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22 września 2017 
 

Pierwsza wymiana jednostek ABCT w ramach rotacyjnego pobytu 
wojsk USA   
 

ŻAGAŃ — W dn. 29 września (piątek) w trakcie oficjalnej uroczystości, która rozpocznie się o godz. 10:00, 

odbędzie się wymiana jednostek ABCT: 3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa 4. Dywizji Piechoty Armii 

USA zostanie zastąpiona przez 2. Pancerną Brygadową Grupę Bojową 1. Dywizji Piechoty Armii USA. 

Miejscem uroczystości będzie plac Generała Maczka w Żaganiu. 

 

W czasie uroczystości 3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa dokona zwinięcia sztandarów jednostki, znanej 

również jako „żelazna brygada”; z kolei dowódca „brygady sztyletów”, czyli 2. Pancernej Brygadowej Grupy 

Bojowej dokona rozwinięcia sztandarów jednostki na znak objęcia misji w ramach Atlantic Resolve. Będzie to 

pierwsze formalne przekazanie misji między ciężkimi brygadami Armii USA, która poprzez ciągłą obecność w 

Europie zapobiega agresji na członków NATO i kraje partnerskie. 

 

Piątkowa uroczystość stanowi zarazem potwierdzenie, że z bazy w Fort Riley w Kansas przetransportowano już 

w całości sprzęt jednostki, złożony z czołgów, wozów bojowych i innego rodzaju sprzętu pancernego; tym 

samym więc jednostka osiągnęła stan „gotowości do walki”.  

 

Z kolei żołnierze i sprzęt „żelaznej brygady” powrócą do macierzystej bazy w Fort Carson w Kolorado. W 

styczniu br. jednostka przybyła do Europy, inicjując ciągłe pobyty rotacyjne pancernych brygadowych grup 

bojowych, odbywane w ramach kolektywnej obrony Europy wschodniej.  

 

„Okrągły stół z mediami” poświęcony operacji „Atlantic Resolve”  

 

Generał brygady Stanisław Czosnek, dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej oraz płk Michael J. Simmering, 

dowódca 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej odbędą ponadto spotkanie z mediami w formule „okrągłego 

stołu”,  które odbędzie się 28 września (czwartek, początek: godz. 10:00). Spotkanie odbędzie się w sali tradycji 

11. Dywizji Kawalerii Pancernej (Żagań, ul. Żarska 19). W trakcie spotkania, w którym weźmie również udział 

dowódca jednostki obejmującej misję, płk Simmering podsumuje najważniejsze dokonania „żelaznej brygady” 

podczas jej stacjonowania w Europie w ramach wsparcia operacji „Atlantic Resolve”. 

 

Dziennikarzy oraz inne osoby zainteresowane udziałem w „spotkaniu okrągłego stołu” i/lub uroczystości 

wymiany jednostek prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa najpóźniej do środy (do godz. 17:00). Kontakt: 

centrum dowodzenia 4. Dywizji Piechoty, tel.: +49 (0) 1 520-653-5535, e-mail: 

brent.m.williams4.mil@mail.mil.  
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About us: U.S. Army Europe is uniquely positioned in its 51 country area of responsibility to advance 
American strategic interests in Europe and Eurasia. The relationships we build during more than 
1,000 theater security cooperation events in more than 40 countries each year lead directly to support 
for multinational contingency operations around the world, strengthen regional partnerships and 
enhance global security. 


