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ROZPOCZĘCIE KURSU DLA DZIENNIKARZY

Rozpoczął się Kurs dla dziennikarzy – kandydatów na korespondentów w rejonach misji
pokojowych i stabilizacyjnych.
W dniu 22 czerwca br. rozpoczął się trzydniowy kurs dla dziennikarzy przewidzianych do
wyjazdu w rejony niebezpieczne. Uczestnikami kursu są dziennikarze krajowych mediów
centralnych i regionalnych zajmujący się problematyką obronności, m.in. Rzeczpospolitej,
Polski Zbrojnej, Nowej Trybuny Opolskiej, portali internetowych Interii i Onetu, oraz stacji
telewizyjnych i radiowych TOK FM, TVP Panoramy oraz Polsat News. Dziennikarzy powitał
Komendant Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych płk dr Janusz Falecki, którego
przemówienie zainaugurowało teoretyczną część kursu. Płk Falecki w zwięzłych słowach
przypomniał, iż „celem tego trzydniowego kursu jest przygotowanie Państwa do roli
korespondentów wojennych. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych, zapoznamy
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i pokojowych, sposobem działania naszych wojsk i właściwym, bezpiecznym zachowaniem
w czasie zdobywania materiału filmowego, zdjęć, czy materiałów prasowych”. Komendant
Centrum zapewnił, że „ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych
wykładowców i instruktorów, których głównym celem będzie wykształcenie właściwych
odruchów w sytuacji ekstremalnej, jaką jest porwanie, czy odbicie zakładników”.
Umiejętności te zostaną podparte zajęciami z zakresu samoobrony i Krav-Magi. Płk Falecki
zaznaczył, że „co prawda, w ciągu trzech dni nie zrobimy z Państwa komandosów, ale
należy rozważyć możliwość pojawienia się sytuacji szczególnych, kiedy to warto mieć w
zanadrzu coś, co pozwoli choćby zaskoczyć przeciwnika i da szansę ucieczki”.
Należy dodać, że wykładowcy skupią się na umiejętności współpracy między
dziennikarzem, mieszkającym na terenie bazy i nierzadko współuczestniczącym
w wykonywaniu codziennych zadań przez żołnierzy PKW, takich jak patrole i konwoje.
Kandydaci na korespondentów zostaną zatem uświadomieni o niebezpieczeństwie, na jakie
mogą wystawić nie tylko siebie, ale i żołnierzy, wynikającym z brawury, czy nieznajomości
metod działania wojska.
Płk Falecki zaznaczył, iż „podczas zajęć praktycznych staramy się odtworzyć realia, na tyle,
na ile jest to możliwe”. Stwierdził, że „przeżycie tej sytuacji tutaj, pod kontrolą, pomaga.
Dostajemy sygnały, że dziennikarze, którzy przeszli nasze szkolenie, w sytuacji zagrożenia
życia przypominali sobie, jak to było w Centrum i to pomagało im przetrwać i przewidzieć
pewne zachowania strony przeciwnej”. Podsumowując swoje wystąpienie Komendant
Centrum wspomniał o planie reformy Sił Zbrojnych na lata 2007 – 2012, zgodnie z którym
Centrum zostanie rozformowane, w związku z czym jest to ostatni już kurs dla dziennikarzy
w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.
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