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W numerze 1 (XIV) niniejszego kwartalnika z 2014 r. poruszony został temat po-
wstania i działalności Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, która z roku na rok dyna-
micznie się rozwija. Słowem wstępu warto nadmienić, że Fundacja SPRZYMIERZENI 
powstała 1 grudnia 2010 roku. Pomysł powołania Fundacji pojawił się kilka lat wcze-
śniej. Ostatecznym czynnikiem, który skłonił Fundatora – Grzegorza Wydrowskiego, 
do jej powołania, był wypadek jednego z żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM, który 
stracił obie dłonie podczas szkolenia . Pomimo trudnych początków, słabych rokowań, 
żadnego doświadczenia i braku odpowiednich środków finansowych przyjaciele po-
stanowili walczyć o zdrowie poszkodowanego żołnierza. Dziś wiadomo, że ich wysiłki 
nie poszły na marne i ranny żołnierz, dzięki własnej determinacji i wsparciu bliskich, 
wrócił do samodzielnego funkcjonowania z ograniczeniami. 

W pierwotnym zamyśle pomoc miała mieć charakter spontaniczny, zależny od 
potrzeby chwili. Jednak liczba potrzebujących sprawiła, że Fundacja prężnie i nie-
przerwanie działa od 2010 r. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie działań podjętych 
przez Fundację w latach 2015–2016. 

W 2015 r. Fundacja rozpoczęła współpracę z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa 
w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świa-
domości narodowej, dzięki czemu zostały podjęte działania mające na celu upamięt-
nienie historii 56 Kompanii Specjalnej. Ponadto w tym samym roku Fundacja objęła 
patronatem I Skierniewicki Bieg Cichociemnych – wydarzenie nawiązujące do szko-
lenia Cichociemnych w Largo House, w Szkocji. Pomimo lokalnego charakteru zna-
czenie tego przedsięwzięcia było duże, bowiem uczestnicy na własnej skórze mogli 
choć w ułamku doświadczyć trudów stających przed Cichociemnymi. 

Fundacja w 2015 r. podjęła się współorganizacji III Dnia Cichociemnych na Ursy-
nowie w Warszawie. Wydarzenie to stanowi coroczny piknik militarno-historyczny 
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cieszący się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dorosłych jak i najmłod-
szych. Jego celem jest promocja wartości patriotycznych. Można było na nim zoba-
czyć liczne pokazy, a wśród najbardziej spektakularnych znalazły się skoki spadochro-
niarzy wykonane w celu upamiętnienia dokonań Cichociemnych. Ponadto Fundacja 
przygotowała specjalne stoisko, na którym można było obejrzeć oryginalne wypo-
sażenie żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM. Oprócz tego uczestnicy mogli liczyć 
na wiele dodatkowych atrakcji – przejażdżki pojazdami wojskowymi, ciekawe stoiska 
przygotowane przez innych współorganizatorów,. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem, którego organizacji podjęła się Fundacja, był 
I BIEG NOCY LISTOPADOWEJ, będący memoriałem upamiętniającym młodszego 
brygadiera Witolda Łabajczyka w pierwszą rocznicę jego śmierci. Fundacja SPRZY-
MIERZENI z GROM, wraz z wykładowcami Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej, przy wsparciu Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
podjęła się integracji środowiska mundurowego na płaszczyźnie zakurzonego już 
hasła „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE”. Dodatkową atrakcją była możliwość strzelania z ka-
rabinka kbks do tzw. olimpijek, czyli tarcz, oraz „rzuty granatem”, w których do dys-
pozycji uczestnicy mieli granaty ćwiczebne F-1 i RG-42. Wszystko odbywało się pod 
czujnym okiem weteranów i instruktorów. Bieg, mimo trudności występujących przy 
organizacji, tj. restrykcyjnych wymagań prawnych i niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych, okazał się być sukcesem. Wzięło w nim udział ok. 120 osób. 

Kolejnym równie ważnym wydarzeniem z ubiegłego roku była pomoc przy orga-
nizacji wystawy „Jest w Polsce taka siła – JW GROM Cichociemni 1990–2015”, na 
której można było podziwiać zdjęcia i pamiątki z misji należące do żołnierzy GROM, 
uzbrojenie – broń krótką: pistolet Colt 1911 czy Browning, oraz długą: karabinki sztur-
mowe i pistolet maszynowy MP-5. Na ekspozycji zaprezentowano także żołnierski 
ekwipunek,  w tym kompletny strój nurka bojowego. Wyjątkowym gościem oma-
wianej uroczystości był jeden z ostatnich Cichociemnych, ppor. Aleksander Tarnawski 
ps. Upłaz. Wystawę można było podziwiać w Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie. 

W grudniu, w ramach Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach 
Wojskowych poza Granicami Państwa, organizowanego przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Fundacja została zaproszona do uczestnictwa w uroczystych obchodach 
na terenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Delegacja Fundacji 
złożyła kwiaty przed pomnikiem oraz tablicami pamięci. Nie można też zapomnieć 
o tradycji Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, czyli corocznej współorganizacji Balu 
Charytatywnego JW GROM – najbardziej spektakularnej i elitarnej imprezy charyta-
tywnej Fundacji. W 2015 r. miała miejsce jego II edycja. Wydarzenie to ma niezwykły 
charakter, ponieważ nie tylko budzi duże zainteresowanie wśród ludzi chcących nieść 
bezinteresowną pomoc – czyli darczyńców Fundacji SPRZYMIERZENI, to umacnia ono 
więzi pomiędzy Przyjaciółmi Fundacji a Podopiecznymi. Dzięki Balowi Charytatyw-
nemu Podopieczni co roku mogą poczuć, że nie są sami w walce o pamięć, zdrowie. 
W jego II edycji wzięło udział ponad 550 osób. Uczestnicy mogli podziwiać wystawę 
poświęconą Jednostce Wojskowej GROM. Zespół grafików skupiony w grupie „GO-
VERDOSE” udostępnił nam niezwykłą wystawę pt. „ZWYCIĘZCY”,, bawić się na kon-
cercie legendarnego zespołu PIERSI, czy wziąć udział w aukcji charytatywnej. Niewąt-
pliwe wyjątkową i zapadającą w pamięć atrakcją był pokaz dudziarzy z zespołu Pipes 
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Rys. 1. Bieg Nocy Listopadowej

Źródło: fot. Adrian ADO Bachórz.

Rys. 2. Międzynarodowe Sympozjum PTSD i TBI

Źródło: fot. Adrian ADO Bachórz.
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& Drums z Częstochowy którzy zawsze bezinteresownie wspierają uroczystości Jed-
nostki Wojskowej GROM.

Fundacja po raz trzeci, wspólnie z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Po-
miarów PIAP, współorganizowała seminarium dla praktyków: pirotechników, che-
mików, saperów i brydżerów (specjalnie wykwalifikowanych pirotechników umożli-
wiających służbom wejście do pomieszczeń metodą wybuchową) w służbie czynnej. 
RoboScope 2016 odbył się pod Patronatem Honorowym: Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministra Rozwoju, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej i Agencji Rozwoju Przemysłu. Na seminarium został poruszony temat nowych 
wyzwań stawianych przed polskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i 
obronę. Zwłaszcza w aspekcie zagrożeń CBRNE i możliwości wykorzystania nowocze-
snych technologii do ich rozpoznawania oraz neutralizacji. Seminarium miało cha-
rakter zamknięty i zostało przygotowane dla specjalistów z kraju oraz zagranicy. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM była 
organizacja Sympozjum Poświęconego PTSD (posttraumatic stress disorder) oraz TBI 
(traumatic brain injury). Wsparcia Fundacji udzielili przyjaciele z „Bracia Broni” z US 
Navy SEAL, projektu niewątpliwe rozwojowego, dającego szanse na przełom w oma-
wianej dziedzinie. W Polsce temat wyżej wymienionych schorzeń wciąż jest świeży. 
Brakuje specjalistycznych klinik, lekarzy i terapeutów. Rokowania po Sympozjum dają 
nadzieję na to, że osoby zmagające się z tego rodzajem chorób będą miały w przy-
szłości możliwość odbycia skutecznego leczenia w kraju. Sympozjum miało charakter 
zamknięty, a do uczestnictwa zaproszeni zostali specjaliści z kraju i Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie badania nad tymi schorzeniami są na najwyższym poziomie. Wydarzenie 
to zostało objęte Patronatami Honorowymi: Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministra Zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej. 

Poza wyżej wymienionymi wydarzeniami Fundacja wzięła udział w wielu innych 
przedsięwzięciach, np. w dniu rocznicy egzekucji rtm. Pileckiego została współorgani-
zatorem Pierwszego Biegu Pamięci, którego uczestnikami była młodzież z Płockiego 
Uniwersytetu Ludowego (PUL) w Wołominie, współorganizatorem II Międzynaro-
dowego Zjazdu Motocyklowego Służb Mundurowych połączonego z Dniem Dziecka 
w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim, którego inicjatorem był zaprzyjaźniony Klub Mo-
tocyklowy Służb Mundurowych Smoking Barrels LE MC; wzięła udział w obchodach 
uroczystości Dnia Weterana; zorganizowała I Marszobieg „WYKUS’43” w Wąchocku 
połączony z biegami towarzyszącymi dla dzieci i młodzieży.

Należy zaznaczyć, że to tylko część działań podjętych przez Fundację. Oprócz dzia-
łalności o charakterze patriotycznym i naukowym Fundacja co dzień realizuje swój 
nadrzędny cel statutowy, czyli szerokorozumiane wsparcie podopiecznych poprzez 
organizowanie pomocy materialnej, organizacyjnej, prawnej i edukacyjnej żołnie-
rzom zawodowym, funkcjonariuszom i ich najbliższym rodzinom; organizowanie 
wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych żołnierzy zawodowych, funkcjona-
riuszy oraz ich rodzin; organizowanie opieki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji dla 
niepełnosprawnych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych; 
niesienie pomocy materialnej i organizacyjnej żołnierzom zawodowym, funkcjonariu-
szom służb mundurowych, oczekującym na specjalistyczne zabiegi medyczne; organi-
zowanie wsparcia merytorycznego i finansowego dla wdów/wdowców po zmarłych 



Służba po służbie – czyli działalność Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM

żołnierzach zawodowych lub funkcjonariuszach służb mundurowych, znajdujących 
się w niezawinionej, trudnej sytuacji; organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dla 
sierot, dzieci żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych. Trudno 
byłoby opisać całą działalność Fundacji nawet w tak pozornie krótkich ramach czaso-
wych, ponieważ zakres jej statutowych zadań jest bardzo szeroki. Począwszy od orga-
nizacji szerokorozumianego wsparcia dla poszkodowanych żołnierzy, funkcjonariuszy 
i ich bliskich, przez troskę o dobre imię i propagowanie wartości Cichociemnych oraz 
tych, którym patronują, a skończywszy na działalności na rzecz szeroko pojętej obron-
ności państwa. Z tego względu niniejszy artykuł zawiera tylko najważniejsze działania 
podjęte przez Fundację.


