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KURS OBSERWATORÓW MISJI WOJSKOWYCH W KIELCACH 

 

Od 10 maja 2010 r. w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach trwa 17. 
Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych. Uczestniczą w nim oficerowie z Polski, Chin, Egiptu, 
Białorusi i Mongolii. 

 
W szkoleniu bierze udział 22 kandydatów na obserwatorów misji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Kurs trwa trzy tygodnie, w ostatnim tygodniu odbędą się 
ćwiczenia praktyczne. 

 
Podczas kursu oficerowie zdobywają umiejętności niezbędne obserwatorowi podczas wykonywania
obowiązków mandatowych w rejonie operacji. Prowadzone są zajęcia z negocjacji między spornymi
stronami, pracy z tłumaczem. Kursanci doskonalą umiejętność pozyskiwania i sprawdzania informacji oraz
szkolą się z prowadzenia obserwacji terenu ze śmigłowca oraz z pojazdu.
Obserwatorzy pracują w rejonach niebezpiecznych na całym świecie, są nieuzbrojeni i muszą sobie radzić w
trudnych sytuacjach militarnych i niemilitarnych. Organizatorzy szkolenia starają się zajęcia praktyczne
przygotować tak, aby ćwiczący miał jak najpełniejszy realizm tego, co może go spotkać na misji, tworzą
sytuacje stresowe, które pozwolą oficerowi po pierwsze odnieść się do dotychczasowego doświadczenia 
zawodowego, a po drugie przygotują go na niebezpieczne sytuacje podczas misji.
Kluczową częścią kursu jest ćwiczenie praktyczne, podczas którego kandydaci będą realizowali takie
zadania, jakie potencjalnie spotkają na swej drodze w rejonie operacji. Począwszy od tego, że muszą sami
się wyżywić, stworzyć sobie warunki do zakwaterowania, poruszać się samodzielnie w terenie łącznie z
przeprawianiem się przez zbiornik wodny. Przećwiczą obserwację, meldowanie, współdziałanie z mediami, 
negocjacje między stronami konfliktu, przestrzeganie postanowień rozejmu. Będą również trenować
udzielanie pierwszej pomocy oraz przetrwanie w środowisku wrogim.
Jak każdy kurs organizowany w Centrum również i obserwatorzy w ramach dni wolnych od zajęć mają 
organizowane podróże historyczno - krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem największych zabytków
Polski. Byli już między innymi w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz Kopalni Soli w Wieliczce.
Czynnie uczestniczyli w rekonstrukcji pielgrzymki Króla Władysława Jagiełły na Święty Krzyż w ramach V
Jarmarku Świętokrzyskiego. W następny weekend zwiedzać będą Gród Kraka z Wawelem oraz Zamek w
Chęcinach i Jaskinię Raj na Ziemi Świętokrzyskiej. 

 
Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach jest jedyną jednostką w kraju szkolącą 
obserwatorów wojskowych. 
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