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Jako uważny obserwator doniesień o działaniach wojska zauważyłem dwie 
prawidłowości: im dalej od wydarzenia, tym więcej ma ono uczestników 
oraz im mniej opowiadający ma doświadczenia, tym chętniej wypowiada 
się na wszelkie tematy. Poradnik powstał z myślą o tych, którzy nie osią-

gnęli jeszcze perfekcji w tak zwanym nawijaniu makaronu na uszy. Należy pamię-
tać, że ma on zastosowanie niezależnie od rodzaju munduru i koloru beretu na 
głowie.

1. Ćwicz miny: marszczenie czoła, lekkie zaciskanie ust, zmrużenie oczu. Mar-
sowy wyraz twarzy charakteryzuje wojownika.

2. Zadbaj o mundur najnowszego sortu. Byłoby dobrze, gdyby znalazły się na 
nim jakieś odznaki i plakietki. Jeśli ich nie masz, jeszcze przed włączeniem ka-
mery wspomnij, mimochodem, że mundur to nie choinka.

3. Unikaj „hmm” i „eee”. Zastępuj je zwrotem „za mało lat minęło od tamtych 
wydarzeń, aby już je ujawniać” albo po prostu jednym słowem – „tajne”.

4. Przygotuj zestaw standardowych odpowiedzi, na przykład „powiem krótko, 
nie było łatwo” lub „do dziś widzę”. Tu należy wybrać „złe oczy taliba” (jeśli py-
tanie dotyczy akcji), „ufne oczy dziecka” (jeśli opowiadasz o pomocy humanitar-
nej), „szacunek w oczach generała wręczającego medale moim podwładnym” (je-
śli oceniasz całokształt działań i chcesz zostać doceniony przez przełożonego).

5. Nie brałeś udziału w misjach, nie pociłeś się na poligonach? Opowiadając 
o ciężkiej służbie, po prostu nie mów „ja”, lecz „my”. Koledzy mogą się trochę 
wkurzyć, ale dziennikarz zobaczy, że jesteście teamem.

6. Od niechcenia wspomnij o rodzinie. Koniecznie, że do niedawna nie wiedzia-
ła, iż od iks lat służysz. Że nie pyta o nic, gdy co jakiś czas wychodzisz z domu 
i znikasz na pół roku. Nie zapomnij podziękować najbliższym za wyrozumiałość.

7. Nie zapomnij powiedzieć, że jesteś dumny z młodych ludzi. Wskazuj na łą-
czące was zainteresowania. Może nie na clubbing, lepsze będzie kibicowanie, 
a odwołanie do patriotyzmu – idealne.

8. Używaj wielkich słów. Im więcej razy odmienisz „honor”, „ojczyzna”, „tra-
dycja”, tym większe wywołasz wrażenie na odbiorcach.

9. Nie zdałeś egzaminu z wuefu, nie biegasz z kumplami, nie chodzisz na si-
łownię? Nie ma problemu. Pytany o sprawność fizyczną akcentuj walory intelek-
tualne niezbędne w służbie, na przykład „To mit, że służą u nas jacyś Rambo, szu-
kamy kandydatów inteligentnych. Kondycję fizyczną można rozwinąć, z intelek-
tem nie będzie tak prosto”.

10. Dziennikarz zadaje zbyt konkretne pytania? Pamiętaj o punkcie 3. Słysza-
łem kiedyś w TVN24 „byłego oficera GROM”, który, zasłaniając się tajemnicą, 
nie chciał mówić o służbie w ramach w PKW Liban, gdzie był zanim trafił do spe-
cjednostki. Idź tą drogą, korzystaj ze sprawdzonych wzorców.

Stosując się do powyższych zasad, zyskasz trzykrotnie: sympatię dziennikarzy 
ceniących wygadanych rozmówców, uznanie od-
biorców i uśmiech kolegów.
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