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NOWA DYWIZJA POWSTANIE W KALININGRADZIE
Rosyjska gazeta rządowa Rossijskaja Gazieta opublikowała artykuł, zgodnie z którym w przyszłym
roku Moskwa planuje zwiększyć możliwości obronne wojsk stacjonujących w obwodzie kaliningradzkim
poprzez utworzenie tam nowej dywizji zmechanizowanej.
Rossijskaja Gazieta poinformowała, że w przyszłym roku w graniczącym z Polską i Litwą obwodzie
kaliningradzkim ma powstać nowa dywizja zmechanizowana. Ma ona zwiększyć potencjał bojowy
rosyjskich sił zbrojnych stacjonujących na terenie tej eksklawy. Zdaniem Gaziety, krok ten
podyktowany jest rosnącym potencjałem bojowym i zwiększoną obecnością sił NATO w tym regionie.
"Rosja wielokrotnie zapewniała, że nigdy nie planowała ataku na swoich sąsiadów, dlatego martwi nas
zwiększenie obecności sił NATO w regionie. Zadecydowano, że w celu zrównoważenia kroków
podjętych przez Sojusz wzmocnione zostaną siły obronne obwodu kaliningradzkiego" - tak brzmi
cytowane w rosyjskim artykule uzasadnienie planowanego wzmocnienia sił.
W tekście brak jest dokładniejszych informacji na temat mającej powstać dywizji. Podkreśla się
jednak, że tego rodzaju działanie ma pomóc w obronie Kaliningradu przed atakiem lądowym. Mowa
jest również o tym, że omawiana dywizja będzie "całkowicie nowym związkiem".
Cytowany rosyjski ekspert Wiktor Murachowski, redaktor naczelny portalu Арсенал Отечества
stwierdził, że w przypadku "hipotetycznego rozmieszczenia ofensywnej grupy operacyjnej NATO w
Polsce i krajach bałtyckich", Rosja również dodatkowo wzmocni grupę swoich wojsk w regionie,
przenosząc część sił z Rosji. Jego zdaniem jednak powstanie nowej dywizji jest potrzebne po to, by
zapobiec właśnie takiemu scenariuszowi.
Gazieta przypomniała swoim czytelnikom o tzw. Inicjatywie Gotowości NATO (tzw. 4x30), subtelnie
zmieniając jednak nieco jej charakter. W interpretacji rosyjskiego pisma chodzi o posiadanie przez
NATO do końca 2020 r. 30 batalionowych grup taktycznych, 30 okrętów i 30 eskadr sił powietrznych,
które mogą rozmieścić się "w tym regionie" w ciągu 30 dni.
Sformowanie nowej dywizji zmechanizowanej w obwodzie kaliningradzkim byłoby kolejnym
wzmocnieniem stacjonujących tam wojsk rosyjskich. Zaledwie kilka miesięcy temu sformowano tam
samodzielny pułk pancerny, mający na stanie ponad 60 czołgów T-72B, zwiększając najprawdopodniej
liczbę czołgów T-72 w służbie czynnej w obwodzie kaliningradzkim do ok. 100.
W ostatnich latach obserwowany jest zresztą stały trend wzmacniania sił rosyjskich w eksklawie
kaliningradzkiej. Wymieniane jest uzbrojenie stacjonujących tam oddziałów, są one rozbudowywane i
wzmacniane, odtwarzane są rozwiązane związki taktyczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowy
charakter i sposób prowadzenia tych działań, można założyć, że wspomniana w rosyjskim artykule
"nowa dywizja zmechanizowana" najprawdopodobniej może powstać na bazie stacjonującej w
Gusiewie 79. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej.

