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Społeczeństwo ukraińskie wobec inwazji rosyjskiej 

Inwazja rosyjska skonsolidowała ukraińskie społeczeństwo i zmobilizowała do 

aktywnego stawia oporu najeźdźcy i wsparcia działań sił zbrojnych. Prowadzone 

w ostatnich dniach intensywne ostrzały obiektów cywilnych powodują jednak 

coraz więcej ofiar wśród ludności oraz pogorszenie się sytuacji humanitarnej na 

terenach, gdzie prowadzone są walki. Rosja odeszła od deklarowanej 

początkowo strategii koncentrowania się na obiektach wojskowych. Obecnie 

celem jest złamanie woli walki i mobilizacji społecznej, które dotychczas 

pokazują Ukraińcy. Zapowiada to coraz większą brutalizację działań wobec 

ludności cywilnej. 

Ostrzał obiektów wojskowych znajdujących się w różnych regionach Ukrainy, w tym 

w dużych miastach, dokonany 24 lutego br. wywołał szok zwłaszcza tam, gdzie nie toczyły 

się działania zbrojne w 2014 roku. Szybko jednak przerodził się w mobilizację do walki 

i wsparcia wśród tej części społeczeństwa, która zdecydowała się pozostać w kraju. 

Uaktywnienie sieci społecznych, organizacji wolontariuszy, które powstały jeszcze 

w czasie Majdanu 2013–2014, a następnie walk na wschodzie Ukrainy, pozwoliły na 

szybką reakcję. Z każdym dniem widać było coraz większą gotowość obywateli do brania 

udziału w przeciwstawianiu się agresji rosyjskiej. Pomagała w tym kampania 

informacyjna prowadzona przez siły zbrojne zawierająca instrukcje włączania się 

obywateli w stawianie oporu rosyjskiej inwazji (m.in. jak przygotować koktajle Mołotowa 

czy w jakie miejsca sprzętu wojskowego celować, aby go unieruchomić). W mediach 

pokazywane są przypadki skutecznego zniszczenia techniki wojskowej.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na postawy wobec napaści jest wysoki poziom 

zaufania do sił zbrojnych, którym cieszą się w ostatnich latach. Wzmacnia je skuteczna 

kampania informacyjna prowadzona przez władze oraz siły zbrojne (za pośrednictwem 

wielu kanałów – radia, telewizji oraz internetu), której głównym przekazem jest wiara 

w siłę swojej armii, podbudowywana szeroko rozpowszechnianymi informacjami 

o taktycznych sukcesach w walce z rosyjskim agresorem.  

Mobilizacja pierwszych dni  
Jak podał głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Wałeryj Załużny, w ciągu dwóch dób 

zmobilizowano niemal 100 tys. osób, z czego połowa to rezerwiści sił obrony 

terytorialnej. Dowództwo sił zbrojnych konkretnie definiuje pomoc, jakiej potrzebuje od 

Ukraińców. Obejmuje ona obserwację ruchu wojsk, a także szereg działań powodujących 

jego opóźnianie, takich jak stawianie przeszkód na drogach, wysadzanie mostów lub 

blokowanie ruchu ciężarówek i obrzucanie ich koktajlami Mołotowa, oraz przy użyciu 

broni strzeleckiej. Ponadto zachęca się obywateli do nagrywania jeńców, aby 

demoralizować wroga, prowadzenia relacji na żywo, aby budować morale własnego 

społeczeństwa. Mieszkańcy mają rozwieszać plakaty z groźbami przy drogach, po których 

poruszają się kolumny oraz dla dezorientacji wroga zamalowywać znaki drogowe, nazwy 

miejscowości czy zdejmować tabliczki z nazwami ulic.  
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Ze względu na opóźnienia w formowaniu sił obrony terytorialnej, spowodowane sporami 

wokół jej kształtu, brakuje jej jednak zaplecza materiałowo-technicznego. Są problemy 

z podstawowym wyposażeniem, umundurowaniem, środkami ochrony osobistej, 

apteczkami taktycznymi, noktowizorami, agregatami, uzbrojeniem (w ostatnich latach 

obrona terytorialna była ostatnią w hierarchii potrzeb w siłach zbrojnych). W obliczu 

inwazji uruchomiona została samoorganizacja obywateli i przedsiębiorców, jednak braki 

lokalnych dostaw (np. apteczek taktycznych) i problemy z logistyką wymagają 

zwiększenia w tym zakresie pomocy międzynarodowej.  

W mediach społecznościowych pojawia się wiele nagrań pokazujących interakcje 

Ukraińców z żołnierzami rosyjskimi. Mieszkańcy głównie rosyjskojęzycznych regonów, 

w których prowadzone są działania zbrojne, zdecydowanie wyrażają swoje oburzenie 

obecnością rosyjskich sił, co łamie powtarzany przez kremlowską propagandę mit 

o potrzebie „ratowania rosyjskojęzycznych na Ukrainie” i jest zaskoczeniem dla 

rosyjskich żołnierzy. W okupowanym przez Rosję Berdiańsku na południu Ukrainy 

mieszkańcy wyszli w proteście na ulice. Protest był pokojowy, śpiewano hymn narodowy 

i wznoszono antyputinowskie i antywojenne hasła.  

Na początku inwazji ważną rolę odegrało utrzymywanie dostępu do internetu i sieci 

komórkowych w podtrzymaniu ducha, utrzymaniu kontaktu z bliskimi, organizacji życia 

w warunkach inwazji. Dzięki temu władze mogły dotrzeć z informacjami dotyczącymi 

aktualnej sytuacji w kraju i dementować plotki, które mogłyby podważać zaufanie do 

władz i sił zbrojnych. Pozwalało to Ukrainie wygrywać wojnę informacyjną z Rosją, której 

machina propagandowa jest skuteczna tylko do wewnątrz, głównie dzięki ograniczonej 

możliwości niezależnego przekazu.  

Według sondażu przeprowadzonego wśród Ukraińców 1 marca br. 88 proc. 

respondentów wierzy, że Ukraina odeprze atak Rosji, a wiara w zwycięstwo dominuje we 

wszystkich regionach. Działania Sił Zbrojnych Ukrainy popiera 98 proc., prezydenta 

Wołodymyra Zełenskiego 93 proc., a władze lokalne 84 proc. badanych. Z kolei gotowość 

do stawiania zbrojnego oporu deklaruje 80 proc. W porównaniu z badaniami 

przeprowadzanymi w 2020 roku wzrost wynosi 20 punktów procentowych. W podziale 

na regiony gotowość ta jest większa na zachodzie i w centrum, ale na południu (około 80 

proc.) i wschodzie (około 60 proc.) również jest wysoka. Rekordowo wysokie jest 

poparcie dla wstąpienia do NATO – 76 proc. i UE – 86 proc.1 Wyniki sondażu potwierdzają 

wysoki poziom mobilizacji społeczeństwa. Biorąc pod uwagę intensywnie prowadzoną 

przez obie strony wojnę informacyjną, nie można jednak wykluczyć, że jego wyniki mogły 

zostać zmodyfikowane na potrzeby podtrzymywania wysokiego morale ukraińskiego 

społeczeństwa.  

Warto zaznaczyć, że w polu informacyjnym skierowanym do własnego społeczeństwa 

pojawiają się materiały o różnorodnym charakterze. Poza klipami promującymi 

ukraińskie siły zbrojne, instrukcjami dotyczącymi zachowania, udostępniane są także 

materiały o wydźwięku satyrycznym czy ośmieszającym wroga. Jednym z takich 

przykładów są opublikowane przez Narodową Agencję ds. Walki z Korupcją wytyczne 
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wskazujące, że nie trzeba składać deklaracji podatkowej w przypadku zdobycia czołgu lub 

innej techniki, gdyż jej wartość „nie przekracza 100 płac minimalnych”.  

Putin chce złamać opór 
W ostatnich dobach obserwowana jest zmiana strategii rosyjskiej, spowodowana 

prawdopodobnie niepowodzeniem szybkiego i ograniczającego się do celów wojskowych 

zajęcia Ukrainy. Jednym z jej elementów ma być złamanie ducha walki i oporu 

w społeczeństwie ukraińskim. W tym celu potrzebne jest ograniczenie przepływu 

informacji, uderzenie w obiekty infrastruktury społecznej, zastraszanie i zniechęcanie do 

stawiania aktywnego oporu. 

Od dwóch dni prowadzony jest ostrzał obiektów cywilnych w wielu miejscach na 

Ukrainie. W rezultacie często pojawiają się problemy z dostawami prądu i wody. Mimo 

determinacji władz lokalnych, by usuwać awarie, jest to często niemożliwe przez toczące 

się walki lub ostrzały prowadzone o różnych porach doby. Na przykład w Charkowie 

ostrzelany został centralny plac miasta, na którym znajdują się budynki administracji 

obwodowej oraz kwartały mieszkalne. To rosyjskojęzyczne miasto miało 

prawdopodobnie w planach nie stanowić większego wyzwania, jednak stawiło opór. 

Charków jest jednym z większych ośrodków ruchu narodowego na Ukrainie, z bardzo 

silnym ruchem kibicowskim i dużą społecznością akademicką.  

Szczególnie ciężka sytuacja jest w zniszczonych miejscowościach na Donbasie 

(Wołnowacha i Sewerodonieck). Do tych okrążonych przez rosyjskie wojska 

miejscowości dotychczas nie udało się zorganizować korytarzy humanitarnych. Minister 

ds. reintegracji terenów okupowanych Iryna Wereszczuk skrytykowała niewystarczające 

zaangażowanie dużych międzynarodowych organizacji humanitarnych w udzielanie 

pomocy na wschodzie Ukrainy. Wezwała je do organizacji korytarzy dla ludności 

z okrążonych terenów.  

Drugim celem prowadzonego obecnie ataku jest infrastruktura służąca komunikacji. 

Rosja 1 marca br. ostrzelała wieżę telewizyjną w Kijowie. Transmisja została przerwana, 

ale po jakimś czasie zostało uruchomione rezerwowe nadawanie. Niszczone są także 

wieże telefonii komórkowej na terenach zajmowanych przez Rosjan. 

Wnioski 
 Społeczeństwo ukraińskie wykazuje bardzo dużą determinację i zaangażowanie 

we wsparcie działań sił zbrojnych w walce z inwazją rosyjską. Wydaje się, że ten 

czynnik został niedoceniony w trakcie planowania operacji przez Rosję. Wynika to 

z niezrozumienia przez Putina społeczeństwa ukraińskiego, które przez 

agresywną politykę Kremla w odniesieniu do Ukrainy od 2014 roku coraz bardziej 

oddalało się od Rosji, a obecna inwazja wywołała nienawiść do rosyjskich władz 

i głoszonej przez niego idei rosyjskiego świata. 

 Brak jest w mediach informacji świadczącej, by były miejsca, gdzie wojska 

okupacyjne zostały przyjęte z entuzjazmem. Wręcz przeciwnie, w mediach 

społecznościowych pojawiło się wiele filmów pokazujących otwarcie wyrażaną 
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niechęć. Istniejące już wcześniej postawy, zradykalizowane przez toczącą się 

wojnę, pokazują, że okupacja przez Rosję Ukrainy będzie dla niej bardzo trudnym 

i kosztownym zadaniem. 

 Cele, deklarowane w trakcie ogłaszania przez Putina rozpoczęcia inwazji 

określanej jako „specjalna operacja wojskowa”, zakładały uderzenie wyłącznie 

w obiekty wojskowe. Początkowo rosyjscy żołnierze nie atakowali cywilów, także 

tych którzy zdecydowanie wyrażali swój protest wobec wojny. Opór 

społeczeństwa ukraińskiego i jego determinacja, które utrudniają Rosji 

realizowanie celów spowodowały, że podjęto decyzję o uderzeniu także w obiekty 

cywilne, by ten opór złamać. Należy oczekiwać dalszej brutalizacji działań wobec 

ludności cywilnej. 

 Opóźnienia w formowaniu sił obrony terytorialnej spowodowały, że brakuje im 

zaplecza materiałowo-technicznego. Częściowo braki są uzupełniane przez akcje 

organizowane przez wolontariuszy wewnątrz kraju, jednak wobec coraz 

większych problemów z zaopatrzeniem, potrzebne jest zwiększenie w tym 

zakresie pomocy międzynarodowej. 

 

1 Загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни, Рейтинг, 1.03.2022; 
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta
_2022.html [dostęp: 2.03.2022]. 

                                                        


