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ZAKOŃCZENIE KURSU DLA DZIENNIKARZY
 

24 czerwca br. zakończył się Kurs dla dziennikarzy – kandydatów na korespondentów w 
rejonach misji pokojowych i stabilizacyjnych. Kurs trwał od 22 do 24 czerwca br. Rozpoczął
się zajęciami teoretycznymi. Wykładowcy skupili się na umiejętności współpracy między
dziennikarzem a żołnierzem, szczególnie w sytuacji niebezpiecznej, jaką jest ostrzał bazy,
czy patrolu. Kandydaci na korespondentów zostali uświadomieni o wszelkich
niebezpieczeństwach, na jakie mogą przypadkowo narazić zarówno siebie, jak i żołnierzy.
Zajęcia praktyczne, prowadzone przez dwa kolejne dni zawierały w sobie elementy kursu
samoobrony (Krav Maga) i podgrywki, które zmusiły dziennikarzy do wykorzystania w
praktyce informacje zdobytych na wykładach. 
W środę dziennikarze wyjechali z żołnierzami na patrol do wiosek i lasów okalających
kielecką Bukówkę. Tam przeżyli wybuch IED – improwizowanego ładunku wybuchowego 
(improvised explosive device) i ostrzał pojazdów, natomiast w czwartek zostali poddani
presji sytuacji zakładniczej, w której może się znaleźć obcokrajowiec w strefie konfliktu. 
Ćwiczenia w Centrum prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów.
Ich zadaniem jest wykreowanie jak najbardziej bezpiecznej, a jednocześnie realistycznej
podgrywki ukazującej zagrożenia czyhające na korespondentów. Ćwiczenia te wykształcają
właściwe odruchy w sytuacji ekstremalnej, jaką jest atak na patrol, porwanie, czy odbicie 
zakładników.  
Dzięki temu dziennikarze kolejnych kursów mają okazję przetestować swoją determinację,
odwagę i odporność na stres. Jak powiedziała na uroczystości zakończenia jedna z
uczestniczek kursu – Magdalena Pilor, dziennikarka pisząca dla Nowej Trybuny Opolskiej:
„Główną zaletą tego kursu jest to, że daje do myślenia. Ważne jest też poznanie technik
działania naszego wojska, ponieważ każdy z nas chce jechać, ma jakąś wizję, usłyszał, że
ma jechać z żołnierzami i teraz musi się nauczyć jak pracując z nimi, nie stwarzać 
zagrożenia”.  
Część praktyczna została zakończona spotkaniem z Komendantem Centrum płk dr
Januszem Faleckim, natomiast oficjalne pożegnanie z dziennikarzami i wręczenie
certyfikatów poprowadził rzecznik MON oraz Dyrektor Departamentu Prasowo –
Informacyjnego płk Wiesław Grzegorzewski, który życzył dziennikarzom wyjeżdżającym w
strefy misji pokojowych i stabilizacyjnych spokojnej i bezpiecznej pracy. 
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