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Wymiary zaangażowania reżimu Łukaszenki w rosyjską 
agresję wobec Ukrainy 

Rosja domaga się od Białorusi aktywniejszego udziału w wojnie z Ukrainą oraz 

bardziej konsekwentnego wypełniania „sojuszniczych zobowiązań”. Oficjalnie 

Mińsk coraz bardziej ugina się pod tą presją i silniej angażuje się w wojnę 

z południowym sąsiadem. Świadczą o tym ostatnie działania Alaksandra 

Łukaszenki, który ponownie oskarżył Kijów o planowanie ataku na Białoruś. 

Zapowiedział także przerzut na Białoruś tysięcy rosyjskich żołnierzy oraz 

utworzenie Regionalnego Zgrupowania Wojsk. Jednocześnie nie jest w interesie 

Łukaszenki wysłanie białoruskich jednostek na wojnę. Dyktator bardziej 

przejmuje się zagrożeniem ze strony białoruskich ochotniczych oddziałów 

walczących na Ukrainie. Rosyjskie wojsko jest mu potrzebne do obrony swej 

władzy, a nie do ataku na południowego sąsiada. 

Po ogłoszeniu przez Władimira Putina 21 września br. częściowej mobilizacji w Rosji, 

a także przeprowadzeniu pseudoreferendów na okupowanych obszarach Ukrainy, 

w białoruskich mediach oraz sieciach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje 

o ukrytej mobilizacji na Białorusi oraz ponownym przerzucaniu rosyjskich żołnierzy na 

jej terytorium. W tym czasie doszło do dwóch spotkań Alaksandra Łukaszenki z Putinem, 

po których Mińsk rozpoczął antyukraińską kampanię na poziomie politycznym 

i medialnym. 

Łukaszenka zaostrza retorykę wobec Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO 
Po negocjacjach z Putinem w Soczi Łukaszenka w trybie pilnym zupełnie nieoczekiwanie 

pojechał do Abchazji, której niepodległości przez lata nie uznawał. Oficjalnym celem 

wizyty było zacieśnienie współpracy między Białorusią a Abchazją. Po powrocie do 

Mińska, 4 października br. białoruski przywódca zorganizował w ministerstwie obrony 

spotkanie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa. Zapowiedział na nim odwet 

militarny na Ukrainę w razie ataku. Oskarżył również Zachód, w tym Polskę, Litwę 

i Ukrainę o przygotowywanie białoruskich „radykalnych bojowników” do 

przeprowadzenia „sabotażu, zamachów terrorystycznych i zorganizowania rebelii 

wojskowej”1. Ponownie, ósmy raz w tym roku, Łukaszenka spotkał się z Putinem 

7 października br. na nieformalnym szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw 

w Petersburgu. 

Już następnego dnia, w sobotę 8 października, ambasadorowi Ukrainy w Mińsku, Ihorowi 

Kyzymowi, wręczono notę dyplomatyczną w związku z rzekomym planem ataku Kijowa 

na terytorium Białorusi. Następnego dnia na kanale STV pojawiło się oświadczenie 

przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi Anatolija Łappy, który 

poinformował, że Ukraińcy wysadzili prawie wszystkie mosty na granicy i zaminowali 

drogi oraz zażądał od strony ukraińskiej wycofania jednostek wojskowych znad granicy. 
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Kolejną naradę z kierownictwem resortów siłowych w sprawie sytuacji bezpieczeństwa 

Łukaszenka przeprowadził 10 października. Oskarżył ponownie Ukrainę o planowanie 

ataku na Białoruś oraz przyznał, że Białoruś bierze i będzie brała udział w rosyjskiej 

„operacji specjalnej” na Ukrainie, ale jej żołnierze „nikogo nie zabijają”2. Powiedział także, 

że uzgodnił z Putinem rozmieszczenie wspólnego Regionalnego Zgrupowania Wojsk na 

terenie Białorusi i wydał polecenie ministerstwu obrony, by zapewnić Rosjanom 

materialną bazę zaopatrzenia i logistykę do rozmieszczenia rosyjskich jednostek, 

sugerując, że może chodzić o tysiące osób3. Białoruskie ministerstwo obrony 

doprecyzowało, że w najbliższym okresie na Białoruś przybędzie 9 tys. rosyjskich 

żołnierzy.  

Białoruskie siły zbrojne oficjalnie nie uczestniczą w walkach na Ukrainie, jednak Białoruś 

udostępnia swoje terytorium rosyjskim wojskom. Wydaje się, że większy udział Mińska 

w wojnie, w tym natarcie białoruskiej armii na Ukrainę, nie są przesądzone. Analizując 

ostatnie działania białoruskich władz można wyróżnić kilka kierunków dalszego 

zaangażowania Białorusi w agresję przeciwko Ukrainie. 

Rozmieszczenie na Białorusi rosyjskich jednostek wojskowych 
Łukaszenka zgodził się na rozmieszczenie na Białorusi rosyjskich sił zbrojnych z kilku 

powodów. Po pierwsze, reżim widzi w tym możliwość wsparcia Rosji bez wysyłania 

białoruskich żołnierzy na Ukrainę. Moskwa boryka się z problemem braku odpowiednich 

zasobów i infrastruktury do przeszkolenia rezerw, również z powodu strat osobowych, 

w tym wykwalifikowanych oficerów. Zmobilizowani Rosjanie skarżą się, że są wysyłani 

na front po kilku dniach szkolenia lub bez niego. W związku z tym można przypuszczać, 

że ciężar zadań w tym obszarze może zostać częściowo przeniesiony na białoruskich 

oficerów z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury. Na Białorusi od października 

2021 roku działają dwa białorusko-rosyjskie centra szkolenia bojowego, które mają 

przygotowywać specjalistów sił powietrznych i obrony powietrznej (jeden w obwodzie 

grodzieńskim, drugi w Baranowiczach).  

Po drugie, zgoda Mińska na relokację na terytorium białoruskie dodatkowych sił 

rosyjskich może służyć wzmocnieniu osłony władzy Łukaszenki4. Może to być w jego 

oczach sposób dyscyplinowania białoruskich resortów siłowych oraz ochrony przed 

atakiem „białoruskich dywersantów” z Ukrainy. O obawach dyktatora może świadczyć 

jego ostatnia decyzja o zmianach w podporządkowaniu struktur siłowych państwa. 

Łukaszenka podpisał dekrety o „poprawie działania systemu organów bezpieczeństwa 

państwa”, które przewidują ich podporządkowanie wyłącznie jemu (wcześniej formalnie 

podlegały Radzie Ministrów)5. Media podają także, że władze zaczęły tworzyć listy 

mobilizacyjne osób politycznie zaufanych (w tym byłych funkcjonariuszy MSW oraz służb 

specjalnych), które będą w pierwszej kolejności wcielane do wojska. Reżim boi się 

natomiast wydawać broń ogółowi rezerwistów. 

Ponadto Łukaszenka widzi zagrożenie dla swej władzy w białoruskich ochotniczych 

oddziałach walczących na Ukrainie. W tej chwili jest to raczej zagrożenie teoretyczne, lecz, 

patrząc po deklaracjach kierownictwa KGB oraz Rady Bezpieczeństwa, postrzegane przez 
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nie jako poważne. Dlatego Łukaszenka ogłosił wprowadzenie w kraju reżimu operacji 

antyterrorystycznej, który daje faktycznie nieograniczone kompetencje resortom 

siłowym. Wydał również broń palną funkcjonariuszom ministerstwa do spraw sytuacji 

nadzwyczajnych. 

Nawet w rozmowach z Putinem Łukaszenka wspominał, że obawia się o swoją władzę 

w związku z istnieniem białoruskich jednostek ochotniczych, walczących po stronie 

ukraińskiej. Białoruski reżim widzi w tym zagrożenie dla siebie w warunkach 

stłumionych protestów społecznych oraz braku poparcia wśród społeczeństwa.  

Dla Moskwy rozmieszczenie jednostek wojskowych na Białorusi w ramach Regionalnego 

Zgrupowania Sił Rosji i Białorusi jest środkiem związania części oddziałów sił zbrojnych 

Ukrainy na północy, oraz dodatkowej kontroli nad Łukaszenką. We wrześniu 

przedstawiciele białoruskiej opozycji demokratycznej informowali o próbach negocjacji 

z Zachodem przedstawicieli białoruskich władz, w tym dyplomatów, którzy wyszli 

z propozycją złagodzenia sankcji w zamian za amnestię dla części więźniów 

politycznych6. 

Ofensywa lutowa Rosji na Kijów została poprzedzona manewrami wojskowymi 

„Sojusznicza Stanowczość – 2022”. Pierwsze jednostki z żołnierzami i sprzętem 

wojskowym z Federacji Rosyjskiej, pod pretekstem udziału w ćwiczeniach, zaczęły 

napływać na Białoruś od 18 stycznia 2022 roku, czyli miesiąc przed rozpoczęciem inwazji. 

Na koniec lutego zgrupowanie sił zbrojnych FR nacierające na Kijów liczyło według 

różnych szacunków 30–35 tys. osób7. W celu powtórzenia manewru ataku z terytorium 

Białorusi, siły zbrojne FR potrzebują co najmniej miesiąca na przemieszczenie 

porównywalnej z lutym 2022 roku liczby wojsk, ich koordynację bojową oraz 

wyprowadzenie do punktów rozpoczęcia natarcia. Poza tym, obecnie wzdłuż granicy 

z Białorusią strona ukraińska zbudowała linie obronne, pola minowe oraz wysadziła 

mosty. O tym, że Mińsk ma tę świadomość świadczą ostatnie wypowiedzi Anatolija 

Łappy8. 

Obecnie widać rozpoczęcie przygotowań do koncentracji ograniczonej liczby wojsk 

rosyjskich na Białorusi oraz ukrytą mobilizację białoruskiej armii. Ogłoszona liczba – 

9 tys. rosyjskich żołnierzy9 oraz 20 tys. białoruskich może oznaczać przygotowania do 

ograniczonej inwazji na Ukrainę z północy (pojawiają się spekulacje o możliwym ataku na 

elektrownię atomową w Równem, około 120 km od granicy z Białorusią, lub uderzenie na 

zachodnią granicę Ukrainy w celu zablokowania dostaw broni). Na rozkaz Łukaszenki jest 

obecnie prowadzona koncentracja wojsk w rejonie małoryckim obwodu brzeskiego, 

najbardziej wysuniętego na Zachód regionu Białorusi.   

Zaopatrywanie sił zbrojnych FR w sprzęt, amunicję, umundurowanie 
Anonimowa grupa obserwacyjna działająca na Białorusi o nazwie „Bielaruski Hajun” 

(biał. Беларускі Гаюн)10 informuje, że siły zbrojne FR zaopatrują się w paliwo i amunicję 

z białoruskich magazynów wojskowych. Pod koniec września obserwatorzy zauważyli 

pierwszy transport czołgów z Białorusi do Rosji. W miejscowości Orsza sfotografowano 

skład z co najmniej 12 czołgami T-72A11. Obserwatorzy zwrócili uwagę na to, że 
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w białoruskim wojsku wykorzystywane są głównie czołgi T-72B. W związku 

z powyższym wysunięto przepuszczenie, że Białoruś przekazuje Rosji czołgi z sowieckich 

magazynów. W kolejnych dniach zauważono następne pociągi z czołgami T-72, 

samochodami ciężarowymi Ural i samobieżnymi haubicami12. 

Dziennikarz rozgłośni Radio Svoboda podał, że białoruskie zakłady traktorów, 

samochodów ciężarowych oraz ciągników kołowych przyjęły zamówienia z Rosji13. Miało 

to miejsce po mianowaniu przez Łukaszenkę nowego ministra przemysłu – Alaksandra 

Rahożnika, byłego dyrektora fabryki silników w Mińsku, od lat powiązanego z sektorem 

zbrojeniowym na Białorusi oraz w Rosji14. Niedawno zakład uzyskał prawo do udziału 

w przetargach na terenie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Pierwszą decyzją ministra 

było porozumienie z Moskwą o przekazaniu do Rosji silników z rezerwy strategicznej 

zakładów na wypadek stanu nadzwyczajnego. 

Warto również zwrócić uwagę na możliwość wykonywania przez białoruskie 

przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego napraw uszkodzonego sprzętu wojskowego FR. 

Na przykład, w sierpniu 2022 roku Główny Zarząd Wywiadu ministerstwa obrony 

Ukrainy poinformował, że specjaliści z 558. Zakładu Remontów Lotniczych 

w Baranowiczach wyjeżdżali w podróże służbowe do Moskwy w celu napraw rosyjskich 

samolotów wojskowych MiG-2915. Istnieją również niepotwierdzone informacje, że 

naprawą rosyjskiego sprzętu wojskowego zajmowali się specjaliści z następujących firm: 

Peleng, Mińska Fabryka Ciągników Kołowych i Biuro Projektowe Śmigłowców 

Bezzałogowych16. Z kolei białoruskie przedsiębiorstwa w Homlu, Mohylewie i Brześciu 

przyjęły zlecenia na szycie mundurów wojskowych, ciepłych śpiworów oraz okryć 

zimowych dla rosyjskiej armii17. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia udziału 

reżimu Łukaszenki w zaopatrzeniu sił zbrojnych FR, doniesienia te brzmią realistycznie.  

Wykorzystanie przez Rosję terytorium Białorusi do przeprowadzania ataków 
rakietowych 
Od pierwszego dnia inwazji siły zbrojne FR aktywnie wykorzystywały terytorium 

Białorusi do ataków na Ukrainę, w tym rakietowych. Według obliczeń grupy „Bielaruski 

Hajun” od 24 lutego do 15 września 2022 roku z Białorusi wystrzelono co najmniej 

717 rosyjskich pocisków. 

Uderzenia rakietowe przeprowadzane są zarówno przy użyciu naziemnych mobilnych 

systemów rakietowych, jak i rosyjskich samolotów wojskowych z przestrzeni 

powietrznej Białorusi. „Bielaruski Hajun” 8 października potwierdził lądowanie w Mińsku 

rosyjskiego samolotu An-148, który 6 października odbył lot z Moskwy do Teheranu18. 

W poniedziałek 10 października strona ukraińska podała, że Rosjanie przeprowadzili 

atak z wykorzystaniem irańskich dronów, wystrzeliwując je z Białorusi19.  

Na początku października minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin zapowiedział 

dostawę dla białoruskich wojsk nowych typów uzbrojenia: systemów rakietowych 

Iskander, systemów obrony powietrznej S-400, oczekiwane są także dostawy 

bezzałogowych systemów powietrznych20. Z kolei Rosja skierowała na Białoruś myśliwce 

MiG-31 uzbrojone w pociski Kindżał. 
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rosyjskich sił zbrojnych w zakresie 

przeprowadzania uderzeń rakietowych z terytorium Białorusi, należy podkreślić 

możliwość intensyfikacji takich ostrzałów. Białoruś przedłużyła funkcjonowanie strefy 

zakazu lotów wszystkich typów samolotów cywilnych na wysokości od 0 do 19 800 

metrów na południu Białorusi do 1 stycznia 2023 roku (wprowadzony został 24 lutego 

2022 roku wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę). 

Perspektywy mobilizacji na Białorusi 
Zarówno Łukaszenka, jak i Chrenin zaznaczyli, że na Białorusi nie ma potrzeby mobilizacji 

oraz zapewnili, że jej nie będzie. Jednocześnie zauważalna jest podwyższona aktywność 

szkoleniowa białoruskich sił zbrojnych. Szczególnie aktywnie prowadzone są ćwiczenia 

rezerwistów, a także szkolenia oddziałów obrony terytorialnej. Na poligonie brzeskim 

w bliskim sąsiedztwie Ukrainy we wrześniu przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-

sztabowe. Decyzją sztabu generalnego przedłużono je do 15 października. Od końca 

kwietnia br. różnego rodzaju ćwiczenia trwały łącznie o 24 tygodnie dłużej niż pierwotnie 

planowano. Chrenin zapowiedział, że „w razie potrzeby” Białoruś może szybko powołać 

50 tys. żołnierzy z tak zwanej „wyszkolonej rezerwy”21. Zaznaczył, że szkolenia 

rezerwistów są przeprowadzane nieustannie. W ciągu ostatnich 20 lat przeszło przez nie 

130 tys. osób. 

Mimo deklaracji władz, że mobilizacji na Białorusi nie będzie, media sygnalizują, że reżim 

rozpoczął przygotowania do jej przeprowadzenia. Władze ogłosiły sprawdzenie stanu 

gotowości bojowej w jednostkach białoruskiej armii, wojskowe komendy uzupełnień 

dostały polecenia uaktualnienia list rezerwistów, przedsiębiorstwa zobowiązano do 

utworzenia sztabów informacyjnych na wypadek mobilizacji. W miastach rozpoczęto 

wysyłanie wezwań dla rezerwistów, którzy dostają pouczenie o obowiązku stawienia się 

w jednostce wojskowej w ciągu 3 godzin od wezwania, oraz zakaz opuszczania miejsca 

zamieszkania bez pozwolenia wojskowego komendanta. Wprowadzono możliwość 

zakazu wyjazdu dla każdego obywatela Białorusi na rozkaz KGB22. 

Ze względu na niskie poparcie dla wojny wśród społeczeństwa, a także obawy Łukaszenki 

przed kolejnymi protestami, mobilizacja na Białorusi może być przeprowadzana jedynie 

„po cichu” i w ograniczonym zakresie. 

Wnioski 
 Celem Rosji, nieodnoszącej dotąd znaczących sukcesów na wojnie z Ukrainą, jest 

zmuszenie Łukaszenki do większego zaangażowania w ten konflikt 

i bezpośredniego udziału białoruskiej armii w agresji. Białoruski przywódca 

utrzymał władzę w 2020 roku wyłącznie dzięki rosyjskiemu wsparciu, zatem 

Kreml oczekuje udostępnienia nie tylko infrastruktury wojskowo-szkoleniowej, 

ale i, prawdopodobnie, udziału białoruskich sił w działaniach zbrojnych. 

Jednocześnie rosyjskie władze chcą uniknąć zakulisowych negocjacji między 

Łukaszenką a Zachodem, które mogłyby wpłynąć na ograniczenie dostępu do tych 

zasobów lub do terytorium Białorusi dla rosyjskiej armii.  



21.10.2022 | Analiza OSPP 56 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

 

6 | 

 Najprawdopodobniej zaostrzenie antyukraińskiej retoryki ze strony białoruskiego 

dyktatora nie będzie oznaczać bezpośredniego udziału wojsk Białorusi 

w działaniach zbrojnych. Mińsk nie odniósłby żadnych korzyści z takiego rozwoju 

wypadków, zatem możliwe, że podjęte kroki mają raczej na celu 

usatysfakcjonowanie partnerów w Moskwie. Reżim białoruski już ogłosił, że 

Regionalne Zgrupowanie Wojsk jest rozmieszczane pozornie w celu lepszej 

obrony przed zagrożeniem z Zachodu, zaś osłona południowej granicy ma 

zapobiec rzekomemu atakowi z Ukrainy. Uszczelnienie tej granicy leży jednak 

w interesie Łukaszenki, obawiającego się, że z tego kierunku mogą próbować 

operować białoruskie jednostki ochotnicze walczące po stronie Ukrainy. Te w jego 

percepcji stanowią zagrożenie, gdyż posiadają już doświadczenie bojowe.  

 W związku z tym, że przerzut dużej liczby rosyjskich wojsk na Białoruś nie 

pozostanie niezauważony i praktycznie niemożliwe jest utrzymanie w tajemnicy 

formowania uderzeniowego zgrupowania wojsk, a Ukraina jest teraz znacznie 

lepiej przygotowana do stawienia czoła rosyjskiemu atakowi z północy niż 

w lutym, należy uznać to za najmniej prawdopodobny kierunek działań ze strony 

Łukaszenki. Włączenie się do agresji na Ukrainę w sytuacji kiedy Rosja przegrywa 

nie jest w interesie białoruskiego dyktatora. Łukaszenka będzie preferował 

stosowanie innych form wsparcia Rosji, unikając bezpośredniego przystąpienia do 

wojny. 

 Nie można wykluczyć ponownego natarcia na Kijów z terenu Białorusi, w tym 

z udziałem żołnierzy białoruskich, choć jest to na tę chwilę mało prawdopodobny 

scenariusz. Możliwe, że wojska te nadal będą służyły wiązaniu ukraińskich 

jednostek na tym odcinku, równolegle z prowadzeniem szkoleń rosyjskich 

wojskowych (szczególnie świeżo zmobilizowanych) na białoruskich poligonach. 

Wiązanie ukraińskich sił na północy ma utrudniać ukraińskiej armii prowadzenie 

działań ofensywnych na południu oraz wschodzie. 
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