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Białoruś nasila działania hybrydowe w Polsce 

Białoruskie służby pozyskują do współpracy kolejnych, po Emilu Czeczce, 

Polaków, którzy twierdzą, że uciekają na Białoruś z powodu prześladowań 

politycznych. Reżim Łukaszenki natychmiast wykorzystuje ich w walce 

informacyjnej przeciwko Polsce. Równocześnie nasila działania skierowane 

na infiltrację środowisk emigracyjnych oraz przeprowadzanie prowokacji 

na potrzeby propagandy, mające na celu oczernianie białoruskiego środowiska 

demokratycznego oraz akcji solidarnościowych wobec Ukrainy. Wyłaniają się 

z tego dwa mechanizmy działania – z wykorzystaniem polskich obywateli 

na Białorusi oraz białoruskich w Polsce. 

Od dwóch lat Alaksandr Łukaszenka grozi Polsce, obwiniając Warszawę o próby obalenia 

jego reżimu oraz wsparcie dla białoruskich sił demokratycznych. W odpowiedzi Mińsk 

nasilił działania skierowane przeciwko mniejszości polskiej na Białorusi (zamykanie 

polskich szkół, aresztowanie polskich aktywistów, niszczenie miejsc pochówku polskich 

żołnierzy oraz miejsc pamięci). Reżim próbuje także działać na terenie Polski. W znacznej 

mierze białoruskie służby są zainteresowane infiltracją oraz rozbiciem białoruskich 

środowisk opozycyjnych, które znalazły schronienie w Polsce.  

Prowadzone są również działania w celu wywierania wpływu na polskie społeczeństwo. 

Wykorzystywani są w nich polscy obywatele, którzy uciekają na Białoruś i ubiegają się 

tam o azyl z uwagi na rzekome „prześladowania polityczne” w Polsce. W czerwcu 

białoruska propaganda zaczęła promować Marcina Mikołajka, a w sierpniu br. dołączył 

do niego Michał Miśtal. We wrześniu o zamiarach wyjazdu na Białoruś zaczął mówić 

Wojciech Olszański. 

Fałszywy(?) Polak wychwalający Łukaszenkę  
Marcin Mikołajek, 24-latek, przedstawiany przez białoruskie reżimowe media jako 

„polski aktywista”, 8 czerwca br. przyjechał na Białoruś. Już dzień później główny 

rządowy kanał telewizyjny na Białorusi wyemitował nagrany z nim w Mińsku wywiad. 

Białoruska telewizja podała, że Mikołajek, jako „polski działacz społeczny” znany z krytyki 

obecnego rządu w Polsce, poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Propagandyści 

przemilczeli jednak fakt, że najpierw prosił on o azyl w Rosji, gdzie mu go odmówiono1. 

W wywiadzie Mikołajek wypowiadał się na temat problemów „wolnej Europy”, mówił 

o wzroście rusofobii, tzw. przepisywaniu pamięci historycznej, ignorowaniu bohaterstwa 

radzieckich „żołnierzy-wyzwolicieli” w walce z nazizmem2. Swój wyjazd na Białoruś 

w poszukiwaniu azylu politycznego tłumaczył tym, że jest w swojej ojczyźnie 

prześladowany za poglądy polityczne. Mikołajek powiedział, że w Polsce wszczęto 

przeciwko niemu sprawę karną za „publiczne wezwania do wojny” po zamieszczeniu 

przez niego w mediach społecznościowych między 24 lutego a 4 marca kilku postów 

wspierających rosyjską „operację specjalną” wobec Ukrainy. Na profilu „KPRF 

Sewastopol”3 Mikołajek 31 maja br. pisał, że jego przesłuchanie się skończyło i „usłyszał 
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zarzuty”. Z opublikowanego przez niego dokumentu wynika, że ma on status 

podejrzanego w sprawie wszczętej na podstawie art. 177 oraz 126a Kodeksu karnego 

o publiczne podżeganie do wojny oraz do popełnienia przestępstwa. 

Przedstawiany w mediach na Białorusi jako „polski działacz społeczny”, nie jest jednak 

szeroko znany w Polsce ze swej aktywności. Jego działania nie miały nigdy charakteru 

stricte społecznego, lecz od samego początku wpisywały się w akcje prorosyjskie. 

Świadczy o tym już pierwsza wzmianka w mediach, która pojawia się w 2017 roku przy 

okazji działań w ramach Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Zaprezentowany jest w niej jako 

samotny aktywista działający w Świebodzicach, namawiający do porzucenia przez polski 

rząd „wrogiej polityki” wobec Rosji4. Następnie Mikołajek zaczął działać w Świdnicy, 

broniąc pomników żołnierzy sowieckich w Polsce, odwiedzając je 9 maja (rosyjski Dzień 

Zwycięstwa) oraz organizując pikiety popierające politykę Kremla. Swymi działaniami 

w Polsce nie zdobył rzeszy zwolenników a jego kontakty z innymi osobami o poglądach 

prorosyjskich były sporadyczne. 

Z wyżej opisanego wywiadu wynika, że mężczyzna włada swobodnie językiem rosyjskim, 

mając słabo wyczuwalny akcent osoby, która długo przebywała w obcym środowisku 

językowym5. Natomiast jego wypowiedzi po polsku opublikowane w internecie ujawniają 

wschodniosłowiański akcent6. Intonacja oraz składnia wskazują na to, że Mikołajek mógł 

nie być socjalizowany w Polsce i nie przeszedł pełnego cyklu polskiej edukacji. W oparciu 

o analizę lingwistyczną7 można zaryzykować twierdzenie, że może być osobą 

pochodzenia polskiego ze Wschodu, z mieszanego małżeństwa z Polakiem/Polką, 

zamieszkałym poza Polską, lub przyjechał na studia do Polski z któregoś z państw 

postsowieckich. Początkowo był wykorzystywany przez służby białoruskie lub rosyjskie 

do działań aktywizujących środowiska prorosyjskie, po czym wycofał się na Białoruś, 

gdzie realizuje cele propagandowe. Można w tym upatrywać pewnego schematu działań 

służb łukaszenkowskich lub rosyjskich do infiltracji polskich środowisk. Podobny 

schemat wykryły służby estońskie – Rosjanie zwerbowali młodego chłopaka, który 

przyjechał z Rosji na studia informatyczne8.    

Ponadto, mimo polskiego nazwiska mężczyzna na swoich kontach w sieciach 

społecznościowych przedstawia się jako Rosjanin i prowadzi je w języku rosyjskim. 

Publikuje na nich m.in. prawosławne ikony, wyraża dumę z bycia Rosjaninem, a Polaków 

często nazywa pogardliwie „pszekami” (tak jak to robią Rosjanie). W 2019 roku otwarcie 

stwierdził też, że uznaje niepodległość tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych, 

a Krym za terytorium rosyjskie, za co trafił na „czarną listę” ukraińskiego portalu 

Mirotworec. Na swojej stronie pisał m.in., że 17 września 1939 roku w jego rozumieniu to 

„dzień wyzwolenia ziem rosyjskich spod polskiej okupacji”. 

W 2020 roku zasłynął jako osoba, która podczas głosowania na wyborach prezydenckich 

w Polsce wpisała na karcie do głosowania nazwisko Władimira Putina. Stał się tym samym 

bohaterem rosyjskich portali i publikacji medialnych jako zwolennik idei „rosyjskiego 

świata”9 (tzw. russkij mir). Oprócz wychwalania „rosyjskiego świata” Mikołajek otwarcie 

wspierał Łukaszenkę. 
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W lutym 2022 roku Mikołajek poparł inwazję Rosji na Ukrainę. Kilka dni przed agresją 

przyjechał do Wrocławia na antywojenny wiec, w którym wzięli udział działacze 

ukraińscy i białoruscy. Nazwał to wydarzenie „spotkaniem kretynów na rzecz Majdanu”. 

Z kolei w marcu 2022 roku ogłosił, ze rezygnuje z konta na Facebook’u, przenosząc się na 

rosyjski portal społecznościowy VKontakte. Argumentował to rzekomym przymykaniem 

oczu przez zachodnie media społecznościowe na wezwania do przemocy wobec Rosjan. 

Po tym jak usłyszał zarzuty w Polsce, niezwłocznie wyjechał z kraju. 

Aktywność na Białorusi i w Rosji 
Pod koniec lipca br. Mikołajek występował na Białorusi już jako wolontariusz organizacji 

prorządowej (tzw. GONGO) Systemowa Obrona Praw Człowieka (ros. Системная 

правозащита), dla której wcześniej działał także Emil Czeczko. Mikołajek nie 

przygotowuje tekstów, ale występuje często w filmikach organizacji, publikowanych na 

kanale YouTube10 oraz bierze udział w audycjach białoruskiej telewizji z kierownikiem 

tej organizacji Dzmitryjem Bielakouem11. Nagrywa filmiki, w których opowiada „fakty 

i mity” o życiu w Polsce; tym, jak dobrze traktowani są Polacy na Białorusi; wypowiada 

się na tematy polityczne. W opisach pod filmami prosi o wpłacanie darowizn na rzecz 

kanału. 

W ramach białoruskiej organizacji Mikołajek jeździ po Białorusi i Rosji. W lipcu odwiedził 

Twierdzę Brzeską oraz umieszczony przed białorusko-polską granicą billboard 

„ku pamięci” Czeczki z napisem „Mam czyste sumienie, a Ty?”12. Na tle tego plakatu 

Mikołajek nagrał wideo o kłamstwach propagandy w Polsce, które zostało wyemitowane 

przez rosyjski portal propagandowy Sputnik13. W sierpniu br. poleciał do Jekaterynburga 

na zaproszenie Katieriny Ipatowej, kierującej Kompanią Ochotniczą Braterstwa Walki 

w Uralskim Okręgu Federalnym14. Celem podróży miało być wsparcie „rosyjskiej operacji 

specjalnej w celu denazyfikacji Ukrainy”. Po wylądowaniu Mikołajek ogłosił, że dotarł 

w końcu do „ukochanej Rosji” oraz skrytykował sankcje przeciwko Rosji15.  

„Polski aktywista” został wykorzystany również do skłonienia kolejnych Polaków do 

przyjechania na Białoruś. Systemowa Obrona Praw Człowieka 23 sierpnia br. 

opublikowała film z udziałem kolejnego Polaka – Michała Miśtala związanego z tzw. 

Braterstwem Polsko-Rosyjskim, który stwierdził, że przyjechał na Białoruś „ratując się” 

przed prześladowaniami politycznymi w Polsce16. Na początku września organizacja 

ogłosiła, że na Białoruś zamierza uciec bloger Wojciech Olszański ze względu na rzekome 

represje za opowiadanie się na rzecz przyjaznych stosunków między Warszawą 

a Mińskiem. Propagandyści opublikowali filmik z udziałem Olszańskiego, gdzie mówi on, 

że nie zgadza się z polityką Polski, zarzucając Warszawie zamiar „zaatakowania Białorusi 

na rozkaz Amerykanów”17. 

Przypadek Arcioma Dubskiego 
Pojawienie się sprawy Mikołajka w mediach zbiegło się w czasie z innymi działaniami 

służb wywiadowczych Łukaszenki, które próbują oddziaływać na polską opinię publiczną 

poprzez agentów wpływu, jak również próbują zaktywizować rozpracowanie 

białoruskich środowisk opozycyjnych znajdujących się w Polsce. 
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W Polsce zaczął szerzej operować inny zwolennik „rosyjskiego świata” Arciom Dubski, 

były działacz młodzieżowego skrzydła Białoruskiego Frontu Ludowego. Jest on dawnym 

białoruskim opozycjonistą, który po odbyciu kary więzienia na Białorusi wyjechał 

najpierw na Ukrainę, a później przedostał się do Polski18. Od kilku lat prowadzi na 

YouTube własny kanał, wcześniej o tematyce antyszczepionkowej, dzięki czemu zdobył 

rozpoznawalność (filmiki zyskiwały setki tysięcy odsłon). Obecnie zaczął atakować 

Ukraińców nazywając ich „nazistami”, oraz wyrażać zadowolenie z faktu pojawienia się 

na ulicach Warszawy litery Z, symbolu rosyjskiej inwazji na Ukrainę19. 

Najgłośniej o Dubskim zaczęto mówić po wydarzeniach z maja 2022 roku, kiedy miał 

miejsce incydent na cmentarzu żołnierzy sowieckich w Warszawie, gdzie Ukraińcy oblali 

czerwoną farbą ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa20. Dubski był na 

cmentarzu jednym z najgłośniejszych obrońców rosyjskiego ambasadora. Został też 

pokazany przez białoruską telewizję w materiale propagandowym o rzekomych atakach 

Polaków na miejsca pochówku sowieckich żołnierzy. Sam Dubski w jednym ze swoich 

filmów mówi, że zamierza wyjechać do Rosji oraz przystąpić do sił walczących przeciwko 

Ukrainie. W maju br. odwiedził Białoruś po czym wrócił do Polski, chociaż liczne są 

przypadki aresztowań Białorusinów przyjeżdżających z Polski do ojczyzny (za posty 

w sieciach społecznościowych lub udział w protestach 2020 roku). 

Dla uprzedzenia podejrzeń Dubski ogłosił, że podczas majowych odwiedzin na Białorusi 

został zatrzymany przez KGB i po 2 tygodniach wypuszczony. Jednak dziennikarze 

telewizji Biełsat twierdzą, że mogła to być inscenizacja ze strony służb, żeby ukryć jego 

kontakty z KGB21, tym bardziej, że jego brat Ilja Dubski już ponad rok siedzi w więzieniu 

na Białorusi – skazano go na 5 lat łagru za udział w protestach pokojowych jesieni 

2020 roku22. 

Przypadek Dubskiego nie okazał się jednostkowy. Podobnej „metamorfozy” dokonał 

Alaksiej Szybanou, który od lat mieszka na Cyprze, a od kwietnia 2022 roku zaczął 

popierać rosyjską agresję23. Białoruska opozycyjna Inicjatywa ByPol kilkakrotnie 

wskazywała na to, że reżim Łukaszenki wysyła regularnie do Polski ludzi do różnych 

działań, aczkolwiek głównie do rozpracowania białoruskich środowisk opozycyjnych, 

w tym zarówno zawodowych szpiegów, jak i agentów zamaskowanych jako osoby 

represjonowane24. 

O inwigilacji białoruskiej diaspory w Polsce przez białoruskie KGB świadczy także 

historia działacza skrzydła młodzieżowego Białoruskiego Frontu Ludowego Zmiciera 

Kaśpiarowicza. Po wyjeździe z Białorusi opowiedział on o zwerbowaniu go przez KGB, 

oraz o tym, że służby specjalne reżimu są coraz bardziej aktywne w sferze infiltracji 

opozycji25.  

Wnioski 
 Osoby podające się za polskich obywateli (lub mogące się za nich podawać np. ze 

względu na pochodzenie)  są wykorzystywane przez białoruskie służby specjalne 

do prowadzenia kampanii informacyjnych przeciwko Polsce. Z dotychczas 

odnotowanych przypadków zaczyna się wyłaniać schemat działania służb. 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 53 | 14.09.2022 

| 5 

W mediach przedstawiany jest młody mężczyzna (praktycznie bez bliskiej rodziny 

czy informacji o tym), Polak, który początkowo działa w Polsce jako zwolennik 

Rosji/Białorusi i nawołuje do porzucenia „wrogiej” polityki wobec tych krajów. 

Następnie wskazuje, że za swoje poglądy polityczne został „zaatakowany” przez 

polski wymiar sprawiedliwości, ucieka na Białoruś, gdzie dla propagandy staje się 

głosem „prawdziwego Polaka”. Ponadto zadaniem Marcina Mikołajka było zatarcie 

złego wrażenia po śmierci Emila Czeczki26 oraz namawianie innych, by iść w jego 

ślady. 

 W przypadku obywateli białoruskich w Polsce również można wskazać 

najczęstszy schemat działania służb reżimu Łukaszenki. Osoba o poglądach 

rzekomo opozycyjnych, po odbyciu kary więzienia na Białorusi wyjeżdża uciekając 

przed prześladowaniami (może przybyć do Polski niekoniecznie bezpośrednio, 

a poprzez Ukrainę czy kraje bałtyckie). Z czasem zaczyna swoją medialną 

aktywność, zyskuje popularność poruszając ważne bieżące tematy (np. 

antyszczepionkowe), po czym w swoich materiałach prezentuje coraz więcej treści 

zbieżnej z tezami kremlowskiej propagandy.  

 Służby białoruskie i/lub rosyjskie kierują do Polski agentów z zadaniem wejścia 

do różnych środowisk skrajnie prawicowych oraz do rozpracowania opozycyjnych 

grup białoruskich, które znalazły schronienie w Polsce. W tym celu reżim 

wykorzystuje osoby pochodzenia polskiego, które przyjeżdżają na studia na 

polskie uczelnie, zwerbowanych działaczy białoruskiej opozycji, lub agentów 

służb, którzy podają się za ofiary represji na Białorusi. Sukces tych działań jest 

ograniczony, lecz operacja wciąż trwa. W podobny sposób białoruskie KGB działa 

w krajach bałtyckich. Tylko tego lata Estonia wydaliła 12 obywateli Białorusi oraz 

99 obywateli Rosji za działania przeciwko bezpieczeństwu państwa. 

 Po Mikołajku kolejni Polacy, związani ze środowiskami prorosyjskimi w Polsce, 

mogą wyjeżdżać na Białoruś, oskarżając polskie władze o prześladowania 

polityczne. Reżimowa propaganda wykorzysta ich do krytykowania polityki Polski 

wobec Białorusi i Rosji, oraz aby pokazywać narastający rzekomo problem 

„rusofobii” w Polsce i na Zachodzie. 

 Wobec faktu, że od 1 lipca br. zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli Polski 

przy wjeździe na Białoruś, należy oczekiwać zaktywizowania werbunku polskich 

obywateli podczas wyjazdu na Białoruś. Mogą o tym także świadczyć deklaracje 

kierownictwa KGB Białorusi o nasileniu pracy w obwodach brzeskim 

i grodzieńskim pod pretekstem walki z dywersantami. Wykorzystując sztucznie 

stworzone kolejki na przejściach, funkcjonariusze KGB nasilili próby werbunkowe 

wśród osób przekraczających granicę.  
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