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Białoruskie zaplecze rosyjskiej inwazji 

Białoruś stała się zapleczem dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Logistyka 

natarcia na Kijów jest prowadzona przez Białoruś, a w białoruskich szpitalach 

są leczeni ranni rosyjscy żołnierze. Reżim Łukaszenki przygotowuje swoją armię 

do udziału w działaniach wojennych, jednak waha się i ostateczna decyzja o tym, 

kiedy to nastąpi jeszcze nie zapadła. Może to wynikać z różnych przyczyn. 

Możliwe, że strona rosyjska nie jest przekonana co do gotowości do walki 

jednostek białoruskich. Nie można też wykluczyć, że sam Łukaszenka zwleka 

z wysłaniem swoich wojsk na Ukrainę, gdzie znaczna ich część może zginąć 

w trakcie walk. Taki scenariusz groziłby białoruskiemu dyktatorowi erozją 

poparcia ze strony najbardziej lojalnej grupy społecznej, czyli pracowników 

resortów siłowych. Ryzyko to zwiększa fakt, że w kraju narastają nastroje 

antywojenne, a opozycja wzywa do działań na rzecz powstrzymania agresji. 

Alaksandr Łukaszenka powtarza, że jego armia nie bierze udziału w inwazji na Ukrainę. 

Obecnie demonstruje swoje wsparcie dla Kremla gotowością obrony Rosjan przed 

uderzeniem z tyłu oraz stanowiąc zaplecze dla rosyjskiej agresji. Dyktator 1 marca br. 

wydał rozkaz, by postawić w stan gotowości bojowej siły obrony przeciwrakietowej 

Białorusi. Ministerstwo obrony podało dodatkowo, że postawiono w stan gotowości 

bojowej pięć batalionów w celu osłony zachodniej granicy z powodu rzekomej prowokacji 

ze strony „zachodnich partnerów”1. 

Z kolei niezależne białoruskie media2 podają, powołując się na relację krewnych 

żołnierzy, że białoruskie wojsko szykuje się do uderzenia na Ukrainę. Białoruś już formuje 

brygady, które mają wziąć udział w wojnie po stronie rosyjskiej. Wymieniane są 

konkretne jednostki wojskowe: 103 Samodzielna Gwardyjska Brygada Powietrzno-

Desantowa z Witebska, 38 Samodzielna Gwardyjska Brygada Desantowo-Szturmowa 

z Brześcia, 5 Samodzielna Brygada Specjalnego Przeznaczenia (Specnaz, Marina Gorka) 

oraz mińska jednostka wojskowa 5448 (wojska wewnętrzne MSW Białorusi)3. 

Część wyżej wymienionych jednostek już jest przerzucona na granicę z Ukrainą. 

W jednostkach liniowych skład oficerski dostał rozkaz pozostania w koszarach. Wielu 

oficerów jest niezadowolonych z wojny na Ukrainie. Z jednostek wojskowych w obwodzie 

brzeskim docierają sygnały, że Federację Rosyjską czy atak na Ukrainę popiera 

mniejszość i nie są one skłonne do walki4. Narasta sprzeciw, a sytuacja w wojsku jest 

napięta. 

Z kolei anonimowe źródła podają, że Łukaszenka w porozumieniu z Władimirem Putinem 

wydał już ministrowi obrony Wiktorowi Hreninowi rozkaz o klauzuli „ściśle tajne”, 

dotyczący udziału wojsk białoruskich w rosyjskiej operacji wojskowej5. Białoruscy 

niezależni analitycy spodziewają się, że Białoruś może przystąpić do wojny około 8-

9 marca6. Oficjalnym powodem ma być „prowokacja” ze strony ukraińskiej. 
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Źródła z serwisu Telegram sugerują także, że możliwa ofensywa jest planowana w dwóch 

etapach. Pierwszym ma być natarcie 10 batalionowych grup taktycznych ze składu sił 

specjalnych oraz desantowych przy wsparciu systemów rakietowych oraz pod osłoną 

lotnictwa i przy jednoczesnym zastosowaniu sił walki elektronicznej. Drugim ma być 

wyprowadzenie na granicę rezerwy, której trzon będzie stanowić 120 Samodzielna 

Gwardyjska Rogaczewska Brygada Zmechanizowana z Mińska. Bezpośrednio po 

rozpoczęciu operacji planowana jest mobilizacja rezerwy oraz częściowa mobilizacja 

oficerów rezerwy. 

Białoruś jako zaplecze frontu 
Terytorium Białorusi służy w tej chwili wojskom Federacji Rosyjskiej jako zaplecze do 

działań wojskowych, zaopatrzenia oraz leczenia rannych żołnierzy. Mimo tego, że 1 marca 

br. Łukaszenka doniesienia o tysiącach ofiar rosyjskiej armii określił jako fałszywe, 

znaczna liczba ciał żołnierzy w kostnicach i rannych szpitalach w obwodzie homelskim na 

Białorusi świadczy o czymś przeciwnym7. Świadkowie przekazali mediom m.in. 

informację, że żołnierze są leczeni w szpitalach w Homlu. Potrzeby armii rosną, o czym 

może świadczyć fakt, że 1 marca br. władze nakazały białoruskim pacjentom opuszczenie 

szpitala nr 4. Miejscowi informują również, że pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy 

medycznej ma wojsko. 

W Homelskim Szpitalu Obwodowym zorganizowano mobilne brygady do pomocy 

rannym Rosjanom. Lekarze zabierają karetki pogotowia na granicę do miejscowości 

Kamarin, odbierają rannych i przewożą ich do regionalnego szpitala. Według relacji 

miejscowych mieszkańców w homelskim Centrum Medycyny Popromiennej obecnie 

przebywa około 400 rannych Rosjan, w tym generał dywizji Siergiej Nyrkow z postrzałem 

brzucha8. 

Mieszkańcy podają, że w mieście często widuje się ciężarówki KAMAZ z krzyżami, które 

są wykorzystywane do transportu zwłok. Ciała rosyjskich żołnierzy są gromadzone 

w kostnicy szpitala nr 3 w Homlu, która jest już przepełniona. Świadkowie mieli tam 

widzieć również mobilne krematoria należące do Rosji. 

Również szpital w Mozyrzu na Homelszczyźnie jest przepełniony z uwagi na przyjęcie 

rannych. Ich napływ zaczął się kilka dni temu a liczba rosła w takim tempie, że 

kierownictwo jednostki zostało zmuszone do częściowego przeprofilowania lecznicy. 

Pojawiły się informacje, że kostnice w Mozyrzu również są przepełnione ciałami zabitych 

rosyjskich żołnierz (mają to być etniczni Czeczeni, a ich zwłoki polecono odłożyć do 

długoterminowego przechowywania). Mieszkańcy miasta wskazują także, że rosyjskie 

wojsko wykupuje w lokalnych firmach towary pogrzebowe – trumny i wieńce. 

W miejscowości Naroula działa szpital polowy, jednak z uwagi na dużą liczbę rannych, 

przekazuje ich też do innych klinik. Świadkowie podają, że ranni Rosjanie przebywają 

w szpitalach w Braginie i Chojnikach. Szpital Obwodowy w Mohylewie jest 

przygotowywany do przejścia na tryb wojenny, a personel medyczny został 

poinformowany o oczekiwanej dużej liczbie rannych żołnierzy. 
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Białoruskie społeczeństwo mobilizuje się przeciwko wojnie 
Protesty antywojenne na Białorusi obecnie nie mają charakteru masowego. W dniach 27-

28 lutego br. odnotowano dotychczas jedyny zauważalny zryw, który władze z łatwością 

stłumiły. Jedyne sukcesy społeczeństwo ma w działaniach wywrotowych. Można do nich 

zaliczyć inicjatywę grupy Cyberpartyzanci (biał. Кіберпартызаны), która ogłosiła 

rozpoczęcie operacji o kryptonimie „Piekło”, celem której jest spowolnienie 

przemieszczania się sił agresora, by dać Ukraińcom więcej czasu na odparcie ataku. 

Hakerzy zablokowali m.in. sieć komputerową Białoruskich Kolei Państwowych. 

Sterowanie ruchem w tej chwili odbywa się ręcznie, co znacznie spowalnia przejazd 

pociągów. Przestały działać strony podające informacje o rozkładzie czy umożliwiające 

zakup biletów przez internet. Hakerzy ogłosili, że sieć wewnętrzna kolei będzie 

zablokowana do czasu opuszczenia terytorium Białorusi przez wojska rosyjskie i ustania 

udziału białoruskich sił zbrojnych w agresji. Zaapelowali również do spowalniania pracy 

kolei poprzez bezpośrednie działania w terenie9.  

Z kolei siły opozycyjne na uchodźstwie pod kierownictwem Swiatłany Cichanouskiej 

ogłosiły mobilizację ruchu antywojennego na Białorusi, aby Białorusini nie byli 

postrzegani wyłącznie jako agresorzy, a także by nakłonić białoruskich wojskowych do 

odmawiania udziału w wojnie lub do przechodzenia na stronę Ukraińców10. 

Ruch ogłosił plan działań, który skupia się na pięciu kierunkach. Pierwszym jest działanie 

na froncie informacyjnym – rozpowszechnianie prawdy i walka z propagandą, aby 

torpedować wojnę informacyjną toczoną przez dyktatorów. Drugi nawołuje do 

mobilizacji kobiet, aby ich synowie, bracia i mężowie nie zostali wysłani do walki 

z Ukraińcami. Mają one zacząć wywierać naciski na władze i wojskowe komendy 

uzupełnień, żądając informacji o lokalizacji swoich bliskich i zapobiegając wysyłaniu ich 

na front. Trzeci ma polegać na podjęciu wszelkich niezbędnych działań, aby reżim nie 

przystąpił do walk. Ma to się odbywać poprzez nieposłuszeństwo, przygotowywanie 

strajków, wyłączanie maszyn i spowolnienie pracy zakładów państwowych, a także 

paraliżowanie działania infrastruktury państwowej bez szkody dla zdrowia i życia ludzi. 

Czwarty zawiera dążenie do wzmocnienia oporu ekonomicznego poprzez wypłacanie 

depozytów, środków z rachunków, i w ten sposób pozbawianie reżimu pieniędzy. Piąty 

kierunek obejmuje utworzenie białoruskiego korpusu ochotników, gotowych dołączyć do 

obrony ukraińskich miast (w tym również lekarzy czy logistyków). 

Wnioski 
 Białoruski reżim obecnie powstrzymuje się jeszcze przed otwartą agresją na 

Ukrainę, pełniąc funkcję rosyjskiego zaplecza wojskowego, logistycznego 

i medycznego. Dane z Białorusi pokazują, że powiadomienia strony ukraińskiej 

o znacznych rosyjskich stratach są po części prawdziwe. Na południu Białorusi 

w szpitalach leżą setki rannych, a w kostnicach ciała zabitych rosyjskich żołnierzy.  

 Reżim białoruski kontynuuje przygotowanie do natarcia na Ukrainę. Z doniesień 

potwierdzonych i anonimowych wyłania się obraz tego, że białoruskie wojsko jest 

przerzucane na granicę, a władze szykują mobilizację rezerwistów. Możliwe 
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zwlekanie Łukaszenki wynika z faktu, że jego władza opiera się na stosowaniu 

przemocy. Po wyborach w 2020 roku udało mu się stłumić protesty społeczne siłą, 

przy pomocy jednostek MSW oraz wojskowych sił specjalnych. Jeżeli w tej chwili 

przekaże wierne sobie jednostki Putinowi by je wykorzystać do ataku, może 

ponieść znaczące straty. Wobec Rosjan oraz własnego społeczeństwa pozostanie 

wtedy całkowicie bezbronny.  

 Jeśli dowódcy rosyjscy nie będą pewni gotowości bojowej sił łukaszenkowskich, 

mogą je wykorzystać jako siły okupacyjne, w tym do przeprowadzania represji 

i czystek (co jest codziennością na Białorusi od sierpnia 2020 roku). 

 Część białoruskiego społeczeństwa oraz siły opozycyjne próbują uruchomić 

szerokie działania antywojenne, mające na celu zarówno powstrzymanie agresji, 

jak i wspieranie w walce samych Ukraińców. Mogą one wymagać wsparcia ze 

strony państw Unii Europejskiej w celu ich usprawnienia. 

 Kraje UE powinny zacząć wywieranie silniejszej presji na białoruski reżim, by 

widząc jego wahania, dodatkowo zwiększać Łukaszence koszt udziału w agresji. 

Sankcje i ograniczenia w pierwszej kolejności powinny uderzać w białoruską 

gospodarkę.  
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