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W tym roku przypada 30 rocznica powołania do życia Jednostki GROM. 13 lipca 1990
roku została podjęta przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego decyzja o utworzeniu
Jednostki.
Generał Petelicki dołożył wszelkich starań by nowopowstała Jednostka dorównywała
umiejętnościami i szkoleniem najlepszym jednostkom specjalnym na świecie oraz by jako
równorzędny partner mogła z nimi prowadzić zadania na teatrze działań. Kolejni
Dowódcy kontynuowali zamysł Generała utrzymując najwyższy poziom wyszkolenia oraz
ciągle doskonaląc możliwości bojowe Jednostki w oparciu o doświadczenie nabyte
podczas misji oraz licznych szkoleń. Budowanie jednostki od początku oparte było o
najlepsze doświadczenia zagranicznych oddziałów sił specjalnych, zwłaszcza ze Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Celem każdego Dowódcy jest rozwój, a to
nieustanne testowanie nowych rozwiązań oraz sprzętu, permanentna analiza zagrożeń
oraz wyciąganie wniosków.
Jako „13” Dowódca Jednostki Wojskowej GROM z dumą wprowadzam Ją w kolejna
dekadę, zapewne będzie to dla Nas czas nowych wyzwań i dalszej wzmożonej pracy.
Parafrazując słowa Blaise’a Pascala naszym celem jest przyszłość, a przeszłość i
teraźniejszość są dla nas środkami do lepszego przygotowanie się do nowych zadań.
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Zebrany przez Nas przez 30 lat bagaż doświadczeń jest ogromny, a zweryfikowanie
naszych zdolności i umiejętności w praktyce bezcenne, stwarza nam to doskonałe
narzędzie do stworzenia nowych, lepszych rozwiązań, niekiedy zmiany procedur czy
taktyki. Ciągle dążymy do perfekcyjnego wykonywania powierzonych nam zadań,
dlatego wdrażamy pionierskie na skalę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej projekty,
które sprawiają, że GROM, niezmiennie, jest formacją przygotowaną do wykonywania
najtrudniejszych operacji specjalnych oraz kontrterrorystycznych, a w szczególności
operacji uwalniania zakładników.
Mamy świadomość, że nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w tym obszarze posłuży
całym Siłom Zbrojnym.
Jestem głęboko przekonany, że Jednostka Wojskowa GROM przez kolejne dekady
będzie niejednokrotnie powodem do dumy dla Polski i Polaków. Natomiast współpraca z
naszymi zagranicznymi kooperantami będzie nadal przebiegać wzorowo, na obopólnej
współpracy.
Permanentnie zwiększamy swoje możliwości bojowe i wytyczamy nowe kierunki rozwoju
by zawsze być o krok przed…
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