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Szanowni Państwo,
Akademickie Centrum Komunikacji 
Strategicznej rozwija się. Uruchomiliśmy 
i z sukcesem wdrożyliśmy kilka niezwykle 
istotnych projektów, które zwiększą kom-
petencje komunikacyjne Sił Zbrojnych 
RP. Prowadzimy kilka rodzajów kursów 
komunikacji strategicznej oraz otrzyma-
liśmy, jako pierwsza instytucja w Polsce, 
certyfikację NATO dla międzynarodowe-
go kursu StratCom. W roku akademickim 
2021/2022 z inicjatywy ACKS przedmiot 
„Podstawy Komunikacji Strategicznej, teo-
ria i praktyka” trafił na uczelnie kształcące 
podchorążych. Przeprowadziliśmy kom-
pleksowe badania dotyczące podatności 
na dezinformację, które zostały zaprezen-
towane podczas konferencji w Akademii 
Sztuki Wojennej w lutym tego roku. Dy-
rektor ACKS podpisała Memorandum 

of Understanding o współpracy z NATO 
Strategic Communications Centre of Ex-
cellence w Rydze. Zainicjowaliśmy także 
podpisanie listu intencyjnego w obszarze 
komunikacji strategicznej pomiędzy pań-
stwami Grupy Wyszehradzkiej. Został on 
podpisany przez ministrów obrony państw 
Grupy V4. Pracujemy nad uruchomie-
niem pierwszych w Polsce studiów Master 
of Public Administration z komunikacji 
strategicznej.

Dziś oddajemy w Państwa ręce stały pro-
dukt naszego centrum. Kolejne już wydanie 
Biuletynu ACKS skupia się przede wszyst-
kim na wyzwaniach komunikacyjnych 
płynących z konfliktu na granicy polsko-
-białoruskiej.

Zachęcamy do lektury!

Zespół ACKS
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Trwający od lipca 2021 r. kryzys na gra-
nicy z Białorusią, z uwagi na jego wy-

miar medialny, stał się siłą rzeczy tematem 
szeregu publikacji medialnych w kraju i za 
granicą. Niezależnie jednak od informacji, 
opinii i materiałów na temat kryzysu, do-
stępnych w mediach, istotne jest, by dzia-
łania Republiki Białoruskiej i wspierającej 
ją Federacji Rosyjskiej widzieć i rozumieć 
w szerszym kontekście – działań określa-
nych przez państwa NATO, w tym Polskę, 
jako działania hybrydowe.

Niniejszy artykuł jest próbą zrozumienia 
zaistniałego kryzysu w tym właśnie kontek-
ście z uwzględnieniem zarówno dotychcza-
sowej wiedzy o konfliktach hybrydowych, 
jak i wskazaniem podstaw do określenia go 
mianem kryzysu hybrydowego.

Chociaż działania hybrydowe i wyni-
kające z  nich zagrożenia były aspektem 
sztuki wojennej niemal od jej zarania, to 
samo pojęcie „hybrydowości” w eksperc-
kim dyskursie naukowym pojawiło się sto-
sunkowo niedawno. Ogólnie rzecz biorąc 
można stwierdzić, że są nimi polityczne 
i pozapolityczne działania konfrontacyj-
ne i  niekonfrontacyjne podejmowane 

w dwu- i wielostronnych relacjach pod-
miotów polityki międzynarodowej. 

Działania hybrydowe są częścią proble-
matyki bezpieczeństwa międzynarodowe-
go obejmującą oprócz militarnego również 
inne aspekty relacji międzynarodowych na 
wszystkich poziomach: politycznym, strate-
gicznym i taktycznym, w tym aspekty eko-
nomiczne, informacyjne czy cyberbezpie-
czeństwo. Są one coraz częściej kluczowym 
elementem osiągania zarówno założonych 
długofalowych celów i efektów strategicz-
nych, jak i doraźnych, taktycznych.

Z początkiem XXI w. i upowszechnieniem 
się Internetu dała się zauważyć istotna zmiana 
jakościowa – działania hybrydowe szczegól-
nie dynamicznie prowadzone są w środowi-
sku informacyjnym składającym się – zgodnie 
z definicją NATO – „z informacji jako takiej, 
osób, organizacji i systemów, które informa-
cję otrzymują, przetwarzają i przesyłają oraz 
z przestrzeni poznawczej (kognitywnej), wir-
tualnej i fizycznej, w której się to odbywa”1. 

1 Definicja według dokumentu sojuszniczego 
NATO AJP-3.10, Allied Joint Doctrine for Infor-
mation Operations z  dn. 07.12.2015 (tłumaczenie 
własne).

płk Dariusz Niedzielski

Kryzys na granicy Polski z Białorusią 
– nowy format działań hybrydowych?
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Warto zauważyć, że NATO nie zdefinio-
wało samego pojęcia działań hybrydowych, 
skupiając się raczej na definicji hybrydo-
wych zagrożeń i określając je jako „połącze-
nie środków militarnych i pozamilitarnych 
oraz jawnych i skrytych, w tym dezinforma-
cji, cyberataków, nacisków ekonomicznych, 
wykorzystania nieregularnych uzbrojonych 
grup oraz użycia regularnych sił zbrojnych. 
Metody hybrydowe używane są do zacie-
rania różnic pomiędzy pokojem a wojną 
celem zasiania zwątpienia u adwersarzy”2.

Wspomniane w powyższej definicji me-
tody to podejmowanie bardzo różnorod-
nych działań w celu wywoływania, tworze-
nia, budowania i utrzymywania zagrożeń, 
wymuszających na obiektach oddziaływa-
nia zachowań pożądanych przez agresora 
hybrydowego. 

Omawiając tematykę działań hybrydo-
wych w kontekście aktualnych działań Bia-
łorusi na granicy z Polską i innymi państwa-
mi tzw. wschodniej flanki NATO, należy 
zauważyć, że państwo to, będące de facto 
państwem-satelitą Federacji Rosyjskiej, 
działa w oparciu o koncepcje, wypracowa-
ne przez ekspertów rosyjskich. 

Szczególne znaczenie ma tu tzw. koncep-
cja Gierasimowa3, po raz pierwszy przed-
stawiona w 2013 r., która – co istotne – nie 
używa ani nie odnosi się do pojęcia zagrożeń 
czy działań hybrydowych. Zamiast niego 

2 North Atlantic Treaty Organisation, NA-
TO’s  response to hybrid threats, https://www.nato.
int/cps/en/natohq/topics_156338.htm (dostęp: 
28.12.2018).

3 W. Gierasimow (w:) Wikipedia, wolna ency-
klopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Walerij_
Gierasimow (dostęp: 22.12.2018).

szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow 
 mówi raczej o pozamilitarnych metodach 
rozwiązywania konfliktów międzynarodo-
wych, zwanych również konfliktami nowej 
generacji lub nowego typu. Przedstawia on 
swoistą mapę drogową takiego konfliktu, 
obejmującego sześć głównych etapów: 
skryty początek konfliktu, zaostrzenie kon-
fliktu, rozpoczęcie działań bezpośrednich, 
kryzys, rozwiązanie i przywrócenie porząd-
ku (regulacje post-konfliktowe). 

W globalnym świecie, w którym sieć 
powiązań gospodarczych, politycznych, 
militarnych, społecznych a przede wszyst-
kim informacyjnych jest nieporównywalnie 
bardziej złożona niż kiedykolwiek w jego 
dotychczasowej historii, konfrontacja może 
zostać rozstrzygnięta z sukcesem bez ko-
nieczności bezpośredniego użycia siły 
militarnej. Użycie sił zbrojnych pozostaje 
jednak, oczywiście, istotnym elementem 
nacisku, który służyć może jednocześnie 
jako tzw. argument ostateczny. 

Reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi 
swoje działania w oparciu właśnie o przed-
stawioną powyżej rosyjską koncepcję, choć 
– oczywiście – z pewnymi modyfikacjami, 
wynikającymi z realiów polityczno-gospo-
darczych, w których funkcjonuje Białoruś 
i związanymi z nimi uwarunkowaniami. 
Dotyczy to szczególnie niekorzystnego dla 
Białorusi parytetu potencjału sił zbrojnych 
w porównaniu z potencjałem sił zbrojnych 
Polski. Nierównowagę tę reżim Łukaszen-
ki stara się zniwelować poprzez agresywne 
działania informacyjne, w tym propagandę 
skierowaną przeciwko Polsce, ale również 



4

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 

innym państwom należącym do NATO 
i UE oraz samym tym organizacjom. Jed-
nocześnie działania te są ukierunkowane 
również na inne grupy odbiorców w glo-
balnym środowisku informacyjnym oraz 
społeczeństwo Białorusi. 

Analizując pod kątem doktryny Giera-
simowa wystąpienia przedstawicieli reżi-
mu białoruskiego, w tym przede wszyst-
kim samego Łukaszenki, oraz działania 
podejmowane przez aparat bezpieczeństwa 
Białorusi, z łatwością można zauważyć, że 
zachęcanie obywateli targanych niedawno 
lub obecnie konfliktami państw, szczegól-
nie Bliskiego Wschodu, w skali 1:1 wpisuje 
się w pierwszy etap wojny nowej generacji, 
opisanej przez Gierasimowa. 

Podczas tej analizy należy jednak być 
świadomym dwóch istotnych kwestii. Po 
pierwsze, działania aparatu represji pań-
stwa białoruskiego przeciwko własnemu 
społeczeństwu i wspierającym jego wolno-
ściowe aspiracje państwom i organizacjom 
międzynarodowym trwają już od czasu 
sfałszowanych na swoją korzyść wyborów 
prezydenckich w 2020 r. Dlatego też można 
stwierdzić, że konflikt ten był, przynajmniej 
początkowo, konfliktem wewnętrznym we-
dług starego schematu: władza przeciwko 
obywatelom.

Drugą istotną kwestią jest ograniczo-
na samodzielność i suwerenność działań 
Białorusi. Jest ona bowiem jednocześnie 
wspierana, sterowana i kontrolowana przez 
swojego najbliższego sąsiada – Federację 
Rosyjską. W  ostatnim roku zauważalne 
było pogłębienie tej zależności. Białoru-
ski przywódca dokonał szeregu koncesji 

na rzecz Rosji, od pogłębienia relacji po-
litycznych i wojskowych, które jeszcze do 
niedawna pozwalały mu na zachowywanie 
pozorów niepodległości w oczach obywa-
teli Białorusi i na scenie międzynarodowej, 
poprzez zwiększenie zależności gospodar-
czej Białorusi aż po otwarte opowiedzenie 
się za okupacją Krymu przez Rosję, czego 
Łukaszenka skutecznie unikał od 2014 r., 
tj. od zajęcia tego półwyspu przez Rosję. 

Kluczowymi na tym etapie wydają się 
więc następujące pytania: czy podejmowa-
ne przez białoruski reżim działania istotnie 
były skrytym początkiem konfliktu, innymi 
słowy – czy zakładano z góry, że jest to ce-
lowe działanie, mające na celu osiągnięcie 
długofalowych celów? Jeśli nie – dlaczego 
reżim białoruski podjął te kroki? Jeśli tak – 
jakie były te planowane do osiągnięcia cele? 
Czy zostały one już osiągnięte? 

Pytanie drugie: w jakim stopniu dzia-
łania reżimu Łukaszenki są samodzielne 
i jakie są ich długofalowe cele, a na ile sta-
nowią realizacją scenariusza napisanego na 
Kremlu i wpisującego się w kontekst szer-
szych działań hybrydowych, prowadzonych 
przez Federację Rosyjską? Próba odpowie-
dzi na powyższe pytania jest główną osią 
dalszej części artykułu.

Zaangażowanie aparatu białoruskie-
go w  „Operację Śluza”, w  wyniku której 
na Białoruś, według ocen Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji, 
trafiło w okresie od lipca do listopada br. 
około 12 000–15 000 osób, było z całą pew-
nością działaniem zaplanowanym przez 
reżim białoruski. W operację zaangażowa-
ne były nadzorowane przez prezydencką 
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administrację biura podróży, białoruskie 
MSZ, które wystawiło migrantom wizy 
turystyczne, legalizując w ten sposób ich 
przybycie i pobyt na terytorium Białorusi, 
białoruskie linie lotnicze Belavia oraz służ-
by państwowe, zapewniające im transport 
na granicę z Polską, ale również z innymi 
państwami NATO i  UE, sąsiadującymi 
z Białorusią. Białoruscy pogranicznicy peł-
nią rolę przewodników oraz instruują ich, 
jak nielegalnie mogą przekroczyć granicę.

Działania te były zaplanowane sekwen-
cyjnie: sfałszowanie wyborów prezydenc-
kich spowodowało wprowadzenie sankcji 
i brak oficjalnych kontaktów na poziomie 
przywódców państw UE a uzurpującym 
sobie rolę prezydenta Alaksandrem Łu-
kaszenką. W reakcji na sankcje i zamro-
żenie kontaktów Łukaszenka zagroził, że 
zaleje Zachód narkotykami i migrantami 
oraz przestanie pilnować granicy, po czym 
wprowadził regulacje ułatwiające migrację 
z 73 państw Bliskiego Wschodu i Afryki. To 
z kolei doprowadziło do kryzysu migracyj-
nego na granicach państw sąsiadujących 
z Białorusią. 

Cały ten proces był zaplanowany, za-
aranżowany i odbywał się pod kontrolą 
reżimu, który jednocześnie pobierał od 
migrantów pieniądze za oferowane wspar-
cie, w tym transport na granice, czerpiąc 
z tego procederu korzyści finansowe. We-
dług polskich szacunków zaangażowane 
weń podmioty uzyskały dziesiątki milio-
nów dolarów, z których duża część trafiła 
do instytucji państwowych.

Ściąganiu migrantów na Białoruś to-
warzyszył widoczny wzrost agresywnej 

retoryki, wymierzonej ogólnie rzecz biorąc 
w państwa NATO i UE, szczególnie w bez-
pośrednich sąsiadów. Reżim białoruski nie 
krył, że chciał w ten sposób osłabić efekty 
sankcji wprowadzonych wobec Białorusi 
w wyniku m.in. sfałszowanych wyborów, 
ale również wykorzystać zdezorientowa-
nych migrantów do siania niepokoju w UE. 

Celem obliczonym na efekt wewnętrzny 
było zaprezentowanie społeczeństwu biało-
ruskiemu samego Łukaszenki jako silnego, 
zdecydowanego przywódcy, liczącego się 
w polityce krajowej i międzynarodowej. 
Dodatkowym celem było odciągnięcie 
uwagi społeczeństwa od skutków błędnej 
polityki władz i wskazanie zewnętrznych 
winowajców narastającego kryzysu. Nota 
bene, w tym względzie Łukaszenka wyraź-
nie wzorował się na prezydencie Rosji, któ-
ry podejmował podobne działania zawsze, 
gdy jego popularność w społeczeństwie no-
towała tendencje spadkowe. 

Były to więc cele zarówno o wymiarze 
lokalnym, jak i międzynarodowym. Za-
planowane były jednak bardziej na użytek 
wewnętrzny niż zewnętrzny. 

Aby móc jednoznacznie stwierdzić, że 
są to działania hybrydowe, należy rozwa-
żyć inne kroki podejmowane jednocześnie 
przez reżim Łukaszenki oraz przede wszyst-
kim, co dla Białorusi stanowi ich długofa-
lowy cel. 

Jest nim oczywiście wymuszenie na 
Unii Europejskiej zniesienia wspomnia-
nych wcześniej sankcji, które są dla pań-
stwa białoruskiego coraz dotkliwsze. 
W związku z tym, że Białoruś jest już moc-
no izolowana politycznie w Europie, a jej 



6

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 

aparat państwowy, w tym siły zbrojne, są 
skorumpowane i słabe, nie mogą one być 
wydajnym narzędziem nacisku. Władze 
białoruskie były wyraźnie świadome ne-
gatywnego efektu, jaki spontaniczna mi-
gracja z państw Afryki Północnej w 2015 
r. wywarła na sytuację wewnętrzną państw 
tzw. południowej flanki NATO oraz całej 
Europy. Prawdopodobnie dlatego reżim 
Łukaszenki uznał, że zorganizowany, za-
planowany kryzys tego typu przyniesie 
przynajmniej równie destabilizujący efekt. 

Wobec trudnej sytuacji w państwach 
Bliskiego Wschodu i Afryki, będącej pokło-
siem targających je konfliktów, koncepcja 
wykorzystania desperacji obywateli tych 
państw oraz ich niskiej świadomości re-
aliów geopolitycznych w Europie, tj. tego, że 
Białoruś nie znajduje się w strefie Schengen, 
wykorzystanie migrantów zdawało się być 
najprostszym i najefektywniejszym sposo-
bem budowy elementu nacisku. Działanie 
to było dodatkowo ułatwione liberalnym 
podejściem większości państw europej-
skich do kwestii migracji. 

Prawdą jest, że starzejące się społeczeń-
stwa Europy Zachodniej chętnie przyjmo-
wały przypływ siły roboczej z innych re-
gionów świata. Dotyczy to jednak bardziej 
państw takich, jak Niemcy czy Francja, 
a w dużo mniejszym stopniu państw Eu-
ropy Wschodniej. 

Niemniej jednak reżim białoruski miał 
świadomość kolegialnego podejścia państw 
UE. Założył więc, że wywarcie nacisku 
migracyjnego, połączonego z  kampanią 
propagandową, wskazującą na Europę 
jako pośredniego winowajcę kryzysów 

w państwach, z których sprowadzano emi-
grantów sprawi, że Polska i inne państwa 
członkowskie Unii będą zmuszone przyjąć 
falę nielegalnej imigracji lub skonfliktować 
się z innymi członkami wspólnoty euro-
pejskiej. 

Choć wywieranie presji na granice 
z wykorzystaniem migrantów było do tej 
pory najbardziej spektakularnym aspek-
tem operacji prowadzonej przez Białoruś, 
to jednak nie jedynym, świadczącym o jej 
hybrydowości. Kolejnym są ataki cyberne-
tyczne przeprowadzone m.in. przeciwko 
Polsce przez grupy hakerskie. Oficjalnie 
nie mogły być one zidentyfikowane jako 
złożone z funkcjonariuszy reżimu biało-
ruskiego, ale cybernetyczne ślady wskazują 
na to, że operowały one z terytorium tego 
państwa i to ono było jednym z głównych, 
poza Federacją Rosyjską, potencjalnych 
beneficjentów efektów tych działań. Po-
nadto, eksperci jednoznacznie powiązali 
działania np. grupy UNC1151 z reżimem4. 
Ataki na prywatne skrzynki mailowe pol-
skich polityków, instytucje i media oraz 
prowadzenie w cyberprzestrzeni, w tym 
mediach społecznościowych, nasilonych 
działań w duchu narracji zgodnej z reto-
ryką reżimu pozwalają z dużym stopniem 
pewności stwierdzić, że są one elementem 
białoruskiej kampanii hybrydowej, której 
celem było zaostrzenie sytuacji konflikto-
wej, w tym przede wszystkim wpływanie 
na opinię publiczną w Polsce oraz w innych 
państwach NATO i UE. 

4 https://www.rp.pl/polityka/art19108081-bia-
loruskie-sluzby-stoja-za-kampania-ghostwriter 
(dostęp: 30.12.2021).
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Dla zapewnienia pożądanego efektu za-
ostrzenia konfliktu, czyli drugiego etapu woj-
ny hybrydowej, reżim Alaksandra Łukaszen-
ki prowadził jednocześnie bardzo agresywne 
działania propagandowe i dezinformacyjne, 
które miały wzmacniać percepcję Białorusi 
jako państwa konsekwentnie chroniącego 
swoich interesów wobec niekorzystnej dla 
niego polityki Unii Europejskiej. 

Ciekawym z punktu widzenia konflik-
tów hybrydowych aspektem białoruskich 
działań jest to, że była to kampania wymie-
rzona jednocześnie w Unię i w swoje wła-
sne społeczeństwo, w którym gwałtownie 
narastały resentymenty po sfałszowanych 
wyborach prezydenckich. Reżim Łukaszen-
ki zdecydował się więc niejako na wojnę 
na dwóch frontach: zewnętrznym i  we-
wnętrznym, licząc na to, że efekty obydwu 
konfliktów będą się nawzajem wzmacniać. 
Można więc powiedzieć, że jest to jedno-
cześnie wewnętrzny i zewnętrzny konflikt 
hybrydowy. 

O  ile konflikt wewnętrzny, przynaj-
mniej tymczasowo, przyniósł pożądany 
efekt w  postaci spacyfikowania wolno-
ściowych nastrojów społeczeństwa biało-
ruskiego, o tyle konflikt zewnętrzny został 
przez reżim Łukaszenki przegrany. Wobec 
stanowczego odporu na granicach Polski 
i państw bałtyckich NATO, wzmocnienia 
ich ochrony oraz nieprzejednanej, jedno-
głośnej postawy pozostałych NATO i UE, 
oczekiwane zwiększenie podatności na 
propozycje i żądania Białorusi nie zmate-
rializowało się. Co więcej, Polska otrzymała 
jednogłośne wsparcie państw NATO, do 
żołnierzy WP dołączyli żołnierze z innych 

państw Sojuszu, wysyłając w ten sposób jed-
noznaczny komunikat: nie wolno wykorzy-
stywać bezbronnych migrantów w wojnie 
hybrydowej, a Europa nie ugnie się przed 
tego typu szantażem. Ponadto, zarówno 
Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone 
nie tylko nie rozważyły możliwości zniesie-
nia sankcji, ale nałożyły nowe, sprawiając, 
że sytuacja Białorusi nie tylko nie poprawiła 
się, lecz uległa pogorszeniu. 

Trzeba jednak pamiętać, że ten etap 
konfliktu trwa, a reżim białoruski nadal 
testuje odporność służb polskich i innych 
państw i tylko dalsze, konsekwentne da-
wanie odporu naciskom reżimu Łukaszen-
ki oraz wymaganie przestrzegania prawa 
międzynarodowego i zapewnienia swobód 
obywatelskich otwiera Białorusi drogę po-
wrotną do negocjacji. Jest to też pośrednio 
komunikat pod adresem Kremla, gdyż nie 
wolno zapominać, że Federacja Rosyjska 
wspierając działania Białorusi prowadzi 
swoją własną, większą kampanię hybry-
dową. Reakcje na działania Łukaszenki są 
więc dla Putina informacją o efektywności 
jego działań, pozwalając mu adaptować się 
do sytuacji tak, by niezależnie od rozwoju 
wypadków zakładany efekt destabilizujący 
Europę został osiągnięty, a osłabiona Unia 
była bardziej podatna na ustępstwa. 

Warto podkreślić, że wobec pogłębia-
jącej się zależności Białorusi od Rosji, pole 
manewru reżimu Łukaszenki było jedno-
cześnie w  sposób oczywisty ograniczo-
ne przez interesy Rosji. Inaczej mówiąc, 
Łukaszenka mógł zrobić tylko tyle, na ile 
pozwoli mu Putin. Było to szczególnie wi-
doczne, gdy białoruski dyktator zagroził 
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ograniczeniem transferu ropy i gazu przez 
terytorium swojego państwa, co natych-
miast spotkało się z krytyką Rosji i poskut-
kowało zaniechaniem przez niego dalszych 
tego typu działań. Jednocześnie jednak to 
sama Rosja zaczęła „grę gazem”, co wyda-
je się dowodzić, że działania Białorusi po 
prostu wpisują się w szerszy plan kampa-
nii Federacji Rosyjskiej. Z niechęcią odnosi 
się ona do wykorzystywania przez państwo 
wasalne swoich własnych atutów, o ile nie 
jest to uzgodnione i skoordynowane z sil-
niejszym graczem. 

W tym kontekście należy też odnotować, 
że reżim białoruski płaci Rosji polityczną 
cenę za jej wsparcie. Łukaszenka niedaw-
no został zmuszony do uznania rosyjskiej 
aneksji Krymu, a w listopadzie tego roku 
podpisany został „list integracyjny”, mający 
pogłębić relacje pomiędzy oboma krajami 
w aż 28 obszarach współpracy. Zintegro-
wane mają zostać m.in. systemy walutowe 
obu krajów. Wspólne mają być również 
programy socjalne i polityka podatkowa. 
Państwa te mają też wspólnie zwalczać ter-
roryzm i umożliwiać sobie wzajemny do-
stęp do systemu zamówień państwowych, 
a ich służby „mogą wspólnie rozwiązywać 
konflikty na granicach”. „List” przewiduje 
też jedną doktrynę wojskową i jednolitą 
politykę migracyjną. Białoruś liczy więc 
na militarne wsparcie przez Rosję, w tym 
m.in. rozmieszczenie na swoim terytorium 
rosyjskich systemów uzbrojenia w zamian 
za de facto zupełne podporządkowanie po-
lityczne i ekonomiczne. 

Podsumowując, działania Białorusi 
jako państwa satelickiego Rosji, w zakresie 

obliczonym na destabilizację wschodniej 
flanki NATO i wymuszenie na Unii Euro-
pejskiej ustępstw na rzecz reżimu Łuka-
szenki, spełniają przesłanki do nazwania 
ich działaniami hybrydowymi, zgodnie 
z nomenklaturą NATO, ale przede wszyst-
kim zgodnie ze wspomnianą wcześniej 
koncepcją Gierasimowa. 

W literaturze na temat terroryzmu czę-
sto jest on określany jako broń słabych, 
którzy nie mają środków i zdolności do 
podjęcia otwartego konfliktu. Ataki hybry-
dowe, szczególnie te prowadzone w śro-
dowisku informacyjnym i będącej jego 
aspektem cyberprzestrzeni, są szczegól-
nym rodzajem tak właśnie pojmowanego 
terroryzmu. 

Jednak podobnie jak terroryści potrze-
bują wsparcia społecznego i finansowego, 
często płynącego z zewnątrz, tak również 
działania Białorusi nie byłyby możliwe bez 
politycznego, technicznego i prawdopo-
dobnie również finansowego wsparcia ze-
wnętrznego. Wsparcie to jednak siłą rzeczy 
uzależnione jest od zgodności tych działań 
z celami „sponsora”. Dlatego też działania 
reżimu Łukaszenki dla osiągnięcia swoich 
celów są ściśle powiązane z celami Federacji 
Rosyjskiej, a kampania Białorusi jest zale-
dwie jedną z operacji w kampanii realizo-
wanej przez Federację Rosyjską. 

Długofalowe cele tej kampanii w swej 
istocie są zbieżne z tymi, które próbuje osią-
gnąć Białoruś: podzielenie społeczeństw 
i państw Unii Europejskiej, rozbicie jed-
ności NATO, szczególnie zerwanie więzi 
transatlantyckiej, a docelowo upadek lub 
przynajmniej paraliż obu tych organizacji. 
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Podkreślić jednak należy, że Federacja 
Rosyjska oficjalnie zaprzecza swojej roli 
w kryzysie na granicy Białorusi, podobnie 
jak podkreśla, że nie jest stroną w konflik-
cie na Ukrainie. Wręcz przeciwnie, Rosji 
zależy, by być postrzeganą jako potencjal-
ny rozjemca i negocjator w obydwu kry-
zysach. 

Wspierając nieoficjalnie Białoruś 
i eskalując kryzys na Ukrainie, Rosja re-
alizuje właśnie te długofalowe cele wo-
bec NATO i UE. Pragnie odzyskać bufor 
w Europie Środkowej, jakim dysponował 
Związek Sowiecki do chwili swojego roz-
padu w 1992 r. 

W przeciwieństwie do Białorusi, Rosja 
ma potencjał militarny, z którym muszą 
liczyć się NATO i UE. Bezpardonowo wy-
korzystuje ten element nacisku, szczególnie 
eskalując napięcie na granicy z Ukrainą ce-
lem uzyskania konkretnych ustępstw od 
UE i NATO. Dotyczy to szczególnie USA, 
w odniesieniu do którego Federacja Rosyj-
ska chce odzyskać status równorzędnego 
mocarstwa. 

W grudniu 2021 r. prezydent Rosji pu-
blicznie przedstawił swoje oficjalne cele: 
prawne gwarancje nierozszerzania NATO 
dalej na wschód, nierozmieszczanie przez 
Sojusz w pobliżu granic Rosji uzbrojenia 
ofensywnego, które może ona uznać za za-
grożenie, oraz nierozmieszczania w pań-
stwach wschodniej flanki NATO istotnych 
sił i systemów uzbrojenia Sojuszu. 

Kampania Federacji Rosyjskiej trwa 
już od wielu lat, a na pewno – od czasu 
konfliktu z Gruzją w 2008 r. Jej kolejnym 
etapem była aneksja Krymu i  wsparcie 

prorosyjskich sił na Ukrainie, szczególnie 
w Donbasie. 

Osią narracji rosyjskiej jest stwierdzenie, 
że to Rosja jest otaczana przez nieprzyja-
zne NATO i musi podejmować kroki w celu 
obrony swoich interesów. Docelowo, Fede-
racja Rosyjska dąży do stworzenia takiego 
nowego systemu bezpieczeństwa w Euro-
pie, w którym miałaby ona większe prawo 
głosu, w tym w sprawach państw z nią gra-
niczących, szczególnie Ukrainy, ale również 
Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. 

Aktualna strategia bezpieczeństwa Fe-
deracji Rosyjskiej5 wskazuje na państwa 
zachodnie i NATO, jako źródło zagrożeń 
o charakterze wojskowym, ponieważ pro-
wadzą one wymierzone w nią „wrogie dzia-
łania”. Co istotne, w porównaniu ze strategią 
przyjętą w 2015 r., mocniej podkreślono 
prawo Rosji do obrony swoich obywateli za 
granicą, co ma de facto służyć za usprawie-
dliwienie do agresywnych działań wobec 
państw, w których, zdaniem władz rosyj-
skich, są oni zagrożeni. 

Dlatego też Federacja Rosyjska wspiera 
działania Białorusi, które mogą osłabiać 
wolę państw zachodnich w ochronie swo-
ich wspólnych interesów na arenie między-
narodowej i sprawić, że będą one bardziej 
przychylne spełnić żądania Rosji. 

Federacja Rosyjska prowadzi intensyw-
ną ofensywę dyplomatyczną w celu odzy-
skania wspomnianego wcześniej bufora, 
a także kluczowej roli na scenie międzyna-
rodowej, jako mocarstwa równorzędnego 

5 https://www.pism.pl/publikacje/strategia-bez-
pieczenstwa-narodowego-rosji (dostęp: 28.12.2021).
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względem USA i Chin, przy jednoczesnym 
rozbiciu jedności UE i NATO, by ich pań-
stwa członkowskie były zmuszone do nego-
cjacji dwustronnych z Federacją Rosyjską. 

Jak widać, cele Białorusi doskonale 
wpisują się w dalekosiężne cele Federacji 
Rosyjskiej, a jej wsparcie jest kluczowe dla 
osiągania celów reżimu białoruskiego. Nie 
byłby on w stanie osiągać ich samodzielnie 
z powodu własnej słabości wewnętrznej, 
malejącej pozycji w międzynarodowym 
środowisku bezpieczeństwa oraz nawar-
stwiających się problemów ekonomicznych 
i społecznych. Jednocześnie jednak Rosja 
wykorzystuje tę sytuację do pogłębienia się 
uzależnienia Białorusi, dążąc do jej rzeczy-
wistego wchłonięcia przy zachowaniu po-
zorów niepodległości. 

Zbieżność celów, narracji oraz wzajemna 
amplifikacja działań hybrydowych, w tym 
szczególnie dezinformacyjnych i propagan-
dowych podejmowanych przez oba państwa, 
w perspektywie najbliższych lat będą narastać 
i sprawiać, że skala wyzwań z tym związanych, 
przed jakimi stanie NATO, Unia Europejska 
oraz ich państwa członkowskie również dy-
namicznie wzrośnie. 

Wobec trwającej od 2008 r., czyli od cza-
su konfliktu z Gruzją, wojny informacyj-
nej prowadzonej przez Federację Rosyjską, 
w którą w ostatnim roku tak aktywnie włą-
czyła się Białoruś, kluczowym narzędziem 
przeciwdziałania im jest komunikacja 
strategiczna, skoordynowana na poziomie 
sojuszniczym i wykorzystująca pełną paletę 
działań w środowisku informacyjnym. 

Z perspektywy Polski istotne jest nie tyl-
ko, by nasze cele komunikacji strategicznej 

były zgodne z  celami NATO i  UE, ale 
przede wszystkim, by były one należycie 
odzwierciedlone przez te ostatnie, wzmac-
niając przekaz narodowy przekazem mię-
dzynarodowym. 

Brak takiego przeciwdziałania sprawi, 
że agresorzy utrzymają swoją przewagę 
w środowisku informacyjnym, narzucając 
swoją narrację. Efektem końcowym może 
być przekonanie społeczności międzynaro-
dowej o potędze Rosji i wsparcie jej w osią-
ganiu swoich celów. 

Nowy wymiar wojny hybrydowej, 
prowadzonej przez Białoruś z wykorzy-
staniem – obok propagandy i działań in-
formacyjnych – nowych środków nacisku, 
takich jak ruchy migracyjne, jest rzeczywi-
stym i oczywistym zagrożeniem dla Pol-
ski. Wojna ta jest jednak tylko elementem 
globalnej wojny hybrydowej prowadzonej 
przez Federację Rosyjską, która jest z kolei 
rzeczywistym i oczywistym zagrożeniem 
dla NATO, UE i światowego systemu bez-
pieczeństwa. Ten kryzys, czwarty etap kon-
fliktu nowej generacji, według doktryny 
Gierasimowa, jest już realizowanym pre-
ludium do etapów ostatnich: rozwiązania 
i przywrócenia porządku zbliżonego do 
tego sprzed upadku ZSRR. Od efektyw-
ności działań poszczególnych państw, ale 
przede wszystkim ich koordynacji w ra-
mach wspólnoty międzynarodowej, w tym 
szczególnie NATO i  Unii Europejskiej, 
zależy, czy etapy te zakończą się osiągnię-
ciem celów zakładanych przez Federację 
Rosyjską i jej satelitę. Należy jednak pa-
miętać, że opisane w powyższym artykule 
działania, skupiające się na konkretnych 
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aspektach działań hybrydowych, prowa-
dzonych wobec Polski, Sojuszu i Unii, nie 
są jedynymi działaniami podejmowany-
mi przez Federację Rosyjską, aspirującą 
do roli globalnego mocarstwa. Prowadzi 
ona również wobec innych, państwo-
wych i międzynarodowych, podmiotów 

globalnego środowiska bezpieczeństwa 
działania ekonomiczne i polityczne obli-
czone na realizację jej aspiracji. Rosja dzia-
ła holistycznie i jedynie wspólne podejście 
państw zachodnich do podejmowanych 
przez nią działań może zniweczyć lub 
przynajmniej zniwelować ich efekty. 
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Inaugurując kampanię informacyjną #Fej-
koodporni, minister obrony narodowej 

Mariusz Błaszczak mówił o  konieczności 
stworzenia mechanizmów, które pozwolą 
przeciwdziałać dezinformacji. Dla Akade-
mickiego Centrum Komunikacji Strategicz-
nej (ACKS) wypracowanie takich rozwiązań 
jest jednym z głównych celów działalności. 
Od początku istnienia, a więc od maja 2021 
r., ACKS realizuje kolejne przedsięwzięcia 
na rzecz walki z dezinformacją. Niezwykle 
istotnego znaczenia tych inicjatyw dowodzi 
cyniczna gra polityczna, jaką obserwujemy 
w ostatnich miesiącach. Organizowanemu 
przy udziale białoruskich służb atakowi 
hybrydowemu towarzyszą działania dezin-
formacyjno-propagandowe, dla których 
spolaryzowane społeczeństwo i silne emocje 
polityczne mogą stanowić podatny grunt.

Na poziomie operacyjnym walka 
z dezinformacją opiera się na rzetelnym 
monitorowaniu, analizowaniu i dystrybu-
owaniu informacji, a procesom tym służą 
choćby nowoczesne narzędzia informa-
tyczne. Wpisują się one w pierwszy nurt 
przeciwdziałania dezinformacji, opierający 
się na naukowych analizach technicznych 

i tworzeniu algorytmów rozpoznających 
fałszywe wiadomości. Choć rozwój techno-
logii pozwala pozyskiwać informacje z wie-
lu źródeł, istotnie zwiększa on także możli-
wość ich intencjonalnego modyfikowania, 
sprzyjając manipulacji i rozprzestrzenia-
niu fałszywych narracji. W tym kontekście 
wchodzenie w dorosłość kolejnych cyfro-
wych tubylców może wydawać się szczegól-
nie niepokojące. W badaniach przeprowa-
dzonych na zlecenie ACKS przez Fundację 
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych 
– IBRiS zapytano respondentów o działa-
nia, jakie podejmują w związku z przeczy-
taniem nieprawdziwych informacji w me-
diach społecznościowych. Większość z nich 
zadeklarowała, że ignoruje post6. Polacy 
nie czują potrzeby walki z fake newsami 
– zwykle nie robią nic, aby je sprostować. 
Zazwyczaj nie chcą się angażować lub nie 
wierzą, że ich reakcja jest w stanie cokol-
wiek zmienić. Jak zatem stworzyć me-
chanizmy, które pozwolą przeciwdziałać 

6 Zob. M. Kurzejewski, A. Pacholska (oprac.), 
Badanie podatności na dezinformację, Biuletyn Aka-
demickiego Centrum Komunikacji Strategicznej, nr 1 
(2022), s. 18.

Jak budować „fejkoodporność”?

dr Marlena Zadorożna 
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dezinformacji? W jaki sposób budować 
społeczeństwo odporne na dezinformację?

Punkt wyjścia stanowi wypracowanie 
systemowego modelu edukacji medialnej. 
Próby sprostania temu wyzwaniu w niektó-
rych państwach europejskich zaowocowały 
wprowadzeniem trwałych inicjatyw eduka-
cyjnych dla najmłodszych, które kontynu-
owano na późniejszych etapach kształcenia. 
Tworzą one drugi nurt przeciwdziałania 
dezinformacji, a sprowadzają się do bieżące-
go reagowania na fałszywe treści. W szwedz-
kich szkołach podstawowych odróżniania 
informacji prawdziwych od fałszywych uczą 
się już pierwszoklasiści, z kolei brytyjscy na-
stolatkowie nauczani są wskazywania różnic 
między faktem a opinią oraz analizowania 
argumentów wspierających tezy zawarte 
w  informacjach medialnych. We Francji 
edukacja medialna stanowi obowiązkowy 
przedmiot nauczania w szkołach podstawo-
wych i ponadpodstawowych, a w Portugalii 
jest ona modułem realizowanym w ramach 
edukacji obywatelskiej. Tymczasem polska 
podstawa programowa kształcenia ogólnego 
zakłada rozwijanie umiejętności krytyczne-
go myślenia już od pierwszego etapu eduka-
cyjnego, co teoretycznie mogłoby wspierać 
spójną i długofalową strategię walki z dezin-
formacją. W praktyce jej podbudowę po-
winno stanowić doskonalenie kompetencji 
medialnych i informacyjnych nauczycieli.

Nauczaniu obywateli świadomego i od-
powiedzialnego korzystania z mediów muszą 
towarzyszyć jednak również inne formy ak-
tywnego przeciwstawiania się dezinformacji, 
wyrażające się choćby w doraźnym wspiera-
niu wysiłków rzetelnych mediów i organizacji 

pozarządowych. Przykładem jest podpisa-
nie w 2018 r. porozumienia w sprawie walki 
z fałszywymi informacjami przez trzynaście 
europejskich agencji informacyjnych, w tym 
Polską Agencję Prasową. Podłoże ich bezpo-
średniej współpracy miały tworzyć pogłę-
bione badania, monitoring i szybka wymia-
na informacji. O potrzebie podejmowania 
inicjatyw na rzecz rzetelnego dziennikar-
stwa świadczy kryzys zaufania do mediów, 
który dezinformacja nieustannie pogłębia, 
stanowiąc tym samym realne wyzwanie dla 
współczesnej demokracji. Dziennikarzom 
zarzuca się wybiórcze traktowanie rzeczy-
wistości, poszukiwanie sensacji i propago-
wanie nieobiektywnych narracji. Już same 
programy informacyjne stanowią zwykle oś 
sporu, bowiem ocena ich rzetelności wydaje 
się powiązana z sympatiami partyjnymi7. 

Kolejne inicjatywy podejmują także kon-
cerny medialne. Przeciwstawiając się roz-
powszechnianiu fałszywych wiadomości, 
współpracują często z niezależnymi weryfi-
katorami informacji, certyfikowanymi przez 
Międzynarodową Sieć Fact-Checkingową 
(IFCN). Należące do IFCN organizacje fact-
-checkingowe nie tylko przekazują obywate-
lom sprawdzone, bezstronne informacje, ale 
współdziałają także ze środowiskiem nauko-
wym, organizując wspólnie warsztaty i reali-
zując projekty edukacyjne. W styczniu około 
80 organizacji fact-checkingowych z ponad 
40 krajów wezwało szefostwo YouTube’a do 
podjęcia zdecydowanych działań wobec 
dezinformacji szerzącej się na tej platfor-
mie. Wśród zaproponowanych rozwiązań 

7 Ibid, s. 21.
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znalazło się uniemożliwienie algorytmom 
promowania treści tworzonych przez re-
cydywistów, którzy zamieszczają materiały 
regularnie oceniane jako dezinformacja. Ist-
niejące mechanizmy fact-checkerzy uznają za 
niewystarczające, zarzucając platformie brak 
znaczących wysiłków w przeciwstawianiu się 
dezinformacji oraz sprowadzanie dyskusji na 
ten temat do zero-jedynkowego wyboru: usu-
wania lub nieusuwania treści. Warto dodać, 
że w listopadzie 2021 r. Google, do którego 
należy YouTube, zadeklarował wprowadzanie 
zmian uniemożliwiających monetyzację tre-
ści negujących zmiany klimatyczne. Zgodnie 
z nową polityką zabrania się zatem zarabiania 
na treściach przedstawiających zmiany klima-
tyczne jako mistyfikację. To samo dotyczy re-
klam. Materiały nie mogą stać w sprzeczności 
w ugruntowanym konsensusem naukowym 
i doprowadzać do dezinformacji społeczności. 

Edukacja medialna, wsparcie rzetelnych 
mediów oraz współpraca z organizacjami po-
zarządowymi stanowią zatem trzy kluczowe 
obszary, w których należy zintensyfikować 
wysiłki na rzecz walki z dezinformacją, do-
określając podział zadań między admini-
stracją państwową, trzecim sektorem, śro-
dowiskiem naukowym i przedstawicielami 
mediów. W systemowym modelu edukacji 
medialnej za podstawę ewaluacji można 
przyjąć cyklicznie realizowane badania 
kompetencji medialnych i informacyjnych 
społeczeństwa – wówczas w centrum edu-
kacyjnych dążeń znalazłaby się zdolność do 
krytycznego odbioru informacji medialnych. 
W szerszej perspektywie uwagę należałoby 
skierować także na wiedzę o własnych mecha-
nizmach poznawczych i ich ograniczeniach. 

Na co dzień intensywnie wierzymy w swoje 
kompetencje analityczne, ignorując uniwer-
salne błędy ludzkiego myślenia. Szukamy 
powiązań w losowych zdarzeniach, a po ich 
znalezieniu formułujemy argumenty, które 
potwierdzają nasze pierwotne sądy. Chce-
my uniknąć wysiłku intelektualnego, więc 
myślimy heurystycznie, kurczowo trzymając 
się pierwszych – pochopnych – wniosków. 
Podatność na fake newsy warunkowana jest 
zatem sprawnością przejścia z intuicyjnego 
systemu przetwarzania informacji na system 
świadomy. Pobudzanie tejże świadomości, re-
fleksyjność i krytyczne myślenie zmniejszają 
wiarę w fałszywe komunikaty, niezależnie od 
grupy wiekowej. 

Konieczność reagowania na białoruskie 
działania dezinformacyjno-propagandowe 
przypomina o jeszcze jednym wymiarze 
walki z dezinformacją – polskim soft po-
wer. We wrogiej narracji, podsycanej pro-
wokacjami białoruskich służb, odzwier-
ciedlają się liczne próby zdyskredytowania 
Polski i osłabienia jej wpływu na politykę 
wschodnią UE i NATO. Nawet jeśli dąże-
nia do wzmocnienia zasięgu białoruskiej 
propagandy – jak choćby zapraszanie na 
granicę zachodnich dziennikarzy czy udzie-
lanie wywiadów amerykańskiej i brytyjskiej 
telewizji – mają ograniczoną skuteczność, 
wciąż służą one tworzeniu kolejnych zma-
nipulowanych przekazów w białoruskich 
mediach. Destrukcyjny wpływ na debatę 
publiczną skłania do podjęcia wspólnego 
wysiłku na rzecz przeciwdziałania dezinfor-
macji. Zdecydowana reakcja o charakterze 
systemowym wydaje się w tym przypadku 
najlepszym rozwiązaniem.
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Sytuacja, z którą wciąż mierzy się Woj-
sko Polskie i  służby podległe Mini-

sterstwu Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji na granicy polsko-białoruskiej 
jest absolutnie bezprecedensowa. Po raz 
pierwszy Polska stała się ofiarą tak jaw-
nego ataku hybrydowego. Migranci stali 
się żywą amunicją i są w cyniczny sposób 
wykorzystywani przez reżim dyktatora 
Łukaszenki. Do pomocy Straży Granicz-
nej w ochronie polskiej granicy zostali 
skierowani żołnierze, a  obecnie służbę 
w strefie przygranicznej pełni kilkanaście 
tysięcy wojskowych. To jedna z większych 
od lat operacji Sił Zbrojnych RP, która nie 
tylko była ogromnym wyzwaniem orga-
nizacyjnym, ale także wymusiła realizację 
nowych, dotąd niewykonywanych przez 
żołnierzy zadań. Wojskowi logistycy mu-
sieli zapewnić odpowiednie warunki kwa-
terunkowe, dostarczyć ekwipunek oraz 
żywność. Z inicjatywy ministra Mariusza 
Błaszczaka zadbano także o dodatki fi-
nansowe uwzględniające charakter i trud 
służby na granicy. Oprócz wyzwania orga-
nizacyjnego, było to jednak także ogrom-
ne wyzwanie komunikacyjne. 

Kryzys na granicy  
– kryzys komunikacyjny

O tym, jak dużym wyzwaniem będzie pro-
wadzenie polityki informacyjnej związanej 
z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, 
przekonaliśmy się zanim ten kryzys na do-
bre się rozpoczął. W lipcu ubiegłego, w od-
powiedzi na pogarszającą się sytuację na 
granicy litewsko-białoruskiej i łotewsko-
-białoruskiej, Mariusz Błaszczak, minister 
obrony narodowej podjął decyzję o budo-
wie na naszym odcinku granicy z Białoru-
sią tymczasowego ogrodzenia. Pomimo 
jasnych i  klarownych komunikatów, że 
płot jest zaporą, która ma spowolnić marsz 
migrantów i dać czas naszym służbom na 
reakcje, spotkaliśmy się z falą krytyki, że 
jest to rozwiązanie mało profesjonalne 
i nieskuteczne. 

Mateusz Kurzejewski 

Kryzys komunikacyjny na granicy polsko-białoruskiej 
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Oprócz prób ośmieszania tej decyzji, 
w polskich mediach zaczęły pojawiać się 
artykuły o tym, że ogrodzenie zniszczy 
ekosystem, doprowadzi do śmierci wielu 
ludzi, a cała konstrukcja jest nielegalna. 
Pomimo licznych komunikatów mini-
sterstwa i wypowiedzi ministra, krytyka 
nie ustawała. Spróbujmy sobie wyobrazić, 
w jakiej sytuacji znaleźlibyśmy się, gdyby 
nie decyzja o budowie płotu. W listopadzie 
doszło do dwóch masowych szturmów na 
polską granicę, a w kulminacyjnym mo-
mencie kryzysu dochodziło nawet do kil-
kuset prób nielegalnego wdarcia się na te-
ren naszego kraju. Do tego odnotowaliśmy 
niezliczoną ilość prowokacji białoruskich 
funkcjonariuszy wymierzonych w nasze 
wojsko i służby. Doświadczenia, które wy-
nieśliśmy po tej sytuacji, pozwoliły nam 
przypuszczać, że komunikacja na temat 
kryzysu granicznego będzie ogromnym 
wyzwaniem. Nie tylko ze względu na jego 
specyfikę, ale także na podejście niektó-
rych polskich mediów, które ten kryzys 
potraktowały jako kolejny epizod we-
wnętrznego sporu politycznego. 

Walka z fake newsami

Atak hybrydowy reżimu Łukaszenki 
był najbardziej intensywny w  okresie 
od września do końca listopada 2021 r. 
Wtedy też to, co dzieje się na granicy 
wzbudzało największe zainteresowanie 
społeczeństwa i mediów. W tamtym cza-
sie odnotowaliśmy największą liczbę fake 
newsów, jednak ich skala zaskoczyłaby 
każdego. Najbardziej bulwersujący przy-
kład dezinformacji wyszedł spod ręki 

generała rezerwy, byłego dowódcy gene-
ralnego Mirosława Różańskiego, który 
w mediach stwierdził, że żołnierze od co 
najmniej trzech dni nie otrzymują w ogóle 
posiłków. Osobiście uczestniczyłem w kil-
ku odprawach szefa MON z dowódcami 
zaangażowanymi w  kryzys na granicy, 
gdzie temat żywienia był jednym z pod-
stawowych. Żołnierze mieli zapewnione 
ciepłe posiłki włącznie z dostarczaniem 
ich w rejony posterunków. Zostały tak-
że zwiększone normy żywieniowe. Fake 
news generała Różańskiego był jednak 
wierzchołkiem góry lodowej. Najpoważ-
niejszymi przykładami dezinformacji 
były stwierdzenia o rzekomej brutalności 
polskich służb, o znęcaniu się nad zwie-
rzętami, o fatalnym stanie przygotowania 
i wyszkolenia wojska czy o terrorze wobec 
aktywistów działających w strefie (m.in. 
o rzekomym poprzebijaniu opon w samo-
chodach organizacji „Medycy na Granicy”, 
o które oskarżeni zostali żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej). Wszystkie te infor-
macje były dementowane przez Straż Gra-
niczną lub Wojsko Polskie. Konsekwent-
nie, na licznych konferencjach prasowych 
przedstawiane były fakty zaprzeczające 
tezom uderzającym w  Wojsko Polskie. 
Oczywiście mam pełną świadomość, że 
odpowiedzi na krytykę prasową są jed-
nym z podstawowych zadań biur praso-
wych na całym świecie. Jednak podczas 
kulminacyjnej fazy kryzysu na granicy, 
co najmniej ¾ czasu, który poświęcaliśmy 
na prowadzenie polityki informacyjnej, 
musieliśmy spędzać na prostowaniu fake 
newsów. 
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Jednym z bardziej absurdalnych przy-
kładów jest reakcja portalu onet.pl na 
podaną przez Ministerstwo oborny Na-
rodowej informację o wybudowanej przez 
białoruskie służby kładce na bagnach, 
która miała ułatwić migrantom dostęp do 
mniej strzeżonych przez polskie służby 
odcinków granicy. Białorusini w sposób 
systemowy ułatwiali migrantom nielegalne 
przekraczanie naszej granicy – albo uszka-
dzając ogrodzenie, albo odwracając uwagę 
funkcjonariuszy i żołnierzy, albo wresz-
cie budując infrastrukturę, która miała 
umożliwić swobodny marsz wzdłuż gra-
nicy nawet po bagnistych terenach, tak aby 
znaleźć miejsce, w którym możliwe będzie 
wejście na teren Polski. W październiku 
żołnierze pełniący służbę na granicy sfo-
tografowali nową kładkę wybudowaną 
przez Białorusinów. Następnie fotografia 
została umieszczona w internecie. Jeden 
z redaktorów Onetu w reakcji na nasze 
zdjęcie, zakwestionował jego prawdziwość, 
twierdząc, że kładka została wybudowana 
kilka miesięcy przed rozpoczęciem kryzysu 
i oczekiwał od nas podania dokładnych 
danych lokalizacyjnych. 

Najczęściej pojawiające się linie narra-
cyjne niektórych polskich mediów w związ-
ku z sytuacją na granicy:

 y Polskie służby i  wojsko wykazują się 
bezwzględnością i brutalnością wobec 
migrantów;

 y Migranci są wyłącznie ofiarami tego 
konfliktu;

 y Polskie władze ukrywają realną sytuację 
na granicy;

 y Polityka rządu wobec kryzysu jest błędna.

Międzynarodowa kampania 
dezinformacyjna
Atakowi hybrydowemu reżimu Łuka-
szenki towarzyszyła agresywna kampania 
dezinformacyjna wymierzona w  Polskę. 
Migranci byli zmuszani przez białoruską 
propagandę do udzielania wyreżyserowa-
nych wypowiedzi lub udziału w insceniza-
cjach. Białoruskie służby przygotowywały 
dla nich transparenty oskarżające Polskę 
o brutalność, nakłaniały do udziału w wy-
wiadach, w których polscy funkcjonariusze 
i żołnierze byli przedstawiani jako agreso-
rzy, a Polska jako kraj, który doprowadził 
do kryzysu na granicy. Tego rodzaju pro-
paganda jedynie w ograniczonym zakresie 
trafiała do Polski. Niektóre polskie media 
powielały przekazy przygotowywane przez 
Białorusinów, jednak ich siła oddziaływania 
wśród naszego społeczeństwa była raczej 
niewielka. Wynikało to m.in. z białoruskiej 
tendencji do braku jakiegokolwiek umiaru 
w fabrykowaniu przekazów. Dobrym przy-
kładem jest sposób, w jaki został wykorzy-
stany dezerter z Wojska Polskiego Emil Cz. 
Białoruska propaganda zmuszała go do opo-
wiadania historii o licznych morderstwach 
jakie mieli popełniać polscy żołnierze wo-
bec migrantów. W tego rodzaju opowieści 
nie byli w stanie uwierzyć nawet najwięksi 
zwolennicy zupełnie innego podejścia do 
kwestii walki z nielegalną migracją, niż to 
zaprezentowane przez polski rząd. Jednak 
białoruska propaganda dość mocno oddzia-
ływała na międzynarodową opinię publicz-
ną. Szczególnie w krajach oddalonych od 
Polski, w których obywatele nie mieli do-
stępu do szczegółów dotyczących sytuacji 
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na granicy polsko-białoruskiej, wytworzył 
się pogląd, że tak naprawdę to oba kraje – 
Polska i Białoruś – są w równym stopniu 
odpowiedzialne za kryzys graniczny. 

Niestety „zeznania” Emila Cz. były czę-
sto bezrefleksyjnie wykorzystywane przez 
polskie media. Portal Onet.pl zatytułował 
artykuł na temat słów dezertera, które wy-
powiedział w Białoruskich mediach „Szo-
kujące słowa Emila Czeczki: polskie wojsko 
zabiło 240 migrantów”, dopiero w dalszej 
części artykułu wyjaśniając, że takie stwier-
dzenia mogą być próbą manipulacji biało-
ruskich propagandzistów. 

Najczęściej pojawiające się linie narra-
cyjne białoruskiej propagandy w związku 
z sytuacją na granicy:

 y Polska jest odpowiedzialna za wywoła-
nie kryzysu migracyjnego;

 y Białoruś broni migrantów przez brutal-
nymi polskimi służbami;

 y Polska dąży do eskalacji konfliktu.

Straż Graniczna i Wojsko Polskie  
w roli komunikatorów

Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowe-
go zakładała m.in. brak dostępu dziennika-
rzy do strefy przygranicznej. Przez niemal 

trzy miesiące opinia publiczna bazowała na 
materiałach foto i wideo oraz komunika-
tach Straży Granicznej i Siły Zbrojnych RP 
w odniesieniu do sytuacji na granicy pol-
sko-białoruskiej. By zapewnić jak najwyższą 
jakość materiałów i przedstawiać rzetelne 
informacje na temat kryzysu, żołnierze zo-
stali wyposażeni w kamery nasobne. Do 
zadań na granicy została skierowana także 
Combat Camera DO RSZ oraz inne zespoły 
reporterskie funkcjonujące w strukturach 
Sił Zbrojnych RP. Umożliwiło to niemal 
codzienne prezentowanie materiałów na 
temat aktualnej sytuacji czy prowokacji 
służb białoruskich. W związku z konfliktem 
na granicy podjęto także decyzje o utwo-
rzeniu dwóch dodatkowych zespołów re-
porterskich typu Combat Camera w 18 i 16 
dywizji zmechanizowanej.

Komunikacja bezpośrednia – operacja 
„Silne Wsparcie”

Wojska Obrony Terytorialnej od po-
czątku kryzysu na granicy polsko-białoru-
skiej prowadziły operację „Silne Wsparcie”. 
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Początkowo działania żołnierzy WOT były 
skupione na bezpośrednim kontakcie z sa-
morządowcami, przedstawicielami lokalnych 
społeczności, np. sołtysami, a także mieszkań-
cami terenów objętych stanem wyjątkowym. 
Następnie m.in. doświetlali tereny małych 
miejscowości przygranicznych. Kolejnym 
obszarem jest szeroki pakiet działań bezpo-
średnich realizowanych na korzyść lokalnych 
społeczności. WOT uruchomił też specjalną 
linię wsparcia. Pod numerem 800-100-115 
przez całą dobę dyżurują żołnierze tego ro-
dzaju sił zbrojnych. Za pośrednictwem linii 
wsparcia można zgłosić wniosek o pomoc 
psychologiczną, a także inne doraźne potrze-
by. Ważnym aspektem działania linii jest tak-
że możliwość niwelowania niepokoju co do 
aktywności wojsk w terenie przygranicznym. 
Kolejnym obszarem działań są szkolenia 
z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzo-
ne na rzecz lokalnych samorządów, w tym 
także doradztwo w zakresie zabezpieczenia 
systemów teleinformatycznych. Te zada-
nia wykonują wojskowi eksperci z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, którzy pełnią służbę 
w WOT w ramach Zespołu Działań Cyber-
przestrzennych. Na potrzeby poszerzania 
świadomości informacyjnej mieszkańców 
strefy przygranicznej, Wojskowy Instytut 
Wydawniczy we współpracy z  Centrum 
Operacyjnym MON przygotował specjal-
ne wydanie „Polski Zbrojnej” skierowane 
właśnie do osób najbardziej narażonych na 
dezinformację spowodowaną kryzysem na 
granicy. 

Te działania miały na celu przede 
wszystkim prowadzenie rzetelnej kampanii 
informacyjnej wśród lokalnej społeczno-
ści, czyli osób najbardziej narażonych na 
działania dezinformacyjne. Operacja „Silne 
Wsparcie” przyniosła wymierne efekty. Jak 
wynika z  raportu Akademickiego Cen-
trum Komunikacji Strategicznej „Badanie 
podatności na dezinformację” działania 
Wojska Polskiego na granicy są zauważalne 
zdaniem ponad 80 proc. pytanych. Jedno-
cześnie 90 proc. osób ocenia, że obecność 
żołnierzy jest w tym regionie potrzebna.
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Zmiany geopolityczne w  systemie 
międzynarodowego bezpieczeństwa 

i  agresywna postawa Federacji Rosyj-
skiej, stwarzającej podprogowe dylematy 
strategiczne, wymusiła potrzebę adaptacji 
struktur NATO. Informacja i towarzysząca 
jej narracja stały się powszechnie wykorzy-
stywaną bronią8, a rola środowiska infor-
macyjnego w dynamicznie zmieniającym 
się środowisku bezpieczeństwa nigdy nie 
była ważniejsza niż obecnie. Wyzwania 
dla NATO, jego poszczególnych państw 
członkowskich, ich społeczeństw oraz wy-
znawanych przez nas wartości są oczywi-
ste i doświadczane każdego dnia. Będąc 
integralnym elementem mającym wpływ 
na środowisko informacyjne, zdaliśmy 
sobie jako Sojusz sprawę z potrzeby kom-
pleksowego rozwoju struktur komunika-
cji strategicznej. Pozwalają one bowiem 
poddać analizie, zaplanować i komplek-
sowo zrealizować działania wpływające na 
kształtowanie środowiska informacyjnego 
w ramach wspólnej, spójnej i wyprzedza-
jącej narracji.

8 https://shape.nato.int/news-archive/2019/
perception-becomes-reality (dostęp: 10.02.2022).

Jednolitość przekazu, zarówno wobec 
naszych potencjalnych przeciwników, jak 
i też strategicznych graczy, a także ciągła 
adaptacja, innowacyjność oraz szybkość 
działania NATO są kluczem do sukcesu 
w obszarze walki o dominację w sferze in-
formacyjnej. Mając na uwadze doświadcze-
nia z przeszłości, musimy porzucić podej-
ście responsywne, proaktywnie podchodzić 
do kwestii konfrontacji w przestrzeni infor-
macyjnej i być w gotowości do przejmowa-
nia inicjatywy. Zmiana schematu działania 
w obszarze informacyjnym na taki, który 
wpłynie na tworzenie dylematów strate-
gicznych u potencjalnych adwersarzy oraz 
kreowanie pozytywnego wizerunku NATO, 
jest właściwą odpowiedzią Sojuszu na nad-
chodzące wyzwania w ujęciu 360 stopni.

Rosyjska koncepcja wykorzystania i rola 
informacji jako niemilitarnego instrumentu 
siły w rozwiązywaniu konfliktów została 
przedstawiona w lutym 2013 r. w artykule 
szefa Sztabu Generalnego FR gen. Walerija 
Gierasimowa, opublikowanym w „Kurie-
rze Militarno-Przemysłowym”. Konfron-
tacja informacyjna jest jedynym elemen-
tem obecnym i planowanym do realizacji 

Komunikacja strategiczna w Naczelnym Dowództwie 
Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE)

gen. dyw. Piotr Błazeusz
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we wszystkich sześciu fazach konfliktu9. 
W następnym roku znalazło to również po-
twierdzenie w rosyjskiej doktrynie militar-
nej10 i zostało praktycznie zweryfikowane 
podczas konfliktu na wschodzie Ukrainy 
oraz nielegalnej aneksji Krymu. Osiągnię-
cie i utrzymanie dominacji informacyjnej 
w ramach konfrontacji podprogowej oraz 
działań bojowych jest uznawane w rosyj-
skiej myśli strategicznej za kluczowe dla 
zapewnienia powodzenia i sukcesu.

Rosyjska militaryzacja informacji wyma-
gała adaptacji NATO i stworzenia Naczelne-
mu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie 
(SACEUR) narzędzia do szeroko pojętego 
przeciwdziałania. W rezultacie w 2018 r., po 
przyjęciu przez Komitet Wojskowy NATO 
Polityki wojskowej komunikacji strategicznej 
NATO (MC 0628), w SHAPE powstał Za-
rząd Komunikacji, podlegający bezpośrednio 
SACEUR. Jego rolą jest „ustalanie zintegro-
wanych kierunków i wytycznych do komuni-
kacji strategicznej oraz funkcji informacyjnej 
w odniesieniu do operacji Sojuszu, jego po-
lityki, ćwiczeń oraz planowania obronnego 
w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu”11. Inny-
mi słowy, Zarząd pełni rolę wspierającą w sto-
sunku do SACEUR wraz z Grupą Dowódcy 
oraz wszystkich komórek organizacyjnych 
SHAPE. Przedstawiciele Zarządu uczest-
niczą w praktycznie wszystkich procesach 
planowania i realizacji wszelkiego rodzaju 

9 https://vpk-news.ru/articles/14632 (dostęp: 
10.02.2022).

10 https://sgp.fas.org/crs/row/IF11625.pdf (do-
stęp: 10.02.2022).

11 MC 0628 NATO Military Policy on Strategic 
Communications, 26 July 2017.

przedsięwzięć, poprzez aktywny udział lub 
ich uzgadnianie. Głównym zadaniem jest wy-
jaśnianie w spójny sposób różnym wewnętrz-
nym i zewnętrznym odbiorcom, dlaczego 
Sojusz podejmuje określone działania oraz 
na czym one polegają.

Dyrektor Zarządu jest jednocześnie głów-
nym doradcą SACEUR ds. komunikacji stra-
tegicznej. W skład Zarządu wchodzą cztery 
Oddziały: Komunikacji Społecznej, Planowa-
nia, Ćwiczeń, Szkolenia i Doktryn, Integracji 
Informacji oraz Interakcji Kluczowego Per-
sonelu SHAPE. Zarząd etatowo liczy prawie 
50 osób, w tym ok. 20 procent pracowników 
cywilnych. W kierownictwie Zarządu i każ-
dym z Oddziałów, z wyjątkiem jednego jest 
6–10 etatów. Oddział Komunikacji Społecz-
nej stanowi wyjątek i ma prawie 20 etatów12. 
Szef Oddziału Komunikacji Społecznej jest 
członkiem Specjalnej Grupy Doradców SA-
CEUR i ma do niego bezpośredni dostęp 
w sprawach dotyczących swojego obszaru 
odpowiedzialności, a także pełni funkcję jego 
rzecznika prasowego13. Jednocześnie jest za-
stępcą dyrektora Zarządu. Odpowiada za two-
rzenie i koordynację przekazu wewnątrz i na 
zewnątrz SHAPE oraz podległych jednostek 
organizacyjnych. Ponadto prowadzi komuni-
kację z odbiorcami wewnątrz struktur NATO, 
państw-członków oraz partnerów, jak również 
zewnętrznymi. Dodatkowo Oddział moni-
toruje media, w tym także społecznościowe, 
i przygotowuje ocenę środowiska informa-
cyjnego zgodnie z oczekiwaniami SACEUR. 

12 Na podstawie doświadczeń z  okresu służby 
autora w SHAPE.

13 https://shape.nato.int/resources/3/website/
PA_handbook.pdf (dostęp:10.02.2022).
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Oddział Planowania, Ćwiczeń, Szkole-
nia i Doktryn integruje oraz synchronizu-
je cele i efekty komunikacji strategicznej 
we wszystkich przedsięwzięciach SHAPE 
związanych z planowaniem na poziomie 
strategicznym operacji wojskowych i stra-
tegicznych ćwiczeń na dużą skalę. Ponadto 
koordynuje, integruje i wspiera uwzględ-
nianie wszelkich aspektów komunikacji 
strategicznej w szkoleniu kolektywnym, 
certyfikacji oraz przygotowaniu nie-
zbędnych sił do realizacji zadań zgodnie 
z koncepcją ich użycia. Kreuje na poziomie 
SHAPE politykę komunikacji strategicznej, 
koordynuje jej implementację przez pod-
władnych i współuczestniczy w jej budowa-
niu na poziomie Kwatery Głównej NATO. 
Odpowiada też za opracowywanie wytycz-
nych do implementacji celów komunika-
cyjnych Sojuszu, doradzanie według po-
trzeb kluczowemu personelowi SHAPE, 
dowódcom sojuszniczych operacji, misji 
i działań oraz wytwarzanie niezbędnych 
załączników dotyczących komunikacji 

strategicznej w różnego rodzaju dokumen-
tach planistycznych SHAPE.

Natomiast Oddział Integracji Informacji 
rozwija koncepcje i narzędzia wspierające 
systemową analizę, modelowanie, symula-
cję oraz ocenę środowiska informacyjnego. 
Prowadzenie przedmiotowych analiz ma 
zapewnić tworzenie klarownych, holistycz-
nych i gotowych do użycia produktów dla 
decydentów i sztabu SHAPE. Zajmuje się 
również oceną oraz charakterystyką pod 
kątem analiz potencjalnych audytoriów 
oraz utrzymywaniem stosownych baz da-
nych. Monitoruje i analizuje dostępne źró-
dła informacji w celu budowania wspólnej 
świadomości sytuacyjnej oraz identyfikacji 
sygnałów wskazujących na powstawanie 
lub rozwój kryzysu. 

Z kolei Oddział Interakcji Kluczowego 
Personelu SHAPE planuje, koordynuje i za-
rządza udziałem kierownictwa oraz osób 
na stanowiskach kierowniczych, których 
działania można wykorzystać do osiągania 
efektów strategicznych. W jego obszarze 

Rys. 1. Struktura organizacyjna Zarządu Komunikacji SHAPE
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Źródło: https://shape.nato.int/page8251027 (dostęp: 10.02.2022)
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pozostają również kontakty w ramach wizyt 
pozaprotokolarnych i konferencji, a także 
zadania z zakresu relacji z społecznością 
SHAPE (wojskowi, pracownicy cywilni, 
kontraktorzy i  ich rodziny), w  ramach 
Struktury Dowodzenia i Sił NATO oraz 
sojusznikami, w tym lokalną społecznością 
oraz władzami Belgii jako państwa gospo-
darza i partnerami14.

Utworzenie Zarządu Komunikacji 
w SHAPE przyczyniło się do maksyma-
lizacji wysiłków w transformacji wytycz-
nych komunikacyjnych poziomu politycz-
nego na potrzeby wojskowe. Powstające 
w  Kwaterze Głównej NATO wytyczne, 
które zawierają głównie narracje, trans-
formowane są na język wojskowy, a plani-
ści skupiają swój wysiłek na operacyjnym 
wykorzystaniu komunikacji, w tym także 

14 http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/
uploads/2020/01/NATO-STRATEGIC-COM-
MUNICATION-HANDBOOK.pdf (dostęp: 
10.02.2022), https://info.publicintelligence.net/
MCDC-MilStratComHandbook.pdf (dostęp: 
10.02.2022) i  na podstawie doświadczeń autora 
z okresu służby w SHAPE.

działań wojskowych istotnych z perspek-
tywy potrzeb kształtowania środowiska 
informacyjnego. SACEUR otrzymał na-
rzędzia umożliwiające analizę, planowa-
nie, koordynację i synchronizację działań, 
wykorzystywanych zarówno reaktywnie, 
jak i tych wyprzedzających w stosunku do 
wyselekcjonowanych audytoriów. Nowo 
powstałe struktury pozwalają także pro-
wadzić ocenę efektów w środowisku infor-
macyjnym, która z kolei wydaje się kluczo-
wa w kontekście dostosowania wysiłków 
komunikacyjnych do potrzeb audytoriów 
będących w sferze naszego zainteresowa-
nia oraz ewoluującego środowiska infor-
macyjnego. W rezultacie przekaz Sojuszu 
jest spójny na poziomie polityczno-woj-
skowym, amplifikowany zintegrowany-
mi działaniami podejmowanymi przez 
dowództwa operacyjne, połączone oraz 
elementy taktyczne15.

15 https://www.militairespectator.nl/thema/
operaties/artikel/how-operate-information-e-
nvironment (dostęp: 10.02.2022).
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W arto stale pamiętać, że współcześnie 
komunikacja ma niebagatelne zna-

czenie dla każdej organizacji państwowej 
czy prywatnej. Można pokusić się o tezę, 
że wręcz dominuje nad innymi działami. 
W  sytuacji pandemii, zachwiania po-
czucia bezpieczeństwa i wielu niewiado-
mych, której doświadczały wszystkie kraje 
w 2021 r., spójne i rzetelne dostarczanie 
wiedzy opinii publicznej było tym bardziej 
powinnością MON.

Komunikacja, jak wiadomo, stanowi 
także jeden z filarów funkcjonowania bez-
pieczeństwa państwa. W  sytuacji braku 
przekazu, czy też manipulacji, liczne wrogie 
narracje mogą prowadzić w konsekwencji 
do poważnej destabilizacji porządku pu-
blicznego. Dlatego rzeczowa, terminowa, 
przystępna i  intensywna komunikacja 
prowadzona przez MON w 2021 r. była 
ogromnie ważna. Długotrwałe sytuacje 
kryzysowe, takie jak pandemia czy kry-
zys na granicy polsko-białoruskiej, miały 
i wciąż mają bardzo istotny i zdecydowa-
ny wpływ na bezpieczeństwo Polski, stąd 
też Ministerstwo Obrony Narodowej i Siły 
Zbrojne RP pozostawały w nie szczególnie 

zaangażowane. Dlatego też te właśnie wy-
zwania przełożyły się na przygotowanie 
i intensywność komunikacji strategicznej 
MON w tych obszarach. Przy czym koor-
dynacja komunikacji dotyczącej zwalcza-
nia skutków pandemii była kontynuacją tej 
z 2020, przy dostosowaniu do zmieniają-
cych się okoliczności, w tym w szczegól-
ności zaangażowaniu Wojska Polskiego 
w akcję #SzczepimySie. 

W drugiej połowie rozpoczęły się dzia-
łania hybrydowe ze strony władz białoru-
skich wymierzone przeciw Polsce. Wojsko 
Polskie zostało zaangażowane do wsparcia 
Straży Granicznej, realizowało także bu-
dowę zapory tymczasowej, która znacznie 
spowolniła skuteczność ataków migrantów 
na polską granicę. W związku z zaanga-
żowaniem wojsk sojuszniczych z Estonii 
i Wielkiej Brytanii prowadzono komuni-
kację także zorientowaną na odbiorcę za-
granicznego. 

Ważnym aspektem działań komuni-
kacyjnych w odbiorze zarówno między-
narodowym, jak i wewnętrznym było za-
kończenie po 20 latach, w czerwcu 2021 r., 
wykonywania zadań w  ramach misji 

Dagmara Jarosławska

Komunikacja MON w 2021 roku  
a wyzwania kryzysowe
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„Resolute Support” przez Polski Kontyn-
gent Wojskowy misji w Afganistanie, a na-
stępnie powodzenie misji ewakuacyjnej 
z Kabulu prowadzonej w sierpniu 2021 r. 
Została ona przeprowadzona z powodu 
rosnącego zagrożenia ze strony talibów po 
wycofaniu z tego kraju sił NATO. Łącznie 
zorganizowano 44 loty, dzięki którym do 
Polski przybyło bezpiecznie ponad 1000 
Afgańczyków współpracujących z woj-
skami NATO. Ewakuowani zostali też 
Polacy.

Mimo kolejnych fal pandemii i związa-
nych z tym restrykcji, ograniczeń zdrowot-
nych personelu, czy też ograniczeń w utrzy-
mywaniu relacji kontaktów bezpośrednich 
z  obywatelami, MON bardzo aktywnie 
korzystało z różnorodnych narzędzi, aby 
rzetelnie i terminowo dostarczać informa-
cje o prowadzonych działaniach zarówno 
dziennikarzom, jak i bezpośrednio opinii 
publicznej.

Szef MON, minister Mariusz Błaszczak 
pozostawał bardzo aktywny w komuni-
kacji zewnętrznej. Informował o swoich 
decyzjach i o tym, co ważnego dzieje się 
w  ministerstwie za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, jak i w licznych 
wywiadach radiowych i telewizyjnych – po-
nad 130, w tym 76 komentarzy on-record 
wymagających błyskawicznej reakcji ade-
kwatnie do sytuacji – oraz wyczerpujących, 
dłuższych przekrojowych wypowiedzi pra-
sowych (19). 

Minister uczestniczył także w  143 
wydarzeniach zorganizowanych przez 
CO MON z  udziałem mediów w  jed-
nostkach wojskowych, na poligonach, 

w wydarzeniach państwowych, w miej-
scach zaangażowania wojska rzecz spo-
łeczności lokalnych, kryzysowych, roczni-
cowych czy wydarzeniach zagranicznych 
(14). Komunikacji wewnętrznej służyły 
codzienne odprawy z kadrą kierowniczą 
MON i  Sił Zbrojnych RP, w  sytuacjach 
spowodowanymi restrykcjami sanitarnym 
via system wideo.
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W  komunikacji reaktywnej dzienni-
karze zadali CO MON blisko 3 tys. pytań 
drogą mailową, a  obywatele złożyli 339 
wniosków trybie dostępu do informacji 
publicznej. 
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Przygotowano 149 publikacji na stro-
nie www.gov.pl/web/obrona-narodowa, 
116 galerii w portalu Flickr, 113 filmów 
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na YouTube. Zamieszczono ponad 3900 
twittów w języku polskim oraz 356 w an-
gielskim oraz 1850 postów na Facebooku 
MON.

Social media MO

Twitter
FBWojskoPolskie
FacebookMON
TwitterAng
Web
Flickr
YouTube

 

 

3947

1850

1887

357

149 116 113

Aktywności resortu obrony narodowej 
znalazły swój wyraz w licznych publika-
cjach mediów centralnych, lokalnych czy 
portali internetowych. Liczba publikacji 
ogółem to: w prasie – 1057; w radiu i tele-
wizji – 5596; w portalach internetowych – 
7484. Co istotne, ponad połowa materiałów 
w 54% w prasie centralnej miała charakter 
pozytywny16. 

Wydźwięk

Pozytywny
Neutrealny
Nnegatywny

 

54%

30%

16%

16 Opr. własne Wydziału Monitoringu Mediów 
CO MON.

Oczywiście, CO MON w 2021 r. także 
prowadziło politykę informacyjną od-
zwierciedlającą realizację stałych priory-
tetów urzędowania szefa MON. Informo-
waliśmy o konsekwentnych działaniach 
w  obszarach: unowocześniania Wojska 
Polskiego, ważnych kontraktach (m.in. 
czołgi Abrams, bezzałogowe systemy 
rozpoznawczo-uderzeniowe średnie-
go zasięgu Bayraktar, okręty Miecznik), 
zwiększenia liczebności WP, umacniania 
pozycji we współpracy sojuszniczej (misja 
PKW Islandia, BalticAirPolicing), dzia-
łalności szkoleniowej (ćwiczenia Dragon 
i Defender) czy projektach edukacyjnych 
i  prospołecznych (MurAleHistoriaWP, 
MuremzaMundurem).

Prasa

GPC
RP
GW
POLITYKA
GDP
SE  

69%

11%

11%

4% 3%2%

Mimo trudniejszych warunków, wy-
znaczonych przez pandemię czy sytuacje 
kryzysowe, dla powodzenia skuteczności 
narracji niedopuszczalna jest „cisza” czy 
próżnia informacyjna. Dezinformacja 
i fałszywe linie narracyjne w 2021 r. były 
szczególnym wyzwaniem identyfikowanym 
w  środowisku informacyjnym. Dlatego 
też MON wraz z Akademickim Centrum 
Komunikacji Strategicznej przygotowało 
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kampanię #fejkoodporni, która została 
zainicjowana 17 września 2021 r.17 i  jest 
rozwijana.

Działania komunikacyjne MON 
i  struktur podległych miały wpływ na 
odbiór społeczny Sił Zbrojnych RP i za-
owocowały wysokimi ocenami. Wojsko 
Polskie w 2021 r. dobrze oceniało ⅔ ba-
danych, a od marca 2021 r. zanotowano 
wzrost o 3% do poziomu 66%18. Z kolei 
działania żołnierzy podczas kryzysu na 
granicy polsko-białoruskiej, mimo że 

17 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/
inauguracja-kampanii-fejkoodporni2. 

18 Badanie CBOS 119/2021, 7.10.2021 r. „Oce-
ny działalności instytucji publicznych”.

wykonywane tylko przez kwartał 2021 r., 
według badań ACKS19 zauważyło 100% 
respondentów, a pozytywnie oceniło je 
ponad 80% badanych. Bez wysiłku i za-
angażowania komunikacyjnego MON i Sił 
Zbrojnych RP z pewnością takie wartości 
nie byłyby możliwe do osiągnięcia. Co 
więcej, wobec nieobecności dziennikarzy 
w strefie granicznej, takie postrzeganie zo-
stało osiągnięte bezpośrednio, dzięki służ-
bie żołnierzy na granicy i komunikatorów, 
którzy zbudowali obraz opinii publicznej 
poprzez systematyczne przekazy słowne 
i multimedialne.

19 Badanie IBRIS 6-10.12.2021 r. na zlecenie 
ACKS.
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Rok 2022 w świecie wielkiej polityki roz-
począł się m.in. spotkaniami na wysokim 

szczeblu, organizowanymi, by rozmawiać 
o sytuacji na Ukrainie i prawdopodobnej, po-
nownej bezprawnej agresji Rosji. Demokra-
cje zachodnie starają się przekonać Moskwę, 
iż ponowny atak obciąży Rosję dotkliwymi 
sankcjami. Niestety hybrydowe działania 
W. Putina, nawet jeżeli nie przyjmą formy 
otwartego konfliktu zbrojnego, z pewnością 
będą kontynuowane. Jednym z narzędzi, któ-
rymi Rosja eskaluje napięcie jest manipulacja 
informacją przy pomocy fake news. 

Jak podkreśla Siarhiej Pieliasa: „Rosyjska 
dezinformacja na temat Ukrainy nabrała 
niespotykanych wcześniej rozmiarów wraz 
z początkiem rewolucji na Majdanie i trwa 
w najlepsze. Rozpowszechnianie zmanipulo-
wanych lub sfabrykowanych informacji towa-
rzyszy agresywnym działaniom militarnym 
i ma swoje określone cele na Ukrainie i poza 
jej granicami”20. Polski Instytut Spraw Między-
narodowych (PISM) podaje: „Widzimy nara-
stające zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji, 

20 Siarhiej Pieliasa, komentator spraw międzyna-
rodowych dla Belsat TV, Kremlowskie media: Ukra-
ina słaba i jest zagrożeniem (brak źródła i daty).

szantaż energetyczny lub innego rodzaju”21. 
Artem Dechtiarenko, rzecznik Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy oświadczył, że informacja 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji 
o zatrzymaniu ukraińskich agentów to fake 
news: „Podobne oświadczenia FSB Rosji na-
leży rozpatrywać wyłącznie przez pryzmat 
wojny hybrydowej, w której informacyjna 
propaganda i rozpowszechnianie fejków mają 
znaczną rolę”22. Stowarzyszenie Demagog in-
formuje w swoim raporcie, że zebrano około 
13 tys. przykładów rosyjskiej dezinformacji, 
z których niemal 5 tys. skierowanych jest prze-
ciwko Ukrainie, jej rządowi i społeczeństwu23.

Wiele instytucji, w tym stowarzyszeń 
i  fundacji zwalcza dezinformację, pro-
ponując zestaw reguł, które mają pomóc 
społeczeństwu w identyfikowaniu oznak 
fałszywego przekazu. Portal Panoptykon 
sugeruje stosowanie następujących „filtrów”, 
aby odkryć, co jest prawdą, a co nią nie jest:

21 https://www.pism.pl/publikacje/ukraina-je-
st-czescia-europy-srodkowej

22 https://www.tvp.info/57242296/ukraina-sbu-in-
formacja-fsb-o-ukrainskich-agentach-to-fake-news

23 https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
ukraina-na-celowniku-dezinformacji-kremla/

ppłk Tomasz Gergelewicz

Stowarzyszenie Demagog i Fundacja INFO OPS Polska 
na froncie walki z dezinformacją
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 y Szukaj u źródeł,
 y Przyjrzyj się cytowanym źródłom i eks-

pertom,
 y Sprawdź, czy tekst sam sobie nie zaprzecza,
 y Sprawdź, czy zgadzają się fakty,
 y Skontaktuj się bezpośrednio ze źródłem,
 y Szukaj własnych źródeł,
 y Porównaj cytowane dane z tymi dostęp-

nymi publicznie w oficjalnych źródłach24.
Elementy fact-checkingu wskazane są 

także w kampanii #fejkoodporni25 prowa-
dzonej przez Akademickie Centrum Ko-
munikacji Strategicznej:

 y Sprawdź, kto do Ciebie mówi,
 y Zastanów się, kto do Ciebie mówi,
 y Oceń wiarygodność źródła,
 y Pomyśl, czy nie jesteś manipulowany26.

Powyższe zasady są łatwe do zapamię-
tania, ale odbiorcy mediów muszą dostrze-
gać potrzebę ich stosowania i powinny być 
świadomi, że walka z dezinformacją jest 
obowiązkiem każdego użytkownika prze-
strzeni informacyjnej.

Walka z dezinformacją jest problemem 
na tyle istotnym, że powstają kolejne insty-
tucje zajmujące się tym zagrożeniem. Jedną 
z wiodących jest Stowarzyszenie Demagog.

Demagog podkreśla, że jest pierwszą 
w Polsce organizacją fact-checkingową. Jego 

24 https://panoptykon.org/stop-dezinformacji-
-przewodnik

25 https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/fejko-
odporni/

26 https://mobile.twitter.com/hashtag/fejkood-
porni?src=hashtag_click

misją jest walka z fałszywymi informacjami 
(fact-checking) i dezinformacją (disinforma-
tion debunking) oraz dostarczanie obywate-
lom rzetelnych, bezstronnych i sprawdzo-
nych informacji (fact delivering)27. Natomiast 
celem Stowarzyszenia jest edukowanie oby-
wateli w kwestii weryfikacji informacji, czyli 
jak odróżnić fakt od fałszu28.

Rozwijając znaczenie misji Demagoga, 
można posłużyć się wypowiedzią Małgorzaty 
Kilian, Prezesa Stowarzyszenia, która definiu-
je różnice pomiędzy fake newsem a dezinfor-
macją i wyjaśnia, co oznacza fact-checker: 
„Wyrażenie fake news stało się elementem 
debaty publicznej wykorzystywanym w wy-
powiedziach osób publicznych (…). To, 
o czym mówimy jako Demagog, to fałszywe 
informacje, pod którymi znajdziemy dezin-
formację jako większe zjawisko. Polega ono 
na tym, że osoby lub grupy ludzi o negatyw-
nych intencjach rozprzestrzeniają niepraw-
dziwe informacje na dany temat. Celem jest 
oczywiście wyrządzenie krzywdy adresatom 
lub domniemanym autorom informacji (…). 
Przeprowadzamy research, szukamy rzetel-
nych źródeł informacji i analizujemy, czy po-
zyskane dane są zgodne z rzeczywistością. 
Stąd nazwa analityk albo fact-checker, czyli 
osoba, która sprawdza fakty”29. Zatem misją 
Demagoga jest checking, debunking i deli-
vering jako podstawa uświadamiania i edu-
kowania społeczeństw w zakresie zagrożeń 
płynących ze środowiska informacyjnego.

27 https://demagog.org.pl/stowarzyszenie-de-
magog-pierwsza-w-polsce-organizacja-factchec-
kingowa/

28 Ibid.
29 https://publicystyka.ngo.pl/demagog-dla-na-

szej-organizacji-slowa-maja-ogromne-znaczenie
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Raport Demagog dotyczący fake new-
sów pn. „Krytyczny umysł”30 wykazuje, że 
dla 80% badanych, obecność informacji, 
które są nieprawdziwe stanowi problem, 
a 49% badanych za główną przyczynę po-
wstawania fałszywych informacji uzna-
je chęć wpływania na opinie odbiorców. 
Przeprowadzone badania były punktem 
wyjścia do uruchomienia przez Demagog 
kampanii edukacyjnej oraz platformy e-le-
arningowej31. Demagog zdefiniował nastę-
pujące cele edukacyjne, m.in.:

 y Kontrola przejrzystości debaty publicznej;
 y Rozpowszechnianie i ochrona swobód 

obywatelskich, a także działań wspoma-
gających rozwój demokracji;

 y Wspieranie partycypacji obywateli w ży-
ciu publicznym;

 y Zacieśnianie współpracy z innymi pod-
miotami na polu analiz oraz aktywizacji 
społeczeństwa32.
Stowarzyszenie prowadzi platformę edu-

kacyjną, która służy do nauki krytycznego 
podejścia do debaty publicznej, wyszuki-
wania rzetelnych źródeł informacji oraz od-
różniania faktów od opinii33. Na platformie 
prowadzone są kursy i szkolenia, m.in.:

 y Fałszywe informacje. Jak sobie z nimi 
radzić;

30 Więcej informacji oraz treść raportu znajduje 
się na: https://krytycznyumysl.pl/

31 https://www.gov.pl/web/krrit/krytyczny-
-umysl---raport-stowarzyszenia-demagog

32 https://demagog.org.pl/stowarzyszenie-de-
magog-pierwsza-w-polsce-organizacja-factchec-
kingowa/

33 https://platforma.demagog.org.pl/o-platfor-
mie/

 y Sposoby weryfikacji informacji w In-
ternecie;

 y Fact-checking, czyli jak weryfikować 
fakty;

 y Krytyczne myślenie – o faktach, opi-
niach i zadawaniu właściwych pytań;

 y Narzędzia fact-checkera34.

W  ramach platformy Demagog pro-
wadzi Akademię fact-checkingu. Eksperci 
Demagoga realizują warsztaty i webinaria, 
na których wyjaśniają, w jaki sposób wy-
szukiwać i weryfikować informacje, oceniać 
wiarygodność źródeł, korzystać z użytecz-
nych narzędzi online oraz jak walczyć z fake 
newsami. Projekt skierowany jest m.in. do 
uczniów i studentów, nauczycieli i senio-
rów35 (Demagog proponuje nawet gotowe 
scenariusze zajęć dla najmłodszych36).

Demagog wykonuje analizy i publiku-
je raporty dotyczące dezinformacji, z jaką 
zmaga się polskie i światowe społeczeń-
stwo37. Są one ułożone tematycznie i ukie-
runkowane na najważniejsze sfery środo-
wiska informacyjnego, m.in.:

 y Fake news,
 y Bezpieczeństwo,
 y Sprawy międzynarodowe,
 y Służby specjalne,

a także na różne regiony świata oraz po-
szczególne państwa38.

34 https://platforma.demagog.org.pl/kursy/,  
https://platforma.demagog.org.pl/szkolenia/

35 https://akademia.demagog.org.pl/
36 https://platforma.demagog.org.pl/tag/scena-

riusze/
37 https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
38 Ibid.
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Żdrodło: https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/

W ramach walki z dezinformacją Demagog proponuje metodologię weryfikacji informacji, 
czyli „fact-checking w 4 krokach”39:

39 https://demagog.org.pl/jak-sprawdzamy-fake-newsy/

Żródło: https://demagog.org.pl/nasza-metodologia-jak-weryfikujemy-wypowiedzi/
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Demagog przyjął następujące oznaczenia wiarygodności informacji:

Żródło: https://demagog.org.pl/nasza-metodologia-jak-weryfikujemy-wypowiedzi/

Demagog to również autorskie projekty, 
w tym kolejny sezon Podcastu, stworzenie 
gry edukacyjnej: „Fajnie, że wiesz” oraz uru-
chomienie ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej pn.: „Nie bądź botem. Włącz myślenie!”40. 

Podczas konferencji Akademickiego 
Centrum Komunikacji Strategicznej ofi-
cjalnie rozpoczynającej kampanię społecz-
ną #fejkoodporni, Prezes Stowarzyszenia 
podkreśliła, że jako społeczeństwo nie po-
trafimy weryfikować informacji, ponieważ 
nikt nas tego nie uczy: „Nadal w szkole nikt 
nie uczy nas krytycznego myślenia i edu-
kacji medialnej”41. Jednocześnie w swojej 

40 https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
podsumowanie-roku-2021-w-demagogu/

41 Start kampanii  #fejkoodporni, Prezentacja 
raportu „Badanie podatności na dezinformację”,  
https://w w w.youtube.com/watch?v=cMBF-
d2IeZT8, 2:47:30-2:4:46.

wypowiedzi podkreślała rolę instytucji fact- 
-checkingowych, które w dobie e-sfery są 
niezbędne do orientowania społeczeństwa 
na prawdę.

Kolejną instytucją, o  której warto 
wspomnieć w  kontekście analizowa-
nia środowiska informacyjnego i walki 
z dezinformacją jest Fundacja INFO OPS 
Polska. Fundacja działa na rzecz bezpie-
czeństwa środowiska informacyjnego. 
Obejmuje rozwój zdolności rozpozna-
nia operacji informacyjnych i psycholo-
gicznych, w tym analizy procesów mani-
pulacji polskojęzycznym środowiskiem 
informacyjnym: dezinformacji, propa-
gandy, inżynierii społecznej i aktywności 
cybernetycznych42.

42 https://infoops.pl/
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Jak mówi Kamil Basaj, Prezes Funda-
cji: „Zajmujemy się analizą przekazu in-
formacyjnego, wydarzeń, a także staramy 
się wyodrębnić te, które mają charakter 
manipulacyjny, czy ingerencji tzw. aktora 
zewnętrznego, tj. innego państwa”43.

Fundacja INFO OPS Polska sprawu-
je patronat merytoryczny nad projektem 
 Dis info Digest, który obejmuje identyfika-
cję i publikowanie ostrzeżeń o rozpozna-
nych próbach manipulacji polskojęzycz-
nym środowiskiem informacyjnym.  

Raporty i analizy dotyczące projektu-
dotyczą m.in.:

43 https://polskieradio24.pl/130/8358/Arty-
kul/2403771,Dezinformacja-oraz-manipulacja-
-Czym-sa-i-jakie-maja-formy

 y Rozpoznania zdarzeń;
 y Rozpoznania obiektów;
 y Bezpieczeństwa procesu decyzyjnego;
 y Rozpoznania modeli manipulacyj-

nych;
 y Rozpoznania operacji informacyjnych, 

w tym psychologicznych;
 y Stanu bezpieczeństwa środowiska in-

formacyjnego44.

Fundacja powołała także Zespół reago-
wania na incydenty w środowisku informa-
cyjnym, który zajmuje się m.in.:

 y Bieżącym rozpoznaniem środowiska 
informacyjnego;

 y Wykrywaniem i raportowaniem incy-
dentów informacyjnych;

 y Kontrola pasywna podejmowana w celu 
ograniczenia efektów incydentu infor-
macyjnego;

 y Kontrolą aktywną podejmowaną w celu 
ograniczenia efektów oddziaływania in-
cydentu;

 y Pozyskiwaniem informacji z otwartych 
i półotwartych źródeł danych;

 y Wielopoziomową analizą dla procesów 
rozpoznania, analizy, planowania i re-
alizacji zadań z zakresu komunikacji 
strategicznej (STRATCOM);

 y Szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem 
dla bezpieczeństwa organizacji w środo-
wisku informacyjnym45.

Projekt OSINT EX skupia się na:
 y Metodyce rozpoznania – analiza celów 

i metodyka stawiania pytań;

44 https://infoops.pl/projekty-2/
45 Ibid.
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 y OPSEC46 – anonimizacja i bezpieczeń-
stwo operatora rozpoznania;

 y Metodyce analizy pozyskanych danych 
i informacji;

 y Formułowaniu wniosków dotyczących 
wyników rozpoznania;

 y Metodyce wnioskowania47.

Kolejnym obszarem działalności Funda-
cji są badania i rozwój, w których wysiłek 
ukierunkowany jest m.in. na:

 y Bezpieczeństwo procesów poznawczych;
 y Efektywność oddziaływania bodźca na 

proces decyzyjny człowieka;
 y Efektywność oddziaływania poprzez 

modelowanie procesów poznawczych;
 y Bezpieczeństwo operacyjne;
 y Kontrola procesu decyzyjnego;
 y Gromadzenie informacji48.

Wśród publikacji opracowanych przez 
Fundację INFO OPS Polska znajdują się 
m.in.:

 y Quo Vadis fake news – trends in disin-
formation 2021;

 y Dezinformacja podczas ćwiczeń „Za-
pad-21”;

 y Activities of the Russian armed forces on 
the front of information warfare – case 

46 Operations Security – Bezpieczeństwo infor-
macyjne – ochrona informacji przed przypadko-
wym lub świadomym ujawnieniem, modyfikacją, 
zniszczeniem lub uniemożliwieniem jej przetwarza-
nia, https://www.wojsko-polskie.pl/ sgwp/opsec/. 
Więcej na https://csrc.nist.gov/glossary/term/ope-
rations_security.

47 https://infoops.pl/projekty-2/
48  https://infoops.pl/badania-i-rozwoj/

study and involvement of a non-state 
actor CyberBerkut49.

Jednym z  głównych kierunków ana-
liz Fundacji INFO OPS Polska jest Ro-
sja. Prezes Fundacji zwraca uwagę na 
manipulację faktami historycznymi 
i  postępującą dezinformację ze wscho-
du. Podkreśla, że to, co obecnie podlega 
rozwojowi w  przekazie kierowanym do 
odbiorcy przypadkowego, to jest odwo-
ływanie się do empatii, czyli wzbudzanie 
współczucia poprzez prezen towanie hi-
storii żołnierzy czerwonoarmistów, którzy 
z  ogromnym poświęceniem wyzwalali 
Polskę spod nazistowskiej okupacji. K. Basaj 
zaznacza, iż ten element z pewnością będzie 
eskalował, ponieważ empatia jest jednym 
z  najważniejszych narzędzi wpływu na 
sposób postrzegania wydarzeń. Twierdzi, 
że Moskwa będzie rozwijała działania 
manipulacyjne oparte na empatii50.

Prezes Fundacji opisał, w jaki sposób 
jego zdaniem Rosja buduje elementy 
wrogiej narracji w obszarze militarnym: 
„[Działania dezinformacyjne i propagan-
dowe – przyp. autora] to promowanie wła-
snych zdolności bojowych, promowanie 
również informacji dotyczących zdolności 
działań ofensywnych przeciwnika, wywo-
ływanie atmosfery lęku, strachu przed za-
gładą nuklearną, która miałaby niewątpli-
wie spotkać Polskę w przypadku konfliktu 
z Rosją, przy jednoczesnych działaniach 

49 https://infoops.pl/publikacje/
50 https://www.stopfake.org/pl/rosjanie-beda-

-rozwijali-dzialania-manipulacyjne-oparte-na-
-empatii/
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dezawuujących jedność Zachodu i  za-
chodnie systemy uzbrojenia”51.  Jest to 
sposób kreowania wrogiej narracji, która 
ma uderzać w poczucie bezpieczeństwa 
Polaków. Jest ona tworzona przez Moskwę 
głównie za pomocą propagandy, manipu-
lacji i dezinformacji.

Istnienie instytucji resocjalizujących 
środowisko informacyjne jest konieczne 
nie tylko do utrzymania standardu pracy 
z informacją, ale także do utrzymania jej 
rzetelności. Jak czytamy w raporcie KRRiT: 
„Niepokój związany z  pojawianiem się 
nieprawdziwych informacji, rozpowszech-
nianych w celu wyrządzenia szkody, wy-
wołuje naturalną potrzebę odwołania 

51 https://www.stopfake.org/pl/dlaczego-obca-
-propaganda-jest-skuteczna-w-obszarze-obron-
nosci/

się do wiarygodnych podmiotów, które 
w obiektywny sposób weryfikują praw-
dziwość informacji”52. W  notorycznie 
dezinformowanym, tj. dezorientowanym 
społeczeństwie, „karaluchy dezinforma-
cji”53 zwalczane są przez kolejne instytu-
cje, których aktywność jest konieczna do 
ochrony społeczeństwa przed wrogą nar-
racją i „bakterią fałszu”54.

52 Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji, Fake 
news – dezinformacja online, próby przeciwdzia-
łania tym zjawiskom z  perspektywy instytucji 
międzynarodowych oraz wybranych państw UE, 
w tym Polski, Warszawa 2020.

53 Porównania użyto przy okazji spotu promu-
jącego kampanię społeczną #fejkoodporni.

54 Bakteria fałszu – określenie użyte w stosunku 
do informacji nieprawdziwej przez Marszalka Jó-
zefa Piłsudskiego, Rok 1863, Palestyna 1944, s. 10.



36

Polska współpraca sojusznicza jest bez-
wartościowa, wojska USA stanowią 

zagrożenie zarówno dla polskich żołnie-
rzy, jak i dla zwykłych mieszkańców kra-
ju, Wojsko Polskie nie jest w stanie bronić 
granic własnego kraju, za kryzys na grani-
cy polsko-białoruskiej odpowiadają Po-
lacy, którzy go sami wywołali – to tylko 
niektóre przekazy z narracji propagandy 
rosyjskiej, które miały osłabić wizerunek 
Polski i Wojska Polskiego w 2021 r. O czym 
jeszcze mogliśmy przeczytać w artykułach, 
które w ubiegłym roku pojawiły się w inter-
necie z inicjatywy ośrodków propagandy 
rosyjskiej?

Podważanie relacji sojuszniczych oraz 
dyskredytowanie wojsk USA to jedna 
z głównych linii narracji w propagandzie 
rosyjskiej i białoruskiej, którą da się zauwa-
żyć na przestrzeni ostatnich lat. Tak było 
również w 2021 r. Od początku ubiegłego 
roku wykorzystując dezinformację pró-
bowano zdyskredytować żołnierzy USA 
służących na co dzień w Polsce, czy to w ra-
mach eFP, czy wykonujących swoje zadania 
w trakcie ćwiczeń sojuszniczych. „Miło-
śnicy samochodowego płynu chłodzącego 

bronią Polski”55, „Amerykańska „szarań-
cza” w Polsce. Rząd nie chce uczyć się na 
cudzych błędach!”56 – tak brzmiały tylko 
niektóre tytuły artykułów mających pod-
ważać wartość sojuszy i sojuszników Polski. 
Pijaństwo i bójki, jak twierdzą propagan-
dowe portale „najbardziej charakterystycz-
nie opisują siły zbrojne USA. (…) Ciężkie 
uszkodzenie ciała, bójki, nadużywanie al-
koholu, pijana jazda – norma zachowania 
Amerykanów. Jednak wszystkie te przy-
padki są celowo ukryte od opinii publicz-
nej zarówno przez dowództwo wojskowe, 
jak i funkcjonariuszy policji i prokuratury. 
Sprawcy i przestępcy pozostają bezkarni 
i tylko w najbardziej wyjątkowych przy-
padkach po prostu wracają do USA przed-
terminowo57 – tak w 2021 r. o wojskach 
USA pisały propagandowe media. 

55 https://dziennik-polityczny.com/2021/02/12/
milosnicy-samochodowego-plynu-chlodzacego-
-bronia-polski/ 

56 https://dziennik-polityczny.com/2021/05/26/
amerykanska-szarancza-w-polsce-rzad-nie-chce-
-uczyc-sie-na-cudzych-bledach/ 

57 https://dziennik-polityczny.com/2021/02/12/
milosnicy-samochodowego-plynu-chlodzacego-
-bronia-polski/

Bogumiła Piekut

365 dni dezinformacji wobec Wojska Polskiego 
i bezpieczeństwa Polski 
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Kolejnym przykładem dezinformacji 
w tym temacie był filmik zamieszczony 
w mediach społecznościowych pt. „W Pol-
sce rozpoczęła się aktywna faza międzyna-
rodowych ćwiczeń sił specjalnych Combi-
ned Resolve” mającego stanowić wizytówkę 
ćwiczeń Combined Resolve. „Ziemniaki 
i wódka zamiast hamburgera to rzeczy-
wiście straszne. Jednak polska zima to dla 
nich prawdziwy szał. Ani technika, ani 
żołnierze nie są przygotowani na polski 
mróz. Brakuje im nawet rękawiczek i cie-
płych posiłków. (…) Wojsko Polskie, aby 
ochronić amerykańskich żołnierzy musiało 
przerzucić na wschód liczne pododdziały 
terytorialsów”58 – taki przekaz był powie-
lany przez media rosyjskie w Internecie. 

Jednym z tematów, który był i wciąż jest 
obecny w rosyjskiej propagandzie, jest także 
zwiększenie liczebności Wojska Polskiego 
i jego modernizacja. Od samego początku 
z fake newsami mierzą się nowe jednostki 
Wojska Polskiego, takie jak jednostki WOT 
czy 18 Dywizja Zmechanizowana. Także 
w  2021 r. rosyjska propaganda, atakując 
18 Dywizję Zmechanizowaną próbowała 
zdyskredytować swoimi przekazami wzmac-
nianie przez Polskę wschodniej flanki NATO. 
Jeden z portali w artykule „Żelazna Dywizja – 
niechciane dziecko Polski” 59 zarzucał wprost 
Polakom, że powstanie 18 Dywizji Zmecha-
nizowanej nie zwiększa bezpieczeństwa na 
wschodniej flance, a wpisuje się w politykę so-
juszników i realizuje ich cele, a nie cele Polski. 

58 https://w w w.youtube.com/watch?v=t_
87--A_G7E 

59 https://dziennik-polityczny.com/2021/04/15/
zelazna-dywizja-niechciane-dziecko-polski/ 

Podobnie było i jest z tematem moder-
nizacji Wojska Polskiego. Takim przykła-
dem próby wyśmiania procesu moderni-
zacji było sfabrykowanie artykułu na temat 
finansowania zakupów w Wojsku Polskim. 
Pod koniec 2021 r. w sieci pojawił się fake 

60

60 Michał Marek na Twitterze: „Przykład #Fake-
News ośrodka #Rosja #propaganda imitującego źró-
dło #Białoruś. Przekaz: @MON_GOV_PL prowadzi 
aukcje dot. zbierania funduszy na zakup czołgów 
Abrams... W rzeczywistości licytacja prowadzona jest 
przez @Defence24pl na rzecz rodzin żołnierzy pole-
głych na służbie. https://t.co/CEQHozuprH”/Twitter.
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news, według którego Ministerstwo Obro-
ny Narodowej miało rozpocząć na jednym 
z  portali aukcyjnych zbiórkę na zakup 
amerykańskich czołgów M1 Abrams. Wy-
tworzony na potrzeby propagandy pro-
kremlowskich mediów news nawiązywał 
do licytacji charytatywnej prowadzonej 
przez portal Defence24. Wykorzystując 
prawdziwą informację na temat aukcji cha-
rytatywnej organizowanej na rzecz pod-
opiecznych fundacji opiekującej się dziećmi 
i rodzinami poległych weteranów i funkcjo-
nariuszy służb mundurowych próbowano 
uwierzytelnić fake newsa, który z kolei miał 
ośmieszyć Wojsko Polskie, modernizację, 
a także współpracę polsko-amerykańską. 

Rozpowszechniając nieprawdziwe in-
formacje dotyczące modernizacji Wojska 
Polskiego, propaganda rosyjska i białoruska 
próbuje uwiarygodnić m.in. takie fałszywe 
linie narracji jak61: 
– modernizacja Wojska Polskiego nega-

tywnie wpływa na społeczeństwo;
– modernizacja wynika z nierealnych am-

bicji mocarstwowych Polski;
– modernizacja pochłania środki na walkę 

z ubóstwem i rozwarstwieniem społecz-
nym;

– zaangażowanie MON w programy mo-
dernizacyjne jest wynikiem korupcji;

– modernizacja jest oparta na przestarza-
łym i niesprawnym sprzęcie z USA;

– nie istnieją realne przesłanki dla moder-
nizacji w przestrzeni bezpieczeństwa. 
Rosja nikomu nie zagraża;

61 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_
RP)/Twitter.

– modernizacja uzbrojenia to element 
wrogich działań Polski i NATO wobec 
Rosji. 

Tematem bardzo popularnym w dezin-
formacji w 2021 r. był bez wątpienia kryzys 
na granicy polsko-białoruskiej. Znaczącą 
rolę w destabilizacji tej sytuacji od samego 
początku odgrywa propaganda rosyjska. 
Od II połowy 2021 r. jednym z głównych 
przekazów propagandystów rosyjskich 
i białoruskich jest twierdzenie, że jedynym 
odpowiedzialnym za sytuację na granicy 
jest polski rząd, polscy urzędnicy, wojsko, 
policja i straż graniczna. 

W swoich przekazach dezinformatorzy 
bardzo często podkreślają, że Polska eska-
lując kryzys na granicy, chce w ten sposób 
zyskać lepszą pozycję na arenie między-
narodowej i jednocześnie zarobić na nim. 
„Kryzys migracyjny na granicy białoru-
sko-polskiej jest wykorzystywany przez 
Zachód jako waluta polityczna” (The mi-
gration crisis on the border between Belarus 
and Poland is used by the West as a political 
currency)62 – tego typu nagłówki cyklicz-
nie pojawiają się w mediach rządowych na 
Białorusi.

„Władze białoruskie robią wszystko, co 
od nich zależy, w tym namawiają ludzi do 
dobrowolnego powrotu do miejsc ich sta-
łego zamieszkania, do ojczyzny, a przede 
wszystkim do Iraku. Ale należy chyba 
w sposób właściwy i jak najbardziej uważny 
przyjrzeć się temu, co się dzieje na granicy 

62 https://www.tvr.by/eng/news/obshchestvo/a_
belyaev_polsha_namerenno_nagnetaet_situatsiy-
u/?sphrase_id=1979518 
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i  co robią władze sąsiedniego państwa, 
w tym przypadku Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Przecież nie można ludzi polewać nie 
tylko wodą, lecz również mieszać tą wodę 
z herbicydami i pestycydami w celu spo-
wodowania poparzeń i innych poważnych 
konsekwencji u tych migrantów, w tym 
kobiet i nieletnich dzieci” – tak w grudniu 
2021 r. o sytuacji na granicy informowała 
Ambasada Rosji w Polsce63.

Prawie od samego początku kryzysu na 
granicy w przekazach ośrodków dezinfor-
macji rosyjskiej i białoruskiej pojawiają się 
spreparowane materiały mające dowodzić 
brutalności polskich żołnierzy i funkcjona-
riuszy Straży Granicznej wobec migrantów. 
Jednym z przykładów jest pojawiający się 
w październiku 2021 r. w propagandowych 
mediach na Białorusi materiał na temat rze-
komego zabójstwa Syryjczyka przez pol-
skich żołnierzy. Zdaniem białoruskiego 

63 https://poland.mid.ru/web/polska_pl/glow-
na/-/asset_publisher/qi8drtMKe9IB/content/
ze-stenogramu-rozmowy-poprzez-wideokon-
ferencje-prezydenta-rosji-wladimira-putina-z-
-prezydentem-miedzynarodowej-federacji-sto-
warzyszen-czerwonego-krzyz?inheritRedirec-
t=false&redirect=https%3A%2F%2Fpoland.
mid.ru%3A443%2Fweb%2Fpolska_pl%2Fglow-
na%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qi8drt-
MKe9IB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta-
te%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
c o l _ i d % 3 D c o lu m n - 2 % 2 6 p _ p _ c o l _ c o u n -
t%3D3%26_101_INSTANCE_qi8drtMKe-
9 I B _ a d v a n c e d S e a rc h % 3 D f a l s e % 2 6 _ 1 0 1 _
I N S TA N C E _ q i 8 d r t M K e 9 I B _ k e y w o r d -
s%3D%26_101_INSTANCE_qi8drtMKe9IB_del-
ta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfal-
se%26_101_INSTANCE_qi8drtMKe9IB_cu-
r%3D2%26_101_INSTANCE_qi8drtMKe9IB_
andOperator%3Dtrue

ośrodka propagandy polscy przedstawiciele 
struktur siłowych utopili w rzece uchodźcę 
z Syrii, a polskie media mają nazywać sytu-
ację nieszczęśliwym wypadkiem, by zmyć 
krew z rąk europejskiego reżimu64. Drugim 
„dowodem” na brutalność Polaków wobec 
migrantów wytworzonym przez propa-
gandę i kolportowanym przez media pro-
kremlowskie, a także rządowy białoruski 
portal jest przykład rzekomego ataku pol-
skich żołnierzy na kobietę w ciąży. Według 
prokremlowskich mediów polski żołnierz 
kopał w brzuch ciężarną imigrantkę, która 
w wyniku tej agresji poroniła, na oczach 
męża i syna65.

66

Mówiąc o kryzysie na granicy polsko-
-białoruskiej i dezinformacji nie sposób 
nie zauważyć, jaką rolę w tym procesie 
odegrał polski dezerter Emil Cz., który 16 
listopada 2021 r. znalazł się na terytorium 
Białorusi, gdzie poprosił tamtejszą wła-
dzę o azyl. Od tej pory ukazało się kilka 

64 Польские силовики утопили в  реке 
беженца из Сирии (tvr.by)

65 Избитая польскими силовиками беженка 
потеряла ребенка (gpk.gov.by)

66 JW
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wywiadów z byłym żołnierzem Wojska 
Polskiego, które mają uwiarygadniać bia-
łoruską propagandę związaną z kryzysem 
na granicy. Co nie zostaje bez znaczenia 
w  wojnie dezinformacyjnej, wywiady 
udzielane dla mediów białoruskich bar-
dzo szybko zyskały swoją popularność 
w mediach rosyjskich, m.in. Russia To-
day67. Emil Cz. od samego początku 
w swoich wywiadach powtarzał narrację 
rosyjską i białoruską, m. in. o tym, że „pod 
groźbą śmierci” pogranicznicy zmuszali 
jego i innych żołnierzy do zabijania mi-
grantów, że Wojsko Polskie nie może so-
bie poradzić z problemem alkoholizmu 
w swoich szeregach, a wielu żołnierzy to 
zdegenerowani alkoholicy, źle wyszkoleni, 
źle wyposażeni i pobawieni jakichkolwiek 
wartości. 

Rosyjska i białoruska propaganda od 
samego początku wykorzystuje wywiady 
z byłym żołnierzem Wojska Polskiego dla 
uwiarygodnienia swoich narracji. Pod 
koniec grudnia na jednym z portali za-
mieszczono fragment nowego wywiadu 
z dezerterem68, w którym po raz kolejny 
mówi on o zabijaniu niewinnych ludzi, 
zmieniając tym razem skalę zjawiska. Jak 
twierdzi, nie były to przypadkowe zdarze-
nia, a masowe egzekucje i ludobójstwo. 
Podobnie jak poprzednio pojawiają się 
tezy o zdemoralizowanej polskiej armii, 
mającej ogromne kłopoty z alkoholizmem 
w swoich szeregach. 

67 https ://r ussi an.r t .com/world/ar ticle/
943173-polsha-voennosluzhashiy-migranty-
-ubiystvo-intervyu 

68 https://news.tvs-24.com/news/152609.html 

69

Słowa dezertera o  morderstwach na 
granicy są dla propagandystów dowo-
dem mającym uwierzytelniać poprzednie 
podobne kłamstwa kolportowane na ten 
temat w mediach. Wielokrotne bowiem 
w narracji dezinformatorów pojawiał się 
wątek bestialstwa polskich żołnierzy wo-
bec migrantów, a także w skrajnych sytu-
acjach strzelania do nich. Już na początku 
listopada 2021 r. jeden z rosyjskich portali 
podał za białoruską agencją informacyjną 
nagranie, na którym, jak twierdzi agencja, 
polski funkcjonariusz strzela w kierunku 
koczujących pod granicą migrantów70.

Media propagandowe opisując sytu-
ację na granicy i uznając słowa dezertera 
za wiarygodne informują, że muszą one 
zostać teraz zweryfikowane, do czego ko-
nieczne jest rozpoczęcie działań mających 
na celu znalezienie w Polsce masowych 

69 https://news.tvs-24.com/news/152609.html
70 https://pl.sputniknews.com/20211109/msz-

-bialorusi-ostrzega-polske-nie-stosujcie-przeciw-
ko-nam-prowokacji-16487283.html 
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mogił, o  których mówił w  wywiadzie 
Emil Cz. I am sure that the testimony of the 
Polish serviceman is just the beginning of 
the investigation into the actions of Poland 
and Lithuania. Of course, Poland will try 
to destroy the evidence, but once the truth 
has surfaced, things will get even worse for 
Poland. They will not be able to cope with it, 
and sooner or later they will be brought to 
account – informował jeden z białoruskich 
komentatorów w  serwisie informacyj-
nym71. Wśród mediów prokremlowskich 
od razu pojawiły się komentarze o tym, 
że Polska powinna być osądzona za ludo-
bójstwo, a Straż Graniczna odpowiada za 
organizację ludobójstwa72.

To, co niezwykle ważne w tej wojnie in-
formacyjnej, to obecność polskiego dezer-
tera zarówno w mediach informacyjnych, 
ale także na kanałach subskrybowanych 
przez młodzież, m.in. kanale YT „Priekra-
snaja Rossija Bu-Bu-Bu”. Jak pisze Bielsat, 
„Priekrasnaja Rossija Bu-Bu-Bu” jest to 
projekt finansowany przez rosyjski medial-
ny koncern państwowy RT, który w swo-
im zamyśle ma docierać do najmłodszych 
odbiorców i prezentować wybrane poli-
tyczne treści, rozwodnione apolitycznymi 
informacjami. Do tego nawiązuje właśnie 

71 https://eng.belta.by/opinions/view/czeczkos-
-testimony-must-be-documented-thoroughly-i-
nvestigated-6325/ 

72 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twit-
terze: „Główne fałszywe linie narracji obecne 
w państwowych mediach białoruskich wymierzo-
ne w postrzeganie Polski. Narracja jest elementem 
białoruskiej operacji dezinformacyjnej realizowa-
nej przy udziale dezertera Emila Czeczko. #DisIn-
foRadarRCB https://t.co/KCFtWeB81r”/Twitter.

ironiczna nazwa programu. Jednak za lekką 
formą kryją się ostre ataki na przeciwników 
Kremla73.

Dezinformując opinię publiczną, me-
dia białoruskie i rosyjskie bardzo często 
oskarżają Polskę o przekazywanie fałszy-
wych informacji ws. sytuacji na granicy. 
Prokremlowskie media uważały, że Polska 
nie informuje a dezinformuje i robi to po to, 
aby przykryć „bezkarność swoich działań, 
rażąco naruszających normy prawa mię-
dzynarodowego. (...) Polskie ministerstwo 
obrony publikuje nagranie wideo, któremu 
towarzyszą celowo nieprawdziwe informa-
cje. Publiczne wrzuty informacyjne strony 
polskiej to próby zdyskredytowania biało-
ruskich żołnierzy”74.

Podsumowując dezinformację, któ-
rą uprawia strona rosyjska i białoruska 
w czasie kryzysu na granicy polsko-bia-
łoruskiej, należy wymienić kilka linii 
narracyjnych powielanych w przekazach 
medialnych: 
– Polska jest odpowiedzialna za kryzys oraz 

cierpienia migrantów. Wobec migrantów 
stosowane są tortury, zastosowano także 
substancje trujące i środki wybuchowe; 

– Polska prowokuje napięcia, eskalując 
kryzys; 

– Polska rozpoczęła konflikt graniczny 
z Białorusią i narusza granicę państwo-
wą Białorusi; 

73 https://belsat.eu/pl/news/27-12-2021-je-
stem-ludobojca-dezerter-emil-cz-rozpoczy-
na-tournee-po-rosyjskich-mediach/ 

74 https://pl.sputniknews.com/20211112/po-
-czyjej-stronie-prawda-16515871.html 
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– polska Straż Graniczna pozbawia imi-
grantów wody, jedzenia, schronienia 
przed chłodem;

– działania Polski związane są z military-
zacją wschodu kraju oraz przygotowa-
niem do wojny.

Działania dezinformacyjne ze strony 
prokremlowskich mediów wymierzone 
w Wojsko Polskie są dość powszechne. Pró-
ba zdezawuowania Polski jako sojusznika 
i  sojuszników wobec Polski jest jednym 
głównych celów dezinformatorów. War-
to podkreślić, że Rosja używając działań 
informacyjnych i politycznych przeciwko 

Polsce, kieruje je jednocześnie przeciwko 
krajom wschodniej flanki NATO. Działa-
nia Kremla mają wspierać osiągnięcie przez 
Moskwę celów strategicznych: wypychanie 
amerykańskiej obecności z Europy Środ-
kowej oraz trwałe obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. 
W tym pomagać mają działania informa-
cyjne wymierzone w Polskę, obliczone na 
izolowanie naszego kraju na arenie między-
narodowej”75.

 

75 https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/
uderzenie-dezinformacyjne 
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Bezpieczeństwo informacyjne często 
rozumiane jako ochrona informacji 

przed przypadkowym lub świadomym 
ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem 
lub uniemożliwieniem jej przetwarzania, 
może być rozpatrywane zarówno w ujęciu 
fizycznym (technologicznym) oraz kogni-
tywnym (poznawczym).

Technologicznie ściśle wiąże się 
z bezpieczeństwem systemów informa-
tycznych, komputerowych, ich obsługą 
i eksploatacją, infrastrukturą kryptogra-
ficzną, zabezpieczeniami informatyczny-
mi. Z kolei obszar poznawczy to przede 
wszystkim zachowanie człowieka, użyt-
kownika będącego źródłem informacji 
lub elementem pośredniczącym w  ich 
wymianie.

Powszechnie sądzi się, że cyberbezpie-
czeństwo jest domeną systemów informa-
tycznych. Od wielu lat technologie cyfrowe 
przedostają się jednak do świata fizycznego 
i coraz częściej doświadczamy ich wpływu 
na nasze życie. 

Informacja ma kluczowe znaczenie  
dla komunikacji, komunikacja zaś  
dla operacji
Bezpieczeństwo operacyjne (OPSEC) to 
proces zarządzania bezpieczeństwem i ry-
zykiem, który zapobiega przedostawaniu 
się poufnych informacji w niepowołane 
ręce. To dyscyplina pochodzenia wojsko-
wego, w erze komputerów stała się nieod-
łączną częścią życia instytucji rządowych, 
prywatnych przedsiębiorstw, a także osób 
publicznych. 

Według słownika terminów i definicji 
NATO76, pojęcie OPSEC to wszelkie środki 
podjęte w celu zapewnienia odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwa operacjom 
lub działaniom wojskowym, przy użyciu 

76 „OPSEC (operations security / sécurité des 
operations) All measures taken to give a  military 
operation or exercise appropriate security, using 
passive or active means, to deny an adversary 
knowledge of the essential elements of friendly in-
formation or indicators thereof.” NATO Glossary 
of Terms and Definitions (PDF). AAP-6. NATO. 
Edition 2021 p. 96.

płk Joanna Klejszmit

Budowanie świadomości  
– odpowiedzialne zarządzanie informacją 
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środków pasywnych lub aktywnych, w celu 
ukrycia przed przeciwnikiem możliwości 
i zamiarów sił własnych. 

Działania w tym zakresie zainicjowane 
zostały przez środowisko wojskowe, jednak 
szybko doceniono je także w organizacjach 
cywilnych. Coraz częściej zarówno duże 
przedsiębiorstwa, jak i małe firmy, stając 
się celem wrogich praktyk, ataków cyber-
netycznych, zaczęły doceniać potrzebę 
ochrony danych krytycznych. 

Wraz z postępem technologicznym or-
ganizacje pozostawiają coraz więcej „śla-
dów” w przestrzeni informacyjnej w postaci 
postów na portalach, forach internetowych, 
newsletterów, czatów, które udostępniane 
rezonują we wszystkich kierunkach. Jest 
to równoznaczne z  tym, że potencjalni 
napastnicy mają dostęp do większej ilości 
informacji na ich temat. Zdając sobie spra-
wę z „podatności”, każdy może wpływać na 
bezpieczeństwo swojej organizacji. Dlatego 
należy dbać o to, by zakres treści, które na 
nasz temat można pozyskać z otwartych 
źródeł był taki, na jaki świadomie sami 
wyrazimy zgodę. 

Pojedynczy fragment danych, na przy-
kład adres IP komputera, zawiera niewiele 
informacji. Jednak im więcej ich uda się 
zgromadzić na nasz temat (np. imię i na-
zwisko, numer PESEL, miejsce zamiesz-
kania, miejsce służby itp.), tym większego 
nabierają razem znaczenia. Zagregowane 
stają się bardziej wartościowe, a prawdo-
podobieństwo ich wykorzystania większe. 

Kumulacja danych fragmentarycznych 
pozwala tworzyć bardziej obszerne zasoby, 
co daje cyberprzestępcom wystarczającą 

ilość informacji do skutecznego działania, 
np. kradzieży tożsamości. 

Wydawać by się mogło, że nie każdy 
jest potencjalnym celem wrogich działań 
w przestrzeni informacyjnej i nie każdego 
dotyczy zagrożenie. Z pewnością nie zna-
czy to, że każdy użytkownik sieci powinien 
żyć w strachu przed wrogim wykorzysta-
niem jego danych. Jednak decydując się na 
aktywność w Internecie należy pamiętać, 
że prócz wielu zalet, jakie dają nam media 
społecznościowe, należy być także świa-
domym zagrożeń wynikających z ich nie-
umiejętnego wykorzystywania. Dlatego też 
użytkownicy sieci powinni podejmować 
niezbędne środki ostrożności, aby ogra-
niczać ryzyko wykorzystania danych na 
własny temat. Ma to szczególne znaczenie, 
gdy jest mowa o komunikowaniu operacji 
wojskowych. 

Znasz zamiary przeciwnika,  
masz przewagę

Metodologia OPSEC została opracowa-
na podczas amerykańskiej interwencji 
w Wietnamie, aby zbadać sposób, w jaki 
wróg był w stanie pozyskać szczegółowe 
informacje o  operacjach wojskowych 
prowadzonych przez Amerykanów. To 
siły zbrojne USA po raz pierwszy użyły 
terminu „operations security”. W 1966 r. 
czterogwiazdkowy admirał Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych Uly-
sses Sharp powołał Purple Dragon, ze-
spół do spraw bezpieczeństwa. Miał on 
wyjaśnić przyczyny niepowodzenia nie-
których amerykańskich operacji bojowych 
w Wietnamie. Inicjatywa ta angażowała 
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personel Agencji Bezpieczeństwa Narodo-
wego (National Security Agency – NSA) 
oraz Departamentu Obrony.

Po dokonaniu analiz prowadzonych 
przez ekspertów zdano sobie sprawę, 
że przeciwnik był w stanie przewidzieć 
strategię i taktykę działań armii USA. Do-
wódcy byli przekonani, że wrogowi nie 
udało się odszyfrować amerykańskiej 
komunikacji oraz dotrzeć do zasobów 
wywiadowczych, które mogłyby ujawnić 
dane z  wnętrza organizacji. Nasuwało 
się więc jedno przypuszczenie, że to siły 
zbrojne USA nieumyślnie ujawniły wro-
gowi istotne informacje. Na tej podstawie 
zespół Purple Dragon opracował pierwszą 
definicję wojskową OPSEC. Widział to 
jako zdolność do utrzymywania wiedzy 
o własnych mocnych i słabych stronach 
z dala od wrogich sił. „Myślenie jak wilk”, 
czyli patrzenie na swoją organizację ocza-
mi przeciwnika było kluczem w wyko-
rzystaniu OPSEC do ochrony własnego 
obszaru. 

Dlaczego dane potrzebują ochrony? 

OPSEC jest ważny, ponieważ zachęca orga-
nizacje do dokładnej oceny zagrożeń bez-
pieczeństwa, z którymi się stykają oraz de-
finiowania potencjalnych słabości. Pozwala 
zapobiegać niezamierzonemu ujawnieniu 
danych wrażliwych, upublicznianiu szcze-
gółów przyszłej działalności, posiadanych 
możliwości i intencji.

Jednak kluczem do osiągnięcia tego 
jest zrozumienie, o czym są te informa-
cje, gdzie się znajdują, jaki poziom ochro-
ny jest wobec nich stosowany, jaki byłby 

skutek ich ujawnienia i jaki koszt ponio-
słaby organizacja, jeśli zostałaby wyko-
rzystane. 

Skuteczność w tym zakresie gwaran-
towana jest poprzez umiejętne zidenty-
fikowanie krytycznych informacji, które 
mogą stanowić wartość dla przeciwnika. 
Kolejnym krokiem jest analiza zagrożenia 
tych informacji oraz odkrycie luk pozwa-
lających na jego materializację. Ważne 
jest też, aby mieć świadomość, kim może 
być nasz przeciwnik. Następnie należy 
dokonać oceny ryzyka i poziomu szkód 
wyrządzonych w przypadku wykorzysta-
nia naszych danych, ilości czasu i pracy 
wymaganej do złagodzenia i ich naprawy. 
Ostatnim krokiem w OPSEC jest wpro-
wadzenie środków zaradczych w  celu 
wyeliminowania zagrożeń i złagodzenia 
cyberryzyka. 

To ludzie są często najsłabszym ogni-
wem w procesach bezpieczeństwa orga-
nizacji, a błąd człowieka może skutkować 
nieumyślnym przedostaniem się informacji 
do niepowołanych źródeł. 

Edukacja jako element budowania 
świadomości

Ekspansja kanałów społecznościowych 
zmieniła naszą rzeczywistość, szczegól-
nie poprzez sposób tworzenia, szybkość 
rozprzestrzeniania się informacji i szeroki 
zakres docierania do odbiorców. Dlatego 
Zespół Prasowy Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego (SG WP) uznał za istotne 
podjęcie działań koncentrujących uwagę 
żołnierzy i ich bliskich na zagadnieniach 
z tego obszaru. 
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Naszym celem jest podniesienie ich 
świadomości jako aktywnych użytkowników 
przestrzeni informacyjnej wobec istniejących 
zagrożeń. Istotnym elementem budowania 
odporności jest edukacja, dlatego zaplano-
waliśmy kampanię pod hasłem „Świadomi 
Zagrożeń”. Dotyczy ona niebezpieczeństw 
wiążących się z bezrefleksyjną obecnością 
użytkowników w sieci. Właśnie na to chce-
my uwrażliwić naszych odbiorców. Treści 
adresowane są głównie do żołnierzy, ale tak-
że ich rodzin i bliskich. Zależy nam na tym, 
aby trafić również do osób niezwiązanych na 
co dzień z wojskiem. Mówimy o znaczeniu 
udostępnianej informacji oraz o tym, że może 
ona stanowić dużą wartość dla innych. 

Nawiązywanie nowych kontaktów, udo-
stępnianie zdjęć, dzielenie się danymi, czy 
powielanie niesprawdzonych informacji, 
może nieść za sobą niebezpieczeństwo. 
Trzeba pamiętać, że aplikacje mobilne wy-
korzystujące współrzędne GPS ułatwiają 
dostęp do prywatnych treści użytkowni-
ków. Mapy aktywności, z których często 
korzystają tego rodzaju aplikacje, ujawnia-
ją wiele treści o właścicielach urządzeń. Są 
to m.in. dane osobowe, często odwiedzane 
miejsca, adresy zamieszkania. Korzystając 
z najbardziej popularnych aplikacji sami 
godzimy się na gromadzenie, przechowy-
wanie i udostępnianie informacji o nas. 

Trzeba pamiętać, że przy tej okazji obnaża-
my także własne słabości. 

Używanie mobilnych aplikacji z włączo-
ną usługą lokalizacyjną umożliwia precy-
zyjne monitorowanie naszej aktywności, 
dlatego włączanie ich powinno być ogra-
niczane do sytuacji szczególnych. Wielo-
letnie doświadczenie zdobywane przez nas 
podczas prowadzenia operacji wojskowych 
niesie za sobą przekonanie o konieczności 
przestrzegania jasnych reguł w tym zakresie. 

Najskuteczniejszym działaniem w tym 
obszarze jest podnoszenie świadomości, 
a można to robić poprzez kontakt z eksper-
tami z obszaru bezpieczeństwa informacyj-
nego i komunikacji. Wiedzę należy utrwa-
lać, dlatego w Wojsku Polskim cyklicznie 
organizowane są szkolenia z komunikacji 
społecznej. Prowadzą je specjaliści z różnych 
instytucji eksperckich, m.in. Narodowego 
Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrze-
ni i Akademickiego Centrum Komunikacji 
Strategicznej. Zajęcia, także z udziałem do-
wódców wszystkich szczebli, od kaprala do 
generała, zawierają w programie podstawo-
we informacje z zakresu OPSEC. Kampania 
Sztabu Generalnego WP #ŚwiadomiZagro-
żeń wspiera te działania i skupia uwagę od-
biorców na tym, co może stanowić ryzyko 
w sieci. Tempo pojawiania się nowych za-
grożeń jest bardzo duże, dlatego szkolenia 
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uwzględniające elementy OPSEC i tema-
tyka dotycząca nowych technik zapobie-
gawczych muszą podążać za tą dynamiką. 

Szczególnie niebezpieczne jest upo-
wszechnianie tzw. danych wrażliwych, 
ponieważ mogą one zostać użyte przez 
potencjalnych adwersarzy. W szczególno-
ści podczas trwania operacji wojskowych 
i działań taktycznych. Okazuje się, że z po-
zoru niewiele znaczące dla nas dane, mogą 
stanowić poważne zagrożenie. Cisza jest 
wskazana i sprzyja powodzeniu operacji. 
Coraz częściej podczas przygotowywania 
ćwiczeń wojskowych wydawane są specjal-
ne wytyczne określające zasady używania 
telefonów komórkowych i urządzeń, takich 
jak opaski sportowe, smartwatche i inne, 
korzystające z połączeń wi-fi zapewnia-
jących dostęp do Internetu czy wykorzy-
stujących bluetooth łączący urządzenia 
bliskiego zasięgu.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 
zatwierdzona w maju 2020 r., w I Filarze 
dotyczącym bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli, określa cele strategiczne związane 
m.in. z przestrzenią informacyjną. Głów-
nym z nich jest „zapewnienie bezpieczne-
go funkcjonowania państwa i obywateli 
w przestrzeni informacyjnej”. Dokument 
wiąże ten obszar także z  cyberbezpie-
czeństwem i wskazuje potrzebę dążenia 

do zwiększenia świadomości społecznej 
o zagrożeniach związanych z manipulacją 
informacją poprzez edukację77.

Uwzględniając znaczenie tych zapisów, 
generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, kładzie 
szczególny nacisk na przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa informacyjnego oraz 
przygotowanie żołnierzy do świadomego 
korzystania z Internetu. Powód jest jeden. 
Przezorne zachowanie i mądre zarządza-
nie swoimi danymi gwarantuje bezpie-
czeństwo podczas działania. W tym za-
kresie stosujemy jasne zasady. Żołnierze 
akceptują je i godzą się na ograniczenia, 
ponieważ nie chcą prowokować niebez-
piecznych sytuacji. Muszą zdawać sobie 
sprawę z tego, że ich kontakty w portalach 
społecznościowych są widoczne nie tylko 
dla wybranych. Miejsca pracy, zamieszka-
nia są łatwo mapowane i kojarzone ze sobą 
przez analityków. Szczególną wagę przy-
kładamy do ochrony danych wrażliwych: 
wnętrz pojazdów wojskowych, numerów 
rejestracyjnych, uzbrojenia, map, doku-
mentów. Zwracamy się również do rodzin 
żołnierzy. Nasi bliscy muszą być świadomi 
zagrożeń, jakie wiążą się z udostępnianiem 
informacji o tym, gdzie służymy, w jakim 
rejonie przebywamy, jak długo jesteśmy 
nieobecni w domu. 

Wskazujemy również, jak ważne jest 
krytyczne podejście do informacji ukazują-
cych się w przestrzeni publicznej, weryfiko-
wanie treści i poszukiwanie wiarygodnych 

77 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej, BBN 2020, I Filar – Bezpie-
czeństwo Państwa i Obywateli, s. 21.
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źródeł. To pozwala uchronić odbiorcę 
przed zmanipulowanym przekazem. Bu-
dowanie odporności na dezinformację jest 
jednak procesem długotrwałym i wymaga 
konsekwentnych działań oraz czasu. 

Takie praktyki przede wszystkim mają 
budować odpowiedzialność i świadomość 
wojska w sieci. Chcemy zapewniać żołnie-
rzom bezpieczeństwo, ograniczać ich roz-
poznawalność, z drugiej strony to, w jaki 
sposób tam się prezentują wpływa na wi-
zerunek całych sił zbrojnych.

Wszyscy – nie tylko żołnierze – powinni 
mieć świadomość, że treści, którymi dzie-
limy się w  przestrzeni mediów elektro-
nicznych są dostępne dla każdego. Dlate-
go przed ich opublikowaniem należy się 
zastanowić, czy informacja ta nie zostanie 
wykorzystana przeciwko nam. 

Siła informacji
Współczesne operacje wojskowe prowadzo-
ne są w środowisku charakteryzującym się 
wysokim stopniem złożoności i wielowymia-
rowością. Wyzwania, przed którymi stoimy, 
są naturalnymi czynnikami, które zmuszają 
nas do sprawnej adaptacji. Fake news, dezin-
formacja stały się narzędziem walki. Sztuczna 
inteligencja, przełomowe technologie i Big 
Data stanowią wyzwania i możliwości wpły-
wające na proces podejmowania decyzji na 
wszystkich szczeblach wojskowych. Aby osią-
gnąć przewagę w XXI wieku musimy zrozu-
mieć siłę informacji. Ci, którzy mają przewagę 
informacyjną, będą w stanie osiągnąć cele 
i wpływać na środowisko informacyjne. Zro-
zumienie zagrożeń, budowanie odporności 
informacyjnej i poznanie możliwości pozwoli 
nam na konkurencyjność.
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Informacja od zawsze miała ogromny 
wpływ na nasze bezpieczeństwo. Wia-

domości zarówno te prawdziwe, jak i te 
zniekształcone kształtowały nasze postrze-
ganie opisywanych wydarzeń. Podobnie 
jak miało to niegdyś miejsce, treści mogą 
stawać się źródłem wielu zagrożeń o róż-
nym charakterze i skali. Współczesny prze-
pływ informacji charakteryzuje się dużą 
dynamiką, a poprzez to, w znacznej mierze 
powodowany rozwojem cywilizacyjnym, 
determinuje stosunki międzynarodowe. 
Czynnikiem wyróżniającym XXI wiek 
jest wzrost aktywności politycznej społe-
czeństw. Składowe te znacząco wpływają 
na relacje pomiędzy poszczególnymi pod-
miotami i są wynikowymi bezpieczeństwa 
zarówno wewnątrz państwowego, jak 
i międzynarodowego. 

W aspekcie militarnym operacje wpły-
wu realizowane są wielowymiarowo i wielo-
płaszczyznowo. Kompleksowość ich prowa-
dzenia umożliwia skuteczne oddziaływanie 
zarówno na żołnierza, jak i na podmioty 
międzynarodowe. Prowadzi to do sytuacji, 
w których zdarzenia zupełnie błahe, na naj-
niższym poziomie mogą nabierać wymiaru 

strategicznego i odwrotnie, szeroko zaplano-
wane operacje informacyjne na poziomie 
strategicznym znajdują swój wyraz dopie-
ro na najniższym szczeblu prowadzonych 
działań taktycznych. Dla zwiększenia efek-
tywności działania, a więc odniesienia suk-
cesu militarnego początkową fazą każdego 
działania jest rozpoznanie przeciwnika. 
Jest to ocena jego słabych stron, które nale-
ży wykorzystać w walce, mocnych, których 
wykorzystania przez przeciwnika powinno 
się unikać i tych, których zwalczanie przy-
niosłoby nadmierny nakład w stosunku do 
efektu. Choć wykorzystanie tych ostatnich 
zawsze stanowić będzie Plan B. Działania 
informacyjne są planowane i realizowane 
na każdym poziomie dowodzenia, będąc 
częścią planu operacji wojskowej. Podsta-
wowym ich celem jest uzyskanie przewa-
gi informacyjnej nad przeciwnikiem oraz 
kształtowanie środowiska informacyjne-
go, w celu uzyskania założonych efektów 
informacyjnych przyczyniających się do 
osiągania celów operacji zarówno poziomu 
taktycznego, jak i operacyjnego i politycz-
nego. Przedmiotowe działania prowadzi 
się w sposób permanentny i ciągły w czasie 

ppłk Jarosław Wiśnicki

Militarny wymiar operacji wpływu społecznego
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pokoju, kryzysu i wojny78. W czasie kryzy-
su i wojny podstawowym efektem działań 
informacyjnych jest uzyskanie i utrzymanie 
stałej presji psychologicznej na przeciwniku. 
Presja psychologiczna jest efektem informa-
cyjnym uzyskiwanym poprzez zastosowa-
nie śmiercionośnych i nieśmiercionośnych 
środków oddziaływania. Efekt ten opisany 
jest czynnikami pomiarów odnoszących 
się do obniżania woli, deformacji rozu-
mienia sytuacji oraz degradacji zdolności 
przeciwnika również poprzez oddziaływa-
nie na informację i systemy informacyjne 
oraz poprzez prowadzenie oddziaływania 
na obiekty oddziaływania (audytoria) dla 
wsparcia zaplanowanych celów operacji. 
Działania informacyjne stosuje się także 
do ochrony własnego środowiska infor-
macyjnego oraz utrzymywania zdolności 
do swobodnego ich wykorzystania w czasie 
kształtowania środowiska informacyjnego 
przeciwnika. W zakresie ich działań również 
leży wpływanie na motywację, nastawienie, 
wzmacnianie wiary we własne siły żołnierzy 
wojsk własnych. Uzyskania przewagi infor-
macyjnej dokonuje się za pomocą wszelkich 
możliwych zdolności informacyjnych. 

Zgodnie z doktryną wojskową DD-3.10 
(A), „Operacje informacyjne (Info Ops) to 
przedsięwzięcia koordynowane przez ko-
mórkę sztabu polegające na analizowaniu 
środowiska informacyjnego, planowaniu, 
integrowaniu i  ocenie działań informa-
cyjnych w celu uzyskania oczekiwanych 
efektów oddziaływania na wolę działania, 

78 Prowadzenie działań informacyjnych jest 
uzależnione od doktryny wojskowej obowiązują-
cej w poszczególnych państwach.

zrozumienie sytuacji i posiadane zdolności 
przeciwnika (potencjalnego przeciwnika) 
i inne zatwierdzone obiekty oddziaływania 
dla wsparcia osiągania zakładanych celów 
operacji, a także celów komunikacji stra-
tegicznej”79. W  dalszej części normatyw 
czytamy: „Istotą operacji informacyjnych 
jest uzyskanie przewagi informacyjnej nad 
przeciwnikiem lub potencjalnym przeciw-
nikiem. Działania koordynowane w  ra-
mach operacji informacyjnych wpływają 
na wolę działania, zakłócają zrozumienie 
sytuacji przez obiekty oddziaływania lub 
sprzyjają korzystnemu zrozumieniu sytu-
acji ze względu na osiągnięcie celów opera-
cji i narzucaniu woli działania stronie prze-
ciwnej”80. Profesor Bolesław Balcerowicz 
odnosząc się do problematyki uważa, że za-
stosowanie walki informacyjnej będzie wa-
runkiem koniecznym do osiągnięcia zwy-
cięstwa. Tak jak dotychczas zwycięstwo było 
możliwe tylko pod warunkiem uzyskania 
przewagi na lądzie, morzu i w powietrzu, 
w przyszłości wątpliwe będzie osiągnięcie 
zwycięstwa bez przewagi informacyjnej. 
W swym opracowaniu Siły Zbrojne w sta-
nie pokoju, kryzysu, wojny uważa, iż walka 
informacyjna może być zjawiskiem auto-
nomicznym, ale może też może być bądź 
komponentem wspierającym działania mi-
litarne bądź działaniem głównym, wspie-
ranym działaniami militarnymi. Tak jak 
w przypadku wszystkich form wojen, wal-
ka informacyjna będzie zawierać elementy 
ofensywne i defensywne. Strony (wojska) 

79 Doktryna Operacji Informacyjnych, DD-
-3.10(A), 2017, s. 15.

80 Ibidem. 
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będą równocześnie używać informacji 
jako swoistej broni zaczepnej oraz bronić 
się przed użyciem jej przez przeciwnika. 
Walka informacyjna będzie prowadzona 
na wszystkich poziomach: strategicznym, 
operacyjnym i taktycznym. Normalnym 
obowiązkiem dowódców i sztabów (gre-
miów decyzyjnych) na każdym z tych szcze-
bli będzie organizacja i koordynacja infor-
macyjnych akcji i kampanii. Wojska (siły 
zbrojne) muszą być zdolne do działań także 
w warunkach skutecznych uderzeń infor-
macyjnych przeciwnika. Nierealna bowiem 
stać się może pełna osłona przed wrogiem 
tylko przez oddziaływanie informacyjne81.

Zasadniczymi elementami wpływa-
jącymi na uzyskanie pożądanego efektu 
informacyjnego jest dobór właściwego 
miejsca, czasu, zdolności oraz wykonawców 
działań informacyjnych. Należy przy tym 
podkreślić, iż ograniczenia w zastosowaniu 
tychże zdolności narzucają akty prawne: 
Międzynarodowego Prawa Humanitarne-
go Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ), pra-
wa lokalne i międzynarodowe stosowane 
w danym rejonie operacji oraz zachowanie 
czynników kulturowych, religijnych i spo-
łecznych newralgicznych z punktu widzenia 
funkcjonowania grup społecznych w rejo-
nie prowadzenia operacji. Podjęcie działań 
poprzedzone jest planowaniem, w ramach 
którego dokonuje się wnikliwej analizy śro-
dowiska informacyjnego. Kolejnym etapem 
jest planowanie, w którego czasie projektu-
je się ich integrację z innymi działaniami 

81 B. Balcerowicz, Siły Zbrojne w  stanie pokoju, 
kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe SCHO-
LAR, Warszawa 2010, s. 34–37.

militarnymi, a i nierzadko politycznymi. 
Analizę środowiska informacyjnego pro-
wadzi się również w trakcie prowadzonych 
działań i po ich zakończeniu, szczególną 
uwagę zawracając na osiągnięte efekty, po-
przez tzw. Measures of Effectiveness (MoE) 
oraz Measures of Performance (MoP). 
Skrupulatne prowadzenie analiz zawiera 
w sobie badanie czynników je kształtują-
cych, jak: ośrodki decyzyjne, środki maso-
wego przekazu, metody, techniki i narzę-
dzia informacyjne wykorzystywane przez 
przeciwnika, społeczną wrażliwość, kulturę, 
religię, zachowania społeczne itp. W dobie 
społeczeństwa informacyjnego poddawane 
jest również analizie środowisko cyberprze-
strzenne, a więc sieć internetowa, struktury 
i kultury organizacyjne wybranych interne-
towych społeczności dezinformacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich języka, 
hierarchii, przywództwa, kwestii demogra-
ficznych, systemów reputacji, wewnętrz-
nej logiki i wierzeń w zakresie przyjętych 
mitów i narracji. Owe badania częstokroć 
opierają się na metodyce Thick Big Data, 
łączącej podejścia Big Data (TribeFinding, 
SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) 
z podejściami jakościowymi, jak etnografia 
cyfrowa i analiza narracyjna. Jednym z istot-
niejszych elementów prowadzonych analizy 
jest wyselekcjonowanie obiektów oddzia-
ływania (audytoriów bądź pojedynczych 
obiektów) oraz segmentacja grup społecz-
nych wojskowego zainteresowania. Pragnę 
podkreślić, iż planowanie nie kończy się na 
etapie poprzedzającym operację. Planowa-
nie będące wynikową prowadzonej analizy 
odbywa się również w czasie rzeczywistym 



52

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 

prowadzenia działań. Należy w tym miejscu 
zaakcentować, iż działania informacyjne 
prowadzone są przed, w czasie oraz po sy-
tuacji kryzysowej bądź konflikcie zbrojnym. 
W zależności od zakładanego celu są one 
strategiczne, o długoterminowych planach 
i zamierzeniach, oraz taktyczne, które two-
rzy się w zależności od chwilowej sytuacji. 
W działaniach tych nie bez znaczenia po-
zostaje aktywność środowiska analityczno-
-eksperckiego. Konieczność permanentnej 
i ciągłej analizy prowadzi do wskazywania 
kolejnych i następnych obiektów oddziały-
wania, tworzenia planów i podejmowania 
działań. Nic jednak raz zaplanowane nie jest 
w stu procentach pewne. Dlatego też proces 
ten prowadzi się nieustannie do osiągnię-
cia zakładanego celu. Pewnym paradoksem 
tych działań, w których strach przebiera się 
za siłę, jest to, że najstarszy rodzaj wojny 
trwający przez wszystkie pokolenia odkry-
wamy wciąż na nowo.

Wojskowi szczególną uwagę skupiają na 
rozpoznaniu i analizowaniu:
a) przestrzeni fizycznej obejmującej sprzęt 

wojskowy ze szczególnym uwzględnie-
niem systemów dowodzenia i kontroli 
wspieranych przez infrastrukturę, które 
umożliwiają podmiotom prowadzenie 
wszelkiego typu operacji. Obszar ten 
obejmuje również platformy komuni-
kacyjne oraz sieci je łączące. Przestrzeń 
fizyczna to również podmioty – 
organizacje, siły zbrojne, grupy ludzi 
i  osoby indywidualne, liderzy oraz 
kluczowy personel – decydenci. 

b) przestrzeni informacyjnej, nazywa-
nej także warstwą wirtualną, w której 

informacja jest gromadzona, przetwarza-
na, wprowadzana do zasobów banków 
danych. Obszar, w którym jest następnie 
dalej dystrybuowana, wyświetlana, a tak-
że chroniona. Obejmuje ona informację 
statystyczną lub przekazywaną podmio-
tom środowiska informacyjnego, jak 
również składowe informacji, takie jak: 
testy, obrazy czy dane. Do wymiaru in-
formacyjnego można przypisać szereg 
cech, takich jak: dokładność, spójność, 
jakość, terminowość, przydatność, do-
stępność i wiarygodność. Wymiar ten za-
pewnia niezbędne połączenie pomiędzy 
wymiarem fizycznym a poznawczym.

c) przestrzeni poznawczej obejmującej świa-
domość ośrodka decyzyjnego oraz innych 
podmiotów funkcjonujących w środo-
wisku informacyjnym. Obszar ten skła-
da się z wartości, przekonań, zamiarów, 
intencji i postrzegania poszczególnych 
przedmiotów środowiska informacyjne-
go. Skoncentrowany jest na kontekstach: 
społecznym, kulturowym, religijnym i hi-
storycznym, które wpływają na pojmowa-
nie zarówno wytwórców informacji, jak 
i grup docelowych, do których dociera 
przekazywana informacja. 

d) przestrzeni wolitywnej, czyli tej odpo-
wiedzialnej za naszą wolę, która jest 
sprawstwem działania. Ta warstwa jest 
wynikową powyższych w których prze-
platają się również względy intelektualne 
i emocjonalne.

Upraszczając, każde działanie, które 
ma swój wpływ na środowisko informa-
cyjne, jest działaniem informacyjnym. 
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Doktrynalnie natomiast to narzędzia, któ-
re zsynchronizowane mogę wpłynąć na 
procesy decyzyjne przeciwnika82. W ich 
spektrum zawiera się m.in. walka elektro-
niczna, działania psychologiczne, niszcze-
nie fizyczne, działania cywilno-wojskowe, 
a także działania cybernetyczne. W tych 
ostatnich zwłaszcza działaniach przeciwnik, 
zakamuflowany jako podmiot funkcjonują-
cy w środowisku informacyjnym, z reguły 
pozostaje niezidentyfikowany jako wrogi. 
Przekonuje nas do podjęcia działania, któ-
re będą wpisywały się w przyjętą narrację. 
Zdigitalizowana przestrzeń informacyjna 
wykorzystana jest także do niwelowania 
potencjału bojowego przeciwnika. Potwier-
dzenie tego znajdujemy w operacji wpływu 
przeprowadzonej w Afryce Północnej pod-
czas Arabskiej Wiosny Ludów, gdzie inter-
netowe sieci społecznościowe posłużyły do 
mobilizowania miejscowej ludności oraz 
wpłynęły na decyzyjność organów władzy83. 
Liczba scenariuszy potencjalnych konflik-
tów jest ograniczona w zasadzie z jednej 
strony wyobraźnią infoagresora, a z drugiej 
kreatywnością atakowanego.

Ów wachlarz oręża wpływu stanowi całe 
spektrum form nacisku od siły miękkiej 
poprzez siłę pośrednią do siły twardej. 
W literaturze przedmiotu siła definiowana 
jest jako „(…) zdolność zmieniania postę-
powania za pomocą stosowania określo-
nych zasobów zgodnie z przyjętą strategią 
w celu osiągnięcia pożądanych efektów”. 

82 Operacje Informacyjne DD-3.10(A), 2017.
83 A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, 

Wojna XXI wieku. Początki wojny trzeciej fali, Vizja, 
Warszawa 2016, s. 68.

Do najpowszechniej stosowanych, w kon-
tekście dwóch pierwszych, zaliczyć należy 
operacje wpływu na gruncie politycznym, 
ekonomicznym, kulturalnym jak i religij-
nym. Prowadzone są one także w działa-
niach poza wojennych. Jednakże błędem 
byłoby nazywać wojną każdą aktywność 
w omawianym obszarze. Roboczo można 
przyjąć, że działania informacyjne odnoszą 
się do przedsięwzięć realizowanych zarów-
no w czasie pokoju, kryzysu jak i wojny.

Wojna jest zjawiskiem złożonym, któ-
rego nie można ograniczać jedynie do sfe-
ry informacyjnej. O wojnie informacyjnej 
można mówić wtedy, gdy chce się wydo-
być na plan pierwszy nowe środowisko 
walki, tak jak mówi się o wojnie lądowej, 
powietrznej czy morskiej. W omawianym 
temacie szerokie spektrum możliwości, 
jakie stwarza cyberprzestrzeń w zakresie 
wsparcia działań bojowych, transforma-
cji danych, a także kierowania systemami 
uzbrojenia, włączając prowadzenie walki 
psychologicznej, sprawia, że stała się ona 
istotnym obszarem współczesnych kon-
fliktów. Dotyczy ono w głównej mierze 
płaszczyzny obyczajowej, światopoglądo-
wej, religijnej, kulturalnej i ekonomicznej. 
Swoistym narzędziem w tym oddziaływa-
niu są najnowsze zdobycze technologii. 
A  jedną z  form jest, przeżywająca swój 
rozkwit, inżynieria społeczna dysponu-
jąca coraz to większym wachlarzem moż-
liwości. Inżynierowie społeczni obecnie 
funkcjonują niemalże we wszystkich 
dziedzinach komunikacji międzyludzkiej. 
Obecnie rozprzestrzenianie się każdego 
bitu informacji jest nieporównywalne 
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z niczym w przeszłości. Z całą stanowczo-
ścią należy podkreślić, że błędem byłoby 
zaliczenie tego rodzaju oddziaływania do 
klasycznej propagandy — gdyż oddziały-
wanie informacyjne ma znacznie szerszy 
zakres. Faktem oczywistym wszak jest 
w erze informatyzacji to, że „środowisko” 
wymaga specjalnego potraktowania, 
choć walka w tej przestrzeni nie jest zja-
wiskiem nowym, to jego zdominowanie 
jest kluczowe dla osiągnięcia przewagi. 
Rewolucyjnie nowymi są tylko środki 
gromadzenia, przetwarzania i  rozprze-
strzeniania informacji oraz błyskawicznie 
rosnące znaczenie informacji dla użycia 
nowoczesnych systemów broni (systemów 
rażenia). Zatem jej dominowanie trakto-
wane będzie jako decydujące dla osią-
gnięcia przewagi informacyjnej. Eksperci 
wojskowi twierdzą, że obok tradycyjnych, 
fizycznych geoprzestrzeni, takich jak ląd, 
morze, przestrzeń powietrzna (powietrz-
no-kosmiczna), do prowadzenia walki są 
i będą coraz częściej wykorzystywane sfery 
pozbawione parametrów geograficznych, 
niemierzalne i nieograniczone, takie jak 
wirtualna przestrzeń cybernetyczna i sfera 
informacyjna. 

Mając na względzie powagę sytuacji, 
Stany Zjednoczone jako pierwsze już 
w 2011 r. uznały cyberprzestrzeń za od-
dzielne pole walki. Kilka lat później na 
szczycie NATO w  Walii w  2014 r. usta-
lono, że istniejące obecnie normy prawa 
międzynarodowego obowiązują również 
w cyberprzestrzeni, co jest tożsame ze sta-
nowiskiem Stanów Zjednoczonych oraz 
państw zachodnich, sprzeciwiających się 

przymiarkom wprowadzenia przez Chi-
ny i Rosję nowego traktatu regulującego 
ten obszar. Przełomowe znaczenie miało 
ustalenie, że atak w cyberprzestrzeni może 
wywołać zmiany materialne, co daje pań-
stwom sojuszu podstawę do powołania się 
na artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. 
Niestety w dokumencie tym nie znalazły 
się szczegóły doprecyzowujące czynniki de-
cydujące o podjęciu takiej decyzji czy kon-
kretyzujące rodzaj ataku. Ograniczono się 
do sformułowania, że Rada Północnoatlan-
tycka będzie rozpatrywała każdy przypadek 
oddzielnie. Świadczy to o skomplikowanej 
materii w najdynamiczniej rozwijającym się 
środowisku. Ponadto, wydarzenia te do-
wodzą słuszności twierdzenia o rosnącym 
znaczeniu cyberprzestrzeni dla infrastruk-
tury krytycznej państw i ich sił zbrojnych. 
Kolejnym krokiem, podczas warszawskiego 
szczytu NATO w 2016 r., było uznanie cy-
berprzestrzeni za kolejny obszar bitewny, 
taki jak morze, ląd, powietrze czy przestrzeń 
kosmiczna.

Dotarłszy do tego miejsca, uzmysławia-
my sobie, że psychologiczny wymiar kon-
fliktu ma takie samo znaczenie jak wymiar 
fizyczny. Konflikt jest walką woli, która ma 
miejsce w ludzkich umysłach oraz na polu 
walki. Konflikt jest starciem sił. Mogą to być 
siły polityczne (ideologiczne), ekonomicz-
ne, kulturowe, religijne i wojskowe, a więc 
wszystkie te aspekty życia społecznego, któ-
re wzajemnie się przeplatając, mają wpływ 
na naszą wolę. 

Konflikty schyłku XX wieku i te nam 
współczesne prowadzone są w przestrzeni 
pomiędzy pokojem a stanem wojny. Toczy 
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się je bez wcześniejszego formalnego aktu 
ich wypowiedzenia84. Ten, dla wielu mylący, 
stan agresji poniżej progu wojny jest perma-
nentnie wykorzystywany przez agresora. 
W tej fazie walki prym wiodą niemilitarne 
środki działań wojennych.

Główny ideolog rosyjskiego neoim-
perializmu Aleksandr Gieljewicz Dugin, 
doradca prezydenta Rosji Wladimira 
Putina i jego generałów, odnosząc się do 
operacji informacyjnych, twierdzi, że sku-
teczne ich prowadzenie pozwala odnieść 
w konflikcie zwycięstwo bez konieczności 
zapewnienia sobie wcześniej przewagi li-
czebnej nawet na klasycznym polu walki. 
Ten składnik przyjętej strategii uznać na-
leży za najbardziej oryginalny i wymagają-
cy największej uwagi. Jednym z przejawów 
są działania ukierunkowane na zburzenie 
porządku publicznego destabilizujące sy-
tuację wewnętrzną. Doprowadzanie do 
takiego stanu powoduje eskalację napięć 
społecznych, która skutkuje atomizacją 
i polaryzacją społeczną. W efekcie zostają 
zakłócone procesy decyzyjne doprowadza-
jące do destabilizacji współpracy między-
narodowej, potencjalny przeciwnik traci 
pozycję odpowiedzialnego i wiarygodne-
go partnera na arenie międzynarodowej, 
zwłaszcza w kontekście ekonomicznym, 
energetycznym czy innych kwestiach, istot-
nych z punktu widzenia Moskwy. Innym, 

84 W 1907 r. w artykule pierwszym trzeciej kon-
wencji haskiej napisano, iż działania wojenne „nie 
powinny się rozpocząć bez uprzedniego i  jedno-
znacznego zawiadomienia, które będzie mieć for-
mę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, 
bądź ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem 
wojny”.

a  częstokroć równoległym, działaniem 
jest budowanie negatywnego wizerunku 
przeciwnika, które osiąga się deprecjonując 
jego władze, antagonizując społeczeństwa, 
przedstawiając go jako agresora nietoleran-
cyjnego, ksenofobicznego, faszystowskiego 
itd. Kolejnym działaniem jest stworzenie 
wrażenia, że Rosja jest groźniejsza niż 
w rzeczywistości, dzięki czemu zniechę-
ca się Zachód do eskalowania konfliktów 
i militarnego zaangażowania się w nie. 

Medialna ofensywa stosuje zarówno tra-
dycyjne, jak i zupełnie nowe formy oddzia-
ływania, wspomagając tym samym przyjętą 
narrację. Aktywności te są ściśle koordyno-
wane z szerszymi celami i operacjami pro-
wadzonymi przez Moskwę. Wachlarz dzia-
łań przekrojowo atakuje zachodni system 
wartości, demokracji i zaufania do instytucji 
państwowych i międzynarodowych. 

W  planach strategicznych, których 
Dugin jest współautorem, znajdujemy 
również odniesienie do Polski. Na nasze 
nieszczęście postrzega nas, jak niegdyś 
Hitler, nie dając nam najmniejszych szans 
na przetrwanie kolejnej wojny. Wojciech 
Roszkowski, przytaczając wywiad prze-
prowadzany przez Grzegorza Górnego 
z „Frondy” z Duginem, najlepiej puentuje 
postrzeganie naszej roli w przyszłym, nie-
uniknionym konflikcie zbrojnym: „Rosja 
w swoim geopolitycznym oraz sakralno-
-geograficznym rozwoju nie jest zaintere-
sowana istnieniem niepodległego państwa 
polskiego w żadnej formie (…). Jeżeli Pol-
ska będzie się upierać przy zachowaniu 
swojej tożsamości, to nastawi wszystkich 
wobec siebie wrogo i po raz kolejny stanie 
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się strefą konfliktu (…) To położenie na 
granicy między Rosją z Niemcami spra-
wia, że zawsze w historii będzie występował 
problem rozbiorów Polski między Wschód 
i Zachód”85.

Potwierdzenie omawianego kierunku 
działań odnajdujemy w nowelizacji Dok-
tryny wojennej Federacji Rosyjskiej, pod-
pisanej przez prezydenta Władimira Putina 
26 grudnia 2014 r.. W doktrynie „usankcjo-
nowano” nową generację wojen; oznacza 
to konieczność uwzględnienia scenariusza 
możliwej agresji podprogowej. W doktrynie 
dostrzega się również rysującą się tendencję 
przesunięcia niebezpieczeństw i zagrożeń 
wojennych do przestrzeni informacyjnej. 
W zakresie głównych wewnętrznych nie-
bezpieczeństw wojennych identyfikuje się 
również działalność w zakresie oddziały-
wania informacyjnego na społeczeństwo, 
w pierwszym rzędzie na młodych obywateli 
kraju, mającą na celu przerwanie historycz-
nych, duchowych i patriotycznych tradycji 
w zakresie obrony ojczyzny. Powyższe za-
grożenia należy również traktować jako te, 
które zagrażają innym. Skoro się ich oba-
wiamy to znaczy, że zdajemy sobie sprawę 
z ich potężnego wpływu i dalekosiężnych 
konsekwencji społecznych. Owa doktry-
na również charakteryzując cechy oraz 
właściwości współczesnych konfliktów 
wojennych odnosi się do kompleksowego 
wykorzystania siły militarnej, politycznej, 
ekonomicznej, informacyjnej i  innych 
środków o charakterze pozamilitarnym, 

85 W.  Reszczyński, Zainspirowany Konecznym. 
Wybór publicystyki 2007–2014, Wydawnictwo Ca-
pital Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 43.

realizowanych przy wykorzystaniu poten-
cjału protestacyjnego ludności oraz sił pro-
wadzących operacje specjalne. Zaznaczając, 
iż oddziaływanie na przeciwnika będzie się 
odbywało na całej głębokości jego teryto-
rium w środowisku globalnej przestrzeni 
informacyjnej. Oczywiście nie jest to jed-
nostkowy zapis, gdyż w dalszej części do-
kumentu znajdujemy kolejne zapisy doty-
czące nacisku na rozwój sił i środków walki 
informacyjnej, jakościowego doskonalenia 
środków wymiany informacyjnej na bazie 
wykorzystania współczesnej technologii 
i standardów międzynarodowych czy też 
jednolitej przestrzeni informacyjnej SZ 
oraz innych służb jako części przestrzeni 
informacyjnej FR. Do zasadniczych zadań 
w zakresie odstraszania i zapobiegania kon-
fliktom zbrojnym FR w swej doktrynie zali-
cza również stworzenie warunków zapew-
niających obniżenie ryzyka wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych do celów wojskowo-politycznych 
w ramach realizacji działań sprzecznych 
z prawem międzynarodowym i skierowa-
nym przeciwko suwerenności, niezawi-
słości polityczne, integracji terytorialnej 
państw oraz stanowiących zagrożenie dla 
pokoju międzynarodowego, bezpieczeń-
stwa, stabilności globalnej i regionalnej. 
Czyli w zasadzie to, co sama realizuje w celu 
destabilizacji innych państw będących w za-
kresie zainteresowania operacyjnego. Warte 
podkreślenia jest określenie realizacji pod-
stawowych zadań budowania i rozwoju sił 
zbrojnych oraz innych wojsk i służb osiąga-
ne ma być również poprzez efektywne za-
pewnienie bezpieczeństwa informacyjnego 
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sił zbrojnych oraz innych wojsk i służb. Czy-
li mając miecz, buduje się tarczę. 

Znajduje to swoje potwierdzenie w kon-
flikcie na Ukrainie. Działania informacyjne 
stanowiły element inicjujący, który został 
poszerzony o elementy wojny energetycz-
nej, tworząc operację zintegrowaną, gdzie 
obie składowe są wobec siebie komplemen-
tarne. W konflikcie tym wykorzystano też 
pełne spektrum wojny czwartej generacji, 
do którego należą separatystyczne mniej-
szości narodowe i grupy etniczne, agentura 
wywiadowczą i agentura wpływu, grupy 
mafijne, nad którymi przejęto kontrolę 
organizacyjną albo finansową, polityczne 
ugrupowania opozycyjne gotowe współ-
pracować z wrogiem państwa, podmioty 
gospodarcze, które z uwagi na właściciela 
i jego poglądy bądź uwikłania mogą być 
wykorzystywane w celach logistycznych lub 
finansowych, siły specjalne przeznaczone 
do zadań dywersyjno-sabotażowych poza 
linią frontu z pogwałceniem Międzynaro-
dowego Prawa Humanitarnego Konfliktów 
Zbrojnych.

Integralnym narzędziem prowadzonej 
wojny są podmioty pozarządowe, które in-
tensyfikują działania mające na celu znie-
kształcenie rzeczywistości i przekształcanie 
jej w wygodną dla siebie wersję, skłaniając 
tym samym państwa do podejmowania de-
cyzji zgodnych z interesem przeciwnika. 
W obrębie tegoż zjawiska należy wspomnieć 
o upowszechnianiu w Internecie prowoko-
wanych drobnych incydentów (w których 
bierze udział zaledwie parę osób), którym 
nadaje się nieproporcjonalne znaczenie 
i  pozory większego zjawiska dzięki np. 

YouTube. Odpowiednie kadrowanie plus 
opłacenie dużej ilości lajków pozwala stwo-
rzyć wrażenie na nieświadomym odbiorcy, 
że wydarzenie ma charakter masowy i cie-
szy się szerokim poparciem. W rezonowa-
niu informacji pomagają również tzw. trolle 
internetowe, które częstokroć anonimowo 
zamieszczają w sieci stwierdzenia obliczone 
na perswazję, zmianę postrzegania rzeczy-
wistości lub stymulowanie temperaturą in-
formacji poprzez używanie półprawd albo 
po prostu nieprawdziwych informacji. To 
częste zjawisko rozwija się w zastraszającym 
tempie. Jego skala porównywalna jest do 
tworzących się co rusz „fabryk trolli”. Jedną 
z nich, funkcjonującą w Federacji Rosyj-
skiej, opisuje CyberDefence24. W „fabryce 
trolli” zatrudnionych jest około tysiąca lu-
dzi. Pracuje się w niej na dwie zmiany, po 
11 godzin. Pracownicy publikują komen-
tarze zarówno w mediach prokremlow-
skich, jak i opozycyjnych. Do rejestracji 
kont używana jest „ogromna” liczba kart 
SIM. Były pracownik tej „fabryki” twierdzi, 
że jest w niej kilka oddziałów, np. odpo-
wiadające za YouTube, Facebooka itd. Jest 
dział, który specjalizuje się w memach – 
zdjęcia dziennikarzy czy opozycjonistów 
wklejane są na kadry z filmów pornogra-
ficznych. Funkcjonuje też komórka groma-
dząca dane, które mają służyć jako treści 
kompromitujące. Norma to 120 komenta-
rzy dziennie, a honorarium wynosi około 
40 tysięcy rubli (ok. 2000 zł)86. Inną fabryką 

86 https://www.cyberdefence24.pl/bezpieczen-
stwo-informacyjne/byly-pracownik-rosyjskiej-fa-
bryki-trolli-norma-to-120-komentarzy-dziennie 
(dostęp: 1.03.2021).



58

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 

jest opisywana przez reportera śledczego 
„New York Times”, który badał organizację 
znaną pod nazwą Agencja Badań Internetu 
w Sankt Petersburgu. Adrian Chen ustalił, 
że zamieszana jest ona w produkcję postów 
wspierających rosyjski punkt widzenia87. 
Nie polega to na tym, aby dezinformowani 
„uwierzyli” w coś, lecz na zmodyfikowaniu 
ich reakcji, mimo tego, w co wierzą. Z punk-
tu widzenia dezinformacji nie jest istotne, 
czy Europa Zachodnia uwierzy na przykład, 
że Federacja Rosyjska jest rajem na ziemi; 
chodzi o to, żeby zaatakowana nie broniła 
się, a jeśli to możliwe – poddała się, zanim 
się jeszcze tego od niej zażąda. 

Kolejnym i w zasadzie najnowszym, do-
kumentem podpisanym 2 czerwca 2021 r. 
przez Prezydenta Rosji Władimira Putina 
jest „Strategia bezpieczeństwa narodowego 
Federacji Rosyjskiej” (SBFR). Oczywiście, 
zgodnie z kontynuowaną od dziesięcioleci 
narracją „otoczonej twierdzy” przedmioto-
wy dokument zawiera uzasadnienie, które 
mówi, iż: „wdrożenie tej strategii przyczyni 
się do ratowania narodu rosyjskiego, rozwo-
ju potencjału ludzkiego, poprawy jakości 
życia i dobrobytu obywateli, wzmocnie-
nia zdolności obronnych kraju, jedności 
i spójności społeczeństwa rosyjskiego, osią-
gnięcia narodowych celów rozwojowych, 
zwiększenia konkurencyjności i prestiżu 
międzynarodowego Federacji Rosyjskiej”88. 
Media rosyjskie wieściły, że wdrożenie 
nowego dokumentu bezpieczeństwa jest 

87 Ibidem.
88 https://www.defence24.pl/rosja-odpowiada-

-na-sankcje-nowa-strategia-bezpieczenstwa-na-
rodowego-analiza (dostęp: 14.07.2021).

podyktowane troską dobro rosyjskiego spo-
łeczeństwa i odpowiedzialnością Kremla 
za lepsze jutro. Twórcy tak istotnego doku-
mentu dostrzegają zagrożenie ze strony ma-
nipulacji psychologicznej oraz prowadzo-
nej aktywnej propagandy permisywizmu89 
niemoralności i egoizmu. Uwypuklają rolę 
prowadzenia operacji w przestrzeni infor-
macyjnej, wytykając wręcz Zachodowi, że 
„inicjatywy Federacji Rosyjskiej w zakresie 
zapewnienia międzynarodowego bezpie-
czeństwa informacyjnego spotykają się ze 
sprzeciwem obcych państw dążących do 
dominacji w globalnej przestrzeni infor-
macyjnej”90. Istotną część strategii stanowi 
zapis, iż: „W przypadku popełnienia przez 
obce państwa działań nieprzyjaznych, za-
grażających suwerenności i integralności 
terytorialnej Federacji Rosyjskiej, w tym 
związanych ze: stosowaniem środków 
ograniczających (sankcji) o  charakterze 
politycznym lub gospodarczym oraz wy-
korzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, Federacja 
Rosyjska uważa za zasadne podejmowanie 
symetrycznych i asymetrycznych środków 
niezbędnych do tłumienia takich nieprzy-
jaznych działań, a także zapobiegania ich 
powtórzeniu w przyszłości”91. Asymetrycz-
ność przestrzeni bezpieczeństwa i hybrydo-
wość stają się cechami charakteryzujący-
mi współczesny wymiar bezpieczeństwa, 

89 Tendencja do zbytniej tolerancji dla odbiega-
jących od normy zachowań społecznych.

90 https://www.defence24.pl/rosja-odpowiada-
-na-sankcje-nowa-strategia-bezpieczenstwa-na-
rodowego-analiza (dostęp: 14.07.2021). 

91 Ibidem.
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prowadząc do konieczności stworzenia 
mechanizmów zapobiegania rozprzestrze-
niania się ich, jak również potencjalnego ich 
zwalczania. Omawiana strategia uwypukla 
te zagadnienia, tym samym nadając im sta-
tus problemu bezpieczeństwa narodowego, 
a nawet należałoby powiedzieć międzyna-
rodowego.

Dynamika rozwijającego się na każdej 
płaszczyźnie świata uzmysławia nam, że 
nowoczesne media mediatyzują naszą rze-
czywistość w skomplikowanych technolo-
gicznych i społecznych procesach. Innymi 
słowy, uzbrojenie informacji, z wykorzysta-
niem w głównej mierze nowych mediów 
jako narzędzi artykulacji, rozumianej, 
w pewnym uproszczeniu, jako wieloaspek-
towy zbiór praktyk, poprzez które ludzie 
permanentnie reprodukują indywidual-
ne i zbiorowe tożsamości. Współczesne 
funkcjonowanie w  kontekście mediów 
cyfrowych nabiera coraz większego zna-
czenia wraz z postępującą komercjalizacją 
współczesnej sieci; nowe media są nie tyl-
ko technologią, ale i zbiorem rynkowych 
podmiotów o coraz potężniejszej pozycji 
i określonych celach. Dotarłszy do tego 
miejsca, należy uzmysłowić sobie, że w cza-
sach, gdy nie było algorytmów interneto-
wych, zarządzanie społeczne następowało 
przez kulturę właśnie, rzecz jasna z wyjąt-
kiem tych sytuacji, gdy podporządkowane 
było bezpośredniej sile totalitarnej pań-
stwa. Kulturę zaś w nader istotny sposób 
kształtuje edukacja szkolna mająca na celu 
przekazanie pewnych konkretnych kom-
petencji kulturowych, zapoznanie z sym-
bolami, przekazanie wiedzy o metaforach 

funkcjonujących w naszej kulturze. Zatem 
zasad organizacji i prowadzenia operacji 
wpływu nie można rozpatrywać w oderwa-
niu od całokształtu problematyki zorien-
towanej na polityczną, kulturalną, religijną 
czy również ekonomiczną degradację spo-
łeczeństwa i jego elit.

Wojny niekontaktowe były, są i będą 
składową interdyscyplinarnych połączeń 
wzajemnie przenikających się płaszczyzn 
i zależności. Potęguje to nieuchwytność 
prowadzonych operacji wpływu. Ten ro-
dzaj walki ewoluował przez lata, podobnie 
jak i szeroko rozumiane instrumentarium 
militarne skupiające w sobie m.in. taktykę 
walki, środki walki czy organizację wojsk. 
W  czasach nam współczesnych coraz 
większego znaczenia dla wsparcia dzia-
łań zbrojnych nabierają niezbrojne środki 
przemocy. Ich arsenał stanowią działania 
dysfunkcyjno-dezintegracyjne w  sferze 
informacyjnej, politycznej, kulturalnej, re-
ligijnej, ekonomicznej czy informatycznej. 
Głównym i ponadczasowym celem oddzia-
ływania jest człowiek. Warto tu przytoczyć 
pruskiego generała Carla von Clausewitza, 
który uważał, że „wojna jest częścią tego sa-
mego kontinuum, które obejmuje handel, 
dyplomację i wszystkie inne wzajemne re-
lacje, które mają miejsce między narodami 
i rządami”92.

Wspólnym mianownikiem coraz in-
tensywniej przenikających się relacji jest 
informacja. Potęga informacji opiera się 

92 L. Freedman, Przyszła wojna. Wizja przyszłej 
wojny. Jak ją sobie wyobrażano dawniej? Jak widzi-
my ją dzisiaj?, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 
2018, s. 30.
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na jednostkach, które mają dostęp do ka-
nałów komunikacyjnych i na tych, którzy 
nią zarządzają. Jest to obszar w głównej 
mierze determinujący operacje wpływu 
społecznego. Potwierdzenie znajdujemy 
już w pierwszych latach funkcjonowania 
telewizji i radia. Wówczas, podczas zma-
gań na frontach pierwszej wojny świato-
wej, w niemalże całej Europie i Stanach 
Zjednoczonych mieliśmy do czynienia 
z zaangażowaniem mediów na potrzeby 
realizacji patriotycznych celów wojennych 
każdej z walczących stron. Pozostawiło ono 
niewiele wątpliwości co do potęgi oddzia-
ływania mediów skutecznie zarządzanych 
i skierowanych do odbiorców po obu stro-
nach frontu. Na przestrzeni wieków byli 
dowódcy, którzy doceniając potęgę infor-
macji, potrafili ją okiełznać, czyniąc z niej 
klucz do osiągnięcia sukcesu militarnego. 
By daleko nie odbiegać w przeszłość, moż-
na wspomnieć postać jednego z najwybit-
niejszych dowódców II wojny światowej, 
jakim był generał Douglas George MacAr-
thur. Ten niekwestionowany mistrz w sztu-
ce komunikacji swe żołnierskie rzemiosło 
szlifował w bojach pierwszej wojny świato-
wej, następnie reorganizując najpierw aka-
demię West Point, będąc nadinspektorem 
Akademii Wojskowej – która znalazła się 
pod jego zwierzchnictwem, a potem całej 
armii – będąc szefem sztabu. Pełnił swe 
obowiązki służbowe również na Filipi-
nach, gdzie formował i szkolił wojsko, by 
później nim dowodzić. Walczył podczas II 
wojny światowej na Pacyfiku, pieczętując 
to zwycięstwem nad Japonią i Koreą. Jako 
obserwator bądź też jako uczestnik wziął 

udział w dwudziestu kampaniach podczas 
sześciu wojen. Jego kariera zawiera w so-
bie kwintesencję przywództwa, w której 
niebagatelną rolę odegrało mistrzowskie 
opanowanie sztuki komunikowania się. 
Ten amerykański generał perfekcyjnie 
władał słowem i gestem. Przekazywał swe 
myśli nader celnie i klarownie. Jego przekaz 
trafiał niczym pocisk w dziesiątkę. Potwier-
dzeniem tego w aspekcie wojskowym jest 
jego klarowność wypowiedzi i charyzma 
w głosie, geście i sercu skutkująca szacun-
kiem przełożonych i podziwem podwład-
nych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy 
były sukcesy, alianckie na południowo-za-
chodnim teatrze działań na Pacyfik, pod 
jego buławą. Na kanwie dyplomatycznej 
wyrazistym tego przykładem jest admini-
strowanie Filipin, Australii czy 80-milio-
nowej Japonii w tak trudnych, wojennych 
i  powojennych czasach, gdzie odnosił 
sukcesy nie do przecenienia. Swoistą wi-
sienką na torcie, w kwestii erudycji, było 
wygłoszone w Kongresie przemówienie 
oglądane przez 20 milionów telewidzów 
amerykańskich. Rzecznik Białego Domu 
Joe Martin tak oto wspomina tamte chwile: 
„Panowie, mogę rzec tylko jedno. Po stro-
nie republikanów nie było ani jednego 
suchego oka. A po stronie demokratów – 
ani jednego suchego fotela”93. Osiągnięcia 
na kanwie towarzyskiej najlepiej puentują 
słowa wypowiedziane przez prezydenta 
Dwighta Eisenhowera: „Był intrygującym 

93 T. Kinni, D. Kinni, Sztuka zwycięstwa, Istota 
strategii i  przywództwa według generała Douglasa 
MacArtura, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, 
s. 149.
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i zajmującym rozmówcą. Pamiętam, jak 
kiedyś po kolacji w Manili ściągnął na sie-
bie uwagę sporej grupy gości i przez kilka 
godzin raczył ich swoim monologiem, uj-
mując ich gestykulacją, zaangażowaniem 
i dogłębną wiedzą na różne tematy, często 
bardzo odległe od spraw wojskowych”94. 
Dla porządku, aby obraz zarysowanych tre-
ści był pełny, należy także wziąć pod uwagę 
charakter informacji, który sam w sobie 
jest neutralny. Jednakże, by stał się sprzy-
mierzeńcem, trzeba go poczuć, okiełznać 
i  niczym glinę umiejętnie kształtować, 
wówczas stanie się twoim sprzymierzeń-
cem. Wspaniałą ilustracją, na poparcie po-
wyższej tezy, jest fotografia z pierwszego 
spotkania cesarza Japonii z amerykańskim 
generałem. Wyreżyserowanie tego zdjęcia 
potwierdza kunszt tworzenia informacji 
przez MacArthura. Przygotowanie do 
„pstryknięcia” tegoż ujęcia jest wypad-
kową charyzmy dowódcy, znajomości 
kultury, lotności dyplomatycznej i myśli 
strategicznej w kontekście wykorzystania 
informacji do zawojowania serc i umysłów 
japońskiego narodu. Naczelny dowódca 
wyczekał spotkania z cesarzem. Odczekał 
aż do chwili, w której cesarz Hirohito sam 
poprosił o spotkanie, fatygując się do biura 
generała. Było to bezprecedensowym zła-
maniem protokołu. Samo spotkanie było 
de facto mistrzowskim „pociągnięciem 
pędzla”. Najważniejszą jego częścią było 
wykonanie zdjęcia, do którego pozowali 
obaj dostojnicy. MacArthur zrelaksowany, 
w zwyczajnym mundurze khaki, dominuje, 

94 Ibidem, s. 259.

o ponad głowę wyższy od stojącego obok 
cesarza. Konsekwencją zaistniałego spo-
tkania była fotografia, która trafiła do prasy 
i w odbitkach rozeszła się po całej Japonii. 
Śmiało możemy przywołać McLuhana, 
który pozwiedzałby, że środek przekazu 
był w tej sytuacji przekazem. Przesłanie 
jej było aż nadto czytelne. „To jedno zdję-
cie”, powiedział japoński historyk Rinjiro 
Sodei, „zmieniło mentalność Japończyków. 
Wyraźnie na nim widać, kto rządzi Japo-
nią”95. Rozmowa cesarza z MacArthurem 
była mało znacząca w porównaniu z fo-
tografią i okolicznościami, w których do-
szło do spotkania. Można by zaryzykować 
stwierdzenie, iż losy powojennej Japonii 
podyktowało jedno zdjęcie.

Inną opiniotwórczą ilustracją histo-
ryczną mającą ogromny wpływ na historię 
wojen jest zdjęcie z 1945 r. autorstwa Joe 
Rosenthala przedstawiające grupę amery-
kańskich żołnierzy ustawiających amery-
kańską flagę na najwyższym wzniesieniu 
Iwo Jimy. Mimo że fotografia zawiera w so-
bie najmniej tysiąc słów, to żadne z nich nie 
oddaje, rzecz jasna, dramaturgii tamtych 
wydarzeń, które były kamieniem milowym 
w historii. Prawdę mówiąc, oryginalne zdję-
cie wykonano dzień wcześniej w  ogniu 
dział, w trakcie faktycznego zdobywania 
góry. Kolejnego dnia, bez huku dział, wró-
cono z dłuższym drzewcem i większą flagą. 
Utrwalono bardziej heroiczność zwycię-
stwa. Zmienił się też fotograf. Takich zdjęć 
uwiecznionych historię wykonano na woj-
nie tysiące, o ile nie miliony. Jedne utrwalały 

95 Ibidem, s. 146.
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towarzyszy broni, inne w mało wyrazisty 
sposób odzwierciedlały grozę tamtych 
chwil, kolejne pełne uniesień bądź grozy 
ukazywały prowadzone działania, stając się 
punktem zwrotnym w historii. Ta, o której 
piszę, przeszła istotnie do historii jako mo-
ment zdobycia najwyższego wzniesienia na 
wyspie, wieszcząc w ten sposób zbliżające 
się zwycięstwo nad Japonią i w efekcie bez-
sprzecznie wpisując się w budowany etos 
amerykańskiego żołnierza. Fotografowanie 
z jednej strony jest procesem obiektywnego 
prezentowania otaczającego świata, z dru-
giej jednak strony wielokrotnie okazuje się, 
że zdjęcie wykracza poza daną rzeczywi-
stość. My, odbiorcy, z łatwością interpre-
tujemy obrazy jako sposób prezentacji 
rzeczywistości, co czyni zdjęcia i ilustracje 
potężnymi sprzymierzeńcami każdej ope-
racji wpływu. Należy przy tym przywołać 
starą prawdę, iż słowo, bez względu na to 
czy jest ono pisane, czy mówione oraz ob-
raz, który potrafi zastąpić i tysiąc słów, są 
pociskami informacji stymulującymi nasze 
postrzeganie świata. Wprowadzając je w tu-
balny rezonans medialny, tworzy się z nich 
kreatora rzeczywistości. Zapewne i w tym 
przypadku także McLuhan powiedziałby, że 
środek przekazu był przekazem. Tak też, za-
nim stulecie XX wieku dobiegło do końca, 
zdążył się utrwalić i ugruntować pogląd, iż 
perswazja masowa jest skutecznym środ-
kiem kształtowania opinii społecznej.

Współcześnie obszarem toczących się 
konfliktów są serca i umysły każdego z nas, 
nieposiadające w dobie społeczeństwa in-
formacyjnego naturalnej bariery przed ma-
nipulacją, dezinformacją czy konsekwentną 

i zmasowaną propagandą96. Taki stan rze-
czy jest spowodowany błyskawicznym 
rozwojem nowych technologii komuni-
kacyjnych skutkującym „skurczeniem się” 
czasu i przestrzeni, powodującym coraz 
częstsze traktowanie świata jako „global-
nej wioski”. Transgraniczne autostrady cy-
frowe stanowią dziś podstawę komunika-
cyjną naszych społeczeństw. Rewolucyjne 
zmiany są widoczne w wielu dziedzinach 
życia. W pierwszej kolejności w sferze in-
formatyzacji społeczeństwa. Zatem nie ma 
żadnej przesady w takim akcentowaniu roli 
informatyzacji we wszystkich sferach ży-
cia zbiorowego. Fala „cyfrowej rewolucji” 
stworzyła absolutnie nowy ekonomiczny 
sektor, którego wcześniej nie było. To pro-
wokuje wzrost intensywności konfliktów 
mających na celu przechwycenie i utrzy-
manie przewagi w danym sektorze życia 
społecznego. Jak twierdzą stratedzy, obsza-
ry te w znacznej mierze będą się na siebie 
nakładać i wzajemnie uzupełniać, tworząc 
jednolitą przestrzeń walki. Kapitałem, który 
odgrywa zasadniczą rolę, jest informacja. 
Umocnienie wiodącego zasobu następu-
je również w wyniku światowej tendencji 
do unikania klasycznej przemocy zbrojnej 
i poszukiwania nowych – mniej skompro-
mitowanych, a równie skutecznych – form 
przemocy. W  efekcie, w  przenikających 
się sferach naszego życia, doświadczamy 
przeinformowania, niedoinformowania lub 
też informowania o sprawach nieważnych 
i drugorzędnych czy wręcz szkodliwych, 

96 https://www.defence24.pl/wojna-informa-
cyjna-jako-skuteczne-narzedzie-destabilizacji-
-panstw-i-rzadow-raport (dostęp: 7.11.2019).
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jak również mamy do czynienia ze świado-
mym dezinformowaniem, czyli kłamstwem 
lub manipulowaniem. Działania, których 
doświadczamy na co dzień, najpierw wpro-
wadzają chaos, dezorientują i ogłupiają od-
biorców, których następnie łatwo zmani-
pulować. Chociaż, jak się zdaje, ogromna 
większość z nas nie jest tego świadoma. Nie 
od rzeczy jest więc określenie Elliota Aron-
sona – wiek propagandy.

Teoretyk sztuki wojennej Sun Tzu 
przed wiekami w swej książce-dziele Sztu-
ka wojny zawarł zdanie: „Najważniejszą 
umiejętnością w  sztuce wojennej jest 
podporządkowanie sobie nieprzyjaciela 
bez walki”. Warto podkreślić, iż choć wiele 
miejsca w swym dziele poświęca taktyce, 
marszom, wykorzystaniu terenu, użyciu 
ognia, morale, to jednak uciekanie się do 
użycia broni uważa za wyjście ostateczne 
i najmniej pożądane. Zdanie: „Na wojnie 
najlepszą polityką jest opanowanie nie-
przyjacielskiego państwa w nietkniętym 
stanie, zniszczenie go to ostateczność” jest 
również jego autorstwa. Twierdzi on rów-
nież, że aby obalić jakąś władzę polityczną, 
należy zacząć od przygotowania opinii pu-
blicznej i od pracy ideologicznej, zarówno 
w przypadku klasy rewolucyjnej, jak i klasy 
nierewolucyjnej”97.

Swoiste cechy konfliktów zbrojnych, bez 
względu na ich zakres, zawsze uwypuklały 
szczególne znaczenie czynnika psycholo-
gicznego nie tylko wśród bezpośrednich 

97 A. Loubier, Grupy redukcyjne, techniki stero-
wania i  manipulacji wewnątrz stowarzyszeń, Wy-
dawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 
2006, s. 110. 

uczestników walki, ale również wśród 
ludności cywilnej, będącej zarówno bez-
pośrednim uczestnikiem zaistniałego kry-
zysu, jak i  tej, zwłaszcza w czasach nam 
współczesnych, przyglądającej się zza 
szklanych ekranów. Jeśli wziąć pod uwagę 
te przemiany, dochodzimy do wniosku, iż 
w wojnach konwencjonalnych głównymi 
podmiotami toczących się bojów byli przy-
wódcy państw czy ich rządy i siły zbrojne. 
W  wojnach nowej generacji zasadnicze 
zmagania prowadzone są na linii: rządy – 
społeczeństwa. Siła militarna ma w nich 
drugorzędne znaczenie. Powodem tego jest 
siła oddolnej opinii, która stała się swoje-
go rodzaju sędzią wykreowanym w naszej 
globalnej rzeczywistości. Dziś bowiem nie 
sądy wyznaczają, kto jest winny, kto po-
pełnił błąd – dziś robi to opinia publiczna, 
w każdej chwili osądzając i ferując wyroki. 
Syntetycznym wyrazem opinii publicznej 
w  kontekście działań podejmowanych 
przez administrację państwową w  sytu-
acjach kryzysowych jest ich sposób przed-
stawiania98, będący swoistym uzbrajaniem 
informacji, która razi z prędkością światła. 
Czy zatem w świecie, który zniósł granice 
w przepływie informacji, można zgadzać 
się z maksymą przodków: cuius regio, eius 
religio (czyj kraj, tego religia)? Zwłaszcza, 
że dziś już nie stanowią bariery geogra-
ficznej przestrzenie, takie jak oceany czy 
pasma górskie będące dotąd naturalnymi 
środkami prewencyjnymi. Zglobalizowanie 
świata, wbrew powszechnie przyjętej tezie, 

98 J. Wiśnicki, Czwarta władza w kontekście kon-
fliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, 2018, s. 203.
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skłania do zweryfikowania wcześniejszych 
założeń i uznania, że determinant geogra-
ficzny zepchnięty został na drugi plan. Dziś 
palmę pierwszeństwa dzierży technologia, 
która jak pocisk razi precyzyjnie określone 
cele. Przestrzeń cyfrowa stała się kolosal-
nym polem bitwy. Lewrence Freedman 
w swej książce Przyszła wojna… przytacza 
słowa jednego z bohaterów Gier Wojen-
nych, który mówił: „Światem nie rządzi już 
broń ani energia, ani pieniądze. Rządzą nim 
zera i jedynki, jednostki informacyjne. To 
wszystko tylko elektrony… Tam toczy się 
wojna, stary przyjacielu, wojna światowa. 
I nie chodzi o to, kto ma więcej nabojów. 
Chodzi o to, kto panuje nad informacją: 
co widzimy i słyszymy, jak pracujemy, co 
myślimy. Chodzi o informację”99. Zatem, 
czy nie należałoby powiedzieć: cuius media, 
eius dominatio (czyje media, tego władza)?

Ten rodzaj walki, który jak nigdy dotąd 
ulega intensyfikacji, oferuje nowy rodzaj 
projekcji siły. Jedną z  jej form może być 
izolowanie polegające np. na odmówieniu 
dostępu (wielka międzynarodowa korpo-
racja dysponująca dostępnymi kanałami 
łączności z międzynarodową radą nadzor-
czą może odmówić zgody na udostępnienie 
kanałów łączności) czy blokowaniu dostępu 
do prawdy i jednoczesnym dezinformowa-
niu. Informacyjni wojownicy mogą prowa-
dzić walkę na wiele sposobów: blokować 
systemy komputerowe lub uniemożliwiać 
ich uruchomienie, zrywać połączenia lub 

99 L. Freedman, Przyszła wojna. Wizja przyszłej 
wojny. Jak ją sobie wyobrażano dawniej? Jak widzi-
my ją dzisiaj?, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 
2018, s. 315.

zakłócać systemy łączności, wprowadzać 
wirusy komputerowe i inne szkodliwe pro-
gramy (również w sposób zamaskowany, 
pod szyldem innych produktów), zakłó-
cać sieci radiowe różnego przeznaczenia, 
wywoływać fałszywe alarmy, zakłócać 
pracę systemów kierowania energetyką, 
rozpowszechniać fałszywe informacje, np. 
o pojawieniu się wirusa Ebola, zabójczych 
mikroorganizmów w wodzie, śmieciach czy 
żywności, czy szkodliwości szczepionki na 
COVID-19. Działania informacyjne mogą 
mieć również znaczenie strategiczne i mogą 
być prowadzone przez najwyższe władze 
państwa. W działania takie mogą być za-
angażowane zarówno militarne, jak i nie-
militarne elementy państwa. Zatem spek-
trum walki informacyjnej jest zajmującym 
i bardzo ważnym zagadnieniem, zasługują-
cym na refleksję. Wybiegając w przyszłość, 
można by sparafrazować powiedzenie, iż 
wszystko od niej się rozpoczyna i na niej 
się kończy.

Swoistym podsumowaniem wielodo-
menowej operacji wpływu jest rozmowa 
carycy Katarzyny z  Nikitą Paninem, jej 
współpracownikiem:

„(…) Istnieją różne narody, a raczej róż-
ne narody mają różnego ducha. Jedne moż-
na podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia 
ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to 
małe narody, plemiona. Z innych można 
uczynić małym wysiłkiem niewolników 
i będą chętnie lizali rękę Pana – to naro-
dy o  podłej duszy, od kolebki niegodne 
samostanowienia, w wielkich obszarach 
Azji roztopią się bez śladu. Z  trzecimi 
wreszcie nie można zrobić ani tego, ani 
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tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy. 
Nie można zaanektować ich państwa, bo 
trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, 
Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to 
europejska równowaga sił. Po drugie nie 
można tego zrobić od ręki, gdyż są to zna-
komici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie 
zagrożony, przypomina wściekłego wilka 
w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, na-
leży więc zdemoralizować ich do szpiku ko-
ści. Trzeba (…) rozłożyć ten naród od we-
wnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da 
się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej 
sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gni-
jący w łożu… Trzeba mu wszczepić zarazę, 
wywołać dziedziczny trąd, wieczną anar-
chię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata do-
noszenia na brata, a syna skakania do gardła 
ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzie-
lili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. 
Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć 
ducha, doprowadzić do tego, by przestali 
wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i paj-
dy chleba. Będą Oni walczyć długo, bardzo 
długo, nasze prochy przepadną, ale przyj-
dzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj, 
sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My 
rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją 
„milczących psów”, którzy będą nimi rzą-
dzić. Bogactwem i głodem, które biednych 
podjudzą przeciw możnym, tych drugich 
zaś napełnią takim strachem i podłością, 
że uczynią wszystko dla zachowania swego 
bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, 
złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demorali-
zacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stwo-
rzymy tam nową oligarchię, która będzie 
okradać własny naród nie tylko z godności 

i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc 
przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla 
dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szcze-
ble tych krwiopijców będą uzależnione 
od wyższych w nierozerwalnej strukturze 
formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba 
będzie starać się, by w piramidę wpasowany 
był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by 
zechciwiał w niej i spodlał. Niedopasowy-
walnych szaleńców, nieuleczalnych fanaty-
ków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną 
wartościową jednostkę wyeliminujemy 
operacyjnie. Zadanie to jest wielkie Panin, 
lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie 
w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy 
będzie wydawało się im, że mają wolność. 
Ale ja tego nie doczekam Panin, zaczniemy 
jednak ten proces, a wiesz, dlaczego niena-
widzę tego kraju?

– Dlaczego Pani? – zapytał Panin. 
– Dlatego, że jestem kobietą i nienawi-

dzę dziwek, które udają święte. Ja jestem 
prostytutką Panin, a to honor, gdy się jest 
do tego cesarzową.

– I dlatego jeszcze Panin, że ze zdrajców 
robili oni zawsze bohaterów.

– I dlatego jeszcze Panin, że nigdy nie 
chcieli się z nami zjednoczyć przeciw Rzy-
mowi, a byli naszymi braćmi Słowianami, 
zdradzili nas Panin.

– I dlatego Panin kiedyś zginą, unice-
stwią się sami!…”100.

Był to, jak pisze Barbara Stanisławczyk, 
początek procesu kształtowania nowej 
„duszy narodu” jako warunku sine qua non 

100 https://bialczynski.pl/2013/02/09/plan-
-carycy-katarzyny-polske-zgnebic-na-zawsze/ 
(dostęp: 23.12.2020).
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skutecznej realizacji zmian. Gustaw Le Bon 
powiedział, że los narodu zależy od jego 
charakteru. Współcześnie losy narodów 
rozstrzygają się w „duszy tłumów”. Tę zaś 
da się kształtować. Aby ja zmienić, trze-
ba przedefiniować podstawowe symbole, 
pojęcia i  wartości, które ją konstytuują, 
i dokonać dekonstrukcji najważniejszych 
struktur, na których jest zbudowany naród. 
I to właśnie dzieje się współcześnie101.

Operacje informacyjne można przyrów-
nać do „orkiestry”, która pod jedną batutą 
odgrywa melodię wpływu. Instrumentami 
są źródła oddziaływania. Nutkami zaś tech-
niki oddziaływania na nas, jak m.in. plotki, 
stereotypy, mity, kamuflaże. Pozornie jest to 
takie trywialne i w tym tkwi jedna z trud-
ności rozpoznania prowadzonej operacji. 
Kto z nas nie znając granego utworu, potrafi 
go rozpoznać po brzmieniu instrumentów 
dętych? A co dopiero, gdy wychwyciliśmy 
tylko dźwięk trąbki bądź puzonu? To sta-
nowi odpowiedź na trudność zrozumie-
nia toczącej walki o zawłaszczenie naszego 
umysłu. Tu także pojawia się problem me-
todologiczny polegający jedynie na tym, że 
w przeciwieństwie do źródeł historycznych 
współczesne przykłady wykorzystywania 
tego systemu nie są w pełni udokumen-
towane i w związku z  tym są trudne do 
zaakceptowania w dyskursie naukowym. 
Jednakże, wracając do meritum, należy 
podkreślić, iż dyrygent już na etapie pla-
nowania zakłada, że odbiorca nie jest w sta-
nie rozstrzygnąć choć części z rodzących 
się w głowie pytań. Do czynienia takiego 

101 B. Stanisławczyk, Kto się boi prawdy?, Wy-
dawnictwo FRONDA, Warszawa 2015, s. 15.

założenia upoważnia go znajomość ograni-
czeń odbiorcy. Wynika to z pewności, iż nie-
możliwe jest zapoznanie się każdego z odbior-
ców ze wszystkimi informacjami, a co za tym 
idzie, nie ma możliwości przeanalizowania 
wszystkich zawiłych kwestii dotyczących tak 
szerokiego spektrum operacji wpływu. Stąd 
też tak funkcjonująca machina wpływu spo-
łecznego jest bardzo trudno, a wręcz, można 
by zaryzykować stwierdzenie, niemożliwa do 
wychwycenia przez pojedynczego człowieka. 
A nawet jeśli się już tak stanie, to szanse na 
ujawnienie tego społeczności jest bliska zeru. 
Któż z nas dzieląc się odkrytą sytuacją mającą 
drugie dno nie spotkał się z niedowierzaniem, 
lekceważeniem, a nawet z drwiną? 

Jednym z powodów są zaszczepione w na-
sze umysły patogeny informacyjne zmuszają-
ce nas do myślenia i robienia rzeczy w sposób 
zgoła odmienny od tego, pozbawionego ich 
wpływu. Nakłada nam się kolejne filtry, tym 
samym zapewniając warstwy zniekształcające 
prawdziwą informację. W ten sposób zmani-
pulowana informacja staje się wrogiem nieza-
leżnych myśl i własnej oceny rzeczywistości. 
Kolejnym powodem jest to, że współczesny 
człowiek coraz mniej myśli o tym świecie. 
Nie ma na to czasu, a często i okazji. Nasza 
niechęć poznawcza i  strach wobec zmian 
zasłania argumenty merytoryczne. Życie, 
szczególnie w dużych miastach, nie pozwala 
nam już myśleć globalnie, ponieważ wciąż 
uganiamy się za jakimiś szczegółami, drobia-
zgami, przez co gubimy sens całości, stając się 
podatniejsi na zniekształcenia informacyjne. 
Manipulacja informacją dla niektórych sta-
nowi przyczynek konfliktu, a dla innych jest 
jeszcze większym złem niż wojna. W 1926 r. 
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lord Ponsonby pisał, że „propaganda sta-
nowi zbezczeszczenie ludzkiej duszy, które 
jest gorsze od zniszczenia ludzkiego ciała”. 
Mechanizm ten, niczym toczący się wirus, 
zagraża coraz bardziej naszej indywidualnej 
i zbiorowej zdolności do samooceny otacza-
jącego nas świata. Zatem, czy jesteśmy ska-
zani na porażkę? Zapewne tak, choć swo-
istym antidotum budującym odpowiednio 
mocną warstwę immunologiczną społe-
czeństwa jest edukacja wzmacniająca naszą 
odporność na intoksykowanie informacji. 
Uczony, Feliks Koneczny, idzie krok dalej 

wyrażając przekonanie, że „wiedza jest sumą 
związków zachodzących między naukami, 
najwyższym piętrem konstrukcji jest pogląd 
ogólny na wszystko – światogląd. Do tego 
szczytu wspinać się można, skądkolwiek by 
się zaczęło; nie ma takiej nauki, której by nie 
można było obrać sobie za punkt wyjścia”. Po 
czym dodaje, że: „wspinać się ku szczytom 
jest obowiązkiem; a jeśli ktoś jest do tego za 
słaby, niechże przynajmniej silniejszemu nie 
przeszkadza!102

102 F. Koneczny, O  wielości cywilizacji, Wydaw-
nictwo Capital Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 409.
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Thanks to the Bulletin of the Academic 
Centre for Strategic Communication, this 

article has received a new chance to meet 
the public. It was addressed primarily to 
Romanian readers, being published in the 
pages of the Romanian Military Thinking, 
the journal of military science and security 
studies issued by the Defence Staff of the 
Romanian Armed Forces, in 2017, No. 2 
& No. 3–4. 

The article is  or at least aims to be  a com-
prehensive monograph on the conceptuali-
zation of Strategic Communications as an 
integrative function of all activities that can 
generate desired effects in the information 
environment.

As some time has passed since its pu-
blication, it is worth mentioning that cer-
tain data needs to be updated, and that 
the trends identified in the article have 
already materialized in Romania through 
the increased understanding of Strategic 
Communications as an interinstitutional 
effort, national and allied. This under-
standing is supported by the adoption in 
recent years of a Romanian definition of 

Strategic Communications and by the con-
tinuous refinement of national strategies, 
framework concepts, plans and proce-
dures, reflecting the provisions of NATO 
documents in the field. 

Motto: “We need to worry a lot less abo-
ut how to communicate our actions 

and much more about what our actions 
communicate”.

Admiral Michael G. Mullen

Strategic Communications is recognized by 
NATO as a concept which brings to the same 
denominator all the civilian and military acti-
vities carried out to exert a significant impact on 
the information environment. NATO Strategic 
Communications gathers under its umbrella 
Public Diplomacy, Public Affairs, Information 
Operations and Psychological Operations, assu-
ming support, integration and coordination 
functions. Required to shape their communi-
cation policies in support of NATO’s objectives, 
the Allies develop procedures to clarify the role 
of military and civilian agencies whose efforts 
materialize Strategic Communications. 

Colonel Valentin Vasile

Strategic communications  
– conceptual and evolutionary landmarks
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This paper analyzes the theoretical and 
practical Strategic Communications appro-
aches applied to facilitate the achievment of 
national and Allied objectives.

Keywords: Strategic Communications; 
Public Diplomacy; Public Affairs; Informa-
tion Operations; Psychological Operations. 

INTRODUCTION

Strategic communications (StratCom) is 
theorized in NATO policies and doctrines 
as a function aimed to coordinate and syn-
chronize all the organizational communica-
tion as well as all the communication-relevant 
activities (special events, exercises, operations 
e.g.), which are deliberately conducted by the 
Alliance and the Allies to shape the informa-
tion environment in support of the fulfill-
ment of own political and military objectives. 

In NATO’s view, StratCom embodies the 
features of an integrating concept, which 
brings together under its umbrella main-
ly Public Diplomacy, military and civilian 
Public Affairs, Information Operations and 
Psychological Operations. By integrating 
and synchronizing the activities of its contri-
butors, StratCom proves to be a process and 
a coordination function designed to support 
the achievement of the Alliance’s objectives. 

The theorization and institutionaliza-
tion of StratCom103 can be considered as 

103 Although there is a  common understan-
ding of strategic communications in the USA, 
UK, NATO and EU, the syntagmas and acronyms 
describing the concept are still slightly different: 
strategic communicationp US & UK;  strategic 
communications (NATO); strategic communica-
tion & strategic communications  (EU); SC (US); 
StratCom  (NATO & UK); StratComms  (EU).

a response to the challenges of the current 
information environment, characterized by 
the development of mass communication 
technologies and by the widespread use of 
social networks. Thus, media coverage can 
have a considerable impact on the conduct 
of military operations, positive or negati-
ve. Furthermore, if we refer to the current 
fake news phenomenon or the deliberate 
alteration of the informational content dis-
seminated by the media, even or especially 
during electoral campaigns, with the well-
-defined purpose to facilitate the achieve-
ment of certain political objectives.

COMMUNICATION  
– A FEW CONCEPTUAL FEATURES

There are many definitions of commu-
nication. The most significant 126 de-
finitions of these are analyzed by the US 
researchers Frank E.X. Dance and Carl E. 
Larson in their research paper The Theory 
of Human Communications: A Theoretical 
Approach, published in New York in 1976. 
These definitions reveal a wide field of cir-
cumstances in which the communication is 
happening. They describe the typology and 
specificity of communication processes, 
but also the elements which are common 
to the communication interactions within 
the human society and not only. Thus, as 
a phenomenon, a process and an interac-
tion, the communication characterizes the 
entire living world, but also the functioning 
of the automated, technical, informational 
and computer systems, based on algorithms 
for transmitting, receiving, processing and 
interpreting signals, data and information. 
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Depending on the focus which is placed by 
these definitions on the communication 
as a  process of transmiting messages or 
as a process of assigning and exchanging 
meanings, there have been identified two 
major approaches or schools in the study 
of communication.

In the first case, the communication is 
analyzed from a psychosocial perspective 
and it is defined as being “social interaction 
through messages”104 or “as a process by which 
one person affects the behaviour or state of 
mind of another” 105.

In the second case, the communication 
is analyzed from a semiotic perspective, 
inspired by linguistics, mathematics, code 
theory and cryptography, with an emphasis 
on coding, decoding and interpreting the 
transmitted messages, including artworks, 
which are equated with acts of communi-
cation. The communication analysis focu-
ses on “how messages, or texts, interact with 
people in order to produce meanings”106, the 
communication itself being “production and 
exchange of meanings” 107.

No matter how many adjectives will 
be added to it – public, internal, external, 
interpersonal, media, international – the 
communication is always based on the 
process of transmitting information (signs, 
symbols, messages) from a source (person/
group) to target audiences (people/groups) 
in order to obtain certain effects. 

104 John Fiske, Introduction to communication 
studies, 2nd Edition, Routledge, London, 1990, p. 2.

105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.

The main elements of this process can 
be identified in all types of communication, 
being similarly described by renowned 
scholars of the communication sciences. To 
mention just a few of them, let’s name Ari-
stotle, the author of the first linear model of 
communication, centered on the orator (so-
urce) and unilateral verbal communication. 
This model described the speech delivery by 
the speaker on a certain occasion to passive 
audiences in order to achieve certain effects. 
Among the authors of the most famous the-
ories and modern models of communica-
tion are Harold Laswell, Claude Shannon 
and Warren Weaver, George Gerbner, Bruce 
Westley and Malcolm S. MacLean, Wilbur 
Schramm, David Berlo, Sam Becker, Ro-
man Jakobson, Dean Barnlund and Frank 
Dance. 

Centered on action, simple and ap-
plicable in all communication contexts is 
the model proposed by Harold Lasswell 
(1902–1978), who defined the communica-
tion process through a famous interrogative 
formula: who says (source) what (message) 
in which channel (medium) to whom (au-
dience) with what effect (communication 
objectives)?

Capitalizing on their World War II rese-
arches on military fire-control systems, tele-
communication and cryptography, Claude 
Shannon (1916–2001) and Warren Weaver 
(1894–1978) developed in 1949 a mathe-
matical theory of communication, aimed 
to explain all phenomena in the spectrum 
of human communication. Shannon and 
Weaver’s model of communication is one 
of the most representative for defining 
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communication as a process, its authors 
trying to elucidate the problem of “how to 
send a maximum amount of information 
along a given channel, and how to measure 
the capacity of any one channel to carry in-
formation”108.

We note that all theoretical communi-
cation models applied to any community 
in any historical context and regardless 
of its level of technological development 
identify the same common elements of any 
communication process: sources, audien-
ces, messages, channels, noise, coding and 
decoding, desired effects, feedback, reac-
tions, monitoring, interpretation. At the 
same time, the assignement of meanings 
and the intepretation of the messages trans-
mitted during the communication process 
reveals both declared and actual purposes 
of communication – to inform, to influen-
ce or to manipulate the audiences so that 
they acquire certain opinions, take certain 
actions, and behave according to the inten-
tions sought by the source.

The success of linear communication 
can not be guaranteed, much less in a com-
petitive information environment, where 
both the audiences and the sources are 
equally exposed to many contextual con-
straints. Thus, the communication pro-
cesses may experience interruptions and 
interferences that alter the meanings of 
transmitted messages. If they are aware of 
this possibility, the audiences might select, 
compare, and verify messages intended for 
them and estimate their credibility before 

108 Ibidem, p. 6.

acting in accordance with, or contrary to 
the intentions of the initiator of the com-
munication process. 

COMMUNICATION AND INTENTIONALITY

Given the fact that the elements and cha-
racteristics of the communication proces-
ses are identical, it cannot be said the same 
about the goals of communication. They 
are distinguished according to the intent of 
the one who initiates and controls the com-
munication process to inform, influence 
or deceive. Depending on its intentiona-
lity, the communication process develops 
fundamental features that allow us to dif-
ferentiate between the types of communi-
cation. Therefore, the particularization of 
communication by reference to its purpo-
se and goals, to the characteristics of the 
communication channels and the specific 
features of selected audiences made it possi-
ble to define distinctly the communication 
processes carried out with the purpose of 
informing, influencing or misleading the 
target audiences.

From this standpoint, the communica-
tion processes aimed at informing the audi-
ences fall into the generic category of public 
communication. In its sphere are included 
the concepts of public information, inter-
nal information, external communication, 
etc., which specifically refers to informing 
certain categories of audience – general, 
internal, local, national, international.

In democracies, the public information 
is a constitutional and legal obligation of all 
state authorities to ensure the transparency 
of decision-making processes, to inform 
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the public opinion on all aspects of general 
interest, and to ensure citizens’ unhindered 
access to information of public interest. The 
decisive importance of communication is 
given by its contribution to substantiate the 
legitimacy of public interest decisions, to 
obtain the consent and support of the po-
pulation for their implementation, all these 
aspects being at the basis of the develop-
ment of policies, doctrines and structures 
designed for realizing the public informati-
on. In general, the communication activities 
carried out by public and private, state or 
multinational institutions, including mili-
tary, are covered by concepts derived from 
mass communication theories. 

The two main components of communi-
cation realized by the institutions are public 
information (characterized by omni-direc-
tional transmission of messages, usually 
addressed to general audiences) and inter-
nal information (messages addressed to its 
own staff, usually transmitted through the 
communication channels used within the 
institution). In fulfilling the public infor-
mation objectives, we note the importan-
ce given by the public institutions to the 
relationship with the media, considered 
as being “the fourth power in the state” and 
the “watchdog of democracy”. We recalled 
these famous phrases, that underline the 
roles of media in democracies, in order to 
emphasize the importance of the free pre-
ss in guaranteeing the citizens’ rights to be 
informed and their fundamental freedoms 
of conscience, opinion and expression set 
forth in the Universal Declaration of Hu-
man Rights.

To the communication processes aimed 
at influencing certain selected audiences 
have been given not only distinct defini-
tions, such as propaganda, psychological 
operations, information operations, but 
also benefit from specialized structures to 
plan and apply them. Their aim is to pur-
posely and deliberately inspire opinions, 
strengthen motivations, determine desira-
ble changes in the attitudes, and ultimately, 
in the behavior of the selected audiences in 
order to support the achievement of mili-
tary objectives. 

In accordance with their well established 
definitions, public relations can be mentio-
ned here as a managerial function exercised 
to obtain and maintain the acceptance and 
the support of audiences through commu-
nication activities planned and carried out 
on the basis of general ethical and deontolo-
gical principles so as to be represented, res-
pected and harmonized both the interests 
of audiences and those of public or private 
organizations.

In the military field, depending on the 
influence objectives which are pursued to 
support the general objectives of military 
operations, the audiences are selected on 
the basis of different criteria related to the 
region (area of   operations, area of   interest), 
ethnicity, age, profession, education e.g.

Doctrinally, from the perspective of ob-
jectives and modalities of realization, the 
influencing activities are circumscribed to 
the generic theories on propaganda and ad-
vertising, as well as to those specific to the 
military domain, defined as psychological 
operations or military information support 
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operations (USA), a component of the in-
formation operations.

The use of influencing activities, which 
characterizes psychological operations, is 
subject to limitations and restrictions from 
legal as well as from operational point of 
view. They can only be used to support 
humanitarian or military interventions by 
conveying messages to audiences in the 
theater of operations, being specified that 
under no circumstances will own soldiers 
and nationals, or those of allied and partner 
states be included among the audiences. 

The communication processes direc-
ted at different audiences to deceive them 
are particularly associated with the politi-
cal-military crises and the war situations, 
being primarily intended to affect the qu-
ality of the opponent’s decision-making 
processes. Deception is usually directed at 
narrow and well-defined audiences (deci-
sion makers, intelligence analysis centers), 
press institutions, but also through them at 
larger audiences – ethnic groups, the gene-
ral population, the international public opi-
nion, being clearly defined as disinforma-
tion, deception, manipulation. Depending 
on the type of mission, misleading activities 
may contribute to the achievement of the 
military objectives by supporting or under-
mining the legitimacy of the enemy leaders, 
formations or military interventions, by 
blocking or affecting the enemy’s ability to 
properly assess the situation and, implicitly, 
to act or to react appropriately for protec-
ting his own interests. 

From ancient times, there have been 
identified many applications of deception 

in military art, which, as Sun Tzu has said, 
is based on deception. The experience of 
the wars led to the theorization of the mo-
dalities to deceive the enemies at strategic, 
operational and tactical levels. These mo-
dalities have been embodied in doctrines, 
techniques, tactics and procedures for 
carrying out military deception, concealment, 
masking and camouflage, but also with ex-
tensions which concern disinformation and 
manipulation, from which the media are 
not exempt. 

We note that, although they follow the 
same scheme of the communication pro-
cess, the activities meant for informing, 
influencing or deceiving audiences differ 
significantly from the point of view of ob-
jectives pursued, drafting rules and the con-
tent of messages, and last but not least, the 
intentionality of disseminating products 
through the common or specific channels 
and modalities. It is worth mentioning that, 
in turn, the source is also exposed to various 
types of feedback, to the positive, neutral or 
negative reactions of audiences, as well as to 
the messages coming from other sources, 
becoming itself an audience. This finding 
confirms the bilateral, reciprocal and tran-
sactional nature of the relationship between 
sources and audiences, the multidirectiona-
lity of communication, the alternation and 
even the simultaneity of the roles played by 
the actors of the communication process 
as sources and audiences at the same time. 

The great secret of successful communi-
cation is not hidden and it is not really so 
great, it is simply understanding and respec-
ting the audiences, matching the messages 
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to their expectations and needs, followed 
by fulfilling the promises that have been 
made. This approach to communication is 
supported by Admiral Michael G. Mullen 
who appreciated that “we’ve come to believe 
that messages are something we can launch 
downrange like a rocket, something we can fire 
for effect. They are not. Good communication 
runs both ways. It’s not about telling our story. 
We must also be better listeners”109. 

Without intending to address here the 
evolution of concepts corresponding to the 
communication processes that have an im-
pact on the information environment, we 
observe that they were successively named, 
after the end of World War II, political war-
fare, propaganda and psychological warfare, 
subversion, disinformation, special warfare, 
command and control warfare, information 
warfare. In the early 1990s, after the death 
of the Cold War was officially declared 
(still not sure if properly certified!), vario-
us consequences emerged not only in the 
field of international relations but also in the 
content of military doctrines by alleviating 
the aggressiveness of their terminology. In 
that historical context, the preference for 
the more neutral definitions became appa-
rent, the military communication processes 
addressed to external audiences being re-
named psychological defense, psychological 
operations, perception management, operatio-
nal communication, non–kinetic operations, 
information operations, military information 
support operations. 

109 Michael G. Mullen, Strategic Communica-
tion: Getting Back to Basics, Joint Force Quarterly, 
No. 55 / 4th Quarter 2009, p. 4.

Increasing tensions in the internatio-
nal security environment, especially after 
the Russian intervention in Ukraine by 
annexing Crimea and by supporting the 
self–proclaimed separatist republics of Do-
netsk and Lugansk, has prompted NATO 
and EU, allied and member states to begin 
to addapt their military structures and to 
revise their cooperation procedures. This 
adaptation process by which the NATO 
allies and their partners prepare together 
to meet the current security challenges is 
also including the coordination of the allied 
and national responses to the information-
-based threats – fake news, disinformation 
campaigns, hostile propaganda. 

MILITARY IMPLICATIONS  
OF THE COMMUNICATION:  
THE ACTION IS THE MESSAGE!

Managing the relationship with media 
during military conflicts has resulted over 
the years in many lessons to be learned about 
how public communication should be han-
dled in order to cover several dimensions 
at the same time. These dimensions include 
public information on political-military ob-
jectives and results of military operations, 
external communication, with allied and 
neutral countries, internal information, with 
their own military personnel, local commu-
nication, with the population in the area of 
operations and even with the enemy.

Media coverage of the unfortunate con-
sequences resulting, intentionally or not, 
from tactical combat actions (bombarding 
civilian targets, collateral victims, violation 
of cultural and religious traditions of the 
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population in the area of operations) can 
seriously disrupt or even block the poli-
tical-military decision-making processes. 
Observing the recent military conflicts fa-
cilitates the identification of such situations 
that have led to a change in the course of 
action or even to the sudden withdrawal of 
the intervention force as a result of losing 
the legitimacy of its actions, incresing hos-
tility of the local population to the foreign 
military presence, decreasing the internati-
onal support and the public acceptance of 
the military intervention. 

The progress of media technologies has 
simultaneously increased both the relevan-
ce of virtues and the threat of vulnerabilities 
that are specific to public communication, 
especially in times of war when, as US Se-
nator Hiram Warren Johnson said in 1918, 
“the first casualty is truth”. It could or should 
be equally a subject of reflection and acti-
on for politicians, military and journalists, 
but also for consumers of media products! 
Accepting this axiom is the starting point 
of the self-learning effort by exercising the 
reflex action to always check the consis-
tency, objectivity, accuracy, authority and 
currency of the information we were provi-
ded by comparing and contrasting multiple 
sources. By doing so, relying on our discer-
nment and making a habit of separating the 
information from opinions, we walk the 
path that is getting us closer to the truth.

Understanding the possibilities offe-
red by modern public communication in 
support of the war effort has as a starting 
point the Crimean War (1853–1856), whi-
ch was covered in the written press of the 

epoch. This was possible due to the press 
agencies operating at that time, due to the 
telegraph and the press reports sent directly 
from the battlefield by one of the world’s fir-
st war correspondents, William Howard 
Russell. The first photographic war reporta-
ges in the history of photojournalism were 
pioneered by Carol Popp of Szathmáry, who 
made the world’s first war pictures in the 
Crimeean War in 1854, followed by Roger 
Fenton in 1855.

The following wars provided even more 
arguments in favour of taking into conside-
ration – during operational planning, befo-
re, during and after military operations – the 
options of modelling the information and 
operational environments, provided by the 
appropriate communication with target au-
diences (population groups, personnel and 
leaders of military organizations) in areas 
of operations and interest, from neutral and 
allied countries, as well as from their own 
country. At the same time, the support func-
tion of communication and its positive role 
as a force multiplier and a facilitator of the 
success of military operations were noted. 

Both perspectives on communication 
– as a process of transmitting messages or 
or as a process of assigning meanings to the 
messages – are relevant for studying the 
military implications of communication 
in shaping the public perception of actions, 
interventions and operations carried out by 
the armed forces, but also for conducting 
the decision-making processes associated 
with these actions. 

As a process of transmitting messages, 
which are understood as information and 
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data sets, the study of communication is 
of interest for optimizing the information 
flows during decision-making processes, 
for the efficient exploitation and for the im-
provement of the architecture of military 
communications systems. 

At the same time, the routine functio-
ning of any military organization is condi-
tioned by preparing, running, controlling 
and evaluating the processes of transmit-
ting messages to different types of audien-
ces. However, these processes gain more 
relevance during operational planning, 
before, during and after the execution of 
humanitarian and military interventions or 
operations. The importance of considering 
the aspects of communication during the 
military operational planning is supported 
by its products (coordination instructions, 
synchronization matrices, support plans) 
which are specific to the various functional 
areas circumscribed to Strategic Commu-
nications – Public Diplomacy (PD), Public 
Affairs (PA), Information Operations (Info-
Ops), Psychological Operations (PsyOps), 
Civilian – Military Cooperation (CIMIC), 
Presence, Posture and Profile (PPP), Key 
Leaders Engagement (KLE), military de-
ception. These areas overlap with specific 
communication processes that aim to pro-
duce a certain impact on the information 
environment and on the different audien-
ces by addressing them through different 
channles and products in order to achieve 
different effects: information, influence or 
deception.

The assignment of meanings to com-
munication acts has obvious military 

implications for information coding and 
decoding processes as well as for public in-
formation messages concerning national 
and multinational exercises and missions 
correlated to the objectives of military and 
naval diplomacy. It follows that the achieve-
ment of political and military objectives can 
be sustained by military force deployments 
and demonstrative military actions, to whi-
ch a communication value is attributed and 
which are used predominantly for deterren-
ce. This situation allows the paraphrasing 
of Marshall McLuhan’s memorable quote 
“The Medium is the Message!”110 in a form 
that reflects the considerable importance 
of actions and their valorisation through 
strategic communications – The Action is 
the Message!

WHEN AND HOW BECOMES 
COMMUNICATION STRATEGIC?

The experience gained over the years has 
led to the development of models and 
procedures for linking public institutions 
and military organizations with the media 
during peace, crisis and war. By completing 
this succession of models and procedures, 
Strategic Communications aims to make 
the most of the potential of communication 
with audiences, including through the me-
dia exploitation of the activities which are 
relevant from the communication point of 
view, thus supporting the achievement of 
national and allied strategic political and 
military objectives.

110 Marshall McLuhan, Understanding Media: The 
Extensions of Man, Chapter 1, p.1, http://web.mit.
edu/allanmc/www/mcluhan.mediummessage.pdf.
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StratCom is a new concept, but not so 
new, through which its apologists are trying 
to describe the ways of organizing, synchro-
nizing and coordinating public commu-
nication to better align the facts with the 
words. However, similar approaches can 
be found under other names in the near 
or distant past. Even if the political context 
was different, the analysis and compari-
son of the different definitions used in the 
StratCom area reveals the overlaps between 
them. Common elements become evident if 
we investigate the methods, means, and go-
als pursued by the enrolled communication 
in supporting the fulfillment of political or 
military objectives by informing and influ-
encing target audiences in accordance with 
their requirements.

StratCom has emerged to bring some 
order in the inflation of concepts that have 
been grafted over the years on the commu-
nication processes designed for targeting 
internal and external, allied, neutral and 
adversary audiences by matching messages 
and communication channels to their par-
ticularities, and by integrating and synchro-
nizing all communication activities with the 
actions and phases of military operations to 
support the achievement of political and 
military objectives.

From the perspective of aggregating the 
effects of informing and influencing target 
audiences, communication becomes strate-
gic when it is explicitly subordinated to the 
highest decision-making authorities in the 
state to contribute to the fulfillment of po-
litical and military goals. In other words, the 
communication becomes strategic when 

it is applied strategically, planned and co-
ordinated in such a manner that all ways 
and means are synchronized to support 
the achievement of political and military 
objectives, national and allied. Therefore, 
at national level, communication becomes 
strategic when it exceeds the limits of insti-
tutional public communication to actively 
support the state policies and the achieve-
ment of their objectives in several fields  po-
litical, diplomatic, economic, educational, 
informational, cultural, and military.

From the perspective of practical imple-
mentation, communication becomes strate-
gic by assuming the role of integrator of all 
the communication activites, all the actions 
impacting on the information environment 
and consequently on the target audiences, 
as well as the use of all channels, methods 
and resources for achieving the effects pur-
sued by the political and military leadership. 
Thus, StratCom implies the synchronized 
and complementary application of several 
types of activities and communication pro-
cesses  mainly PD, PA, PsyOps and InfoOps, 
including also relevant public events and 
large-scale military exercises.

The diversity of the activities and stake-
holders involved (ministries, government 
agencies, cultural institutions, mass media) 
highlights the StratCom key functions: inte-
grating and coordinating all activities with 
an impact on the information environment 
that are conducted by using the resources 
of several ministries and state agencies. It 
becomes clear, StratCom implementation 
cannot be the responsibility of a single in-
stitution. It requires the interinstitutional 
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coordination both at national and allied 
levels of all the activities carried out by the 
components under the umbrella of strategic 
communications in support of the fulfill-
ment of national and allied political and 
military objectives. 

Consequently, StratCom is equivalent 
to a comprehensive approach to communi-
cation with different audiences. However, it 
calls for a careful analysis of the circumstan-
ces, purpose and objectives for which its im-
plementation is pursued, without exceeding 
the limits of the specific legal framework 
for civilian and military institutions that 
contribute to its achievement, in full respect 
of the rights of citizens to be properly in-
formed and to access the information of 
public interest. 

STRATEGIC COMMUNICATIONS  
THEORETICAL APPROACHES

Initially theorized in the USA and the 
UK, StratCom officially entered NATO 
terminology in 2008. So far it has genera-
ted not a few articles, analyses, polemics 
and a lot of institutional effort to bring 
to a common denominator the activities 
carried out by the Alliance and the Allies 
impacting significantly the information 
environment. The results of these de-
scriptive and normative approaches are 
reflected in a set of StratCom documents, 
policies, doctrines, guidelines, manuals 
and framework concepts which are cu-
rrently developed by the Allied HQs in 
support of various field operations or cri-
sis management, taken in a similiar way 
also by the EU.

There are several definitions of Strat-
Com. Most of them share entirely the family 
of concepts describing the communication 
processes (PD, PA, InfoOps, PsyOps) as well 
as the enhancement of communication by 
capitalizing on the actions undertaken by 
ministries and state agencies in various 
fields – political, diplomatic, economic, 
cultural and military. 

United States of America
From the very beginning, the US military 
and civilian publications have paid a spe-
cial attention to the strategic communica-
tion and to the concepts associated with it. 
A pragmatic approach of the subject belon-
gs to Richard Halloran, who proposed in 
an article published in 2007 by Parameters 
Magazine, the US Army War College Qu-
aterly, the following definition: “Strategic 
communication is a way of persuading other 
people to accept one’s ideas, policies, or courses 
of action”111. 

For Halloran, the definitions of strate-
gic communication are of little importan-
ce. Much more important is building the 
institutional capacity needed to support 
the achievement of strategic communi-
cation objectives. They result from the 
broad concept of strategic communica-
tion, which “means persuading allies and 
friends to stand with you. It means persu-
ading neutrals to come over to your side or 
at least stay neutral. In the best of all worlds, 
it means persuading adversaries that you 

111 Richard Halloran, Strategic Communication, 
in: Parameters, The US Army War College Quar-
terly, Autumn 2007, p. 6.
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have the power and the will to prevail over 
them. Vitally important, strategic commu-
nication means persuading the nation’s citi-
zens to support the policies of their leaders so 
that a national will is forged to accomplish 
national objectives. In this context, strategic 
communication is an essential element of 
national leadership” 112.

Although we can find many research 
papers published over the past 20 years on 
strategic communication, the concept has 
been extracted from the area of academic 
debate to be introduced into official pro-
grammatic documents, for the first time 
in the United States National Strategy for 
Public Diplomacy and Strategic Commu-
nication, published by the Department of 
State in June 2007. The Strategy formulated 
the US Government’s communication ob-
jectives, key audiences, public diplomacy 
priorities, interinstitutional coordination 
requirements, ways of monitoring and 
evaluation of implementation, commu-
nication channels and necessary resources, 
examples of plans, themes and messages. 
The increasing popularity of strategic com-
munication, hand in hand with its inap-
propriate use likely to generate confusion 
and unrealistic expectations, has led to the 
adoption of a new document in 2010  the 
National Framework for Strategic Commu-
nication. This one proposed a delineation 
of the action fields of strategic commu-
nication, understood as follows: „(a) the 
synchronization of words and deeds and how 
they will be perceived by selected audiences, 

112 Ibidem.

as well as (b) programs and activities deli-
berately aimed at communicating and en-
gaging with intended audiences, including 
those implemented by public affairs, public 
diplomacy, and information operations pro-
fessionals”113.

Such a perspective on strategic com-
munication as a  support, coordination 
and synchronization function is expressed 
by “a recognition that what we do is often 
more important than what we say because 
actions have communicative value and send 
messages”114. The National Framework for 
Strategic Communication stressed “the im-
portance of synchronizing words and deeds 
while simultaneously establishing coordina-
tion mechanisms and processes to improve 
the United States Government’s ability to 
deliberately communicate and engage with 
intended audiences”115, stating explicitly 
that it does not plead for “the creation of 
new terms, concepts, organizations, or ca-
pabilities”116.

Strategic communication can be seen as 
a process developed through mechanisms, 
programs and activities carried out by the 
US Government “on understanding, enga-
ging, informing, influencing, and communica-
ting with people through public affairs, public 
diplomacy, information operations and other 
efforts”117.

113 National Framework for Strategic Communi-
cations, The White House, Washington, 2010, p. 2.

114 Ibidem. 
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 Ibidem.
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The National Framework for Strategic 
Communication argued the importance 
of considering also the value of messages 
expressed by other means than those of 
verbal or written communication, more 
precisely through a wide range of cultural, 
educational, sport events, as well as through 
military events, deployments and redeploy-
ments, military exercises and wargames, 
firing exercises, show of flag and show of 
force demonstrations. Their value and im-
pact should be taken into account at all le-
vels during the decision-making cycles or 
military operational planning as elements 
that can add relevant content to strategic 
communication. In the light of such a com-
prehensive approach of communication, 
the responsibility for synchronizing words 
with deeds ceases to be attributed to Public 
Affairs structures only, whose authority and 
whose possibilities of action are often li-
mited to their own means. Hence the need 
for strategic communication to be assumed 
from higher decision-making levels that 
have a full insight into planned and ongo-
ing operations as well as on the information 
support requirements of the actors who can 
interact effectively with audiences in me-
eting the goals of state policies. 

In the Dictionary of Military and Associa-
ted Terms, re-edited by the US Department of 
Defense in March 2017, strategic communi-
cation is defined as follows: “Focused United 
States Government efforts to understand and 
engage key audiences to create, strengthen, or 
preserve conditions favorable for the advan-
cement of United States Government intere-
sts, policies, and objectives through the use of 

coordinated programs, plans, themes, messa-
ges, and products synchronized with the actions 
of all instruments of national power”118.

The US-style strategic communication 
emerges as the result of synchronized and 
coordinated individual contributions of 
several governmental, civilian and milita-
ry organizations and agencies, whose acti-
vities span the fields of Public Affairs, Public 
Diplomacy, Information Operations, Civil 
Affairs, but not limited to them. The diversi-
ty of actors involved and their specific plan-
ning procedures underline the importance 
of interinstitutional coordination for analy-
zing the information environment, formu-
lating priorities and objectives, planning, 
developing and evaluating the activities en-
compassed by the strategic communication.

United Kingdom
In the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, although the informa-
tion is not found in the panoply of national 
power tools*, it is dealt distinctly from the 
standpoint of its possibilities to highlight 
the valences of the three instruments of 
national power  diplomacy, military and 
economic, in order to facilitate their use and 
to maximize the results obtained.

In the United Kingdom, Joint Doctrine 
Note 1/12  Strategic Communication: The De-
fence Contribution, promulgated in 2012, 
highlights the importance of StratCom in 

118 Department of Defense Dictionary of Military 
and Associated Terms, US DoD, March 2017, p. 223.

* The British model of national power operates 
with three instruments  diplomacy, military and eco-
nomic, as opposed to other models that include the 
information in the category of national power tools.
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achieving the national goals and the need to 
understand that its effectiveness depends on 
the cooperation of all ministries and state 
agencies that are required to synchronize 
their actions with messages disseminated 
in public space.

The Ministry of Defense, which has 
a major contribution to the StratCom im-
plementation, supports the achievement of 
both the specific communication objectives 
and of the general national and allied ones 
by all the means at its disposal – Public Di-
plomacy (PD), Public Affairs (PA), Psycho-
logical Operations (PsyOps) and Informa-
tion Operations (InfoOps), Civil-Military 
Cooperation (CIMIC), Presence, Posture 
and Profile (PPP), Key Leaders Engagement 
(KLE), show of flag and show of force demon-
strations, exercises and missions in theaters 
of operations. At the same time, based on 
lessons learned from operations in Iraq, Li-
bya and Afghanistan, it is recognized that 
military HQs “cannot affort to think about 
influence and information as separate lines 
of operation”119.

The StratCom definition used by the Mi-
nistry of Defence is as concise as it is expli-
cit: “Advancing national interests by using all 
Defence means of communication to influence 
the attitudes and behaviors of people” 120.

This definition is consistent with the 
StratCom approach at the level of the 
National Security Council. It is also an 
expression of the common institutional 

119 Joint Doctrine Note 1/12  – Strategic Commu-
nication: The Defence Contribution, DCDC/MoD, 
January 2012, p. v.

120 Ibidem, p. 1-1.

understanding in the UK with regard to 
StratCom: “The systematic and co-ordinated 
use of all means of communication to deliver 
UK national security objectives by influen-
cing the attitudes and behaviors of indivi-
duals, groups and states”121. According to 
the British understanding, strategic com-
munication means far more than words 
and images. Their value is multiplied by 
ceremonial activities, show of flag, show of 
force, military exercises and operations to 
which the Ministry of Defence has a signi-
ficant contribution.

StratCom facilitates the coordination 
and synergy of activities with impact on the 
information environment carried out by 
several specialized components and func-
tions of the ministries and governmental 
agencies, military and civilian, in a planned 
and coordinated manner, involving “public 
information, information operations, defense 
diplomacy, soft power activities and diploma-
tic campaigning”122.

This is why British apologists of Strat-
Com believe that it “should be at the heart 
of the development and implementation of 
national policy. It is an all-government acti-
vity; it can not be owned by a single depart-
ment or directorate and should not be seen as 
a mere adjunct of media and communication. 
To be effective, there must be clear direction 
from the highest levels and a pan-government 
coordination mechanism. In the UK, the Na-
tional Security Council provides this facility. 
Although the strategic communication relies 

121 Ibidem, p. 1-2.
122 Ibidem.
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on clearly directed policy, descentralised and 
empowered execution is vital”123.

It follows that the development and 
implementation of national security and 
defense strategies as well as of the sectorial 
strategies (economic, educational, techni-
cal-scientific) must be consistently suppor-
ted from the  highest decision-making levels 
of the state through coherent communica-
tion, the substance of which is provided by 
the actions of ministries, public instituti-
ons and government agencies. StratCom 
is therefore the result of coordination and 
synchronization of communication activi-
ties with the actions undertaken by the state 
representative institutions in the political, 
diplomatic, economic, military and cultural 
fields in support of the achievement of the 
national strategic objectives.

Beyond the obvious similarities between 
the UK definitions of strategic communi-
cation and the standard definitions of psyc-
hological operations (whose mission is to 
influence the opinions, attitudes and beha-
viors of selected audiences), the British mo-
del reveals the interinstitutional approach of 
communication, integrated at government 
level and circumscribed to a comprehensive 
multidimensional approach for ensuring 
the national security. 

North-Atlantic Alliance
The North-Atlantic Alliance recognizes 
both the value and the power of the exten-
sive public information for asserting the 
legitimacy of its own actions and for co-
untering the information-based threats. 

123 Ibidem, p. 3-3.

Starting with Bucharest Summit (2008), 
as well as at the next summits held in Kehl  
Strasbourg (2009), Wales (2014) and War-
saw (2016), NATO’s declarations included 
among the top-priority matters the adapta-
tion to the emerging threats from security 
environment and the strategic commu-
nications, seen “as an integral part of our 
efforts to achieve the Alliance’s political and 
military objectives” 124. In a similar way, the 
importance of setting up the NATO Strate-
gic Communications Centre of Excellence in 
Latvia was highlighted in the Wales Summit 
Declaration, in which strategic communica-
tions was nominated as one of the key tools 
for tackling hybrid threats. 

In a first definition agreed by the Al-
liance’s members, StratCom was equated 
with “the coordinated and appropriate use of 
NATO communications activities and capabi-
lities – Public Diplomacy, Public Affairs, Mi-
litary Public Affairs, Information Operations 
and Psychological Operations, as appropriate 
– in support of Alliance policies, operations 
and activities, and in order to advance NA-
TO’s aims” 125.

This NATO StratCom definition highli-
ghts the importance of coordinating the 
communication activities with allied ac-
tions or operations that may have an impact 
on the information environment and on the 
audiences. At the same time, this NATO 
StratCom definition maintains a level of 

124 Strasbourg – Kehl NATO Summit Declara-
tion, 4 April 2009, paragraph 16. 

125 NATO Strategic Communications Policy, PO 
(2009) 0141 & MCM-0164-2009, 29 September 
2009, p. 2.
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generality sufficiently high to avoid possible 
doctrinal disputes caused by the difficulty 
(impossibility) to separate clearly the acti-
vities of informing audiences from those 
of influencing them, as well as to delimit 
actions which are simultaneously specific 
to PD, KLE, CIMIC or PPP.

The Allied Command Operations 
Directive – ACO (AD) 95-2 Strategic Com-
munications, adopted on 21 May 2012, re-
confirmed the definition and described the 
StratCom specific roles, responsibilities and 
processes. The document highlights that 
StratCom is “political-military in nature”126, 
playing „a central role throughout all phases 
of operations, from planning to execution”127, 
which requires close “co-ordination between 
all elements of the information community”128.

On the occasion of the NATO Sum-
mit in Walles, the Allies expressed their 
determination to increase decisively the 
 NATO’s defence capacity, ensuring that the 
Alliance “possesses the necessary tools and 
procedures required to deter and respond ef-
fectively to hybrid warfare threats, and the 
capabilities to reinforce national forces”129. In 
order to achieve this goal, new measures 
have been planned to make StratCom more 
effective and to develop the NATO’s capaci-
ty to counter hybrid threats by improving 
information exchange, policy consultation 
processes and internal coordination as well 

126 NATO ACO Directive (AD) 95-2 Strategic 
Communications, 21 May 2012, p. 4. 

127 Ibidem.
128 Ibidem.
129 Wales NATO Summit Declaration, 5 Septem-

ber 2009, paragraph 13. 

as by strengthening the Alliance’s coopera-
tion with the EU and other organizations. 

The Walles NATO Summit Declaration 
emphasized the StratCom role in counte-
ring hybrid threats, its importance being 
well understood by NATO planners who 
appreciated that “it’s not a shooting war, it’s an 
information war”130. The Wales Declaration 
underlined the need to enhance the effec-
tiveness of communication activities in 
support of NATO’s policies and operations, 
their understanding and acceptance by pu-
blic opinion being a crucial condition for 
achieving the allied objectives and streng-
thening the NATO’s legitimacy.

Highlighted in the Wales Summit Decla-
ration, the establishment of the NATO Stra-
tegic Communications Centre of Excellence 
in Latvia is a recognition of the StratCom 
importance, which was included in the 
panoply of key instruments for countering 
hybrid threats. Operational from January 
2014, the NATO StratCom Centre of Excel-
lence meets the requirements of doctrinal 
analysis and improvement of PD, PA, Psy-
Ops and InfoOps, which are interacting to 
materialize allied and national StratCom, 
to improve NATO’s public perception and 
to counter hostile propaganda. 

The Warsaw NATO Summit Commu-
niqué also contains references to the re-
levant roles of StratCom among the most 
important tools to be used for increasing 

130 Ian Traynor, Ukraine crisis: NATO plans east 
European bases to counter Russia, The Guardian, 
27 August 2014, http://www.theguardian.com/
world/2014/aug/26/nato-east-european-bases-co-
unter-russian-threat.
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the Alliance’s foresight and response capa-
cities and its efficiency. The Warsaw Com-
muniqué states that NATO  EU relations 
will continue to grow on the basis of “en-
hanced consultations at all levels and practi-
cal cooperation in operations and capability 
development...”131, including StratCom.

Thus, the NATO StratCom assumes 
doctrinaly the coordination of the themes 
and messages disseminated by the political 
and military leaders from the Allied states. 
At the same time, the NATO StratCom re-
commends and requires the synchronizati-
on of actions appropriate to PD, PA, PsyOps 
and InfoOps.

Publicly expressed at the Allied sum-
mits, the requirements for improving the 
performance of StratCom mechanisms are 
based on the lessons identified during mis-
sions and operations, as well as the conclu-
sions of the analyses carried out on the evo-
lutions in the security environment. They 
highlight both the necessity and urgency 
of equipping the Alliance with the most 
appropriate tools to counter information 
threats, including various types of propa-
ganda, misinformation and manipulation 
of public opinion, cyber attacks etc.

Enhancing the NATO’s response capa-
city to information threats is closely tied 
with the implementation of StratCom, 
which is required to take on new functi-
ons at the level of NATO HQs, in addition 
to classical guidance and counseling ones. 
By virtue of the authority delegated by the 
commander, StratCom is required to ensure 

131 Warsaw Summit Communiqué, 9 July 2016, pa-
ragraph 121.

the integration and capitalization of all rele-
vant military activities to add content, mea-
ning and relevance to the actual military 
communication in all its manifestations  
PA, PsyOps, InfoOps, PPP, KLE, etc. This 
requirement for a better capitalization of 
NATO’s StratCom potential is explicitly 
outlined in the latest edition of the MC 0628  
NATO Military Policy on Strategic Commu-
nications, endorsed by the North Atlantic 
Council on 19 July 2017. 

The document outlines the principled 
theoretical framework needed to reorganize 
the structures and to establish the new roles 
and responsibilities with a view to the uni-
tary management of the complex activities 
underlying the strategic communications 
at the level of the Allied HQs and in the 
NATO-led operations.

Unlike the previous definition, which 
explicitly mentions the functional areas 
placed under the StratCom „umbrella”, 
the recent MC 0628  NATO Military Policy 
on Strategic Communications states that “in 
the context of the NATO military, is the in-
tegration of communication capabilities and 
information staff function with other military 
activities, in order to understand and shape 
the Information Environment (IE), in support 
of NATO aims and objectives”132.

According to this definition, the role 
shared by the communication capabilities 
and by the information function of the Al-
lied HQs is to manage unitary, to harmo-
nize and synchronize the communication 

132 MC 0628 – NATO Military Policy on Strategic 
Communications, North Atlantic Council, 19 July 
2017, p. 4.
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activities with the military activities (ac-
tions/operations) which are relevant from 
the communication point of view, to plan 
and to carry out information activities in 
the general framework of communication 
processes, with the aim to achieve certain 
effects on the audiences and in the infor-
mation environment.

Most of the definitions given to the 
information environment have in com-
mon its description as a multidimensio-
nal space  physical, informational and 
cognitive, which includes all communi-
cation activities and processes that take 
place between sources and audiences, 
transmission, encoding, reception, de-
coding, interpretation and feedback on 
received messages. At the same time, the 
information environment includes the in-
formation itself, as well as the individuals, 
the organizations and the information sys-
tems involved in, or operating on the basis 
of processing information  transmitting, 
receiving, interpreting etc.

The impact of both communication ac-
tivites and the military activities (actions/
operations) relevant from the communica-
tion point of view must carefully considered 
during operational planning processes as 
well as during NATO-led operations.

Thus, in order to increase the coherence 
of both the planning and the execution of 
activities that may have an impact on the 
information environment, StratCom is de-
fined more recently as “a command respon-
sibility that spans all levels” 133. 

133 Ibidem, p. 5.

At the same time, NATO HQs are 
required to revise their way of exercising 
the information function and StratCom 
capabilities and staff functions  PA, Psy-
Ops and InfoOps  by grouping them into 
a single optimized structure  the Communi-
cations Division or the Division Communi-
cations and Engagement Division under the 
authority of a Head of Strategic Commu-
nications or Director of Communication. 
His/her primary role is to coordinate and 
integrate the activities underlying StratCom 
in the operational planning processes and 
to capitalize on all other relevant activities 
carried out by NATO HQs. To this end, he/
she can fully assume the responsibilities of 
the structures and staff functions that con-
tribute to StratCom and, in some cases, 
additional responsibilities which belong to 
double-subordinated structures, associated 
with their particular contribution to achie-
ving the StratCom objectives.

In the structural context of Allied HQs, 
characterized by the integration of Strat-
Com capabilities and staff functions accor-
ding to the last edition of MC 0628  NATO 
Military Policy on Strategic Communications, 
we note that the head of PA structure, re-
spectively the spokesperson, still retain 
direct acces to the commander for advising 
him on PA issues, as well as for managing 
media relations.

The document facilitates the NATO HQs 
StratCom implementation based on a com-
mon approach and general overarching prin-
ciples, applied “equally for activities and ac-
tions, both kinetic and non-kinetic, which have 
an effect within the IE. They have particular 
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importance to the communication capabilities 
of Military Public Affairs (Mil PA) and Psycho-
logical Operations (PSYOPS) and the staff func-
tion of Information Operations (Info Ops) ” 134.

The unity of effort and the identity of 
goals are essential requirements for the suc-
cessful StratCom implementation, subject 
to the following general principles outlined 
by the MC 0628 – NATO Military Policy on 
Strategic Communications:
a. All activity is founded on NATO’s values. 
b. Activity is driven by objectives derived 

from Narrative, Policy and Strategy issu-
ed within a framework of political-mili-
tary direction. 

c. Credibility and trust are vital attributes 
and must be protected. 

d. Words and actions must be aligned. 
e. The IE must be understood. 
f. Communication is a collective and in-

tegrated effort. 
g. Focus is on achieving (a) desired effect(s) 

and outcome(s). 
h. Communication is empowered at all 

levels. 

As the implementation of NATO’s Strat-
Com relies heavily on structures and reso-
urces made available by Allied states, MC 
0628 – NATO Military Policy on Strategic 
Communications underlines the need to con-
sider permanently the IE evolutionary na-
ture, and to respect the national differences 
and caveats in terms of perceptions, specific 
approaches, capabilities and restrictions on 
their use during NATO’s operations.

134 Ibidem, p. 4.

Considering the dominant position of 
the MC 0628 – NATO Strategic Communi-
cation Policy in relation to allied policies and 
doctrines of the areas and staff functions 
underlying StratCom, in the coming period 
it is predictable to be initiated the processes 
of revising the NATO policies and doctrines 
on PA, PsyOps, InfoOps, most likely not 
without reverberations on similar national 
documents.

European Union
The European Union’s Common Foreign 
and Security Policy (CFSP) and Common 
Security and Defence Policy (CSDP) de-
monstrate both the member states’ will and 
concerns for harmonizing their efforts to de-
velop common capacities dedicated to stra-
tegic communication, “an important tool in 
furthering the EU’s overall policy objectives”135, 
as outlined in the Action Plan on Strategic 
Communication adopted in June 2015.

Strategic communication is conside-
red to be a valuable tool for increasing the 
EU’s resilience and responsiveness to hybrid 
threats and disinformation campaigns. 
Thus, strategic communication is called 
upon to contribute to the achievement of 
the objectives of the EU’s external, security 
and defense common policies, being men-
tioned succesively in the most important 
documents which are setting the CFSP 
& CSDP  Joint Framework on countering 
hybrid threats  A European Union response 
(6 April 2016), The Global Strategy for the 

135 Action Plan on Strategic Communication, Eu-
ropean Council, Brussels, Ref. Ares (2015)2608242 
- 22/06/2015, p. 1.



87

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 

European Union’s Foreign and Security Policy 
(28 June 2016), EU operational protocol for 
countering hybrid threats (7 July 2016) and 
The Implementation Plan on Security and 
Defense (14 November 2016). 

Regarding the strategic partnership with 
NATO, based on 2002 EU  NATO Declara-
tion on European Security and Defense Po-
licy, its importance was reconfirmed at the 
NATO Summit in Warsaw with a new EU  
NATO Joint Declaration, adopted on 8 July 
2016. The document stressed the need to 
urgently adopt procedures agreed by both 
organizations in order to “boost our ability 
to counter hybrid threats, including by bols-
tering resilience, working together on analy-
sis, prevention, and early detection, through 
timely information sharing and, to the extent 
possible, intelligence sharing between staffs; 
and cooperating on strategic communication 
and response”136.

Strategic communication became an in-
tegral part of the activities of the European 
External Action Service, being currently 
used to promote EU’s core values, principles 
and objectives among the international and 
European audiences, as well as to increase 
public awareness of how fake news and di-
sinformation actions can be countered. In 
accordance with the objectives of EU’s po-
licies, different communication strategies, 
support plans, themes and messages are 
prepared and delivered to be implemented 

136 Joint declaration by the President of the Eu-
ropean Council, the President of the European 
Commission, and the Secretary General of the 
North Atlantic Treaty Organization, Warsaw, 8 July 
2016.

by EU’s  bodies and member states and 
a wide range of multimedia products are 
disseminated through all the media chan-
nels  traditional, new and social.

The Joint Framework on countering hybrid 
threats specifies the role played by strate-
gic communication for implementing the 
operational actions aimed at improving 
awareness, building resilience, preventing, 
responding to crisis and recovering. The 
contribution of strategic communication 
is seen as essential to counter hybrid threats, 
which can be sustained by disinformation 
campaigns through all forms of traditional, 
electronic and digital media – newspapers, 
radio, television, brochures, books, onli-
ne publications, blogs, YouTube and social 
networking websites:  Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Snapchat e.g.

From the perspective of the European 
External Action Service, it is necessary to 
develop both at the levels of EU and mem-
ber states the mechanisms that can contri-
bute to effective strategic communication 
as a  condition for increasing the public 
awareness and strengthening the resilien-
ce of society in case of exposure to hybrid 
threats. In order to ensure a steady flow of 
accurate information on European institu-
tions and to increase the speed of response 
in the event of disinformation, the strate-
gic communication “should make full use of 
social media tools, as well as the traditional 
visual, audio and web-based media”137.

137 Joint Framework on countering hybrid threats 
– European Union response, European Commis-
sion, Brussels, 6 April 2016, p. 5.
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European Union’s strategic communica-
tion is the best way to promote the Europe-
an Dream by “investing in and joining up 
public diplomacy across different fields, in or-
der to connect EU foreign policy with citizens 
and better communicate it to our partners”138. 
The EU Global Strategy has highlighted the 
priorities of strategic communication that 
are intended to increase the consistency 
and the speed of transmitting messages on 
common principles, values and policies, 
to quickly counter disinformation actions 
by providing truthful information, and to 
promote the transparency and the acces-
sibility of public information within and 
outside the EU.

The Report on Common Foreign and 
Security Policy  Our priorities in 2016, 
adopted by the Council of the European 
Union on 17 October 2016, included an 
assessment of the implementation of the 
22 operational actions established in the 
Joint Framework on countering hybrid thre-
ats. Regarding NATO  EU relations, the 
Report mentioned the strategic communi-
cation among the key areas of cooperation 
between the two organizations, along with 
intelligence exchange, cyber security, crisis 
prevention and development of response 
capabilities.

The Implementation Plan on Security and 
Defense, presented to the Council of the 
European Union on 14 November 2016 by 
the High Representative for Foreign Affairs 

138 Shared Vision, Common action: A  Stron-
ger Europe, A  Global Strategy for the European 
Union’s  Foreign and Security Policy, European Co-
uncil, Brussels, June 2016, p. 23. 

and Security Policy, Federica Mogherini, 
details how to apply the provisions of the 
Global Strategy for the European Union’s Fo-
reign and Security Policy. Among the prio-
rities and proposals for defining actions 
for the new level of ambition of the EU 
in the field of security and defense, there 
is mentioned also the strategic commu-
nication. In order to implement it, the 
Strategic Communications Division has 
been set up within the European External 
Action Service. This specialised body has 
the role of catalysing efforts to promote the 
public dimension of EU’s diplomacy and 
the relevance of its external actions, while 
synchronizing and coordinating commu-
nication activities on common foreign, 
security and defense policies. By coordi-
nating with other European institutions, 
the Strategic Communications Division 
is acting “to project and promote key EU 
policies and core values – respect for human 
dignity, liberty, democracy, equality, the rule 
of law and human rights – globally as well as 
to audiences at home”139.

„Made in EU” strategic communication 
aims at improving the content of messages 
and increasing the speed of their disse-
mination, adding value to the interaction 
with audiences, strengthening the inde-
pendence and professional deontology 
of the media, bolstering the capacity to 
counteract anti-EU propaganda by third 
parties. 

139 European Union External Action Service –
Strategic Communications, https://eeas.europa.eu/
headquarters/headquarters-homepage_en/100/
Strategic%20Communications. 
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APPLYING STRATEGIC COMMUNICATIONS: 
NATIONAL TENDENCIES

In the context of a tense international se-
curity environment, the NATO allies are 
required to shape their own communica-
tion activities in order to best reflect NATO 
StratCom themes and messages. To this 
end, Allied HQs and the NATO StratCom 
Centre of Excellence provide allied and part-
ner states with expertise, thematic analyses 
and evaluations, specific training, access 
to lessons learned and exchange of best 
practices.

At national level, even in the absence of 
a definition agreed by all civilian and mili-
tary institutions involved in implementing 
StratCom, the resources, tools and means of 
public communication are strategically used 
in all cases when it is necessary to express 
the official position of the state in relation 
to events, crises, interventions and milita-
ry operations, independently or within an 
allied context. Therefore, the lack of a natio-
nal StratCom definition is not equivalent to 
the lack of strategic communications. All 
the more so when the national concept of 
strategic communications is in line with the 
NATO StratCom approach! The absence of 
such a definition does not exclude the co-
ordination and synchronization of public 
communication activities, as well as of all 
the other communication-relevant activities 
carried out by different institutions on the 
basis of cooperation procedures and coor-
dination instructions specific to the opera-
tional plans and orders, in accordance with 
NATO StratCom definition.

At national level, as well as at NATO le-
vel, StratCom requires careful coordination 
and appropriate use of all communication 
activities, events, actions and capabilities 
that can effectively support the implemen-
tation of planned activites, thus facilitating 
the achievement of national general objecti-
ves in various fields, political, diplomatical, 
economical, cultural and military. 

The representative state authorities, mi-
nistries and government agencies, inclu-
ding the armed forces and their specialized 
structures, contribute to the achievement 
of national StratCom objectives by coor-
dinating and synchronizing the  activities 
specific to PD, PA, and – during missions in 
theaters of operations – KLE, PPP, CIMIC, 
PsyOps and InfoOps.

The capacity of Allied states to contri-
bute to achieving NATO StraCom objecti-
ves is assessed from the perspective of the 
existence of the normative basis (national 
legislation, internal regulations, communi-
cation strategies, common procedures for 
interinstitutional coordination), structures 
and resources, and last but not least, the qu-
alified staff. All these are needed to materia-
lize national strategic communications also 
by integrating NATO StratCom themes and 
messages into own messages and products.

Implementing StratCom – Legal Aspects
StratCom implementation is facilitated by 
the adoption of national policies, doctrines, 
manuals and framework concepts for stra-
tegic communications and its contributors 
– PD, PA, PsyOps and InfoOps – compatible 
with NATO similar documents and in full 
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compliance with the international standards 
of respect of the citizens’ fundamental right 
to information. 

In Romania, any public communication 
activities (strategic, external, internal) are car-
ried out under the conditions of ensuring the 
citizens’ unhindered acces to public informa-
tion enshrined in the Romanian Constitution 
(Article 31 – Right to information), in the 
EU’s Charter of Fundamental Rights (Article 
11 – Freedom of expression and information) 
and in the Universal Declaration of Human Ri-
ghts adopted by the UN General Assembly on 
10 September 1948 (Article 19 – Freedom of 
opinion and expression, which includes the 
freedom to seek, receive and impart informa-
tion and ideas through any means and regar-
dless of frontiers). These provisions are also 
reaffirmed by the Final Act of the Conference on 
Security and Co-operation in Europe signed on 
1 August 1975, namely the Principle VII of the 
Helsinki Declaration (known also as “The Deca-
logue”) on respect for human rights and funda-
mental freedoms, as well as in the Chapter II 
of the subsequent document concerning the 
cooperation in humanitarian and other fields, 
on improvement of the circulation of, access 
to, and exchange of information between the 
institutions and citizens of the signatory states.

The Constitution of Romania guaran-
tees the citizens’ right to information in 
full compliance with European and inter-
national standards, Article 31 stating that 
“a person’s right of access to any information 
of public interest shall not be restricted”140 
and that „the public authorities, according to 

140 Constitution of Romania, 8 December 1991, 
art. 31 alin. 1.

their competence, shall be bound to provide 
correct information to the citizens about the 
issues of public and personal interest”141. The 
Romanian Constitution also specifies that 
ensuring the citizens’ right to information 
“shall not be prejudicial to the measures of pro-
tection of young people or national security”142 
and that „the public and private media shall 
be bound to provide correct information to 
the public opinion” 143. The Romanian Con-
stitution guarantees the autonomy of public 
radio and television services, specifying the-
ir obligation to ensure the right to broadca-
sting time to social and political groups, as 
well as that the parliamentary control over 
their activity is regulated by an organic law.

The responsibilities of the public autho-
rities regarding the organization of public 
communication and the access of citizens 
and mass-media to public information are 
regulated by the Law No. 544/2001 regar-
ding the free and unhindered access to the 
information of public interest, followed by 
the Government Decision No. 123/2002 – the 
Methodological Norms for the enforcement of 
the Law 544/2001. Regarding the relation 
with the media, both normative acts spe-
cify that the state authorities are obliged to 
organize their own activity of public infor-
mation by establishing specialized structu-
res or posts, publishing the information of 
public interest, disseminating press releases 
and holding press conferences. These re-
sponsibilities are also described by the laws, 
regulations and internal orders regarding 

141 Ibidem, art. 31 alin. 2.
142 Ibidem, art. 31 alin. 3.
143 Ibidem, art. 31 alin. 4.
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the organization and functioning of the mi-
nistries and agencies that form the National 
Security System (NSS), whose  architecture 

is specified in the Guide of Romanian Na-
tional Defence Strategy for the period 2015–
2019 (Figure 1).

PRESIDENT OF ROMANIA

SUPREME COUNCIL
OF NATIONAL DEFENCE

CNI - National 
Intelligence Community

PARLIAMENT OF ROMANIA

 

Ministry of Foreign A�airs

Ministry of Justice

Ministry of Economy

Ministry of Public Finance

 

Ministry of National Defence

Ministry of Internal A�airs 

Defence Intelligence 
General Directorate

Internal Protection 
General Directorate

SRI - Romanian Intelligence Service

SIE - Foreign Intelligence Service

Other structures that contribute to ensuring extensive national security:
STS - Special Telecommunication Service

SPP - Protection and Guard Service

Prime Minister

Figure 1 – Architecture of the National Security System

Żródło: The Guide of National Defence Strategy for the period 2015–2019,  
approved by Supreme Council for National Defence, Decision no. 128, 10 December 2015,  

The Presidential Administration, Bucharest, Romania, 2015, p. 15.

In the context of national StratCom, 
a certain communication value is added 
by the adoption of the extensive national 
security concept. According to the Roma-
nian National Defence Strategy for the period 
2015–2019, A strong Romania within Europe 
and the World, the implementation of the 
extensive national security concept requi-
res increased efforts to coordinate and syn-
chronize the activities of the ministries and 

agencies with responsibilities in the dimen-
sions of defence, public order, intelligence, 
counterintelligence and security, economy 
and energy, diplomacy, crisis management, 
education, healthcare and demography. The 
implementation of this concept is suppor-
ted by the National Political Agreement on 
Increasing Defense Spending and the Pro-
gram on the Transformation, Development, 
and Procurement of the Romanian Armed 
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Forces to 2027 and Beyond, the national ac-
tivities being correlated with NATO’s mea-
sures for long-term strategic adaptation to 
the international security situation. 

Increasing the interoperability of the 
NSS components implies the improvement 
of common procedures to optimally exploit 
the potential of each component, but also 
the development of structural complemen-
tarity so that they act “together in a coherent 
and effective way to achieve tactical, opera-
tional and strategic objectives, by accepting 
common doctrines and procedures, sharing 
use of infrastructure elements and delivering 
efficient communication”144.

Coordination and synchronization of 
activities which are contributing to the 
realization of strategic communications 
stems from the Romanian National Defence 
Strategy, that specifies the need to integrate 
the measures taken by the ministries and 
agencies with responsibilities in the natio-
nal defense, public order and national secu-
rity domains for developing “the capacities 
required to respond in case of asymmetric and 
hybrid threats” 145. 

The principles and lines of action set out 
in the Romanian National Defense Strategy 
2015–2019 and in the Defense White Paper, 
drawn up in accordance with the provisions 
of Law no. 203/2015 on defense planning, are 
reflected in the Military Strategy of Roma-
nia – Modern Armed Forces for a Powerfull 

144 Ibidem, p. 9.
145 National Defense Strategy 2015–2019, 

A  Strong Romania within Europe and the World, 
The Presidential Administration, Bucharest, Ro-
mania, 2015, art. 73, p. 18.

Romania within Europe and Around the 
World, approved by the Government on 
September 28, 2016, and they are suppor-
ting the complex, multidimensional and 
interinstitutional approach to ensuring 
national security.

The contributions to the national Strat-
Com provided by the NSS components, 
other ministries, public services, institutes 
and agencies subordinated to them are pos-
sible under the conditions set out by the laws 
and regulations regarding their organization 
and functional operating models. For exam-
ple, by limiting ourselves to several exponen-
tial institutions of national public diplomacy, 
we mention the laws governing the organi-
zation and functioning of the Romanian 
National News Agency Agerpres – Law no. 
19/2003, of the Romanian Broadcast Society 
and Romanian Television Society and – Law 
no. 41/1994, of the Romanian Academy – 
Law no. 752/2001, and of the Romanian 
Cultural Institute – Law no. 356/2003.

The autonomous functioning of these 
institutions, under conditions of respect for 
decision-making, editorial independence 
and political equidistance, and without any 
outside interference by public authorities or 
by social, political, trade union, economic, 
interest and pressure groups, gives to the 
national StratCom credibility and relevance 
in supporting the achievement of national 
and allied objectives.

The Romanian national legislation 
specifies the responsibilities of all public 
institutions to carry out public informa-
tion activities, while military regulations 
for operational planning describe the 
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requirements for coordinating instructions, 
including all the types of activities circum-
scribed to StratCom.

The analysis of the implementation of 
StratCom by the Allied states reveals con-
ceptual and structural uniformity tenden-
cies, corresponding to the NATO StratCom 
documents, while maintaining specific nati-
onal approaches due to their own legislation 
and historical experience, conditioned by 
the availability of the necessary resources 
for the contributing domains.

IMPLEMENTING STRATCOM  
– PRACTICAL ASPECTS

The national armed forces and their spe-
cialized structures can make the differen-
ce with a major contribution to achieving 
Allied and national StratCom objectives. 
For this purpose, military structures can 
carry out activities in support of PD and PA, 
as well as in theaters of operations – KLE, 
CIMIC, PPP, PsyOps and InfoOps. Brin-
ging all the above mentioned concepts un-
der the StratCom umbrella facilitates their 
correct application by avoiding confusion 
and develops the interoperability with the 
allied and partner armed forces. Achie-
ving a common StratCom understanding 
at national level requires the development 
of strategies, policies, doctrines, manuals 
and framework concepts for the contribu-
ting areas – PD, PA, PsyOps and InfoOps 
– which have to be compatible with NATO 
similar documents in terms of principles, 
concepts and terminology.

Specifically, during peacetime the na-
tional StratCom is centered mainly on the 

coordination and synchronization of public 
communication activities of high internal 
and external relevance that support the 
achievement of national strategic objectives. 
Thus, national StratCom overlaps much of 
the public communication associated with 
special events (e.g. summits and conferences, 
National Day), external missions (e.g. contri-
bution to NATO ISAF, Resolute Support, to 
NATO and EU maritime operations Unified 
Protector and Atalanta with King Ferdinand 
frigate of the Romanian Naval Forces, and 
with the flagship of the Romanian Coast 
Guard, the patrol vessel Stephen the Great, 
to the Joint Maritime Operation Triton or-
ganized by the EU FRONTEX Agency for 
countering illegal migration), crisis mana-
gement (e.g. the evacuation of Romanian 
citizens from Libya in 2011, humanitarian 
interventions), and major procurement pro-
grams (e.g. the purchase of F–16 Fighting 
Falcon multi–role fighter aircraft).

Depending on the international con-
text and the scale of Allied responses, the 
national StratCom integrates themes and 
messages of NATO StratCom framework 
concepts. As an example of using NATO 
StratCom themes and messages, they were 
exemplarily integrated in the Romanian 
public communication products during 
NATO operation Unified Protector, to 
which Romanian Armed Forces were re-
presented by King Ferdinand frigate betwe-
en April 22 and July 21, 2011. Aboard the 
King Ferdinand frigate was also a Combat 
Camera team, generated by the Ministry of 
National Defence (MoND) Military Media 
Trust. Based on NATO Unified Protector 



94

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 

Strategic Communications Framework Con-
cept, this Combat Camera team realized va-
rious multimedia products, regularly sent 
correspondence for military radio-TV 
broadcasts, for weekly newspaper Obser-
vatorul Militar and for civilian national and 
international media, including TV chan-
nels. After this mission, the integration of 
themes and messages provided by NATO 
StratCom framework concepts for different 
operations has become a common practice 
for Romanian military PA system. 

Multimedia products aim at informing 
domestic, national and international audien-
ces about Romania’s contribution to NATO 
operations in Afghanistan (ISAF, Resolute 
Support), the evolving crises in Ukraine and 
Syria, the NATO adaptation measures on 
the territory of Eastern European allies con-
sisting of enhanced Forward Presence (eFP) 
and tailored forward presence (tFP).

The topics related to the strengthening 
of NATO presence in the Allied countries 
in Eastern and South-Eastern Europe, the 
NATO joint exercises, missions in theaters 
of operations where Romanian troops are 
also deployed, the NATO officials’ visits and 
the summits are enjoying a great interest 
from the Romanian media, fully justified by 
the tense security environment at regional 
level. An extensive media coverage was ge-
nerated by the operationalization of NATO 
structures in Romania, circumscribed to 
NATO’s tailored forward presence (tFP) in 
South-Eastern Europe – Multinational Di-
vision South-East (HQ MND-SE), NATO 
Force Integration Unit Romania, and NATO 
Multinational Brigade from Craiova.

NATO StratCom themes and messages 
are included in the Communication Strategy 
of the Romanian Ministry of National Defen-
ce 2017 - 2020, as well as in the annual com-
munication plans or in the plans drafted for 
special events of high visibility. Presently, 
it is a current practice that NATO Strat-
Com messages are transmitted by Roma-
nian MoD officials together with their own 
messages when attending public activities 
or press conferences, through interviews, 
press statements or press releases. NATO 
StratCom messages are constantly found in 
public interventions of military communi-
cators, in the information flow of public in-
terest transmitted regularly to media (press 
releases, press files), on the MoND internet 
sites, as well as on the social media pages 
of military education and culture instituti-
ons. NATO StratCom messages benefit also 
from a broad insertion in the multimedia 
products realized by the MoND Military 
Media Trust and by the territorial editorial 
offices of the Armed Forces. The MoND 
Military Media Trust produces a wide range 
of public information products in different 
formats, printed, electronic, radio and tele-
vision, disseminated at national level both 
by its own means and through public ra-
dio and television channels, on the basis 
of agreements with the Romanian Radio 
Broadcasting Company and with the Ro-
manian Television Society.

The national StratCom becomes parti-
cularly evident during the course of some 
large-scale allied exercises in Romania, 
when the Romanian military contingents 
are newly introduced or rotated in theaters 
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of operations, during the implementation 
of major military procurement programs 
of the Armed Forces, as well as when con-
fronted with various crisis situations. For 
example, we would like to mention the 
Bucharest – Tripoli airbridge mission, the 
first of this type since World War II, whi-
ch was successfully accomplished by the 
Romanian Air Forces from 24 February to 
4 March 2011. As a result, over 350 Roma-
nian and foreign citizens (52 - British, Ame-
rican, Canadian, German, Danish, Cypriot, 
Bulgarian, Bosnian, Ukrainian, Russian) as 
well as the staff of the diplomatic mission of 
Romania in Tripoli were safely evacuated 
from Libya, when the internal, security and 
humanitarian crisis was underway. In this 
case, as well as during the medical evacua-
tion mission carried out by the Romanian 
Air Force on June 25, 2013, to bring back 
from Podgorica / Montenegro to Romania 
victims of a severe road accident, aboard 
the military aircrafts were acting Combat 
Camera teams that provided photo & video 
footage to the military and civilian media 
during their respective missions.

At national level, interinstitutional exer-
cise Histria – 15 aimed to verify the capacity 
of the Romanian Armed Forces to synchro-
nize and coordinate with other ministries, 
institutions and state agencies their specific 
activities, including those with an impact 
on the information environment which 
are contributing to StratCom. The public 
information on the exercise was perma-
nently coordinated with the representati-
ves of the NSS components and reflected 
themes and messages from ACO Strategic 

Communications Framework 2015–2016, 
contributing to the media coverage of all 
the training activities carried out simulta-
neously or successively in the nine locations 
of the exercise.

In the years 2016 and 2017, large-scale 
allied exercises such as Trident Joust, Noble 
Jump, Anakonda or Saber Guardian (led 
by the US Army Command – EUCOM), 
attended also by Romanian military con-
tingents, are themselves NATO StratCom 
messages. Having a well-defined dissuasive 
character, they benefited from an extensive 
media coverage provided by civilian and 
military media, as well as by social media.

The extensive media coverage of these 
topics has helped to strengthen the constant 
position of the Romanian Armed Forces 
in the top of public confidence, confirmed 
by polls conducted in recent years. These 
results are mainly due to the very active 
public information policy adopted by the 
MoND and the intensity of the communi-
cation activities carried out by the military 
structures. At the same time, it confirms 
the proactive MoND engagement in the 
relation with the media and the validity of 
organizing the public communication at the 
level of the military institution. In this way, 
the MoND responds to the constitutional 
and legal obligations to inform the public 
opinion, to ensure the transparency of deci-
sion-making and to provide the citizens’ ac-
cess to public information, reflecting at the 
same time the NATO StratCom themes and 
messages. They are constantly integrated 
into MoND public information activities, 
being adapted and included in the military 
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communication strategies, in the annual 
PA plans of military structures and in the 
military media products. 

A valuable contribution to the fulfill-
ment of the MoND communication objec-
tives, as well as to the promotion of the ima-
ge of the Romanian Armed Forces belongs 
to the activities carried out in support of the 
public diplomacy. This category includes 
special events, conferences and exhibitions 
organized by the MoND specialized cultu-
ral institutions and sports associations (e.g. 
the National Military Circle, the National 
Military Museum, the Armed Forces Sport 
Club Steaua) in partnership with the Ro-
manian Cultural Institute and Romanian 
Academy, both in the country and abroad, 
with the support of the defense attaché offi-
ces and Romanian embassies. The national 
and military public diplomacy are also sup-
ported by the missions performed by the 
military ships of the Romanian Naval For-
ces, with a special remark for the training 
marchs of the famous School Ship Mircea, 
whose presence on the seas and in the ports 
of the world has a significant potential for 
external representation of the Romanian 
Armed Forces.

In Romania, the existence of a robust 
PA system with extensions to all the NSS 
components, as well as the validity of the 
procedures for coordinating the public 
communication between them (tested in 
crisis situations, as an example, during the 
air evacuation of the Romanian citizens 
from Libya in 2011) mitigates the lack of 
a national StratCom definition. The lack of 
such a definition, which is to be accepted by 

all ministries and state agencies contribu-
ting to strategic communications, is not at 
all equivalent to the lack of national strate-
gic communications. However, doctrinally, 
organizationally and functionally the mili-
tary PA system, as well as other structures 
and functions contributing to StratCom 
(PsyOps, InfoOps, CIMIC) operate on the 
basis of NATO’s policies, principles and de-
finitions, which are reflected in the national 
policies, doctrines and manuals correspon-
ding to the respective military specialties. 

The MoND has proved to be the main 
vector of the Euro-Atlantic integration of 
Romania, accumulating and disseminating 
in the society an important experience in 
the field of structural transformation. This 
is also true with regard to the adoption of 
the legal and normative framework, the es-
tablishment or adaptation of structures that 
contribute to what we call StratCom today.

However, at MoND level there are also 
concerns, successes, but also areas where 
there is still plenty of room for improvement 
in broadly reflecting the NATO StratCom 
themes and messages within its own pu-
blic communication activities. The positive 
developments in transforming the Roma-
nian Armed Forces have been favored by 
the intense interaction with the Allies thro-
ugh the participation of Romanian troops 
in NATO exercises and operations, from 
which the communication component 
has never been exempted. The experience 
gained and the lessons learned from these 
occasions substantiated the steps taken to 
identify the possibilities for action, clarified 
the roles and established the contributions 
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of the structures whose concerted efforts 
have to materialize the national StratCom. 
Based on the above observations, it can 
be said that interoperability in the field of 
StratCom with the allied armed forces has 
been successfully tested during certification 
exercises and proved during joint large scale 
NATO exercises and, especially, during the 
missions in the theaters of operations in the 
Western Balkans, Iraq and Afghanistan.

CONCLUSIONS

StratCom is the result of synchronized and 
coordinated contributions of several mini-
stries, state agencies, civilian and military 
organizations whose activities cover the 
areas of PD, PA, PsyOps, InfoOps, CIMIC, 
to name a few. The diversity of the actors 
involved and their specific planning proce-
dures raise the importance of interinstitu-
tional coordination for analyzing the infor-
mation environment, formulating priorities 
and objectives, planning, running and eva-
luating the activities carried out under the 
umbrella of strategic communication. 

During peacetime, due to the legal re-
strictions and limitations on the use of psy-
chological and information operations, we 
underline that the public communication 
activities are predominant in the overall 
StratCom effort. The strategic dimension 
of communication is given by the planned 
and synchronized character of all the com-
munication and communication-relevant 
activities, which are conducted by several 
governmental institutions in support of the 
fulfillment of national and allied objectives. 
We also note that the relevance, credibility 

and effectiveness of StratCom depend lar-
gely on associating public communication 
activities with major decisions which have 
a strong impact on audiences directly inte-
rested in special events, evolving crises and 
the management of their effects, military 
missions and operations initiated to meet 
the national and allied objectives.

Taking into account the different con-
tribution of civilian and military organi-
zations to StratCom, extremely important 
for its effectiveness proves to be the impro-
vement of interinstitutional cooperation 
based on common procedures, information 
exchange, synchronization of actions and 
reactions, in accordance with legal provi-
sions. 

In the StratCom implementation, ac-
tions, especially those of high public visi-
bility, are the most powerful messages and 
their credibility cannot be questioned. From 
the communication standpoint, the value 
of the actions is appreciated by taking into 
account their impact on the information 
environment, which must be capitalized 
to achieve the desired effects in support of 
the national and allied objectives. Therefore, 
it is advisable to plan the StratCom taking 
into consideration the dissuasive potential 
of informing audiences about large scale 
military exercises, bilateral and multilateral 
cooperation results, CIMIC, KLE and PPP 
activities, such as show of presence and show 
of force demonstrations or force-projection 
operations.

The MoND contribution to the national 
StratCom is in line with NATO’s definition 
and principles, requiring the involvement 
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of several ministries and state agencies, 
coordinating messages and synchronizing 
high visibility actions. As a consequence, 
the MoND promotes at the level of the 
Romanian National Security System NA-
TO’s understanding of StratCom: process 
and support function in fulfilling the na-
tional and allied political and military ob-
jectives by coordinating and synchronizing 
all the activities impacting the information 
environment carried out through PD, PA, 
PsyOps, InfoOps, and by integrating into 
national communication the NATO Strat-
Com themes and messages for crisis mana-
gement or operations.

It should be noted that in peacetime, 
with the exception of allied missions in 
theaters of operations, legal and doctrinal 
restrictions do not allow the use of all the 
StratCom tools. Thus, it is forbidden to use 
the influence and deception actions asso-
ciated doctrinally to PsyOps and InfoOps, 
directed at own audiences and population 
or from allied and partner states. From this 
perspective, the reasons why in peacetime 
all the functions of StratCom can not be ap-
plied at national and allied levels, its content 
mainly consisting of PD and PA activities. 
This finding is confirmed by the analysis of 
NATO StratCom framework concepts, in 
most cases dominated by themes and messa-
ges specific to PA, as well as by PD activities. 

The efforts made to theorize and insti-
tutionalize NATO StratCom, materialized 
into the new edition of MC 0628 – NATO 
Policy on Strategic Communication, will lead 
to a better understanding of the concept 
and its associated activities, followed by its 

unitary application within NATO’s HQs 
and during the Allied operations.

However, the coherent understanding 
and application of the StratCom definition 
and principles are more than a doctrinal 
imperative. It is the acquisition of a set of 
essential communication skills necessary to 
all political and military leaders to be able 
to capitalize the communication-relevant 
potential of events, actions, missions and 
operations in support of achieving the na-
tional and allied strategic objectives. The 
acquisition of these skills by political and 
military leaders proves to be even more 
important in crisis situations and in the 
conditions of an information environment 
which is characterized by attempts to mo-
del the public perception through influence 
and deception operations.

We note the tangible trends at the level of 
NATO HQs in favor of merging PA, PsyOps 
and InfoOps within a single department, the 
Communication Division (or Communica-
tion and Engagement Division), for reasons 
related to achieving the unity of command 
and unity of effort during the management 
of processes underlying StratCom. 

At the same time, we must not fail to 
notice the significant evolutions and dif-
ferences at the level of Allied states in the 
variable geometry of StratCom national 
approaches. These are largely due to the 
national legislation, institutional traditions, 
specific organizational culture, and effec-
tive capacity to allocate human, technical, 
material, financial resources to maintain 
and develop efficient structures capable of 
planning and conducting actions, missions, 
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campaigns and operations in the informa-
tion environment or having an impact on it.

At the level of Allied states, the StratCom 
implementation goes beyond the mission, 
legal competences and responsibilities that 
are specific to the Ministries of Defense, cal-
ling for the involvement of civilian compo-
nents, ministries and government agencies, 
academic fora and cultural institutes, thro-
ugh Public Diplomacy activities, national 
and international information campaigns.

Understanding and accepting the essen-
tial but limited role played by the military 
structures in the StratCom equation could 
explain the process of phasing out the stra-
tegic communication’s specific terminolo-
gy from the latest editions of the US Joint 
Publications (JP) for Public Affairs, Joint 
Operations, Joint Planning etc.

For example, we invoke JP 3-61 Public 
Affairs, the edition of August 25, 2010, 
which included numerous references to 
the strategic communication (definition, 
principles, relationships, models of support 
plans), compared with the last edition of 
the same document, adopted in August 19, 
2016, from which have been removed all 
the aforementioned references to the stra-
tegic communication. This is mentioned 
only once in the context of describing the 
Public Affairs Roles, noting that PA staffs 
“must also work with information operations 
(IO) and strategic communication planners 
to coordinate and deconflict communication 
activities”146.

146 Joint Publication 3-61 Public Affairs, Edition 
17 November 2015, Incorporating Change 1/19 
August 2016, US Joint Chiefs of Staff, p. I–4.

The same finding results from the com-
parison of successive editions of JP 3-0 Jo-
int Operations and JP 5-0 Joint Planning 
in the last seven years. Thus, while the JP 
3-0 Joint Operations, edition of August 
11, 2011, contained several references to 
strategic communication (“an important 
component of strategic guidance”147, “applies 
to USG-level department and agency acti-
vities”148, being implemented “in the context 
or their theater strategies and during specific 
joint operations”149), the current edition of 
this joint doctrine, adopted in January 17, 
2017, does not even include a single referen-
ce to strategic communication, not even in 
the glossary of terms.

The edition of August 11, 2011, of JP 5-0 
Joint Operation Planning contained also 
numerous references to strategic commu-
nication (definition, objectives, relation-
ships), while the latest edition of the same 
joint doctrine, endorsed in June 5, 2017, 
clearly states that the Department of State 
“has primary responsibility for communica-
tion synchronization oversight”150 within the 
United States Government, ministries and 
agencies. This is in line with the US National 
Strategy for Public Diplomacy and Strategic 
Communication, the main document desi-
gned to set out United States Government-
-level “guidance, intent, strategic imperatives, 

147 Joint Publication 3-0 Joint Operations, 
Edition 11 August 2011, US Joint Chiefs of Staff, 
p. I–6.

148 Ibidem, p. III–15.
149 Ibidem.
150 Joint Publication 5-0 Joint Planning, Edition 

16 June 2017, US Joint Chiefs of Staff, p. II–10.
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and core messages under which DOD can nest 
its themes, messages, images, and activities”151.

The latest edition of JP 5-0 Joint Plan-
ning highlights the importance of the sup-
port role played by the US Armed Forces 
across the strategic communication acti-
vities, “primarily through commander’s com-
munication synchronization, public affairs, 
and defense support to public diplomacy. 
Communication synchronization considera-
tions should be included in all joint planning 
for military operations from routine, recurring 
military activities in peacetime through major 
operations”152. The document also states that 
all Joint Force Commands have “the respon-
sibility to coordinate, integrate, and synchro-
nize communications to support planning and 
execution of a coherent national effort”153.

The communication at the level of the 
US Armed Forces Joint HQs is coordinated 
as usual during the operational planning 
processes, and its requirements are descri-
bed in the coordinating instructions which 
are part of the operation plans and orders.

The pragmatic approach of the United 
States Government-level communication 
underlines the importance of maintaining 
the functional delimitation and the identity 
of the structures, areas, capabilities and staff 
functions that contribute to the materializa-
tion of strategic communication under the 
responsibility of the Department of State. 

From this perspective, the excessive in-
sertion of strategic communication’s termi-
nology in the military doctrines and field 

151 Ibidem, p. II–11.
152 Ibidem.
153 Ibidem. 

manuals becomes useless. This is probably 
the reason why the latest edition of JP 5-0 
Joint Planning, from June 16, 2017, does 
not even include the definition of strategic 
communication in the glossary of terms, 
instead noting that there is an approval for 
its “removal from”154 the Department and 
Defense Dictionary of Military and Asso-
ciated Terms.

In Romania, the understanding of the 
risks associated with the disinformation 
campaigns through mass media and social 
networks led to the establishment, in April 
2017, of the first Laboratory of Informa-
tion Warfare and Strategic Communication 
Analysis (LARICS), which operates under 
the aegis of the Romanian Academy within 
the Institute of Political Science and Inter-
national Relations Ion I.C. Bratianu. The lab 
provides policy-makers, researchers, jour-
nalists and public opinion with analyses and 
assessments on the media coverage of inter-
nal and external events that have immediate 
implications for Romania. To this end, as 
well as to warn public opinion, LARICS in-
augurated a portal (www.larics.ro) through 
which various articles on the techniques of 
manipulation and public communication 
are disseminated. Thus, LARICS aims to be-
come an early warning source in case of di-
sinforming campaigns against Romania. At 
the same time, LARICS intends to carry out 
public awareness campaigns and training 
sessions for journalists in order to identify 
and highlight the specific actions of propa-
ganda, disinformation and manipulation, 

154 Ibidem, p. GL–14.
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as well as to develop analytical capabilities, 
tools and methods to counter them.

Such initiatives support the achievement 
of national and allied StratCom objectives, 
increase the resilience of the allies and develop 
mechanisms to counteract the various types 
of hostile propaganda, which are defining the 
behavior of states that deliberately violate the 
rules of international law and the fundamental 
treaties on the global security architecture and 
endanger peace at regional and global level.
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W czerwcu 2018 r. lokalna amerykań-
ska gazeta „The Liberty County Vin-

dicator”155 (Texas) pisząca dla około 75 tys. 
mieszkańców wyszła z ciekawym eduka-
cyjnym pomysłem przypomnienia swoim 
czytelnikom pełnego tekstu Deklaracji 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 
Podzielono więc całość na 12 fragmentów 
i rozpoczęto jego publikację na profilu gaze-
ty na Facebooku – codziennie aż do 4 lipca. 
Wszystko szło dobrze, aż do 2 lipca, kiedy 
to przeznaczony na ten dzień fragment się 
nie ukazał. 

Wydawcy „The Vindicator” otrzymali 
wtedy informację z Facebooka, że treść na-
rusza standardy platformy. Fragment, który 
Facebook zablokował to paragrafy 27–31 
Deklaracji, mówiące niepochlebnie o an-
gielskim królu Jerzym III. Wśród nich znaj-
duje się m.in. wzmianka o „bezlitosnych 
indiańskich dzikusach”, które to z dużym 
prawdopodobieństwem nie spodobały się 
algorytmom Facebooka. (“He has excited 
domestic insurrections amongst us, and has 

155 https://www.thevindicator.com (dostęp 
9.02.2022). 

endeavoured to bring on the inhabitants of 
our frontiers, the merciless Indian Savages, 
whose known rule of warfare, is an undi-
stinguished destruction of all ages, sexes 
and conditions.”)

Anna Pacholska 

Jak algorytmy zdobyły Waszyngton…  
Cykl rozważań prawnych. Część 2

Po tym jak krajowe i międzynarodowe 
media podchwyciły tę historię Facebook 
przywrócił usunięty fragment i  przesłał 
przeprosiny: „Wygląda na to, że popełni-
liśmy błąd i usunęliśmy coś, co opubliko-
wałeś na Facebooku, co nie było sprzeczne 
z naszymi standardami społeczności. Chce-
my przeprosić i dać ci znać, że przywrócili-
śmy twoje treści i usunęliśmy wszelkie blo-
kady na twoim koncie związane z naszym 
niewłaściwym działaniem”. (“It looks like we 
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made a mistake and removed something you 
posted on Facebook that didn’t go against our 
Community Standards. We want to apologi-
ze and let you know that we’ve restored your 
content and removed any blocks on your 
account related to this incorrect action.”)156

Jakkolwiek w tym wypadku sytuacja za-
kończyła się pomyślnie, to jednak doszło do 
jednej z pierwszych bezprecedensowych 
sytuacji, kiedy to algorytmy, nie człowiek, 
ocenzurowały tekst najważniejszego doku-
mentu Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja 
niesie za sobą dodatkowe problemy, szcze-
gólnie dla niewielkich wydawców, którzy 
polegają w dużej mierze właśnie na Face-
booku. Gdyby sprawa nie zyskała takiego 
międzynarodowego rozgłosu, zamknięcie 
profilu gazety oznaczałoby dla niej poważne 
problemy, w tym nawet bankructwo. 

Podczas wysłuchania w Komisji Prawnej 
Kongresu USA 17 lipca 2018 r. Bob Good-
latte mówił o tej sprawie157: „Gdyby Thomas 
Jefferson napisał Deklarację Niepodległo-
ści na Facebooku, dokument ten nigdy nie 
ujrzałby światła dziennego. Nikt nie był-
by w stanie zobaczyć jego słów, ponieważ 

156 https://publicpolicylegal.com/2018/07/05/
facebooks-hate-speech-algorithm-rejects-the-dec-
laration-of-independence-as-hate-speech/ (dostęp: 
9.02.2022); https://www.independent.co.uk/news/
world/americas/facebook-declaration-of-indepen-
dence-hate-speech-4th-july-us-indian-savages-
-post-removed-a8434191.html (dostęp: 9.02.2022); 
https://www.washingtonpost.com/news/the-inter-
sect/wp/2018/07/05/facebook-censored-a-post-
-for-hate-speech-it-was-the-declaration-of-inde-
pendence/ (dostęp: 9.02.2022).

157 https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHR-
G-115hhrg33418/html/CHRG-115hhrg33418.
htm (dostęp: 9.02.2022).

algorytm automatycznie oznaczył je, lub 
przynajmniej ich część, jako mowę niena-
wiści. Dopiero po publicznej nagonce Fa-
cebook zauważył ten problem i odblokował 
post” (“If Thomas Jefferson had written the 
Declaration of Independence on Facebook, 
that document would have never seen the 
light of day. No one would be able to see his 
words because an algorithm automatically 
flagged it, or at least some portion of it, as 
hate speech. It was only after public outcry 
that Facebook noticed this issue and un-
blocked the post.”).

Niedługo po incydencie sprawa docze-
kała się wysłuchania w Komisji Prawnej 
Kongresu USA. Wysłuchanie, które zor-
ganizował kongresman Bob Goodlatte 
pokazało, jak zorganizowane i zbiurokra-
tyzowane są platformy mediów społecz-
nościowych przedsiębiorstw i jakie są ich 
praktyki filtrowania treści158. Jednak, jak-
kolwiek wysłuchanie zorganizowane zo-
stało bardzo szybko po incydencie, nie dało 
wystarczającego impulsu do zmiany uregu-
lowań na gruncie prawa amerykańskiego 
w zakresie wolności słowa w Internecie159.

Dominacja platform

„Wiem, że mam teraz krew na rękach”  to 
zdanie z  wewnętrznej notatki Facebo-
oka, która wyciekła do prasy we wrześniu 
2020 r., ujawniło światu zakres i charakter 

158 https://www.cnet.com/news/tech-giants-
-tell-congress-theyre-not-censoring-with-a-po-
litical-bias/ (dostęp: 9.02.2022).

159 Zob.: David Kaye, Speech Police. The Global 
struggle to Govern the Internet, Columbia Global 
Reports, New York, 2019, p. 116118.
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szkodliwego wpływu, jaki duże platformy 
cyfrowe mogą mieć na rozgrywki poli-
tyczne i demokratyczne funkcjonowanie 
wielu krajów. Autorką notatki jest sygna-
listka Sophie Zhang, która w czasie swojej 
pracy dla Facebooka była zatrudniona jako 
data scientist, a jej zadaniem było śledzenie 
tego, co kalifornijska firma nazywa „nie-
autentycznym zachowaniem” – masowe-
go tworzenia fałszywych kont, polubień 
i ruchu. W trakcie swojej pracy odkryła, 
że Facebook ułatwia ingerencję w wybory 
i propagandę polityczną, za jedyne kryte-
rium przyjmując to, aby taka działalność 
nie szkodziła interesom firmy. Ujawniła 
również, jak niewiele firma zrobiła, aby zła-
godzić problem, pomimo wielu oddolnych 
wysiłków w celu zwrócenia na niego uwagi 
kierownictwa.

Kilka miesięcy później, w październi-
ku 2021 r., inna sygnalistka, Frances Hau-
gen, była product manager w Facebooku, 
zeznawała przeciwko swojemu byłemu 
pracodawcy podczas przesłuchania w Se-
nacie USA. Wykorzystując wewnętrzne 
dokumenty, wyjaśniła senatorom, że al-
gorytm platformy faworyzuje treści, które 
generują więcej reakcji, także negatywnych, 
zwiększając tym samym widoczność źró-
deł dezinformacji, propagandy i  mowy 
nienawiści. Powiedziała także np., że kie-
rownictwo Facebooka zostało ostrzeżone 
o radykalizacji wielu zwolenników Donalda 
Trumpa i zalewie dezinformacji w trakcie 
kampanii prezydenckiej w USA w 2020 r., 
ale nie zareagowało odpowiednio. 

To kolejne sygnały o dysfunkcji jedne-
go z  najpotężniejszych gigantów Doliny 

Krzemowej, które sprawiły, że kwestia ich 
wpływów społecznych i politycznych ponow-
nie znalazła się w centrum uwagi. Rzeczywi-
ście to platformy społecznościowe, takie jak 
YouTube, Facebook czy Twitter, są źródłem 
informacji dla większości społeczeństwa i to 
tam toczy się większość debat. W związku 
z tym ich funkcjonowanie jest kwestią spo-
łeczną o pierwszorzędnym znaczeniu. 

Inwazja na Kapitol  
i deplatformowanie Trumpa

Punktem przełomowym były wydarze-
nia na Kapitolu w środę 6 stycznia 2021 r. 
z udziałem zradykalizowanych zwolenni-
ków Donalda Trumpa po tym, jak zaprosił 
ich do udziału w marszu. W następstwie 
tego wydarzenia główne platformy me-
diów społecznościowych zawiesiły osobi-
ste konta wciąż urzędującego prezydenta 
USA, otwierając w ten sposób szeroką de-
batę na temat wolności słowa w Interne-
cie i nadmiernej władzy BigTech z Doliny 
Krzemowej. Te ostatnie, dalekie od bycia 
transparentnymi w  swoich działaniach, 
coraz częściej są obecnie postrzegane jako 
podmioty polityczne (o  czym świadczy 
chociażby powoływanie przedstawicielstw 
dyplomatycznych różnych krajów w Do-
linie Krzemowej160), które podlegają we-
wnętrznym i zewnętrznym walkom. Co 
ważne stawką w tych walkach jest demo-
kratyczne funkcjonowanie cyfrowej prze-
strzeni publicznej. 

160 https://www.parp.gov.pl/storage/publica-
tions/pdf/dobre%20praktyki%20projektu%20
pmk.pdf – Zaistnieć w Dolinie Krzemowej, PARP, 
s. 10 (dostęp: 7.02.2022). 
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Wewnętrzne regulacje gigantów cyfro-
wych będą przedmiotem osobnych rozwa-
żań, w niniejszym artykule przyjrzymy się 
jedynie przełomowym rekcjom poszcze-
gólnych graczy na wydarzenia na Kapitolu. 

Reakcja Facebooka

W kilka godzin po szturmie protestujących 
na Kapitol, Facebook ogłosił usunięcie fil-
mu zamieszczonego na koncie Donalda 
Trumpa, w którym prosił swoich zwolen-
ników o rozejście się do domów, powtarza-
jąc jednocześnie komentarze kwestionujące 
wyniki wyborów. Podobnie było na Insta-
gramie. Po oflagowaniu filmu jako narusza-
jącego zasady, Twitter i YouTube również 
go usunęły. W nocy 6 stycznia zdjęcia ze 
splądrowania Kapitolu obiegły cały świat, 
wywołując powszechne oburzenie, co też 
zwiększyło presję na platformy.

Rankiem 7 stycznia Mark Zuckerberg 
opublikował oświadczenie161 , w którym za-
powiedział zawieszenie na czas nieokreślo-
ny, ale co najmniej na dwa tygodnie, oficjal-
nych kont Donalda Trumpa na wszystkich 
swoich platformach. Dyrektor generalny 
Facebooka wyjaśnił, że do tej pory Face-
book pozwalał prezydentowi na publiko-
wanie wiadomości do całego świata, nawet 
jeśli wygłaszał „kontrowersyjne” uwagi, aby 
zagwarantować prawo społeczeństwa do in-
formacji. Jest to ten sam argument, którego 
użył, aby uzasadnić decyzję o utrzymaniu 
reklam politycznych i mikrotargetowania 
podczas kampanii prezydenckiej, pomimo 

161 https://about.fb.com/news/2021/01/respon-
ding-to-the-violence-in-washington-dc/ (dostęp: 
9.02.2022).

krytyki takiego działania162. Jednakże, we-
dług Marka Zuckerberga zatwierdzenie 
przez Kongres wyboru Joe Bidena zmieniło 
sytuację: Facebook jest teraz używany przez 
Donalda Trumpa i jego zwolenników „do 
wzniecania sprzeciwu przeciwko demokra-
tycznie wybranemu rządowi”, co nie może 
być dłużej tolerowane.

Ta zdecydowana, choć nieco zaskakują-
ca inicjatywa (biorąc pod uwagę poprzed-
nie działania Facebooka), była działaniem 
defensywnym w obliczu powtarzającej się 
krytyki Facebooka od czasu afery Cambrid-
ge Analytica. Krytyka ta nasiliła się także 
w wyniku działań ocenianych jako zbliżenie 
Facebooka z obozem republikańskim163, co 
zaczęło budzić poważne obawy wewnątrz 
firmy: w czerwcu setki pracowników Fa-
cebooka wyszły na ulice, domagając się od 
firmy podjęcia działań przeciwko retoryce, 
którą Donald Trump rozpowszechniał na 
swoich platformach164. 

Reakcja Twittera 

Twitter początkowo był bardziej ostrożny. 
Wieczorem 6 stycznia Twitter na 12 godzin 
zawiesił konto Donalda Trumpa, prosząc 
urzędującego prezydenta o usunięcie trzech 

162 https://www.washingtonpost.com/techno-
logy/2020/10/27/facebook-ban-new-political-
-ads/ (dostęp: 9.02.2022).

163 https://www.theatlantic.com/technology/
archive/2020/04/how-facebooks-ad-technology-
-helps-trump-win/606403/ (dostęp: 9.02.2022).

164 https://www.reuters.com/article/us-face-
book-trump-employee-criticism/facebooks-zuc-
kerberg-faces-employee-backlash-over-trump-
-protest-comments-idUSKBN2382D0 (dostęp: 
9.02.2022).
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kontrowersyjnych wiadomości, które pod-
ważały wynik wyborów, a tym samym na-
ruszały „politykę uczciwości obywatelskiej” 
(civic integrity policy) platformy165. Ten 
zestaw zasad, który jest częścią ogólnych 
wytycznych i  polityki Twittera, zgodnie 
z  założeniem ma na celu zapobieganie 
wykorzystywaniu platformy do „mani-
pulowania lub ingerowania w wybory lub 
inne procesy obywatelskie”, na przykład po-
przez rozpowszechnianie wprowadzających 
w błąd informacji o zasadach uczestnictwa. 
Co bardzo ciekawe, we wrześniu ubiegłego 
roku oprócz „wprowadzania w błąd” Twit-
ter dodał do listy możliwych wykroczeń 
„twierdzenia o zwycięstwie przed ogłosze-
niem wyników wyborów i podżegania do 
bezprawnego zachowania w celu uniemoż-
liwienia proceduralnego lub praktycznego 
wdrożenia wyników wyborów”166.

7 stycznia Donald Trump reaktywował 
swoje konto po usunięciu obraźliwych twe-
etów. Ale przedstawiciele Twittera ostrzegli, 
że jeśli ponownie naruszy reguły, podejmą 
bardziej drastyczne środki. W nocy ponad 

165 https://help.twitter.com/en/rules-and-poli-
cies/election-integrity-policy (dostęp: 9.02.2022).

166 Ibidem.

300 pracowników Twittera wystosowało 
list otwarty do Jacka Dorseya, w którym 
domagali się trwałego zawieszenia konta  
@realDonaldTrump167. Pracownicy zażąda-
li również przeprowadzenia wewnętrznego 
dochodzenia w sprawie błędów popełnio-
nych przez firmę w ostatnich latach, które 
doprowadziły do obecnej sytuacji. 8 stycz-
nia rano Donald Trump opublikował dwa 
nowe tweety, które spowodowały trwałe 
zawieszenie jego konta. 

W oświadczeniu wydanym przez Twit-
tera w celu uzasadnienia swojej decyzji168 
wyjaśniono, że Donald Trump zignorował 
ostrzeżenia, publikując 8 stycznia na Twitte-
rze dwie wiadomości, które ponownie były 
sprzeczne z polityką sieci społecznościowej 
dotyczącą przemocy (glorification of violence 
policy)169. Używając tego samego argumentu 
co Facebook, Twitter uzasadnił swoją 
dotychczasową tolerancję dla komentarzy 
Trumpa zasadą „interesu publicznego”, po-
legającą na zapewnieniu bezpośredniej ko-
munikacji między rządem a obywatelami, 
a tym samym umożliwieniu obywatelom 
pociągania polityków do odpowiedzial-
ności170. Twitter, podobnie jak Facebook, 
zasłaniając się „interesem publicznym” 

167 https://www.washingtonpost.com/context/
letter-to-jack-dorsey-from-twitter-employees-a-
sking-to-permanently-suspend-donald-trump-
-s-account/d9b84fa1-c7cb-4c5b-a90a-fdf167ff-
0c7a/ (dostęp: 9.02.2022). 

168 https://blog.twitter.com/en_us/topics/com-
pany/2020/suspension (dostęp: 9.02.2022).

169 https://help.twitter.com/en/rules-and-poli-
cies/glorification-of-violence (dostęp: 8.02.2022). 

170 https://blog.twitter.com/en_us/topics/com-
pany/2019/worldleaders2019 (dostęp 9.02.2022).
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podjął więc próbę uzasadnienia, dlaczego 
to, co wczoraj było tolerowane, dziś jest za-
kazane. 

Co prawda dwa tweety, które ostatecznie 
spowodowały zawieszenie konta Donalda 
Trumpa, nie nawoływały jednoznacznie 
do przemocy, podczas gdy Trump podczas 
trwania kadencji opublikował setki wiado-
mości o wiele groźniejszych niż ta jedna, 
jednak nigdy nie zostały one w żaden spo-
sób napiętnowane. Jak czytamy w oświad-
czeniu Twittera171, to kontekst czyni te dwa 
ostatnie tweety sprzecznymi z regulaminem 
platformy, ponieważ są lub mogą być in-
terpretowane jako zachęta do popełnienia 
nowych aktów przemocy, które mogły do-
prowadzić do nielegalnego przejęcia władzy 
(„As such, our determination is that the two 
Tweets above are likely to inspire others to 
replicate the violent acts that took place on 
January 6, 2021, and that there are multiple 
indicators that they are being received and 
understood as encouragement to do so.”).

Reakcja Google

Google ze swojej strony nie zawiesił oficjal-
nego konta Donalda Trumpa na YouTube, 
ale usunął dziesiątki tysięcy treści i kont 
jego zwolenników. Od września do grud-
nia 2020 r. usunięto ponad 8000 kanałów, 
które algorytmy Google’a uznały za szko-
dliwe i wprowadzające w błąd w kontekście 
wyborów172. 7 stycznia YouTube poszedł 
w  ślady Facebooka, ogłaszając, że po 

171 https://blog.twitter.com/en_us/topics/com-
pany/2020/suspension 

172 https://blog.youtube/news-and-events/sup-
porting-the-2020-us-election (dostęp 8.02.2022). 

zatwierdzeniu przez Kongres wyboru Joe 
Bidena każdy, kto zamieści film zawierający 
fałszywe twierdzenia na temat wyniku wy-
borów, otrzyma wstępne ostrzeżenie. 

Zgodnie z zasadami YouTube, każdy ka-
nał, który otrzyma trzy ostrzeżenia w ciągu 
90 dni, jest usuwany na stałe. Na zastoso-
wanie tego środka nie trzeba było długo 
czekać, gdyż w piątek 8 stycznia usunięto 
kanał „War Room” (300 tys. subskrybentów) 
Steve’a Bannona, byłego doradcy amerykań-
skiego prezydenta i teoretyka amerykańskiej 
skrajnej prawicy. Usunięcie nastąpiło kilka 
godzin po tym jak Rudolph Giuliani – były 
burmistrz Nowego Jorku i prawnik Donal-
da Trumpa – powiedział programie pro-
wadzonym na żywo przez Steve’a Bannona, 
że listopadowe wybory były sfałszowane173. 

Idąc za przykładem BigTech, inne plat-
formy, takie jak Twitch, należący do Amazo-
na, Discord, Snapchat i Reddit tymczasowo 
lub na stałe zamknęły konta i serwery zwią-
zane z Donaldem Trumpem i jego najbar-
dziej radykalnymi zwolennikami. Dopro-
wadziło to do bezprecedensowej sytuacji, 
w której urzędujący jeszcze prezydent Sta-
nów Zjednoczonych nie mógł już wypowia-
dać się bezpośrednio z własnego profilu na 
większości platform społecznościowych. 

Google podjął również inny ważny krok, 
zawieszając – wraz z Apple i Amazonem – 
dystrybucję aplikacji Parler w swoim Skle-
pie Play, dopóki nie poprawi swoich funk-
cji moderacji treści, uzasadniając to chęcią 

173 https://www.mercurynews.com/2021/01/08/
googles-youtube-hosts-video-of-trump-lawyer-
-giuliani-claiming-stolen-election-two-days-after-
-deadly-capitol-insurrection/ (dostęp: 7.02.2022).
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uniknięcia „zagrożeń dla bezpieczeństwa 
publicznego”174. Wiele mediów, w tym „The 
New York Times” zadawało wtedy pytania 
o stan wolności słowa w USA175, Parler jest 
bowiem portalem społecznościowym, do 
którego przeniosło się wielu zwolenników 
Donalda Trumpa po tym, jak zostali wy-
kluczeni z Twittera i Facebooka. 

Odpowiedź Donalda Trumpa

Pod względem komunikacyjnym decyzje te 
były poważnym ciosem dla Donalda Trum-
pa. Strategię komunikacji, która doprowa-
dziła go do Białego Domu, zbudował na in-
tensywnym korzystaniu właśnie z Twittera. 
Stworzył skuteczny styl wypowiedzi, uprosz-
czony, impulsywny i  surowy, zrywający 
z dotychczas znanym językiem polityków176. 
Jego wiadomości śledziło 88 milionów osób, 
a media177 i komentatorzy polityczni ma-
sowo je podchwytywali. Dzięki temu stale 
przyciągał uwagę i wyznaczał tematy debaty 
publicznej, choć niejednokrotnie jego wy-
powiedzi były kontrowersyjne, aroganckie 
i obraźliwe dla wielu grup. Pozbawiony swo-
jego konta Trump nie ma już do dyspozycji 
tej potężnej broni komunikacyjnej, którą tak 
dobrze posługiwał się w przeszłości. 

174 https://www.mercurynews.com/2021/01/08/
google-suspends-parler-app-from-play-store/ (do-
stęp: 7.02.2022).

175 https://www.nytimes.com/2021/01/10/
technology/parler-app-trump-free-speech.html 
(dostęp: 7.02.2022).

176 https://www.journals.uchicago.edu/doi/
full/10.1086/694755 (dostęp: 7.02.2022).

177 https://larevuedesmedias.ina.fr/election-
-presidentielle-etats-unis-2020-desinformation-
-medias-facebook-twitter (dostęp: 7.02.2022).

W  reakcji na działania BigTech były 
już prezydent USA Dondald Trump po-
zwał Facebooka, Twittera i YouTube’a za 
blokadę jego kont, twierdząc, że firmy te 
dopuściły się cenzury oraz naruszyły jego 
prawo do wolności wypowiedzi, gwaran-
towane w pierwszej poprawce do Konsty-
tucji USA178. „W  swoim pozwie Donald 
Trump  domaga się przywrócenia kont 
w mediach społecznościowych oraz spłaty 
odszkodowania od firm i ich prezesów – 
Jacka Dorseya (Twitter), Marka Zuckerberga 
(Facebook) i Sundara Pichaiego (Google, do 
którego należy YouTube). W opinii byłego 
prezydenta, szefowie platform są bezpośred-
nio odpowiedzialni za ich politykę modera-
cji oraz «niekonstytucyjną cenzurę» wpisów 
Trumpa oraz innych użytkowników”179 .

Jednak pozew Trumpa przeciwko Big-
Tech ma nikłe szanse powodzenia, ponie-
waż pierwsza poprawka do konstytucji USA 
jest adresowana do przedstawicieli władzy, 
tym samym nie zobowiązuje prywatnych 
firm do bezwarunkowego dopuszczania 
wszystkich wypowiedzi do obiegu (dzięki 
temu możliwe są blokowanie i moderacja 
wypowiedzi w  mediach społecznościo-
wych). Ponadto szerszy kontekst sprawy 
daje także przytaczana już w poprzednim 
artykule niniejszego cyklu tzw. sekcja 230 

178 https://topclassactions.com/es/lawsuit-
-settlements/consumer-products/mobile-apps/
trump-asks-judge-to-uphold-claims-that-twit-
ter-violated-his-free-speech-by-banning-him/ 
(dostęp: 7.02.2022).

179 https://cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-
-informacyjne/donald-trump-pozwal-facebo-
oka-twittera-i-youtubea-za-blokade-jego-kont 
(dostęp: 7.02.2022).
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ustawy „Communications Decency Act” 
z 1996 r., zwalniająca platformy interneto-
we z odpowiedzialności prawnej za treści 
publikowane przez użytkowników tych 
platform. Trump natomiast w swoich wy-
stąpieniach domaga się wykreślenia tego 
prawa z amerykańskiego porządku praw-
nego, ponieważ w jego opinii zagraża ono 
wolności słowa w USA. 

Warto w tym miejscu przytoczyć tekst 
pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych, która determinuje rozu-
mienie wolności słowa w USA i jest głęboko 
zakorzeniona w kulturze prawnej. 

Amendment I180: Congress shall make no 
law respecting an establishment of religion, 
or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the 
press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the Government 
for a redress of grievances.
(Kongres nie będzie stanowił żadnych praw, 
które by z jakiegokolwiek wyznania czyniły 
wyznanie państwowe, które by zakazywa-
ły swobodnego praktykowania jakiego-
kolwiek wyznania, które by ograniczały 
wolność słowa i prasy lub też ogranicza-
ły prawo odbywania spokojnych zebrań 
oraz które ograniczałyby możność przed-
kładania rządowi petycji o zapobieżenie 
lub usunięcie przyczyn niezadowolenia 
obywateli)181.

180 https://www.archives.gov/founding-docs/
bill-of-rights-transcript (dostęp: 7.02.2022). 

181 tłum. za: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstre-
am/handle/item/88058/laidler_konstytucja_sta-
now_zjednoczonych_ameryki_2007.pdf (dostęp: 
7.02.2022). 

Uzasadniona debata na temat wolności 
słowa i cenzury politycznej 
Niezależnie, czy ktoś był wtedy zwolenni-
kiem Donalda Trumpa czy jego przeciwni-
kiem, decyzja technologicznych gigantów 
była bezprecedensowa, dlatego wywołała 
szeroką dyskusję i zaniepokojenie potęgą 
platform oraz ich możliwościami do kon-
trolowania i ograniczania swobody wypo-
wiedzi wybranych przedstawicieli. 

Po raz pierwszy mieliśmy do czynie-
nia z  sytuacją, w  której decydujący głos 
w  sprawie wolności słowa miał nie sąd 
czy administracja amerykańska, ale firmy 
z Doliny Krzemowej działające na zupełnie 
komercyjnych zasadach. W kontekście głę-
bokiego rozumienia pierwszej poprawki do 
Konstytucji USA pojawia się też pytanie, czy 
obrona wolności słowa definiowana przez 
Google’a, Facebooka i Twittera nie stała się 
atakiem na demokrację.

W samych Stanach Zjednoczonych – 
jak mówił redaktor Rafał Stańczyk pod-
czas konferencji „Niepodległość informa-
cji” zorganizowanej przez Akademickie 
Centrum Komunikacji Strategicznej 
17 września 2021 r. – „zrobiono wtedy 
wielki szum, mówiono o łamaniu Pierw-
szej Poprawki, mówiono o tym, dlaczego 
prezydent USA nie ma Twittera, a cho-
ciażby przywódcy Chin mają takie narzę-
dzia. (…) amerykańska scena podzieliła 
się na pół niemalże. Ci, którzy głosowali 
na Trumpa mówili, że tak nie może być, 
to jest łamanie praw człowieka, łamanie 
Pierwszej Poprawki do konstytucji. Prze-
ciwnicy Donalda Trumpa mówili, że to 
jest niebezpieczny człowiek. Trzeba było 
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mu zabrać to narzędzie, dlatego że może 
doprowadzić do wojny domowej”182.

Dyskusja ta jest jednak zdecydowanie 
szersza i nie ogranicza się do oceny dzia-
łalności publicznej Donalda Trumpa. Na-
wet jeśli środki, które zastosowano wobec 
Trumpa zachwyciły jego przeciwników, 
to warto zadać pytanie, czy jutro te same 
środki nie mogłyby zagrozić im? Przypadki 
arbitralnej cenzury na platformach społecz-
nościowych są liczne i nie ograniczają się 
do wypowiedzi rasistowskich, homofo-
bicznych czy seksistowskich. Także media 
alternatywne, portale ekologiczne czy ruchy 
przeciwko różnym formom niesprawiedli-
wości społecznej padają ofiarą algorytmów. 

Z przytoczonych wyżej relacji sygnali-
stek Facebooka wiemy, że platforma ta miała 
bardzo duży wpływ na wzmacnianie niepo-
kojów i podsycanie do aktywności zwolen-
ników Donalda Trumpa, również aktyw-
ności o agresywnej formie. Wiemy też, że 
kampanie dezinformacyjne i propagandowe 
w mediach społecznościowych wpłynęły na 
procesy wyborcze w wielu krajach. 

Wiemy ponadto, po przytoczonych re-
welacjach Sophie Zhang, że jeśli nie udało 
się uniknąć tragedii, to z błahych powodów, 
takich jak brak personelu do monitorowa-
nia ryzykownych zastosowań i moderowa-
nia treści, słaba koordynacja lub po prostu 
brak zainteresowania i uwzględnienia tych 
krajów, które są „małymi rynkami”.

Biorąc więc pod uwagę cały ten obraz, 
zastanawianie się nad postępowaniem 
nastawionych na zysk firm komercyjnych 

182 https://www.wojsko-polskie.pl/niepodle-
gloscinformacji/ (dostęp: 7.02.2022).

jest uzasadnione. Platformy pozwalały na 
mowę nienawiści i manipulację tak długo, 
jak te dyskretnie generowały „zaangażo-
wanie”, a tym samym przychody z reklam. 

Z jednej strony mamy tu do czynienia 
z legalną działalnością firmy, która działa 
na określonych przez siebie zasadach, za-
akceptowanych przez użytkownika (choć 
przez większość akceptowane bez czytania) 
i zgodnie ze swoimi zasadami pozbawia od 
tego użytkownika możliwości dalszego ko-
rzystania z ze swoich usług. 

Z  drugiej jednak strony mamy do 
czynienia z nowym środowiskiem funk-
cjonowania państw, które do komuniko-
wania się z obywatelami wykorzystują nie 
serwisy rządowe, tylko platformy stricte 
komercyjne, wobec których państwa nie 
mają żadnej władzy. W przeciwieństwie 
do jawności zasad w odniesieniu do użyt-
kownika, zasady dotyczące funkcjonowania 
samych platform i ich algorytmów nie są 
znane ani szerszej publiczności, ani nawet 
agendom rządowym. Oznacza to, że zdaje-
my się wyłącznie na zasady określone przez 
prawników i biurokratów Doliny Krzemo-
wej. Mamy więc do czynienia z pełnym uza-
leżnieniem się podmiotów rządowych od 
usługi komercyjnej, która nie jest wyłącznie 
platformą udostępniającą przekaz rządowy, 
ale bardzo istotnie, poprzez swoje algoryt-
my, wypływa na ten przekaz. 

Sytuacja bezprecedensowa dotyczy tak-
że grup społecznych, patrząc na przykład 
Parlera – grupa zwolenników Donalda 
Trumpa próbowała przenieść się na nową 
platformę i stworzyć sobie przyjazne śro-
dowisko do swobodnej wymiany myśli, 
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wszystko to w granicach pierwszej popraw-
ki do konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
Jednak mówiąc skrótowo, Parler także 
przegrywa z gigantami z Doliny Krzemo-
wej. Fakt, że aplikacja znika z najpopular-
niejszych sklepów z aplikacjami sprawia, 
że wiele osób rezygnuje z jej poszukiwa-
nia. Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, 
w której grupa społeczna próbuje znaleźć 
dla siebie niszę, ale to platforma komercyjna 
decyduje o tym, czy te osoby mają prawo do 
swobodnej dyskusji czy nie. 

Z całą mocą należy podkreślić, że nie 
jest to więc kwestia tego, czy zgadzamy się 
z jedną czy drugą opcją polityczną, czy też 
ideologią, ale jest to kwestia przeniesienia 
punktu decyzyjnego. Tak samo jak finanse 
światowe gromadzone są w rękach wąskiej 
grupy osób, tak w przypadku komunikacji 
i wolności słowa to wąska grupa decyduje 
o tym, komu i jak wolno się wypowiadać. 
Niezależnie od naszych poglądów oraz 
tego, w  jakich bańkach informacyjnych 
funkcjonujemy, jest to z całą pewnością 
sytuacja bardzo zastanawiająca.

Dlatego państwa i  organizacje, takie 
jak Unia Europejska, wychodzą ze swojej 

ponaddwudziestoletniej bierności i  za-
czynają zajmować się kwestią regulacji 
gospodarki cyfrowej i jej opodatkowania. 
Istnieje zatem powszechna świadomość 
niebotycznej władzy BigTech w Internecie 
oraz rosnące zapotrzebowanie społeczne 
na uregulowanie tego obszaru. 

Ruch ten widoczny jest także w Stanach 
Zjednoczonych, jednak wielu ekspertów, 
w tym prof. David Kaye, czy Francis Fuku-
yama, Barak Richman oraz Ashish Goel183, 
twierdzi, że rozumienie pierwszej poprawki 
do konstytucji jest w USA tak głębokie, że 
w imię wolności słowa dopuszcza się wy-
powiadanie wszelkich, nawet kłamliwych 
opinii. W tym upatrywać można jednej 
z przyczyn, dla których Ameryce znacznie 
trudniej niż np. Europie ustanowić prawo 
regulujące treści publikowane w Internecie, 
w tym zakazujące szerzenia dezinformacji 
czy mowy nienawiści, co będzie tematem 
kolejnych rozważań na łamach niniejszego 
biuletynu.

183 Francis Fukuyama, Barak Richman, Ashish 
Goel, How To Save Democracy From Technology, 
Foreign Affairs, January/February 2021, p. 99.
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Już w marcu 2022 r przeprowadzona zo-
stanie pierwsza edycja kursu komuni-

kacji strategicznej NATO przygotowanego 
przez ACKS. Kurs ten otrzymał oficjalną 
certyfikację Sojuszu Północnoatlantyckie-
go i będzie pierwszym tego typu przedsię-
wzięciem szkoleniowym organizowanym 
przez resort obrony narodowej. Uczestni-
ków szkolić będzie międzynarodowy zespół 
ekspertów. 

Akademickie Centrum Komunikacji 
Strategicznej (ACKS) od samego początku 
funkcjonowania za priorytet wybrało po-
prawę indywidualnego systemu szkolenia 
w obszarze szeroko rozumianej komunika-
cji w Siłach Zbrojnych RP oraz w polskim 
sektorze publicznym. Zdecydowano rów-
nież o przygotowaniu rozwiązań międzyna-
rodowych, by wspomóc struktury NATO, 
a także same państwa członkowskie i part-
nerskie Sojuszu. 

Bardzo szybko zrozumiano bowiem, 
że efektywne funkcjonowanie w środowi-
sku informacyjnym to wypadkowa wielu 
elementów. Jedną z  kluczowych kwestii 
jest indywidualne przygotowanie osób 
zajmujących się komunikacją. To właśnie 

odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie 
zdobyte w różnych sytuacjach uznawane są 
za filary systemu komunikacji strategicznej 
obok odpowiednich narzędzi i rozwiązań 
proceduralno-strukturalnych. 

Nowy horyzont szkoleniowy

Powstanie ACKS zbiegło się w  czasie 
z reformą systemu edukacji komunikacji 
strategicznej w NATO. W połowie 2020 r. 
zatwierdzono nowy dokument standaryza-
cyjny184, który zrewolucjonizował podejście 
do szkolenia indywidualnego i kolektyw-
nego. ASCP-01 po raz pierwszy w historii 
wyszczególnił kluczowe obszary kompe-
tencyjne, podkreślając znaczenie nie tylko 
praktyków komunikacji, planistów działań 
informacyjnych czy analityków zajmują-
cych się zrozumieniem środowiska infor-
macyjnego, ale również dowódców i per-
sonelu kierowniczego w obszarach działań 
wojskowych innych niż komunikacja. 

Nowy STANAG rozróżnił m.in. 
podstawowe i  zaawansowane szkolenie 

184 NATO STANDARD ASCP-01 NATO Stra-
tegic Communications (StratCom) Training Stan-
dard został opublikowany w czerwcu 2020 r.

kmdr por. Grzegorz Łyko

ACKS ruszyło z nowym kursem  
komunikacji strategicznej NATO
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indywidualne, nakładając większość odpo-
wiedzialności w ramach budowania poten-
cjału, wiedzy i umiejętności podstawowych 
na poziom narodowy, podkreślając jedno-
cześnie, że część zaawansowana realizowana 
będzie głownie w ramach ośrodków sojusz-
niczych. Państwa członkowskie stanęły więc 
przed wyzwaniem zbudowania odpowied-
niej bazy edukacyjnej dla swojego personelu. 

Powołanie ACKS zbiegło się zatem 
z koniecznością rozszerzenia programów 
nauczania i zwiększenia możliwości eduka-
cyjnych w obszarze komunikacji strategicz-
nej. Od samego początku wiadomo było, że 
centrum ma ambicje zaistnienia nie tylko 
w otoczeniu krajowym, ale również w śro-
dowisku sojuszniczym. Stworzono m.in. 
polskie kursy komunikacji strategicznej dla 
dowódców i praktyków komunikacji oraz 
rozpoczęto prace nad kursem NATO. 

Krótka historia kursu

Kurs komunikacji strategicznej NATO był 
priorytetowym projektem ACKS praktycz-
nie od samego początku funkcjonowania 
Centrum. Zasadniczym wyzwaniem było 
nie tylko stworzenie samego kursu, ale 
również certyfikowanie go w NATO. Prze-
znaczony dla personelu kierowanego do 
obsadzenia stanowisk w strukturach, mi-
sjach i operacjach Sojuszu kurs z założenia 
miał być szkoleniem nie tylko opartym na 
nowoczesnych rozwiązaniach, ale również 
zbieżnym z najnowszymi dokumentami 
sojuszniczymi. 

W  sierpniu ubiegłego roku eksperci 
ACKS opracowali dokumenty kontro-
lne, które miały posłużyć za podstawę 

natowskiej certyfikacji. W ramach współ-
pracy z Centrum Eksperckim Komunikacji 
Strategicznej NATO185 potwierdzono zało-
żenia i zaktualizowano dokumentację. Jej 
ostateczny kształt został oficjalnie zatwier-
dzony w trakcie zorganizowanej 17 wrze-
śnia 2021 r. w Warszawie konferencji „Nie-
podległość Informacji”. 

Fot.1. Podpisanie dokumentów kontrolnych Kur-
su Komunikacji Strategicznej NATO  

przez dyrektor ACKS i dyrektora NATO  
StratCom COE odbyło się w obecności Ministra 

Obrony Narodowej i Rektora-Komendanta  
Akademii Sztuki Wojennej. Źródło: TT ACKS, 

https://twitter.com/ACKS_aszwoj 

Tuż po tym wydarzeniu dokumenty 
wysłano do Sojuszniczego Dowództwa 
Transformacji NATO w  Norfolk, gdzie 

185 NATO StratCom COE jest instytucją koor-
dynującą edukację i  szkolenie komunikacji stra-
tegicznej w NATO w ramach systemu globalnego 
programowania. 
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proces certyfikacji był kontynuowany. 
ACKS otrzymało informacje o uzyskaniu 
certyfikacji na początku lutego. Szkolenie 
oficjalnie otrzymało status, o który cen-
trum zabiegało, czyli „NATO Selected”. 
Fakt ten zaświadcza o zbieżności progra-
mu i metod nauczania z wyśrubowanymi 
wymaganiami Sojuszu. 

Teoria, praktyka, doświadczenie

Kurs komunikacji strategicznej NATO 
przygotowano tak, aby jego absolwenci 
mogli nie tylko obejmować stanowiska 
w  strukturach Sojuszu, ale również po-
głębiać swoją wiedzę w trakcie kolejnych, 
bardziej specjalistycznych rozwiązań szko-
leniowych. Pomimo że obejmuje on zakres 
podstawowy, programowo jest zbieżny 
z kursem zaawansowanym realizowanym 
w NATO School Oberammergau. 

Materiał szkoleniowy został podzielony 
na kilka zasadniczych bloków tematycz-
nych i obok wprowadzania w teoretyczne 
zagadnienia komunikacji strategicznej 
NATO w jego trakcie odbędzie się szereg 
zajęć praktycznych. ACKS wszystkie swoje 
szkolenia przeprowadza bowiem zakłada-
jąc, że najlepszy sposób na ugruntowanie 
teorii to zróżnicowane zajęcia, w trakcie 
których można przeszkolić uczestników 
w praktycznej implementacji poszczegól-
nych zagadnień. 

W  pierwszych godzinach kursu jego 
uczestnicy poznają podstawowe poję-
cia związane z komunikacja strategiczną, 
główne wyzwania StratComu oraz prze-
dyskutują co nowego w środowisku bezpie-
czeństwa wprowadza holistyczne podejście 

do komunikowania. Ten blok tematyczny 
zostanie sfinalizowany tematyką poświę-
coną narracjom, procesowi ich tworzenia, 
sposobom rozpoznawania, a także wyzwa-
niom funkcjonowania w środowisku nar-
racji konkurencyjnych. 

Drugi blok tematyczny poświęcony jest 
wytłumaczeniu specyficznego podejścia do 
środowiska informacyjnego wykorzystywa-
nego w systemie komunikacji strategicznej 
NATO. Główny wysiłek dydaktyczny w tym 
obszarze dotyczyć będzie w szczególności 
wymiaru poznawczego tegoż środowiska, 
jego odpowiedniego zrozumienia, przedys-
kutowania sposobów obserwacji zachowań 
w wymiarach fizycznym i wirtualnym oraz 
estymowania wniosków tychże obserwacji 
na sferę kognitywną. 

Kolejny zakres tematyczny dotyczy 
procesów i dokumentów wykorzystywa-
nych w systemie komunikacji strategicz-
nej Sojuszu. Są to zagadnienia właściwe 
nie tylko strukturom sojuszniczym, ale 
również wszystkim rozwiązaniom naro-
dowym, które powstają obecnie na pod-
stawie niemal ukończonej już doktryny 
komunikacji strategicznej NATO. Potrze-
ba zintegrowania klasycznych działań ko-
munikacyjnych z komunikowaniem po-
przez zarządzanie wizerunkiem sił czy 
z bezpośrednim zaangażowaniem kadry 
kierowniczej zmusza bowiem do wpro-
wadzenia dodatkowych mechanizmów 
koordynacyjnych. 

Należy jednak podkreślić, że StratCom 
w NATO w dużej mierze zależy od zdolności 
komunikacyjnych, których podstawowym 
zadaniem jest efektywne funkcjonowanie 
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w  środowisku informacyjnym. Dlatego 
trzeci dzień kursu poświęcony jest w ca-
łości dyskusjom na temat podstawowych 
narzędzi, m.in. komunikacji społecznej, dy-
plomacji publicznej czy operacjom psycho-
logicznym. Dodatkowo omówione zostaną 
relacje, jakie ma komunikacja strategiczna 
z odrębnymi obszarami funkcjonalnymi, 
w tym ze współpracą cywilno-wojskową, 
rozpoznaniem czy targetingiem połączo-
nym. 

Na ostatnim etapie kursu uczestnicy po-
znają najbardziej skomplikowane zagad-
nienia. Przede wszystkim to, jakie miejsce 
wszystkie omówione wcześniej obszary 
znajdują w finalizowanej właśnie w NATO 
doktrynie StratCom, a  także jak są one 
ujęte w innych kluczowych dokumentach 
doktrynalnych, w tym w nadrzędnej nad 
wszystkimi pozostałymi doktrynie działań 
połączonych. Dodatkowo omawiana jest 
rola komunikacji strategicznej w planowa-
niu operacyjnym i szeroko pojętej unifika-
cji procesów i procedur StratCom-owych 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 

Wspólny wysiłek dydaktyczny

Żaden z  dostępnych obecnie w  całym 
NATO kursów komunikacji strategicznej 
nie jest realizowany przez pojedynczą in-
stytucję. Już na samym początku tworzenia 
kursu było oczywiste, że w celu połączenia 
głębokiego rozumienia środowiska infor-
macyjnego z praktycznym ujęciem poszcze-
gólnych obszarów tematycznych należy 
zaangażować do współpracy specjalistów 
reprezentujących kluczowe organizacje 
i dowództwa. 

Nawiązanie bliskiej współpracy ze znaj-
dującym się w Rydze Centrum Eksperckim 
Komunikacji Strategicznej NATO pozwo-
liło nie tylko na przyspieszenie procesu 
certyfikacji kursu, ale również na aktywną 
wymianę wykładowców i mentorów. To 
samo dotyczy Szkoły NATO w Oberam-
mergau, w Niemczech, gdyż to tam reali-
zowane są wszystkie kursy zaawansowane. 
Bliska współpraca z obiema instytucjami 
pozwoliła na szybką rozbudowę kompe-
tencji edukacyjnych w ramach szkolenia 
indywidulanego. 

Jednocześnie zdecydowano się nawią-
zać współpracę ze strukturą dowodzenia 
NATO (NCS – NATO Command Structure) 
i strukturą sił sojuszu (NFS – NATO Force 
Structure), aby móc korzystać z doświad-
czenia praktyków komunikacji służących 
na poziomach strategicznym, operacyjnym 
i taktycznym. Kluczową kwaterą, o której na-
leży wspomnieć jest SHAPE, które nie tylko 
zarządza wszelkimi aspektami operacyjnymi 
NATO, ale co ważniejsze z punktu widzenia 
komunikacji strategicznej określa wymagania 
w obszarze StratCom stawiane przed perso-
nelem kierowanym do struktur Sojuszu. 

Ponadto warto uwypuklić znaczenie 
Wielonarodowego Korpusu Północno-
-Wschodniego zlokalizowanego w Szcze-
cinie. Ta certyfikowana w 2021 r. kwatera 
poziomu taktycznego dysponuje szerokim 
potencjałem w obszarze komunikacji strate-
gicznej, a bliska współpraca z ACKS i szerzej 
z Akademią Sztuki Wojennej, pozwala na 
dzielenie się wysiłkiem szkoleniowym nie 
tylko w ramach edukacji indywidualnej, ale 
również podczas szkolenia kolektywnego. 
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Proces tworzenia, planowania, przy-
gotowania i  certyfikacji kursu trwał 
niespełna rok. Teraz przyszedł czas na 
pierwsze wyniki. Pierwsza edycja kursu 
komunikacji strategicznej NATO zosta-
nie przeprowadzona na początku marca 
2022 r. Międzynarodową grupę uczest-
ników szkolić będą eksperci ACKS oraz 

wykładowcy z SHAPE, NATO StratCom 
COE i Wielonarodowego Korpusu Pół-
nocno-Wschodniego. Zebrane doświad-
czenia posłużą nie tylko na weryfikację 
dokumentów kontrolnych kursu, ale zo-
staną wykorzystane również do aktualiza-
cji wymogów stawianych komunikatorom 
przez struktury NATO. 
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Rosyjska postprawda  
– cel uświęca kłamstwo?

Śladem maksymy „błędem jest wierzyć 
we wszystko, błędem w nic nie wierzyć”186 
należy zauważyć, że żyjemy w  czasach, 
kiedy film pt. „Matrix” budzi adekwatne 
skojarzenie z otaczającym nas światem. 
Obserwując natężone i spreparowane nar-
racje należałoby zdefiniować zagadnienia 
związane nierozerwalnie z inspiracyjno-
-psychologiczną działalnością rosyjskich 
służb specjalnych w krajach byłego bloku 
wschodniego. Czy nasze społeczeństwo 
jest na tyle silne, by w gąszczu różnych 
informacji – przede wszystkim skrajnie 
emocjonalnych – mogło odróżnić praw-
dę od fikcji informacyjnej propagowanej 
przez m.in. rosyjskie służby? Na ile pełna 
jest nasza wiedza na temat operacji infor-
macyjno-psychologicznych prowadzo-
nych przez służby Kremla? Czy można 
ścigać kogoś za manipulację słowem pi-
sanym czy mówionym?

186 (łac.) Vitum est omnia credere, vitum nihil 
credere.

Nasze społeczeństwo żyje w czasach 
tzw. postprawdy, gdy operacje psycholo-
giczno-informacyjne przechodzą znaczne 
i systematyczne reformy swojego dzia-
łania. Zostały one podzielone na wiele 
ofensywnych kierunków oddziaływania, 
m.in. wykorzystując nowoczesne media, 
różne kanały komunikacyjne (wszelkiego 
rodzaju komunikatory), środowiska poli-
tyczne czy przede wszystkim dziennikar-
skie, jako agentura wpływu. Na przestrze-
ni kilkudziesięciu ostatnich lat skala ich 
przenikania w ramy naszego społeczeń-
stwa czy także naszych wartości przybra-
ła znaczną intensywność, co poniosło za 
sobą wyzwania i implikacje – dla naszego 
bezpieczeństwa, w tym szeroko pojętej 
komunikacji ze społeczeństwem. Co 
więcej, społeczność międzynarodowa – 
w tym Polska – która jest „niewolnikiem” 
nowych technologii stała się bardziej po-
datna na ich działanie oraz przekaz im to-
warzyszący. Dlatego tak istotny wpływ na 
budowanie strategii w komunikacji oraz 
w prawidłowe komunikowanie obywateli 
RP powinny mieć nasze służby specjalne 

por. Robin Zeliaś

Służby specjalne wobec operacji  
psychologiczno-informacyjnych. Część 2
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(wojskowe oraz cywilne). To właśnie one 
posiadają znaczne zasoby intelektualne 
oraz są bardzo istotnym filarem szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. Ich spe-
cjalistyczna wiedza, pozwala na dogłębną 
analizę prowadzonych operacji informa-
cyjno-psychologicznych przeciwko Pol-
sce, czy przede wszystkim przeciwdziała-
nia im. Rosjanie nie zaprzestaną swoich 
działań w krajach demokratycznych, po-
nieważ te same działania przetrwały setki 
lat oraz sprawdzają się dalej, z tą różnicą, 
że w XXI wieku łatwiej jest zorganizować 
lawinę międzykontynentalnej kampanii 
dezinformacyjnej. Co istotne, poczyna-
nia Rosji powinny być nieprzerwanie 
studiowane.

Wojna w Wietnamie, Operacja Trust 
czy Afera Olina oraz inne to tylko nici, któ-
re są bardzo długie. Oczywiście możemy 
myśleć, że do kłębka jest blisko, jednakże 
jest on tak duży i splątany, że bez odpo-
wiedniego zasobu intelektualnego naszych 
służb specjalnych oraz regulacji prawnych 
nie będziemy w stanie odpierać ciągłych 
operacji psychologiczno-informacyjnych 
Kremla wymierzonych w nasze państwo. 
Powinniśmy stworzyć ofensywne mecha-
nizmy oraz struktury, które pozwolą na 
starcie na tzw. froncie informacyjnym. To 
nasze państwo oraz jego decydenci po-
winni zadbać o poprawne postrzeganie 
rzeczywistości. Dlatego zbieżność zadań 
naszych służb specjalnych z komórkami 
komunikacji strategicznej oraz komór-
kami odpowiedzialnymi za nowoczesne 
media powinna być elementem ciągłej 

współpracy – jej brak może spowodować 
poważne konsekwencje.

Pamiętajmy, że każde państwo posia-
da swoje niedoskonałości, które to dobrze 
przeanalizowane mogą być wykorzystane 
przez wrogiego adwersarza i w znacznym 
stopniu przyczynią się do destabilizacji 
wewnętrznej danego kraju, wpływając na 
religię, kulturę, życie społeczne czy, co gor-
sza, na strukturę władzy i administracji rzą-
dowej w państwie. Implikacją tego będzie 
wywołanie tzw. wojny domowej poprzez 
zanikające relacje społeczne i utrzymywa-
nie społeczeństwa w procesach ciągłej we-
wnętrznej walki. 

Niniejszy artykuł skłania się ku pewnej 
analizie zagadnień dotyczących psycholo-
gicznych aspektów oddziaływania na spo-
łeczeństwa, nierozłącznie powiązanych 
z  działaniem Federacji Rosyjskiej oraz 
jej służbami na przestrzeni wieków. Co 
więcej, warto mieć na uwadze uwarunko-
wania historyczne, które wielokrotnie po-
kazały, że w strukturach rosyjskich służb 
specjalnych są komórki odpowiedzialne 
m.in. za wykorzystanie zmanipulowanych 
informacji187, by oddziaływać na adresata 
czy prowadzić szeroko zakrojone bada-
nia świadomości danej społeczności i jej 
podatności na przyswojenie wiadomo-
ści fikcyjnych. Mimo znacznych zmian 
w postrzeganiu przez nasze społeczeństwo 

187 Activities of the Russian armed forces on the 
front of information warfare – case study „Cyber-
Berkut”. Non-state actor. Russian offensive – pro-
paganda. Report by INFO OPS POLSKA (dostęp: 
29.12.2021).
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takich dziedzin życia jak religia, kultura 
czy moralność, niewiele zmieniły się na-
sze wzorce postępowania. Wykorzystanie 
tego determinantu pokazuje, że Rosja ze 
swoim potencjałem kontrwywiadowczym 
oraz wywiadowczym nie zmienia swoich 
sprawdzonych(!) praktyk i metod ope-
racyjnych stosowanych do rozbicia we-
wnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, 
używając przy tym bardzo podobnych 
i  długofalowych schematów działania. 
Działania Kremla dobrze zdefiniował 
W. Bączkowski pisząc: „Głównym ro-
dzajem broni rosyjskiej, decydującym 

o dotychczasowej trwałości Rosji, jej sile 
i ewentualnych przyszłych zwycięstwach, 
nie jest normalny w warunkach europej-
skich czynnik siły militarnej, lecz głęboka 
akcja polityczna, nacechowana treścią dy-
wersyjną, rozkładową i propagandową”188. 
Rosyjskie służby zawsze będą podsycały 
konflikt wszędzie tam, gdzie mają do osią-
gnięcia swój choćby najmniejszy cel.

188 L. Sykulski, Wojny buntownicze i  wojny 
informacyjne w  rosyjskiej myśli i  praktyce poli-
tycznej, EUROREG, „Czwartkowe Seminaria”, 
CESRiL Uniwersytet Warszawski (PDF), (dostęp: 
16.12.2021).

Warto wskazać pewną analogię w postępowaniu manipulacyjnym Rosji

4. Utrzymywanie
społeczeństwa w procesie 
ciągłej niepewności oraz

wewnętrznej walki, 
przewrót  ideologiczny

2. Ingerencja 
w edukację 
oraz wpływ 

na więzi 
międzyludzkie

3. Ingerencja 
w strukturę 

władzy, administrację 
oraz media

5. Normalizacja poprzez decepcję
(obłuda, zapomenienie, przystanie
na grosze warunki, jednak lepsze

od tych, które były kiedyś)

1. Zapoczątkowanie 
demoralizacji (wartości 

kulturowe, religia)

Żródlo: Opracowanie własne.  
Na podstawie: A. Paczuszka, Rosyjskie służby specjalne, Łódź 2018



120

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 

Tło historyczne tego kraju pokazuje, 
że operacje związane z oddziaływaniem 
informacyjno-psychologicznym są działa-
niem wpisanym w jego system oraz często 
wyznaczają cele długoterminowe polityki 
zagranicznej189. Świetnym tego przykła-
dem jest dezercja polskiego „żołnierza” 
na Białoruś, który opowiadając m.in. 
o ludobójstwie rzekomo prowadzonym 
przez polską Straż Graniczą w kontekście 
wydarzeń na granicy w grudniu 2021 wpi-
sał się znakomicie w założenia dezinfor-
macyjne prowadzone przez FR. Co istotne, 
Kreml wykorzystał sytuację do wszczęcia 
śledztwa międzynarodowego przeciwko 
Polsce, tym samym pokazując swojemu 
społeczeństwu, że Rosja zawsze będzie do-
chodzić prawdy i sprawiedliwości. Efekt 
granicy jest sztampowym przykładem, jak 
Rosjanie potrafią wykorzystać swój wy-
wiad w kraju przychylnym i uzależnionym 
od wpływów FR – mowa o Białorusi. To 
kolejna metoda na osiągnięcie celu po-
przez przeniesienie odpowiedzialności na 
inny, uzależniony od siebie kraj dla swoich 
korzyści politycznych. Musimy przyswo-
ić jedno: szeroko rozumiana manipulacja 
przez Kreml informacją jest skutecznym 
narzędziem stosowanym w kontrolowa-
niu własnego społeczeństwa, jak również 
oddziaływaniu na państwa Europy Środ-
kowej czy w końcu wpływaniu na decyzyj-
ność NATO i UE. 

Kolejnym przykładem, który pokazuje 
manipulowanie percepcją przez Rosję jest 

189 J. Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach. Woj-
na informacyjna w  świetle doktryny wojennej Rosji. 
OSW, Warszawa 2015, s. 38–39.

propagowanie obrazu nowoczesnych, do-
brze wyposażonych i potężnych sił zbroj-
nych FR w  zachodnich przekazach me-
dialnych. Świadectwem tego są ćwiczenia 
o znanym kryptonimie „Zapad”. Niestety 
środowisko dziennikarskie w państwach 
demokratycznych często łapie się na te 
zabiegi, które są specjalnie wykreowane 
na potrzeby danego przekazu. Należy za-
znaczyć, iż ten determinant jest ujęty m.in. 
w rosyjskiej polityce i kulturze strategicznej 
oraz jest wpisany w ich komunikację. Pieczę 
nad nią sprawują służby specjalne Kremla 
– pełniąc tym samym funkcję doradczą 
w środowisku prezydenta Rosji, jak i wy-
konawczą190. To, czego doświadczamy, m.in. 
kolejne odsłony ćwiczeń „Zapad” czy użycie 
tzw. broni demograficznej (użycie w sposób 
w pełni kontrolowany przez służby migracji 
ludności), nie jest niczym nowym. Dlatego 
powinniśmy wykorzystać aktywnie nasze 
służby specjalne do lepszej komunikacji 
z naszym społeczeństwem oraz z mniejszo-
ściami etnicznymi, jak również kulturowy-
mi zamieszkującymi nasz kraj. To bardzo 
istotne w przypadku krajów nam wrogich, 
co jest konieczne przy konfrontacji roz-
bieżnych informacji oraz coraz większego 
dyskredytowania Rzeczypospolitej Polskiej 
w stosunkach międzynarodowych, m.in. 
z UE i NATO. Pamiętać przy tym trzeba, 
że w procesach tworzenia przekazów ma-
nipulacyjnych informacją udział biorą lide-
rzy opinii publicznej, instytucje państwowe, 
agentura wpływu, środki aktywne, a przede 
wszystkim nowoczesne media. 

190 Ibidem.
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Konkluzja. Odpowiedzmy wiedzą o nich 
– na ich działanie.

Tradycyjnej wojny nie można prowadzić 
w sposób ciągły, ponieważ główną rolę ode-
grają m.in. czynniki finansowe, logistyczne 
czy przede wszystkim czynnik ludzki. Nato-
miast szerzenie dezinformacji i propagandy 
w umysłach społeczeństw zachodnich jest 
wygodne i może być przeciągane w nie-
skończoność, ponieważ operacje infor-
macyjne nie mają żadnych ograniczeń. Co 
więcej, w wielu systemach prawnych nie są 
w ogóle brane pod uwagę. Zmiana sposobu 
myślenia społeczeństw zachodnich to jeden 
z priorytetów władz Kremla. Konkluzja jest 
prosta: im większa zależność człowieka od 
informatyki, mediów, cyberprzestrzeni – 
tym łatwiej go pokonać. Będzie to możliwe 
zwłaszcza w przypadku młodego pokolenia, 
uzależnionego od dostępu do informacji, 
które w sposób ciągły wprowadzają chaos. 
Sam atak informacyjny jest przecież do-
brze rozproszony, dlatego trudno jest nam 
odróżnić wroga od przyjaciela. Założenia, 
które przed lata powstały w Rosji – spraw-
dzają się191. Kreml swoich przeciwników 
w pierwszej kolejności będzie chciał rozbić 
od środka wykorzystując przy tym całe za-
plecze swoich służb specjalnych. Nie tylko 
dezinformacja będzie nam wroga, pojawi 
się także aspekt dywersji i sabotażu. Nie jest 
swoistym novum, że dywersantem może 
być każdy, kto przede wszystkim dysponuje 
dotarciem do większego grona słuchaczy. 

191 Swoistym przykładem jest doktryna Giera-
simowa, która w  swojej istocie wybiegła znacznie 
w przyszłość. 

Będą to ludzie, których możemy znać, np. 
dziennikarze, profesorowie na uczelniach 
lub znane nam osoby publiczne. Musimy 
mieć pełną świadomość, że Kreml korzysta 
z tych samych zależności kulturowych i psy-
chologicznych, z których korzystał wcze-
śniej, a które mogą działać na postrzeganie 
naszej percepcji. Rosyjscy decydenci dzia-
łają stosując takie same schematy jak setki 
lat temu, a walka informacyjna jest wpisana 
w ich strategię, co szczególnie ważne jest 
starą koncepcją wojskową. Władze w FR 
są mistrzami dezinformacji, propagandy 
oraz używania działań miękkich do pro-
wadzenia wewnętrznej oraz zewnętrznej 
polityki. Całe życie w Rosji – tyczy się to 
wszystkich sfer życia – to nieustanny za-
mach na prawdę. 

Większość naszych rodaków niestety 
stanowi podatny grunt na przekazy dezin-
formacyjne. Psychologia tłumu oraz zbio-
rowego myślenia działa znacznie bardziej 
zaskakująco, niż jesteśmy w stanie sobie 
wyobrazić. Jeśli społeczeństwo usłyszy to 
co chce usłyszeć, następnym etapem bę-
dzie obrona tej informacji, a pamiętajmy, że 
rolą służb specjalnych Kremla jest zbadanie 
m.in. naszych nastrojów społecznych.

Ponadto Rosja i jej służby specjalne za-
wsze będą inspiracją dla błędnej polityki ka-
drowej u przeciwnika, co prowadzi w znacz-
nym stopniu do upośledzenia administracji 
państwowej. Preferowanie w zatrudnieniu 
ludzi zbyt młodych i niekompetentnych 
na stanowiskach szczególnie ważnych 
bądź takich, z  których wygodnie będzie 
można sterować percepcją rzeczywistości 
przez polskie społeczeństwo, doprowadzi 
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w konsekwencji do podejmowania błęd-
nych decyzji, destrukcyjnych m.in. dla na-
szej polityki zagranicznej, jak również do-
tykających centralny ośrodek władzy etc. 
Co więcej, inspirowanie przez wrogie nam 
służby podejmowania nadmiaru zbędnych 
decyzji doprowadzi do m.in.: rozkładu po-
czucia porządku prawnego, złego przepły-
wu informacji, zaburzenia komunikacji ze 

społeczeństwem, dezorganizacji w przetwa-
rzaniu informacji oraz odwrócenia uwagi 
naszego kontrwywiadu od rzeczy bardziej 
istotnych. Głównymi celami Rosji, których 
osiągnięcie uświęca kłamstwo, jest rozłoże-
nie sojuszy oraz państw od środka. 

Czy zatem psychologia przekazu infor-
macji jest prosta jak „budowa cepa”? Tylko 
czym jest cep?
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18.09. „Army University Press” opubliko-
wało naukową analizę kampanii dezinfor-
macji ChRL wobec Tajwanu oraz współpracy 
tajwańsko-amerykańskiej w jej zwalczaniu. 
Celem chińskiej dezinformacji na Tajwanie 
jest przekonanie mieszkańców wyspy, że 
zjednoczenie z Chinami jest ich najlepszą 
(i jedyną) opcją. Przybiera to poniższe formy 
argumentacji: ekonomiczną, gdzie Chiny ar-
gumentują, że zjednoczenie byłoby lepsze fi-
nansowo dla Tajwanu; stosunki zagraniczne 
– Chiny twierdzą, że rząd Tajwanu nie może 
zapewnić swoim obywatelom odpowiednich 
usług dyplomatycznych i ochrony; kultura – 
Chiny rozpowszechniają dezinformację na 
temat kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, 
jeśli sportowcy rywalizowali na „Tajwanie”, 
a nie w „chińskim Taipei”. 

ChRL wykorzystuje również dezinfor-
mację, aby zdyskredytować osoby, które 
zagrażają jej programowi. Celem tych 
kampanii dezinformacyjnych jest prezy-
dent Tajwanu, sojusznicy dyplomatyczni, 
celebryci, dziennikarze i prominentni zwo-
lennicy niepodległości Tajwanu.

19.09. EUvsDISINFO opublikowało raport 
Kryzysy w Afganistanie i na granicy litewsko-
-białoruskiej – rosyjskie cele dezinformacyjne. 
W materiale przywołane są stwierdzenia 
ambasadora Rosji w Afganistanie, według 
którego sytuacja w Kabulu jest lepsza pod 
rządami talibów niż wygnanego prezydenta 
A. Ghaniego. Kremlowscy propagandyści 
skorzystali z okazji, by nakreślić paralele 
między Afganistanem a Ukrainą. Dosto-
sowując się do obecnego kontekstu ws. 
kryzysu migracyjnego, prokremlowskie 
media dążą do zasiania podziałów w Eu-
ropie, oskarżając UE o pomoc Litwie i Pol-
sce kosztem innych państw członkowskich 
– wszystko w rzekomej próbie nacisku na 
Mińsk. W przewrotnym świecie dezinfor-
macji to Zachód próbuje zepchnąć „tysią-
ce nielegalnych imigrantów na Białoruś” 
i obmyśla coraz to nowe spiski przeciwko 
Mińskowi. 
20.09. Kolejna ofensywa dezinformacyjna 
Centrum Badań nad Współczesnym Środo-
wiskiem Bezpieczeństwa wskazuje na działa-
nia rosyjskich ośrodków propagandowych. 
19.09. w godzinach wieczornych na łamach 

Bogumiła Piekut

Przegląd prasy
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białoruskich i rosyjskich kanałów Telegram, 
aktywnie popularyzowano przekaz o śmier-
ci kobiety znajdującej się po białoruskiej 
stronie w bezpośredniej bliskości granicy 
z Polską. W ramach emitowanego przekazu 
strona prowadząca operację skoncentrowała 
się na lobbowaniu narracji o odpowiedzial-
ności Polski za śmierć kobiety. Kanały nale-
żące do białoruskich mediów (m.in. agen-
cja „Belta”), kanały aktywnie kooperujące 
z ośrodkami rosyjskimi (m.in. „Żółte Śliwy”) 
czy inne mniej popularne kanały białoruskie 
i rosyjskie zaczęły wprowadzać do obiegu 
informacyjnego hasła o „ofiarach polskiego 
reżimu”, „polskim reżimie” itp., zrzucając na 
Polskę odpowiedzialność za śmierć migran-
tów oraz za zaistnienie kryzysu na granicy 
polsko-białoruskiej.
22.09. CyberDefence24 opublikowało ana-
lizę rosyjskiej aktywności propagandowej 
w kontekście rocznicy napadu ZSRR na Pol-
skę. Podobnie jak w latach ubiegłych, strona 
rosyjska poświęciła sporo uwagi rocznicy 
ataku ZSRR na II RP. Oprócz odświeżenia 
narracji propagandowych bazujących na 
sowieckich mitach oraz fałszowaniu hi-
storii, w tym roku działania uzupełniono 
o kontekst nowego białoruskiego święta – 
„Dnia Jedności Narodowej” (obchody usta-
nowione na dzień 17.09 w związku z rocz-
nicą „zjednoczenia ziem białoruskich”, jak 
w ZSRR przedstawiano efekt realizacji paktu 
Ribbentrop-Mołotow).
22.09. CyberDefence24: Wolność słowa 
wśród internautów na świecie drastycznie 
spada – o raporcie waszyngtońskiej organi-
zacji pozarządowej Freedom House. Rzą-
dy coraz częściej represjonują wypowiedzi 

internautów i wzrasta poziom dezinfor-
macji. Z raportu wynika, że najbardziej na 
świecie wolność internetową narusza rząd 
Chin, ponieważ wprowadził nowe prawo 
sankcjonujące publikowanie określonych 
treści oraz drakońskie kary więzienia dla 
aktywistów za ich działalność w sieci. Jako 
przykład podano działacza, który został 
skazany na 18 lat więzienia za ujawnienie 
informacji o błędach w zarządzaniu epide-
mią COVID-19.
24.09. Disinfo Digest: Wybrane linie fał-
szywych narracji w ramach białorusko-ro-
syjskiej operacji dezinformacyjnej wymie-
rzonej w postrzeganie Polski, w kontekście 
wykreowanego przez reżim Łukaszenki 
kryzysu migracyjnego. 1) Polska Straż 
Graniczna znęca się nad emigrantami; 2) 
Polska ponosi odpowiedzialność za śmierć 
migrantów; 3) Migranci pod groźbą użycia 
broni są przerzucani za granicę Białorusi 
przez polskie służby; 4) Polacy, mieszkań-
cy przygranicznych miejscowości, polują 
na emigrantów i donoszą (kontekst repre-
sji) polskim służbom; 5) Działania strony 
polskiej są niehumanitarne, strona polska 
celowo pozbawia imigrantów obuwia; 6) 
Straż Graniczna stosuje przemoc psychicz-
ną wobec migrantów.
27.09. CyberDefence24: Aukcja charyta-
tywna Defence24.pl celem dezinformacji. 
Źródłem rosyjski ośrodek propagandy. 
W sieci pojawił się fake news, według któ-
rego Ministerstwo Obrony Narodowej pro-
wadzi na Allegro aukcję, aby w ten sposób 
uzbierać środki na amerykańskie czołgi M1 
Abrams. Dezinformująca treść nawiązuje 
do licytacji charytatywnej prowadzonej 
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przez Grupę Defence24 i stanowi przykład 
działań rosyjskiego ośrodka propagandy. 
Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na 
wsparcie podopiecznych Fundacji Dorastaj 
z Nami. Pod jej opieką znajdują się dzieci 
oraz rodziny poległych weteranów i funk-
cjonariuszy służb mundurowych.
27.09. Stopfake.org opublikowało tekst pt. 
Manipulacja: Ukraina zagroziła Europie od-
cięciem gazu. Po spotkaniu ministrów ener-
getyki Ukrainy i Niemiec media rosyjskie 
(Lenta.ru, RIA Novosti, cont.ws, Shariy.net, 
Life.ru, Moskowski Komsomolec, topwar.
ru, REN TV i  in.) zaczęły propagować 
manipulacyjny i  nieprecyzyjny przekaz  
twierdzenie, że Ukraina grozi krajom euro-
pejskim odcięciem od dostaw gazu. W rze-
czywistości przedstawiciele Ukrainy i RFN 
dyskutowali o zagrożeniach dla Ukrainy 
i innych państw regionu wynikających z re-
alizacji projektu Nord Stream 2. 
28.09. Demagog: Prochińskie kampanie 
internetowe. Nowe taktyki i rozwiązania. 
Obserwacje i wnioski: Analitycy amerykań-
skiej firmy FireEye zaobserwowali, że zasięg 
działań prochińskich kampanii powiększył 
się o 30 nowych platform społecznościo-
wych, 40 stron internetowych oraz niszo-
we fora. Poszerzono także zakres języków, 
w jakich publikowano i publikuje się treści 
prochińskie (poza angielskim i chińskim 
w użyciu są także: rosyjski, niemiecki, hisz-
pański, koreański i japoński). 
28.09. M.Bildziukiewicz (szefowa East 
Stratcom Task Force) na Twitterze: Krótki 
przewodnik po retorycznych trikach Kremla: 
w skrócie – ZASŁONA. Nawiązanie do cy-
klu EUvsDISINFO pt. Modus Trollerandi 

(SWAMPED) w interesującym przekładzie 
na j. polski: 

 y Z - jak zaprzeczenie  poddawanie w wąt-
pliwość dowodów na istnienie dezinfor-
macji i jej połączenie z Kremlem.

 y A  jak „aczemunizm”  klasyczny reto-
ryczny chwyt, by zmienić temat.

 y S   jak satyra  ironia, sarkazm, prze-
śmiewczość, „hahaganda”  posunięte 
do extremum.

 y Ł  jak łgarstwo  atakowanie oponentów 
za poglądy, których nigdy nie wyrazili.

 y O  jak oskarżenia  zarzuty tak samo pro-
wokacyjne, jak bezpodstawne.

 y N  jak niuanse  sprowadzenie dyskusji 
do detali, zarzucenie przestrzeni infor-
macyjnej rożnymi przekazami.

 y A  jak atak  często za pomocą wyolbrzy-
mień i bardzo ostrego języka. Przykład 
ekstremalny to program „Zakon Juda-
sza” w państwowej białoruskiej TV.

29.09. CBWŚB: Kryzys na granicy polsko-
-białoruskiej. Bieżące przekazy oraz cele 
Federacji Rosyjskiej. Ośrodki medialne 
zaangażowane w wojnę informacyjną pro-
wadzoną przeciwko Polsce rozprzestrze-
niają szereg przeplatających się narracji. Są 
nimi m.in.: Polska i Litwa to kraje zmie-
rzające w stronę dyktatury; Polska i Litwa 
realizują plan UE/USA dotyczący przerzutu 
na Białoruś migrantów przybyłych do UE 
z różnych kierunków (polskie służby mają 
„wypychać” na Białoruś migrantów przyby-
łych do UE w efekcie przekroczenia granicy 
francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej itd.); Pol-
skie władze tworzą fake newsy w celu mobi-
lizacji społeczeństwa – Warszawa prowadzi 
„kampanię nienawiści” wobec migrantów 
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– stymuluje i wykorzystuje kryzys do reali-
zacji swoich celów.
30.09. EUvsDISINFO opublikował arty-
kuł pt. Wielki technologiczny dylemat Kremla 
– rzekoma ingerencja Zachodu w  wybory 
do Dumy Państwowej. Po wyborach do 
Dumy prokremlowskie media nie przesta-
ją twierdzić, że Zachód próbował „wtrącić 
się” w przebieg wyborów. Stwierdzenia te są 
kontynuacją linii narracji, które pojawiły się 
przed wyborami. Oprócz obwiniania OBWE, 
Parlamentu Europejskiego, „zagranicznych 
agentów”, społeczeństwa obywatelskiego 
i partii opozycyjnych za działania delegitymi-
zacyjne/ prowokacyjne/ wojnę hybrydową, 
prokremlowskie media skupiły się również 
na globalnych firmach technologicznych.
30.09. Polskie Radio24: Kryzys na gra-
nicy. Kamil Basaj: białoruskie prowokacje 
należy rozpatrywać z dwóch perspektyw. Na 
Twitterze Straży Granicznej napisano, że 
białoruskie służby rozdają mundury cu-
dzoziemcom koczującym przy granicy. SG 
przypomniała, że wcześniej imigranci kil-
kukrotnie otrzymali pomoc, w tym ciepłą 
odzież, od przedstawicieli pozarządowych 
organizacji na Białorusi. Na antenie Polskie-
go Radia 24 do tych informacji odniósł się 
K. Basaj z Fundacji INFO OPS Polska. Jak 
wskazał, „należy to rozpatrywać z dwóch 
perspektyw. Pierwsza to jest perspektywa 
potencjalnych prowokacji, które mogą na-
stępować w terenie przy użyciu osób ubra-
nych w mundury białoruskich pogranicz-
ników, a drugim elementem jest kontekst 
informacyjny, czyli ten, który potocznie na-
zywamy walką informacyjną” – zaznaczył. 
Jak dodał: „Strona białoruska na chwilę 

obecną eksponuje tę informację o przebra-
niu cudzoziemców we własne mundury, 
żeby pokazać jakiś taki element pomocy czy 
troski o nich. Jest to informacja fałszywa, bo 
znamy sytuację na granicy, widzimy jaka 
forma opresji i terroru jest stosowana przez 
białoruskich pograniczników w stosunku 
do cudzoziemców, których sami sprowa-
dzili po to, aby wywrzeć presję na polską 
granicę” – podkreślił. 
30.09. Ośrodek Studiów Wschodnich ana-
lizuje rosyjskie działania wobec wyborów 
w Niemczech. W okresie przedwyborczym 
Rosjanie przeprowadzali ataki hakerskie 
przeciwko niemieckim instytucjom pań-
stwowym i politykom, a ich działania dezin-
formacyjne koncentrowały się zwłaszcza na 
szerzeniu propagandy antyszczepionkowej 
oraz upowszechnianiu fałszywych treści na 
temat liderki partii Zielonych A. Baerbock, 
co wzbudzało protesty władz niemieckich. 
Skala rosyjskich działań o charakterze de-
stabilizacyjnym była jednak ograniczona 
i nieporównywalna z tymi, jakie miały miej-
sce w związku z wyborami prezydenckimi 
w USA w 2016 r. czy we Francji w 2017 r. 
Komentując wyniki wyborów, rzecznik 
prezydenta Rosji D. Pieskow wyraził na-
dzieję na ciągłość niemieckiej polityki wo-
bec Moskwy, zaś ambasador FR w Berlinie 
S. Nieczajew – na to, że nowy rząd będzie 
podchodził do współpracy z Rosją bez sta-
wiania „ultimatów i moralizatorstwa”. 

PAŹDZIERNIK 2021

01.10. EUvsDISINFO przedstawia ana-
lizę nt. zwiększonej obecności Sputnika 
i  RT w  mediach społecznościowych na 
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platformie Telegram. Sputnik i RT rozpo-
częły zintensyfikowaną promocję wielo-
platformową: w ciągu 6 miesięcy RT In-
ternational opublikował 2,6 tys. tweetów 
zapraszających użytkowników na kanał 
Telegram. RT i  Sputnik w  różnych wer-
sjach językowych opublikowały łącznie 
ponad 9 tys. postów na Facebooku, które 
zawierały linki do zaproszeń na Telegram. 
W ciągu 8 miesięcy wysiłki te przyczyniły 
się do wzrostu o 37% liczby odbiorców RT/
Sputnik Telegram: RT International zyskał 
95,3 tys. nowych abonentów, RT hiszpański 
48,7 tys., a RT rosyjski 23,7 tys. Łącznie 30 
analizowanych kanałów Telegram osiągnę-
ło łącznie 696 480 abonentów. 
01.10. Disinfo Digest: Wybrane fałszywe 
tezy zawarte w komunikatach Państwowego 
Komitetu Granicznego Białorusi, będące 
elementem operacji dezinformacyjnej wy-
mierzonej w postrzeganie Polski, w kontek-
ście wykreowanego przez reżim Łukaszenki 
kryzysu migracyjnego: 1) Duże grupy mi-
grantów są zwożone polskimi pojazdami 
wojskowymi i „na siłę” przerzucane na te-
rytorium Białorusi; 2) Polskie służby stosują 
terror wobec migrantów („grożą bronią, 
strzelają ponad głowami”); 3) Migranci nie 
są przewożeni pojazdami białoruskich po-
graniczników pod polską granicę. Mogą 
być identyfikowani w pojazdach służbo-
wych wyłącznie w związku z udzielaniem 
im pomocy medycznej; 4) Białoruska straż 
graniczna wydała migrantom mundury 
ze swoich rezerw w celu zapewnienia im 
ochrony przed chłodem. 
01.10. DebunkEU.org: Fałszywe narracje na 
temat napływu migrantów wykorzystywane 

do przedstawiania Litwy jako państwa upa-
dłego. Od początku września wrogo nasta-
wione do władz w Wilnie media starały się 
odwrócić uwagę od Białorusi, porównując 
warunki życia migrantów na Litwie do 
obozów koncentracyjnych. Jednocześnie 
media w krajach pochodzenia wpierały ra-
czej perspektywę unijną, tj. głosiły, że kry-
zys został wywołany przez Mińsk. Analiza 
treści udostępnianych za pośrednictwem 
stron i grup na Facebooku powiązanych 
z migrantami ujawniła tendencję do do-
dawania nowych tras migracji z Białorusi 
przez Łotwę i Polskę.
05.10. StopFake.org: Fake – ONZ „zgromi-
ła Kijów” za łamanie praw człowieka.

Prokremlowskie media (NewsFront, 
Strategiczna Fundacja Kultury, Ren.tv, 
 EurAsia.Daily i  in.) manipulują danymi 
z nowego raportu Misji Obserwacyjnej ONZ 
wskazując „ukraiński reżim” jako głównego 
winowajcę łamania praw własnych obywa-
teli. Zarzuca się, że Ukraina „zabija ludność”, 
„torturuje” i „niszczy wolność słowa”. Jednak 
lwia część dokumentu – o czym rosyjskie 
media „zapomniały” wspomnieć – poświę-
cona jest rażącym naruszeniom mającym 
miejsce na tymczasowo okupowanych te-
rytoriach kraju. Kreml i kontrolowani przez 
niego bojownicy są bezpośrednio odpowie-
dzialni za tortury, zatrzymania i całkowitą 
cenzurę na Krymie i obszarach obwodów 
donieckiego i ługańskiego.  
14.10. Disinfo Digest: Wybrane linie 
fałszywych narracji w  ramach białoru-
sko-rosyjskiej operacji dezinformacyj-
nej wymierzonych w postrzeganie Polski 
w kontekście wykreowanego przez reżim 
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Łukaszenki kryzysu migracyjnego: Polska 
Straż Graniczna znęca się nad imigrantami; 
Polska ponosi odpowiedzialność za śmierć 
imigrantów; Imigranci pod groźbą użycia 
broni są przerzucani za granicę Białorusi 
przez polskie służby; Polacy, mieszkańcy 
przygranicznych miejscowości, polują na 
imigrantów i donoszą (kontekst represji) 
polskim służbom; Działania strony polskiej 
są niehumanitarne, strona polska celowo 
pozbawia imigrantów obuwia; SG stosuje 
przemoc psychiczną wobec imigrantów.
13.10. Medium: Białoruś krytykuje taktykę 
graniczną UE, a imigranci znaleźli się w cen-
trum uwagi. Białoruskie władze podwoiły 
kampanię propagandową przeciwko Polsce, 
Litwie i Łotwie, oskarżając je o nieludzkie 
traktowanie uchodźców, jednocześnie bro-
niąc migracji do UE przez terytorium Bia-
łorusi. Poza celowym wykorzystywaniem 
uchodźców do wywoływania niestabilności 
politycznej, Białoruś prowadzi również ak-
tywną wojnę informacyjną przeciwko Ło-
twie, Litwie i Polsce. Podczas gdy państwa 
UE nadal muszą zmagać się z udokumen-
towanymi przypadkami złego traktowania 
i ograniczania dostępu w ośrodkach pomo-
cy, reżim Łukaszenki i jego służby graniczne 
fałszowały oraz wyolbrzymiały przypadki 
rzekomego złego traktowania jako środek 
ataku retorycznego.
13.10. CBWŚB: Polska nadal zagrożeniem 
dla Rosji – przekaz propagandowy dedyko-
wany ludności państw bałtyckich. Zgodnie 
z przekazem emitowanym m.in. przez portal 
Rubaltic.ru, Polska stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla integralności FR oraz bez-
pieczeństwa regionu. Jak twierdzą autorzy 

rosyjskich publikacji, Polska prowokuje na-
pięcia we Wschodniej Europie oraz stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla życia obywateli 
FR poprzez wzmacnianie swojego potencja-
łu militarnego oraz udostępnianie na swoim 
terytorium miejsc dla baz armii amerykań-
skiej. Zgodnie z przekazem, Polska, USA 
oraz NATO nie tylko stanowią czynnik 
zagrażający życiu Rosjan, lecz również są 
podmiotem, który sprowadzi wojnę i śmierć 
na mieszkańców państw bałtyckich. Celem 
emitowanych narracji jest popularyzacja 
wśród części społeczeństwa litewskiego, 
łotewskiego i estońskiego antyzachodnich, 
antynatowskich i antypolskich nastrojów, co 
przekładać się ma na stymulowanie nieza-
dowolenia społecznego z obecnej linii poli-
tycznej rządów tych krajów. Budowany jest 
skrajnie negatywny obraz NATO.
11.10. M. Marek z CBWŚB: Kwestia prze-
kopu Mierzei Wiślanej nadal rozpala wy-
obraźnię osób pracujących dla ośrodków 
rosyjskiej propagandy. Tym razem przekop 
Mierzei ma służyć przerzutowi czołgów 
NATO – zostanie wykorzystany do ataku na 
Obwód Kaliningradzki. Wątek ten pojawiał 
się już wcześniej. „Rusofobiczny” projekt 
zamieni się w inwestycję wzbogacającą ro-
syjskich biznesmenów.
10.10. Kanał ATN (YouTube): reportaż pt. 
Łzy na granicy – antypolska propaganda 
w białoruskiej reżimowej TV. Główne tezy 
przekazu: Nieszczelność granicy powoduje, 
że imigrantów zatrzymuje się w głębi państw 
UE (Litwa, Polska) i przerzuca z powrotem 
na granicę z BLR. Patrole z psami urządzają 
polowania na imigrantów, złapanych traktu-
ją gorzej niż zwierzęta, „skutkiem bydlęcego 
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traktowania jest niekończący się strumień 
śmierci na granicy”. W celu ukrycia prze-
stępstw pogranicznicy z  UE przerzucają 
umierających na białoruską stronę.
8.10. Salon24 publikuje wywiad z dyrek-
torem fundacji INFO OPS Polska K. Basa-
jem nt. celów działania reżimu Łukaszenki. 
Presja imigracyjna wymierzona przeciwko 
Polsce ze strony reżimu A. Łukaszenki jest 
narzędziem nastawionym na osiągnięcie 
konkretnych celów. Pierwszym jest wy-
warcie presji bezpośrednio na teren gra-
nicy polsko-białoruskiej. Drugim –nacisk 
informacyjny na polską opinię publiczną. 
Trzecim – analizowanie efektów swoich 
działań, zarówno tych fizycznych na gra-
nicy, jak i w sferze informacyjnej.
13.10. Salon24: Manipulacja mediami spo-
łecznościowymi, fejkowe konta na Facebo-
oku. Według ekspertów NATO Stratcom 
COE w proceder fikcyjnych kont uwikłani 
są m.in. politycy, którzy są częstymi klienta-
mi firm specjalizujących się w manipulacji 
mediami społecznościowymi. Za niewielką 
opłatą mogą oni wpływać na nastroje spo-
łeczne swoich wyborców lub przeciwników. 
Nie dzieje się też inaczej w Polsce, za 40–70 zł 
można już kupić fejkowe, zweryfikowane kon-
to na Facebooku lub innych mediach społecz-
nościowych. Ceny ich założenia wzrosły, po 
tym jak Facebook zmienił zasady ich weryfi-
kacji, teraz potrzeba do jego potwierdzenia 
e-maila lub numeru telefonu komórkowego. 
12.10. Demagog opublikował artykuł pt. 
Bezpieczeństwo w sieci – jakie zagrożenia 
znajdują się w cyberprzestrzeni? Przedstawio-
no najczęstsze ataki internetowe wraz z ana-
lizą wykorzystywanych w nich metod oraz 

technik ich rozpoznawania. Ataki w Inter-
necie możemy umownie podzielić na dwa 
rodzaje. Pierwszy to ataki techniczne, czyli 
takie, które wymagają określonego pozio-
mu wiedzy informatycznej oraz znajomo-
ści odpowiednich narzędzi technicznych. 
Zazwyczaj atakują zasoby i infrastrukturę 
teleinformatyczną ofiary. Drugi rodzaj to 
ataki socjotechniczne, czyli takie, których 
celem są ludzie. Według definicji SANS.org 
atak socjotechniczny „jest rodzajem ataku 
psychologicznego polegającym na tym, że 
atakujący nakłania swoją ofiarę do wyko-
nania jakiejś czynności”. Atak taki jest po-
tocznie nazywany z angielskiego scamem.
11.10. Demagog publikuje artykuł pt. Lu-
dzie czy internetowe trolle? Sieć jest zala-
na fałszywymi opiniami. Pod koniec ub.r. 
NATO Strategic Communications Centre 
of Excellence opublikowało raport koncen-
trujący się na wykorzystywaniu fałszywych 
kont do promocji określonych zachowań. 
Z takich rozwiązań korzystają m.in. obce 
rządy, grupy terrorystyczne, antydemo-
kratyczne ugrupowania oraz korporacje. 
W raporcie znalazł się opis eksperymentu, 
który polegał na wykupieniu zaangażowa-
nia kont od rosyjskich dostawców w celu 
zidentyfikowania profili wykorzystywa-
nych do manipulacji. Wyniki: „Za 300 EUR 
otrzymaliśmy nieautentyczne zaangażowa-
nie w postaci 1,15 tys. komentarzy, 9,69 tys. 
polubień, 323,2 tys. wyświetleń i 3,72 tys. 
udostępnień na Facebooku, Instagramie, 
YouTube, Twitterze i TikToku, co pozwoliło 
nam zidentyfikować 8,03 tys. kont wykorzy-
stywanych do celów manipulacji mediami 
społecznościowymi”.
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14.10. NATO Stratcom COE opublikowa-
ła opracowanie pt. Rosyjski krajobraz me-
dialny: struktury, mechanizmy i technologie 
operacji informacyjnych. Raport poświęcony 
jest głębokim aspektom rosyjskich działań 
informacyjnych. Jest to analiza struktu-
ry stworzonej przez państwo rosyjskie do 
kontrolowania przepływu informacji w pa-
radygmacie „wojny hybrydowej” przeciwko 
państwom demokratycznym. Artykuł skła-
da się z trzech części: Mechanizmy kontroli 
państwowej nad mediami w Rosji – ukazuje, 
jak kontrola nad rosyjską przestrzenią me-
dialną została skonsolidowana w rękach 
kilku wpływowych osób poprzez przenie-
sienie własności, a także dostarcza danych 
o fuzjach i przejęciach największych rosyj-
skich aktywów medialnych i ich podporząd-
kowaniu państwu. Przedstawione są dane 
o finansowaniu przez państwo polityki in-
formacyjnej Rosji na poziomie federalnym 
i regionalnym oraz przykłady zaangażowa-
nia rosyjskich służb specjalnych w politykę 
informacyjną państwa. Trendy w rosyjskiej 
strategii informacyjnej – omawia tenden-
cje do umacniania monopolu państwa 
w przestrzeni medialnej poprzez rosyjską 
koncepcję narzędzi i technik wojny hybry-
dowej mających na celu uzyskanie przewagi 
bez wywoływania kinetycznego konfliktu 
zbrojnego, a także zawiera przykłady spe-
cjalnych operacji informacyjnych przeciwko 
państwom europejskim. Wpływ informacji 
na ataki skierowane przeciw NATO, państwa 
zachodnie i ich sojuszników – przedstawia 
wpływ informacji na produkty, które rosyj-
scy agenci informacyjni tworzą na potrzeby 
propagandy zagranicznej i krajowej.

18.10. EUvsDISINFO: Ćwiczenia „Za-
pad-21” służyły nie tylko prezentacji 
rosyjskiego arsenału,  ale także 
dezinformacji i propagandzie. Zarówno 
podczas ćwiczeń, jak i w fazie przygotowań, 
prokremlowskie media wywoływały lawinę 
mylących informacji, pokrętnych półprawd 
i  rażących kłamstw. Prokremlowskie 
narracje dezinformacyjne po raz 
kolejny pokazywały nieustanną wrogość 
i  wojowniczość Zachodu, jednocześnie 
przedstawiając posunięcia Rosji jako 
zrozumiałą odpowiedź na potęgę NATO 
i USA, szczególnie na zachodnich granicach 
Rosji i w rejonie Morza Czarnego. Rosyjski 
pokaz siły i braku przejrzystości w kwestii 
ćwiczeń spowodował, że NATO i  wiele 
państw członkowskich UE słusznie zanie-
pokoiło się prawdziwymi intencjami Mo-
skwy. Według jej narracji obawy UE były 
nadmierne, a  kraje Europy Wschodniej 
były w stanie „prawdziwej paniki” – Pol-
ska i państwa bałtyckie „szerzyły histerię”. 
20.10. EUvsDISINFO: „My kontra oni” 
– czarno-biały światopogląd prokremlow-
skiego analityka wojskowego. Na przykła-
dzie A. Chorolenki – najbardziej produk-
tywnego eksperta (90 artykułów w 2021 r.) 
redakcji Sputnika – zaprezentowano 3 sza-
blony narracyjne prokremlowskiej dezin-
formacji: podczas gdy rosyjskie uzbrojenie 
i ćwiczenia wojskowe wspierają stabilność 
i pokój, zachodnia broń i manewry zakłó-
cają oba te elementy. W rzeczywistości Ro-
sjanie i ich broń chronią wszystkich, którzy 
mają szczęście ich gościć, niezależnie od 
tego, w jaki sposób i jakiego reżimu bro-
nią; Zachód przedstawiany jest jako mający 



131

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 

problem, ponieważ jego prawdziwe cele są 
niemal diaboliczne, a uzbrojenie przesta-
rzałe i słabsze w porównaniu z silnym ar-
senałem rosyjskim; USA kontrolują swoich 
sojuszników jak marionetki, nie dając im 
prawie nic w zamian – dominują partne-
rów w Europie Wsch., przygotowując ich 
do wykorzystania jako platformy do inwazji 
na Rosję.
20.10. Disinfo Digest: Wybrane fałszy-
we tezy obecne w  białorusko-rosyjskiej 
operacji dezinformacyjnej wymierzonej 
w postrzeganie Polski w kontekście wy-
kreowanego przez reżim Łukaszenki kry-
zysu migracyjnego: Polska „eksportuje” 
imigrantów na granicę białoruską; Polska 
rozpoczęła konflikt graniczny z Białorusią; 
imigranci są „wyławiani” w Polsce i „wypy-
chani” za granicę Białorusi; Wojsko Polskie 
i Straż Graniczna zastraszają imigrantów 
bronią; Polska narusza granicę państwową 
Białorusi; Polska łamie traktaty międzyna-
rodowe; Polska Straż Graniczna pozbawia 
imigrantów wody, jedzenia, schronienia 
przed chłodem; Wobec imigrantów jest 
stosowany terror. 
21.10. Reżimowa TVR.by: Polscy przed-
stawiciele struktur siłowych utopili w rze-
ce uchodźcę z Syrii. Kontrolowane przez 
polską juntę media nazywają sytuację nie-
szczęśliwym wypadkiem, by zmyć krew 
z rąk europejskiego reżimu.
15.10. CBWŚB: Ukraińscy żołnierze aresz-
towali przedstawiciela OBWE – FAKE 
NEWS. 14.10.2021 r. rosyjskie ośrodki 
propagandowe zaangażowane w działania 
dezinformacyjne odnoszące się do sytuacji 
na Donbasie poinformowały o zatrzymaniu 

przez stronę ukraińską przedstawiciela mi-
sji OBWE monitorującego sytuację na linii 
frontu. W przekazach poruszono kwestię 
rzekomego złamania przez stronę ukraiń-
ską zawartych umów dot. deeskalacji napięć 
oraz tuszowania przez OBWE zaistniałego 
incydentu.
21.10. EUvsDISINFO: Śmiertelnie zwodni-
cza dezinformacja – epidemia COVID-19 
jest jednym z dominujących tematów pro-
kremlowskich ośrodków propagandowych. 
Kilka przypadków rozpowszechniania 
kłamstw nt. szczepień: m.in. stwierdzenia, 
że jest to biochemiczny atak globalistów na 
ludzkość, a szczepionki są mimo wszyst-
ko bezużyteczne. Spójność nie jest ważna 
dla producentów dezinformacji. Rosyj-
skie media społecznościowe zauważyły, że 
państwowy nadawca RT stara się zachęcać 
odbiorców krajowych do używania masek 
i szczepionek kierując jednocześnie całko-
wicie odmienny przekaz do międzynaro-
dowej opinii publicznej.
15.10. CyberDefence24: Informacja bronią 
XXI wieku? 12.10. odbywała się konferen-
cja Cyber24Day, organizowana przez Cy-
berDefence24.pl. Jedna z debat poruszała 
temat: „Komunikacja strategiczna – Do-
świadczenia instytucjonalne i biznesowe”. 
Dyskusja skupiła się wokół zagadnień 
związanych z komunikacją strategiczną, 
dezinformacją, targetowaniem oraz za-
angażowaniem biznesu w  komunikację 
strategiczną. Próbowano odpowiedzieć 
na pytanie, jak przeciwdziałać się wrogim 
operacjom. Kmdr G. Łyko: Komunikacja 
strategiczna „polega na komunikowaniu 
o  wszystkim”, a  przykładem może być 
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wysłanie grup bojowych (eFP – Enhanced 
Forward Presence), które są rozlokowane 
w trzech państwach bałtyckich i w Polsce. 
Realnie nie mają one znaczenia operacyj-
nego, ale są sygnałem dla przeciwnika, że 
„NATO tam jest i w razie potrzeby może 
użyć artykułu 5., jeśli potencjalny przeciw-
nik zaatakuje. Na tym polega komunikacja 
strategiczna. Ten sygnał ma zostać odebrany 
przez określone grupy docelowe i wpłynąć 
na nich” – ocenił komandor. Natomiast wg 
K. Basaja, prezesa INFO OPS komunikacja 
strategiczna „to zdolność komunikowania 
się całego państwa”. Basaj podkreśla, że musi 
to być zdolność całego państwa jako syste-
mu administracyjnego z uwzględnieniem 
systemu bezpieczeństwa do wywołania 
efektów. Nie tylko w domenie medialnej, 
ale również w domenie fizycznej. 
15.10. CyberDefence24: Społeczeństwo 
potrzebuje ogólnodostępnych narzędzi do 
weryfikacji informacji, M. Fraser. Konfe-
rencja Cyber24Day, panel pt. „Software na 
ratunek bezpieczeństwa informacyjnego. 
Jak sztuczna inteligencja może weryfiko-
wać fake news”: W  opinii dyr. Ośrodka 
Przetwarzania Informacji Państwowego 
Instytutu Badawczego, J. Protasiewicza, 
„dezinformacja i fałszywe wiadomości to 
informacje, które zawierają trochę infor-
macji prawdziwych i jedną malutką nie-
prawdziwą informację”. Płk M. Chmie-
lewski, zastępca dyrektora NCBC ocenił, 
że dezinformacja może rozprzestrzeniać 
się wirusowo i wskazał, że zastosowanie 
metod grafowych, wraz z analizą seman-
tyczną może pozwolić na dostrzeżenie 
wielu aspektów i  związków pomiędzy 

poszczególnymi aktorami tego procesu. Jak 
dodał, metody te są używane m.in. w kon-
tekście wykrywania terroryzmu. 
25.10. Demagog rozpocznie nową kampa-
nię edukacyjną pt. Nie bądź botem. Włącz 
myślenie! Portal planuje wsparcie eduka-
cyjne w walce z dezinformacją w sieci nt. 
weryfikacji fake newsów. 
22.10. Disinfo Digest przedstawia wybra-
ne linie fałszywych narracji rosyjskiej ope-
racji dezinformacyjnej opartej na tezach 
o  przemocy seksualnej, wymierzonych 
w postrzeganie żołnierzy wojsk sojuszni-
czych stacjonujących w Polsce: Żołnierze 
dopuszczają się przestępstw seksualnych 
na Polkach; Żołnierze wojsk sojuszniczych 
są zdeprawowani, kierowani dewiacjami 
seksualnymi: „sex turyści”, „seksualny im-
perializm”; Polki „są sprzedajne”, zgadzają 
się na wykorzystanie seksualne; Żołnierze 
zagrażają szczególnie nieletnim dziewczę-
tom, które są wabione wspólnymi kolacjami 
i dolarami; Żołnierze organizują „wycieczki 
kulturowe”, które w rzeczywistości są przy-
krywką dla nieobyczajnych i agresywnych 
zachowań.
25.10. Disinfo Digest przedstawił aktywno-
ści, w tym wybrane środki aktywne białoru-
skich służb, będące elementem zarządzanej 
przez białoruskie władze presji migracyjnej 
na granicę Polski: dezinformacja; dysloka-
cja imigrantów; niszczenie zapory fizycznej; 
nasłuch, obserwacja, pozoracja; planowa-
nie (czas i miejsce) przerzutu imigrantów; 
koordynacja położenia w terenie przygra-
nicznym; rozpoznanie aktywności polskiej 
straży granicznej; inscenizacje, prowokacje, 
koordynacja aktywności „mediów”.
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26.10. Disinfo Digest: Relacje sojusznicze Pol-
ski z państwami NATO to jeden z głównych 
celów rosyjskich działań manipulacyjnych 
skierowanych na osłabianie więzi transatlan-
tyckich. Jednym z celów operacji dezinforma-
cyjnych jest wizerunek wojsk amerykańskich 
stacjonujących w Polsce. Linie fałszywych 
narracji wymierzonych w postrzeganie wojsk 
amerykańskich stacjonujących w Polsce: Do-
puszczają się przestępstw na tle seksualnym; 
Amerykańskie wojsko w Polsce jest „wyjęte 
spod prawa”; Amerykańscy żołnierze re-
gularnie odurzają się alkoholem; W bazach 
wojskowych niejednokrotnie dochodzi do 
zabójstw; Informacje o popełnionych prze-
stępstwach są stale ukrywane przed opinią 
publiczna przez MON, policję i prokuraturę; 
Polacy zamieszkujący w pobliżu amerykań-
skich baz wojskowych stale padają ofiarami 
przestępstw ze strony żołnierzy USA.
26.10. GPK.gov.by publikuje spec-pro-
pagandę Komitetu Straży Granicznej RB: 
Polski żołnierz kopał w brzuch ciężarną 
imigrantkę, która w wyniku tej agresji po-
roniła na oczach męża i syna; To uzasadnia 
siłowe działania imigrantów na granicy po-
kazywane w polskich mediach, gdyż „okru-
cieństwo rodzi okrucieństwo”; „Być może 
reakcja uchodźców na poniżenie ze strony 
UE jest w pełni uzasadniona”. 
26.10. GOV.PL: Dzięki zaangażowaniu 
polskich służb specjalnych zablokowane 
zostały pierwsze fora migracyjne, które na 
portalu Facebook nawoływały do nielegal-
nych działań. Współpraca z administracją 
serwisu i ambasadą USA doprowadziła do 
likwidacji grup biorących udział w zarzą-
dzaniu szlakiem migracyjnym.

27.10. Baltnews.lt publikuje fałszywą nar-
rację nt. eskalacji napięcia na granicach 
BLR: Na każdego imigranta po jednym czołgu 
NATO – paranoidalna aktywność Zacho-
du wobec Białorusi, na której nie zdołano 
przeprowadzić „kolorowej rewolucji” i po-
wierzyć władzy kolejnej marionetce; Polscy 
żołnierze pobili ciężarną imigrantkę, która 
poroniła (powielanie przekazu); Do kogo 
spośród „demokratów” niegdyś „rozpacza-
jących nad murem berlińskim” powinien 
zwrócić się A. Łukaszenka, żeby zniszczyć 
mur budowany na swojej granicy? Polska 
przerzuca Leopardy na granicę – niemiec-
kie czołgi już nie pierwszy raz stoją pod 
Brześciem, ale Rosja i Białoruś nie dopusz-
czą do powtórki 1941 r. A. Łukaszenka: 
„Obawiam się, żeby oni nie urządzili tu 
jakiejś wojenki”. 
24.10. Disinfo Digest publikuje fałszywe 
tezy rosyjskiej dezinformacji nt. ukraińskie-
go systemu przesyłu gazu: Rozpowszech-
nianie informacji o „katastrofalnym sta-
nie” ukraińskiego systemu przesyłowego 
gazu, tj. wyeksploatowanych urządzeniach, 
niewydolnych ciśnieniowo; Przedstawia-
nie Ukrainy jako niewiarygodnego pań-
stwa tranzytowego; Obwinianie Kijowa 
za „kradzież” rosyjskiego gazu; Używanie 
„amerykańskich technologii wysokiego 
ryzyka” do wydobycia „niebezpiecznego” 
gazu łupkowego.
27.10. Portal CyberDefence24 opubliko-
wał artykuł pn. Facebook stał się rządowym 
narzędziem propagandy w Wietnamie. Wg 
amerykańskiego „Washington Post” szef 
platformy Facebook M. Zuckerberg wy-
raził zgodę na usuwanie opublikowanych 
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postów, które władze Wietnamu uznają za 
„antypaństwowe”. Wietnamscy działacze 
prodemokratyczni na platformie „dręczy-
li aktywistów, eliminując wolność słowa, 
zmieniając się w medialne narzędzie dla 
Komunistycznej Partii Wietnamu” – oce-
nił w rozmowie z AFP wpływowy bloger 
Huynh Ngoc Chenh, zajmujący się tematyką 
demokracji i łamania praw człowieka. Biuro 
prasowe Facebooka odmówiło komentarza 
w tej sprawie, przyznając jednak, że platfor-
ma społecznościowa blokowała w Wietna-
mie pewne treści, by „pomóc zapewnić do-
stępność naszych usług dla milionów ludzi, 
którzy każdego dnia na nich polegają”.
20.10. Institute for Strategic Dialogue 
przedstawia sprawozdanie pt. Studium 
przypadku dot. niepowodzenia Facebooka 
w  zwalczaniu dezinformacji COVID-19. 
Raport przedstawia działania platformy 
Facebook w walce z fałszywymi treściami 
nt. COVID-19 i szczepionek, które były 
rozpowszechniane przez grupę o nazwie 
World Doctors Alliance. Eksperci ISD prze-
analizowali treści World Doctors Alliance 
w czterech językach – angielskim, niemiec-
kim, hiszpańskim i arabskim – i zbadali 
poprawność funkcjonowania programu 
weryfikacji faktów na platformie. Wyniki 
wskazują, że Facebook nie wywiązał się 
z zobowiązania do usuwania fałszywych 
treści. Raport ujawnił luki w skuteczności 
programu weryfikacji treści w  językach 
innych niż angielski oraz wykazał, że plat-
forma nie wykorzystuje danych innych 
organizacji zajmujących się sprawdzaniem 
treści, aby podjąć działania przeciwko gru-
pie szerzącej dezinformację. 

21.10. Stowarzyszenie Demagog opubli-
kowało artykuł pn. Nikt nie jest odporny na 
fake newsy. Dlaczego je udostępniamy? Wy-
niki badania australijskiego Royal Mel-
bourne Institute of Technology (RMIT) 
wskazują, że nawet osoby zainteresowane 
fact-checkingiem są podatne na fałszy-
we treści w  sieci. Analiza wskazuje, że 
blisko co trzeci subskrybent newslettera 
CoronaCheck udostępnił nieprawdziwe 
informacje.
28.10. CyberDefence24 opublikował 
wywiad M. Fraser z M. Kiełtyką ze Stowa-
rzyszenia Demagog nt. kampanii Nie bądź 
botem, włącz myślenie!. Celem kampanii jest 
edukacja społeczeństwa pod kątem weryfi-
kacji informacji znalezionych w sieci. Przy-
gotowano trzy materiały wideo promujące 
fact-checking. Powstała też strona interne-
towa, zawierająca porady nt. krytycznego 
myślenia: niebadzbotem.pl.

LISTOPAD 2021

05.11. Disinfo Digest opublikował wybrane 
linie fałszywych narracji rosyjskiej propagan-
dy nt. instalacji obrony przeciwrakietowej 
w Redzikowie (docelowo element systemu 
obrony przeciwrakietowej NATO BMD): 
Awarie instalacji uniemożliwiają oddanie jej 
do użytku; Polskie samorządy nie są przygo-
towane do zarządzania składowaniem broni 
nuklearnej; występują awarie prądu, ogrze-
wania i systemów chłodzenia; Samorządy 
rozpoczęły szkolenia z ochrony ludności 
na wypadek wybuchu wojny nuklearnej; 
Usterkowość bazy może skutkować katastro-
fą porównywalną do awarii w Czarnobylu; 
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Uruchomienie bazy będzie opóźnione z po-
wodu występowania zbyt dużej liczby awarii 
w jej systemach i infrastrukturze.
07.11. „The Washington Times”: zastępca 
szefa sztabu Sił Powietrznych USA ostrzega 
przed skutkami rosyjskiej dezinformacji. 
W wywiadzie udzielonym w ub. tygodniu 
gen. S. Clinton Hinote stwierdził m.in., że 
rosyjskie kampanie dezinformacyjne w me-
diach społecznościowych: podsycają coraz 
bardziej zajadłe walki polityczne w całej 
Ameryce, które stanowią „prawdziwe za-
grożenie konstytucyjne” dla kraju; przyczy-
niają się do sceptycyzmu wobec szczepionki 
COVID-19 i innych poważnych proble-
mów w wojsku i poza nim; niepokojącym 
„objawem” tych ataków i zamieszek poli-
tycznych był drastyczny spadek wiary Ame-
rykanów w instytucje takie jak rząd i media.
08.11. PolskieRadio24.pl opublikowało 
rozmowę z prezesem Fundacji INFO OPS 
Polska K. Basajem nt. propagandy Moskwy 
i Mińska w związku z kryzysem migracyj-
nym na granicy POL-BLR. Główne tezy: 
1)  Wywoływany i  kontrolowany przez 
reżim Łukaszenki kryzys migracyjny nie 
jest typowym kryzysem migracyjnym, z ja-
kim UE czy niektóre państwa członkowskie 
NATO musiały się mierzyć w przeszłości. 
2) Działania propagandowe Białorusi – ale 
także Rosji, bo są one w pewnym stopniu 
zespolone z działaniami FR – przedstawia-
ją całkowicie fałszywy obraz rzeczywisto-
ści. Według tego przekazu to Zachód, ze 
szczególnym wskazaniem na Polskę, po-
przez kryzys migracyjny chce zdestabilizo-
wać państwo białoruskie i rosyjskie. 3) FR 
i RB starają się przedstawiać informacje 

dot. ruchu migracyjnego, jako w pewnym 
sensie stymulowanego przez Polskę w róż-
nych odmianach tego przekazu. Od zaan-
gażowania służb w eksport osób „o podłożu 
terrorystycznym” poprzez wykorzystywa-
nie systemowo ruchu migracyjnego jako 
próby destabilizacji Białorusi. 4) Przekaz 
dotyczący prób destabilizacji przez tzw. 
świat Zachodu, oczywiście z położeniem 
nacisku na państwo polskie, ze strony biało-
ruskich propagandystów, to istotny wektor 
w rosyjskich działaniach informacyjnych, 
które rozpoczęły się już rok temu. 5) Wte-
dy sugerowano, że próba rzekomego ataku 
na FR rozpocznie się od prób destabilizacji 
Białorusi. Tego typu sugestie służą następ-
nie do uzasadniania zwiększenia rosyjskiej 
obecności militarnej w regionie.
04.11. Macdonald-Laurier Institute (ka-
nadyjski think tank z Ottawy) opubliko-
wał materiał pt. Walka z  dezinformacją: 
wyjątkowa sytuacja Japonii i  przyszłość 
współpracy kanadyjsko-japońskiej. Autorka 
tekstu Kyoko Kuwahara analizuje japońskie 
doświadczenia z zagrożeniami dezinforma-
cyjnymi zauważając, że na bezpieczeństwo 
Japonii mogą niekorzystnie wpłynąć ope-
racje wpływu i kampanie dezinformacyjne 
prowadzone przez „sąsiadów Japonii lub 
inne państwa”. Obserwacje i wnioski: Przy 
ograniczonej obecności zagranicznych 
publikatorów i wysokim zaufaniu opinii 
publicznej do japońskich mediów, dezin-
formacja miała do niedawna mniej podat-
ny grunt; Japonia nie może sobie jednak 
pozwolić na samozadowolenie w obliczu 
narastającej dezinformacji. Zagrożenie ze 
strony Pekinu również ewoluuje. Chiny np. 
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próbują pogłębić wymianę z organizacja-
mi na Okinawie, które opowiadają się za 
niepodległością dla ludu Riukiu; Zakres 
dezinformacji sprawia, że żaden kraj nie 
jest w stanie zająć się nią samodzielnie, co 
wymaga współpracy między narodami 
podzielającymi te same demokratyczne 
wartości i doświadczenia.
05.11. DFR Lab opublikował artykuł pt. 
Wieloplatformowa farma trolli powiązana 
z rządem Nikaragui. Platforma Facebook 
usunęła 1 listopada sieć ponad 1,4 tys. za-
sobów zaangażowanych w nieautentyczne 
działania skierowanych do odbiorców kra-
jowych w Nikaragui. Wg platformy zasoby 
– w tym 896 kont na Facebooku, 132 strony, 
24 grupy i 362 konta na Instagramie – były 
prowadzone przez rząd Nikaragui i San-
dinowski Front Wyzwolenia Narodowego 
(FSLN). Zgodnie z raportem Facebooka: 
usunęliśmy farmę trolli prowadzoną przez 
rząd Nikaragui i partię FSLN. Była to jedna 
z największych międzyrządowych opera-
cji trolli, jakie do tej pory przerwaliśmy, 
współpracowaliśmy z wieloma podmiotami 
państwowymi jednocześnie. Konta zosta-
ły usunięte na kilka dni przed wyborami 
powszechnymi w Nikaragui, które odbyły 
się 7.11.
08.11. „Taipei Times” opublikował arty-
kuł nt. przekazania Tajwańczykom przez 
Google 1 mln USD na utworzenie i finan-
sowanie Taiwan FactCheck Center (TFC).

 y Fundusze zostaną użyte w ciągu naj-
bliższych 3 lat na pomoc w zwalczaniu 
kampanii dezinformacyjnych.

 y Szczególny problem na wyspie od nie-
mal 2 lat stanowi dezinformacja dot. 

COVID-19. W  mediach społeczno-
ściowych np. krążyły niezweryfikowa-
ne, fałszywe historie o tym, że z powodu 
przepełnienia kostnicy szpital pozbywał 
się zmarłych na wirusa wrzucając zwłoki 
do rzeki. Inny artykuł fałszywie donosił, 
że w Tajpej skremowano ponad 20 tys. 
ciał, a niektórzy chorzy na COVID zo-
stali spaleni żywcem podczas masowej 
kremacji. 

 y Eksperci opisują utrzymujący się po-
ziom dezinformacji nt. pandemii jako 
„zorganizowaną ofensywę” i „formę na-
cisku prowadzoną przez Komunistyczną 
Partię Chin przeciwko Tajwanowi”.

09.11. Fundacja CBWŚB opublikowała ar-
tykuł Marii Awdiejewej pt. W jaki sposób 
Kreml wykorzystuje migrantów do agresyw-
nych działań skierowanych przeciwko Pol-
sce. Istotne tezy: Kryzys migracyjny wy-
wołany przez reżim A. Łukaszenki staje się 
kolejnym narzędziem w wojnie hybrydowej 
FR realizowanej przeciwko krajom 
Zachodu. Destabilizacja wschodnich 
granic UE oraz tworzenie napięć wewnątrz 
i  pomiędzy państwami członkowskimi 
wpisuje się w rosyjską strategię osłabiania 
UE i NATO. Głównymi celami rosyjskiej 
kampanii dezinformacyjnej, towarzyszącej 
działaniom Mińska są: ukazanie słabości 
instytucji europejskich, udowodnienie 
mieszkańcom UE, iż państwa Wspólnoty 
prowadzą niewłaściwą politykę oraz 
odnalezienie słabości w  stosunkach 
sąsiedzkich, które w  przyszłości będzie 
można wykorzystać do dalszych działań; 
Rosyjski model działań propagandowych 
ma na celu wypaczenie sposobu, w jakim 
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polskie społeczeństwo postrzega 
Ukraińców, a  społeczeństwo ukraińskie 
Polaków. Rzecz dotyczy także zniekształ-
cenia sposobu postrzegania relacji po-
między państwem ukraińskim i polskim; 
Przekazy emitowane przez Rosjan pro-
mowane są jednocześnie w białoruskich 
mediach państwowych. W rzeczywistości 
A. Łukaszenka, który dzierżył władzę przy 
wsparciu Moskwy, stał się informacyjną 
marionetką Kremla, spłacając swój dług 
względem W. Putina poprzez oddanie mu 
kontroli nad Białorusią i prowadzenie agre-
sywnych działań przeciwko Polsce i Ukra-
inie.
05.11. Institute for Strategic Dialogue opu-
blikował raport pn. Wirus nieufności: nie-
mieckojęzyczne kanały rosyjskiego nadawcy 
zagranicznego RT i niemiecki ruch antyco-
vidowy (Corona-Leugner-Szene). Sprawoz-
danie zawiera analizę materiałów wideo 
rosyjskiego nadawcy państwowego RT DE, 
z uwzględnieniem relacji nt. COVID-19 
oraz rozpowszechniania fałszywych treści 
w mediach społecznościowych.
07.11. Military Times: Dowódca Korpusu 
Piechoty Morskiej USA gen. David Ber-
ger wskazuje internetową dezinformację 
i teorie spiskowe jako powód, dla które-
go niektórzy marines odmówili przyjęcia 
szczepionki przeciw COVID-19. Obawy: 
wśród marines pochodzą z dezinformacji 
w sieci i wahają się: od obaw dot. szybkości 
wprowadzania preparatów do użytku, po-
przez niepokój dot. cząstek mRNA w szcze-
pionkach Pfizer i Moderna, po teorie spisku 
podające, że szczepionka jest wyposażona 
w chip śledzący, który „magnesuje” ludzi, 

a  nawet sprawi, że ludzie będą świecić 
w ciemności. Możliwe, że 12,5 tys. żołnie-
rzy Piechoty Morskiej będzie poddanych 
ograniczeniom, o ile nie zaszczepią się do 
końca listopada br. W ubiegłym tygodniu 
Siły Powietrzne ogłosiły, że prawie 8,5 tys. 
personelu Sił Powietrznych i Sił Kosmicz-
nych nie dotrzymało terminu szczepień.
12.11. Disinfo Digest opublikował wybrane 
linie fałszywych narracji rosyjskiej propa-
gandy, wymierzone w postrzeganie zdolno-
ści do zapewnienia bezpieczeństwa przez 
Wojsko Polskie: Wojsko jest nieliczne. Wy-
stępują znaczące braki kadrowe; żołnierze 
są niedostatecznie wyszkoleni. System szko-
leń jest nieefektywny; braki w uzbrojeniu 
i sprzęcie mogą uniemożliwić zapewnienie 
bezpieczeństwa; wyposażenie bojowe żoł-
nierzy jest przestarzałe, niesprawne; wojsko 
jest niedofinansowane. Budżety jednostek 
wojskowych są wydatkowane na zakup bez-
użytecznego amerykańskiego uzbrojenia.
14.11. Disinfo Digest publikuje wybrane 
środki aktywne białoruskich służb, będące 
elementem zarządzanej przez białoruskie 
władze presji migracyjnej na granicę Pol-
ski: dezinformacja; dyslokacja imigran-
tów, niszczenie zapory fizycznej; nasłuch, 
obserwacja, pozoracja; planowanie (czas 
i miejsce) przerzutu imigrantów; koordy-
nacja położenia w terenie przygranicznym; 
rozpoznanie aktywności polskiej Straży 
Granicznej; inscenizacja, prowokacja, ko-
ordynacja aktywności „mediów”.
15.11. Fundacja CBWŚB: Kryzys na grani-
cy polsko-białoruskiej. Bieżące działania 
informacyjne przeciwnika. Strony rosyjska 
i białoruska kontynuują działania z zakresu 
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wojny informacyjnej towarzyszące sztucz-
nie wytworzonemu kryzysowi migracyj-
nemu. Kluczowymi narracjami pozostają: 
Polska jest odpowiedzialna za kryzys oraz 
cierpienia migrantów; Polska prowokuje 
napięcia eskalując kryzys; Działania Polski 
związane są z militaryzacją wschodu kraju 
oraz przygotowaniem do wojny. 
17.11. StopFake: Kryzys migracyjny na 
granicach UE a Ukraina – oczami rosyj-
skiej propagandy. Szereg kremlowskich 
mediów donosiło 17.11. o przybyciu do 
Polski przedstawicieli ukraińskiej orga-
nizacji pn. Korpus Narodowy. Ochotnicy 
Korpusu Narodowego przybyli do Polski, 
by walczyć z migrantami – podaje Ukra-
ina.ru. Źródłem informacji jest anonimo-
wy kanał na Telegramie. W rzeczywistości 
szef sztabu Korpusu Narodowego M. Żorin 
poinformował, że choć przedstawiciele jego 
ruchu są gotowi wziąć udział w obronie 
polskiej granicy, Korpusu Narodowego nie 
byłoby na granicy z „bronią lub tarczami”. 
Innym twierdzeniem rozpowszechnianym 
przez propagandę Kremla jest to, że Europa 
wykorzysta Ukrainę jako miejsce dla 
wszystkich migrantów. Wg tej narracji 
Niemcy chcą dojść do porozumienia 
z Ukrainą ws. tymczasowego umieszczenia 
dziesiątek tysięcy migrantów. Na 
podobnych zasadach w latach 2015–2016 
Europa „negocjowała” z Turcją ogranicze-
nie przepływów migracyjnych. Kolejną tezą 
lansowaną przez kremlowskie media na tle 
kryzysu migracyjnego jest możliwość uzna-
nia przez UE aneksji Krymu przez Rosję. 
15.11. StopFake publikuje artykuł pt. Dezin-
formacja instant dla dzieci i młodzieży na 

TikToku. Rynek mediów społecznościo-
wych w zawrotnym tempie podbija chiń-
ska aplikacja TikTok – liczba użytkow-
ników oscyluje wokół miliarda, z  czego 
28% to osoby poniżej osiemnastego roku 
życia, a 35% młodsze niż 29 lat. W Polsce 
światowe trendy dominacji TikToka przez 
młodzież są jeszcze bardziej widoczne – aż 
90% użytkowników to osoby niepełnolet-
nie. TikTok zdominowany jest także przez 
kobiety – na świecie 60% użytkowników 
– w Polsce aż 95%. 
20.11. CyberDefence24 opublikował ana-
lizę fundacji CBWŚB pt. Kryzys na granicy 
polsko-białoruskiej a wojna informacyjna. 
Cele Moskwy i Mińska. Analizując rozwój 
przekazów propagandowych oraz równo-
ległego zaistnienia innych kryzysów, można 
wskazać potencjalne cele, które ma osiągnąć 
strona prowadząca operację przy pomocy 
kryzysu migracyjnego. Wśród nich mogą 
znajdować się: zmuszenie UE (Niemiec, 
Francji, Polski) do dialogu z Mińskiem, 
który prowadzony będzie przy obecności 
Rosji jako mediatora; destabilizacja sytu-
acji społeczno-politycznej w Polsce oraz 
na Litwie; symulowanie dezintegracji UE; 
budowa stałej obecności SZ FR na obszarze 
Białorusi.
20.11. Fundacja CBWŚB opublikowała 
artykuł pt. Kolejny wzrost napięć na grani-
cy rosyjsko-ukraińskiej. Budowa nacisków 
na Kijów czy przygotowania do ofensywy? 
Obecne działania informacyjne strony ro-
syjskiej polegające na budowaniu wrażenia 
masowego przerzutu jednostek na granicę 
Ukrainy oraz aktywności polegającej na 
popularyzacji przekazów o zbliżającej się 
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ofensywie, a także o mającej nadejść „ukra-
ińskiej prowokacji”. Przypuszczać można, 
że strona rosyjska podejmie w najbliższym 
czasie działania służące intensyfikacji prób 
zmuszenia Kijowa do podpisania „nowych 
umów mińskich” stosując szantaż gazowy, 
kryzys migracyjny oraz eksponując swoją 
siłę militarną.
23.11. CyberDefence24 publikuje artykuł 
M. Fraser pt. Dezinformacja na Facebooku 
napędza kryzys na granicy Polski i Białorusi. 
Dezinformacja w mediach społecznościo-
wych pogłębia kryzys migracyjny na granicy 
Polski i Białorusi, pomagając przemytnikom 
w dotarciu do osób poszukujących sposo-
bów na dostanie się do Europy Zachodniej. 
Główną rolę w działaniach tego rodzaju od-
grywa Facebook. W artykule „The New York 
Times” relacjonującym kryzys z miejscowo-
ści Bruzgi po stronie białoruskiej, opisane 
są przypadki migrantów, którzy za pośred-
nictwem platformy FB otrzymali w ub. tyg. 
fałszywy przekaz nt. otwarcia przez Polskę 
granic. Firma Semantic Visions od lipca zi-
dentyfikowała dziesiątki grup na FB, które 
powstały w celu dystrybucji informacji dot. 
szlaków migracyjnych i usług przemytni-
czych oferowanych osobom chcącym dostać 
się do Europy. 
23.11. Disinfo Digest publikuje wybrane 
linie fałszywych narracji białoruskiej pro-
pagandy, wymierzone w postrzeganie czyn-
ności prewencyjnych podjętych przez pol-
skie służby przeciwko nielegalnym próbom 
przekroczenia granicy przez imigrantów 
w rejon Kuźnicy: Polscy funkcjonariusze 
używali toksycznych substancji chemicz-
nych; funkcjonariusze Straży Granicznej 

stosowali tortury i akty przemocy; Polskie 
służby stosowały przeciwko imigrantom 
silne substancje trujące – pestycydy; Polscy 
funkcjonariusze stosowali pod osłoną nocy 
terror. Uniemożliwiali spoczynek nocny, 
oślepiali i zastraszali imigrantów; Przeciw-
ko imigrantom zostały zastosowane środki 
wybuchowe.
24.11. CyberDefence24 opublikował wy-
wiad z dyr. Akademickiego Centrum Po-
lityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj nt. 
wojny informacyjnej oraz działań dezinfor-
macyjnych, podejmowanych w kontekście 
kryzysu migracyjnego na granicy z Biało-
rusią. Dr hab. K. Chałubińska-Jentkiewicz: 
„działania na Białorusi stanowią szerszy 
problem. To nie tylko działanie związane 
z obiegiem informacji, dezinformacyjne. 
Mamy do czynienia w wojną przeciwko Eu-
ropie. To działanie związane w większym 
stopniu z propagandą. Wojna informacyjna 
nie jest nowym zjawiskiem, to stary temat, 
ale przyjął zupełnie nową formułę i z tym 
musimy się pogodzić. Wszystkie państwa 
demokratyczne mają utrudnioną sytuację 
z  tego powodu, że – w  odróżnieniu od 
państw niedemokratycznych – nie kon-
trolują mediów”. 
24.11. CyberDefence24 opublikował wy-
wiad z kmdr. por. G. Łyko z Akademickiego 
Centrum Komunikacji Strategicznej 
ASzWoj nt. metod pozyskiwania danych 
i analiz środowiska informacyjnego, a także 
o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie błędne 
wyciąganie wniosków. 
25.11. EUvsDISINFO opublikował arty-
kuł pt. Migracja i NATO w centrum uwa-
gi prokremlowskich mediów. W  obliczu 



140

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 

rosnącej liczby rosyjskich wojsk wzdłuż 
granic Ukrainy, prokremlowskie media 
zwracają się ku wojowniczej retoryce skie-
rowanej przeciwko NATO i Ukrainie. Linie 
narracji: Obwinianie UE o spowodowanie 
„kryzysu migracyjnego” i oskarżanie o sto-
sowanie „podwójnych standardów”; Oskar-
żenie UE o próby destabilizacji Białorusi 
i Rosji; Sankcje UE przeciwko reżimowi 
Łukaszenki były „bezprawne”; Oskarżanie 
Polski o prowokacje i przemoc wobec mi-
grantów; Zarzucenie Polsce „niechęci” do 
rozwiązania sytuacji wspólnie z Białorusią. 
23.11. TV3 Zinas (redakcja info TV łotew-
skiej) opublikowała wywiad z J. Sārtsem, 
dyrektorem Centrum Eksperckiego NATO 
ds. Komunikacji Strategicznej nt. przekazu 
medialnego w czasie pandemii COVID-19. 
Zawsze należy zachować ostrożność, gdy 
na platformie mediów społecznościowych 
pojawiają się emocjonalne lub sensacyjne 
treści. Dezinformacja może przybierać 
różne formy w celu przyciągnięcia uwagi 
odbiorców, dlatego sprawdzanie faktów 
w wiarygodnych źródłach jest konieczno-
ścią. Ogólna sytuacja z COVID-19 i podział 
społeczeństwa byłyby inne, gdyby media 
społecznościowe były odpowiedzialne. 
Problem dezinformacji nie zmniejszył 
się znacznie w trakcie trwania pandemii, 
zmienił formę i treść oraz dostosował się 
do realiów – wyjaśnił Sārts, dodając, że 
dezinformacja związana z COVID-19 jest 
nadal aktualna, a wiele osób jest zakorze-
nionych w swoich przekonaniach, niechęt-
nych do zmiany poglądów nawet w obliczu 
oczywistych faktów. Dyrektor wyjaśnił, że 
coraz większe znaczenie ma siła tzw. farm 

trolli (zespołów ludzkich i sieci botów). Ich 
wpływ przybiera zasadniczo dwie formy. 
Po pierwsze stwarza się pozory dużej liczby 
osób podzielających jakiś pogląd, na sku-
tek czego przeciętny człowiek przyjmuje go 
jako prawdziwy. Po drugie trolle są wyko-
rzystywani do manipulowania algorytmami 
mediów społecznościowych w taki sposób, 
aby one promowały określone treści. 
17.11. Demagog opublikował artykuł pn. 
TOP 10 aktorów klimatycznej dezinformacji. 
Brytyjska organizacja pozarządowa Center 
of Countering Digital Hate (CCDH) opu-
blikowała wyniki badania dot. analizy fał-
szywych treści o zmianach klimatycznych. 
Wynika z niego, że za 69% dezinformują-
cych treści na ten temat odpowiada jedynie 
10 kont określonych mianem „toksycznej 
dziesiątki”. Na liście znalazły się podmio-
ty rosyjskie i amerykańskie m.in. Russia 
Today, Sputnik, Breitbart – medium pro-
wadzone przez S. Bannona, doradcę poli-
tycznego i szefa kampanii D. Trumpa, „The 
Western Journal”, Media Research Center, 
„The Washington Times”.
18.11. Demagog publikuje tekst nt. Jak się 
szerzy dezinformację w Polsce i na świecie. 
Fake news jest powszechnie uważany za 
fałszywą informację, która może być na-
rzędziem propagandy lub dezinformacji, 
czyli operacji, której celem jest wprowa-
dzanie w błąd. Zjawisko to nie jest niczym 
nowym i istniało już w starożytności, a do 
dystrybucji propagandy używano np. mo-
net. Od pewnego czasu nastąpił wzrost za-
interesowania fałszywymi treściami, które 
stały się globalne, a  ich wpływ na nasze 
życie – rzeczywisty. Jest to spowodowane 
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zmianą modelu komunikacji i przeniesie-
niem jej w sferę cyberprzestrzeni. Liczba 
osób korzystających z Internetu nieustannie 
rośnie (w styczniu 2021 r. było to 4,66 mld 
aktywnych użytkowników). Co za tym idzie 
– dynamika rozpowszechniania fałszywych 
treści oraz ich skala zdecydowanie przybie-
ra na sile.

GRUDZIEŃ 2021

31.12. Disinfo Digest opublikował wybrane 
linie fałszywych narracji obecnych w biało-
rusko-rosyjskiej operacji dezinformacyj-
nej, wymierzonej w postrzeganie Wojska 
Polskiego: Polacy nie chcą służyć w Wojsku 
Polskim; Żołnierze są niewyszkoleni, nie-
kompetentni; WP dysponuje przestarzały-
mi systemami uzbrojenia; Polscy dowódcy 
są lekceważeni przez sojuszników NATO; 
Wojsko Polskie jest w stanie bronić kraju 
tylko przez 3 dni; Dezercja E. Czeczko po-
kazuje prawdziwe problemy Wojska Pol-
skiego; Zdolności bojowe, wyszkolenie, ja-
kość systemów uzbrojenia są pozorne i nie 
gwarantują Polsce bezpieczeństwa; Woj-
ska sojusznicze nie są w stanie wspierać Sił 
Zbrojnych RP podczas potencjalnej wojny.

STYCZEŃ 2022

03.01. EUvsDISINFO opublikowało 
10  przykładów absurdalnej, przesadnej 
i szczególnie nieudolnej dezinformacji stwo-
rzonej przez prokremlowskie źródła w 2021 r.

W tekście wymieniono m.in. spekta-
kularną dyskredytację twierdzeń władz 
FR o  nieangażowaniu się w  konflikt na 
Ukrainie przez rosyjski sąd w  Rostowie 
n. Donem, który przypadkowo ujawnił 

(w sprawie korupcyjnej) informację o do-
stawach żywności dla wojsk rosyjskich 
w Donbasie. Przypomniano także wywiad 
TV z białoruskim parlamentarzystą opo-
wiadającym o tragicznej sytuacji migran-
tów na granicy POL-BLR, podczas gdy za 
jego plecami stali zamaskowani i uzbrojeni 
strażnicy, którzy „pilnowali” uchodźców.
03.01. StopFake.org publikuje podsumo-
wanie ubiegłorocznych fałszywych narracji 
nt. okupacji Krymu przez Rosję. W 2021 r. 
propagandowy arsenał Kremla został uzu-
pełniony o co najmniej trzy nowe kierunki: 
1. „Wybory” na Krymie – w Rosji od 17 do 
19 września odbyły się wybory do Dumy 
Państwowej, w tym „głosowanie” na teryto-
rium tymczasowo okupowanego półwyspu. 
W tym kontekście mieszano różne narracje, 
np. o „oficjalnych delegacjach zagranicz-
nych obserwatorów”, które okazały się fik-
cyjne. Propagandyści pisali o „poparciu dla 
kursu rosyjskiego” ze strony „mniejszości 
narodowych” – tak Kreml nazywa Ukra-
ińców i krymskich Tatarów. 2. Orzeczenie 
holenderskiego sądu w sprawie tzw. scytyj-
skiego złota – 26 października sąd w Am-
sterdamie odrzucając rosyjskie roszczenia 
orzekł zwrot Ukrainie scytyjskiego złota 
z kolekcji „Krym – złota wyspa na Morzu 
Czarnym” (ponad 500 pozycji o  łącznej 
wartości 10 mln EUR), która była wysta-
wiana w Holandii przed zajęciem półwyspu 
przez Rosję w 2014 r. 3.„Międzynarodowe 
uznanie” statusu Krymu oraz oświadczenie 
samozwańczego prezydenta Białorusi A. 
Łukaszenki, że Krym jest „de facto i de iure 
rosyjski” – Kreml prezentował myślenie 
życzeniowe, aktywnie promując narrację 
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o „napływie zagranicznych delegacji” na 
półwysep, mimo że na Krym nie przyje-
chali oficjalni przedstawiciele UE. Często 
„oficjalnymi” gośćmi byli marginalizowani 
europosłowie z hojnie finansowanych przez 
Rosję partii politycznych, a rolę „władz UE” 
odgrywały prokremlowskie marionetki 
z zagranicznymi paszportami. 
05.01. RCB opublikowało główne, fał-
szywe linie narracji obecne w rosyjskich 
ośrodkach propagandowych, wymierzone 
w postrzeganie uzbrojenia WP. Narracja ta 
jest elementem rosyjskiej operacji dezin-
formacyjnej, realizowanej przy udziale 
oficjeli państwowych. Modernizacja WP 
negatywnie oddziałuje na społeczeństwo. 
Modernizacja wynika z nierealnych am-
bicji mocarstwowych polskich polityków. 
Pochłania środki na walkę z  ubóstwem 
i rozwarstwieniem społecznym. Zaanga-
żowanie MON w programy modernizacji 
armii jest wynikiem korupcji. Modernizacja 
jest oparta na przestarzałym i niesprawnym 
uzbrojeniu z USA. Nie istnieją [ku niej] re-
alne przesłanki w przestrzeni bezpieczeń-
stwa. Rosja nikomu nie zagraża. Moderni-
zacja uzbrojenia to element wrogich działań 
PL i USA przeciwko Rosji.
02.01. Gazetaprawna.pl opublikowała wy-
wiad z szefową East Stratcom Task Force 
pt. Wystarczy zaognić spór. Uprawiać dezin-
formację jest niezwykle łatwo. M. Bildziu-
kiewicz opisuje misję kierowanego przez 
siebie zespołu wskazując, że zajmuje się 
on manipulacjami Kremla, które uderzają 
w kraje unijnego Partnerstwa Wschodnie-
go – to Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Gruzja, Mołdawia, Ukraina – oraz państwa 

członkowskie UE. Przedstawia na przy-
kładach sposoby tworzenia i rozprzestrze-
niania rosyjskiej propagandy. Stwierdza 
m.in.: „Sami dostarczamy Rosji materiału 
do dezinformacji. Ona korzysta z kontro-
wersyjnych tematów, które już polaryzują 
społeczeństwo. Nie tworzy nowych, bo nie 
musi”. 
04.01. The Telegraph: Szwecja tworzy 
Agencję Obrony Psychologicznej do prze-
ciwdziałania dezinformacji z Rosji, Chin 
i Iranu.

Jako część koncepcji „Obrony Totalnej”, 
Szwecja uruchomiła 1 stycznia Agencję 
Obrony Psychologicznej. Będzie ona pra-
cować nad identyfikacją, analizą i reago-
waniem na fałszywe lub zmanipulowane 
informacje skierowane przeciwko państwu 
lub jego interesom. Inauguracja nastąpiła 
kilka dni po tym, jak Moskwa zagroziła od-
wetem, jeśli Szwecja i sąsiednia Finlandia 
staną się pełnoprawnymi członkami NATO, 
z którym Rosja jest w konflikcie żądając, 
by sojusz zagwarantował, że nie rozszerzy 
się na Ukrainę i inne kraje Europy Wsch. 
Dyrektor generalny agencji Henrik Lan-
derholm (podpułkownik rezerwy, członek 
Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk 
Wojskowych i były ambasador na Łotwie 
i w ZEA) wymienia Rosję, Chiny i Iran jako 
państwa prowadzące kampanie dezinfor-
macyjne przeciwko Szwecji w celu tworze-
nia/wzmacniania podziałów w społeczeń-
stwie i podważania zaufania do władz.

Szwedzka Agencja Obrony Psycholo-
gicznej umiejscowiona w Karlstad i Solna 
ma działać w czasie pokoju i wojny zarów-
no prewencyjnie (kampanie informacyjne 
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i edukacyjne), jak i operacyjnie. Jest podzie-
lona na trzy jednostki organizacyjne: 

 y Departament Administracyjny;
 y Departament Operacyjny (identyfika-

cja, analiza i reagowanie na dezinforma-
cję i wprowadzające w błąd informacje 
wymierzone w interesy Szwecji);

 y Departament Budowy Potencjału (roz-
wój i wzmacnianie zdolności społeczeń-
stwa do obrony psychologicznej po-
przez zapewnianie wsparcia agencjom, 
samorządom, mediom, organizacjom 
obronnym – koordynacja działań tych 
podmiotów, a także szkolenia, ćwiczenia 
i rozwój wiedzy powszechnej).

05.01. CyberDefence24: Fejkowe konto 
PAP. Na fałszywy wpis nabrali się dzien-
nikarze.

Jeden z użytkowników Twittera stworzył 
fałszywy profil i wpis Polskiej Agencji Pra-
sowej dot. Polskiego Ładu. Wpis opatrzony 
był grafiką PAP „PILNE”, profil posiadał 
też grafikę PAP, ale nazwa użytkownika 
wskazywała, że słów nie napisała „@PAP 
Informacje”, ale @pogodno1. Wystarczy-
ło zwrócić uwagę tylko na ten fakt, jednak 
tweeta udostępniło wielu dziennikarzy 
czołowych redakcji w Polsce, komentując 
rzekome zapowiedzi dotyczące prac rzą-
du. Część z nich przyznała, że się pomyli-
ła, część szybko swój wpis skasowała. PAP 
ostrzegła przed fałszywym kontem, podszy-
wającym się pod redakcję i poinformowa-
ła, że sprawę zgłosiła do CERT Polska oraz 
administratorom Twittera.
12.01. Fundacja CBWŚB opublikowała 
materiał pt. Bieżąca aktywność rosyjskich 
ośrodków propagandowych – stymulowanie 

nastrojów antynatowskich. Dostrzegalna 
jest aktywizacja polskich środowisk, zaan-
gażowanych w wprowadzanie do polskiej 
infosfery przekazów zbieżnych z rosyjską 
propagandą. Oprócz oddziaływania na 
rodzimych odbiorców, aktywność ta wy-
korzystywana jest do uwiarygodnienia ro-
syjskich narracji popularyzowanych w ro-
syjskiej infosferze.
13.01. EUvsDISINFO analizuje pro-
kremlowskie narracje dot. rosyjskiej inter-
wencji wojskowej w Kazachstanie.

Protesty w  Kazachstanie wybuchły 
2 stycznia br. w wyniku rosnących cen pali-
wa – wieloletnie niezadowolenie obywateli 
szybko rozlało się na ulice Ałmaty i innych 
miejscowości. Protesty zostały brutalnie 
stłumione pociągając za sobą co najmniej 
163 ofiary śmiertelne, ponad tysiąc rannych 
i prawie 10 tys. zatrzymanych. „Misja poko-
jowa” OUBZ (kontyngenty żołnierzy z Ro-
sji, Białorusi, Armenii, Tadżykistanu i Kir-
gistanu) miała upiorne podobieństwo do 
działań Układu Warszawskiego mających 
na celu stłumienie wystąpień w  krajach 
„demokracji ludowej”. Jednak tym razem 
„rozjemcy” wyszli na ulice, by stawić czoła 
protestującym w nieautoryzowanych przez 
ONZ błękitnych hełmach.
10.01. StopFake.org opublikował materiał 
(tekst i wideo) pt. Top Fake Kremla 2021: 
„szumowiny” rosyjskiej propagandy. Propa-
ganda Kremla regularnie oskarża Ukrainę 
o łamanie „reżimu milczenia” i używanie 
w  Donbasie broni zakazanej w  porozu-
mieniach mińskich. Ta dezinformacja stała 
się elementem kampanii w celu zdyskre-
dytowania ukraińskiego wojska w oczach 
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zachodnich partnerów. Fałszywe doniesie-
nia o zamordowanych dzieciach to także 
integralne narzędzia wojny informacyjnej, 
które Rosja regularnie wykorzystuje prze-
ciwko Ukrainie. Od października 2021 r. 
Kreml snuje narrację o rzekomych przygo-
towaniach Ukrainy do wojny ofensywnej, 
a NATO jej w tym pomaga. Główne linie 
narracyjne: naziści doszli do władzy na 
Ukrainie, to naziści zabijają mieszkańców 
Donbasu, polityka Kijowa jest rusofobiczna 
i nazistowska, Ukraina czci nazistowskich 
bohaterów i święta.
13.01. NATO STRATCOM COE opubli-
kowało raport pt. Rosyjskie dotarcie do spo-
łeczeństwa i operacje informacyjne w Syrii.

Raport ma posłużyć zrozumieniu, w jaki 
sposób Rosja komunikuje się z syryjską 
opinią publiczną oraz jak stara się utrzy-
mać i uzasadniać swoją obecność poprzez 
kształtowanie własnego wizerunku w tym 
kraju. Mając na uwadze specyfikę syryjskiej 
sfery publicznej z mediami kontrolowany-
mi przez rząd, a także specyfikę syryjskiej 
polityki i społeczeństwa, raport przedstawia 
rosyjskie metody docierania do ludności 
syryjskiej na dwa różne sposoby: 
1. Przedstawia przegląd głównych praktyk 

rosyjskiego dotarcia do społeczeństwa 
syryjskiego, skupiając się w szczególno-
ści na metodach komunikacji rosyjskich 
sił zbrojnych z ludnością cywilną i eli-
tami politycznymi, a także na sieciach 
utworzonych przez Rosję w tym kraju.

2. Przybliża sferę medialną, zarysowu-
je główne narracje wykorzystywane 
przez rosyjskie media państwowe do-
tyczące sytuacji w Syrii i analizuje, jak 

rozgrywają się one w kontekście kon-
kretnych kryzysów, z jakimi zmagała się 
Rosja w tym kraju.
W podsumowaniu raport zawiera kilka 

wniosków i rekomendacji dla sojuszu.
06.01. NATO opublikowało obszerny 
materiał poświęcony „obaleniu najwięk-
szych rosyjskich mitów”. Wraz z podjęciem 
przez Rosję agresywnych działań przeciwko 
Ukrainie, kremlowscy urzędnicy oskarżyli 
NATO o szereg gróźb i wrogich działań. 
Sojusz rzeczowo rozprawia się z 5 zasad-
niczymi zarzutami rosyjskiej propagandy 
(mity vs. fakty):
Mit 1: NATO nie jest zainteresowane 
prawdziwym dialogiem z Rosją. Podejście 
NATO do Rosji pozostaje spójne: silne 
odstraszanie połączone z dialogiem poli-
tycznym. To Rosja podjęła decyzję o zawie-
szeniu pracy jej misji dyplomatycznej przy 
NATO i Wojskowego Biura Łącznikowego 
NATO w Moskwie oraz o zamknięciu Biura 
Informacyjnego NATO w Moskwie.
Mit 2: NATO ignoruje propozycję przesu-
nięcia ćwiczeń wojskowych z „linii kontak-
towej” między siłami NATO i Rosji. Nie ma 
„linii kontaktowej” między siłami NATO 
a siłami rosyjskimi – są to uznawane mię-
dzynarodowo granice członków NATO. 
Rozmieszczanie NATO na terytorium 
sojuszniczym jest defensywne, proporcjo-
nalne i zgodne z międzynarodowymi zo-
bowiązaniami.
Mit 3: Ukraina nie może przystąpić do 
NATO. Państwa członkowskie z zadowo-
leniem przyjmują aspiracje Ukrainy ws. 
przystąpienia do NATO i  podtrzymują 
decyzję podjętą na szczycie w Bukareszcie 
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w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem 
Sojuszu. Decyzje dotyczące członkostwa 
w NATO należą do każdego indywidual-
nego wnioskodawcy i 30 członków NATO. 
Rosja nie ma prawa interweniować i nie 
może zawetować takiego procesu.
Mit 4: NATO odrzuca propozycje Rosji do-
tyczące kontroli zbrojeń. Propozycja Rosji 
ws. moratorium na rozmieszczanie poci-
sków rakietowych średniego i krótkiego za-
sięgu w Europie nie jest wiarygodną ofertą. 
W Europie nie ma nowych amerykańskich 
rakiet, są za to nowe rosyjskie – SSC-8.
Mit 5: NATO otacza i próbuje powstrzymać 
Rosję. NATO to sojusz obronny, którego 
celem jest ochrona państw członkowskich. 
Jego ćwiczenia i rozmieszczenie wojsk nie 
są skierowane przeciwko Rosji, ani żad-
nemu innemu państwu. Granica lądowa 
Rosji ma nieco ponad 20 tys. km długości. 
Z tego mniej niż 1/16 (1215 km) jest dzie-
lona z członkami NATO. Rosja ma granice 
lądowe z 14 krajami. Zaledwie pięć z nich 
to członkowie NATO.
12.01. „The Guardian” publikuje tekst pt. 
YouTube jest głównym kanałem fałszywych 
wiadomości – uważają specjaliści od spraw-
dzania faktów.

Platforma nie robi wystarczająco dużo, 
aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu 
kłamstw, stwierdza się w liście podpisany 
przez fact-checkerów z 80 zespołów, w tym 
Full Fact z Wielkiej Brytanii i Washington 
Post’s  Fact Checker z  USA. List wzywa 
firmę, która jest własnością Google’a, do 
wprowadzenia czterech zmian w  dzia-
łalności: 1) zobowiązania do finansowa-
nia niezależnych badań nad kampaniami 

dezinformacyjnymi na platformie; 2) udo-
stępnianie linków do sprostowań w filmach 
rozpowszechniających dezinformację; 3) 
wstrzymanie algorytmów promujących 
recydywistów; 4) wzmożenie zwalczania 
„fejków” w filmach nieanglojęzycznych.
20.01. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
opublikowało wybrane linie fałszywych 
narracji białoruskiej propagandy, wymie-
rzone w  postrzeganie Wojska Polskiego 
i Straży Granicznej w kontekście służby na 
granicy. Główne fałszywe linie narracji: Pol-
ska ponosi odpowiedzialność za cierpienie 
imigrantów na granicy; zastraszanie, szan-
taż i krzyki – to stosowane przez Polskę na-
rzędzia presji psychologicznej wywieranej 
na imigrantów; Straż Graniczna pozbawia 
imigrantów ciepłej odzieży, obuwia i telefo-
nów; Straż Graniczna i Wojsko Polskie po-
rzucają imigrantów w lesie licząc, że umrą 
wskutek wychłodzenia. Blokują możliwości 
udzielania pomocy.
20.01. Fundacja CBWŚB opublikowała 
analizę pn. Bieżące rosyjskie i białoruskie 
przekazy propagandowe dotyczące Polski – 
eskalacja napięć. Główny przekaz: Rosja 
musi przerzucać wojska do RB, by „zrów-
noważyć” wzrost liczby wojsk NATO w re-
gionie. Przekaz podprogowy: Wycofanie 
wojsk NATO z regionu, to jedyna droga do 
deeskalacji.
20.01. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
opublikowało główne, fałszywe linie narra-
cji obecne we wschodnich ośrodkach pro-
pagandowych, wymierzone w postrzeganie 
Sojuszu NATO: NATO narusza postano-
wienia Aktu Stanowiącego o Wzajemnych 
Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie 
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z 27 marca 1997 r.; Sojusz wykorzystał sła-
bość Rosji po upadku ZSRR przyjmując 
nowe Państwa w skład paktu (w tym Pol-
skę). W ten sposób buduje „przyczółki”, któ-
re mogą zostać wykorzystywane do ataku 
na Rosję; Ćwiczenia wojsk sojuszniczych 
NATO mają charakter ofensywnych pro-
wokacji, wymierzonych w bezpieczeństwo 
FR; Państwa NATO złamały postanowienia 
traktatu o likwidacji pocisków rakietowych 
średniego i krótkiego zasięgu (od 500 do 
5500 km zasięgu); Polityka obronna NATO 
jest w istocie ofensywna i stwarza bezpo-
średnie zagrożenie dla bezpieczeństwa 
21.01. Disinfo Digest opublikował wybrane 
linie fałszywych narracji MSZ Federacji Ro-
syjskiej nawiązujące do postanowień Aktu 
Stanowiącego NATO-Rosja z 1997 r.: 

 y NATO zobowiązało się do nierozsze-
rzania infrastruktury sojuszu na Europę 
Środkowo-Wschodnią; 

 y NATO nie będzie rozmieszczać jedno-
stek wojskowych w pobliżu granic Rosji; 

 y Budową systemów obrony przeciwra-
kietowej NATO narusza postanowienia 
aktu i stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla Rosji; 

 y Rosja nie naruszyła postanowień aktu 
z 1997 r., nie prowadzi działań destabi-
lizujących; 

 y Ćwiczenia wojsk NATO mają charakter 
ofensywny i są wymierzone w bezpie-
czeństwo Rosji.

21.01. Demagog opublikował artykuł 
pt. Fałszowane dane i niedziałające szcze-
pionki? Nie, to fake news! Dezinformujące 
przekazy nt. pandemii oraz szczepień prze-
ciw  COVID-19. W tygodniku „DoRzeczy” 

w 2022 r. pojawił się felieton J. Pospieszal-
skiego, w którym przekonywano, że staty-
styki dot. COVID-19 w Polsce są fałszo-
wane, a szczepienia przeciw COVID-19 są 
nieskuteczne. Tekst w uzupełnieniu o do-
datkowe treści nt. diagnostyki COVID-19 
został zacytowany przez portal mediana-
rodowe.com, a następnie trafił do mediów 
społecznościowych. Tematyka pandemii 
i szczepień przeciw COVID-19 jest dość 
skomplikowanym obszarem. W natłoku in-
formacji można trafić na wiele fałszywych 
i mylących przekazów, które zdołały zako-
rzenić się w społeczeństwie na szeroką skalę. 
22.01. Węgierski portal informacyjny 
!!444!!! wspólnie z Agence France-Presse 
uruchomiły stronę internetową, która ma 
weryfikować informacje i zwalczać fałszywe 
twierdzenia przed kwietniowymi wybora-
mi na Węgrzech. Strona o nazwie lakmusz.
hu jest pierwszą w tym kraju stroną spraw-
dzającą fakty i wynikiem projektu UE.
22.01. „Dziennik Gazeta Prawna” opubli-
kował artykuł pt. Pinkas: Dezinformacja bar-
dziej zakaźna niż Omikron. „Lekarstwem jest 
wiedza i pokazywanie, jak wygląda rzeczy-
wistość” – ocenił konsultant krajowy w dzie-
dzinie zdrowia publicznego, były szef GIS 
J. Pinkas. Stwierdził w Polsat News, że jest 
zdruzgotany tym, co dzieje się w Internecie, 
jeśli chodzi o temat koronawirusa. „To kom-
pletna nonszalancja; opowiadanie, że nie 
ma czegoś takiego jak pandemia, że to fake 
news, że ktoś za tym stoi, że ktoś ma w tym 
jakiś interes, że opieka zdrowotna zarabia. To 
jest bardziej zakaźne niż Omikron” – wska-
zał. „Ilość wahających się niestety wzrasta, 
trzeba temu przeciwdziałać” – akcentował. 
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Przekonywał, że „na wirus zwątpienia jest 
lekarstwo – argument: zobacz, co się stało 
z sąsiadem, babcią czy dziadkiem, poroz-
mawiaj z lekarzami, którzy pracują na od-
działach covidowych, albo lekarzami opieki 
podstawowej zajmujących się pacjentami”.
24.01. EUvsDISINFO opublikował arty-
kuł pt. Dezinformacja na temat obecnego 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego – obalenie 
siedmiu mitów: 

 y Obecne napięcia są wynikiem uporczy-
wego agresywnego zachowania Ukrainy 
i jej sojuszników na Zachodzie. Rosja nie 
robi nic poza obroną swoich uzasadnio-
nych interesów i nie jest odpowiedzialna 
za ten konflikt; 

 y Istnieją dowody na to, że Ukraina popeł-
nia okrucieństwa na rosyjskojęzycznej 
ludności Donbasu. Rosja musi inter-
weniować nie tylko dlatego, że Ukraina 
i Rosja są „jednym narodem”. Ukraina 
leży w „uprzywilejowanej strefie wpły-
wów” Rosji; 

 y W  każdej sprawie Ukraina powinna 
zwracać się do Rosji, ponieważ UE i Za-
chód nie są nią zainteresowane; 

 y Obecny kryzys to wina NATO i Zacho-
du. Gdyby dotrzymano obietnicy nie-
rozszerzania sojuszu, Rosja nie czułaby 
się zagrożona; 

 y Z powodu agresywnej ekspansji NATO 
Rosja jest teraz „okrążona przez wro-
gów” i musi się bronić; 

 y Ukraina celowo naruszyła porozumie-
nia mińskie, a Zachód dalej ją uzbraja. 
Rosja musi szybko reagować, broniąc 
swoich granic. Prowokacja pochodzi 
z Zachodu; 

 y Europa jest słaba i  nieistotna. Po co 
w ogóle zawracać sobie głowę rozmo-
wami z UE?

24.01. Departament Stanu USA opubli-
kował wypowiedź sekretarza stanu USA 
A. Blinkena nt. wspólnej odpowiedzial-
ności na działania dezinformacyjne. Do-
strzegamy rozprzestrzenianie propagandy 
przeciwko Ukrainie, NATO i USA. Obej-
muje ona złośliwe operacje w  mediach 
społecznościowych, infekcję dezinformacją 
w programach telewizyjnych i radiowych, 
organizowanie konferencji zaprojektowa-
nych tak, aby ich uczestnicy wierzyli w fałsz, 
że to Ukraina – a nie Rosja – ponosi winę 
za wzrost napięcia w  regionie, oraz wy-
korzystanie operacji cybernetycznych do 
zniekształcania przekazów medialnych 
i przeprowadzania operacji hack and release 
– czyli włamywania się, a następnie ujaw-
niania prywatnych danych i komunikacji. 
24.01. Disinfo Digest opublikował wpis: 
Rosyjska propaganda ponownie eksponuje 
informacje o planach ataku na Polskę. To 
element działań zastraszających, presja 
psychologiczna oparta na tezach o wojnie. 
Operacja ma m.in. na celu: zastraszenie; ob-
niżenie morale; wytworzenie warunków 
uległości.
24.01. Departament Stanu USA opubliko-
wał artykuł nt. wspólnej odpowiedzialności 
na działania dezinformacyjne. Dezinfor-
macja jest jedną z najważniejszych i najbar-
dziej dalekosiężnych broni Kremla. Rosja 
zoperacjonalizowała koncepcję nieustan-
nej rywalizacji w środowisku informacyj-
nym, zachęcając do rozwoju ekosystemu 
dezinformacji i propagandy. Ekosystem ten 
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tworzy i rozprzestrzenia fałszywe narracje, 
aby strategicznie wspierać cele polityczne 
Kremla. Nie ma tematu, który byłby niedo-
stępny dla tego strumienia fałszu. 
24.01. Demagog opublikował artykuł 
pt. Nowe warianty SARS-CoV-2 powstają 
przez szczepionki? To fake news! W mediach 
społecznościowych pojawił się post, który 
powiela wiele fałszywych informacji nt. 
pandemii COVID-19. Na jego podstawie 
można wywnioskować, że szczepionki są 
powodem wzrostu zachorowań i powsta-
wania kolejnych wariantów SARS-CoV-2. 
25.01. Fundacja CBWŚB opublikowała 
analizę pt. Wielka ofensywa NATO, USA 
i Ukrainy - rzeczywistość oczami rosyjskich 
ośrodków dezinformacyjnych. Główny cel 
propagandowy: oskarżanie Zachodu, Polski, 
Ukrainy i Litwy o eskalację, uzasadnianie 
przerzutu wojsk FR na kierunek zachodni.
26.01. CyberDefence24 opublikował arty-
kuł pt. Wojska Rosji zniszczą Szwecję. Dzieci 
celem operacji psychologicznej (S. Palczew-
ski). „Rosyjskie wojska zniszczą Szwecję 
i dokonają inwazji” – to przekaz materiałów, 
jakie docierają do młodych Szwedów za po-
mocą TikToka. Wśród dzieci i młodzieży 
rosną niepokój oraz obawy dot. wybuchu 
wojny. Na szwedzkim TikToku publiko-
wane są materiały skierowane do dzieci 
i młodzieży, które mówią wprost o tym, 
że „wojna nadchodzi”. Materiały dociera-
jące do młodych Szwedów budzą w nich 
niepokój. Filmiki mają konkretny przekaz: 
rosyjskie wojska dokonają inwazji i zniszczą 
ich kraj. Platforma stała się doskonałym na-
rzędziem w rękach aktorów, którym zależy 
na destabilizacji. 

26.01. Konkret 24 opublikował artykuł 
pt. „Aktywny front” Kremla: siedem fałszy-
wych narracji o Ukrainie. Ukraina jest agre-
sorem wobec Rosji, Zachód pcha Ukrainę 
do konfliktu, NATO unika dyplomacji – 
takie między innymi fałszywe kremlowskie 
narracje wyszczególnił Departament Stanu 
USA, obserwując rosyjskie działania infor-
macyjne. Ekosystem informacji to jeden 
z „aktywnych frontów” w konflikcie rosyj-
sko-ukraińskim.
27.01. Disinfo Digest opublikował wy-
brane linie fałszywych narracji w ramach 
białorusko-rosyjskiej operacji dezinforma-
cyjnej wymierzonych w postrzeganie Polski 
w kontekście wykreowanego przez reżim 
Łukaszenki kryzysu migracyjnego: 

 y Polska „eksportuje” imigrantów na gra-
nicę białoruską; 

 y Polska rozpoczęła konflikt graniczny 
z Białorusią; 

 y Imigranci są „wyławiani” w  Polsce 
i „wpychani za granicę Białorusi”; 

 y Wojsko Polskie i Straż Graniczna zastra-
szają imigrantów bronią; 

 y Polska naruszyła granicę państwową 
Białorusi; 

 y Polska łamie traktaty międzynarodowe; 
 y Polska Straż Graniczna pozbawia imi-

grantów wody, jedzenia, schronienia 
przed chłodem; 

 y Wobec imigrantów jest stosowany terror.
26.01. Demagog opublikował artykuł pt. 
Co było prawdziwą przyczyną protestów 
w Kazachstanie? Post na Facebooku po-
wiela nieprawdziwe informacje nt. tego-
rocznych wydarzeń politycznych w  Ka-
zachstanie w kontekście szczepień przeciw 
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COVID-19. Podano w nim, że antyrządo-
we protesty w Kazachstanie są wynikiem 
wprowadzenia paszportów covidowych, 
a podczas manifestacji tłum zatrzymywał 
lekarzy i wyciągał ludzi z punktów szcze-
pień. W rzeczywistości antyrządowe prote-
sty w Kazachstanie nie miały nic wspólnego 
z paszportami covidowymi. Bezpośrednią 
przyczyną wybuchu społecznego protestu 
był wzrost cen gazu. W  tle manifestacji 

rozgrywała się walka o  władzę między 
prezydentem K. Tokajewem i byłym pre-
zydentem N. Nazarbajewem.
28.01. Ministerstwo Obrony Narodowej 
oraz Akademickie Centrum Komunikacji 
Strategicznej rozpoczęło kampanię społeczną 
#fejkoodporni. Kampania ma pomóc uświa-
domić, czym jest dezinformacja i fake news, 
jakie stwarzają zagrożenia, jak się przed nimi 
bronić oraz jak chronić siebie i bliskich.







https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/stratcom/ 

Polska mierzy się obecnie z  atakiem 
hybrydowym, który na nasz kraj przy-
puścił reżim Aleksandra Łukaszenki. 
Oprócz wielkiego wyzwania dla służb 
i  Wojska Polskiego, które bronią na-
szej granicy, jest to także olbrzymie 
wyzwanie dla osób zajmujących się ko-
munikacją. Właśnie kryzys graniczny 
jest głównym tematem najnowszego 
wydania Biuletynu ACKS. 
Dodatkowo w  numerze przeczytają 
Pań stwo m.in. szczegółową analizę 
sys temu komunikacji strategicznej 
w   SHAPE oraz artykuł na temat bu-
dowania świadomości informacyjnej 
w Siłach Zbrojnych RP. 
Zachęcamy do lektury! 


