
KAMPANIA #FEJKOODPORNI

First success came fast. ACKS conducts courses, 
trainings, workshops and conferences. The Centre 
develops communication capabilities of the 
Polish Army, among others, by introducing 
StratCom into cadets’ training and by providing 
NATO selected course in StratCom. ACKS also 
initiates international cooperation in the 
StStratCom area.

Our information campaign #Fejkoodporni is 
addressed to the soldiers of the Polish Army, but also 
to the entire public o pinion, because we must 
remember about the nature of these threats. We 
want the survey presented today, which constitute the 
comprehensive analysis of susceptibility, to be at the 
same time the foundation for even more effective 
fightfight against disinformation” stated at the conference 
Mariusz Błaszczak, the Minister of National Defence

■  Ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej 
podpisali 21 czerwca 2021 roku w Elblągu list intencyjny 
dotyczący współpracy w dziedzinie komunikacji 
strategicznej pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją 
i Węgrami. List został podpisany z inicjatywy 
Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.

■  Dyrektor ACKS podpisała Porozumienie 
-- Memorandum of Understanding - z dyrektorem NATO 
StratCom CoE w Rydze o współpracy w obszarze StratCom 
(sierpień 2021).

■  Centrum zorganizowało konferencje: „Niepodległość 
Informacji” (wrzesień 2021), „#Fejkoodporni” (styczeń 2022), 
„Ustawa o obronie Ojczyzny – Nowa Siła Wojska Polskiego” 
(marzec 2022), „Wojsko Polskie Model 2035” (maj 2022).

■■   W roku akademickim 2021/2022 komunikacja 
strategiczna trafiła na uczelnie kształcące podchorążych. 
Wprowadzenie przedmiotu "Podstawy komunikacji 
strategicznej - teoria i praktyka" to kolejny etap rozbudowy 
zdolności komunikacyjnych Wojska Polskiego 
prowadzonej przy udziale ACKS.

■■  ACKS regularnie prowadzi szkolenia StratCom dla 
oficerów prasowych według autorskiego i innowacyjnego 
programu kształcenia.

■  Centrum jako jedyne w Siłach Zbrojnych RP prowadzi 
kurs komunikacji strategicznej certyfikowany przez NATO: 
„NATO Strategic Communications”.

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej rozpoczęło 
kampanię społeczną pod hasłem #Fejkoodporni. Pomaga 
ona uświadamiać społeczeństwo, czym jest dezinformacja 
i fake newsy, jakie stwarzają zagrożenia oraz jak się przed nimi 
bronić. 

NaNa podstawie wyników badań dotyczących stopnia zaufania 
do przekazów medialnych, w tym postrzegania potenc-
jalnych zagrożeń związanych z fake newsami ACKS opracow-
ało Raport pt. „Badanie podatności na dezinformację”. Raport 
dowodzi, że kampanie anty-dezinformacyjne są potrzebne, 
aby wspierać polskie społeczeństwo w budowaniu odpornoś-
ci na dezinformację.

W ramach kampanii ACKS zorganizowało konferencję, 
w której udział wzięli przedstawiciele administracji pub-
licznej, Wojska Polskiego, naukowcy, a także media. Podczas 
wydarzenia zaprezentowano raport na temat podatności na 
dezinformację. 

Kampania #Fejkoodporni zyskała zainteresowanie mediów. 
Quiz wiedzy o dezinformacji przygotowany dla stacji radio-
wych zyskał popularność wśród słuchaczy, a w roli ekspertów 
podczas audycji występowali przedstawiciele ACKS.

"Nasza kampania informacyjna „Fejkoodporni” skierowa-
na jest do żołnierzy Wojska Polskiego, ale także do całej 
opinii publicznej dlatego, że musimy pamiętać o charak-
terze tych zagrożeń. Chcemy, aby badania dziś przedstaw-
ione, które stanowią kompleksową analizę podatności, 
były jednocześnie fundamentem do jeszcze bardziej sku-
tecznej walki z dezinformacją" – powiedział podczas k
ferencji Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
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