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GRANICA
Licząca 418 km długości granica polsko-

-białoruska została formalnie ustanowiona 
25.08.1991 r., czyli od momentu uzyskania 
niepodległości przez Republikę Białorusi 
od Związku Sowieckiego. Sam jej przebieg 
w  stosunku do byłej linii rozgraniczenia 
pomiędzy Polską a  tzw. „Krajem Rad” się 
nie zmienił. Jednak już w niedługim czasie 
jej status uległ zasadniczej zmianie. 

Przebiegało to trzystopniowo. Pierw-
szym zwrotem było przystąpienie Polski 
do Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego (NATO – ang. North Atlantic 
Treaty Organization) w dniu 12.03.1999 r. 
Fakt ten oznaczał, iż wschodnie grani-
ce Rzeczpospolitej stały się jednocześnie 
granicami NATO. Kolejny punkt zwrotny 
miał miejsce pięć lat później, 1.05.2004 r., 
kiedy po podpisaniu traktatu akcesyjnego 
Polska wraz z 9 innymi państwami Euro-
py Środkowej i Południowej stała się peł-
noprawnym członkiem Unii Europejskiej 
(UE). Naturalną konsekwencją akcesji 
było przystąpienie Polski (21.12.2007 r.; 
przejścia lądowe i  morskie) do Układu 
z Schengen, porozumienia znoszącego we-
wnętrzne granice UE. Granica pomiędzy 

Polską i Republiką Białorusi stała się ,,ze-
wnętrzną” granicą Państw Unii Europej-
skiej, co spowodowało nałożenie nowych 
zadań na służby ustawowo odpowiedzial-
ne za jej ochronę i nienaruszalność.

Tymczasem po stronie białoruskiej 
również nastąpił zwrot, jednakże w zupeł-
nie przeciwnym kierunku. 10.07.1994  r. 
pierwszym prezydentem niepodległej 
Białorusi został Aleksander Ryhorawicz 
Łukaszenka, obejmując urząd 10 dni póź-
niej. Początkowo startujący jako kandydat 
niezależny, głoszący hasło: Nie z  lewicą, 
nie z  prawicą, ale z  ludem, zadeklarował 
równorzędnie drugie: Powrót do ZSRR. 
Nowy prezydent szybko wprowadził 
w  młodym państwie zdecydowanie pro-
rosyjski system rządów autorytarnych. 
Już w  czasie kampanii wyborczej Łuka-
szenka proponował zjednoczenie Biało-
rusi z  Rosją, rok później przeprowadził 
referendum narodowe w sprawie integra-
cji gospodarczo-politycznej z  Federacją 
Rosyjską. 2.04.1997 r. została podpisana 
Umowa o  Powstaniu Związku Białoru-
si i  Rosji (ZBiR/Союзное Государство 
России И Беларуси), a  ukonstytuowa-
nie tej organizacji integracyjnej nastąpiło 
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26.01.2000 r. na podstawie Umowy 
o  Utworzeniu Wspólnego Państwa. To-
warzyszył temu proces integracji mili-
tarnej. 31.12.1993 r. Białoruś podpisała 
Traktat Taszkiencki o  bezpieczeństwie 
kolektywnym, a  7.10.2002 r. wraz z  in-
nymi 6 państwami stanowiącymi dawne 
republiki sowieckie powołała do życia 
Organizację Układu o  Bezpieczeństwie 
Zbiorowym (OUBZ/ODKB, ros. ОДКБ – 
Организация Договора ОКоллективной 
Безопасности). Sojusz zaczepno-od-
porny rozpoczął swoje funkcjonowanie 
18.09.2003 r.1

Gdy Polska konsekwentnie kontynu-
owała proces włączania się w  struktury 
polityczne i  militarne świata Zachodu, 
a Białoruś zacieśniała swoje relacje z post-
sowieckim Wschodem, granica pol-
sko-białoruska stawała się jednocześnie 
granicą stref wpływów i  kultur, granicą 
pomiędzy UE, strefą Schengen i ZBiR oraz 
granicą pomiędzy NATO i ODKB.

FUNKCJONOWANIE POGRANICZA DO 2020 r.

Wojska Ochrony Pogranicza Biało-
rusi utworzono na bazie Dowództwa 
Operacyjnego „Białoruś”, wchodzące-
go w  skład Zachodniego Okręgu Wojsk 

1 Państwami-sygnatariuszami Karty OUBZ, 
podpisanej 7.10.2002 r., były: Armenia, Białoruś, 
Kazachstan, Kirgistan, Rosja i  Tadżykistan: ht-
tps://trimarium.pl/kazachstan-wzywa-na-po-
moc-oubz-a-czym-on-dokladnie-jest/. Odno-
śnie ZBiR: https://www.academia.edu/2075169/
Polityka_zagraniczna_Republiki_Bia%C5%82o-
ru%C5%9B_w_latach_1991_2011_Studium_po-
litologiczne

Ochrony Pogranicza KGB ZSRR2. Usta-
wa o  Wojskach Ochrony Pogranicza 
Białorusi z  6.01.1999  r. określiła zadania 
tej służby jako „formacji wojskowej prze-
znaczonej dla zapewnienia suweren-
ności całego terytorium Białorusi oraz 
ochrony jej interesów na granicy pań-
stwowej”3. (W  2007 r. Komitet Wojsk 
Ochrony Pogranicza Republiki Białorusi 
przemianowano na Białoruski Państwo-
wy Komitet Graniczny – BPKG (rus. GPK/
ΓΠΚ – Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь). Jego za-
dania obejmują w szczególności organiza-
cję działalności wywiadowczej i operacyj-
no-poszukiwawczej głównie na granicach 
zewnętrznych z  krajami UE. Ponadto 
realizuje zadania obrony terytorialnej 
w  strefie przygranicznej. Operacyjnie 
służbą kieruje Zarząd Główny z  siedzibą 
w Mińsku, któremu podlegają oddziały te-
renowe. Ich zadaniem jest ochrona granic 
systemem patrolowania w  pasie granicz-
nym o szerokości 10–12 km, prowadzenie 
rozpoznania operacyjnego, współpraca 
ze służbami celnymi oraz służbami spe-
cjalnymi. Na granicy z Polską rozwinięte 
są: Oddział w Grodnie – odpowiedzialny 
za ochronę granicy z  Polską oraz Litwą, 
oraz Odział w  Brześciu – odpowiadający 
za granicę z Polską i Ukrainą. Należy przy 
tym podkreślić, że białoruskie wojska po-
granicza blisko współpracują ze służba-
mi specjalnymi Rosji, co powoduje stałą 

2 Zadania Straży Granicznej oraz warunki ich 
realizacji. Studium tematyczne. Część I, Warszawa 
2005, AON, s. 56.

3 Tamże, s. 56.
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obecność tych drugich na terytorium Bia-
łorusi4. 

Pomimo całkowicie różnych postaw 
względem siebie, prezentowanych przez 
szeroko rozumiany Zachód i postsowiec-
ki Wschód, a co ważniejsze – zmiennego, 
często bardzo nieprzyjaznego nastawie-
nia reżimu Łukaszenki w  stosunku do 
Polski, nie rzutowało to na bezpośrednie 
funkcjonowanie całej strefy przygranicz-
nej. Deklaracje polityczne strony polskiej 
i  oficjalna propaganda białoruska nie 
przeszkadzały we współdziałaniu służb 
granicznych obu państw. Co więcej: od 
1992 do 2020 r. granica polsko-białoruska 
uchodziła za jedną z  najspokojniejszych 
granic zewnętrznych zarówno Rzeczpo-
spolitej, jak i całej UE.

Polska Straż Graniczna podkreślała, 
iż Republika Białorusi była państwem 
szczelnym na nielegalne ruchy migracyj-
ne i  skutecznie chroniącym zewnętrzne 
granice UE. Wzdłuż „paska”5 od strony 
białoruskiej funkcjonuje tzw. sistiema6. 
Jest to obszar przygraniczny o  szeroko-
ści ok. kilometra, na którym obowiązuje 
ograniczone prawo pobytu, zakaz ten nie 
obowiązuje funkcjonariuszy białoruskich 
służb. Dodatkowo ten wydzielony teren 
jest zabezpieczony ogrodzeniami wypo-
sażonymi w system monitoringu i wykry-

4  Tamże, s. 59.
5 Tym terminem potocznie określana jest cała 

linia znaków granicznych obu państw.
6 https://twitter.com/Obronny2/status/14887 

8 5 1 8 5 0 5 1 3 9 4 0 4 8 ? s = 2 0 & t = _ n S q Qk 4 g D 0 z 
6uPTAD-gmPQ; https://zyciestolicy.com.pl/ploty- 
budowane-z-glupoty-czyli-klamstwo-budowane-
-na-manipulacji/

wania. Przebiegają przez niego dwa pasy 
kontrolne i droga. Wjazd do środka możli-
wy jest jedynie przez bramy zlokalizowane 
na wysokości każdej z  16 strażnic ochra-
niających niedługie odcinki samej granicy. 
Całość jest obsadzona i patrolowana przez 
liczny personel osobowy, posiadający po-
jazdy, psy patrolowe, sprzęt do obserwacji 
dziennej i nocnej oraz bezzałogowe statki 
powietrzne7.

Przy czym najważniejsza pozostawa-
ła współpraca. Białoruski odpowiednik 
Straży Granicznej – Państwowy Komi-
tet Graniczny Republiki Białorusi  – był 
w  stałym kontakcie z  polskimi pogra-
nicznikami i  informował o  wszelkich 
zagrożeniach mających wpływ na niena-
ruszalność wspólnie ochranianej granicy 
państwowej. Strona białoruska aktywnie 
uczestniczyła w  przedsięwzięciach zwią-
zanych z  szeroko rozumianą wymianą 
gospodarczą, dbając o  ekonomiczny in-
teres swojego kraju. Wyrazem tych dzia-
łań była współpraca białoruskich służb 
celnych i  pogranicznych z  jej polskimi 
odpowiednikami w  funkcjonujących lub 
ciągle rozbudowywanych bądź moderni-
zowanych przejściach granicznych. Bia-
łoruś jako kraj czerpiący korzyści z tran-
zytu towarów przez swoje terytorium 
jest żywo zainteresowana utrzymaniem 
wysokiego poziomu ruchu towarowego 
na drogowych i  kolejowych przejściach 
granicznych. 

Wszelkie kwestie związane realizacją 
ustawowych zadań obu granicznych for-

7 https://www.youtube.com/watch?v=BwT-
MNhh8_RE
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macji oraz ustalania zasad współpracy na 
przyszłość były wypracowywane między 
innymi w  ramach spotkań Aparatu Peł-
nomocnika Granicznego. Były one płasz-
czyzną do wyjaśniania kwestii spornych 
zaistniałych w związku z ochroną granicy 
państwowej, kontrolą ruchu granicznego 
lub innymi zdarzeniami mającymi wpływ 
na bezpieczeństwo i  porządek publiczny 
w rejonach przygranicznych. 

Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie 
w ostatnim kwartale 2020 r.8

8  Wiele spośród szczegółowych danych zawar-
tych w powyższym tekście, dotyczących funkcjono-
wania granicy od 1991 roku oraz organizacji biało-
ruskich służb granicznych (w  tym nt. „sistiemy”), 
pozyskano dzięki bezpośredniej wymianie informa-
cji pomiędzy kadrą dowódczą Podlaskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej a  oficerami Akademii Sztuki 
Wojennej (w tym z ACKS), dokonanej w czasie spo-
tkań eksperckich prowadzonych w  ramach badań 
własnych ASzWoj w obszarze przygranicznym.
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Kontrowersyjne wybory, które odbyły 
się na Białorusi 9.08.2020 r., i  towarzy-
szące im intensywne protesty społeczne, 
brutalnie pacyfikowane przez siły reżimu, 
rzuciły cień na dotychczasową współpracę 
graniczną stron polskiej i białoruskiej. 

Powstały na bazie badań i  obserwa-
cji Raport Organizacji Bezpieczeństwa 
i  Współpracy w  Europie (OBWE) wska-
zał, że istnieją dowody, iż wybory zostały 
sfałszowane9. Natomiast oświadczenie 
wydane przez UE oficjalnie nieuznające 
zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki, 
które nastąpiło 23.09.2020 r.10, stanowiło 
początek końca współdziałania polskich 
i  białoruskich pograniczników. W  paź-
dzierniku 2020 r. stosunki pomiędzy 

9 https://www.dw.com/pl/obwe-domaga-
-si%C4%99-anulowania-wybor%C3%B3w-na-
-bia%C5%82orusi-by%C5%82y-sfa%C5%82szo-
wane/a-55521339

10 https://www.rp.pl/swiat/art510551-ue-
-nie-uznaje-lukaszenki-za-prawowitego-pre-
zydenta; https://www.polskieradio.pl/7/1696/
Artykul/2567764,UE-nie-uznaje-wynikow-wy-
borow-na-Bialorusi-Ekspert-to-oswiadczenie-
-prowadzi-do-wniosku-ze-nalezy-je-powtorzyc; 
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/arty-
kuly/1491762,unia-europejska-lukaszenka-prezy-
dent-bialorus.html

służbą graniczną Polski i  Białorusi uległy 
znacznemu pogorszeniu11.

STRAŻ GRANICZNA  
I ZAGROŻENIE ZE WSCHODU

Polska Straż Graniczna od kwietnia 
2021 roku obserwowała sytuację, jaka mia-
ła miejsce zarówno po białoruskiej stronie, 
jak i  na granicach najbliższych sąsiadów 
Polski. W  maju 2021 r. samolot Ryanair 
Sun lecący z Aten do Wilna został zmuszo-
ny do lądowania w Mińsku, po czym bia-
łoruskie służby aresztowały znajdującego 
się na pokładzie Ramana Pratasiewicza, 
opozycyjnego dziennikarza i działacza pro-
wadzącego niezależny kanał w  Telegramie 
Nexta_EN12. Wywołało to konsekwen-
cje w postaci nałożenia w czerwcu 2021 r. 
przez Radę Unii Europejskiej zakazu prze-
lotów przez unijną przestrzeń powietrz-
ną wszystkim białoruskim przewoźnikom  

11  Data, jak i  część podanych poniżej infor-
macji dot. rozwoju sytuacji na pograniczu i  sytu-
acji państw bałtyckich, wynikają z relacji oficerów 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – patrz 
przyp. nr 8.

12 https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/
samolot-ryanair-zmuszony-do-ladowania-w-
-minsku-morawiecki-akt-panstwowego-terrory-
zmu-11571.html

KRYZYS GRANICZNY – POCZĄTEK, ROZWÓJ, REAKCJA

kpt. dr Maciej Dmochowski, ACKS
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oraz dostępu do unijnych lotnisk13. Rekcją 
Białorusi było zawieszenie swojego udzia-
łu w  Partnerstwie Wschodnim zawartym 
między Unią Europejską a  sześcioma by-
łymi republikami sowieckimi14. Miesiąc 
później, w lipcu 2021 r., Aleksander Łuka-
szenka otwarcie ogłosił, że nie zamierza po-
wstrzymywać migrantów z  Azji chcących 
przedostać się do Europy, a  dodatkowo 
zablokuje przewóz towarów z  krajów UE 
przez Białoruś15. 

Z  tej perspektywy szczególną uwa-
gę zwracała sytuacja zagrożenia Litwy – 
głównie dlatego, że kraj ten dzieli razem 
z Polską newralgiczną wewnętrzną grani-
cę UE, przez którą przechodzi jedyne po-
łączenie lądowe państw bałtyckich z resz-
tą Unii (obszar zwany przez politologów 
potocznie „przesmykiem suwalskim”)16. 

13 https://www.consilium.europa.eu/pl/poli-
cies/sanctions/restrictive-measures-against-bela-
rus/

14 https://www.euractiv.pl/section/polityka-za-
graniczna-ue/news/bialorus-zawiesza-udzial-w-
-partnerstwie-wschodnim-i-dzialanie-umowy-o-
-readmisji-to-reakcja-na-unijne-sankcje/; https://
wyborcza.pl/7,75399,27266602,bialorus-zawie-
sila-swoj-udzial-w-partnerstwie-wschodnim-
-ue.html; https://www.consilium.europa.eu/
pl/policies/eastern-partnership/; https://www.
polskieradio.pl/7/6390/Artykul/2764719,Bialo-
rus-zawiesza-swoje-czlonkostwo-w-Partnerstwie-
-Wschodnim-i-nakazuje-wyjazd-ambasadora-UE

15 https://wiadomosci.wp.pl/lukaszenka-gro-
zi-niemcom-wpuszcze-migrantow-zablokuje-
-tranzyt-6658424683665952a; https://www.
dw.com/pl/%C5%82ukaszenka-grozi-niemcom-
-wpuszcz%C4%99-migrant%C3%B3w-zablo-
kuj%C4%99-tranzyt/a-58178708

16 https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/
przesmyk-suwalski-to-europejska-pieta-achillesa/
pm25pf5

Długość pogranicza polsko-litewskiego li-
czy 104,38 km i z racji strefy Schengen jego 
ochrona ma inną specyfikę niż ochrona 
granic polsko-białoruskiej i  litewsko-bia-
łoruskiej. Już wcześniej przez ten region 
prowadził szlak przerzutu obcokrajowców 
na teren Unii, m.in. Wietnamczyków17. 
Jednak latem 2021 r. próby te przybrały 
nie tylko wymiar masowy, lecz dodatko-
wo wspierane były przez istotny czynnik 
zewnętrzny. Operacja „Śluza” (Операция 
„Шлюз”) – bo taki kryptonim działań bia-
łoruskich służb pojawił się w  przestrzeni 
medialnej18 – miała być przygotowywana 
już od dziesięciolecia i  polegać na desta-
bilizacji wschodnich granic UE przez ste-
rowany napływ nielegalnych migrantów 
z Bilskiego Wschodu na niespotykaną do-
tąd skalę. Jako efekt, który operacja miała 

17 https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-
-przemycali-ludzi-tzw-kanalem-nadbaltyckim-
-straz-graniczna-ro,nId,2281020#crp_state=1; 
https://poranny.pl/organizowal-przerzuty-wiet-
namczykow-przez-granice/ar/4910041; https://
plus.wspolczesna.pl/nielegalni-migranci-w-przy-
czepie-i-cysternie-wiele-ryzykuja-dla-lepszego-zy-
cia/ar/12399908#!; https://www.dziennikwschodni.
pl/lublin/przerzut-przez-granice-kosztowal-wiet-
namczyka-15-tysiecy-dolarow-tak-dzialal-gan-
g,n,1000259234.html

18 https://belsat.eu/pl/news/08-07-2021-ope-
racja-sluza-jak-klan-lukaszenkow-zarabia-
-na-migrantach/; https://www.tvp.info/55541886/
bialoruski-dziennikarz-operacja-sluza-ma-wywolac 
-k r yzys-w-k rajach-ktore-wspieraja-bi alo-
ruska-opozycje;https://tvn24.pl/swiat/mi-
granci-u-granic-polski-i-litwy-dziennikarz-
-tadeusz-giczan-o-operacji-sluza-5330470; 
https://tjournal.ru/by/426010-rassledovanie 
-bypol-operaciya-shlyuz-perepravka-nelegalov-v-
-evropu;  https://www.youtube.com/watch?v=O-
vrlGGTPoQY
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wywołać, wskazywano kryzys migracyjny 
i  humanitarny w  granicach Unii, a  jako 
główne cele – państwa, których władze 
najaktywniej wspierały demokratyczną 
opozycję białoruską, zwłaszcza podczas 
wydarzeń ostatnich wyborów 2020 r.

Pierwsza duża fala migracyjna została 
skierowana na Litwę. Jej szczyt przypadł 
na lipiec 2021 r. Na litewskim terytorium 
znalazło się wówczas blisko 4000 migran-
tów. Kraj ten do ochrony granicy mógł 
skierować personel liczący ok. 3000 lu-
dzi. Dodatkowo ówczesne litewskie pra-
wo (później sytuacja wymusiła zmianę 
obowiązujących przepisów) nakazywa-
ło umieszczać nielegalnych migrantów 
w  ośrodkach półotwartych. Można było 
się z nich relatywnie łatwo wydostać i kon-
tynuować przerzut przez wspomnianą już 
granicę wewnętrzną Unii na teren Polski 
i  dalej do państw Zachodniej Europy. Ze 
względu na codzienne naruszenia granicy 
przez grupy nielegalnych migrantów wła-
dze Litwy ogłosiły stan sytuacji nadzwy-
czajnej na obszarze całego państwa. Na 
granicę skierowano wojsko. Dodatkowo 
podjęto decyzję wzniesienia wysokiego 
metalowego ogrodzenia, aby powstrzy-
mać dalsze nielegalne próby wkraczania 
na terytorium zarówno państwa, jak i Unii 
Europejskiej19. Także rząd Łotwy jedno-
głośnie poparł wprowadzenie stanu wy-
jątkowego na granicy z  Białorusią w  celu 

19 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ana-
lizy/2021-07-23/kryzys-migracyjny-na-litwie; 
https://tvn24.pl/polska/kryzys-migracyjny-litwa-
-buduje-pierwsze-odcinki-stalowej-zapory-na-
-granicy-z-bialorusia-5478533

powstrzymania napływu nielegalnej mi-
gracji20.

Kolejna fala miała już być przekierowa-
na na wschodnią granicę Rzeczpospolitej.

Polscy pogranicznicy, pozostając w sta-
łym kontakcie z  litewskimi, monitorowali 
rozwój wydarzeń. Mieli także doświadcze-
nie w czasowym przywracaniu kontroli na 
wewnętrznych granicach unijnych – np. 
podczas trwania Światowych Dni Mło-
dzieży, odbywających się na terenie kraju 
w  dniach 26-31.07.2016 r., lub w  począt-
kowym okresie przeciwdziałania pande-
mii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) od 
15.03.2020 r.21 Co ważniejsze – w tym ostat-
nim przedsięwzięciu przepraktykowano 
już ścisłe współdziałanie Straży Granicznej 
z Wojskiem Polskim w tym zakresie.

Od października 2021 r. współpraca 
ze stroną białoruską została niemal całko-
wicie zawieszona. Sterowana (początko-
wo skrycie) przez służby białoruskie skala 
skierowanej na Polskę fali nielegalnych 
migrantów rosła z tygodnia na tydzień. Jej 
główne uderzenie miało nastąpić na pół-
nocną część polsko-białoruskiej granicy, 
której 247-kilometrowy odcinek ochrania 
Podlaski Oddział Straży Granicznej. Łącz-
na liczba funkcjonariuszy całej polskiej 
Straży Granicznej to ok. 14,8 tys. (stan na 
styczeń 2022 r.)22, na Podlasie można było 

20 https://wiadomosci.onet.pl/swiat/lotwa-o-
glasza-stan-wyjatkowy-na-granicy-z-bialorusia/
w86gs18

21 https://www.gov.pl/web/peru/zamkniecie-
-granic-rp-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa

22 https://infosecurity24.pl/sluzby-munduro-
we/straz-graniczna/kadrowa-taktyka-strazy-gra-
nicznej-zdaje-egzamin
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skierować ok. 2000 ludzi. Z drugiej strony 
jesienią 2021 r. liczba sprowadzanych róż-
nymi sposobami cudzoziemców (głównie 
obywateli Iraku, Syrii i Afganistanu), kiero-
wanych w  stronę polskich granic poprzez 
zorganizowany przez reżim Łukaszenki 
nielegalny kanał migracyjny, zaczynała się-
gać setek, a następnie tysięcy ludzi. Wobec 
takiego spotęgowania kryzysu niekorzyst-
ne okazały się także warunki terenowe. 
Na blisko 250-kilometrowym północnym 
odcinku granicy ok. 70 km stanowiły trud-
niejsze do sforsowania cieki wodne i brze-
gi jezior. Jednak pozostałe 180 kilometrów 
umożliwiało stosunkowo łatwe wkrocze-
nie na terytorium państwa polskiego.

Kryzys graniczny zaczął być postrzegany 
jako element nacechowany działaniami hy-
brydowymi. W tej sytuacji Komendant Pod-
laskiego Oddziału Straży Granicznej zwrócił 
się o  pomoc do przełożonego najwyższe-
go szczebla. Z  kolei Komendant Główny 
w Warszawie podjął decyzję o zwróceniu się 
do ministra spraw wewnętrznych i  admi-
nistracji. Na mocy art. 11b Ustawy o Straży 
Granicznej, w którym mowa, że: 

W  przypadku wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia 
porządku publicznego w  zasięgu teryto-
rialnym przejścia granicznego oraz strefie 
nadgranicznej […] – jeżeli użycie sił Straży 
Granicznej okaże się niewystarczające lub 
uzasadnia to stopień zagrożenia, do pomocy 
Straży Granicznej mogą być użyte oddziały 
i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 
Polskiej […]23.

23  Ustawa z dnia 12 października 1990 o Straży 
Granicznej, Dz.U. 2021.1486 z dn. 16.08.2021.

Szef MSWiA wystosował wniosek do 
ministra obrony narodowej. Zaangażo-
wanie Wojska Polskiego stało się faktem. 
Rozpoczęła się operacja pod kryptoni-
mem „Gryf ”.

INTERWENCJA SIŁ ZBROJNYCH RP

Pierwsi żołnierze wojsk operacyjnych 
dotarli na granicę w lipcu 2021 r., w prze-
ciągu 24 godzin od otrzymania sygnału 
do podjęcia działań na potrzeby wsparcia 
Straży Granicznej. Miało to związek z de-
cyzją ministra obrony narodowej Mariu-
sza Błaszczaka, dotyczącą budowy tym-
czasowego ogrodzenia, tak aby zmniejszyć 
presję migracyjną. Były to pododdziały 
wojsk inżynieryjnych, które niezwłocznie 
przystąpiły do budowy technicznego za-
bezpieczenia granicy. Od tego momentu 
stopień intensyfikacji działań w  ochronie 
granicy państwowej wzrastał proporcjo-
nalnie do stopnia zagrożenia ze strony 
białoruskiej. Wkrótce nabrał tempa nie-
spotykanego w skali kraju.

Granicę na całej długości podzielono 
na dwie części, które miały zabezpieczyć 
dwa duże wojskowe zgrupowania za-
daniowe. Wystawiły je i  koordynowały 
związki taktyczne Sił Zbrojnych: 16 Dy-
wizja Zmechanizowana (16 DZ) – część 
północną, oraz utworzona w  2018 roku 
18 Dywizja Zmechanizowana (18 DZ) – 
część południową. 

W  sierpniu na granicę zaczęły napły-
wać setki żołnierzy. 23.08.2021 r. pol-
ski minister obrony narodowej nazwał 
wprost działania służb reżimu Łukaszenki 
wojną hybrydową i  próbą uruchomienia 
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nielegalnego szlaku przerzutowego przez 
Polskę na wzór „szlaku bałkańskiego” 
z  2015  r. Wypowiedzi tej towarzyszyła 
zapowiedź podwojenia liczby żołnierzy 
mających patrolować pogranicze wspól-
nie z  funkcjonariuszami Straży Granicz-
nej do 2000. Ponadto wojska inżynieryjne 
miały, oprócz dotychczasowych zasieków, 
wznieść tymczasowe ogrodzenie  na wy-
sokość 2 metrów24. Do oddziałów i  pod- 
oddziałów 16  DZ i  18 DZ swoje siły wy-
odrębniły kolejne związki taktyczne:  
12  Dywizja Zmechanizowana (12 DZ), 
niedługo później 11 Dywizja Kawalerii 
Pancernej (11  DKPanc). Sukcesywnie 
do stałej obecności w  ramach wspólnego 
uszczelniania granicy do sił Straży Gra-
nicznej dołączały kolejne jednostki. We 
wrześniu 2021 r. na najbardziej zagrożo-
nym północnym odcinku granicznym 
liczba żołnierzy liczyła już 2300 ludzi, 
w  październiku – 6000, by w  listopadzie 
i  grudniu wynieść odpowiednio 8200 
i  9500. Od 3.09.2021 r. do wojsk opera-
cyjnych dołączyły Wojska Obrony Tery-
torialnej25. Przy czym polskie władze ofi-
cjalnie deklarowały, że w  razie potrzeby 
liczba sił na granicy może zostać w każdej 
chwili zwiększona26. Kiedy zarówno na 

24 https://www.gov.pl/web/obrona-narodo-
wa/wojsko-polskie-wzmocni-bezpieczenstwo-
-granicy-polsko-bialoruskiej; https://www.
wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/wojsko-
-polskie-wzmocni-bezpieczenstwo-granicy-pol-
sko-bialoruskiej/

25 https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-
-wewnetrzne/liczba-zolnierzy-na-granicy-wzro-
snie-do-10-tysiecy

26 https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-
-zyjemy-v/w-obronie-polskiej-granicy/

odcinku północnym, jak i  południowym 
stan osobowy wojska na pograniczu się-
gnął 12  000, minister obrony narodowej 
stwierdził wprost: Ponad 12 tysięcy żołnie-
rzy jest dziś obecnych na granicy, ale ta liczba 
może wzrosnąć zawsze wtedy, kiedy będzie 
taka potrzeba27. 

Pod koniec roku 2021 obie części gra-
nicy zabezpieczało już łącznie ok. 15 000 
żołnierzy.

Wraz ze wzrostem siły ludzkiej wzrasta-
ło nasycenie sprzętem. Pojawiły się bezza-
łogowe statki powietrzne, jednostki latają-
ce, rozpoznawcze i  sprzęt specjalistyczny, 
a nawet patrole konne czy niewielkie jed-
nostki pływające w  południowej części 
granicy, opartej o  rzekę Bug. Równolegle 
postępowała bardzo intensywna rozbu-
dowa zintegrowanej zapory inżynieryjnej, 
składającej się z osadzonych na pionowych 
palikach trzech zwojów drutu ostrzowego 
wraz z  dwoma ogrodzeniami z  siatki za-
bezpieczającej przed zwierzętami po obu 
jej stronach. Jej długość systematycznie 
rosła: z 4 km w sierpniu 2021 r. do 120 km  
we wrześniu, 140 km w  październiku, 
by ostatecznie rozrosnąć się do 181 km 
wzdłuż północnej części granicy w  listo-
padzie 2021  r. Ściągnięte zostały również 
znaczne siły policyjne – na północy było 
1500 funkcjonariuszy, w tym pododdziały 
interwencyjne przeszkolone do walki z tłu-
mem. W  razie zagrożenia zdrowia i  życia 
w  gotowości były także siły Straży Pożar-
nej, służby medyczne, jak również Straż 

27 https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C 
994102%2Cblaszczak-liczba-zolnierzy-na-grani-
cy-moze-wzrosnac-gdy-bedzie-taka
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Ochrony Kolei (SOK) – z  racji zagrożeń 
mogących wystąpić na kolejowych przej-
ściach granicznych z Republik Białorusi.

Kryzys migracyjny, sterowany przez 
nieuznawany reżim białoruski, wkroczył 
w fazę szczytową.
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W  ostatnich latach służby graniczne 
Polski i Białorusi współdziałały w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej, 
realizując wspólne inicjatywy dla popra-
wy efektywności ochrony granicy pań-
stwowej. Razem prowadziły projekt „Bor-
der protect”, który polegał na doposażeniu 
funkcjonariuszy po obu stronach granicy 
w  nowy sprzęt oraz na przeprowadzeniu 
szkoleń z obsługi nowych systemów, któ-
re wzmocnią kompetencje i  wprowadzą 
dobre praktyki wśród funkcjonariuszy 
granicznych. Jak podkreślano: „Lepsza 
wiedza i  praktyczne umiejętności straży 
granicznej przełożą się na wyższy poziom 
ochrony i  skuteczność kontroli. Bliższa 
współpraca między służbami granicznymi 
będzie miała znaczący wpływ na bezpie-
czeństwo mieszkańców zaangażowanych 
regionów”28. Jednak wspólnie budowane 
porozumienie i  wysiłki obu stron zostały 
zaprzepaszczone ze względu na wywoła-
nie przez Mińsk kryzysu migracyjnego na 
granicy z Polską.

„D” JAK BROŃ

W  przestrzeni informacyjnej pojawi-
ło się pojęcie broni demograficznej, które 

28 https://pbu2020.eu/pl/projects2020/381 

definiowane jest jako wykorzystywanie 
ludności przez autorytarne rządy do re-
alizacji swoich celów29. Broń demogra-
ficzna, nazwana także bronią „D”30, jest 
elementem działań hybrydowych, a  mi-
granci są wykorzystywani jako narzędzie 
do prowadzenia walki informacyjnej. 
Białoruskie służby bezpieczeństwa do-
prowadziły do nagromadzenia migrantów 
przy granicy polsko-białoruskiej, aby po-
wodować wielomiesięczny kryzys, który 
wiąże zadaniowo nie tylko polski rząd, ale 
także bezpośrednio Siły Zbrojne RP, Straż 
Graniczną, Policję oraz inne służby. Jed-
nocześnie uruchomiona została maszyna 
propagandy, manipulacji i  fake newsów 
celem szerzenia dezinformacji i  realizacji 
białorusko-rosyjskich celów polityczno-
-strategicznych. 

POZORNY PRZYWÓDCA  
NA POZORNE ZAGROŻENIE

Reżim Łukaszenki podejmuje pró-
by manipulacji w  kwestii postrzegania 

29 https://ine.org.pl/migracje-i-kryzys-na-gra-
nicy-polsko-bialoruskiej/

30 Czytaj także: Witold Repetowicz, Broń „D” 
i  Białoruś – scenariusze dla Polski, 2021, https://
defence24.pl/geopolityka/bron-d-i-bialorus-sce-
nariusze-dla-polski-komentarz

BIAŁORUSKA WERSJA KRYZYSU MIGRACYJNEGO – 
MECHANIZM DEZINFORMACJI

ppłk Tomasz Gergelewicz, ACKS
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kryzysu migracyjnego w przestrzeni infor-
macyjnej. Narzędzia dezinformacji kieruje 
nie tylko przeciwko Polsce i  społeczności 
międzynarodowej, ale także przeciwko 
obywatelom Białorusi. Miński dyktator 
w  swojej polityce wykorzystuje m.in. do-
brze znane mechanizmy ludzkiego zacho-
wania, warunkowanego przez podstawowe 
potrzeby takie jak głód, pragnienie, potrze-
ba snu czy ochrona przed wrogami. Te po-
trzeby „stanowią najbardziej elementarne 
motywy ludzkiego zachowania, dlatego 
mogą zostać określone mianem instynktu 
samozachowawczego”31. Zatem autory-
tarna władza w  Mińsku sztucznie two-
rzy pojęcie wroga i  kreuje zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Białorusi, aby zjednoczyć 
społeczeństwo wokół pozornego przywód-
cy. W tę narrację włącza się medialny sys-
tem państwa, który centralnie sterowany 
wzmacnia ten dezinformacyjny przekaz.

ESKALACJA W INFOSFERZE

Cele, jakie strona białoruska zamierza 
osiągnąć, wywołując i  utrzymując kryzys 
migracyjny na granicy z  Polską, w  tym 
eskalując go w przestrzeni informacyjnej, 
są następujące: 
1. Zmuszenie Unii Europejskiej do dialo-

gu z Mińskiem, który byłby prowadzo-
ny w  obecności Rosji jako mediatora. 
Należy przy tym zauważyć, że podję-
cie dialogu legitymowałoby pozycję 
Łukaszenki jako prezydenta Białorusi 

31 Marlena Śliwa, Społeczne i  psychologiczne 
aspekty totalitaryzmu, s.14, http://www.repozyto-
rium.uni.wroc.pl/Content/51965/PDF/15_Marle-
na_Sliwa.pdf

oraz otworzyłoby drogę do ubiegania 
się przez Mińsk dofinansowania dzia-
łań antymigracyjnych.

2. Destabilizacja sytuacji społeczno-po-
litycznej w  Polsce oraz na Litwie, co 
byłoby skutkiem prowadzonych od 
wielu miesięcy operacji informacyjno-
-psychologicznych. Kryzys migracyjny 
jest bezpośrednio wykorzystywany do 
podsycania nastrojów antyrządowych 
w  Polsce oraz na Litwie, aby wywołać 
m.in. efekt rzekomej polityki „antybia-
łoruskiej” i „rusofobicznej”.

3. Stymulowanie dezintegracji Unii Eu-
ropejskiej poprzez tworzenie podziału 
wewnętrznego. Jednocześnie podjęto 
próby deprecjonowania wizerunku 
Polski na Zachodzie.

4. Budowanie stałej obecności Sił Zbroj-
nych Federacji Rosyjskiej na Białorusi, 
co jest tłumaczone wysokim prawdo-
podobieństwem przeprowadzenia ata-
ku przez Polskę32. 

DEZINFORMOWANIE

Społeczeństwa demokratyczne ro-
zumieją, iż należy chronić granicę pol-
sko-białoruską, jednocześnie wykazując 
humanitarną postawę wobec migrantów 
przebywających na granicy. Jednak z per-
spektywy wojny informacyjnej wszystkie 
działania Polski są wykorzystywane przez 

32 Michał Marek, Kryzys na granicy polsko-
-białoruskiej a  wojna informacyjna. Cele Moskwy 
i Mińska [Analiza], Fundacja Centrum Badań Nad 
Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, 
2021; https://cyberdefence24.pl/social-media/
kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-a-wojna-
-informacyjna-cele-moskwy-i-minska-analiza
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Białoruś do realizacji wrogiego, antypol-
skiego scenariusza. Białoruskie media eks-
plorują możliwości wpływania na własną 
oraz międzynarodową opinię publiczną 
poprzez budowanie wizerunku Polski 
jako państwa wrogiego zarówno wobec 
migrantów, jak i  Białorusinów. Taka nar-
racja oparta jest zasadniczo na dwóch ele-
mentach:
1. oficjalnych decyzjach i wypowiedziach 

polskich władz;
2. filmach i zdjęciach zrobionych na gra-

nicy polsko-białoruskiej, stanowiących 
bezpośrednią relację medialną33.
Reżim Mińska celowo zniekształca nie 

tylko przyczynę kryzysu, ale także obraz 
działań podejmowanych przez polskie 
służby względem migrantów. Jednym 
z  inicjatorów tworzenia fałszywych linii 
narracji, w  tym negatywnego wizerunku 
Polski, jest Białoruski Państwowy Komi-
tet Graniczny (BPKG). BPKG zamieszcza 
na swojej stronie materiały, w  których 
wskazuje sfabrykowane dowody stoso-
wania przemocy wobec migrantów przez 
funkcjonariuszy z  Łotwy, Litwy i  Polski. 
Ponadto strona białoruska podkreśla, iż 
polskie służby swoją działalnością zaprze-
czają europejskim wartościom i  łamią 
prawa człowieka poprzez sposób, w  jaki 
traktują migrantów. Jako wsparcie tych 
nieprawdziwych tez podaje się zmanipu-
lowane przykłady interwencji funkcjona-

33 Anna Mierzyńska, Polska ostro przegrywa 
w wojnie informacyjnej z Białorusią. I to na własne 
życzenie, 2021, https://oko.press/polska-ostro-prze 
grywa-w-wojnie-informacyjnej-z-bialorusia-i-to-
-na-wlasne-zyczenie/

riuszy polskiej Straży Granicznej w  przy-
padku prób nielegalnego przekroczenia 
granicy. W  tę fałszywą narrację wpisuje 
się także sam Łukaszenka, który szerzy 
białoruskie fake newsy: „Polacy wyłapa-
li około 50 osób na terytorium Polski. To 
osoby, które kierowały się do Niemiec 
(…) i  grożąc bronią, strzelając nad gło-
wami, wypchnęli ich na granicę z  Biało-
rusią”34. W  mediach społecznościowych 
zamieszczanych jest wiele materiałów dys-
kredytujących działania polskich służb. 
Bohaterem jednego z  filmów jest cudzo-
ziemiec z  widoczną niepełnosprawno-
ścią, który był członkiem czteroosobowej 
grupy zabranej na granicę przez polskich 
funkcjonariuszy i zmuszonej do przejścia 
na Białoruś35. Co więcej, jak podaje Bia-
łoruska Agencja Telegraficzna BiełTA za 
BPKG: „Dwóch cudzoziemców podeszło 
do ogrodzenia na granicy z  Polską i  po-
prosiło o szansę złożenia wniosku o status 
uchodźcy (…). Mężczyźni nie zachowy-
wali się agresywnie, ale polscy funkcjona-
riusze rozpylili na nich gaz pieprzowy”36. 

34 Barbara Bodalska, Łukaszenka oskarża Pol-
skę o wywołanie konfliktu granicznego, 2021, https://
www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/
news/lukaszenka-oskarza-polske-wywolanie-
-konfliktu-granicznego/

35 Anna Mierzyńska, Polska ostro przegrywa 
w wojnie informacyjnej z Białorusią. I to na własne 
życzenie, 2021, https://oko.press/polska-ostro-
-przegrywa-w-wojnie-informacyjnej-z-bialoru-
sia-i-to-na-wlasne-zyczenie/

36 Białoruski Komitet Granicy: Polscy funkcjo-
nariusze otworzyli ogień na granicy, 2021, https://
www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art19132411-bialoru-
ski-komitet-granicy-polscy-funkcjonariusze-otwo-
rzyli-ogien-na-granicy
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Kolejnym przykładem fake newsa jest 
informacja podana o  użyciu broni przez 
polskie służby: „Grupa uchodźców próbo-
wała przedostać się na terytorium Polski. 
Ludzie podjęli desperacki krok z  powodu 
braku prawnej możliwości wystąpienia 
o  ochronę w  UE. Tym razem polskie siły 
bezpieczeństwa ‚powitały’ (tak w oryginale 
– red.) uchodźców salwą z broni automa-
tycznej”37. Powyższe przekazy medialne 
stanowią przykład standardowego oddzia-
ływania informacyjnego strony białoru-
skiej. Jest to typowy przykład tworzenia 
fake newsów, manipulacji opinią publicz-
ną i prowadzenia wrogiej propagandy wo-
bec społeczeństwa własnego i  zachodnie-
go. Na tak wykreowanym tle pokazywane 
są działania białoruskich funkcjonariuszy, 
którzy przedstawiani są jako bohatero-
wie ratujący dzieci i  kobiety, opatrujący 
pobitych, udzielający pomocy lekarskiej, 
przyjmujący do siebie wyrzucone rodziny 
migrantów. W przestrzeni publicznej pro-
mowano film, na którym białoruski funk-
cjonariusz opatruje rannego cudzoziemca, 
a w komentarzu podkreślano, że ranny mi-
grant w takim stanie został wywieziony na 
granicę przez polską Straż Graniczną. 

NIE ZAPOMNIJMY O BIAŁORUSI

Należy mieć na uwadze, że wrogą bia-
łoruską narrację wspiera narracja rosyj-
ska. Jak pisze Maria Zakharova dla TASS38, 
sytuacja migracyjna jest doskonałą okazją 
do wykazania się troską o prawa człowieka 

37 jw.
38 Więcej rosyjskiej manipulacji na: https://tass.

com/

i  do zasygnalizowania światu swojego 
wsparcia dla uchodźców, „ale Polska wy-
brała inną drogę, na granicy z  Białorusią 
rozmieściła siły, włącznie z wojskiem, zbu-
dowała ogrodzenia z  drutem kolczastym 
i  poszukuje sposobu, aby wepchnąć tych 
biednych ludzi z powrotem na Białoruś”39. 
Od pierwszych dni kryzysu migracyjne-
go na granicy polsko-białoruskiej Rosja 
jednoznacznie usprawiedliwia politykę 
Mińska, dając jej pełne poparcie. Siergiej 
Ławrow stwierdził, że „nie widzi, by wła-
dze w  Mińsku naruszały swoje zobowią-
zania wynikające z prawa międzynarodo-
wego (…), a wypychanie migrantów przez 
Polskę i  Litwę z  powrotem na Białoruś 
świadczy o bezsilności tych państw, nieza-
mierzających stosować się do zasad huma-
nitaryzmu”40. 

BIAŁORUSKA BAŃKA INFORMACYJNA

Białoruś zdecydowanie odrzuca oskar-
żenia o zorganizowanie nielegalnej migra-
cji do krajów Unii Europejskiej, w tym do 
Polski. Według oficjalnej, utrzymywanej 
narracji białoruskich władz wszyscy, któ-
rzy w  ostatnich miesiącach podejmują 
próby nielegalnego przekroczenia granicy 
z Unią Europejską od strony Białorusi, to 
turyści, którzy przebywają na Białorusi  

39 Maria Zakharova, Crisis in Belarus, 2021, 
https://tass.com/world/1331167?utm_source 
=oko.press&utm_medium=referral&utm_cam-
paign=oko.press&utm_referrer=oko.press

40  Piotr Żochowski, Wsparcie dla Łuka-
szenki. Rosja wobec kryzysu migracyjnego, 2021, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/anali-
zy/2021-11-09/wsparcie-dla-lukaszenki-rosja-
-wobec-kryzysu-migracyjnego
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legalnie41. Szerzenie fake newsów i  ma-
nipulacja faktami jest domeną nie tylko 
BPKG, ale także białoruskich mediów 

41 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/ 
2021-11-08/bialorus-panstwowy-komitet-gra-
niczny-podejmujemy-niezbedne-dzialania/

tradycyjnych i  społecznościowych oraz 
instytucji państwa. Niestety przeciwdzia-
łanie tej dezinformacji przez stronę pol-
ską jest niezwykle utrudnione, ponieważ 
dotarcie do białoruskiej opinii publicznej 
z prawdą jest praktycznie niemożliwe. 
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TŁO SYTUACJI I FAKT DEZERCJI

W  piątek 17.12.2022 r. w  infosferze 
pojawiły się pierwsze doniesienia: naj-
pierw o  zaginięciu, następnie o  dezer-
cji polskiego żołnierza biorącego udział 
w  operacji wsparcia Straży Granicznej 
przez Wojsko Polskie w  uszczelnianiu 
wschodniej granicy państwa polskiego. 
Informacje w  mediach zaczęły pojawiać 
się niedługo po tym, jak Białoruski Pań-
stwowy Komitet Graniczny – BPGK (ros. 
ΓΠΚ – Государственный пограничный 
комитет Республики Беларусь), odpo-
wiednik polskiej Straży Granicznej, za-
komunikował, że polski żołnierz zwrócił 
się do władz białoruskich z prośbą o azyl. 
Dezerterem okazał się szer. Emil Czeczko, 
żołnierz 2 dywizjonu artylerii samobieżnej 
11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgo-
rzewie, pełniący służbę na polsko-białoru-
skiej granicy w rejonie odpowiedzialności 
16 Dywizji Zmechanizowanej (16 DZ), 
w okolicach miejscowości Narewka – Sie-
mianówka –jezioro Siemianowskie.

Następnie w  białoruskich mediach 
społecznościowych pojawiły się fotografie 
Emila Czeczki, ubranego nadal w  polski 
mundur, przygotowującego się do udziele-
nia wywiadu dla białoruskiej telewizji (Be-
larus 1). Zdjęcia opublikował na Twitterze 

Tadeusz Giczan42, redaktor naczelny bia-
łoruskiego opozycyjnego serwisu medial-
nego Nexta. O  godzinie 11.13 informację 
tę podał za nim portal polsatnews  pl, za-
znaczając jednak, że 16 DZ jeszcze jej nie 
potwierdziła i  poszukiwania żołnierza 
trwają43. Jednak szybko zaczęły pojawiać 
się również krótkie fragmenty nagrania 
samego wywiadu, co ostatecznie naświe-
tliło fakt zaplanowanej dezercji44.

OFENSYWA INFORMACYJNA 
BIAŁORUSKIEGO REŻIMU I FEDERACJI 
ROSYJSKIEJ

Oprócz relacji Emila Czeczki, która 
sama w sobie bazowała na całkowicie nie-
prawdziwych oskarżeniach (poniżej zo-
staną one szczegółowo omówione), reżim 
Aleksandra Łukaszenki już od pierwszego 
momentu podejmował próby dodatkowe-
go wprowadzenia odbiorców w błąd, do-
starczając odpowiednio zmanipulowany 
propagandowy przekaz. 

42  @TadeuszGiczan
43 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/ 

2021-12-17/polski-zolnierz-uciekl-do-bialorusi-
-16-dywizja-zmechanizowana-odpowiada/

44 https://twitter.com/TadeuszGiczan/sta-
tus/14718113977910773768?t=ETOc1iBhqE2vC-
cx7yYcOcg&s=08

DEZERTER EMIL CZECZKO – STUDIUM PRZYPADKU 

ppłk Jarosław Wiśnicki, DWOT 
 kpt. dr Maciej Dmochowski, ACKS
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Już w  pierwszym fragmencie wywia-
du białoruska dziennikarka, Ksenia Le-
biediewa, „naprowadza” Emila Czeczkę, 
sugerując, czy wie, że Wojsko Polskie sfin-
gowało jego śmierć. Do spreparowania 
tej informacji wykorzystano oryginalny 
komunikat 16 DZ zamieszczony na Twit-
terze o godz. 11.01 (zamieszczony również 
na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Pra-
sowej o  godz. 11.1845, a  w  szczególności 
zapis: „W czwartek, 16 grudnia 2021 roku, 
w godzinach popołudniowych, stwierdzo-
no nieobecność żołnierza 11 Pułku Arty-
lerii, który zaginął podczas wykonywania 
zdań służbowych […]”. 

Kluczowym okazało się tu słowo „zagi-
nął”, które białoruska państwowa agencja 
prasowa BielTA przetłumaczyła jako „zgi-
nął”, podając, że Polacy „próbują ukryć de-
zercję żołnierza, rozpowszechniając fake 
newsy o  jego śmierci”. Informację tę nie-
mal natychmiast zdementował Tadeusz 
Giczan, przytaczając wyżej wspomnianą 
argumentację46. 

Pierwszym przekazem białoruskie-
go reżimu o  dezercji polskiego żołnierza 
był wywiad opublikowany przez Agen-
cję Informacyjną Białoruskiej Telewi-
zji na swoim kanale na  YouTube47. Emil 

45 https://w w w.pap.pl/aktualnosci/new-
s%2C1030715%2Cdowodztwo-operacyjne-rsz-nie-
-potwierdzamy-informacji-o-rzekomej-ucieczce

46 https://twitter.com/TadeuszGiczan/sta-
tus/14718113977910773768?t=ETOc1iBhqE2vC-
cx7yYcOcg&s=08

47 https://www.youtube.com/watch?v=JIQ-
2S2jcboY. Należy zaznaczyć, że w  sieci pojawiło 
się kilka okrojonych wersji wywiadu. Nagranie 
„pełnej wersji”, trwającej ponad pół godziny: ht-
tps://youtu.be/qzRJiKbkpEs

Czeczko opisuje w  nim, że z  szeregów 
Wojska Polskiego uciekł w  nocy z  16 na 
17 grudnia 2021 r., nago, przedzierając się 
przez zintegrowaną zaporę inżynieryjną 
z  drutu ostrzowego, rozdzielającą Polskę 
od Białorusi. Powodem ucieczki miało 
być nieludzkie traktowanie uchodźców 
z  Bliskiego Wschodu usiłujących niele-
galnie przedostać się przez terytorium 
Polski do państw Europy Zachodniej oraz 
dokonywanie na nich zbrodni. Czeczko 
zaświadczał o kierowaniu żołnierzy przez 
przełożonych do wspólnych patroli ze 
Strażą Graniczną, podczas których obfi-
cie częstowano alkoholem i zmuszano do 
udziału w  egzekucjach migrantów (przez 
rozstrzelanie), które utajniano. Zabijani 
są również polscy obywatele – konkret-
niej aktywiści przybywający na granicę, 
żeby wymusić humanitarne traktowanie 
migrantów i  nieść im niezbędną pomoc. 
O  wszystkich tych zbrodniach miały rze-
komo wiedzieć zarówno wojskowe służby 
specjalne, jak i  samo dowództwo 16 Dy-
wizji Zmechanizowanej.

Ten szokujący przekaz, który ma cechy 
szczerej wypowiedzi prostego żołnierza, 
przy wnikliwej ocenie wykazuje elemen-
ty manipulacji. Z  punktu widzenia pro-
wadzonych rozważań istotna jest analiza 
dźwiękowa wywiadu przeprowadzonego 
przez Ksenię Lebiediewą. Należy podkre-
ślić, iż jakość nagranego materiału jest 
dość wątpliwa. Można zauważyć pewne 
niezgodności pomiędzy wypowiadanymi 
przez dezertera frazami a  ich tłumacze-
niem. Przykładem jest m.in. odpowiedź na 
pytanie dziennikarki: „Emil, powiedz  mi 
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proszę, jak znalazłeś się na terytorium 
Białorusi i  skąd u  ciebie pojawiła się chęć 
opuszczenia swojej armii?” Dezerter 
w dwudziestej szóstej sekundzie wywiadu 
odpowiada: „I  gdy zobaczyłem, że jedzie 
polski patrol, po prostu zdjąłem polski 
mundur i po prostu bokami, przechodząc 
bez munduru, nago”. Na tym kończy zda-
nie. Jednakże tłumaczenie zawiera tekst, 
którego nie wypowiedział, czyli: „Zdecy-
dowałem się porzucić polską armię takim 
sposobem, ponieważ dłużej nie mogłem 
milczeć o tym, co się dzieje na terytorium 
Polski”. Chwilę później również pojawiają 
się napisy niebędące wynikiem tłumacze-
nia, natomiast stanowiące przygotowanie 
podatnego gruntu dla dezinformowania 
odbiorców. Wypowiadane od pierwszej 
minuty jednej sekundy zdanie: „Nie ma 
nic do roboty. Niczego. Niczego nie ma do 
roboty. I… I siedzi tylko i myśli. Myśli, my-
śli, myśli”, już w trakcie jego brzmienia zo-
staje uzupełnione napisem: „I  w  pewnym 
momencie zaczyna się zastanawiać, co 
wydarzyło się kilka miesięcy temu w tych 
lasach”. W  kolejnym zdaniu nagrania de-
zerter mówi „Jakiś żołnierz, to mu… za-
czepiali go, sprawdzali mu dokumenty, bez 
powodu. Coś tam do niego rzucili jakimś 
głupim tekstem, ten wiedział, że nie może 
odpowiedzieć. No takie typowe pokazy-
wanie wyższości”. Tymczasem na ekranie 
pojawia się zmanipulowane tłumaczenie 
tej wypowiedzi: „Na początku przyjecha-
liśmy, powiedzieli nam, że będziemy sta-
li przy słupkach granicznych jak zwykle. 
I  w  pewnym momencie zaczęli przyjeż-
dżać do nas mężczyźni z  kontrwywiadu, 

oni po prostu stali, czasem tylko zaczepiali 
kogoś, żeby żołnierze przyzwyczaili się do 
tego, że ludzie przejawiają w  stosunku do 
nich agresję”. Kolejnymi sekwencjami wy-
powiedzi poddanymi manipulacji są te 
dotyczące współpracy ze Strażą Graniczną. 
W  drugiej minucie trzynastej sekundzie 
białoruska dziennikarka pyta: „Masz na 
myśli, że was wzięli i wy z pogranicznikami 
piliście?” Czeczko odpowiada: „Tak, tak. 
Jeździliśmy po prostu z  nimi na patrolu, 
kierowca był trzeźwy i… a my siedzieliśmy 
z innymi pogranicznikami. Po prostu z in-
nym, z drugim pogranicznikiem i piliśmy 
alkoh... Nie, po prostu. Pierwszy dzień, 
pierwszy dzień. Po prostu.” Po chwili kon-
tynuuje: „… jak poznaje, to potrafi dużo 
wypić. Jak ktoś ma dobry, powiedzmy, 
żart. Nie. No coś w tym stylu. I co w pew-
nym momencie odstawiali nas na… jak 
już siedzieliśmy, byliśmy tak nawaleni, że 
nie mieliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzie-
je, to odstawiali nas na strażnice w  Straży 
Granicznej. I w tym momencie po prostu 
odjeżdżali. Przyjeżdżali po nas za dwie go-
dziny”. Ponowne tłumaczenie wypowiedzi 
odkrywa „sensacje” inne niż wynikające ze 
słów żołnierza, jednak będące kontynuacją 
zmanipulowanej narracji. W  drugiej mi-
nucie osiemnastej sekundzie można prze-
czytać: „Kiedy przyjeżdżaliśmy na miejsce, 
widzieliśmy, że stoi wojskowy Jelcz, cięża-
rówka. Jeden wychodził, później siadali 
jeden koło drugiego i jeden pyta drugiego: 
No co, przeładowujemy broń? Pytamy się: 
O  co chodzi? Oni na nas patrzą i  mówią: 
Przeładowujemy, i  celują w  głowę, żeby 
zmusić nas do strzelania. Kiedy przywieźli 
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nas pierwszy raz na pierwszym patrolu, 
gdzieś po drodze, byliśmy pijani. Łapali-
śmy jakiegoś samotnego człowieka, póź-
niej wywoziliśmy go do lasu, wykopywa-
liśmy dół i  dosłownie na naszych oczach, 
kiedy byliśmy mocno pijani, lecz jeszcze 
nie widzieliśmy, co się dzieje, pogranicz-
nicy strzelali im prosto w głowę”. Wartym 
podkreślenia jest fakt, iż materiał zawiera 
około 20 cięć48. Najprawdopodobniej jest 
to wynik selekcjonowania sekwencji na 
potrzeby tworzonego materiału. Informa-
cji, które będą wzmacniały przyjętą linię 
narracji, kreującą Polskę na kraj gwałcący 
prawa człowieka, w którym funkcjonariu-
sze i  żołnierze, będący w  stanie upojenia 
alkoholowego, mordują migrującą ludność 
cywilną, szukającą pomocy. W  zamian 
tego migranci znajdują jedynie śmierć.

W  kolejnym wywiadzie udzielonym 
przez dezertera, będącym swoistą spo-
wiedzią, przebrzmiewa deprecjonowanie 
polskich sił zbrojnych oraz systemowa 
wrogość Polaków wobec Białorusinów. 
Kolejny raz podkreślane jest zabijanie mi-
grantów wykonywane pod przymusem, 
w odurzeniu alkoholowym. Wartym pod-
kreślenia jest fakt pomawiania polskich 
żołnierzy o  zażywanie narkotyków oraz 
upijanie się podczas wykonywania zadań 
służbowych49. 

Powyżej opisane pierwsze aktywności 
nie pozostawiają złudzeń co do obranego 

48 https://wb24.org/2021/12/20/nagranie-bia-
loruskiej-propagandy-z-polskim-dezerterem-
-wpadki/?msclkid=0b22d66db4a711ecae4ad3d-
5c8550ab9

4 9  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w at c h ? v 
=wycKSC_HXws 

kierunku wykorzystania dezertera celem 
tworzenia przekazu daleko odbiegającego 
od prawdy, wpisującego się w prowadzoną 
politykę informacyjną obwiniającą przy 
każdej możliwej sposobności kraj nad 
Wisłą, zmierzającą z  jednej strony do de-
precjonowania Polski na arenie między-
narodowej, z  drugiej zaś demonizowania 
jej obrazu w oczach własnej społeczności. 

Na poszczególne fragmenty wypo-
wiedzi powoływały się kolejno podpo-
rządkowane reżimowi media białoruskie, 
wzmacniając przekaz udostępniony przez 
Belarus 1. Przykładowo 19.12.2021  r. 
„Grodzieńska Prawda” („Гродненская 
Прачда”), powołując się na państwową 
agencję prasową BelTa, zamieściła arty-
kuł, który w  tytule stwierdzał, że polscy 
żołnierze byli upijani przed wykonaniem 
każdej egzekucji na uchodźcach, w  treści 
podkreślający najbardziej kontrowersyj-
ne części wywiadu50. Już dzień później, 
20.12.2021 r., na stronie Radia Mir ukazał 
się artykuł informujący, że zbrodniami 
popełnianymi po polskiej stronie grani-
cy zajmą się władze – bazując na „rewe-
lacjach” Czeczki, śledztwo w  tej sprawie 
wszczyna bowiem Komitet Śledczy Biało-
rusi, organ podporządkowany bezpośred-
nio głowie państwa51.

Do wzmacniania przekazu oficjalnie 
dołączyła również strona rosyjska. Rzecz-

50 https://grodnonews.by/news/novosti_be-
larusi/emil_chechko_rasskazal_chto_polskikch_
voyennosluzhashchikh_pered_ubiystvom_bez-
hentsev_nakachivali_alkogolem.html

51 https://radiomir.by/news/obshchestvo/
item/38824-sk-belarusi-doprosit-polskogo-solda-
ta-emilya-chechko
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nik MSZ Federacji Rosyjskiej (rus. МИД 
– Министерство иностранных дел 
Российской Федерации), Marija Zacha-
rowa, w swojej wypowiedzi z 30.12.2021 r. 
zmieszczonej na kanale YouTube, stwier-
dziła, że mrożące krew w żyłach informa-
cje ujawnione przez Emila Czeczkę nie 
powinny nikogo dziwić, gdyż wszyscy 
dobrze wiedzą, co Polacy robią z uchodź-
cami, a  do sprawy wreszcie powinno się 
podejść poważnie52. Poszczególne moty-
wy podkreślane były cyklicznie w  stycz-
niu i  lutym następnego roku przez po-
szczególne media – zwłaszcza kwestia 
alkoholu (wręcz pijaństwa) i  popełnia-
nych zbrodni (egzekucje uchodźców) 
przez polską Straż Graniczną i  żołnierzy 
podlegających pod 16 Dywizję Zmecha-
nizowaną. 29.01.2022  r. radio Goworit 
Moskwa (Говорит Москва) zamieściło 
na swojej stronie artykuł opisujący, jak 
Emil Czeczko zwraca się, poprzez biało-
ruski kanał „Systemowej Ochrony Praw 
Człowieka” na platformie Telegram, do 
Trybunału Haskiego z  apelem o  zajęcie 
się sytuacją na polsko-białoruskiej gra-
nicy. Twierdzi przy tym, że Polacy mają 
prawo wiedzieć, co naprawdę dzieje się 
na granicy, ponieważ polskie media naj-
częściej podają fałszywe informacje w tej 
sprawie53. Z  kolei 10.02.2022 r. kwestię 
alkoholu w polskiej armii stojącej na gra-
nicy ponownie podniosła internetowa 
gazeta „Ваши новости” („Waszi Nowo-
sti”), twierdząc, że za dokonanie zbrod-
niczej egzekucji 20  uchodźców w  jeden 

52 https://youtu.be/MG-z4sdJwsc
53 https://govoritmoskva.ru/news/303395/

dzień dowódca Emila Czeczki kupował 
mu piwo54.

Uruchomiony został także propagan-
dowy organ związkowy ZBiR (Związku 
Rosji i Białorusi), informacyjno-analitycz-
ny portal Soyuz. W artykule opublikowa-
nym 12.01.2022 r. opisano dostarczenie 
przez Czeczkę szczegółowych informacji 
do Komitetu Śledczego Białorusi, według 
których od 8.06.2021 r. na przygranicz-
nych obszarach Polski mają miejsce regu-
larne egzekucje, wskutek których zastrze-
lono więcej niż 240 uchodźców. W części 
z  nich sam brał udział, było to w  okoli-
cach miejscowości Siemianówka. Przekaz 
uzupełniony został także informacją, że 
uchodźcy giną w  niewyjaśnionych oko-
licznościach również podczas przemiesz-
czania się do państw zachodnich55. 

REAKCJA W MEDIACH ZACHODNICH 
I ARABSKOJĘZYCZNYCH

Media zagraniczne z  jednej strony 
informowały głównie o  samym wyda-
rzeniu, z  drugiej podkreślały używanie 
nieprawdziwych informacji do deprecjo-
nowania Rzeczypospolitej. Przykładem 
jest Radio Free Europe, które w  swym 
komunikacie podało, iż dezerter był kil-
kakrotnie pokazywany w  białoruskiej 
telewizji państwowej, krytykował polski 
rząd oraz kierował oskarżenia w  kierun-
ku polskich żołnierzy i  funkcjonariuszy 

54 https://vnnews.ru/expressnews/sbezhav 
shiy-v-belorussiyu-polskiy-sold/

55 https://soyuz.by/bezopastnost/polyak-emil-
-chechko-soobshchil-sk-belarusi-ob-ubiystve-bo-
lee-240-migrantov
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straży granicznej o zastrzelenie setek mi-
grantów. W  dalszej części komunikatu 
podkreślono, iż przedstawianych przez 
dezertera treści nigdy nie udowodniono 
ani nie potwierdzono zarówno ze strony 
polskich urzędników, jak międzynarodo-
wych ekspertów56.

W tę narrację wpisują się Niemcy, któ-
rzy ustami mediów potępiły zachowanie 
polskiego żołnierza, kwalifikując jego czyn 
zgodnie z  § 3 art. 339 kodeksu karnego 
„dezercja”. Media niemieckie określiły całą 
sprawę jako dziwaczną historię, klasyfiku-
jąc wydarzenie jako grę dezinformacyjną 
prowadzoną przez Łukaszenkę, a  samego 
dezertera jako marionetkę w  machinie 
propagandowej Białorusi57.

Wielojęzyczna platforma wiadomo-
ści i  informacji – Swissinfo, prowadzona 
przez Swiss Broadcasting Corporation, 
ograniczyła się również do odnotowania 
faktu dezercji polskiego żołnierza, przy-
taczając informacje zamieszczone przez 
polskiego ministra obrony narodowej na 
Twitterze. Przedstawione treści nie posia-
dały zabarwienia emocjonalnego, typowe-
go dla białoruskiego sposobu przekazu58. 

Innym przykładem dystansowania 
się do białoruskiej narracji jest postawa 

56 https://www.rferl.org/a/poland-soldier-be-
larus-asylum-dead/31758266.html 

57 https://www.nzz.ch/international/we-
issrussland-deserteur-aus-polen-ersucht-politi-
sches-asyl-ld.1661231?reduced=true 

58 https://www-swissinfo-ch.translate.goog/
spa/polonia-bielorrusia_soldado-polaco-asi-
gnado-a-la-frontera-desaparece-y-minsk-di-
ce-que-pidi%C3%B3-asilo/47201684?_x_tr_
sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc

Francji, która w  teściach zamieszczonych 
w przestrzeni medialnej skupiła się na ge-
nezie sytuacji migracyjnej na polsko-bia-
łoruskiej granicy, trwającej od lata 2021 r. 
Zaznaczyła ponadto, iż kraje zachodnie 
spójnie oskarżają Białoruś o  organizowa-
nie napływu tysięcy migrantów do granic 
UE w  odwecie za sankcje nałożone po 
spornych wyborach w 2020 r. Media fran-
cuskie zwracają uwagę na fakt, iż Mińsk 
odrzucił te oskarżenia i obwinił Warszawę 
za brutalne zawracanie migrantów, któ-
rym udało się przekroczyć granicę. Infor-
muje również o  zaangażowaniu polskich 
żołnierzy we wsparcie służb ochrony gra-
nic. Warto podkreślić, iż sprawa dotyczą-
ca polskiego dezertera sprowadziła się do 
poinformowania o  fakcie dezercji, zwra-
cając uwagę na zachowanie ostrożności 
w prezentowaniu osądów na przedmioto-
we wydarzenie. „Le Courrier” podkreśla 
niejasności narastające wokół sprawy, wy-
magające największej ostrożności59.

W  ramach prowadzonych rozważań 
należy wspomnieć o  treściach zamiesz-
czonych w  mediach arabskich. Tamtejsze 
media opisując sytuację, skupiały się na 
traktowaniu migrantów. Mając na wzglę-
dzie znaczną liczbę ludności arabskoję-
zycznej, próbującej przekroczyć polsko-
-białoruską granicę, przedmiotowy fakt 
nie budzi zdziwienia. Tego typu treści są 
zamieszczane np. na arabskojęzycznym 
portalu mejalehhafteh.com, który opisując 
sytuację, zwraca uwagę (powołując się na 

59 https://courrierdeuropecentrale.fr/stupefac-
tion-en-pologne-apres-la-desertion-dun-soldat-
-qui-sest-refugie-au-belarus/ 
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agencję informacyjną TASS) na sensacyj-
ne doniesienia polskiego dezertera. Media 
informowały, że białoruskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych podjęło kroki w celu 
„informowania o  wydarzeniach kanałami 
dyplomatycznymi odpowiednich insty-
tucji międzynarodowych oraz urzędni-
ków Bliskiego Wschodu i  Afganistanu”. 
Ponadto zwróciły uwagę, iż Białoruski 
Komitet Śledczy rozpoczął zbieranie in-
formacji i rejestrowanie zaginięć obywateli 
zamierzających podróżować do Europy 
Zachodniej. Na uwagę zasługuje hasło, 
pod szyldem którego rozpoczęły się prace: 
„Zbrodnie przeciwko pokojowi i ludzkości 
oraz propagowaniu wojny”60. 

REAKCJA WSCHODNICH MEDIÓW 
NIEZALEŻNYCH

Wywiad z  Emilem Czeczką w  białoru-
skich mediach opozycyjnych szybko wywo-
łał szereg negatywnych komentarzy. Jesz-
cze tego samego dnia, 17.12.2021 r., jeden 
z najbardziej opiniotwórczych białoruskich 
tygodników „Swobodnyje Nowosti Plus” 
(„Свободные Новости плюс”) skomen-
tował krytycznie nie tylko treści wygłaszane 
podczas wywiadu przez Emila Czeczkę, lecz 
także jego dziwne zachowanie, nieskładność 
wypowiedzi, rozbiegany wzrok etc.61

Dwa dni później, 19.12.2022 r., Bieł-
sat opublikował artykuł autorstwa Ru-
słana Szoszyna pt.: „Dezerter Czeczko: 
fakty i  mity” („Дезертир Чечко: факты 

6 0  h t t p s : / / m e j a l e h h a f t e h . c o m ( d o s t ę p 
12.04.2022)

61 https://www.sn-plus.com/2021/12/17/pol-
skij-oficzer-u-predatelej-tyazhelaya-dolya/

и мифы”). Zamieszczono go również na 
stronie białoruskiej inicjatywy obywatel-
skiej Karta97 (Хартыя’97), działającej na 
rzecz obrony praw człowieka i zjednocze-
nia sił politycznych opozycyjnych przeciw 
reżimowi Aleksandra Łukaszenki62.

Jednakże ton powątpiewania w narra-
cję Emila Czeczki, jak i wobec samej jego 
osoby, można dostrzec również we wska-
zanych powyżej, a  ściśle kontrolowanych 
przez Kreml mediach rosyjskich. Dla przy-
kładu w przytoczonym już artykule radia 
Goworit Moskwa w  ostatnim akapicie 
można znaleźć wzmiankę powołującą się 
na informację centralnej rosyjskiej agen-
cji prasowej TASS (Информационное 
агентство России ТАСС), potwierdzają-
cą, iż na Czeczce ciąży nałożony przez sąd 
w  Olsztynie wyrok sześciu miesięcy kary 
więzienia za znęcanie się nad własną mat-
ką. Natomiast w innych artykułach można 
zauważyć, że najbardziej szokującym wia-
domościom towarzyszą takie słowa jak np. 
„rzekomo”, „podobno”.

REAKCJA W POLSKIEJ SFERZE 
INFORMACYJNEJ

Popularne polskie media zarówno rzą-
dowe, jak i opozycyjne, w sprawie dezercji 
Emila Czeczki i jego „odkrywania” zbrod-
ni popełnianych przez Straż Graniczną 
i Wojsko Polskie na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej od początku prezen-
towały postawę zdecydowanie krytycz-
ną. Stronie białoruskiej już w  pierwszym  
tygodniu od dezercji Emila Czeczki udało 
się wywołać tzw. „szum medialny”. Nie-

62 Charter97.org/Ru/news/2021/12/19/4481136/ 
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mniej jednak próba zobrazowania „pol-
skiego piekła” nie znalazła podatnego 
gruntu. Z  jednej strony media (np. TVP 
Info, „Rzeczpospolita”) przytaczały kon-
kretne fakty dementujące całą narrację 
Czeczki. Z  drugiej nawet media prezen-
tujące antyrządową postawę i  próbujące 
zbić kapitał polityczny na całej sytuacji 
związanej z  kryzysem uchodźczym na 
granicy polsko-białoruskiej wypowiadały 
się o  samych doniesieniach dezertera ne-
gatywnie. Za przykład może tu posłużyć 
„Gazeta Wyborcza” i opinie Wiktorii Bie-
laszyn zmieszczone 18.12.2021 r.: 

„Dezerter Emil Czeczko opowiada 
w białoruskiej telewizji o zbrodniach, któ-
rych rzekomo mieli dopuścić się polscy 
żołnierze. Dzięki decyzji polskich władz, 
które uniemożliwiły dziennikarzom swo-
bodną pracę na granicy, może to robić nie-
malże bezkarnie”.

Krytykuje ona decyzje rządu w sprawie 
wprowadzenia stanu wyjątkowego i  nie-
dopuszczania dziennikarzy do prowadze-
nia bezpośrednich relacji z  przygranicz-
nych działań służb mundurowych, a także 
przekaz Czeczki63.

Podobne traktowanie sprawy dezercji 
i doniesień o rzekomych polskich zbrodniach 
można zauważyć w  artykułach i  wpisach 
innych komunikatorów takich jak: TVN64, 

63 https://wyborcza.pl/7,75968,27926789,sa-
mi-na-siebie-ukreciliscie-ten-bicz-nie-wpuszcza-
jac-dziennikarzy.html

64 https://tvn24.pl/polska/polski-zolnierz 
-zbiegl-na-bialorus-emil-c-byl-zatrzymany- 
przez-policje-kiedy-o-sprawie-dowiedziala- 
sie-zandarmeria-wojskowa-5537295

RMF FM65 czy Gazeta.pl66. Podnoszą one 
kwestię samej osoby Emila Czeczki, pod-
kreślając, iż miał problemy z prawem, alko-
holem, narkotykami, skłonności do agresji 
(wspomniany powyżej wyrok za znęcanie 
się nad własną matką), stawiając jednocze-
śnie zarówno dowództwu wojskowemu, jak 
i  Ministerstwu Obrony Narodowej zarzut, 
że skoro o  tym wiedziano, to dlaczego do-
puszczono, żeby taki człowiek pozostawał 
w  armii, a  na domiar złego skierowano go 
na granicę. Pomimo podtekstów politycz-
nych ocena wiarygodności przekazu Emila 
Czeczki pozostaje jednak niezmienna. 

W  najlepszym przypadku informacje, 
które z dużą dozą dramatyzmu przedstawiał 
Emil Czeczko, zostały uznane za wymuszo-
ne na nim jako zakładniku. Określenia tego 
użył rzecznik prasowy ministra-koordyna-
tora służb specjalnych Stanisław Żaryn, od-
nosząc się do tez wygłaszanych przez żołnie-
rza-dezertera w rozmowie z Polską Agencją 
Prasową. Już 17.12.2021 r. o godz. 20.47 wy-
powiedź ta cytowana była na stronie „Polska 
Times” w  artykule pt. „Skandaliczne tezy 
polskiego żołnierza, który zbiegł na Białoruś. 
Żaryn: Musi kłamać. Jest zakładnikiem”67.

65 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-kryz-
ys-na-pograniczu/news-onet-sluzby-sprawdza-
ja-czy-emil-czeczko-byl-bialoruskim-szpi, 
nId,5714486#crp_state=1

66 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci 
/7,114883,27942393,emil-cz-mial-znecac-sie 
-nad-matka-mon-nie-byla-to-podstawa.html; 
 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci 
/7,114883,27938585,nowe-informacje-ws-emi-
la-cz-ktory-uciekl-na-bialorus-zandarmeria.html

67 https://polskatimes.pl/skandaliczne-tezy-pol-
skiego-zolnierza-ktory-zbiegl-na-bialorus-zaryn 
-musi-klamac-jest-zakladnikiem/ar/c1-15959523
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Warta uwagi jest reakcja społeczności in-
ternetowej, której opis w dniu 18.12.2022  r. 
podaje portal internetowy wpolityce.pl. 
Według niego internet zalała fala komen-
tarzy dotyczących wypowiedzi Emila 
Czeczki, w  których bezlitośnie obnażane 
są nieudolne próby białoruskich propagan-
dzistów. Internauci wskazują na szczegóły 
takie jak fakt, że Czeczko twierdził, iż uciekł 
nagi przez zasieki z drutu ostrzowego zin-
tegrowanej zapory inżynieryjnej, po czym 
siedzi w  studiu w  niepodartym, polskim 
mundurze. Całość kwituje sarkastyczny ko-
mentarz, że w jego opowieści:

„(…) brakowało chyba tylko kaniba-
lizmu i smoków bojowych latających nad 
Puszczą Białowieską (…)”68.

W  okresie świąteczno-noworocznym 
temat wywiadu i dezercji zaczął przecho-
dzić z  mediów głównego nurtu do me-
diów lokalnych69. Sporadycznie pojawiał 
się raczej w formie reaktywnej, np. komen-
tarz zamieszczony przez Niezależna.pl na 
temat nowych doniesień o  co najmniej 
240 egzekucjach na uchodźcach z Bliskie-
go Wschodu, dokonanych przez polskich 
żołnierzy i strażników granicznych70.

Pomimo polaryzacji politycznej pol-
skie społeczeństwo, w  tym społeczność 
medialna, wykazało bardzo niewielką 

68 https://wpolityce.pl/polityka/578540-in-
ternauci-reaguja-na-brednie-dezertera-zabrak-
lo-smokow

69 https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726 
,27955764,emil-cz-polski-zolnierz-ktory-zbiegl 
-na-bialorus-skazany.html

70 https://niezalezna.pl/424452-dezerter-po 
graza-sie-w-mediach-na-wschodzie-opowia-
da-niestworzone-historie-o-egzekucjach

podatność na próby podejmowane przez 
propagandę rosyjską i białoruską. 

ŚMIERĆ EMILA CZECZKI

Przypuszczenia, iż władze w  Mińsku 
prędzej czy później będą chciały w  jakiś 
sposób pozbyć się byłego polskiego żołnie-
rza, wysuwane były już w kilka dni po jego 
ucieczce. Wątek ten podjął już 20.12.2021 r. 
gen. broni w  st. spoczynku Waldemar 
Skrzypczak w  wywiadzie udzielonym dla 
portalu wpolityce.pl, zakładając, że gdy 
Emil Czeczko przestanie być potrzebny 
propagandzie reżimu, zostanie gdzieś osie-
dlony lub może nawet zlikwidowany71. 

Wiadomość o  nagłej, samobój-
czej śmierci Emila Czeczki pojawiła się 
17.03.2022 r. w białoruskich, rosyjskich72, 
a  następnie w  polskich73 i  ukraińskich74 

71 https://wpolityce.pl/polityka/578763-gen- 
skrzypczak-bialorusini-w-koncu-pozbeda-sie- 
dezertera

72 https://m.gazeta.ru/amp/army/news/ 
2022/03/17/17440111.shtml

73 https://tvn24.pl/swiat/bialorus-komitet 
-sledczy-nie-zyje-polski-dezerter-emil-czeczko 
-5639463; https://www.rp.pl/kraj/art35883351-bi-
alorus-nie-zyje-dezerter-z-polski-emil-czec-
zko-znaleziono-go-powieszonego; https://www.
onet.pl/informacje/onetwiadomosci/emil-czec-
zko-nie-zyje-dezerter-z-polskiej-armii-znaleziony-
martwy/b1p6pts,79cfc278; https://www.o2.pl/infor 
macje/polski-dezerter-nie-zyje-media-ujaw 
nily-przyczyne-smierci-674827890453996 
8 a ;  https : / / w i a domos c i . g a z e t a . pl / w i a do -
mosci/7,114881,28233672,bialoruski-komitet 
-sledczy-polski-dezerter-emil-c-zostal-znaleziony.
html

74 https://www.unian.net/world/nashli-pove 
shennym-v-minske-umer-polskiy-voenny y 
-emil-chechko-rasskazyvavshiy-o-rasstrelah-mi-
grntov-novosti-mira-amp-11748070.html
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mediach. Według informacji opubliko-
wanych przez Komitet Śledczy Białorusi 
w  mediach społecznościowych (kanał 
Telegram) znaleziono go powieszonego 
w  swoim mieszkaniu w  Mińsku. Śledczy 
prowadzący sprawę podkreślali przy tym, 
że brane są pod uwagę wszystkie scenariu-
sze – w tym udział osób trzecich. 

Jednakże wobec toczącej się wojny 
na Ukrainie wywołanej rosyjską agresją 
dokonaną 24.02.2022 r. oraz trwającego 
kryzysu migracyjnego na granicy polsko-
-białoruskiej stwierdzenie takie mogło bu-
dzić pewne obawy. Niewyjaśniona śmierć 
samobójcza byłaby dobrym materiałem 
dla propagandy białoruskiego reżimu do 
wysunięcia kolejnych oskarżeń skierowa-
nych w  stronę Polski. Przykładowo, iż to 
polskie służby specjalne lub wywiad woj-
skowy dokonały de facto egzekucji żołnie-
rza w  akcie zemsty za dezercję dokonaną 
w roku poprzednim.

Niemniej jednak w  polskiej prze-
strzeni medialnej temat śmierci Czeczki 
potraktowano raczej jako stwierdzenie 
faktu i  nie wywołał on większej sensacji. 
Wprawdzie 18.03.2022 r. białoruski ka-

nał SB TV (CБ TB)75 zamieścił materiał 
z  informacją, iż Emil Czeczko dostawał 
pogróżki ze strony polskiej, lecz nie miał 
on większego odzewu ani w krajowej, ani 
w międzynarodowej infosferze. Podobnie 
do przedmiotowego wydarzenia odniosły 
się media zagraniczne, informując o nim, 
podkreślając używanie nieprawdziwych 
informacji do deprecjonowania Rzeczy-
pospolitej. Przykład stanowi Radio Free 
Europe, które w  swym komunikacie po-
dawało, iż dezerter kilkakrotnie pokazy-
wany w białoruskiej telewizji państwowej 
krytykował polski rząd oraz kierował 
oskarżenia w  kierunku polskich żołnie-
rzy i  funkcjonariuszy straży granicznej 
o zastrzelenie setek migrantów. W dalszej 
części komunikatu podkreślono, iż przed-
stawianych przez dezertera treści nigdy 
nie udowodniono ani nie potwierdzono 
zarówno ze strony polskich urzędników, 
jak międzynarodowych ekspertów76.

75 https://youtu.be/Pbl4eizfgXw
76 https://www.rferl.org/a/poland-soldier-be-

larus-asylum-dead/31758266.html
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Informowanie o  sytuacji na granicy 
polsko-białoruskiej okazało się niety-
powym wyzwaniem komunikacyjnym.  
Działania dezinformacyjno-propagandowe, 
będące elementem wymierzonego w Pol-
skę ataku hybrydowego, uderzały zarów-
no w Wojsko Polskie, jak i służby podległe 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Ilość sfabrykowanych przeka-
zów, jakie pojawiały się w ostatnim kwar-
tale minionego roku, generowała potrzebę 
ich ciągłego dementowania, utrudniając 
tym samym prowadzenie polityki infor-
macyjnej. Fake newsy trafiały na podat-
ny grunt, jakim jest silnie spolaryzowane 
polskie społeczeństwo. Niejednokrotnie 
przybierały one formę argumentów w we-
wnętrznym sporze politycznym, wpisując 
się w  opozycyjne narracje funkcjonujące 
w rodzimym dyskursie publicznym. Część 
środowisk przeciwstawiała się niekontro-
lowanej migracji, postulując konsekwent-
ną obronę granicy. Inne przemawiały za 
wpuszczaniem migrantów do Polski, kry-
tykując jednocześnie działania polskiego 
rządu. Warto zauważyć, że krytykę tę przy-
taczano następnie w rosyjskiej przestrzeni 
medialnej, uwiarygodniając kłamliwą 
narrację o niehumanitarnym traktowaniu 

migrantów przez polskie władze. Innym 
razem nieprawdziwe przekazy powielano 
za białoruską propagandą, jak w przypad-
ku informacji o  brutalności, z  jaką funk-
cjonariusze Straży Granicznej mieli rzeko-
mo traktować migrantów.

Choć przebywanie w  rejonie dotknię-
tym sytuacją kryzysową wydaje się uła-
twiać dostęp do wiadomości „z pierwszej 
ręki”, wbrew pozorom zwiększa ono po-
datność na dezinformację. Z badań prze-
prowadzonych na zlecenie Akademickie-
go Centrum Komunikacji Strategicznej 
przez Fundację Instytut Badań Rynko-
wych i  Społecznych – IBRiS wynika, że 
najbardziej narażeni na dezinformację są 
ci, którzy znajdują się w  bezpośrednim 
sąsiedztwie wydarzeń zapalnych. Przykła-
dem jest fake news o Irakijczyku rzekomo 
pobitym przez polskie służby i  porzuco-
nym na granicy z Białorusią – badani z re-
gionu objętego stanem wyjątkowym czę-
ściej uznawali tę informację za prawdziwą 
niż respondenci z próby ogólnopolskiej77. 
Okazuje się, że przebywanie w  „centrum 

77  M. Kurzejewski, A. Pacholska (oprac.), Ba-
danie podatności na dezinformację, „Biuletyn Aka-
demickiego Centrum Komunikacji Strategicznej”, 
nr 1 (2022), s. 10.

ŚWIADOMOŚĆ INFORMACYJNA  
W STREFIE PRZYGRANICZNEJ

dr Marlena Zadorożna, ACKS
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wydarzeń” wzmacnia przekonanie o  do-
stępie do informacji, a  w  konsekwencji 
może niwelować potrzebę jej szczegó-
łowego weryfikowania czy sięgania po 
kolejne przekazy medialne. Tę postawę 
potęguje przeważnie niekorzystna ocena 
rzetelności wiadomości przedstawianych 
przez media. W przywołanych badaniach 
mediom zarzucano manipulację, usilne 
poszukiwanie sensacji, wybiórcze trak-
towanie rzeczywistości, przyjmowanie 
fałszywych narracji, a  nawet zbędne roz-
dmuchiwanie sytuacji na granicy78.

W  przypadku kryzysu na granicy pol-
sko-białoruskiej politykę komunikacyjną 
w pierwszej kolejności należało skierować 
zatem do mieszkańców terenów przygra-
nicznych. W  województwie podlaskim 
komunikację między jednostkami samo-
rządów terytorialnych niejednokrotnie 
prowadzono w  formule zdalnej, choć 
w miejscach, w których sytuacja była naj-
trudniejsza, starosta organizował bezpo-
średnie spotkania z mieszkańcami. Reago-
wano „punktowo”, a  informacje o  sytuacji 
na granicy bywały przekazywane w obec-
ności przedstawicieli urzędu wojewódz-
kiego, Sił Zbrojnych czy Straży Granicznej. 
W  powiecie sokólskim na spotkania Po-
wiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego zaczęto zapraszać także sołtysów 
z  sołectw ulokowanych najbliżej granicy, 
dzięki czemu otrzymywali oni informacje 
bez pośrednictwa wójta. Do osób najbar-
dziej narażonych na dezinformację spo-
wodowaną kryzysem na granicy skiero-
wano ponadto specjalne wydanie „Polski 

78 Tamże, s. 21.

Zbrojnej”, przygotowane przez Wojskowy 
Instytut Wydawniczy i  Centrum Opera-
cyjne MON. Ze względu na brak dostępu 
dziennikarzy do strefy przygranicznej, wy-
nikający z  decyzji o  wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego, opinia publiczna bazowała 
głównie na materiałach publikowanych 
przez Straż Graniczną i Siły Zbrojne. Żoł-
nierzy wyposażono w  kamery nasobne, 
a  do zadań skierowano zespoły reporter-
skie funkcjonujące w  strukturach militar-
nych. Ich aktywność potwierdzała nie tylko 
zaangażowanie służb białoruskich w  uła-
twianie migrantom nielegalnego przekra-
czania granicy, ale także liczne prowokacje 
wymierzane w  polskich żołnierzy i  straż-
ników granicznych. Odporność lokalnych 
społeczności na zagrożenia o  charakterze 
hybrydowym wzmacniały także Wojska 
Obrony Terytorialnej (WOT), realizując 
zadania w ramach operacji „Silne Wspar-
cie”. Ich pomoc nie ograniczała się do bez-
pośrednich kontaktów z  przedstawiciela-
mi lokalnych społeczności i mieszkańcami 
terenów objętych stanem wyjątkowym. 
Żołnierze WOT prowadzili szkolenia 
z  zakresu cyberbezpieczeństwa na rzecz 
lokalnych samorządów, współpracowali 
z centrami zarządzania kryzysowego i uru-
chomili bezpłatną telefoniczną linię wspar-
cia, za pośrednictwem której rzetelnie 
udzielali informacji, stabilizując jednocze-
śnie społeczne nastroje. Ze wspomnianych 
badań wynika, że owa aktywność znalazła 
odzwierciedlenie w  wysokim poziomie 
akceptacji obecności Sił Zbrojnych w stre-
fie przygranicznej. Działania żołnierzy na 
granicy zauważa ponad 80 proc. pytanych, 
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a  90 proc. uznaje ich obecność w  tym re-
gionie za potrzebną79.

Wsparcie okazane przez Wojsko Pol-
skie dostrzegają też podmioty układu po-
zamilitarnego, które w  bezprecedensowej 
sytuacji na granicy polsko-białoruskiej wy-
kazały się dużą elastycznością. Doświad-
czenia ze współpracy militarnych i  poza-
militarnych ogniw systemu obronnego RP 
pozwolą usprawnić proces przekazywania 
informacji w przyszłości, choćby w zakre-
sie zaangażowania CIMIC bądź zgłaszania 
wojewodzie potrzeb związanych z  doraź-
nym dostarczaniem pomieszczeń do za-
kwaterowania. Wyzwaniem pozostaje też 
przepływ informacji niejawnych, który na 
szczeblu samorządu terytorialnego wciąż 
stwarza trudności. 

Spośród dostępnych nurtów prze-
pływu informacji największy potencjał 

79 Tamże, s. 26–27.

wydaje się mieć internet. Odwołując się 
do badań80, warto zauważyć, że wskazania 
dotyczące czerpania wiadomości z  inter-
netu są częstsze w  strefie przygranicznej 
niż w przypadku reszty kraju. Mieszkańcy 
regionu przygranicznego nie tylko aktyw-
niej poszukują informacji, ale korzystają 
też z nieco bardziej różnorodnych źródeł. 
Może to świadczyć o tym, że poczucie oso-
bistego zaangażowania w  sprawę sprzyja 
samodzielnemu wyszukiwaniu danych. 
Rozczarowujący jest z kolei brak reakcji po 
przeczytaniu nieprawdziwych informacji 
w  mediach społecznościowych. Polacy 
nie czują potrzeby walki z  fake newsami 
i  zwykle nie robią nic, aby je sprostować. 
Zazwyczaj ignorują post. Nie chcą się an-
gażować lub nie wierzą, że ich reakcja jest 
w stanie cokolwiek zmienić.

80 Tamże, s. 20–21.



A K A D E M I C K I E  C E N T R U M  K O M U N I K A C J I  S T R A T E G I C Z N E J 

29

PROLOG KRYZYSU GRANICZNEGO

Po sfałszowaniu wyników wyborów 
prezydenckich w  sierpniu 2020 r. reżim 
Aleksandra Łukaszenki utknął w  kryzy-
sie. Mimo ogromnych represji białoruskie 
społeczeństwo nie uznało go za prezyden-
ta (ponadto doświadczenie prześladowań 
uniemożliwia powrót do modelu rzą-
dów sprzed lata 2020 r.). Nie zrobiły tego 
również państwa zachodnie. Warunkiem 
utrzymania się Łukaszenki u  władzy po-
zostało wsparcie resortów siłowych oraz 
Kremla. Z  kolei rosyjskie kierownictwo, 
korzystając ze słabości reżimu, dążyło do 
realizacji swoich interesów na Białorusi 
– pogłębienia integracji oraz przeforma-
towania systemu władzy dla większej i ła-
twiejszej kontroli tego kraju w przyszłości. 

Białoruski dyktator chce pozostać 
u władzy jak najdłużej i stara się to zapewnić 
poprzez powrót do polityki balansowania 
między Zachodem a Rosją. Wiosną 2021 r. 
Łukaszenko rozpoczął walkę o  uznanie 
swojej władzy na Białorusi oraz zniesienie 
sankcji gospodarczych nałożonych przez 
Unię Europejską. Działania te zostały prze-
rwane w  wyniku przejawu „terroryzmu 
państwowego”, jakim 23.05.2021  r. było 
przechwycenie pasażerskiego samolotu 

linii Ryanair, zmuszenie go do lądowania 
w Mińsku, a następnie aresztowanie przez 
białoruskie służby dwóch pasażerów – 
opozycyjnego działacza Ramana Pratasie-
wicza i jego partnerki Sofii Sapiegi. 

Przechwycenie samolotu Ryanair 
wywołało stanowczą reakcję państw za-
chodnich w  skali nieprzewidzianej przez 
reżim w  Mińsku. Unia Europejska oraz 
Stany Zjednoczone wprowadziły dotkliwe 
sankcje, pogłębiając polityczną i  gospo-
darczą izolację Białorusi. Częściowo usta-
nowiono embargo na białoruskie nawozy 
potasowe oraz paliwa, które były znacz-
nym źródłem dochodów reżimu. Wpro-
wadzono zakaz lotów nad Białorusią dla 
europejskich linii lotniczych oraz linii bia-
łoruskich nad Unią Europejską, co dopro-
wadziło do zerwania większości połączeń 
z białoruską stolicą. 

Trzy dni po aferze z  przymuso-
wym lądowaniem samolotu Ryanair, 
26.05.2021  r., Łukaszenka oświadczył, że 
kraje zachodnie będą musiały od teraz sa-
modzielnie walczyć z  przemytem narko-
tyków i  nielegalną migracją, bez pomocy 
Białorusi81. Z  kolei minister spraw zagra-
nicznych Uładzimir Makiej doprecyzo-

81 https://www.interfax.ru/world/768882

KRYZYS GRANICZNY W PRZESTRZENI NARRACYJNEJ 
PAŃSTW BAŁTYCKICH, BIAŁORUSI ORAZ ROSJI

Zespół Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej, CBB
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wał, że Białoruś planuje zerwać współ-
pracę z UE w sprawie nielegalnej migracji, 
„jeżeli Zachód nie zmieni zdania” w kwe-
stii sankcji, oraz zaproponował przystąpie-
nie do negocjacji82. 

W  tym działaniu białoruski dyktator 
sugerował się otwarciem granic w 2015 r. 
przez tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa 
Erdoğana dla migrantów chcących wje-
chać do Unii Europejskiej. Turcja dostała 
wówczas od UE 6 mld euro na zahamo-
wanie migracji oraz na potrzeby rozlo-
kowania migrantów i uchodźców w tym 
kraju. 

Gdy państwa zachodnie utrzymały 
zdecydowaną politykę wobec Mińska, mi-
granci zaczęli pojawiać się w większej licz-
bie najpierw na granicy z  Litwą i  Łotwą, 
a  później także z  Polską. Na koniec lipca 
2021 r. Litwa podała liczbę ponad 4  tys. 
prób nielegalnego przekroczenia granicy. 
Dla porównania: przez cały 2020 r. granicę 
białorusko-litewską przekroczyło 74  nie-
legalnych migrantów, w  poprzednich la-
tach również nie były to znaczące liczby 
(2019  r. – 46 osób, 2018 r. – 104 osoby, 
2017 r. – 72 osoby).

W  celu uruchomienia szlaku przerzu-
towego dla migrantów z krajów Bliskiego 
Wschodu83 do UE reżim Łukaszenki wy-

82 https://www.interfax.ru/world/768890
83 Według danych rosyjskiej „Nowej Gazety” 

strona iracka zaoferowała rekrutację migrantów, 
zaś ludzie z  otoczenia Łukaszenki zorganizowali 
migrantom wjazd na Białoruś poprzez firmę nale-
żącą do Zarządu ds. Prezydenta Centrkurort (ros. 
Центркурорт) – jednego z głównych organizato-
rów turystyki przyjazdowej na Białoruś. Głównym 
szlakiem przerzutowym dla migrantów stał się 

korzystał istniejącą oficjalnie infrastruk-
turę dyplomatyczną, lotniczą – urucho-
miono regionalne i lokalne kontakty m.in. 
z  siecią klientów w  regionie, kupujących 
od lat uzbrojenie od Mińska.

PAŃSTWA BAŁTYCKIE WOBEC NAPŁYWU 
NIELEGALNYCH MIGRANTÓW

Mimo że reakcja państw bałtyckich na 
szantaż migracyjny Mińska na politycz-
nym poziomie była jednolita – wszyscy 
polityczni liderzy uznali sztucznie spo-
wodowany kryzys migracyjny za przejaw 
ataku hybrydowego – to w obszarze prak-
tycznych działań ich polityka znacznie się 
różniła. Największe nasilenie napływu mi-
grantów przypadło na lato i  początek je-
sieni 2021 r., ale próby nielegalnego prze-
kraczania granicy z  Białorusi nie ustały, 
a  jedynie zmniejsza się ich intensywność. 
Obecnie państwa bałtyckie są zmuszone 
zmagać się z tym problemem przy jedno-
czesnym napływie uchodźców wojennych 
z Ukrainy. W przyszłości coraz większym 
wyzwaniem mogą stać się też obywa-
tele Federacji Rosyjskiej, którzy w  oba-
wie o  pogorszenie się poziomu życia lub 
utratę ostatnich swobód obywatelskich 

most powietrzny zorganizowany przez białoruski 
rząd z Turcji, ZEA, Syrii oraz Jordanii do Mińska. 
Na koniec października 2021 r. liczba połączeń lot-
niczych z tymi krajami wzrosła do 47 tygodniowo, 
w  porównaniu do 7 z  początku roku. O  zorgani-
zowanym i odpłatnym charakterze (koszt wynosił 
2-3 tys. dolarów od osoby) tych działań świadczyli 
sami migranci. W zamian za opłatę migranci otrzy-
mywali białoruską wizę i bilet lotniczy do Mińska, 
skąd byli przerzucani na granicę Białorusi z kraja-
mi UE, gdzie próbowali nielegalnie przedostawać 
się do Polski, Litwy lub na Łotwę.
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mogą opuszczać ojczyznę i przyjeżdżać do 
państw bałtyckich.
Litwa

Według danych Państwowej Służby 
Ochrony Granic (VSAT) od 1.01.2021  r. 
liczba nielegalnych imigrantów przy-
byłych do Litwy liczy 4393 osób, z  cze-
go najwięcej – 2858 osób – to obywatele 
Iraku. Największe nasilenie fali migracyj-
nej przypadło na okres pomiędzy lipcem 
a  sierpniem 2021 r., kiedy nawet kilkaset 
osób dziennie nielegalnie przekraczało 
granicę Republiki Litewskiej84. 

Mimo krytyki ze strony organizacji 
broniących praw człowieka Litwa uznaje 
Białoruś za kraj bezpieczny i  funkcjona-
riusze VSAT zawracają migrantów pró-
bujących przedostać się na Litwę. Tych, 
którzy znaleźli się już w  kraju, zazwyczaj 
umieszczają w  strzeżonych ośrodkach. 
Z prawie 3 tys. wniosków o azyl pozytyw-
nie rozpatrzono tylko 100. Ponadto Litwa 
zachęca obcokrajowców znajdujących się 
w litewskich ośrodkach do dobrowolnych 
powrotów do krajów pochodzenia po-
przez wypłacanie jednorazowego zasiłku 
w wysokości tysiąca euro. Z tej możliwości 
skorzystało ponad 500 osób85.

Od samego początku fali migracyjnej 
wiodący politycy Litwy mówili o ataku hy-
brydowym ze strony Białorusi. Szef MSZ 
Litwy Gabrielius Landsbergis z konserwa-
tywnego Związku Ojczyzny w  mediach 

84 https://ls-osp-sdg.maps.arcgis.com/apps/
dashboards/9b0a008b1fff41a88c5efcc61a876be2

85 https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/ 
1666159/gudzinskaite-siais-metais-i-kilmes-salis-
-savanoriskai-grizo-pussesto-simto-neteisetu-mi-
grantu

społecznościowych opublikował ostrzeże-
nie dla potencjalnych migrantów w języku 
angielskim, arabskim i kurdyjskim, że nikt, 
kto nielegalnie przekroczy granicę Litwy, 
nie otrzyma azylu. Jego partyjny kolega, 
szef parlamentarnej komisji bezpieczeń-
stwa narodowego Laurynas Kasčiūnas 
w  swoich wypowiedziach podkreślał fakt, 
że migranci z Białorusi przybywają na Li-
twę, łamiąc prawo. Główne narracje zwią-
zane z  kryzysem migracyjnym mówiły 
o  „zemście” Łukaszenki za sankcje oraz 
wykorzystanie do tego osób, które świado-
mie łamią prawo, by dostać się do Niemiec. 
Twarde stanowisko rządu było wspierane 
także przez opozycję, a krytykowane głów-
nie przez aktywistów organizacji pozarzą-
dowych i część mediów.

Największym problemem przeciwdzia-
łania nielegalnej migracji po stronie litew-
skiej był brak infrastruktury granicznej 
lub niespełnianie przez nią nowoczesnych 
standardów. Litewski rząd od kilku lat 
podejmuje wysiłki na rzecz modernizacji 
granicy. W pierwszej kolejności zakończo-
no prace na odcinku litewsko-rosyjskim 
(2017 r.)86. Obecnie na tym fragmencie 
granicy znajduje się płot oraz elektronicz-
ny system nadzoru. 

Białoruski odcinek granicy państwowej 
z Litwą liczący 678 km jest obecnie moder-
nizowany – do września 2022 r. powsta-
nie ogrodzenie na odcinku około 500 km 
granicy. Jednak ponad 100  km pasa gra-
nicznego przebiega wzdłuż brzegów rzek  

86 https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lie-
tuva/baigiama-statyti-tvora-palei-lietuvos-ir-ru-
sijos-siena-56-898386
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i  jezior, gdzie fizyczna instalacja zapory 
nie jest planowana. Płot nie powstanie 
także w rezerwatach, na terenach podmo-
kłych czy w  innych miejscach trudnych 
do pokonania ze względu ma przeszkody 
naturalne87.
Łotwa

Sytuacja na łotewsko-białoruskiej gra-
nicy była i  jest mniej napięta niż w  przy-
padku Litwy i Polski. Decyduje o tym m.in. 
geograficzne położenie – migranci, którzy 
jako kraj docelowy wybrali Niemcy, by 
tam się dostać, musieliby pokonać dłuższą 
drogę przez Litwę i  Polskę. W  2021 r. ło-
tewska Straż Graniczna zapobiegła prawie 
2 tys. prób nielegalnego przekroczenia gra-
nicy z Białorusią, z powodów humanitar-
nych 92 osobom pozwolono przekroczyć 
granicę, natomiast 444 osoby zatrzymano 
już na Łotwie88. 

Ogólnie na Łotwie migranci byli trak-
towani znacznie łagodniej niż na Litwie, 
jednak łotewskie władze i  tak zostały 
skrytykowane przez delegację Biura Wy-
sokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Uchodźców (UNHCR). 
Krytyka dotyczyła głównie ograniczo-
nych możliwości składania wniosków 
o azyl. W marcu 2022 r. 8 migrantów wy-
grało sprawę przeciwko łotewskiej Straży 
Granicznej w łotewskim sądzie o nieprzy-
jęcie ich wniosków przez funkcjonariuszy. 
Doprowadziło to do zmian w  przypisach 

87 https://www.epsog.lt/lt/projects/fizinio-bar-
jero-prie-sienos-su-baltarusija-irengimas-1

88 https://www.la.lv/ministre-latvijas-baltkrie-
vijas-robezas-tuvuma-nelegalie-imigranti-pasta-
vigi-vairs-neuzturas

regulujących porządek składania wnio-
sków. Dotychczas o  azyl można było się 
ubiegać w  placówce dyplomatycznej Re-
publiki Łotewskiej, a Straż Graniczna nie 
przyjmowała wniosków od osób zatrzy-
manych za próbę nielegalnego przekro-
czenia granicy89. 

Nawet takie zmiany procedur nie 
wpłyną na ogólne tendencje, które wyraź-
nie pokazują, że dla migrantów z Bliskiego 
Wschodu lub krajów Azji i Afryki, Biało-
ruś i Łotwa są tylko krajami tranzytowymi 
w  drodze do bogatszych krajów Europy 
Zachodniej. Można to zaobserwować na 
przykładzie tych osób, które, mimo złoże-
nia wniosków, nie stosują się do wymogów 
procedury i  próbują wyjechać z  Łotwy 
(migrantom pozwolono tam przybywać 
w ośrodkach otwartego typu). Media do-
noszą o  prawie 300 przypadkach osób, 
które mimo iż ubiegały się o  schronienie 
na Łotwie, opuściły ośrodek w  Mucenie-
ki. Częściowo były one przechwytywane 
przez służby Litwy, Estonii lub nawet Fin-
landii. W  tych przypadkach migranci są 
cofani na Łotwę, gdzie ich wnioski o azyl 
z powodu samowolnego opuszczenia kra-
ju będą odrzucane. 

Podobnie jak na Litwie, dla Łotwy du-
żym wyzwaniem stało się zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury granicznej. 
Zewnętrzna granica UE i  NATO na od-
cinku łotewskim wynosi łącznie 456 km, 

89 https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/
tiesa-uzdod-robezsardzei-pienemt-patveruma-
-mekletaju-iesniegumus.a450511/?utm_sour-
ce=lsm&utm_medium=theme&utm_campa-
ign=theme31.03.2022
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z czego 283 km z FR oraz 173 km z Biało-
rusią. Część granicy przebiega przez rzeki 
i  jeziora. Budowa płotu odgradzającego 
Łotwę od Białorusi jest planowana na od-
cinku o długości 134 km90. Problem istniał 
od lat, nie był to nawet pierwszy kryzys 
migracyjny, jaki spotkał Łotwę (w 2015 r. 
Rosja, by wywrzeć polityczną presję na 
Łotwę, przestała przyjmować z  powro-
tem obywateli Wietnamu, którzy wtedy 
licznie, nielegalnie przekraczali granicę 
państwa). Mimo świadomości zagrożenia 
modernizacja i  ustanowienie infrastruk-
tury granicznej na wschodniej granicy Ło-
twy przebiegała bardzo opornie i  wiązała 
się z  licznymi skandalami korupcyjnymi 
i  opóźnieniami. Obecnie na Łotwie jest 
budowana stała fizyczna infrastruktura 
zabezpieczająca najbardziej wrażliwe od-
cinki łotewsko-białoruskiej granicy na od-
cinku prawie 84 km. Pojawiają się jednak 
informacje, że wyceniony początkowo na 
31,4 mln euro projekt będzie wymagał do-
datkowo ponad 15 mln euro finansowania 
z budżetu państwa. 

Jesienią ubiegłego roku za niedotrzy-
mywanie terminów związanych z instala-
cją ogrodzenia tymczasowego na granicy 
z Białorusią mocno krytykowano minister 
spraw wewnętrznych Mariję Golubevę 
z  liberalno-lewicowego ugrupowania 
Rozwój/Za! (łot. Attīstība/Par!), która 
unikając tematu modernizacji infrastruk-
tury granicznej, w swoich wypowiedziach 
podkreśla wymiar humanitarny kryzysu 
migracyjnego i  kwestie praw człowieka. 

90 https://enciklopedija.lv/skirklis/22882 
-Latvijas-valsts-robe%C5%BEa

Zagadnienie migracji (mimo mniejszej 
liczby samych migrantów) znacznie po-
dzieliło łotewską opinię publiczną. Media 
publiczne, które na Łotwie mocno po-
pierają liberalno-lewicową stronę sporu 
politycznego, te same procesy, jakie miały 
miejsce zarówno na Łotwie, jak i w Polsce, 
pokazywały w  różny sposób. Informacje 
o  wydarzeniach na łotewsko-białoruskiej 
granicy były raczej obiektywne, natomiast 
w  stosunku do Polski przekaz był bardzo 
negatywny i  stronniczy. Było to punkto-
wane przez łotewskich polityków kon-
serwatywnych, co z  kolei przedstawiciele 
mediów próbowali pokazać jako przykład 
politycznego nacisku na wolność słowa.
Estonia 

Estonia nie spotkała się bezpośrednio 
z  białoruskim szantażem migracyjnym, 
ale mimo to podjęto decyzję o  niesieniu 
pomocy Polsce i  Litwie w  zapewnieniu 
bezpieczeństwa ich granic. Przekaz estoń-
skich mediów dotyczący wyjazdu tamtej-
szych żołnierzy do Polski i  Litwy był po-
zytywnie nacechowany. Premier Estonii 
Kaja Kallas zarówno na poziomie krajo-
wym, jak i międzynarodowym wielokrot-
nie deklarowała poparcie dla Polski, Li-
twy i Łotwy w obliczu hybrydowej agresji  
Białorusi91. 

W  obliczu sytuacji na białorusko- 
-unijnej granicy w Estonii podjęto decyzję 
o  budowie płotu na estońsko-rosyjskim 
odcinku. Projekt ten miał oddźwięk w me-
diach, ale nie w  kwestii zasadności samej 

91 https://news.err.ee/1608396266/kallas-esto-
nia-stands-with-poland-over-migrant-border-cri-
sis
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rozbudowy infrastruktury granicznej, lecz 
z  uwagi na jej wysoki koszt i  brak przej-
rzystości w przetargach związanych z wy-
konaniem. Ponadto w  Estonii, w  związku 
z  sytuacją na białoruskiej granicy z  UE, 
latem i  jesienią 2021 r. wzmożono kon-
trole na drogach, głównie by zapobiegać 
przenikaniu do Estonii migrantów, którzy 
nielegalnie dostali się do UE przez Łotwę 
lub samowolnie opuścili łotewskie ośrodki 
dla osób ubiegających się o azyl. Estońskie 
media nagłaśniały każdy przypadek prze-
chwytywania migrantów na terenie kraju, 
by tak przekazać jasny sygnał do tych osób, 
które chciałyby przez Estonię dostać się do 
Skandynawii – że nie jest to łatwy do poko-
nania odcinek.

INFORMACYJNE ZARZĄDZANIE KRYZYSEM 
MIGRACYJNYM PRZEZ BIAŁORUŚ

Rosnąca liczba migrantów na Białoru-
si stała się problemem dla samego Łuka-
szenki, który zażądał od resortów siłowych 
przekierowania migrantów na granicę 
z Polską (m.in. ze względu na długą grani-
cę i  możliwość przeprowadzenia natarcia 
w kilku miejscach jednocześnie). 

W czasie gdy liczba migrantów zaczęła 
gwałtownie rosnąć, jesienią 2021 r. władze 
Białorusi przeprowadziły atak propagan-
dowy w prasie i telewizji na Litwę i Polskę, 
oskarżając rządy tych krajów o  rzekomą 
przemoc wobec migrantów. Pojawiła się 
teza o  tym, że życie migrantów jest tyl-
ko kartą przetargową Zachodu w  próbie 
„wyrwania Białorusi” spod wpływów ro-
syjskich. Łukaszenka osobiście zainicjo-
wał tę narrację, podkreślając, że winę za 

sytuację migrantów ponoszą w  pierwszej 
kolejności kraje zachodnie: „Sami ich we-
zwaliście. Zrujnowaliście tam ich kraje. 
Jesteście główną przyczyną ludzi ucieka-
jących przed wojną na Zachód” – oznaj-
mił dyktator. W  narracji reżimu Białoruś 
była przedstawiana wyłącznie jako kraj 
tranzytowy. Łukaszenka wskazywał, że 
szlak przez Białoruś jest jedną z wielu tras 
przerzutu nielegalnych migrantów (o wie-
le więcej osób trafia do UE przez Morze 
Śródziemne). Tym samym chciał wpisać 
kryzys na polsko-białoruskiej granicy 
w  procedery migracyjne grup przestęp-
czych, uciekając od sztucznego charakteru 
całej sytuacji. Skrytykował reakcję Polski, 
która jakoby znajduje się pod „parasolem 
Amerykanów” i sprawia tyle samo proble-
mów UE co Białorusi. Politykę sankcyjną 
UE przyrównał z kolei do ataku hybrydo-
wego na Białoruś92.

Reżimowa propaganda również ostro 
krytykowała działania polskich sił bez-
pieczeństwa wobec nielegalnych migran-
tów. Podkreślano, że chociaż migran-
ci nie zmierzają do Polski, lecz dalej na 
Zachód, to „są po prostu maltretowani”, 
„wielu jest bitych”, a  przepuszczana jest 
tylko część. Wykorzystywano obec-
ność koczowiska w  Usnarzu Górnym, 
wskazując, że po dwóch miesiącach jego 
istnienia „temperatura powietrza spada 
do zera, a  ludzie śpią na ziemi. Kobiety 
umierają na granicy, mężczyźni są bici”. 

92 https://www.belta.by/president/view/luka-
shenko-ob-organizatorah-nelegalnoj-migratsii-v-
-polshe-litve-i-drugih-stranah-samye-bandjuga-
ny-461649-2021/



A K A D E M I C K I E  C E N T R U M  K O M U N I K A C J I  S T R A T E G I C Z N E J 

35

Niedostępność terenu dla polskiej prasy 
była tłumaczona przez służby białoruskie 
jako dążenie polskiej strony do ukrycia 
prawdy o  łamaniu praw człowieka. 
Z jednej strony krytykowano Polskę za jej 
działania ograniczające migrację, z drugiej 
wskazywano, że coraz więcej osób 
dociera do Niemiec, co ma powodować 
niezadowolenie Berlina (jakoby Polska 
i  Litwa nie wywiązują się z  obowiązku 
ochrony granic). Warunki w ośrodkach dla 
uchodźców na Litwie porównano wręcz do 
panujących w obozach koncentracyjnych93. 

Łukaszenka stopniowo zaostrzał re-
torykę, podkreślając, że zarówno polska 
policja, jak i pogranicznicy i wojsko trak-
tują „tych biednych ludzi” jak „bydło”, 
a  czasem martwi są wyrzucani na stronę 
białoruską94.

Ataki informacyjne, wykorzystujące 
m.in. sytuację w  koczowisku w  Usnarzu 
Górnym, były przyczynkiem przygotowa-
nej przez władze Białorusi próby sforso-
wania przez migrantów polskiej granicy. 
Doszło do niej  8.11.2021  r., kiedy funk-
cjonariusze białoruskiego reżimu zorga-
nizowali zmasowany szturm migrantów 
(około 3 tys. osób jednocześnie) w okolicy 
przejścia granicznego Kuźnica – Bruzgi. 
W konsekwencji ruch osobowy i towaro-
wy został na nim wstrzymany. 

Niepowodzenie tej operacji zaowo-
cowało dalszym zaostrzeniem narracji. 

93 https://ont.by/news/kak-migranty-oka-
zyvayutsya-v-germanii-skolko-stoit-pomosh-
-litvy-i-polshi-dlya-nelegala-rassledovanie-ont

94 https://www.bbc.com/russian/news-59 
250538

Łukaszenka zagroził Polsce oraz UE odcię-
ciem gazociągu Jamał-Europa: „Ogrzewa-
my Europę, wciąż grożą nam, że zamkną 
granicę” – powiedział na posiedzeniu rzą-
du w  Mińsku. „A  jeśli odetniemy im gaz 
ziemny? Dlatego polecam przywództwu 
Polski, Litwy oraz innym bezgłowym po-
myśleć, zanim coś powiedzą”.

Ponadto dyktator zaprosił rosyjskie 
służby do wspólnego patrolowania prze-
strzeni powietrznej Białorusi – rosyjskie 
bombowce strategiczne (zdolne do prze-
noszenia broni jądrowej) w  towarzystwie 
białoruskich myśliwców. Ich celem miało 
być rzekomo stałe monitorowanie sytuacji 
na granicy. Kraje sąsiadujące mogły, we-
dług Łukaszenki, co najwyżej „piszczeć” 
i  „krzyczeć”. Zaznaczał także, że rozważa 
zgromadzenie wojska wzdłuż granic oraz 
wydał polecenie przygotowania planu 
działania (rzekomo przeciwko prowoko-
wanej przez Polskę „wojnie”). 

Przez cały czas była także wykorzy-
stywana narracja odwołująca się do praw 
człowieka. Przedstawiciel Państwowego 
Komitetu Granicznego Białorusi Anton 
Byczkowski zapowiedział, że rozpoczęto 
„śledztwo w sprawie incydentu na granicy 
z Polską”, oskarżając stronę polską o stoso-
wanie przemocy wobec migrantów pod-
czas próby szturmu przejścia w  Kuźnicy. 
Jeszcze dalej poszła białoruska prokura-
tura, twierdząc, że Polska dopuszcza się 
ludobójstwa na migrantach. Nie przedsta-
wiono jednak żadnych dowodów, nawet 
sfabrykowanych. Później jednym z  nich 
stały się wypowiedzi polskiego dezertera 
Emila Czeczki, który uciekł na Białoruś po 
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konflikcie z polskim prawem. Na Białoru-
si Czeczko podjął współpracę z reżimem, 
twierdząc, że rzekomo brał udział w  ma-
sowych mordach migrantów. 

Po zdecydowanej reakcji Polski, któ-
ra uzyskała wsparcie z  UE oraz NATO, 
wbrew oczekiwaniom reżimu w  Mińsku, 
Łukaszenka został zmuszony do stopnio-
wego zażegnania kryzysu, tym bardziej że 
Unia Europejska poprzez działania dyplo-
matyczne ograniczyła możliwości przylo-
tu nowych migrantów na Białoruś95. 

Ponadto w dniach 15 oraz 17.11.2021 r. 
ówczesna kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel przeprowadziła dwie rozmowy tele-
foniczne z Łukaszenką. Strona białoruska 
natychmiast ogłosiła to jako swoje „zwy-
cięstwo” i  uznanie władzy Łukaszenki na 
Białorusi, twierdząc też, że Merkel zwra-
cała się do Łukaszenki per „prezydent”. 
Strona niemiecka podała z  kolei, że do 
Łukaszenki zwracano się per „Pan”. Swo-
jego zadowolenia z telefonów niemieckiej 
kanclerz nie ukrywał także Władimir Pu-
tin, który wcześniej sam sugerował roz-
poczęcie bezpośrednich rozmów z  Łuka-
szenką w celu zażegnania kryzysu.

Mimo bezpośrednich rozmów telefo-
nicznych odrzucono żądania białoruskie-
go dyktatora dotyczące utworzenia kory-
tarza humanitarnego dla 2 tys. uchodźców, 
którzy znajdowali się w  obozowisku przy 
granicy z Polską. Łukaszenka został zmu-

95 Władze Iraku zamknęły konsulaty honoro-
we Białorusi w  Bagdadzie i  Erbilu, które masowo 
wydawały białoruskie wizy irackim obywatelom; 
Turkish Airways zablokowały sprzedaż biletów 
oraz wejście na pokład obywatelom krajów trze-
cich zmierzającym do Mińska.

szony do zabrania migrantów znad gra-
nicy, tworząc tymczasowe miejsce zakwa-
terowania w  przygranicznym centrum 
logistycznym. 

Białoruscy funkcjonariusze resortów 
siłowych próbowali zorganizować jeszcze 
kilka mniejszych ataków na polską grani-
cę w  celu przerzutu mniej licznych grup 
migrantów (150–500 osób)96. Utrudniano 
również powrót migrantom do Mińska, 
skąd strona iracka rozpoczęła loty ewaku-
acyjne dla swoich obywateli97. 

Według danych Policji Federalnej Nie-
miec na koniec 2021 roku do tego kraju 
szlakiem przez Białoruś przedostało się 
prawie 11,2 tys. nielegalnych migrantów 
z  Bliskiego Wschodu98. Z  kolei polska 
Straż Graniczna podała, że w 2021 r. pod-
jęto 39,7 tys. prób nielegalnego przekro-
czenia granicy polsko-białoruskiej99. 

Pod koniec marca 2022 r. władze Bia-
łorusi ostatecznie zamknęły punkt zakwa-
terowania migrantów w  okolicy przejścia 
granicznego Bruzgi, gdzie przebywało 
wówczas około 700 osób. Cudzoziemców, 
którzy tam mieszkali, tymczasowo przesie-
dlono do hoteli i sanatoriów. Część z nich 
opuściła Białoruś specjalnymi lotami do 

96 https://twitter.com/Straz_Graniczna?ref_sr-
c=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7C-
twgr%5Eauthor

97 https://t.me/nexta_tv/19887
98 https://iz.ru/1271780/2021-12-30/zakharo-

va-prizvala-rassledovat-prichastnost-voennykh-
-polshi-k-ubiistvam-bezhentcev

99  Wśród przybyłych większość stanowili oby-
watele Iraku, w tym głównie Kurdowie. Drugą pod 
względem liczebności grupą narodowościową byli 
Arabowie pochodzący przede wszystkim z  połu-
dniowych prowincji irackich, a także z Syrii.
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Iraku (około 200 osób). Pozostali wciąż 
próbują nielegalnie przekroczyć granicę 
(22.03.2022 r. Straż Graniczna zarejestro-
wała rekordową w  ostatnim czasie liczbę 
prób nielegalnego przedostania się do Pol-
ski z Białorusi – 134 osoby). W kwietniu 
także odnotowywano po kilka-kilkana-
ście prób nielegalnego przekroczenia gra-
nicy dziennie. 

Na chwilę obecną nie rozpoczęło to no-
wej fali ofensywy migracyjnej, ale nie moż-
na jeszcze jednoznacznie wskazać zakoń-
czenia tego ataku. Zarówno intensywność 
napływu migrantów, jak i jego wielkość są 
niewspółmierne do tego, co wydarzyło się 
w ubiegłym roku. Na ten temat całkowicie 
zamilkła również reżimowa propaganda. 
Jedynie przedstawiciele władz terenów 
przygranicznych zaznaczają, że świato-
we media zapomniały już o  migrantach, 
którzy wciąż marzą o przedostaniu się do 
Unii Europejskiej. 

Łukaszenka obecnie skupia się na 
uniknięciu odpowiedzialności za współ-
udział w  ataku Rosji na Ukrainę. Temat 
wywołanego przez niego kryzysu mi-
gracyjnego przemilcza, tym bardziej że 
w  związku z  wojną ubiegłoroczny kryzys 
migracyjny przybiera charakter „operacji 
specjalnej” przeprowadzonej przez niego 
i  Putina w  ramach przygotowań do woj-
ny. Celem Moskwy w  ubiegłorocznym 
kryzysie migracyjnym było wzmocnienie 
podziałów w  Unii Europejskiej, zarzuce-
nie jej znaczącą falą migrantów oraz eska-
lacja nastrojów antyimigranckich, zanim 
zacznie napływać fala uchodźców wojen-
nych z Ukrainy.

CIEŃ KREMLA NAD KRYZYSEM 
MIGRACYJNYM 

Władze Federacji Rosyjskiej rozgrywa-
ły kryzys migracyjny do swoich własnych 
celów. Wpisywał się on również w szeroką 
propagandową narrację, podkreślającą 
rzekomą szkodliwość działań Zachodu, 
a  szczególnie USA, dla budowy między-
narodowego bezpieczeństwa. W  tamtym 
momencie był również operacją, która 
obrazowała modus operandi Rosji, zapre-
zentowany 18.11.2021 r. przez Władimira 
Putina na spotkaniu z  korpusem dyplo-
matycznym FR – stałym elementem rosyj-
skiej polityki zagranicznej miało się stać 
„utrzymywanie napięcia” (czytaj: poczucia 
zagrożenia) wśród państw Zachodu, które 
będzie pozytywnie wpływać na bezpie-
czeństwo Rosji100.

W  rosyjskiej przestrzeni medialnej na 
poziomie czysto informacyjnym przez 
cały czas trwania kryzysu wykorzystywa-
no nie tylko dane służb białoruskich. Prze-
kazywano również opinie przedstawicieli 
polskich władz, Straży Granicznej, a także 
polską optykę postrzegania kryzysu (ude-
rzającą zarówno w  Mińsk, jak i  w  Mo-
skwę). Były one jednak przyczynkiem do 
komentarzy zgodnych z rosyjską narracją 
i oskarżających stronę polską o silne prze-
jawy rusofobii oraz sianie dezinformacji. 

W  opinii prezentowanej przez Kreml 
Polska poprzez swoje militarne zaan-
gażowanie w  Iraku jest współodpowie-
dzialna za kryzys migracyjny. Wynikać 

100  https://www.rbc.ru/politics/18/11/2021/61
9657369a7947c6423c1047
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ma to faktu, że Zachód pod wodzą USA 
(które rzekomo steruje również polską 
polityką zagraniczną) doprowadził do 
wojen, destabilizacji i  zniszczeń w  wielu 
krajach świata. Kiedy z  kolei mieszkańcy 
tych zrujnowanych regionów uciekają na 
Zachód, szukając schronienia i  lepszego 
życia, spotykają się z  siłowym przeciw-
działaniem i represjami. Do tej propagan-
dowej narracji dołączano często drugą 
popularną antyzachodnią tezę – oskar-
żenie o  stosowanie podwójnych standar-
dów. Wprowadzając „siłowo” poza swoimi 
granicami standardy demokracji, prymat 
prawa oraz poszanowania praw i swobód 
człowieka, państwa zachodnie mają je wy-
biórczo stosować w polityce wewnętrznej. 
Wykorzystywano m.in. fakt ograniczenia 
dostępu do polskiej granicy mediów oraz 
organizacji pozarządowych, co miało rze-
komo służyć ukrywaniu przestępstw służb 
i  nieludzkiego traktowania „uchodźców”. 
Narrację tę miały uwiarygodniać wypo-
wiedzi z  polskiej przestrzeni medialnej 
– polityków opozycji, dziennikarzy czy 
działaczy społecznych krytykujących po-
dejście polskiego rządu do zarządzania 
kryzysem migracyjnym. Powoływano się 
także na niekorzystne dla Polski decyzje 
instytucji ponadnarodowych (lub je znie-
kształcano, by dopasować do potrzebnej 
narracji), aby zdyskredytować działania 
RP i  podkreślić, że są krytykowane przez 
społeczność światową oraz organizacje 
międzynarodowe.

Rosyjskie media przekazywały obraz 
polskich żołnierzy i  funkcjonariuszy nie-
pozwalających migrantom na przekro-

czenie granicy (co prowadziło do powsta-
wanie koczowisk), pomijając realną rolę 
białoruskich struktur siłowych, obecnych 
często na wielu zdjęciach i  materiałach 
filmowych. Pokazywano fotografie kobiet 
i  dzieci, chociaż nie stanowiły one domi-
nującej większości; a także udzielanie mi-
grantom pomocy humanitarnej jedynie 
przez stronę białoruską. Wykorzystując 
wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki czy 
białoruskich urzędników, polska strona 
była oskarżana nie tylko o wypychanie mi-
grantów, lecz także o znęcanie się nad nimi 
(np. w  armatkach wodnych woda miała 
być rzekomo wymieszana ze szkodliwy-
mi substancjami chemicznymi), morder-
stwa oraz przerzucanie zwłok na Biało-
ruś. Szerokim echem w  Rosji odbiła się 
również sprawa dezertera Emila Czeczki, 
który w  wystąpieniach medialnych mó-
wił o  swoim zaangażowaniu w  zabijanie 
migrantów. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ 
Maria Zacharowa skomentowała te mate-
riały dopiero po kilkunastu dniach, wska-
zując na „powagę” oskarżeń i  domagając 
się międzynarodowego śledztwa101. Warto 
zaznaczyć, że sprawa Czeczki pojawiła się 
w  połowie grudnia 2021 r. – momencie, 
gdy Rosja wystosowywała ultimatum wo-
bec USA oraz państw NATO, m.in. w kwe-
stii gwarancji nieprzyjmowania Ukrainy 
do sojuszu. Od tego czasu rosyjska prze-
strzeń informacyjna była zdominowana 
przez relacje rosyjsko-amerykańskie.

101 https://iz.ru/1271780/2021-12-30/zakharo 
va-prizvala-rassledovat-prichastnost-voennykh-
-polshi-k-ubiistvam-bezhentcev
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Poza wspieraniem Łukaszenki w  jego 
narracji na temat przebiegu kryzysu, 
strona rosyjska sugerowała państwom 
zachodnim korzystne dla Białorusi roz-
wiązania konfliktu. Mając świadomość 
wpływu Kremla na decyzje podejmowane 
przez reżim Łukaszenki, był on adresatem 
wezwań ze strony zachodnich przywód-
ców (było to również pokłosie między-
narodowej izolacji Białorusi po repre-
sjach lat 2020–2021). Zarówno Putin, jak 
i  minister spraw zagranicznych Siergiej 
Ławrow odsyłali jednak apelujących do 
Mińska, wskazując, że muszą rozmawiać 
bezpośrednio z  Łukaszenką. Wzmacnia-
ło to pozycję przetargową białoruskiego 
dyktatora, szczególnie że sugerowano tak-
że najlepsze rozwiązanie kryzysu – zapła-
cenie za „powstrzymywanie migrantów”. 
Rosja powielała propagandę Białorusi 
mówiącą o  tym, że przez lata „chroniła” 
granice unijne przed nielegalnym napły-
wem migrantów, jednak w  obliczu sank-
cji ze strony UE nie może sobie już na to 
pozwolić. Ławrow przywoływał przykład 
Turcji, która za rozwiązanie problemu mi-
gracyjnego uzyskała od UE znaczące środ-
ki finansowe. 

Putin otwarcie krytykował podejście 
państw zachodnich do kryzysu na polsko-
-białoruskiej granicy, a  jako jedną z  jego 
przyczyn wskazał wysokie świadczenia 
socjalne, szczególnie w  Niemczech. Pod-
kreślał, że skoro migranci mają wybór, 
czy pracować w  swojej ojczyźnie za małe 
pieniądze, czy korzystać ze znaczących 
zasiłków w  państwach rozwiniętych, nie 
dziwi, że wybierają drugie rozwiązanie. 
Organizatorów przerzutu nakazał z  kolei 
szukać nie na Białorusi, a w grupach prze-
stępczych na Zachodzie102.

Jedynym momentem, gdy strona ro-
syjska skrytykowała Łukaszenkę w  kon-
tekście kryzysu migracyjnego, była jego 
groźba wstrzymania tranzytu rosyjskiego 
gazu na zachód Europy (jako sankcja za 
brak realizacji białoruskich postulatów). 
Rosyjski prezydent wskazał wtedy, że cho-
ciaż Białoruś może podjąć taką decyzję, to 
jednak byłoby to naruszenie wzajemnego 
kontraktu tranzytowego i nie przyniosło-
by niczego dobrego.  

102 http://kremlin.ru/events/president/news/ 
67100
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Musimy się przygotować na to, że ten 
problem będzie istniał przez miesiące […] 
Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że 

tak będzie, że to jest scenariusz rozpisany  
na długi czas103.

minister obrony narodowej, 20.11.2021, RMF FM

Stałe stacjonowanie dużej masy wojska 
na stosunkowo niewielkim przestrzennie 
pasie terytorium nie odbywa się bezkoli-
zyjnie dla zamieszkującej go ludności oraz 
dla reprezentujących jej interesy lokalnych 
władz. Tymczasem w  kwietniu 2022 r. 
operacja „Gryf ” trwała już blisko dziewięć 
miesięcy. Mieszkańcy wschodniego pogra-
nicza zdążyli już doświadczyć w tym czasie:
1. zagrożenia działaniami hybrydowymi 

w postaci próby zalania ich „małej oj-
czyzny” falą nielegalnych migrantów 
ściągniętych z  różnych części świata 
przez białoruski reżim;

2. dyskomfortu z  powodu wprowadze-
nia tymczasowego stanu wyjątkowego 
przez władze RP;

103 https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/
rozmowa/news-blaszczak-problem-na-granicy-
-moze-istniec-jeszcze-przez-mies,nId,5655647#-
crp_state=1

3. szumu informacyjnego, w  tym prób 
dezinformacji na temat działań podej-
mowanych na granicy przez polskie 
służby mundurowe (jak np. przekaz za-
warty w  „rewelacjach” dezertera Emila 
Czeczki).

Kryzys migracyjny został w  2022 r. 
w  dużej mierze opanowany. Uchwalona 
w  październiku Ustawa o  budowie za-
bezpieczenia granicy państwowej weszła 
w  życie 4.11.2021 r.104 i  przynosiła już 
pierwsze efekty. W  pierwszych dniach 
kwietnia 2022 r. na kilku odcinkach gra-
nicy stało już łącznie ok. 20 km tzw. stałej 
zapory, czyli stalowej bariery kilkume-
trowej wysokości, stopniowo zastępując 
wzniesioną przez wojska inżynieryjne 
tymczasową zintegrowaną zaporę z drutu 
ostrzowego. 

Niemniej zagrożenie nadal istnie-
je – a  wojsko nadal „stoi w  polu”, a  kon-
kretniej zarówno w  większych aglome-
racjach, jak i w małych miejscowościach. 
W 2022 roku stopień koegzystencji świata 
militarnego i  cywilnego został organiza-

104  Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o bu-
dowie zabezpieczenia granicy państwowej, Dz. U. 
2021.1992 z dn. 03.11.2021.

„TAM WOJSKO W POLU STOI” –  
DŁUGOTRWAŁE STACJONOWANIE WOJSKA   

I LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ POGRANICZA

kpt. dr Maciej Dmochowski, ACKS
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cyjnie ustabilizowany. Jednak początki 
nie były proste.

Każdorazowo pojawienie się du-
żej masy wojska budzi niepokój, a  wraz 
z  nim plotki. Nie inaczej było i  tym ra-
zem. Pierwszym tego objawem był znany 
dobrze z  kart historii wojskowości strach 
ludności przed, jak określał staropolski 
termin: hiberną – czyli obowiązkowym 
kwaterunkiem wojska w  domach. Od-
notowano miejscowe pojawienie się nie-
prawdziwej informacji, że na potrzeby 
stacjonowania żołnierze będą umieszcza-
ni w  prywatnych posesjach. Obiegową 
plotkę szybko zdementowano, jednak do-
wodziło to niewystarczającej skuteczność 
informacji wyprzedzającej, która powinna 
dotrzeć do mieszkańców jeszcze przed 
przybyciem wojska. 

Wynikło to z  proceduralnej specyfi-
ki samej sytuacji. Wojsko Polskie zostało 
skierowane do wsparcia Straży Granicznej 
decyzją MON, na wniosek MSWiA. Nie 
prowadziło samodzielnej operacji wojsko-
wej. Faktu zaistnienia kryzysu graniczne-
go czy nawet wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego na terenach przygranicznych nie 
należy mylić ze stanem wojennym, a tym 
bardziej stanem wojny. Operację prowa-
dziła Straż Graniczna. W tej sytuacji struk-
tury wojskowe, przykładowo Wojewódzki 
Sztab Wojskowy, pełniący rolę bezpośred-
niego łącznika z  danym wojewodą, nie 
miał uprawnień do prowadzenia samo-
dzielnego informowania. Komunikacja 
strategiczna w tym zakresie leżała w kom-
petencjach Straży Granicznej. Ta ze swo-
jej strony dołożyła wszelkich starań, aby 

potwierdzone informacje docierały do jak 
najszerszej grupy odbiorców. Wyznaczeni 
rzecznicy prasowi przekazywali komuni-
katy zarówno poprzez media publiczne, 
jak i  społecznościowe. Do tych działań 
szybko dołączyły również Siły Zbrojne 
RP, prowadząc politykę informacyjną ko-
ordynowaną przez Centrum Operacyjne 
MON.

Jednak biorąc pod uwagę bezpośred-
ni kontakt na styku cywilno-wojskowym, 
cała sytuacja związana z obecnością wojska 
mogła być postrzegana inaczej. Zwłaszcza 
na poziomie powiatów, gmin lub sołectw, 
w  małych miejscowościach, gdzie liczba 
stacjonujących w okolicy żołnierzy mogła 
być równa lub większa od liczby miesz-
kańców. Prowadzenie w ramach wsparcia 
Straży Granicznej intensywnych działań 
przez Wojsko Polskie i  związane z  tym 
stawianie na szeroką skalę zasieków i zin-
tegrowanej zapory inżynieryjnej oznacza-
ło również pojawienie się w okolicy dużej 
liczby ciężkiego sprzętu i  jego wzmożony 
ruch. To z kolei w dłuższym okresie prze-
kładało się na uszkodzenia miejscowej in-
frastruktury drogowej.

WOJSKOWE ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNE

Co więc ze swojej strony mogła zrobić 
armia?

W  terenie operowały co prawda mo-
bilne rozgłośnie elektroakustyczne wy-
dzielone przez Centralną Grupę Działań 
Psychologicznych do wsparcia Straży Gra-
nicznej. Jednak w tym charakterze nie były 
one przewidziane do nadawania komuni-
katów do lokalnej ludności w celu ewentu-
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alnego uspokojenia nastrojów – ponieważ 
Wojsko Polskie nie stosuje żadnych tech-
nik wpływu na społeczeństwo.

Istniała inna możliwość bezpośrednie-
go kontaktu z lokalną administracją. Woj-
sko posiada zdolność, jaką reprezentują 
elementy wsparcia CIMIC (ang. Civil-Mi-
litary Cooperation, pl. współpraca cywil-
no-wojskowa). Są one wydzielane stosow-
nie do potrzeb z  Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych (CPdMZ), a two-
rzący je żołnierze posiadają odpowiednie 
przeszkolenie do zapewnienia efektywnej 
współpracy cywilno-wojskowej w rejonie 
działania sił zbrojnych. Zdolność ta zosta-
ła użyta. Przykładowo: Zespoły Wsparcia 
CIMIC działały na rzecz zgrupowania 
zadaniowego koordynowanego przez 
18 DZ.

Dodatkowo polskie jednostki wojsk 
operacyjnych posiadają organiczne ko-
mórki/sekcje CIMIC. Natomiast te, które 
w swoim etacie ich nie mają, są zobowią-
zane wyznaczyć do pełnienia tej funkcji 
nieetatowych oficerów ds. współpracy cy-
wilno-wojskowej i  skierować ich na spe-
cjalistyczne kursy z tej tematyki we wspo-
mnianym powyżej CPdMZ. Realizują oni 
zadania CIMIC w macierzystych garnizo-
nach. Z możliwości ich użycia skorzystało 
z  kolei dowództwo 11 DKPanc, działają-
cej w  ramach zgrupowania zadaniowego 
podległego 16 DZ.

Częściowo ciężar prowadzenia współ-
pracy cywilno-wojskowej na poziomie 
powiatowym i  gminnym przejęli na siebie 
sami dowódcy mniejszych zgrupowań za-
daniowych na odcinku granicy, za którego 

ochronę byli odpowiedzialni. Przykładem 
takiego działania jest kwestia pojawienia się 
w  rejonie kołowych transporterów opan-
cerzonych (KTO) „Rosomak”. Dowódca 
jednego ze zgrupowań, zdając sobie sprawę, 
że ich użycie i związane z tym uszkodzenia 
sieci drogowej mogą wywołać negatywny 
oddźwięk społeczny105, udał się na konsulta-
cję z  przedstawicielami Oddziału Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego 
Urzędu Wojskowego.

Podobną aktywność przejawiali przed-
stawiciele Wojskowych Oddziałów Go-
spodarczych. Uczestniczyli w spotkaniach 
dotyczących użytkowania przez wojsko 
terenów powiatowych i  gminnych. Za 
przykład może tu posłużyć powiat sokól-
ski, gdzie kontaktowano się z  Referatem 
Zarządzania Kryzysowego w starostwie.

W  bezpośredni kontakt z  miejsco-
wą ludnością weszły Wojska Obrony 
Terytorialnej. Działania te rozpoczęto 
3.09.2021  r. w  ramach operacji „Silne 
Wsparcie”106. Brygady WOT (Podlaska 
i Lubelska) utworzyły do tego celu Mobil-
ne Zespoły Oceny Wsparcia. Każdy taki 
zespół był w  jednym z  trzech batalionów 
funkcjonujących w  rejonie. Żołnierze 
WOT w  ramach swoich standardowych 

105 https://www.wojskonews.pl/article,roso-
maki_rozjezdzaja_drogi_przy_granicy_polsko-
bialoruskiej_i_grzezna_w_mokradlach.html?m-
sclkid=a56e142ebb5411eca3b15f397ecb70b2

106 https://www.wojsko-polskie.pl/1bot/artic-
les/aktualnosci-w/90-dni-operacji-silne-wspar-
cie/; https://www.wojsko-polskie.pl/2bot/articles/
aktualnosci-w/miesiac-operacji-silne-wsparcie/; 
http://polska-zbrojna.pl/home/articlesho-
w/35331?t=Trwa-operacja-Silne-wsparcie-#
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działań zbierali informacje o  nastrojach 
społeczności przygranicznej, kontakto-
wali się z  władzami lokalnymi, wspiera-
li ludność w  zmaganiu się z  uciążliwo-
ściami związanymi z  obecnością wojska 
w  rejonie przygranicznym. Z  inicjatywy 
dowództw brygad „terytorialsi” roznosili 
ulotki i  wizytówki zawierające np. dane 
kontaktowe do profesjonalnej pomocy 
psychologicznej. Przygotowano materia-
ły informacyjne, aby mieszkańcy mogli 
zwrócić się o ewentualne wsparcie bezpo-
średnio do WOT. Ponadto, z  racji specy-
fiki swojej służby, dowódcy kompanii na 
dany powiat mieli stały kontakt i regular-
nie wymieniali informacje z  przedstawi-
cielami samorządów. Niektóre z  nich, jak 
samorząd wspomnianego powyżej powia-
tu sokólskiego, mają notatkę uzgodnień, 
podpisaną z brygadą WOT107.

DALSZE ZAGROŻENIE

Białoruskie służby wciąż sprowadzają 
migrantów z  nowych kierunków, takich 
jak: Indie, Jemen, Somalia, Egipt, Erytrea, 
Sri Lanka, Gambia, Ghana, Sudan, Togo, 
Algieria czy Wybrzeże Kości Słoniowej. 
W  marcu 2022 r. liczba prób nielegal-
nych przekroczeń wzrosła trzykrotnie 
w  stosunku do poprzedniego miesiąca. 
Podejmują je głównie młodzi mężczyźni. 

107 Część informacji zawartych w podrozdziale 
wynika z  bezpośrednich obserwacji prowadzo-
nych na polsko-białoruskiej granicy przez wyzna-
czonych żołnierzy i pracowników Akademickiego 
Centrum Komunikacji Strategicznej w  ramach 
wyjazdów zespołów badawczych Akademii Sztuki 
Wojennej.

Po przybyciu na teren Rosji lub Białorusi 
podają za cel rozpoczęcie nauki lub pod-
jęcie pracy. Jednak już po kilku dniach 
próbują przedrzeć się do Polski i dalej do 
państw Europy Zachodniej. Dochodzą do 
tego również rodziny z  dziećmi sprowa-
dzone na Białoruś jesienią 2021 r., które 
spędziły okres zimowy w  białoruskich 
centrach logistycznych, np. w Breminie.

Wraz z nastaniem wiosny warunki po-
godowe są coraz dogodniejsze. Pojawiły 
się już pierwsze próby sforsowania zapory 
stałej – za pomocą prowizorycznych dra-
bin, lin z odzieży, a nawet poprzez wyko-
nanie podkopu. Przedsięwzięcia te nadal 
są wspomagane przez białoruskie służby.

Zagrożenie ze strony białoruskich 
służb nadal jest duże, a  wrogie działania 
kierowane są w  stronę polskich żołnie-
rzy i  funkcjonariuszy, np. kamienie, gło-
śna muzyka, wyzwiska (w  tym w  języku 
polskim) czy stosowanie innych metod 
sprawdzonych już podczas zimy przełomu 
lat 2021/2022.

Nie ustają również, choć w mniejszym 
zakresie niż w  2021 r., działania aktywi-
stów na granicy, w  tym akcji „Zielone 
światło” lub projektu „Granica”. To dzia-
łalność przede wszystkim społeczności 
napływowej, a  nie lokalnej. Osób często 
na stałe mieszkających w innych rejonach 
Polski.

Odnotować można także przypad-
ki tzw. zbijania kapitału politycznego na 
narracji antywojskowej i  antyrządowej. 
Część administracji lokalnej powiązana 
jest z  akcją „Zielone światło” czy projek-
tem „Granica”. Są to osoby rozpoznawalne 
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w mediach jako zwolennicy otwarcia gra-
nicy polsko-białoruskiej dla migrantów 
i obcych służb.

Przy takim stanie nie sposób nie przy-
znać racji cytowanym już przedstawi-

cielom władz i  dowództw wojskowych. 
W  najbliższych miesiącach wojsko po-
winno pozostać w przysłowiowym „polu” 
i współegzystować z lokalnym społeczeń-
stwem polskiego pogranicza. 
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www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/stratcom/ 

Pomimo wielu miesięcy trwania kryzy-
su na granicy polsko-białoruskiej wciąż  
zaangażowane są ogromne zasoby 
zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i służb 
podległych Ministerstwu Spraw Wew- 
nętrznych i Administracji. Eksperci 
z Akademickiego Centrum Komunikacji 
Strategicznej podjęli próbę przygoto-
wania kompleksowej analizy wszyst-
kich aspektów kryzysu granicznego. 
W specjalnym wydaniu Biuletynu ACKS 
przeczytają Państwo m.in. studium 
przypadku dezertera Emila Czeczki, in-
formacje o mechanizmach białoruskiej 
dezinformacji oraz o poziomie świado-
mości informacyjnej w strefie przygra-
nicznej. Zachęcamy do lektury!


