammo pouch - ładownica na magazynki
Ammo - amunicja; skrót od ammunition
Angle torch - latarka kątowa
AOSB - Army Officer Selection Board; selekcja, przez którą musi przejść każdy kandydat na oficera zanim wstąpi do RMAS
APC - Armoured Personnel Carrier; pojazd
opancerzony piechoty

LITERY A - B

Army Cadet - określenie dla wszystkich 4
organizacji kadeckich; lub członek ACF
Army Careers Office - Centrum Rekrutacyjne Armii; znajdziesz je w niemal w
każdym większym mieście
Army Entrance Test - patrz: BARB
Army Medical Services. - Wojskowe
Służby Medyczne; w skład wchodzą
dentyści, medycy, pielęgniarki oraz medycy
Army slang - wojskowy slang; jest go
jeszcze trudniej pojąć, zrozumieć i spisać,
niż ten cywilny
Army - Armia lądowa
Arrowhead - jedna z formacji patrolowych
Armii Brytyjskiej; w kształcie grotu strzały
ARRSEpedia - Wikipedia w wydaniu (ex)
mundurowych wszystkich służb/wojsk;
język typowo brytyjski, wymagana jest wiedza z “brytyjskości” aby zrozumieć w 100%
Assault Boots - brytyjskie buty bojowe (issue); podobno lżejsze od swoich poprzedniczek lecz nadal ciężkie
Assault Course - małpi gaj
Assault Vest - kamizelka bojowa
Assault - atak
ATC - Air Training Corps; szkółka latania
prowadzona przez RAF
AWOL - Absent Without Leave; innymi
słowy dezercja
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BA - skrót od British Army; patrz też: RA i
TA
Badge - “znaczek” na berecie; jest to też
żartobliwe przezwisko dla RSM (WO1) z
uwagi na b. duży rozmiar naszywki dawniej
noszony na mankiecie munduru przez
chorążego
Banner Drill - “musztra z chorągwią”, dotyczy tylko pocztu sztandarowego
BARB - Army Entrance Test; prosty test
podejmowany przez każdego ochotnika
wstępującego do Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii
Basha - pałatka; bashą jest też nazywane
poncho, które używa się jako “dach nad
głową do spania”
Battalion - batalion; patrz: regiment
Battle - bitwa
Battlefield - pole bitwy
Bayonet - bagnet; w domyśle bagnet do
SA80
Bearings - Azymut; chodzenie na azymut
Beastings - kocenie
Belt - pas; patrz też: main belt, stable belt
oraz working belt
Belt Kit - stara nazwa na “webbing”;
dosłownie: oporządzenie na pasie

Beret - beret; częściej jest używana generalna nazwa headress
Bergan - plecak o pojemności 120 litrów;
początkowo fasowany tylko SAS, Para i
Commando; po Konflikcie Falklandzkim fasowany w całej Armii
BFA - skrót od Blank Firing Attachment;
nakrętka zakładana na tłumik do odprowadzania gazów, dzięki czemu SA80 mogą
strzelać ślepakami
Black Watch - jeden z 5 batalionów Royal
Regiment of Scotland; podobno jeden z 3
najsławniejszych batalionów w całej Armii
Brytyjskiej
Blank Ammunition - ślepaki
Blank Firing Attachment - skrot od Blank
Firing Attachment; dzięki temu L85A2 może
strzelać ślepakami (odprowadza gazy)
Bn - skrót od battalion (batalion)
Body Armour - kamizelka balistyczna
Bob hat - czapka wykonana z włóczki lub
tworzyw sztucznych, najczęściej w kolorze
czarnym, lub oliwkowym
Boiled Sweets - “cukierki SAS”; cukierki o
różnych smakach, podobno z witaminą C;
lubiane przez dzieci; znajdziesz je w każdej
racji żywnościowej
Boots - buty wojskowe, w cywilu po prostu
“cięzkie” (wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne) buty
Bottle - w wojsku manierka, częściej
używana nazwa to Water Bottle; w cywilu
po prostu butelka
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Brassard - naramiennik; masowo używany
w Army Cadets i sporadycznie w British
Armed Forces
Bravo Two Zero - callsign sławnego patrolu SAS z Pierwszej Wojny w Zatoce
Brew - w armii jest to herbatka z przegryzką
w terenie; patrz też: bru
Brigadier - brygadier; oficer sztabu; zazwyczaj dowodzi brygadą;
British Army - Armia Brytyjska, istnieje od
roku 1707, kiedy to oba parlamenty Anglii
oraz Szkocji dokonały fuzji; logicznie od
1707 roku nie istnieją samodzielnie “Armia
Angielska” ani też “Armia Szkocka”
Bru - (fonetyczny zapis słowa “brew”
oznaczający posiłek) w BA jest to herbatka
w terenie;
Bulling - brytyjski sposób polerowania
(czuby) butów “na lustro”
Bungees - elastyczny sznurek z haczykiem
na obu końcach; używane do rozkładania
bashy lub ew. mocowania czegoś do plecaka; popularne w cywilu i armii
Butt Piece - kolba karabinu; zaś samo
słowo “butt” po ang. znaczy “tyłek”

C

C/Sgt - patrz: Colour Sergeant
Cadet - kadet; członek Army Cadet; patrz
też: Cadet Officer
Cam Cream - farbka do maskowania twarzy; 3 farbki w pudełku + lustereczko; produkt
BCB lub Camtech; patrz też: cam stick
Camelbak - pęcherz na wodę, w pokrowcu
z szelkami; także firma produkująca camelbaki
Cam Stick - mniej udana wersja “farbki
w sztyfcie”; leniwy żołnierz używa ją jak
szminkę, z wyjątkiem że maluje całą twarz;
patrz też: cam cream
Camouflage - kamuflaż; klub dla wszystkich członków ACF, z gadżetami i kwartalnikiem
Camp - baza wojskowa; w cywilu znaczenie jest inne: obozowisko, zaś camping to
spanie w namiocie
Canteen Pouch - ładownica na manierkę z
wodą i kubek
Captain - Kapitan; oficer
Career - kariera wojskowa lub cywilna
Casaulty - w armii tak się określa rannego;
w cywilu nazwa serialu na BBC1 w każdą
sobotę wieczór
CASEVAC - casualty evacuation; procedura ewakuacji rannego żołnierza z pola bitwy
bez użycia pojazdów medycznych; patrz

LITERY B - C
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też: MEDEVAC
CCF - Combined Cadet Force; jedna z 4
organizacji kadeckich; istnieje głównie w
szkołach prywatnych; odpowiednik szkół
oficerskich
CEFO - Combat Equipment Fighting Order;
rozpiska składu oporządzenia typu 58 Pattern do boju
CEMO - Combat Equipment Marching Order; rozpiska składu oporządzenia 58 Pattern do marszu
Challenger Tank - główny czołg bojowy
Armii Brytyjskiej; dla zwykłych żołnierzy
duży czołg
Cherry Bery - czerwone bereciki; przezwisko dla żołnierzy Para Regiment
Chest Rig - oporządzenie; wszystkie
pouche są na stałe na panelu, trzymanym
przez szelki w kształcie X
Chevron - stare powiedzenie na pasek
podoficerski; patrz też: stripes
Citek - inaczej też zapięcie hiszpańskie;
zapięcia do ładownic w PLCE a także w
LCTV i ładownicach amunicyjnych/ogólno
użytkowych w Assault Vest’cie w kamuflażu
DDPM
Citizenship - obywatelstwo; niezbędne jeśli
ktoś chce służyć w Siłach Zbrojnych Wielkiej Brytani; nie wymagane w Army Cadets
Civilian lub też Civvy - cywil
Civvies - ubrania cywilne
Civvy street - dosłownie życie cywile poza
armią

ni; występuje w różnych formach; zawsze
wybrakowany
Close Target Reconnaissance - bliskie rozpoznanie obiektu
CN - Catalogue Number; numer pod jakim
znajduje się dana część oporządzenia w
spisie kwatermistrza w magazynie
CoC - Chain of Command; struktura
dowodzenia
Col - Colonel; Pułkownik; w BA nosi 2 ćwieki
i jedną koronę na pagonie
Cold Weather - jeśli coś takiego jest napisane na twojej metce, mundur jest
przeznaczony do noszenia na jesień/zimę;
patrz też: Extreme Cold Weather
Colonel - Pułkownik
Colour Sergeant - piechociarska wersja
Staff Sergeant; patrz też: Staff Sergeant
Combat Boots - stary model butów; dziadek Assault Boots
Combat Jacket - dosłownie kurtka bojowa;
4 duże kieszenie na guziki + 2 kieszenie na
ekspresy; patrz też: field jacket
Combat Medical Technician - przeszkolony medyk; żołnierz Royal Army Medical
Corps z British Army
Combat Survival - sztuka przetrwania w
warunkach bojowych (lub na poligonie); do
dyspozycji masz tylko bagnet SA80 i swoją
wiedzę
Combat Zone - strefa walki; według cywili
każdy mundurowy pochodzi z combat zone:
patrz też: war zone

Cleaning Kit - zestaw do czyszczenia broDPM-SOLDIER.PL
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Combats - stare określenie na mundur w
Army Cadets; patrz też: kit
Comfy Pad - miękki pas podczepiany od
wewnętrznej strony main belt w PLCE;
gwarantuje niesamowity komfort w noszeniu PLCE
Command Dagger - sztylet komandosów
w czasie IIWŚ; obecnie widnieje na naszywkach specjalizacji Commando; Commander - dowódca
Commando Training Centre Royal Marines - lub w skrócie CTCRM; miejsce szkolenia ochotników do Royal Marines
Commando - komandos; w RMC szeregowiec to Royal Marine

wsza wersja (występująca w oliwkowych
koszulkach) topiła się od postrzału z
marsjańskiego blastera, klejąc się do skóry
żołnierza

Cup - kubek; najczęściej określenie issue
cup: kubek z czarnego plastiku w kształcie
nerki z metalowym uchwytem o pojemności
pół litra

DOP - skrót od Drop Off Point; czyli miejsce
rozpoczęcia misji (jeśli żołnierze dojechali/
dolecieli na miejsce pojazdem/helikopterem)

Cord - w armii popularniejsza nazwa to
paracord; w Army Cadets rodzaj zawodów
między jednostkami z umiejętności APC
Syllabus; patrz też: para cord

Cyalume - światło chemiczne; patrz też:
glowstick

Double Ammo Pouch podwójna
ładownica amunicyjna; mieści 6 magazynków STANAG 5.56mm

Corporal - odpowiednik Starszego Kaprala
WP; NATO OR-4
Corps - korpus
Coy - skrót od Company; patrz też: Company
Cpl - Corporal; Starszy Kapral WP

Commonwealth - Wspólnota Narodów;
domyślnie byłe kolonie brytyjskie; dziś
każdy kraj może dołączyć jeśli spełnia warunki (jak UE)

Cpt - Captain; Kapitan

Company Sergeant Major - Company Sergeant Major; szef kompani; odpowiednik
Starszego Chorążego WP; OR-8

Crabs - przezwisko dla personelu RAFu

Company - kompania (piechoty); składa
się z 3 plutonów; patrz też: Squadron i CSM
Conflict - konflikt; dla Brytyjczyków to inne
określenie dla “wojny”, znaczenie to samo
Contact Drills - procedura reakcji na kontakt z wrogiem; nazwa używana w Special
Forces
Contact! Contact! Wait Out! - wiadomość
przekazywana przez radiooperatora do
HQ plutonu/kompani po rozpoczęciu walki
ogniowej z wrogiem przez sekcję/pluton
Coolmax - “siateczkowy” materiał, użyty
w issue koszulkach oraz UBACSie; pierLITERY C - D

CQB - skrót od Close Quarter Battle; walka na małych przestrzeniach, gdzie może
dojść do fizycznego kontaktu z wrogiem
Crap Hat - czapka z daszkiem w DPM’ie
wprowadzona w późnych latach ‘60; patrz
też: forage cap oraz DILAC cap
Crap - gówno
CSM - Company Sergeant Major; szef kompani; odpowiednik Starszego Chorążego
WP; OR-8
CT - skrót od Counter-Terrorism; antyterroryzm; SAS posiada komórkę CT
CTCRM - patrz: Commando Training Centre Royal Marines;
CTR - patrz: Close Target Reconnaissance
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D

Dagger - sztylet; domyślnie commando
dagger: sztylet komandosów
Daysack - patrz: side pouch
Daily Hate - złośliwa nazwa dla brytyjskiego
brukowca w UK; jego prawdziwa nazwa do
Daily Mail
DC - patrz: Detachment Commander
DDPM - Desert Disruptive Pattern Material;
pustynny kamuflaż brytyjski
Desert Boots - buty pustynne; zaprojektowane na wzór amerykańskich jungle
boots; najwygodniejsze buty do noszenia
na świecie
Detachment Commander - dowódca jednostki kadetów ACF; zazwyczaj starszy
podoficer

DPM - Disruptive Pattern Material; kamuflaż
brytyjski (leśny); jego kopie używają Holendrzy, Nowa Zelandia, Portugalia i Indonezja
DP Rifle - skrót od Display Purpose Rifle;
zdezaktywowana wersja GP Rifle, używana
w Army Cadets do uczenia rekrutów
Drill - ogólne określenie na musztrę
Drill Rounds - naboje do ćwiczeń; używane
na lekcjach obsługi karabinu
Drills - lub też Good Drills; rutyna w terenie
(w pozytywnym znaczeniu tego słowa)
DS - patrz: Directing Staff
Duty - służba lub też obowiązek (zależnie
od okoliczności, w której wypowiedziane
jest to słowo); najczęściej oznacza to, że
żołnierz jest na 24-godzinnej służbie przez
cały okres pobytu w armii (nawet, jeśli jest
na przepustce); w Army Cadets jest to warta nocna (w koszarach)
DZ - Drope Zone; strefa zrzutu spadochroniarzy

Diamon - jedna z formacji patrolowych; w
kształcie diamentu; rzadko używana
DILAC cap - Don’t I Look A Cunt in this
Cap?; dosłownie: Czy nie wyglądam jak
palant w tej czapce?; patrz też: crap hat
Directing Staff - lub w skrócie DS; pomagają
przeprowadzać ćwiczenia i zadania
DPM-SOLDIER.PL
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E

Extreme Cold Weather - jeśli coś takiego
znajduje się na metce munduru, to znaczy,
że jest przeznaczony do noszenia w warunkach zimowych, jakie znane są na kontynencie (w UK zima jest bardzo ciepła i
łagodna)

terenie aż po taktykę;

Ear Defenders - ochraniacze na uszy
(“podchłaniacze dźwięku”); popularne na
strzelnicach

Entry Requirement - warunki wstąpienia
do British Army/Royal Navy/RAF lub na uniwersytet

Eat Bullets - osoba, która je pociski;
domyślnie osoba, która je pociski nie może
być trafiona i/lub zabita przez pocisk wroga;
mit o nieśmiertelności

F

Finger OFF the trigger - paluch ze spustu!
Rozpoznawalny wrzask kaprali, szczególnie w szkółkach bojowych, gdzie szkoli się
zielonych rekrutów

Elbow pad - nałokietnik
End-Ex - skrót od End-of-exercise; z ang.
“zakończenie ćwiczeń bojowych”
Enemy - wróg; bliższa charakterystyka/
pochodzenie nie znane; działalność wroga
jest zabójcza w skutkach; jeśli wróg jest
znany, otrzymuje pełne imię i nazwisko od
żołnierzy (obecnie jest to Terry Taliban).
Engineering - inżynieria; patrz też: Royal
Engineers
Entrenching Tool Pouch - ładownica/pokrowiec na saperkę, wchodząca w system
oporządzenia PLCE
Entrenching tool - saperka
ESS v12 Advancer przez Armię Brytyjską

google używane

ETH - skrót od Entrenching Tool Hand;
saperka
Extended line - jedna z formacji patrolowych; w kształcie lini posuwają się do
przodu jak fala - idealna do przeszukiwania
lasów, pól oraz... sprzątania koszar
LITERY D - G

Fighting Patrol - jeden z 3 rodzajów patrolu; dosłownie “Idź i zniszcz” (wroga)
File - jedna z formacji patrolowych Armii
Brytyjskiej; w kształcie dwóch rzędów

First Aid Kit - własny zestaw pierwszej pomocy; nie mylić z wojskowym opatrunkiem
pierwszej pomocy; patrz też: FFD
Flash - kawałek kolorowego materiału
naszytego pod badge’m na berecie; patrz
też: badge

FAD - Future Army Dress; nowy mundur
wyjściowy, zastępujący wcześniejszy No 2
Dress

Fleece - polar; domyślnie zielony polar
wojskowy w kołnierzykiem i kieszeniami;
ciepły i przyjemny w dotyku

Falklandy - zapomniane przez świat wyspy
na Atlantyku należące do UK; w 1982 Argentyna dostała po dupie bo miała czelność
sięgnąć łapą po własność królowej

Flight Lieutenant - stopień oficerski w
RAF; odpowiednik Captain (kapitan) w British Army

Fastex - zapięcie plastikowe składające się
z dwóch części; używane w oporządzeniach
i plecakach
FFD - Field First Dressing; opatrunek pierwszej pomocy; jeden model dla całych Sił
Zbrojnych; rozmiar - olbrzym: 10x19cm
Field Jacket - Kurtka bojowa; S95 i S2000
są identyczne z wyjątkiem materiału; S2005
inny materiał + kaptur; patrz też: Combat
Jacket
Fieldcraft - sztuka życia i przetrwania “w
polu” i prawdziwych warunkach bojowych;
wszystko od kamuflażu, przez gotowanie w

SŁOWNICZEK BRYTOFILA OD A DO Z

Flying Officer - stopień oficerski w RAF;
odpowiednik Lieutenant (porucznik) w British Army
Foot Drill - zwykła musztra
Forage Cap - oryginalna nazwa Crap Hata;
patrz też: crap Hat
Friendly Forces - wojska sprzymierzone;
po prostu do nich nie strzelaj, mogą sie
przydać pomocni
Full Screw - slangowe przezwisko dla Corporal odpowiednik St. Kaprala WP

Furry Crocodile - dosłownie futrzany krokodyl; slangowe określenie na owczarki niemieckie
FV - Fighting Vehicle; pojazd bojowy

G

Gas! Gas! Gas! - okrzyk z okopów IWŚ;
załóż NBC suit jak najszybciej i czekaj, co
dalej
GBP - Pound Sterling; funt brytyjski;
Glowstick - światło chemiczne; patrz też:
cyalume
Godzilla PLCE - oporządzenie przy którego pasie znajdują się jeden lub więcej torb
na maskę przeciwgazową (haversack)
Gore-Tex - tak się nazywa wszelkie kurtki
(i spodnie) o właściwościach wiatro-i-deszczo odpornych; patrz też: MVP
GP - General Purpose; najczęściej używane określenie przez kadetów o swoich karabinach kaliber 5.56mm; w cywilu GP to
lekarz pierwszego kontaktu
GPMG - General Purpose Machine Gun;
karabin maszynowy
GRID - skrót od Grid Reference; współrzędne
GS - General Service; stara nazwa na All-Arms czyli sprzęt i umundurowanie fasowane wszystkim żołnierzom
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Guard - gwardzista lub warta; patrz też:
stag
Gucci - żołnierze określają mianem gucci
kit wszystko, co jest lanserskie (ale nie-issue); w cywilu Gucci to firma od mody;
Gun - z cywilnego spluwa; ponieważ jest
z cywilnego, każdy mundurowy za nazwanie karabinu spluwą dostaje 1000 pompek i
przysiadów za karę
Gunner - popularne określenie zawodu żołnierza trudniącego się noszeniem i strzelaniem z LSW w czasie patrolu; patrz też:
LSW;
Gurkha - Nepalczyk; jedyny naród na świecie, który może wstąpić do Armii Brytyjskiej
bez brytyjskiego obywatelstwa;
Gym - sala gimnastyczna

H

Hood - kaptur; jacket with hood to kurtka
z zamocowanym kapturem; jeśli kaptur jest
na stałe, kurtka nazywa się smock; patrz
też: smock

Iron Sight - mechaniczne przyrządy celownicze typu muszka i szczerbinka dla
SA80; dominuje jednak używanie SUSAT’a;
patrz też: SUSAT

Headress - wojskowe nakrycie głowy; beret
lub TOS

Hot Chocolate - gorąca czekolada; najlepsza jest za racji żywnościowej

IRR - Infra Red Reflectivity

Helmet - hełm; domyślnie Mk.6 Helmet

HQ - Headquarters; sztab lub centrum
dowodzenia; HQ znajduje się już na poziomie plutonu; patrz też: Platoon i Company

Hereford - miasto w Anglii; znajdziesz tam
SAS
Hexamine Fuel - paliwo do hexi cookera;
Hexy Cooker - mała kuchenka polowa;
nazwa pochodzi od nazwy paliwa; patrz:
hexamine fuel
Hexy Telly - żart; jedyna forma rozrywki
dla żołnierza wieczorem na poligonie to
oglądanie płomieni w kuchence hexi; patrz
też: hexy cooker
Higher - przedmiot maturalny w systemie
szkockiej edukacji; każdy kandydat na oficera musi mieć zdaną maturę najniżej na C
(czwórka)
Hippo Pad - patrz: Comfy Pad

Hackle - piórko; występuje w różnych kolorach; noszona przy berecie przez konkretne
regimenty; najbardziej znane jest Red
Hackle (Black Watch)
Harbour - z ang. port; brytyjska nazwa na
“bazę” tymczasową, założoną w terenie
(najczęściej w lesie)
Hard Routina - ciężka rutyna; zasady
obowiązujące na poligonie/w czasie wojny;
zakaz używania światła; broń i oporządzenie
zawsze na sobie itd.
LITERY G - J

HE - skrót od High Explosive; dosłownie:
materiały wybuchowe; w cywilu skrót od
Home Economics (lekcje nauki gotowania
w szkole podstawowej)

Hiroszima
PLCE
zdewastowane
oporządzenie PLCE, z brakującymi (wyrwanymi) częściami
Historical Reenacting - rekonstrukcja historyczna; wszystko od średniowiecza do
Wojny w Korei
HMS - Her Majesty Ship; Okręt Jej Królewskiej Mości
Holidays - dla żołnierza urlop; w cywilu
święta lub dzień wolny od pracy/szkoły

SŁOWNICZEK BRYTOFILA OD A DO Z

I

IC - In-Command; dowódca; może być do
dowódca sekcji, plutonu lub kompani; w
każdym razie: ważna osoba i mózg operacji; patrz też: 2IC
IED - Improvised Explosive Device; Improwizowane Urządzenie Wybuchowe, kiedyś
popularne w Irlandii Płn. i Iraku, obecnie na
topie w Afganistanie
Improvised Explosive Device - patrz: IED
Infantry - piechota; zawód okupowany tylko przez mężczyzn; żołnierze mający zawsze zapewnione bilety w jedną stronę na
linię frontu
IRA - Irish Republican Army; ponieważ
obiecali, że nie będą strzelać do Army Cadets, strzelają za to do mundurowych w
DPM’ie (i cywilów też)
Irish Republican Army - patrz: IRA

Issue - wydanie/wyfasowanie; słowo issue
pomaga zdefiniować, czy coś jest oryginalnego; tylko to, co fasowane w Armed Forces jest issue
ITC - Infantry Training Centre; centrum szkolenia piechoty

J

Jap Hat - inna nazwa na crap hat/forage
cap; ponieważ wygląda się w niej jak żołnierz
japoński z czasów II Wojny Światowej
Jackal - w armii pojazd patrolowy piechoty;
w przyrodzie zwierzę szakal lub inny kundel
Jet Pack Side Pouch podpięty
bezpośrednio do PLCE; patrz też: Side
Pouch
Jumper - domyślnie NATO Jumper; okropny zielony sweter, kurczy się w praniu i
wywołuje alergie w kontakcie ze skórą
Jungle Boots - buty dżunglowe; uszyte ze
skóry i materiału; szybko schną (a przynajmniej powinny)
Jungle Knife - nóż fasowany żołnierzom
w dżungli; zdjęcie jest dowodem, że istniał
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Junior NCO - młodszy podoficer; w domyśle
Lance Corporal (Kapral) lub Corporal (St.
Kapral); patrz też: NCO
Junior Soldier - żołnierz poniżej 18
roku życia; Junior Soldier nie może być
wysłany na wojnę do momentu osiągnięcia
pełnoletności

K

L

Lt. - Lieutenant; porucznik

Lance Corporal - lub L/Cpl; odpowiednik
Kaprala WP; NATO OR-3

M

Landmine - mina lądowa

KFS - Knife, Fork & Spoon; niezbędnik; najważniejsza jest łyżka i każdy taką przy sobie nosi
Kingdom - królestwo

LCTV - Load Carrying Tactical Vest; kamizelka bojowa zaprojektowana do noszenia na kamizelce balistycznej Osprey zamiast PLCE; występuje jedynie w DDPM
Leader - dowódca
Leadership - sztuka dowodzenia
Leading Aircraftmen - stopień w RAF;
odpowiednik szeregowego w British Army

Kit - określenie na mundur lub ekwipunek
żołnierza

Leading Rating - stopień podoficerski w
Royal Navy; odpowiednik Corporal (St.
Kapral) w British Army

Kiwi Shoe Polish - pasta do butów marki
Kiwi; jedyna używana w całych Siłach zbrojnych

Lid - dosłownie pokrywka; w armijnym slangu nazwa na hełm; patrz też: helmet

Knee Pad - nakolannik
Kraut - dosłownie szwab; slangowe określenie Niemca

Lieutenant - porucznik w British Army; zazwyczaj dowodzi plutonem (patrz: Platoon);
też podporucznik w Royal Navy
Ligthweight - dosłownie lekkie/lekki (coś/
ktoś), najczęściej pojawia się na metkach
munduru
Live Ammunition - ostra amunicja
Looser - frajer/straceniec; patrz: Scout

LITERY J - M

Lt. Col. - Podpułkownik; zazwyczaj dowodzi
regimentem/batalionem

L/Cpl - Lance Corporal; odpowiednik kaprala WP; NATO OR-3

Lance Jack - L/Cpl; określenie slangowe

Kestrel - kamizelka balistyczna dla wartowników na Check Pointach w Iraku/Afganistanie; zapewnia zwiększoną ochronę
przed odłamkami z bomb samobójców

LSW - Light Support Weapon, L86A1; lekki karabin maszynowy; jeden na każdą
drużynę

SŁOWNICZEK BRYTOFILA OD A DO Z

LZ - skrót od Landing Zone; strefa lądowania

M16 - karabin amerykańskiej produkcji;
używany przez SAS za swoją prostotę
i niezawodność; do tej pory przez wielu
żołnierzy nazywany “Armalite” (nazwa producenta) zamiast popularnego “M16”
Magazine - w armii domyślnie magazynek;
w cywilu magazyn/miesięcznik
Main belt - główny pas w oporządzeniu
PLCE
Maj - skrót od Major
Major - Major; w cywilu słowo ma inne
znaczenie: główny, ważny
Manual - stara nazwa na regulamin wojskowy; nazwa wciąż popularna w Army Cadets
Map pocket - wielka prostokątna kieszeń
na guzik na obu udach spodni; kieszeń
przeznaczona na noszenie mapy i/lub notesu

Map Reading - praca z mapą; jedna z
podstawowych
umiejętności
każdego
żołnierza wymagana w fieldcraft; jedna z
najbardziej znienawidzonych czynności
dla żołnierza (Brytyjczycy mają trudności w
czytaniu mapy, a nawigacja przekracza ich
możliwości; nawet podoficerowie borykają
się z tymi problemem)
Marching - maszerowanie
Marine - szeregowy w Royal Marines Commando
Marksman - strzelec wyborowy; zazwyczaj
strzelec LSW
Mastiff - ciężko opancerzony pojazd transportowy piechoty
Mate - kumpel
MEDEVAC - medical evacuation; procedura ewakuowania rannego żołnierza z pola
bitwy za użyciem pojazdów medycznych;
patrz też: CASEVAC
MER - skrót od: Medical Emergency Responce
Medic - patrz: Combat Medical Technician
Mess tins - menażki; zrobione z aluminium
w kształcie kwadratu o zaokrąglonych brzegach; podchodzi z Pattern 58
Midges - mały wkurwiający rekrut lub
muszka (występuje na zachodzie Szkocji);
to pierwsze można przynajmniej zabić
Midshipman - stopień oficerski w Royal
Navy; odpowiednik Officer Cadet w BA;
patrz też: Officer Cadet
Military - wojskowe; wojskowość; w USA
mówi się “Military” zamiast “Army”
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Mk. 2 Body Armour - kamizelki balistyczne starego typu
Mk.6 Helmet - standardowy hełm issue w
Siłach Zbrojnych Wielkiej Brytanii; zrobiony
z ballistic nylon, a nie kevlaru
Mk.6A Helmet - hełm Mk.6 z nieco
polepszoną ochroną balistyczną; przez
pewien czas noszony w Afganistanie,
następnie zastąpiony nowym wzorem: Mk.7

N

NAAFI - Navy Army Air Force Institute; instytucja zajmująca się zapewnianiem usług
i dóbr żołnierzom i ich rodzinom w bazach
wojskowych

Mk.7 Helmet - nowy wzór hełmu noszony
przez żołnierzy w Afganistanie; to samo
oznaczenie ma hełm/kask noszony w Royal
Navy

Name Tapes - naszywka z Twoim nazwiskiem; w przeciwieństwie do US, naszywa się ją tuż nad lewą kieszenią; popularna
w Royal Navy i RAF

MO - skrót od Medical Officer; oficer medyczny

Name - imię; w armii: twoje nazwisko; w cywilu: twoje pierwsze imię;

MoD - Ministry of Defence; brytyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej

NATO Stock Number - patrz NSN

MOE - skrót od Method of Entry; metoda wejścia do budynku/pomieszczenia,
głównie stosowane przez SAS
Mong - debil
Morey Bag - plecak 30-litrowy; używany
przez spadochroniarzy; rzadki okaz

NBC - skrót od Nuclear, Biological and
Chemical; strój przeciwchemiczny
Naval - coś do czynienia z Royal Navy;
żołnierz sił lądowych momentalnie traci
zainteresowanie jeśli coś w nazwie zawiera
słowo “naval”

MP - Military Police; w cywilu MP to skrót
od Member of Parliament czyli członek parlamentu

Nazi - według Brytyjczyków osoba/organizacja “prześladująca” jakąś grupę (z
jakiegokolwiek powodu) jest “nazistą”; historyczne znaczenie patrz tutaj

Multi Climate Ration Pack - nowa racja
żywnościowa dla żołnierz służących w Afganistanie

NBC Suit - Nuclear, Biological and Chemical; strój przeciw broni nuklearno-bologiczno-chemicznej

MVP - dziwna nazwa którą znajdziesz na
metce swojej kurtki z Gore-Texu

NCO - Non-Commissioned Officer; podoficer; wszystko od L/Cpl do S/Sgt
Net - dwa znaczenia: sieć (przedmiot) lub
sieć połączeń radiowych

No 2 Dress - Mundur wyjściowy, wycofany
we wrześniu 2008, zastąpiony przez FAD

OP - skrót od Observation Post; punkt obserwacyjny

No Man’s Land - ziemia niczyja

Operation - operacja wojskowa (taktyczna)

Norgie shirt - część umundurowania Soldier 95; ciepła koszula z kołnierzem na zamek; świetna na zimę; patrz też: S95

OPR - Operational Ration Packs; stara nazwa na racje żywnościowe; patrz też: ration
packs

NSN - NATO Stock Number; cały sprzęt issue (i część tego nie-issue) posiada swój
numer NSN; większość chińskich podróbek
nie posiada numeru NSN

OR - Other Ranks; stopnie szeregowych,
podoficerów i chorążych; lista porównawcza
stopni wszystkich armii państw należących
do NATO

NSP - skrót od Normal Safety Precautions;
procedura
sprawdzania/zabezpieczania
broni

ORBAT - Order of Battle; struktura dowodzenia na każdym szczeblu

NVG - Night Vision Goggles; noktowizor

O

Obsticle Course - tor przeszkód
Officer Cadet - Kadet w szkole oficerskiej;
dotyczy British Army i RAF; odpowiednik
Royal Navy patrz: Midshipman
Officer - oficer; musisz salutować; inaczej
przypłacisz stopniem (szczególnie w Army
Cadets)
Officer’s Mess - kantyna oficerska; trzymaj
się z daleka

Order - w armii: rozkaz; w cywilu: porządek
(rzadko widziany w UK)
Orders - rozkazy polowe
Ordinary Rating - stopień w Royal Navy;
odpowiednik Private (szeregowego) w British Army
Ordnance Survey - firma drukująca mapy
topograficzne UK; jedna z najlepszych
Osprey - najnowsza kamizelka balistyczna w DDPM; oferuje także ochrony karku
szyi (prawie nikt nie używa) oraz ramion
(zupełnie nikt nie używa)
OTC - patrz UOTC
Other Arms - plecak 60 litrowy; używany w
tysiącach przez Army Cadets; ma możliwość
podpięcia 2 side pouchy, zwiększając
pojemność do 80 litrów

Oil - oliwa; w domyśle oliwa do czyszczenia
broni; w cywilu może to być olej w samochodzie lub olej do smażenia

Night Vision Goggles - patrz: NVG
LITERY M - O
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P

Parade Square - plac musztry

Pocket Knife - scyzoryk

Parade - domyślnie zbiórka (wojskowa);
dla cywilu parade to po prostu parada wojskowa maszerująca przez miasto

Polish Boot Kit - zestaw do polerowania
butów: pasta Kiwi, dwie szczotki + szmatka

Patch - naszywka

P Company - Pegasus Company; kompania do której trafiają wszyscy kandydaci na
skrzydełka spadochroniarskie
Padre - kapelan wojskowy; w Army Cadets
zwani Wizard Man (Pan Czarodziej) przez
to, że odpytują kadetów z Bibli (wcześniej
każą ją czytać); oficjalnie Padre jest
pośrednikiem między wierzącym a Bogiem,
zaś praktycznie Padre jest 24-godzinnym
psychologiem i oferuje ramię do wypłakania
się;

Patrol Pack - plecak patrolowy piechoty
o pojemności 30-35 litrów; zazwyczaj na
patrolowe jednodniowe (z nocowaniem w
terenie)

Poncho - kawał materiału przeciwdeszczowego do przełożenia przez głowę z kapturem; patrz też: basha
Poppy - mak; noszony każdego roku 11 listopada w czasie upamiętnienia zakończenia
IWŚ

PECOC - Personal Equipment Common
Operating Clothing; bardziej znany jako
program PECOC; program wprowadzenia
nowego munduru i oporządzenia

Pouch - ładownica

Q

QM’s store - magazyn kwatermistrza;
miejsce skarbów, których nigdy nie ujrzysz
QR - Quick Release; sprzączka lub zapięcie
które można łatwo i szybko odpiąć

PPPPPPP - patrz: 7 P’s

QRF - skrót od Quick Reaction Force; po
polsku Siły Szybkiego Reagowania

PPV - skrót od Protected Patrol Vehicle

Quartermaster - kwatermistrz; Twój wróg

Petty Officer - sierżant Royal Navy; często
mylony z oficerem

Private
Odpowiednik
Szeregowego WP; OR-2

Queen - Królowa

Pain Killer - tabletka przeciwbólowa;
domyślnie paracetamol; według Brytyjczyków najlepszy lek na wszystko

Pilot Officer - stopień oficerski w RAF;
odpowiednik 2nd Lieutenant (podporucznik) British Army

PRR - Personal Role Radio; radio noszone
przez każdego żołnierza

Pamphlet - obecna nazwa regulaminu
wojskowego; nazwa znienawidzona w Army
Cadets

Pipe - ćwiek; znajdziesz na każdym pagonie oficerskim

Para Helmet - hełm dla spadochroniarzy;
patrz też: Mk.6A Helmet

Piper - szkocki dudziarz; cywilny lub wojskowy; znienawidzeni gdy grają w koszarach
o 6 nad ranem

Para Smock - kurtka dla spadochroniarzy;
model bazowany na starym modelu smocka Denisona

Platoon - pluton; składa się z 3 sekcji oraz
sekcji dowodzenia (HQ); ok. 30 żołnierzy;
też film o Wietnamie

Para - spadochroniarz; lub regiment spadochroniarski

Platoon Commander - dowódca plutonu;
oficer w stopniu pod/porucznika

Paracord - Parachute Cord; lekki sznurek zrobiony z nylonu; Type III (wojskowy)
może wytrzymać ciężar nawet do 250 kg

Platoon Sergeant - szef plutonu; Sergeant
lub Staff Sergeant

Parade Boots - buty na paradę/inspekcję
zazwyczaj zwykłe Assault Boots z tą
różnicą, że nie noszone na poligonie
LITERY P - R

PLCE - Personal Loading and Carrying
Equipment; oporządzenie typu pas+szelki
wprowadzone na początku lat ‘90

Starszego

PT - Physical Training; zaprawa fizyczna
PTI - Physical Training Instructor; Instruktor
zaprawy fizycznej
PUP - skrót od Pick Up Point; punkt odbioru
żołnierzy, którzy skończyli misję
PVC - skrót dziwnej nazwy, którą znajdziesz
na metkach od kompletu przeciwdeszczowego, w 100% z plastiku, o 10 rozmiarów
za mały lub za duży

R

RA - patrz: Regular Army
RAC - w armii: Royal Armoured Corps
(Królewski Korpus Pancerny); w cywilu firma naprawiająca zepsute samochody na
drodze (konkurencja AA)
Racing Spoon - łyżka; patrz też: KFS
Radio Operator - brytyjska wersja Lidkiradiotelegrafistki; patrz też: Signaller
Radio Pouch - ładownica na radio;
możliwość podczepienia do PLCE lub
Chest Rig’a

POA - skrót od Point of Aim; cel
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RamboSasParaCommando
kretyni, którzy naczytali się poradników survivalowych i obejrzeli BravoTwoZero;
wpędzają siebie oraz swoich ludzi w ultra
trudne sytuacje; z zasady debile
Rank Slide - brytyjska nazwa pagonu wojskowego; obecnie pagony nosi się po środku
klatki
Rank - stopień wojskowy;
Rat Packs - racje żywnościowe; określenie
slangowe

Rifleman - strzelec; najbardziej podstawowa funkcja z drużynie

RV - rendezvous; dosłownie miejsce spotkania; punkt zbiórki (tylko w taktyce)

Rip-Stop - materiał odporny na rozdarcie

S

RIS - szyna RIS, kontraktowo montowana
na karabinach L85A2
RMAS - Royal Military Academy Sandhurst;
Królewska Akademia Wojskowa Sandhurst;
szkoła oficerska
RMC - Royal Marines Commando; komandosi marynarki wojennej

S2000 - patrz: Soldier 2000

Roll Mat - karimata; zielona, wzór NATO;
niezniszczalna; szczególnie wygodne i
ciepłe siedzisko po zrolowaniu (na poligonie)

S2005 - patrz: Soldier 2005

Recce - zwiad; patrz też: recce patrol

Royal Army Medical Corps - Królewski
Wojskowy Korpus Medyczny; część Army
Medical Services (Wojskowych Służb Medycznych)

SAS Smock - kurtka z kapturem; bez
pagonów na insygnia; kiedyś na naszywce
widniało “Smock, Windproof, SAS”

Reconnaissance - zwiad/rekonesans;
patrz też: Recce oraz Recce Patrol

Royal Engineers - wojska wsparcia; budują
wszystko od baz przez koszary aż po mosty

Recruit - rekrut

Royal Marines Band Service - muzycy
Royal Marines; wstępować mogą także
kobiety; jedni z najlepszych muzyków w
całych Siłach Zbrojnych

Ration Packs - brytyjskie 24-godzinne
Racje żywnościowe
Recce Patrol - jeden z 3 rodzajów patrolu;
zadaniem patrolu jest zbieranie informacji
o terenie i wrogu oraz unikanie kontaktu z
wrogiem

Reenacting - patrz: Historical Reenacting
Regiment - battalion; dowodzony przez Lt.
Col.; składa się z 5 kompanii; od 450 do 650
żołnierzy
Regular Army - Armia Regularna, część
British Army
Reserve - rezerwa; przeważnie w odniesieniu do żołnierzy-rezerwistów a nie zapasów
Respirator - maska
domyślnie model S10

przeciwgazowa;

Rifle Drill - musztra z bronią
LITERY R - S

Royal Military Academy Sandhurst patrz: RMAS
Royal Navy - Królewska Marynarka Wojenna
Royal - królewski; tytuł na którego otrzymanie regiment/batalion musi zasłużyć
odwagą lub wybitną służbą
RSM - Regimental Sergeant Major; szef
regimentu/batalionu; odpowiednik Starszego Chorążego Sztabowego WP; NATO
OR-9
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S95 - patrz: Soldier 95
Salary - w wojsku żołd; w cywilu wypłata

Second Lieutenant - podporucznik
Section - sekcja; składa się z 8 żołnierzy
(podzielona na dwie drużyny); dowodzona
przez Corporal
Section Formation - inaczej formacja patrolowa (dla sekcji)
Selection - selekcja; selekcja dla żołnierza
BA trwa 36 godzin, dla oficera BA trwa 3
dni, a dla ochotników do Special Forces: 6
miesięcy
Senior Aircraftmen - stopień w RAF;
odpowiednik Lance Corporal w British Army
Senior NCO - starszy podoficer; w domyśle
Sergeant (Sierżant) lub Staff Sergeant (St.
Sierżant); patrz też: NCO
Sergeant Major - szef kompani; odpowiednik Starszego Chorążego WP; NATO OR-8

SAS - Special Air Service; znane też jako
Special Authors’ Service ponieważ wielu
exSASów napisało książki

Sergeant - sierżant

SBS - Special Boat Service; Siły Specjalne
Royal Navy

Seven Troop - tytuł najnowszej książki
ze wspomnieniami byłego członka SAS’u,
Andy’iego McNab’a; polecam

Scotch - szkocka czyli whisky
Scout - zwiadowca; przypada jeden na
każdą sekcję (8 żołnierzy); gdy Scout
zostanie wyeliminowany przez wroga, IC
wyznacza następnego Scouta
Screw - slangowe przeciwko dla Lance
Corporal odpowiednik Kaprala WP
Scrim Scarf Net - siatko-szal; można
zauważyć na zdjęciach z Operacji Market
Garden (IIWŚ) u spadochroniarzy brytyjskich; popularny do dzisiaj

Service - służba; w cywilu service to usługa

SFSG - Special Forces Suport Group
Shemagh - arafatka; chusta w kratkę;
moda zerżnięta z arabów; bardzo popularna wśród żołnierzy; najlepsza szalo-czapko-kominiarka na poligon
Side Pouch - kompas używany przez Army
Cadets (w stopniach)
Silva - firma produkująca “zaawansowane
w użyciu” kompasy; używane przez Armed
Forces oraz Army Cadets a nawet SAS

Sea Cadet Corps - kadeci-marynarze
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Single File - jedna z formacji patrolowych
armii brytyjskiej; pojedyncza linia/rząd
żołnierzy
Slang - patrz: Army Slang
Sling - pasek zawieszenia broni
SLR - skrót od Self Loading Rifle; broń automatyczna; używana w armii do momentu
wprowadzenia L85A1
Smock Jacket - kurtka z kapturem;
popularność: 1. SAS Smock 2. Smock Artcic 3. Smock Para
Sniper - snajper; patrz też: marksman
Socks - skarpety; w domyśle grube, zielone
(ew. czarne) sięgające pod kolana skarpety
wojskowe
Soldier 2000 - system umundurowania;
następca S95, od poprzednika różnił go
inny, lepszy materiał z którego był uszyty
Soldier 2005 - system umundurowania;
następca S2000; jeszcze inny i lepszy
materiał niż w S2000, zupełnie nowa Combat Jacket i Gore-Tex
Soldier 95 - system umundurowania; w ‘95
była to prawdziwa rewolucja w BA; obecnie odchodzi do lamusa; patrz też: S2000
i S2005
Soldier - żołnierz
Sole - wkładka do buta (domyślnie wojskowego)
SOP - skrót od Standard Operation Procedure; standardowa procedura bojowa; co
żołnierz ma z sobą zabrać
Special Air Service - patrz: SAS

Special Forces Support Group - patrz:
SFSG
Special Forces - Siły Specjalne; np. SAS
lub SBS
Special Reconnaissance Regiment patrz: SRR
Specialisation - specjalizacja; każdy
żołnierz (po ukończeniu bojówki/szkoły oficerskiej) musi się specjalizować w swojej
dziedzinie (zależnie od rodzaju wojska);
piechociaż przechodzi zaawansowane szkolenie dla piechoty
Specnaz - według Brytyjczyków jest to “zagraniczny” odpowiednik SASu; Brytyjczycy
prędzej słyszeli o Specnazie niż o np. Navy
Seals; oprócz tego robi na nich większe
wrażenie legendarny AK niżeli M16
Squad - drużyna; składa się z 4 żołnierzy,
dowodzona przez Lance Corporal
Squaddie - szeregowy; określenie slangowe
Squadron - kompania
SRR - Special Reconnaissance Regiment
Stable Belt - elegancki pas do spodni
wojskowych; każdy regiment ma swój
własny pas; różnią się wzorami, klamrami/
zapięciami i korami
Staff Sergeant - odpowiednik Starszego
Sierżanta WP; NATO OR-7
Stag - warta; slangowe określenie

Stand-to! - wyjście na pozycje bojowe w
bazie (tylko w terenie!); jest to też sposób
pobudki żołnierzy rano (także tylko w terenie)
Standing Patrol - jeden z 3 rodzajów patrolu; patrol pilnuje zdobytych terenów i odgania wszelkiego intruza (domyślnie wroga)
Storm Collar - kołnierz sztormowy;
wprowadzony do kurtek w Soldier 95 po
doświadczeniach z Falklandów; zanikł kompletnie w Soldier 2005
Straps - paski; znajdziesz ich sporo przy
Yoke od PLCE; patrz też: Yoke
Stripe - (lub stripes) paski; podoficerskie
paski
Stripey - sierżant; złośliwe określenie slangowe używane przez niższych stopniem;
Sub Lieutenant - stopień oficerski w Royal
Navy; odpowiednik pełnego porucznika w
BA
Submarine - okręt podwodny
SUSAT - Sight Unit Small Arms Trilux;
przyrząd celowniczy dla SA80; wypierany
przez ACOG z programu PECOC

T

TA - skrót od Territorial Army; patrz też: Territorial Army
Tab - skrót od Tactical Advance to Battle
(marsz do walki); w cywilu: klawisz TAB na
klawiaturze komputera; patrz też: tabbing
Tabbing - marszobieg; nietaktyczne lecz
bardzo szybkie poruszanie się w terenie z
punktu A do B, najczęsciej z DOP do miejsca żałożenia bazy, mając na plecach 20 ton
sprzętu
Tactical - taktycznie; postępowanie taktycznie: zakaz rozmowy, cisza; sygnały ręczne;
obserwacja; zakaz używania światła itd.
Tam o’Shanter - nazwa szkockiego beretu;
noszona np. przez Royal Regiment of Scotland
Tartan - krata szkocka
Tea - herbata; znajdziesz ją w racjach
żywnościowych; patrz też: ration packs
Territorial Army - Armia Terytorialna, część
British Army
Terrorist - terrorysta; jeśli widzisz jednego:
zastrzel go

Stamina - Wytrzymałość; wytrwałość
Stand-down - zejście z pozycji bojowych w
bazie (tylko w terenie!)

Special Boat Service - patrz: SBS
LITERY S - T
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Thatcher - Baronowa Thatcher; z historii znana jako Żelazna Dama; była premier Wielkiej Brytanii; obecnie jedna z 3
najbardziej znienawidzonych byłych premierów UK (obok zdrajcy Blaira oraz głupca
Browna)
Tom - przezwisko dla brytyjskiego
szeregowca; w czasie I i II Wojny Światowej
popularna była jego dłuższa wersja: Tommy
Training - trening lub szkolenie; może to
być cokolwiek od czyszczenia broni aż po
używania szczoteczki i pasty do zębów
TRF - Tactical Recognition Flash; naszywka rozpoznawcza w terenie; noszona na
prawym rękawie

U

US Marines - lepsza wersja US Army;
przed oddaniem strzału zastanawiają się
0.5 sekundy dłużej, niż ci z US Army

UBACS - Under Body Armour Combat
Shirt; koszula zaprojektowana specjalnie
do noszenia pod kamizelką balistyczną Osprey
UK - skrót od United Kingdom; Zjednoczone Królestwo czyli Wielka Brytania
UKLF - skrót od United Kingdom Land
Forces; Siły Lądowe Wielkiej Brytanii

Trooper - szeregowy

UKSF - United Kingdom Special Forces;
Siły Specjalne Zjednoczonego Królestwa

Troop Commander - dowódca plutonu; oficer w stopniu (pod)porucznika

Under Officer Cadet - członek Army Cadets, który poznaje służby i zadania oficera

Troop Sergeant - szef plutonu; podoficer w
stopniu (starszego) sierżanta

Uniform - mundur; patrz też: kit

Twisters - gumki elastyczne zakończone
haczykami; używane do podwijania
nogawek

V

VCP - Vehicle Check Point; punkt zatrzymania i sprawdzania pojazdów (na drodze)
Vegetarian - wegetarianin; szczególnie znienawidzeni przez QM ponieważ
muszą im fasować wegetariańskie racje
żywnościowe; patrz też: QM
Vehicle - pojazd

Union Jack - flaga Wielkiej Brytanii

W

Walt - slang wojskowy; dosłownie “idiota z cywila” lub RamboSASParaCommando; dotyczy również żołnierzy, którzy
zachowują się jakby wciąż byli w cywilu a
życie i zasady w armii były dla nich nie do
pojęcia w małych, cywilnych móżdżkach; w
Szkocji używa się “twat” zamiast “walt”
War zone - strefa wojny; jeśli w między
czasie toczy się wojna, dla cywila każdy
mundurowy przybywa z war zone; patrz też:
combat zone
War - wojna
Water Bottle - manierka; z czarnego plastiku; gwint tak duży, że 75% wody leje się
brodą
Washing Kit - zestaw do higieny osobistej;
w terenie najczęściej pasta i szczoteczka
do zębów oraz babywipes

broń
do

Vest - tak nazywają żołnierze kamizelkę
bojową; tak nazywają kwatermistrzowie
podkoszulki (t-shirty)

UOR - Urgent Operational Requirements;
program uzupełniania wyposażenia armii
przeprowadzony w 2005 roku przez MoD

Volounteer - ochotnik; w BA jest powiedzenie never volounteer for anything czyli nigdy
nie zgłaszaj się na ochotnika

Weapon Training - szkolenie z obsługi broni; wszystko od strzelania przez rozkładanie
po czyszczenie

Voluntold - osoba, która została zgłoszona
na ochotnika; czyli pechowiec

Webbing - oporządzenie

Unload
dwa
niezaładowana
lub
rozładowania broni

znaczenia:
komenda

UOTC - University Officer Training Corps;
rodzaj służby przed-oficerskiej dla studentów na uniwersytetach w UK
US ARMY - Spamerska wersja Armii Brytyjskiej; jest ich dużo i mają lanserski
sprzęt, ale beznadzieje strzelają i nie mają
mózgów; unikaj ich
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Utility Pouch - ładownica ogólnego użytku/
przeznaczenia w oporządzeniu PLCE; inaczej też chlebak

SŁOWNICZEK BRYTOFILA OD A DO Z

Weapon - broń
Webtex - szmatex; skopiowane z oryginałów
drogi sprzęt wojskowy beznadziejnej jakości
Wizard Man - kapelan wojskowy; określenie
głównie używane w Army Cadets
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WO1 - Warrant Officer First Class; znany bardziej jako RSM; szef regimentu/batalionu;
odpowiednik
Starszego
Chorążego WP; NATO OR-9
WO2 - Warrand Officer Second Class;
znany bardziej jako CSM; szef kompani;
odpowiednik Starszego Chorążego WP;
OR-8

X

X-ray - nickname dla terrorystów; zwrot
używany w CT przez SASmanów

Working Belt - zwykły zielony pas z
klamerką; standardowe issue do munduru
DPM; właściciel może zapatrzeć się w elegancki stable belt

Y

Z

Yoke - szelki PLCE

Zip - podwójne znaczenie: zamek błyskawiczny; lub wrzask kaprala „Zip it!” znaczy
„zamknij mordę!”

Yanks - Jankesi; spamerzy; patrz też: US
Army
Yomp - skrót od Your Own Marching Pace;
przebywanie dużych odległości niosąc dużo
sprzętu w bardzo krótkim czasie; znane dobrze w RMC

Zap Number - numer żołnierza do szybkiej
identyfikacji przez personel medyczny

Yorkie - oszukana czekolada; znajdziesz dwie małe tabliczki w każdej racji
żywnościowej
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