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Spotkanie z byłymi żołnierzami JW GROM Fot. Piotr Mikusiak

W dniach 2728 czerwca 2015 r. na dolnym śląsku odbyło się wyjątkowe wydarzenie – spotkanie z byłymi
operatorami GROM, a następnie szkolenie pod ich okiem. Okazją do organizacji eventu była 25 rocznica
powstania GROMu oraz 5te urodziny Global Protection Group – organizatora imprezy i jednocześnie firmy
zatrudniającej specjalsów.

STRONA 1 z 1
Pierwszego dnia, podczas blisko pięciogodzinnego spotkania, gromowcy – ZIMA i WAMPIR, przybliżyli uczestnikom
jednostkę. W niezwykle przyjacielskiej atmosferze tkali wspomnienia o swojej drodze do elity wojsk specjalnych,
opowiadali o selekcji, kursie podstawowym i szkoleniach specjalistycznych.
Odsłonili rąbek tajemnicy, którą owiane są misje GROMu oraz zdradzili jak wygląda życie w jednostce. Nie obyło się bez
porad w jaki sposób przygotować się do selekcji oraz jakich kandydatów GROM najbardziej poszukuje. Na koniec
opowiedzieli o zajęciach jakie wykonują na emeryturze – pracy prywatnych kontraktorów realizowanej w ramach Global
Protection Group w kraju i w regionach wysokiego ryzyka.

Przeczytaj także: Spotkanie z byłymi żołnierzami JW GROM
Wszystko to w formie dyskusji pomiędzy dwoma weteranami, okraszonej licznymi, niepublikowanymi dotąd zdjęciami i
przerywanej pytaniami pozostałych uczestników. Wystąpienie gromowców zostało nagrodzone przez słuchaczy gromkimi
brawami, a przez firmę Militaria.pl latarkami oraz innymi gadżetami przekazanymi do przetestowania.
http://www.specialops.pl/aktualnosc/id2548,spotkaniezoperatoramijwgrom?print=1

1/2

10.07.2015

Spotkanie z operatorami JW GROM | SpecialOps.pl  Portal Ludzi Akcji

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

W niedzielę, drugiego dnia imprezy, odbyło się szkolenie specjalistyczne na terenie Bazy Lotniczej "BARYT". Tym razem
operatorów wspierał jeden z pozostałych trenerów GPG – saper, posiadających uprawnienia instruktorskie NATO.
Zajęcia obejmowały trzy zakresy: obsługę broni palnej, rozpoznanie improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz
maskowanie i wykrywanie zagrożeń w terenie lesistym. Była to rzadka możliwość poznania choćby ułamka praktycznej
wiedzy jaką dysponują specjalsi.

Przeczytaj także: Wystawa w Sejmie "25 lat Jednostki Wojskowej GROM"
Zajęcia potrwały ok. sześciu godzin a ich ukoronowaniem były ćwiczenia strzeleckie. Najlepiej strzelający kursant został
nagrodzony książką Tomasza Marca "Tajne akcje snajperów GROM".
Prezent wyjątkowy, bo okraszony autografami wszystkich snajperów biorących udział w tworzeniu książki w tym m.in.
instruktora Global Protection Group  WAMPIRa oraz WOJTKA i TOMKA – właścicieli firmy Grom Group.
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