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Publikacje Michała Talagi wydane przez
Wydawnictwo „My Wojownicy” - „Interwencja fizyczna w szkole”
oraz przez inne wydanictwa „Samobrona dla kobiet”.
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PATRONI
Książka ta jest (…) odpowiedzią na potrzeby pracowników instytucji, w których w ostateczności zachodzi
konieczność zastosowania siły zycznej. A wszystko zaczęło sie po wydaniu pierwszej mojej książki pt.
“Interwencja zyczna w szkole”.
To właśnie wtedy, do prowadzonych szkoleń z samoobrony oraz technik interwencji dla funkcjonariuszy,
dołączyły inne, odpowiadające potrzebom pracowników placówek edukacyjnych szkolnictwa specjalnego
czy instytucji realizujących wykonywanie środków poprawczych. (…)
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„

Ich oddanie w pracy prowadzonej w niezwykle
trudnych warunkach, sprowokowało mnie do
prac nad tym tematem i zawarcia tego w formie
niniejszej publikacji. Praca z drugim człowiekiem
daje wiele radości i satysfakcji. Ale tez wymaga
sporo uwagi i poświeceń. Jest to tez praca nakładająca
na nas odpowiedzialność za drugiego człowieka,
zwłaszcza oddanego nam pod nasza piecze. To co
znajdzie sie w dalszej części książki jest próbą
znalezienia rozwiązań, których żadna uczelnia
nie naucza w Polsce, choć sie to zmienia. Jako starszy
wykładowca realizuje ze swoimi studentami przedmioty
ze stosowania środków przymusu bezpośredniego czy
technik i taktyki interwencji (…)

„

„
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Pracujemy też aktualnie (…) nad włączeniem
w program studiów kierunku Pedagogika przedmiotu,
którego zakres obejmuje właśnie ta książka. Bedzie to
milowy krok w komplementarnym przygotowaniu
przyszłych kadr.
Absolwent otrzyma narzędzia, których nigdzie
dotychczas nie otrzymywał. (…) Jest to tylko inny
sposób komunikacji. (…) Poprzez nawiązanie
kontaktu zycznego wprowadzamy zmiany
odpowiadając na aktualne potrzeby podopiecznego.
Dla jego bezpieczeństwa, z poszanowaniem godności
ludzkiej, zatrzymujemy destrukcyjne działanie. Jest to
swoiste podanie ręki i wyciagnięcie jego z miejsca,
z którego sam nie potraa się wydostać. Taka jest nasza
rola, rola interwencji zycznej.

„
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Michał Talaga – oocer Służby Więziennej, funkcjonariusz
Zakładu Karnego w Rawiczu, instruktor samoobrony i technik
interwencji, instruktor Fairbairn WWII Close Quarters Combat
oraz posiadacz trzeciego stopnia instruktorskiego Explosive Self
Defence System, instruktor Point Shooting. Propagator instynktownego
strzelania i samoobrony. Trener mentalny. Nauczyciel
akademicki. Prowadzi Biuro Szkoleń Specjalnych realizujące
zlecenia szkoleniowe dla organizacji oraz instytucji.
Kontakt: bss.mita@interia.pl

