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AMERYKAŃSKI SPRZĘT PANCERNY W DRODZE DO
POLSKICH JEDNOSTEK
Amerykańska 1. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa dotarła we wtorek 29 stycznia br. do
miejsca docelowego rozładunku w Pstrążu. Transport z amerykańskim ciężkim sprzętem
jest częścią operacji logistycznej umożliwiającej rozpoczęcie w Polsce kolejnej
dziewięciomiesięcznej zmiany bojowej amerykańskich oddziałów piechoty wyposażonych w
sprzęt opancerzony.
Stacjonujący na co dzień w Fort Riley w stanie Kansas żołnierze 1. Dywizji Piechoty rozpoczynają cykl
służby w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Na przestrzeni kilku kolejnych dni w
kierunku Żagania i innych wskazanych miejsc dyslokacji zmierzali żołnierze oraz sprzęt wojskowy z
kolejnej zmiany ABCT (Armored Brigade Combat Team). W rejon odpowiedzialności 11. Lubuskiej
Dywizji Kawalerii Pancernej przybyli tym razem żołnierze „Devil Brigade”, a wraz z nimi transport
ciężkiego sprzętu – w tym wozów opancerzonych Bradley. Podstawę wyposażenia brygady stanowi ok.
85 czołgów Abrams, ok. 130-140 wozów Bradley, i ok. 18 haubic Paladin, oczywiście wraz z szeregiem
pojazdów wsparcia.
Końcowa organizacja sprawnego i bezpiecznego transportu była zadaniem zarówno dla żołnierzy
amerykańskich, jak i zabezpieczających ich rotację polskich żołnierzy Czarnej Dywizji Żandarmerii
Wojskowej oraz logistyków z 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i Wojskowej Komendy
Transportu.
Deklarowanym przez Amerykanów celem przebazowania żołnierzy jest przejście od sojuszniczych
działań wzmacniających bezpieczeństwo do odstraszania – aby być w stanie "odpowiedzieć na
potencjalne kryzysy oraz wspomóc obronność sojuszników i partnerów w Europie". Przyjazd
amerykańskich jednostek stanowi wypełnienie zobowiązań Stanów Zjednoczonych ze szczytów NATO
w 2016 (w Warszawie) oraz 2014 roku (w Newport w Walii) na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w
regionie.
Żołnierze pierwszej amerykańskiej zmiany traﬁli do Żagania w styczniu 2017 roku. Stało się to
bezpośrednio w wyniku decyzji ogłoszonych rok wcześniej w trakcie Szczytu NATO w Warszawie. Do
Żagania, Świętoszowa, Skwierzyny i Bolesławca jako pierwsze przybyły wojska amerykańskiej 3.
Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Po niej w ramach dziewięciomiesięcznych zmian w rejon
odpowiedzialności Czarnej Dywizji traﬁli żołnierze kolejnych zmian ABCT.
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