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ACKS zajmuje się wszystkimi wydarzeniami, w których problematyka 
komunikacji odgrywa wiodącą rolę. Kilka publikacji poświęci-

liśmy na kompleksowe analizy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dziś, 
w czasie gdy za naszą wschodnią granicą Ukraińcy dzielnie bronią się przed 
barbarzyńskim atakiem Rosjan, pochylamy się nad wojną w infosferze, która 
trwa równolegle do konfliktu kinetycznego. Nasi eksperci dokonali analiz wojny 
informacyjnej Rosji z Ukrainą i NATO. Sprawdzili również, jak wygląda rzekoma 
„wolność słowa” w Federacji Rosyjskiej. Życzymy miłej lektury! 

Wstęp
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1. Geneza i założenia rosyjskiej wojny 
informacyjnej

Fundamentem ideologicznym rosyjskiej 
doktryny bezpieczeństwa informacyj-

nego są: „neokonserwatyzm” A. Dugina 
(główny ideolog rosyjskiego eurazjatyzmu, 
neoimperializmu), odziedziczony po ZSRR 
antyamerykanizm i antyliberalizm. Z kolei 
prof. I. Panarin z Akademii Dyplomatycz-
nej MSZ FR, którego prace legły u pod-
staw rosyjskiej doktryny bezpieczeństwa 
informacyjnego, wywodzi jej ideologiczny 
komponent z „państwowotwórczej i mo-
carstwowej dominanty w świadomości 
Rosjan”. J. Darczewska (Ośrodek Studiów 
Wschodnich), opisując w 2014 r. rosyjską 
teorię wojny informacyjnej i jej praktyczne 
zastosowanie po inwazji Krymu, wskazała 
następujące aspekty:

 y teoria ta powstała w opozycji do zachod-
nich koncepcji wojen nowej generacji 
i uzasadniono ją „wojną z wojną infor-
macyjną przeciwko Rosji”. W praktyce 
kampanie dezinformacyjno-propa-
gandowe FR opierają się na działaniach 

psychologicznych i technikach wywie-
rania wpływu z czasów ZSRR;

 y informacyjna strategia rywalizacji Rosji 
z Zachodem to część rozwijanej od koń-
ca lat 90. polityki umacniania państwa 
i budowy zaplecza społecznego, medial-
nego i dyplomatycznego władzy. Służy 
mobilizacji własnego społeczeństwa 
i odbudowie stref wpływu na obszarze 
posowieckim. Czynniki umożliwiające 
te działania to rosyjskojęzyczna prze-
strzeń informacyjna i diaspora podatna 
na propagandę Kremla;

 y opinia publiczna Zachodu jest mniej po-
datna na rosyjską propagandę, ale i tu 
znajduje ona rezonans, np. ze względu 
na ww. „neokonserwatyzm”. Jednocze-
śnie Rosja stale modyfikuje i doskonali 
techniki przekazu z użyciem nowych na-
rzędzi społecznościowych i medialnych.
Dla podporządkowania Ukrainy i Bia-

łorusi, które dla Moskwy są częścią tzw. 
Świętej Rusi, stosowała ona z jednej stro-
ny ich destabilizację, a z drugiej – swoistą 
„wtórną rusyfikację”. Przykładem tego 
jest koncepcja tzw. ruskiego miru, zakła-
dająca integrację narodowo-kulturową 

ppłk Dariusz Gąsiewski, Marek Bućko

Wojna informacyjna Rosji z Ukrainą
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i historyczno-polityczną wspólnoty rosyj-
skojęzycznej, opartą na tezie o odrębności 
rosyjskiej cywilizacji i duchowości, me-
sjańskiej roli prawosławia oraz prawa do 
ekspansji politycznej i kulturowej, w tym 
do zbrojnej interwencji w obronie „ruskich 
wartości” („The Central European Journal 
of Social Sciences and Humanities”).

Od początku swoich rządów W. Putin 
konsekwentnie dążył do monopolizacji me-
diów, poddając wpływom Kremla zarówno 
media państwowe, jak prywatne. W 2013 r. 
stwierdził, że na czele zasobów informa-
cyjnych „muszą stać ludzie o nastawieniu 
patriotycznym, broniący interesów kraju”. 
Skoro media prywatne wykonują polecenia 
ich właścicieli, należy ich podporządkować, 
a w razie oporu lub krytyki – zastąpić.

W 2015 r. „The Atlantic” ocenił, że Pu-
tin realizuje dwutorową strategię medial-
ną. W kraju – kontroluje komunikację we-
wnętrzną, głównie telewizję, którą ogląda 
ponad połowa populacji (wg Centrum 
Lewady – 72%, ale w wieku do 25 lat – tyl-
ko 42%, media społecznościowe – 34%, 
portale internetowe – 32%), także prasę, 
radio i w coraz większym stopniu Internet 
(wg Vesti.ru w 2021 r. dostęp do rosyjskiego 
Internetu miało 78% Rosjan). Niezależne 
serwisy są przejmowane, marginalizowane 
lub zamykane. Z kolei wobec zagranicy uży-
wane są obcojęzyczne serwisy w rodzaju RT 
(d. Russia Today) czy Sputnik – w ten spo-
sób Putin usiłuje „rozbić monopol Zachodu 
na prawdę”. Redaktor naczelna RT M. Si-
monian wychodzi z założenia, że widzo-
wie na całym świecie nie ufają „głównym” 
(tj. zachodnim) mediom, a RT przekształca 

tę wątpliwość w hasło marketingowe: „Pytaj 
o więcej”. O ile kontrola mediów w kraju ma 
dla Putina kluczowe znaczenie dla narzu-
cenia jednej, niekwestionowanej narracji 
„jednoczącej naród”, o tyle na arenie mię-
dzynarodowej Kreml nie usiłuje monopo-
lizować swojej wersji „prawdy”, ale próbuje 
podważyć wiarę widza w zachodni przekaz 
i zalać go falą „alternatywnych informacji” 
w celu dezintegracji społecznej.

2. Tło i początki wojny informacyjnej 
przeciwko Ukrainie jako przygotowanie 
do pełnowymiarowej inwazji zbrojnej

Rosyjska wojna informacyjno-psycho-
logiczna z Ukrainą trwa nieprzerwanie 
od 2004 r. i od początku była skierowana 
przeciwko „pomarańczowej dżumie” (pro-
pagandowe określenie pomarańczowej re-
wolucji). Jej częścią było wspieranie obo-
zu W. Janukowycza na przełomie 2003/4, 
a potem jego zwycięskiej kampanii prezy-
denckiej w 2010 r. Ogólny cel to budowa 
w Eurazji wielkiej strefy wpływów Rosji, dla 
której przeszkodą jest suwerenny i pozablo-
kowy status Ukrainy oraz jej prozachodnie 
aspiracje.

Etap I – 2004–2013/14 – można nazwać 
przygotowaniem do realizacji jednego z kil-
ku scenariuszy przeciwdziałania euroatlan-
tyckim aspiracjom Kijowa. W 2008 r. wizja 
ta była już skrystalizowana. Podczas spo-
tkania z prezydentem USA G.W. Bushem 
Putin usiłował go wtedy przekonać, że 
„Ukraina nie jest nawet państwem. Część jej 
terytorium to Europa Wschodnia, a część 
i to bardzo znacząca – została przez nas 
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podarowana”. Sugerował, że gdyby mimo 
wszystko Ukraina została przyjęta do 
NATO, państwo to po prostu przestanie 
istnieć, i groził, że Rosja może zainicjować 
secesję Krymu i wschodniej Ukrainy (Kom-
mersant). Z kolei w celu ograniczenia wpły-
wu niezależnych mediów i NGO’s w samej 
Rosji Duma Państwowa w 2012 r. uchwaliła 
prawo o „zagranicznych agentach” wobec 
organizacji pozarządowych, w 2017 r. ob-
jęto nim także media, a w 2020 r. – osoby 
fizyczne. Jednocześnie rosyjska propaganda 
konsekwentnie pogłębiała podejrzliwość 
i niechęć Rosjan do Ukraińców, odświe-
żając spór o przynależność Krymu i status 
języka rosyjskiego na Ukrainie, równole-
gle z szantażem gazowym i gospodarczym. 
Nagłaśniano opinie – wzmacniane przez 
zideologizowane „autorytety” świata po-
lityki, kultury i biznesu – podważające 
odrębność językową, kulturową i ekono-
miczną Ukraińców, a przynajmniej dużej 
ich części. W blogosferze zaczęto w tym celu 
używać na szeroką skalę nowych technik 
– tzw. farm trolli, botów, fake newsów itp.

Etap II – 2014–2022 – rozpoczął się po 
rewolucji na Majdanie i obaleniu pro-
kremlowskiego prezydenta W. Janukowycza. 
W bezprecedensowej pod względem skali 
dezinformacyjnej kampanii uruchomiono 
wszystkie państwowe kanały telewizyjne, ra-
diowe, gazety, zasoby internetowe. Front in-
formacyjny wsparli dyplomaci, politycy, po-
litolodzy, „eksperci”, elita nauki i kultury. Na 
początku kryzysu stosowano dywersję ide-
ologiczną, polityczną, socjokulturową i pro-
wokacje, a po aneksji Krymu – mechanizmy 

propagandy i dezinformacji mające ją 
uzasadnić, ukryć jej nielegalny w świetle 
prawa międzynarodowego charakter i uży-
cie wojska. W tym celu straszono m.in. 
„wtargnięciem banderowców na Krym”, 
„zajęciem baz Floty Czarnomorskiej przez 
NATO” i „derusyfikacją obywateli Ukrainy”. 
Podległy Europejskiej Służbie Działań Ze-
wnętrznych zespół East StratCom Task For-
ce w okresie od 6.01.2015 r. do 22.02.2022 r. 
zgromadził w bazie danych 9232 przypadki  
takiej dezinformacji nt. Ukrainy, z tego 
467 bezpośrednio lub pośrednio powiąza-
nych z Polską (jeśli uwzględnić powielanie 
tych samych przekazów w różnych mediach, 
faktyczna skala była oczywiście znacznie 
większa). W miarę postępu przygotowań do 
inwazji na Ukrainę propagandowy przekaz 
był coraz bardziej powiązany z retoryką an-
tyzachodnią, wspierającą rosyjskie żądania 
tzw. gwarancji bezpieczeństwa, tj. odmowy 
przyjęcia Ukrainy do NATO. Jednocześnie 
nasilono dezinformację o rzekomych pla-
nach zaatakowania przez Ukrainę separa-
tystów w Donbasie i możliwości rozmiesz-
czenia tam przez NATO broni rakietowej 
zagrażającej Rosji.

Etap III – od 24.02.2022 r. – to de facto peł-
nowymiarowy informacyjny reżim wojen-
ny zorientowany z jednej strony na całko-
wite odcięcie rosyjskiej opinii publicznej od 
prawdziwych źródeł informacji, z drugiej 
– na maksymalne osłabienie morale społe-
czeństwa i armii Ukrainy. W szczególności:

 y w dniu inwazji państwowy regulator Ro-
skomnadzor ogłosił oficjalny wymóg, by 
publikacje o bieżących wydarzeniach 
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w Ukrainie były oparte wyłącznie na 
„informacjach i danych z oficjalnych 
źródeł rosyjskich” (Mediazona);

 y 26 lutego na wniosek Prokuratury Gene-
ralnej Roskomnadzor zażądał od kilku 
redakcji ograniczenia dostępu do „nie-
prawdziwych informacji” o ofiarach cy-
wilnych (Kommersant, RBK, Meduza);

 y 4 marca W. Putin podpisał Ustawę 
o zmianie Kodeksu Karnego FR i art. 31 
i 151 KPK, która przewiduje karę pozba-
wienia wolności za rozpowszechnianie 
„nieścisłych informacji” o działaniach 
SZ FR w operacjach wojskowych (Kom-
mersant);

 y od 28 lutego do 6 marca Roskomnadzor 
zablokował strony niemal wszystkich 
niezależnych i quasi-niezależnych me-
diów rosyjskich i ukraińskich, w tym 
CurrentTime.tv, Tajga.info, Krym.Re-
alii, New Times, Interfax-Ukraina, Gor-
don, Korrespondent, Ukraińska Prawda, 
DOXA, TV Dożd, Echo Moskwy (zdjęte 
także z anteny TV i radiowej), The Villa-
ge, Meduza, Radio Svoboda, Mediazo-
na, Republika, rosyjskojęzyczne serwisy 
BBC, Voice of America, Deutsche Welle 
i TV2. Zablokowano też serwisy Face-
book i Twitter. Echo Moskwy ostatecz-
nie w ogóle zlikwidowano decyzją zarzą-
du (Gazprom) – Mediazona, Meduza, 
Interfax, RBK.ru. Oznacza to niemal 
całkowitą blokadę informacyjną w Rosji, 
z mediów faktycznie niezależnych działa 
jeszcze Nowaja Gazeta (może oszczę-
dzono ją chwilowo ze względu na fakt, 
że jej założyciel D. Muratow to niedawny 
laureat pokojowego Nobla). Warto przy 

tym pamiętać, że media te są blokowane 
tylko w Rosji – z terenu innych państw 
są nadal dostępne.

3. Dezinformacja i propaganda Rosji 
w czasie działań wojennych na Ukrainie

a) Kreowany obraz wydarzeń i główne 
narracje

Władimir Putin w wystąpieniu TV 
w dniu rozpoczęcia agresji powiedział: „Na 
prośbę republik Donbasu poleciłem rozpo-
cząć specjalną operację wojenną na Ukra-
inie w celu obrony ludzi, którzy od 8 lat są 
poddawani represjom i ludobójstwu ze 
strony kijowskiego reżimu. Będziemy dążyć 
do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy 
i osądzenia tych, którzy dokonali licznych 
krwawych przestępstw przeciwko cywilom, 
w tym obywatelom Rosji. Z szacunkiem 
traktuję wszystkie państwa, które powstały 
po rozpadzie ZSRR, czego przykładem jest 
pomoc dla Kazachstanu, ale Rosja nie może 
istnieć w stanie stałego zagrożenia z tere-
nu Ukrainy. Nie zostawiono nam żadnej 
możliwości, by bronić naszych ludzi, oprócz 
tej, którą wykorzystamy dzisiaj. Nie planuję 
okupacji Ukrainy”. 

Przemówienie Putina to swoiste credo 
– oś narracyjna, wokół której propaganda 
kremlowska buduje obraz wydarzeń roz-
grywających się na terytorium zaatakowa-
nej przez FR Ukrainy. 

Główne założenia kremlowskiej narracji 
dotyczącej „konfliktu ukraińskiego”:

 y „Specjalna operacja wojskowa FR” 
(zakaz używania słowa „wojna”) 
to następstwo uznania przez Rosję 
Ługańskiej i Donieckiej Republik 
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Ludowych. Służy ww. denazyfikacji 
i demilitaryzacji (bez wyjaśnienia, 
co to oznacza w praktyce), ochronie 
ludności rosyjskojęzycznej i zbudo-
waniu nowego ładu przez Ukraińców. 
Szef MSZ S. Ławrow: Jesteśmy gotowi 
do negocjacji z Ukrainą w każdej chwi-
li, gdy tylko SZU odpowiedzą na apel 
naszego prezydenta, przestaną stawiać 
opór i złożą broń. „Nikt ich nie zaata-
kuje i nie będzie gnębił. Niech wrócą do 
rodzin i dajmy wszystkim Ukraińcom 
możliwość decydowania o swoim lo-
sie. Najpierw jednak musi tam zostać 
ustanowiony ład demokratyczny bez 
ludobójstwa, neonazizmu, militaryzmu 
i jakiejkolwiek presji z zewnątrz” (Inter-
fax). S. Ławrow: Warunki, które są dla 
nas minimalne, są dobrze znane. Jeste-
śmy gotowi do negocjacji z Kijowem, 
ale będziemy kontynuować operację 
militarną, „by nie pozwolić na zacho-
wanie infrastruktury, która zagraża Ro-
sji”. „Demilitaryzacja Ukrainy zostanie 
w ten sposób zakończona. Nawet jeśli 
podpiszemy porozumienie pokojo-
we, z pewnością będzie zawierać taką 
klauzulę. Nie trzeba teraz oceniać naszej 
operacji, ale jesteśmy przekonani, że po-
stępujemy właściwie” (TASS).

 y Działania Rosji na Ukrainie to pre-
wencja wobec agresywnej polityki 
Zachodu. Minister obrony S. Szojgu: 
Armia rosyjska będzie kontynuować 
specjalną operację na Ukrainie, dopó-
ki nie zostaną osiągnięte wyznaczone 
cele. „Najważniejsza jest dla nas ochrona 
Rosji przed militarnym zagrożeniem ze 

strony państw zachodnich, które próbu-
ją wykorzystać naród ukraiński w walce 
z naszym krajem. Rosyjskie wojsko nie 
okupuje Ukrainy i  podejmuje wszel-
kie działania dla ochrony życia i bez-
pieczeństwa cywilów. Uderzamy tylko 
w cele wojskowe przy użyciu broni pre-
cyzyjnej” (TASS).

 y Reakcja międzynarodowa na działa-
nia Rosji jest wynikiem eskalacji wy-
wołanej przez Zachód. Wiceszef Rady 
Bezpieczeństwa FR D. Miedwiediew 
ostrzegł przed możliwością rewizji re-
lacji z krajami, które nałożyły sankcje 
na Moskwę. Nie wykluczył „zerwania 
dialogu o stabilności strategicznej i od-
rzucenia związanych z tym porozumień 
międzynarodowych. (…) Czas zamknąć 
ambasady na kłódkę, a kontaktować się 
tylko przez lornetki i celowniki optycz-
ne” (RIA). W związku z „agresywnymi 
wypowiedziami niektórych przywód-
ców państw NATO przeciwko Rosji” 
27 lutego W. Putin nakazał ministrowi 
obrony S. Szojgu i szefowi SG W. Gie-
rasimowowi postawienie sił odstrasza-
nia, w tym jądrowych, w „specjalny tryb 
dyżuru bojowego” (Gazeta.ru). Z kolei 
S. Ławrow twierdzi, że to Zachód, a nie 
Rosja ma plany wojny jądrowej. „Nie 
ulegniemy prowokacji mającej wytrącić 
nas z równowagi. Zachód mówi o woj-
nie jądrowej, by trzymać w napięciu 
społeczeństwa i wzmacniać rusofobię. 
Zasady użycia broni jądrowej są zawarte 
w naszej doktrynie wojskowej i nie ma 
tam mowy o «eskalacji dla deeskalacji», 
jak się to nam przypisuje” (TASS).
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 y Rosja chce jedynie przywrócić spokój 
w sąsiednim kraju manipulowanym 
przez Zachód, nie prowadzi wojny. 
Rzecznik Kremla D. Pieskow zaprze-
czył używaniu przez Rosję na Ukrainie 
bomb kasetowych i pocisków termo-
barycznych (Gazeta.ru). Zaprzeczył, że 
armia rosyjska atakuje cele cywilne. We-
dług niego robią to „ukraińskie ugrupo-
wania nacjonalistyczne, które używają 
cywilów jako żywych tarcz” (Gazeta.ru). 
Zaprzeczył, że władze FR planują wpro-
wadzenie stanu wojennego w niektórych 
regionach i zakazu wyjazdu mężczyzn 
w wieku poborowym (TASS).

 y Rosja nie ponosi na Ukrainie dużych 
strat i nie wysyła tam poborowych. 
Oficjalne dane Ministerstwa Obrony FR 
mówią o ok. 500 zabitych żołnierzach, 
wg SG Ukrainy jest ich ponad 12 tys., 
wg źródeł USA – 4–6 tys. Pieskow za-
pewnił, że W. Putin otrzymuje pełną in-
formację o sytuacji na Ukrainie, w tym 
o stratach, ale zastrzegł, że władze FR 
„nie będą się afiszować z informacjami 
o tych stratach do czasu zakończenia 
operacji” (Gazeta.ru). 9 marca Minister-
stwo Obrony FR pierwszy raz przyznało, 
że „niestety w kilku przypadkach okaza-
ło się, iż w wojskach Rosji na Ukrainie są 
poborowi, ale praktycznie wszystkich już 
wycofano”. Pieskow zapewnił, że „winni 
wysłania poborowych zostaną ukarani”. 
Tymczasem jeszcze 5 marca W. Putin za-
pewniał, że w operacji biorą udział tylko 
żołnierze kontraktowi, a „poborowego 
nie ma ani jednego” (The Insider). Biuro 
Prezydenta Ukrainy podaje natomiast, 

że wśród rosyjskich jeńców na Ukrainie 
jest 250–300 poborowych. Poborowi 
stanowią co najmniej połowę sił FR na 
Ukrainie (jest ich 80–100 tys.), a także 
połowę ogólnej liczby zabitych wśród 
Rosjan (Unian).

 y Rosja odpowie sankcjami i pozostanie 
nieugięta. Prokurator Międzynarodowe-
go Trybunału Karnego w Hadze K. Khan 
wszczął na wniosek 39 państw śledztwo 
ws. zbrodni związanych z agresją mili-
tarną Rosji na Ukrainę (Interfax.ua). 
Ławrow, pytany czy Rosja szykuje stra-
tegię obrony w MTK: Rosyjskie władze 
nie usprawiedliwiają żadnych działań, 
które prowadzą do śmierci cywilów, ale 
to nie my wymyśliliśmy pojęcie „szko-
dy uboczne”. Wymyślili je nasi zachodni 
koledzy w Iraku, Ameryce Łacińskiej 
i Libii (TASS). W odpowiedzi na sank-
cje ekonomiczne rząd Rosji przygoto-
wał listę 43 „nieprzyjaznych państw”, 
którym będzie spłacał ew. zadłużenie 
zagraniczne w rosyjskich rublach, a nie 
w walutach wymienialnych. Rezydenci 
z tych państw nie będą też mogli doko-
nywać z Rosji przelewów zagranicznych 
(Vedomosti). Ministerstwo Transportu 
FR przygotowało projekt postanowie-
nia rządu o niezwracaniu zagranicznym 
właścicielom samolotów leasingowanych 
przez rosyjskie linie (duża część floty FR 
to leasing boeingów i airbusów) (Onli-
ne.ru). Ławrow: „Na Zachodzie emocje 
opadną, nasi partnerzy popieklą się i bę-
dzie można wrócić do dialogu” (TASS).

 y Rosyjscy żołnierze na Ukrainie wal-
czą bohatersko i jeśli giną – to także 
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jak bohaterowie. Przekaz pojawił się 
dość niedawno, zapewne w reakcji na 
masowo zamieszczane przez media 
ukraińskie nagrania z przestraszony-
mi rosyjskimi jeńcami potępiającymi 
agresję Putina. Częścią tego przekazu 
jest np. seria materiałów w reżimowych 
Izwiestiach prezentujących sylwetki 
„bohaterów poległych na Ukrainie”. 
Pośrednio takie materiały mogą mieć 
także skutek odwrotny – upowszech-
niają świadomość, że straty są jednak 
ponoszone.

 y Inne narracje usprawiedliwiające 
agresję i negujące odpowiedzialność 
FR za ludobójstwo: To „ukraińscy na-
cjonaliści” ostrzeliwują cywilne cele, 
by zrzucić winę na Rosję; to strona 
ukraińska zrywa ustalenia w spra-
wie korytarzy humanitarnych; Rosja 
znalazła dowody, że Ukraina praco-
wała nad pozyskaniem broni jądro-
wej i  biologicznej przeciwko Rosji 
(„tajne laboratoria USA”); Ukraińcy 
planowali uderzyć na początku mar-
ca na Ługańską i Doniecką Republiki 
Ludowe – świadczą o tym „znalezione 
tajne dokumenty ukraińskiej Gwardii 
Narodowej”. Można przypuszczać, że 
to właśnie takie narracje będą w naj-
bliższym czasie nasilane, biorąc pod 
uwagę prawdopodobny wzrost liczby 
cywilnych ofiar wojny i wyczerpywanie 
się wcześniejszego „donbaskiego” po-
tencjału propagandowego, mającego 
uzasadnić wojnę wobec własnych oby-
wateli. Duża część społeczeństwa ro-
syjskiego (choć trudna do oszacowania 

w warunkach blokady informacyjnej) 
wątpi bowiem w zasadność tej interwen-
cji lub w ogóle nie rozumie jej powodów.

b) Walka na symbole
Propaganda Kremla wykorzystuje 

wsparcie autorytetu Cerkwi prawosławnej. 
NSN: Patriarcha Moskwy Cyryl jest prze-
konany, że zewnętrzni wrogowie Rosjan 
i Ukraińców sieją wrogość między bratnimi 
narodami, by walczyły między sobą. Re-
akcja opozycyjnego kanału NawalnyLive: 
„Jezus przyszedł, by uwolnić nas z niewoli. 
A niewolnictwo, w które pogrążają nas Pu-
tin i jego gang, jest całkowicie antychrze-
ścijańskie. Musi zostać zniszczone”. Do in-
fosfery przeniesiono też symbolikę obecną 
w działaniach bojowych, w tym głównie 
litery „Z” i „V”, którymi oznakowane są po-
jazdy wojskowe FR na Ukrainie. Reżimowe 
media wykorzystują je do propagowania 
akcji poparcia dla działań SZ i szerzej – po-
lityki ukraińskiej Putina. Według rosyjskie-
go Ministerstwa Obrony litera „Z” oznacza 
„Za zwycięstwo”, a „V” – „Siła w prawdzie” 
i „Zadanie wykonane” (Gazeta.ru). Literę 
„Z” zaczęto umieszczać w FR na autach, 
ciężarówkach, logotypach korporacji, pla-
katach reklamowych, w gazetach. Reżim 
zorganizował w miastach rajd samocho-
dowy dla poparcia „wojskowej operacji 
na Ukrainie” – pojazdy jechały z literą „Z” 
i hasłem „Swoich nie porzucamy” (Euro-
news). Odnotowano też jednak agresywne 
zachowania niektórych Rosjan wobec tego 
symbolu, np. przecinanie opon czy wręcz 
bicie kierowców, co wskazuje, że nie jest on 
przyjmowany jednoznacznie pozytywnie. 
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Analityk mediów W. Gatow nazywał ten 
znak „memem państwowym”, podobnie 
jak wstążkę gieorgijewską jako symbol 
„ruskiego miru” w czasie inwazji na Krym 
i wojny w Donbasie. Ukraińcy podjęli wal-
kę z tą nową symboliką – ich zdaniem „Z” 
jest równoznaczne z nazistowską swastyką. 
Według SBU podczas II wojny światowej 
oznaczono tak budynek z komorą gazową 
i krematorium w Sachsenhausen. Ma też 
oznaczać „zviri”, czyli bestie (Ukrinform).

c) Alternatywa informacyjna dla opi-
nii publicznej w Rosji

Wobec blokady niezależnych źródeł 
i ostrych represji wobec osób próbujących 
przeciwstawić się wojnie prawdziwa infor-
macja o niej stała się orężem walki nie tyl-
ko z kremlowską dezinformacją, ale także 
o „przebudzenie” samych Rosjan. Chodzi 
o uświadomienie im skali tej niesprawie-
dliwej, pełnowymiarowej wojny – zarówno 
cierpień cywilów, jak własnych strat, faktu 
wykopania przez Moskwę przepaści między 
narodami Rosji i Ukrainy, odwrócenia się od 
Rosji opinii międzynarodowej i konsekwen-
cji sankcji gospodarczych dla całego kraju. 
Widoczne są 3 nurty przepływu informacji 
i opinii przeciwnych propagandzie Kremla:

 y oficjalny – wymuszony lub niezamie-
rzony przekaz w reżimowych mediach. 
Przykłady: RIA podała, że zgodnie 
z dekretem W. Putina rodziny zabitych 
w Ukrainie rosyjskich żołnierzy mają 
dostać po 5 mln rubli, a ranni – po 
3 mln rubli. Dla części społeczeństwa, 
która „czyta między wierszami”, jest 
to potwierdzenie, że na Ukrainie giną 

rosyjscy żołnierze. Kommersant: Sądy 
w Obwodzie Iwanowskim i Tulskim 
wydały pierwsze wyroki z artykułu 
o rozpowszechnianiu „nieprawdziwych 
informacji dyskredytujących działania 
SZ FR” (dalej szczegóły), informacje 
o zatrzymaniach i wyrokach za pikie-
ty antywojenne nadeszły też z Irkucka 
i Kołomny. W Obwodzie Kostromskim 
przed sądem może z kolei stanąć miej-
scowy pop, który wygłosił antywojenne 
kazanie. Dla wielu Rosjan jest to sygnał, 
że w kraju w ogóle są jakieś antywojenne 
protesty, „a więc coś jest na rzeczy”. Jak 
to możliwe, skoro Rosja nie prowadzi 
wojny? Z kolei J. Kedmi – jeden ze sta-
łych ekspertów w programie czołowego 
propagandzisty rosyjskiego W. Sołowjo-
wa – nieoczekiwanie zakwestionował 
sens rozpoczęcia przez Rosję „operacji” 
na Ukrainie i wskazał na brak realnych 
sukcesów armii rosyjskiej (Nagranie za: 
24Kanał);

 y zewnętrzny – teoretycznie „obcy”, jed-
nak oparty na przekazie rosyjskojęzycz-
nym, często realizowany przez etnicz-
nych Rosjan – obywateli państw byłego 
ZSRR i emigrantów. W tym przypadku 
kluczowe znaczenie będzie miało omi-
janie przez Rosjan blokad stron ukra-
ińskich, niezależnych białoruskich lub 
mediów zachodnich w języku rosyjskim. 
Przykłady: Rada ds. Społeczeństwa 
Obywatelskiego i Praw Człowieka przy 
Prezydencie FR wezwała w oświadcze-
niu do natychmiastowego zaprzestania 
działań wojennych na Ukrainie. Oceni-
ła, że w społeczeństwie są różne punkty 
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widzenia na sytuację na Ukrainie i rela-
cje rosyjsko-ukraińskie, a koszt użycia 
armii do rozwiązywania problemów jest 
za wysoki. Rada nie potępiła otwarcie 
agresji, ale wezwała do poszanowania 
prawa humanitarnego i podkreśliła, że 
nie można też ograniczać wolności sło-
wa i innych podstawowych wolności, 
tym bardziej że w Rosji nie wprowadzo-
no stanu wojennego ani wyjątkowego 
(Radio Svoboda – wersja rosyjska); 
6 marca w co najmniej 55 miastach Rosji 
odbyły się protesty antywojenne. Policja 
zatrzymała do 4,5 tys. osób. Grozi im do 
50 tys. rubli grzywny, a przy powtórnym 
zatrzymaniu – do 300 tys. rubli lub po-
zbawienie wolności do 3 lat (Deutsche 
Welle – wersja rosyjska); Rzecznik Praw 
Człowieka FR T. Moskalkowa zaapelo-
wała do szefa Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża i szefowej misji MCK 
na Ukrainie o pomoc w odnalezieniu 
schwytanych tam rosyjskich żołnierzy 
i zagwarantowania im praw jeńców wo-
jennych (Interfax.ua);

 y cyfrowy (Internet, platformy wideo, 
social media) – dla propagandy Kremla 
jest to broń obosieczna: pozwala na 
szybkie rozszerzenia przekazu, ale nie 
uzyskanie ilościowej przewagi (zwięk-
szona kontrola treści, duża liczba prze-
kazów alternatywnych). W ostatnim 
czasie Kreml kilka razy utracił inicja-
tywę w Internecie, m.in. grupa Ano-
nymous zhakowała szereg rosyjskich 
głównych stacji i platform TV i wy-
emitowała w nich prawdziwe nagrania 
z wojny na Ukrainie oraz antywojenną 

odezwę środowisk rosyjskich. Wiele 
propagandowych mediów reżimu jest 
ciągle atakowanych przez hakerów z ca-
łego świata (a zapewne i przez służby 
niektórych państw), przez co często są 
niedostępne. Inne przykłady: popularny 
rosyjskojęzyczny dziennikarz z Ukrainy 
D. Gordon (2 mln subskrybentów na 
YouTube) skupił się wyłącznie na walce 
informacyjnej z rosyjską inwazją. Rosyj-
ski emigrant-historyk M. Sołonin pu-
blikuje na YouTube codzienne raporty 
z Ukrainy i wywiady z przeciwnikami 
Putina (np. wywiad z Rosjaninem wal-
czącym po stronie ukraińskiej obejrza-
ło 8 marca 350 tys. osób). Youtuberzy 
często zwalczają też mity propagandy 
kremlowskiej o „ukraińskim nazizmie” 
i „jedności wszechruskiej”, próbują po-
budzić społeczeństwo w Rosji do oddol-
nego nacisku na reżim. Czasami duży 
rozgłos w mediach społecznościowych 
zyskują wpisy mniej znanych, ale cieszą-
cych się dużym autorytetem osób, jak 
np. emerytowanego lotnika A. Garna-
jewa, który w proteście przeciwko woj-
nie odszedł ze stanowiska szefa Klubu 
Bohaterów Rosji i ZSRR, na Facebooku 
nazwał W. Putina „przestępcą i debilem”, 
oskarżył o „prowadzenie agresji w stylu 
hitlerowskim i faszystowską okupację 
innego kraju”.
Spośród wskazanych kanałów alterna-

tywnej informacji to właśnie cyfrowy ma 
największy potencjał, a samodzielne szuka-
nie w Internecie prawdziwych faktów (np. 
przez matki czy żony żołnierzy szukające 
informacji o swoich bliskich na Ukrainie) 
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oraz wymiana poglądów i wideo w social 
mediach mogą stopniowo osłabiać zaufa-
nie Rosjan do oficjalnej propagandy. Duże 
znaczenie ma znacznie większa „atrak-
cyjność” autentycznych nagrań z Ukrainy 
i dynamiczna, młodzieżowa konwencja 
w zderzeniu z dość topornym przekazem 
Kremla w stylu sowieckim. Jest oczywiste, 
że technolodzy Kremla mają tego świado-
mość i będą temu przeciwdziałać poprzez 
dalsze blokady, masowe rozprzestrzenia-
nie fake newsów oraz tropienie i karanie 
autorów „nieprawomyślnych” wpisów, 
by zastraszyć pozostałych. Nie należy też 
oczekiwać, że Internet będzie skutecznym 
narzędziem przekonywania starszego po-
kolenia, dla którego głównym źródłem 
„wiedzy” o świecie jest reżimowa TV (ale 
jako źródło argumentów młodego poko-
lenia w dyskusjach rodzinnych – już tak).

4. Wnioski i prognozy

 y Działania reżimu w infosferze to proces 
stały i ciągły, modyfikowany w zależ-
ności od okoliczności. Z jednej strony 
jest wynikiem przemyślnych technologii 
socjotechnicznych i strategii opartych 
na filozofii systemu politycznego Rosji, 
od czasów carskich, poprzez bolsze-
wizm, po obecny putinizm, z drugiej 
zaś – jest to efekt dość siermiężnej pro-
pagandy opartej na wzorcach byłego 
ZSRR, często wewnętrznie sprzecznej 
i nieatrakcyjnej, adresowanej głównie 
do bezkrytycznych odbiorców starsze-
go pokolenia, często odczuwających no-
stalgię po czasach sowieckich i dawnej 
„potędze”. W tym zakresie nie należy 

oczekiwać szybkich zmian mentalno-
ściowych, ale całkiem prawdopodobny 
jest stopniowy wzrost rozczarowania 
wobec działań władz, szczególnie jeśli 
armia rosyjska będzie nadal ponosić na 
Ukrainie duże straty, a liczba cywilnych 
ofiar – rosnąć. Na nastroje może mieć 
wpływ np. wspomniana sprawa udzia-
łu poborowych w wojnie, w której sam 
Putin został przyłapany na ewidentnym 
kłamstwie. Jeśli reżim popełni jeszcze 
kilka podobnych błędów, niezadowo-
lenie może znacznie wzrosnąć. W przy-
padku młodego pokolenia i dużej części 
inteligencji można spodziewać się rady-
kalizacji nastrojów antyputinowskich, 
choć – z uwagi na represje – niekoniecz-
nie wyrażanych w formie ulicznych pro-
testów.

 y Wieloletnie oddziaływanie propagan-
dy na społeczeństwo w duchu wielko-
ruskiego imperializmu, militaryzmu, 
wrogości i zagrożenia ze strony Zacho-
du zbudowało w dużej grupie ludności 
„syndrom oblężonej twierdzy” – przeko-
nanie, że ekspansja jest konieczna, gdyż 
w przeciwnym razie nastąpi upadek 
państwa i zagłada narodu. Rosjanom 
przez lata wpajano, że są gorzej trakto-
wani przez inne narody, które chcą ich 
wykorzystać i podporządkować, więc 
tylko odbudowa potęgi imperialnej za-
pewni im „należne” miejsce w świecie. 
Taki przekaz zawsze trafiał na podatny 
grunt w Rosji, cierpiącej od stuleci na 
cywilizacyjny kompleks niższości.

 y Kolejna duża część społeczeństwa FR od 
wielu lat znajduje się w stanie swoistego 
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odrętwienia czy też uśpienia, którego na 
razie nie przerwał fakt agresji własnych 
wojsk na sąsiedni kraj, groźba załamania 
gospodarki w wyniku sankcji ani nawet 
wizja konfliktu światowego. Specjaliści 
zastanawiają się, na ile jest to efekt in-
doktrynacji (sfera wiary), na ile niewie-
dzy (sfera świadomości), a na ile strachu 
i przymusu (sfera woli). Sami Rosjanie 
(przeważnie emigranci i opozycjoniści) 
nie potrafią dokładnie zdiagnozować 
przyczyn tego, co nazywają „stanem zom-
bie” (także w nawiązaniu do symboliki 
litery „Z”). Nie można też jednak wyklu-
czyć, że stan ten przekroczy w pewnym 
momencie poziom krytyczny i nie nastą-
pi erupcja niezadowolenia na dużą skalę.

 y Należy uwzględniać fakt, że im bardziej 
natarczywa jest propaganda, tym mniej-
sza jej wiarygodność, w społeczeństwie 
pojawia się efekt znudzenia i pewnego 
rodzaju „pasywna odporność”, czego 
przykładem jest schyłkowy okres ist-
nienia ZSRR. Według różnych relacji 
już teraz wielu Rosjan popierających 
początkowo inwazję na Ukrainę, szcze-
gólnie ze średniego i starszego pokole-
nia, nie potrafiąc odeprzeć konkretnych 
argumentów, np. o własnych stratach 
i ofiarach cywilnych, woli „po prostu 
o tym nie słyszeć”. Z punktu widze-
nia działań antywojennych jest to już 
pewien postęp w stosunku do maso-
wej ślepej wiary w słuszność działań 
Kremla. Jednocześnie można przewi-
dywać nasilenie się polaryzacji społe-
czeństwa i widocznego już „konfliktu 
pokoleń” w sprawie wojny na Ukrainie, 

której większość młodzieży nie popiera 
(dobrze ilustruje to zjawisko seria re-
portaży o nastrojach opublikowanych 
na portalu Meduza).

 y Mimo krachu planu podbicia Ukra-
iny w błyskotliwym blitzkriegu system 
propagandy i dezinformacji nadal ma 
wystarczające zasoby do prowadzenia 
wojny informacyjnej i będzie ją kon-
tynuował, także na arenie międzyna-
rodowej – pomimo znacznego ogra-
niczenia tam wpływów finansowych 
i propagandowych FR w wyniku sankcji 
(np. zamknięcie RT i Sputnika w UE, 
marginalizacja prorosyjskich lobby-
stów gospodarczych itp.). Zamknięcie 
się w „twierdzy informacyjnej” stwarza 
jedynie pozory defensywy i dezinforma-
cja obliczona na tworzenie podziałów, 
budowanie napięć i sianie wątpliwości 
będzie kontynuowana.

 y Warunkiem jakichkolwiek zmian 
w Rosji jest ewentualna kompromitacja 
W. Putina, np. w wyniku uświadomienia 
sobie przez Rosjan skali własnych strat, 
co mogłoby doprowadzić do upadku ca-
łej forsowanej przez niego wizji świata, 
a nawet jego prezydentury. Drogą do 
tego celu są oddolne działania komu-
nikacyjne, z decydującą rola Internetu. 
Reżimowe embargo informacyjne nie 
jest bowiem w pełni szczelne i z czasem 
może ulegać erozji.

 y Można oczekiwać modyfikacji narracji 
propagandowych uzasadniających woj-
nę, zgodnie z tezami zawartymi w ostat-
nim podpunkcie 3a niniejszego opra-
cowania. Największym zagrożeniem 
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jest intensyfikacja różnego rodzaju 
kremlowskich prowokacji militarnych 
lub politycznych, które dadzą nowe pa-
liwo propagandzie wojennej. W tym 
kontekście szczególnie groźny może 
być scenariusz, w którym reżimowi 
uda się przekonać społeczeństwo, że 

„Rosja została zaatakowana” – w takim 
przypadku odczucie „niechcianej” woj-
ny napastniczej może przekształcić się 
w poczucie „słusznej” wojny obronnej, 
z odwołaniem do lat 1941–1945 i to-
warzyszącej temu mobilizacji społe-
czeństwa.
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Wkraczając na terytorium Ukrainy, 
Rosja zintensyfikowała działania 

dezinformacyjne, utrudniając tym samym 
ocenę rzeczywistej sytuacji. Przejawem 
kremlowskiej propagandy był wzmożony 
ruch w przestrzeni informacyjnej, w ra-
mach której rozprzestrzeniano określone 
narracje na temat przyczyn wprowadzenia 
wojsk. Ograniczona skuteczność oddziały-
wania rosyjskiej dezinformacji jest efektem 
przemyślanej i konsekwentnie wdrażanej 
komunikacji strategicznej, w tym funkcjo-
nowania EU StratCom East czy spójnych 
przekazów NATO i UE. Choć odporność 
zachodnich mediów na fałszywe informacje 
wzrosła, przeciwdziałanie rosyjskiej kampa-
nii dezinformacyjnej wciąż jest wyzwaniem. 
W Rosji wynika ono z dążenia Władimi-
ra Putina do monopolizacji mediów, a na 
arenie międzynarodowej – z podważania 
zachodnich przekazów alternatywnymi 
informacjami. Przykładem są oskarżenia 
o zbrodnie przeciwko rosyjskojęzycznej lud-
ności, stanowiące główny element rosyjskiej 
argumentacji. 

Faktyczne zerwanie procesu pokojo-
wego poprzedziło uznanie przez Moskwę 

niepodległości dwóch separatystycznych 
regionów we wschodniej Ukrainie, tzw. Do-
nieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Re-
publiki Ludowej, których liderzy zwrócili się 
do Rosji z prośbą o pomoc w odparciu agre-
sji, jakiej mieli doświadczać ze strony ukra-
ińskiej armii. Potrzeba ochrony ludności 
„republik ludowych” stanowi oś kremlow-
skiej narracji. Uzasadniając decyzję o rozpo-
częciu „specjalnej operacji wojskowej”, Putin 
powoływał się na konieczność udzielenia 
pomocy tym, którzy od 2014 r. poddawani 
są rzekomym represjom ze strony „kijow-
skiego reżimu”1. „Będziemy dążyć do de-
militaryzacji i denazyfikacji Ukrainy oraz 
osądzenia tych, którzy dokonali licznych 
krwawych zbrodni przeciwko cywilom, 
w tym obywatelom Rosji”2 – zapowiadał. 
Również szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej 
Ławrow stawiał Rosję w roli ofiary, uzasad-
niając jej ofensywne reakcje koniecznością 
obrony. Deklarując gotowość do negocjacji 
z Kijowem, usprawiedliwiał kontynuację 
rosyjskich działań potrzebą zlikwidowania 

1 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=U-
GSpgjt44Vw, dostęp: 30.04.2022 r.

2 Tamże (tłum. własne).

Przyczyny konfliktu rosyjsko-ukraińskiego  
według Rosji

dr Marlena Zadorożna
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ukraińskiego potencjału militarnego, który 
miałby stanowić zagrożenie dla Rosji. Jed-
nocześnie przekonywał o dążeniach Rosjan 
do przywrócenia ładu demokratycznego na 
terytorium Ukrainy oraz wyeliminowania 
elementów ludobójstwa i neonazizmu3. 
W podobnym tonie wypowiadał się rosyjski 
minister obrony Siergiej Szojgu, podkreśla-
jąc, że rosyjskie wojsko nie okupuje Ukrainy 
i podejmuje wszelkie działania w celu ochro-
ny życia i bezpieczeństwa ludności cywil-
nej4. Ta argumentacja powielana jest przez 
kolejne frakcje. Na jednym z posiedzeń 
Nowogrodzkiej Dumy Obwodowej Jurij  
Bobryszew oznajmił: „Wszystkie środki, 
które zostały podjęte w celu pokojowego 
rozwiązania sytuacji na terytorium tych 
republik, nie doprowadziły do niczego. 
Rozpoczęła się otwarta wojna przeciwko 
mieszkańcom naszych dwóch bratnich re-
publik (…)”5. Zaznaczył konsekwentnie, że 
rosyjskie działania motywowane są demili-
taryzacją, a nie podbojem. O bezowocnym 
wykorzystaniu wszystkich środków poko-
jowych mówiono też w ramach ugrupo-
wania Sprawiedliwa Rosja – Patrioci – Za 
prawdę, powstałego z połączenia trzech 
prokremlowskich partii politycznych. For-
macja uznała działania Putina za poprawne. 
Poparła je również Komunistyczna Partia 
Federacji Rosyjskiej. Aleksiej Czursinow 

3 Zob. https://www.militarynews.ru/story.asp? 
rid=1&nid=568362&lang=RU, dostęp: 30.04.2022 r.

4 Zob. https://tass.ru/armiya-i-opk/13912143 
(tłum. własne), dostęp: 30.04.2022 r.

5 https://novoblduma.ru/infocenter/news/
deputatskiy-korpus-vyrazil-podderzhku-reshe-
niyam-prezidenta-rossii-vladimira-putina-po-za-
shchite-res/ (tłum. własne), dostęp: 30.04.2022 r.

z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji 
stwierdził: „Decyzja prezydenta o prze-
prowadzeniu operacji wojskowej w inte-
resie ludności rosyjskiej jest misją poko-
jową (…)”6, uznając jednocześnie decyzję 
Putina za przykład dalekowzrocznej polity-
ki. W kreowanym obrazie wydarzeń „spe-
cjalna operacja wojskowa” ma być zatem 
reakcją na rozlew krwi, środkiem koniecz-
nym, niezbędnym, mającym na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa obywateli, jak rów-
nież naturalnym następstwem podpisania 
między „republikami ludowymi” a Rosją 
porozumień o przyjaźni, współpracy oraz 
wzajemnej pomocy, stanowiących notabe-
ne fundament kremlowskiej propagandy. 
Dążenie do wyzwolenia rzekomo represjo-
nowanej ludności miało w pełni uzasadniać 
wkroczenie rosyjskich sił zbrojnych na te-
rytorium Ukrainy. 

Oskarżenia o zbrodnie przeciwko ro-
syjskojęzycznej ludności wykorzystywano 
także w 2014 r., uzasadniając tym agresję 
w celu aneksji Krymu. Są one stałym ele-
mentem antyukraińskiej kampanii dezin-
formacyjnej. W rosyjskich przekazach 
Ukraina kreowana jest na państwo sztucz-
nie utworzone, będące skutkiem ubocznym 
błędnych decyzji radzieckich przywódców. 
Już w 2008 r., przy okazji spotkania Rady 
NATO–Rosja w Bukareszcie, Putin miał 
zwrócić się do George’a W. Busha słowa-
mi: „Ukraina nie jest nawet państwem! 
Czym jest Ukraina? Część jej terytorium 
to Europa Wschodnia, a część – i to bardzo 

6 Tamże (tłum. własne).



16

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 

znacząca – została przez nas podarowana”7. 
Rosyjska argumentacja zasadza się zatem 
na narracji pozbawiającej Ukrainę histo-
rycznych podstaw funkcjonowania. Kreml 
deprecjonuje także zdolności ukraińskich 
władz do ochrony własnych obywateli oraz 
przedstawia Ukrainę jako siedlisko korup-
cji i neonazizmu, wykorzystując istniejące 
w niej skrajnie nacjonalistyczne środowi-
ska, których poparcie jest w rzeczywistości 
marginalne. Rosja stara się zatem utożsamić 
ukraińską elitę z neonazistami, a za jej doj-
ście do władzy obwinia inspirowaną przez 
Zachód kolorową rewolucję. Zarzuty te 
stanowią stałe elementy rosyjskiej antyza-
chodniej retoryki, która sprowadza się do 
oskarżania Zachodu o agresywną politykę 
i instrumentalne traktowanie Ukrainy. Jak 
tłumaczył Szojgu: „Najważniejsza jest dla 
nas ochrona Federacji Rosyjskiej przed 
militarnym zagrożeniem ze strony państw 
zachodnich, które próbują wykorzystać na-
ród ukraiński w walce z naszym krajem”8. 

W grudniu 2021 r. Kreml przekazał 
stronie amerykańskiej projekty poro-
zumień o gwarancjach bezpieczeństwa, 
domagając się ograniczenia obecności 
i aktywności wojskowej USA i NATO na 
obszarze poradzieckim i w Europie Środ-
kowej. Żądania zostały odrzucone, co Rosja 
zinterpretowała jako rażące ignorowanie 
jej interesów. Należy dodać, że pod ko-
niec ubiegłego roku Ławrow zwrócił się 
do strony amerykańskiej o interpretację 

7 https://www.kommersant.ru/doc/877224 
(tłum. własne), dostęp: 30.04.2022 r.

8 https://tass.ru/armiya-i-opk/13912143 (tłum. 
własne), dostęp: 30.04.2022 r.

zawartych w dokumentach OBWE zasad 
niepodzielności bezpieczeństwa oraz nie-
podejmowania przez żadnego z członków 
organizacji kroków, które zmniejszałyby 
bezpieczeństwo innych państw. Odwołu-
jąc się do prowadzonej na obszarze post-
sowieckim polityki, zagrażającej rzekomo 
rosyjskim interesom i bezpieczeństwu, 
Kreml ponownie stawia rosyjski naród 
w roli ofiary. Wizerunek ten Rosja uwiary-
gadnia, oskarżając Zachód o wzmacnianie 
rusofobii. Zdaniem Ławrowa dowodzi tego 
choćby demonstracyjne przypisywanie Ro-
sji planów wywołania wojny nuklearnej, 
która – jak twierdzi – mieści się wyłącznie 
w umysłach zachodnich, a nie rosyjskich 
polityków. Ławrow powołuje się na prowo-
kacyjne wypowiedzi o możliwości użycia 
broni jądrowej, przytaczając słowa prezy-
denta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, 
szefa francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le 
Driana, brytyjskiej minister spraw zagra-
nicznych Liz Truss, sekretarza generalnego 
NATO Jensa Stoltenberga czy prezyden-
ta USA Joe Bidena. „Podkreślam jeszcze 
raz, że nie poruszamy w tych dyskusjach 
tematu wojny nuklearnej, tematu trzeciej 
wojny światowej. Najwyraźniej potrzebne 
jest utrzymywanie opinii publicznej na Za-
chodzie w ciągłym napięciu, aby kontynu-
ować rusofobię (…)”9 – zaznaczył. W swojej 
argumentacji szef rosyjskiego MSZ odnosi 
się także do doktryny wojskowej Federa-
cji Rosyjskiej, określającej warunki użycia 
broni jądrowej. „Nie mamy [tam – przyp. 
aut.] żadnej eskalacji w celu deeskalacji, 

9 https://tass.ru/politika/13946889 (tłum. wła-
sne), dostęp: 30.04.2022 r.
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jak próbują nam to przypisywać zachodni 
analitycy”10 – przekonuje Ławrow. Uzasad-
nienie to wpisuje się zatem we wspomnianą 
wcześniej narrację, zakładającą, że Rosja nie 
prowadzi wojny, a dąży jedynie do przy-
wrócenia spokoju w manipulowanej przez 
Zachód Ukrainie.

Przyczyny konfliktu rosyjsko-ukraiń-
skiego przedstawiane w przekazach Kremla 
odciągają uwagę od realizacji rosyjskich 
celów strategicznych i demontażu tzw. 

10 Tamże (tłum. własne).

europejskiej architektury bezpieczeństwa. 
Sprowadzają się natomiast do przypisywa-
nia Rosji zarówno roli ofiary zachodniej 
agresywnej polityki, jak i roli wyzwoliciela 
bohatersko wspierającego represjonowaną 
ludność. W kreowanym obrazie wydarzeń 
„specjalna operacja wojskowa” staje się mi-
sją pokojową, co – mając na uwadze od-
działywanie psychologiczne i propagando-
we – może sprzyjać mobilizacji rosyjskiego 
społeczeństwa. 
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O historycznej jedności Rosjan i Ukraiń-
ców – tak brzmi tytuł artykułu Władi-

mira Putina, który został opublikowany 
na stronie internetowej prezydenta Rosji 
niespełna rok temu. W tym samym czasie 
wojska rosyjskie zajmowały pozycje wzdłuż 
granic rosyjsko-ukraińskiej i białorusko-
-ukraińskiej. Wszystko było częścią jed-
nego planu, którego realizację rozpoczęto 
24 lutego. Rolą artykułu było narracyjne 
przygotowanie tego, co miało się wydarzyć 
w nadchodzących miesiącach.

Tekst ten opublikowano jednocześnie 
w dwóch językach, rosyjskim i ukraińskim, 
co pozwala założyć, że był on skierowany 
do konkretnych grup docelowych. Dys-
kusje o tym, czy osiągnął zamierzony efekt 
wśród społeczności czy to ukraińskiej, czy 
rosyjskojęzycznych, należy oczywiście pro-
wadzić w kontekście niezrealizowanych za-
łożeń niedoszłego rosyjskiego blitzkreigu. 
Jednak taktyczna porażka propagandy hi-
storycznej niestety wcale nie musi oznaczać 
podobnego skutku w odniesieniu do osią-
gnięcia efektu długofalowego, np. wobec 
społeczeństw zachodnich.

Sama publikacja nie wnosi wiele nowego 
do historycznej narracji rosyjskiej wobec 
Ukrainy, aczkolwiek sposób jej ogłoszenia, 
uzyskany rozgłos i zawarte w niej tezy sta-
nowiły istotny wskaźnik zamiarów rosyj-
skiego przywódcy. Praktycy komunikacji 
w obszarze bezpieczeństwa od dłuższego 
czasu starają się bowiem zrozumieć środo-
wisko informacyjne na tyle, żeby pozwoli-
ło dostrzec jasne sygnały, które mogłyby 
wskazywać na zbliżające się podjęcie dzia-
łań zbrojnych. Akurat w tym przypadku nie 
potrzeba było skomplikowanych systemów 
analitycznych, żeby wyciągnąć konkretne 
wnioski dotyczące możliwych scenariuszy 
na nadchodzące miesiące.

Aby artykuł osiągnął jak największy 
rozgłos, uruchomiono jednocześnie całą 
machinę propagandową. Z jednej strony 
główne narzędzia masowe, jak RT i Sputnik, 
a z drugiej fermy trolli i botów wspólnie 
rozpoczęły mozolne budowanie zasięgu. 
W mediach wolnego świata tekstem dzie-
lono się jako ciekawostką, ostrzeżeniem, 
przykładem naiwności czy wręcz przeciw-
nie, wyrachowania. W każdym razie jasno 

kmdr por. Grzegorz Łyko

Propaganda historyczna Rosji



19

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 

należy stwierdzić, że informacja o tym, jak 
Putin patrzy na realia historyczne w kontek-
ście Ukrainy, zyskała rozgłos wśród społecz-
ności międzynarodowej nie tylko w wyniku 
szeroko prowadzonych działań rosyjskiej 
machiny propagandowej, a również (kto 
wie, czy nie głównie) poprzez rozgłos na-
dany przez media zachodnie, z mainstre-
amowymi włącznie11. 

Pomimo tego, że zbrodnie Rosjan na 
Ukrainie całkowicie wyeliminowały moż-
liwość jakiegokolwiek sukcesu propagan-
dowego wśród Ukraińców, można zary-
zykować stwierdzenie, że skutki działań 
informacyjnych w obszarze historycznym 
będą widoczne przy analizach zachodnich 
grup docelowych jeszcze długo. Już teraz 
należy więc podkreślić długofalowy zamiar 
towarzyszący rosyjskiej propagandzie hi-
storycznej.

W grudniu 2020 r. Centrum Eksperckie 
Komunikacji Strategicznej NATO w Rydze 
opublikowało raport dotyczący falsyfikacji 
historii jako narzędzia wpływu wykorzy-
stywanego przez Rosję. Podano przykłady 
„kreatywnego” podejścia do interpretacji 
kart podręczników historycznych w celu 
osiągnięcia bieżących skutków politycz-
nych i komunikacyjnych. W materiale 

11 To, jak istotny jest aspekt komunikacyjny 
wydarzeń z miesięcy poprzedzających inwazję 
Rosji na Ukrainę, jaką rolę odegrały analizy owego 
artykułu zestawione m.in. z wykorzystaniem infor-
macji wywiadowczych w celu aktywnego komuni-
kowania na temat ruchu sił rosyjskich, oraz to, jaki 
wpływ miało uzyskanie takiej świadomości na 
diametralnie inny od zamierzonego wynik pierw-
szych dni i tygodni ataku, będzie przedmiotem od-
dzielnej analizy.

rozpatrywano studia przypadku dotyczące 
Estonii, Finlandii, Litwy i Polski. W samym 
raporcie nie ma bezpośrednich odniesień 
do tożsamych sytuacji w Ukrainie, nato-
miast techniki zastosowane przez Rosjan 
nie różnią się praktycznie niczym od 
tych stosowanych wobec Kijowa obecnie, 
w ostatnich miesiącach czy minionych 
latach. 

Najczęściej podnoszoną i powielaną 
tezą wynikającą z rosyjskich pseudoanaliz 
historycznych jest twierdzenie, że Ukraina 
jest państwem sztucznym, wymyślonym. 
Putin sięga po kreatywne wykorzystanie 
jednych faktów historycznych, celowe po-
mijanie innych i specyficzną interpretację 
związków przyczynowo-skutkowych, aby 
udowodnić swoje wyimaginowane prawo 
do decydowania o państwowości ukraiń-
skiej. Zdecydowanie liczy na to, że prosty 
przekaz kryjący się pod hasłem o sztucz-
ności Ukrainy zostanie w świadomości 
grup docelowych z reguły niedążących do 
weryfikacji nudnych z natury zapisów do-
tyczących wydarzeń historycznych. 

Potencjalny odbiorca widzi w mediach 
krzykliwe leady artykułów, sensacyjne 
tytuły publikacji czy jeszcze bardziej cha-
rakterystyczne śródtytuły, a wszystko to 
wspiera prosty przekaz Kremla. Wzbudza 
to emocje, które sprawiają, że informacja 
taka zostaje w świadomości odbiorcy mimo 
jego woli. Niekoniecznie nawet z zamia-
rem przekonania do konkretnej interpre-
tacji historii, ale zawsze w celu wywołania 
wątpliwości w stosunku do wszystkich in-
terpretacji, również tych najbardziej dotąd 
wiarygodnych. 
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Serwisy fact-checkingowe torpedują 
propagandę historyczną akapit po akapicie, 
ale tego typu analizy i rekomendacje często 
czytamy już bez emocji, a co za tym idzie – 
bez należytego zaangażowania. Oczywiście 
to daleko idąca generalizacja, ale pomimo 
tego, że w ostatnich latach badania doty-
czące skuteczności weryfikacji prawdziwo-
ści przekazywanych danych pozwalają na 
nutkę optymizmu dotyczącą działań fact-  
-checkerów, w dalszym ciągu przyjmuje 
się, że informacją, która ma większe praw-
dopodobieństwo ukształtowania postawy 
odbiorcy, jest informacja docierająca do 
tegoż z wysoką dawką emocjonalną. 

Przyjrzyjmy się zatem temu, co poza 
twierdzeniami dotyczącymi sztuczności 
idei państwowości rosyjska propaganda 
historyczna zarzuca Ukrainie. W pierw-
szej kolejności zaobserwować można spe-
cyficzne traktowanie części ziem, miały one 
bowiem zostać przyłączone do pierwotne-
go terytorium kraju w sposób arbitralny, 
lekkomyślny i lekceważący w stosunku do 
integralności Rosji. Ten przekaz dotyczy 
przyłączenia do sowieckiej Ukrainy tere-
nów na wschodzie i południu oraz Krymu. 
Tego typu określenie historycznych środ-
ków ciężkości prowadzi do twierdzenia, że 
nawet jeżeliby rozpatrywać Ukrainę jako 
niezależne państwo, to nie należałoby brać 
pod uwagę tych właśnie ziem. 

Ponadto niemal w każdym źródle pod-
kreśla się, że Ukraińcy należą do słowiań-
skiej cywilizacji prawosławnej. W tym kon-
kretnie przypadku kontrowersje wynikają 
z nadinterpretacji historycznej, która rzeko-
mo bezpośrednio wpływa na współczesne 

realia polityki zagranicznej. Twierdzi się bo-
wiem, że kwestia pochodzenia determinu-
je brak możliwości skutecznej integracji ze 
światem zachodnim, co rzekomo wyklucza 
starania państwa ukraińskiego o dołączenie 
do wspólnoty w ramach Unii Europejskiej 
i Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

W tekstach przygotowanych na potrze-
by prowadzenia walki informacyjnej na 
kartach historii Rosjanie podkreślają szcze-
gólną rolę Kijowa dla samego powstania 
Rosji. I znowu odpowiednie zestawienie 
konkretnych wydarzeń wykorzystywane 
jest do ekstrapolacji na współczesne moż-
liwości państwa ukraińskiego do wyboru 
własnej drogi. Ukraina bowiem zgodnie 
z twierdzeniami propagandy kremlowskiej 
nie może skutecznie zapewnić dobroby-
tu swoim obywatelom poza tzw. ruskim 
mirem. 

Sama konstrukcja ruskiego miru jest zja-
wiskiem komunikacyjnie interesującym, 
gdyż poprzez odwołania do specyficznego 
postrzegania wydarzeń sprzed lat próbuje 
się uzasadnić współczesne wybory poli-
tyczne i gospodarcze, które do tej pory nie 
prowadziły i z dużym prawdopodobień-
stwem nie będą prowadzić do stworzenia 
warunków obywatelom – czy ukraińskim, 
czy rosyjskim, czy szerzej – rosyjskojęzycz-
nym do rozwoju, indywidualizmu, groma-
dzenia bogactwa, nie mówiąc już o braku 
podstawowych wolności i swobód. 

Kolejnym, i to bardzo często stosowa-
nym zarzutem propagandy historycznej 
jest przypisanie głęboko prorosyjskich 
postaw i wierzeń ukraińskiej ludności ro-
syjskojęzycznej. Mit ten obalony został 
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błyskawicznie po rozpoczęciu ataku Rosji 
na Ukrainę, a można założyć, że mógł sta-
nowić jeden z filarów narracyjnych podję-
cia decyzji o rozpoczęciu wojny. 

Teoretycy komunikacji strategicznej 
bardzo często podkreślają przewagę ko-
munikacji poprzez działania nad zwykłą 
komunikacją werbalną. I w tym przypadku 
nie jest ważne, jak rozbudowanych środ-
ków użyto w stosunku do prób przekonania 
Ukraińców, fakt niszczenia terenów miast 
i całych obszarów zamieszkiwanych przez 
główną grupę docelową propagandy nie 
tylko nie pozwala na jakąkolwiek skutecz-
ność, ale wręcz przeciwnie – buduje trwałe 
postawy negatywne. Niestety należy zauwa-
żyć, że dla świadomości międzynarodowej 
społeczności, zwłaszcza tej oddalonej geo-
graficznie od wschodniej flanki NATO, 
tego typu interpretacja historyczna może 
stanowić rzeczywisty argument, który na-
leży brać pod uwagę przy formułowaniu 
ocen tego, co dzieje się obecnie na wschód 
od Dniepru. 

Historyczne aspekty wspólnej historii 
regionu przedstawiane są przez Rosjan 
zawsze w formie czarno-białej i stanowią 
podstawę do współczesnych narracji wobec 
Ukrainy. Putin w swoim artykule twierdzi, 
że Rosjanie i Ukraińcy to w zasadzie jeden 
naród, a wspólne dziedzictwo historyczne 
jest na tyle silne, że jedynym powodem, dla 
którego pełna integracja obu narodów była 
niemożliwa, są wpływy obcych sił, przede 
wszystkich Europy, pragnącej rzekomo nie 
dopuścić do integracji tzw. ruskiego miru. 

Część przekazu, jak to z reguły bywa 
w przypadku propagandy rosyjskiej, stoi 

w sprzeczności do pozostałych stwierdzeń. 
I tak oto ludność Ukrainy, podobnie zresztą 
jak obywatele innych państw należących 
wcześniej do ZSRR, które obrały jasny kurs 
na Europę i szerszy świat zachodni, oskar-
żana jest o zakorzenione od dawna nazi-
stowskie poglądy. Dodatkowo dochodzi do 
jawnego ograniczania roli Ukrainy w poko-
naniu nazizmu i zwycięstwie w II wojnie 
światowej. I po raz kolejny można zauważyć 
sprzeczności narracyjne, które wymykają 
się jakiejkolwiek próbie logicznego zro-
zumienia historycznych narracji Kremla. 
Z jednej strony bratnie i tożsame narody, 
z drugiej – zwaśnione i stojące po dwóch 
stronach oczywistego sporu ideologi- 
cznego. 

Oskarżenia tego typu powtarzane 
w opracowaniach historycznych prowadzą 
do budowania negatywnych postaw w sto-
sunku do Ukraińców, a w zasadzie do prób 
masowego szerzenia podejścia, które sami 
Ukraińcy określają mianem ukrainofobii. 
Sprzeczności w przekazie – dotyczące z jed-
nej strony budowania mylnego postrzega-
nia obu narodów jako w zasadzie jednego, 
z drugiej natomiast zakorzenienia uprze-
dzeń wśród Rosjan – świadczą o zróżnico-
waniu grup docelowych również w Rosji. 
Najwyraźniej rzeczywiste badania na te-
mat budowania poparcia wśród populacji 
rosyjskiej, dostępne najprawdopodobniej 
jedynie na Kremlu, wskazały konieczność 
dywersyfikacji narracji i dostosowania 
przekazu do zidentyfikowanych oczekiwań 
poszczególnych odbiorców. 

Trendy dotyczące intensyfikacji jed-
nych elementów propagandy historycznej, 
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a marginalizacji innych wynikają oczywi-
ście z koniunkturalnego podejścia i zwy-
czajnej potrzeby chwili. Zmiana dostrze-
galna była przede wszystkim po pierwszym 
ataku na Ukrainę, w 2014 r. Rezultatem, jaki 
obserwujemy, jest znaczny wzrost poziomu 
zagrożenia odczuwalnego przez rosyjskie 
grupy docelowe, nie tyle w stosunku do sa-
mej Ukrainy, ile przede wszystkim wobec 
europejskich dążeń Kijowa. 

Z jednej strony niedomówienia i prze-
inaczenia Kremla w propagandzie histo-
rycznej są wyraźnie dostrzegalne, jednak 
z jakiegoś powodu odnoszą widoczny 
skutek na odbiorcach na całym świecie. 
Wspomniany na wstępie raport centrum 
eksperckiego rekomenduje wdrożenie kilku 
mechanizmów pozwalających na obniżenie 
potencjalnej skuteczności tego typu działań 
informacyjnych. 

Jest to przede wszystkim kontynuacja 
własnych badań historycznych i ich peł-
na transparentność. Reaktywna polityka 
informacyjna jest z reguły znacznie mniej 
efektywna niż proaktywna komunikacja. 
W przypadku zagadnień historycznych na-
leżałoby postawić właśnie na pierwszeń-
stwo podejścia proaktywnego. Należy rów-
nież mieć możliwość szybkiej identyfikacji, 
a co za tym idzie – neutralizacji kłamliwych 
materiałów historycznych poprzez rzetel-
ne i bezsporne zestawienia faktów i ich 
interpretacji historycznej, którymi można 
w każdej chwili zareagować na próby pod-
ważenia przedyskutowanej i uzgodnionej 
obwiązującej wiedzy. 

Niezwykle istotnym aspektem przy 
komunikowaniu złożonych koncepcji 

historycznych jest sama jakość komunika-
cji i siła przekazu gwarantowana przez od-
powiedniego komunikatora. Należy jasno 
stwierdzić, że skuteczność swojej propagan-
dy historycznej Rosja zawdzięcza w dużej 
mierze temu, że jest ona prezentowana 
przez kluczowych graczy politycznych. 
Akademicy w zestawieniu z profesjonalny-
mi komunikatorami bardzo często sprawia-
ją mylne wrażenie mniej profesjonalnych 
tylko i wyłącznie dlatego, że nad narracją 
historyczną Rosji pracuje cała machina 
propagandowa, wykorzystywane są różne 
metody dotarcia do odbiorców i budowa-
na jest swojego rodzaju bańka informacyj-
na, niemal niemożliwa do przebicia przez 
nieumiejętną komunikację. Należy więc 
zbudować potencjał informacyjny i odpo-
wiednie kanały, przez które rzetelna wie-
dza historyczna trafiałaby do tych samych 
odbiorców. 

Całej sprawie nie pomaga oczywiście 
specyfika edukacji historycznej w szko-
łach, która znacznie odbiega atrakcyjno-
ścią od spreparowanych w ramach in-
fotainment przekazów propagandowych 
Rosjan. Odpowiednio wzmocniona edu-
kacja historyczna powinna więc iść w parze 
z rozszerzoną edukacją medialną, w której 
podstawowymi kryteriami oceny odbiera-
nego materiału i doboru źródeł są transpa-
rentność, wiarygodność i rzetelność. 

Atak Rosji na Ukrainę podważył w za-
sadzie całe starania propagandy rosyjskiej 
ostatnich lat, nie tylko jej historycznej 
części. Krwawe działania zbrojne wobec 
Ukraińców wytrąciły większość argumen-
tów narracyjnych, jakie Kreml wydawał 
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się posiadać wobec Europy i całego świata 
zachodniego. Jednak rosyjska interpre-
tacja zapisów kart historii zawsze będzie 
wykorzystywana do budowania ewentu-
alnego zrozumienia wśród zewnętrznych 
grup docelowych. Choć jej bezwzględna 

skuteczność wewnętrzna wynika z herme-
tycznego charakteru rosyjskiego środo-
wiska informacyjnego, w dalszym ciągu 
będzie odpowiednio preparowana, żeby 
stanowić przynajmniej oficjalną wymówkę 
do podjęcia takich, a nie innych kroków. 
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Cykl rozważań prawnych. Część 3. 
Wybrane aspekty prawne cenzury 
w Rosji

W mediach pojawia się wiele informacji 
na temat tego, jak dużym poparciem spo-
łecznym wśród zwykłych Rosjan cieszy się 
agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
Wynik ten, oscylujący wokół 80% popar-
cia12, przypisywany jest głównie skutecz-
ności rosyjskiej propagandy, jednak nie jest 
to pełen obraz problemu. W sytuacji agresji 
wojennej nawet propaganda rosyjska nie 
jest bowiem w stanie zatuszować prawdy 
o rosyjskich zbrodniach wojennych. I tu na 
scenę wchodzi prawo. 

Przy pomocy odpowiednich zakazów 
i kar, po pierwsze, społeczeństwo rosyjskie 
jest pozbawiane dostępu do informacji, 
a po drugie – dramatycznie ograniczana 
jest wolność słowa w Rosji. 

Zacznijmy więc od początku, bo prawo 
ograniczające wolność słowa było w Rosji 
wprowadzane od wielu już lat, powoli za-
ciskając pętlę. W niniejszym artykule przy-
toczę rozwiązania prawne, które zostały 

12 https://www.levada.ru/en/, dostęp: 26.04.2022 r.

wprowadzone w 2022 r. lub które mają zna-
czenie dla zrozumienia zmian dokonywa-
nych w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej 
po 24.02.2022 r.13 

Wszędzie ci agenci 

25.11.2017 r. rosyjska Duma Państwowa 
uchwaliła zmiany w przepisach14, zgodnie 
z którymi zagraniczne środki masowego 
przekazu rozpowszechniające drukowane, 
dźwiękowe, audiowizualne i inne przekazy 
oraz materiały mogą zostać uznane za agen-
ta zagranicznego. 

W zamyśle ustawodawców przepisy te 
miały pozwolić obywatelom na otrzymy-
wanie informacji o źródle przekazującym 

13 Osoby zainteresowane wcześniejszymi dzia-
łaniami ograniczającymi wolność słowa w Rosji od-
syłam do cyklu Center for European Policy Analysis 
(CEPA) autorstwa Andreja Soldatova i Iriny Boro-
gan Nowa żelazna kurtyna. Suwerenny internet w Ro-
sji, https://cepa.org/a-new-iron-curtain-russias-so-
vereign-internet/, dostęp: 26.04.2022 r.

14 Ustawa nr 275060-7 O zmianach w art. 10–4 
i 15–3 ustawy federalnej „O informacji, technolo-
giach informacyjnych i ochronie informacji” oraz 
art. 6 ustawy Federacji Rosyjskiej „O środkach 
masowego przekazu”, https://sozd.duma.gov.ru/
bill/275060-7, dostęp: 24.04.2022 r.

Anna Pacholska 

Wojenna „wolność” słowa,  
czyli prawo na usługach tyrana
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informacje w mediach publicznych, a me-
diom zagranicznym – na prowadzenie 
uczciwej konkurencji w rosyjskiej prze-
strzeni informacyjnej – jawność wobec 
społeczeństwa czy zdrowa konkurencja 
zawsze jest słusznym postulatem w pań-
stwach demokratycznych, jednak te po-
stulaty były tylko przykrywką. Główny cel 
ustawy jest bowiem znacznie groźniejszy 
– umożliwienie państwu „zmniejszenia ilo-
ści stronniczych i nierzetelnych informacji 
rozpowszechnianych za pośrednictwem 
zagranicznych mediów na terytorium Fe-
deracji Rosyjskiej”15. 

Ustawa zawiera stricte cenzorskie prze-
pisy i plasuje „materiały informacyjne za-
granicznej lub międzynarodowej organi-
zacji pozarządowej, której działalność jest 
uważana za niepożądaną na terytorium 
Federacji Rosyjskiej”, na równi z „wzywa-
niem do masowych rozruchów, działań eks-
tremistycznych lub udziału w masowych 
(publicznych) imprezach organizowanych 
z naruszeniem ustalonej procedury”16. Prze-
pisy te do 2022 r. były kilkukrotnie zmie-
niane i zaostrzane, m.in. ustawą o odpo-
wiedzialności za naruszenie trybu działania 
mediów zagranicznych.

Rozumienie tych przepisów jest bardzo 
istotne w kontekście zwalczania wolnych 
mediów w Rosji. Są one bowiem likwido-
wane na podstawie obowiązujących w Rosji 
przepisów. 

Samo pojęcie agenta zagranicznego 
pojawiło się w ustawodawstwie rosyjskim 

15 https://sozd.duma.gov.ru/bill/275060-7, do-
stęp: 24.04.2022 r.

16 Tamże.

w 2012 r. Zgodnie z nim organizacja non-
-profit, która uczestniczy w działalności po-
litycznej w Rosji i jednocześnie otrzymuje 
fundusze od zagranicznych organizacji lub 
obywateli, może zostać uznana za agenta 
zagranicznego.

Zgodnie z tym prawem finansowane 
z zagranicy polityczne organizacje non-pro-
fit muszą samodzielnie zarejestrować się 
w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości 
jako „zagraniczni agenci”. W 2014 r. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości otrzymało prawo 
do samodzielnego wpisywania organiza-
cji non-profit do rejestru „zagranicznych 
agentów”17.

W 2020 r. prawo to zostało ponownie 
zaostrzone i także pojedynczy obywatel 
może być uważany za agenta zagranicz-
nego, jeśli otrzymuje wsparcie z zagranicy 
oraz rozpowszechnia informacje (w tym 
audio i wideo) w interesie zagranicznego 
środka masowego przekazu. Przed takimi 
osobami zamknięte są stanowiska w służbie 
publicznej czy administracji samorządowej. 

Zarówno organizacje pozarządowe, jak 
i osoby fizyczne muszą składać sprawozda-
nia ze swoich działań i wydatkowania środ-
ków zagranicznych. Ponadto w przypadku 
wzmianki o osobie lub organizacji będącej 
agentem zagranicznym musi to być ozna-
czone w materiale prasowym. Brak takiego 
oznaczenia w materiałach informacyjnych 
podlega karze grzywny od 2 tys. rubli dla 
obywateli oraz 50 tys. rubli dla osób praw-
nych. Kara może obejmować także konfi-
skatę przedmiotu przestępstwa. 

17 http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_163934/, dostęp: 24.04.2022 r.
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Kary za niewygodną prawdę 

Kolejnym etapem łamania wolności sło-
wa w Rosji – już bezpośrednio związanym 
z agresją na Ukrainę – jest wprowadzenie 
na początku marca 2022 r. nowego prawa 
dotyczącego odpowiedzialności za rozpo-
wszechnianie fake newsów o działaniach 
rosyjskich sił zbrojnych, poprzez noweli-
zację Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 
oraz art. 150 i 151 Kodeksu postępowania 
karnego Federacji Rosyjskiej18. 

Kary mogą sięgać nawet półtora miliona 
rubli. Jeśli fałszerstwa spowodowały poważ-
ne konsekwencje, grozi za to kara pozba-
wienia wolności do 15 lat. Przewiduje się 
również odpowiedzialność za publiczne 
nawoływanie do wprowadzenia sankcji 
wobec Rosji. 

Oficjalną motywacją uchwalenia takie-
go prawa przedstawioną przez Przewod-
niczącego Dumy Państwowej była ochro-
na rosyjskich żołnierzy i funkcjonariuszy 
oraz ochrona prawdy19. Zgodnie z ustawą 
publiczne rozpowszechnianie fałszywych 
informacji zawierających dane o użyciu Sił 
Zbrojnych FR w celu ochrony interesów 
Federacji Rosyjskiej i jej obywateli oraz 
utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa będzie podlegało karze 
grzywny od 700 tys. do 1,5 mln rubli. Moż-
liwe jest również pozbawienie wolności na 
okres do 3 lat.

18 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203250068, dostęp: 24.04.2022 r.

19 http://duma.gov.ru/news/53620/, dostęp: 24.04. 
2022 r.

Jeśli naruszenie prawa zostało popełnio-
ne poprzez nadużycie stanowiska służbo-
wego, motywowane nienawiścią lub wro-
gością polityczną, ideologiczną, rasową, 
narodową lub religijną albo nienawiścią 
lub wrogością wobec jakiejkolwiek grupy 
społecznej, kara pozbawienia wolności 
może wynosić do 10 lat. A jeśli sąd uzna, 
że konsekwencje czynu były poważne – to 
nawet do 15 lat.

Osobom, na które nałożono kary admi-
nistracyjne za publiczne dyskredytowanie 
Sił Zbrojnych FR, grozi grzywna w wyso-
kości od 100 tys. do 300 tys. rubli lub kara 
pozbawienia wolności do 3 lat, bez prawa 
zajmowania określonych stanowisk i pro-
wadzenia określonej działalności przez ten 
sam okres.

Bardzo szybko, bo już 22.03.2022 r. 
przeprowadzono nowelizację20 tych prze-
pisów, rozszerzając je także na informacje 
dotyczące działalności rosyjskich agencji 
rządowych za granicą. Zmiany w Kodeksie 
karnym przewidują, że „publiczne rozpo-
wszechnianie świadomie fałszywych in-
formacji, pod pozorem informacji wiary-
godnych, zawierających dane o działalności 
organów państwowych Federacji Rosyjskiej 
poza terytorium Federacji Rosyjskiej na 
rzecz ochrony interesów Rosji i jej obywa-
teli, utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa” będzie karane grzywną 
od 700 tys. do 1,5 mln rubli lub karą po-
zbawienia wolności do 3 lat.

20 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203250068, dostęp: 24.04.2022 r.
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Praktyczne zamykanie wolnych 
mediów 

Przejdźmy więc do działań wykonaw-
czych wyżej opisanych przykładów prawa 
rosyjskiego. Wobec mediów egzekwowa-
niem prawa zajmuje się Federalna Służ-
ba Nadzoru w Dziedzinie Komunikacji, 
Technologii Informacyjnych i Komunikacji 
Masowej21 – Roskomnadzor, utworzona 
16.03.2009 r. To służba o bardzo szerokich 
kompetencjach, znacznie szerszych niż pol-
ska KRRiTV, odpowiedzialna zarówno za 
przydział częstotliwości czy ochronę da-
nych osobowych, jak i interesujące nas tu 
najbardziej przestrzeganie rosyjskiej kon-
stytucji i prawa przez media i platformy 
internetowe działające na terytorium Rosji. 

Z bardziej interesujących działań zawar-
tych w dokumencie konstytuującym Ro-
skomnadzor prowadzi on swoisty indeks 
stron zakazanych: „Jednolity rejestr nazw 
domen, indeksów stron internetowych 
w Internecie i adresów sieciowych, umoż-
liwiający identyfikację stron internetowych 
w Internecie, zawierających informacje, 
których rozpowszechnianie jest zabronione 
w Federacji Rosyjskiej”. Ma też kompetencje 
do ingerowania „w przypadku zagrożeń dla 
trwałości, bezpieczeństwa i integralności 
funkcjonowania na terytorium Federacji 
Rosyjskiej sieci informacyjno-telekomuni-
kacyjnej «Internet» i publicznej sieci łącz-
ności”. Mówiąc prościej, w dokumentach już 
w 2019 r. przewidziano możliwość odcięcia 
rosyjskiego Internetu (RuNet) od globalnej 
infrastruktury. Roskomnadzor nadzoruje 

21 https://rkn.gov.ru/about/, dostęp 24.04.2022 r.

także proces wpisywania podmiotów jako 
zagranicznych agentów i wszystkich for-
malności z tym związanych. Koordynuje 
także tworzenie nazw domen interneto-
wych tworzących rosyjską strefę domeny 
narodowej22. 

Ciekawe jest prześledzenie oficjalnych 
komunikatów Roskomnadzoru23 od czasu 
napaści Rosji na Ukrainę. Są one skiero-
wane zarówno przeciwko gigantom IT, jak 
i zawierają groźby oraz ostrzeżenia skiero-
wane do rosyjskich mediów. 

Już 26.02.2022 r. Roskomnadzor opubli-
kował komunikat, w którym informuje, że 
media: Echo Moskwy, InoSMI, Mediazo-
na, New Times, Dożd, Svobodnaya Pressa, 
Krym.Reali, „Nowaja Gazeta”, „Dzienni-
karz”, „Lenizdat” otrzymały zawiadomienia 
o konieczności usunięcia fałszywych infor-
macji „o ostrzale ukraińskich miast i śmier-
ci ludności cywilnej na Ukrainie w wyniku 
działań Armii Rosyjskiej, a także materiały, 
w których nazywa się trwającą operację ata-
kiem, inwazją lub wypowiedzeniem wojny”.

W przypadku nieusunięcia tych infor-
macji „dostęp do tych zasobów zostanie 
ograniczony zgodnie z art.  15.3 ustawy 
federalnej nr 149-FZ «O informacji, tech-
nologiach informacyjnych i ochronie in-
formacji»”, a przestępstwo to jest zagrożone 
karą grzywny w wysokości do 5 mln rubli 
– czytamy dalej w komunikacie. Komunikat 
kończy zaś pełne troski zalecenie weryfi-
kowania informacji oraz podkreślenie, że 

22 Tamże.
23 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/p40/, dostęp: 

24.04. 2022 r.
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to rosyjskie oficjalne źródła informacji są 
wiarygodne.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
1 marca strony internetowe jedynego nie-
zależnego rosyjskiego kanału telewizyjnego, 
TV Dożd, i znanego liberalnego nadawcy 
radiowego, Echo Moskwy, zostały zablo-
kowane24 przez Roskomnadzor. 4 marca 
Meduza, popularny łotewski serwis inter-
netowy skoncentrowany na Rosji, ogłosił25, 
że został zablokowany w rosyjskiej sieci. 
28 marca, w odpowiedzi na ostrzeżenia 
władz, „Nowaja Gazieta” oficjalnie zaprze-
stała26 działalności, a powodem był fakt, 
że w jednym z artykułów nie oznaczono 
wymienionej organizacji pozarządowej 
jako „zagranicznego agenta”. 9 kwietnia 
zakazano również wydawania dwóch ko-
lejnych niezależnych gazet internetowych, 
„Diskurs”27 i „Cholod”28. 15 kwietnia wielu 
wybitnych dziennikarzy czy politologów 
zostało oznaczonych jako „zagraniczni 
agenci”29. 
Wiele z tych mediów stara się nadal w ogra-
niczony sposób nadawać i tak jak „Cholod” 

24 Russian telecoms watchdog Roskomnadzor 
confirms block of Ekho Moskvy, TV Rain websites 
(interfax.com), dostęp: 24.04.2022 r.

25 https://meduza.io/en/feature/2022/03/04/
we-ain-t-done-yet, dostęp: 24.04.2022 r.

26 ‘Novaya Gazeta’, Russia’s last independent new-
spaper, shuts down (lemonde.fr), dostęp: 24.04.2022 r.

27 Telegram: Contact @discoursio, dostęp: 
24.04. 2022 r.

28 «Холод» заблокировали. Объясняем, что 
теперь делать – Журнал «Холод» (holod.media), 
dostęp: 24.04.2022 r.

29 Russian Journalists, Political Scientist Decla-
red ‘Foreign Agents’ – The Moscow Times, dostęp: 
24.04.2022 r.

czy Meduza publikują dla swoich czytel-
ników, widzów, słuchaczy instrukcje ob-
chodzenia cenzury. Można mieć dostęp 
do niezależnych informacji poprzez ob-
serwowanie kont tych tytułów w mediach 
społecznościowych czy zapisanie się na listę 
mailingową. Ale przede wszystkim zaleca-
ją korzystanie z VPN i publikują listę sieci 
VPN z linkami do ich pobrania. Ponadto 
polecają instalację wtyczek do przeglądarek, 
które pomagają omijać nałożone blokady. 
Aż wreszcie instruują, jak używać sieci 
Tor30. 

Instrukcje te są bardzo przejrzyste i za-
wierają wszelkie niezbędne linki, tak aby 
jak najwięcej osób mogło z nich korzystać. 
Podobnie aplikacje tych portali, tak jak apli-
kacja Meduza, mają wbudowane funkcje, 
które pozwalają omijać obowiązującą cen-
zurę. Trzeba jednak stale aktualizować apli-
kację, aby reagować na podatności. Wszyst-
ko to dotyczy jednak tylko świadomej części 
społeczeństwa. Nie ma też gwarancji, jak 
długo Roskomnadzor nie ograniczy także 
tych alternatywnych źródeł informacji. Sko-
ro nawet pozostałe w Rosji media potrafi 
ostrzegać, aby nie publikowały wywiadu 
z prezydentem Zełeńskim31. 

Zastraszanie zwykłych Rosjan 

A co takie prawo oznacza dla zwykłych 
obywateli? Rosyjski prawnik zajmują-
cy się prawami człowieka Pavel Chikov 

30 https://holod.media/2022/04/09/chto-de-
lat-esli-holod-zapretyat-pismo-na-sluchaj-blo-
kirovki/, dostęp: 25.04.2022 r.

31 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74224.
htm, dostęp: 26.04.2022 r.
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zamieścił32 bardzo przydatną infografikę 
pokazującą statystycznie sprawy o przestęp-
stwa wszczęte przeciwko aktywistom poko-
jowym w Rosji w okresie od 24.02.2022 do 
20.04.2022 r. Każdemu przestępstwu przy-
pisany jest odpowiedni artykuł Kodeksu 
karnego, za którego naruszenie zatrzymy-
wani są aktywiści. 

Większość spraw karnych dotyczy anty-
wojennych wypowiedzi i działań, tzw. fake 
newsów na temat armii rosyjskiej i innych 
organów państwowych (wprowadzony 
omówioną wyżej nowelizacją art. 207.3 Ko-
deksu karnego). Nie wszczęto jeszcze spraw 
z innych nowych artykułów – za nawoływa-
nie do stosowania sankcji (art. 284.2 Kodek-
su karnego) i wielokrotne dyskredytowanie 
sił zbrojnych (art. 280.3 Kodeksu karnego).

Na drugim miejscu znajdują się przy-
padki wandalizmu (art. 214 Kodeksu 
karnego). Są to oskarżenia dotyczące 
przypadków, kiedy ludzie malują pomni-
ki w kolorach flagi ukraińskiej, zrównują 
„Z” ze swastyką, piszą „Nie dla wojny” 
i w inny sposób wyrażają swoje opinie na jej  
temat.

Na trzecim miejscu znajduje się prze-
moc wobec policjantów. Główna grupa 
przypadków pojawiła się w pierwszych 
dniach działań wojennych, kiedy podczas 
protestów przeciwko wojnie dochodziło 
do starć z policjantami (art. 318 Kodeksu 
karnego). W tym samym czasie zatrzy-
mano dziewięciu działaczy z Petersburga 
pod zarzutem terroryzmu telefonicznego 
(art. 207 Kodeksu karnego). 

32 https://t.me/pchikov/4830, dostęp: 25.04. 2022 r.

Źródło: https://t.me/pchikov/4830, dostęp: 
25.04.2022 r.

„Uziemienie” gigantów IT

Działania rosyjskich władz są skierowa-
ne także przeciwko mediom zagranicznym 
oraz platformom społecznościowym, po-
pularnym w Rosji tak samo, jak na całym 
świecie. 

W czerwcu 2021 r. rosyjska duma uchwa-
liła Ustawę nr 1176731-7 o działalności osób 
zagranicznych w sieci informacyjno-teleko-
munikacyjnej „Internet” na terytorium Fe-
deracji Rosyjskiej33, zwaną potocznie ustawą 
o „uziemieniu” gigantów IT. 

Zgodnie z ustawą właściciele zagra-
nicznych zasobów informacyjnych, któ-
rych dzienna liczba odbiorców przekracza 
pół miliona rosyjskich użytkowników, są 
zobowiązane utworzyć w Rosji oddział, 
przedstawicielstwo lub upoważnioną oso-
bę prawną, zarejestrować osobiste konto na 
stronie internetowej Roskomnadzoru oraz 
umieścić na swoich stronach elektroniczny 
formularz służący do przekazywania infor-
macji zwrotnych przez rosyjskich obywateli 
lub organizacje.

33 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202107010014, dostęp: 26.04.2022 r.



30

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 

„Obecne ustawodawstwo Federacji Ro-
syjskiej nie zawiera bezpośredniego zobo-
wiązania firm internetowych świadczących 
usługi informacyjne dla obywateli rosyj-
skich do ustanowienia w Federacji Rosyj-
skiej podmiotu prawnego uprawnionego 
do działania w imieniu takiej firmy, co po-
zwala im formalnie pozostawać poza jurys-
dykcją rosyjską” – czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa przewiduje także szereg rozwią-
zań praktycznych, takich jak: oznaczanie 
stron w wyszukiwarkach internetowych in-
formacją o niezgodności z prawem, wyklu-
czanie ich z wyników wyszukiwarek, zakaz 
reklamowania obraźliwych treści w Rosji 
oraz umieszczania w tych serwisach reklam 
skierowanych do Rosjan. Wśród zaostrzeń 
jest także możliwość objęcia sankcjami kon-
kretnych osób: umieszczenie na liście osób, 
na rzecz których zabronione jest dokony-
wanie przelewów pieniężnych i przyjmowa-
nie płatności przez osoby fizyczne i prawne, 
a także częściowe i całkowite blokowanie 
środków tych osób na terytorium Rosji.

Jak podaje Roskomnadzor w komunika-
cie z 4.02.2022 r.34, na stronie internetowej 
Roskomnadzoru swoje konta zarejestrowa-
ły Apple Distribution International, Twit-
ter, TikTok, Likeme, Viber Media i Spotify. 
Wszystkie oprócz Twittera zamieściły także 
wymagany ustawą elektroniczny formularz 
opinii. Roskomnadzor informował też, że 
firmy sukcesywnie dostarczają dokumenty 
formalne dotyczące ustanowienia przedsta-
wicielstw w Rosji. Natomiast firmy, które nie 
spełniają wymogów ustawy, będą poddane 

34 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74060.
htm, dostęp: 26.04.2022 r. 

ograniczeniom, takim jak: zakaz reklamy, 
usuwanie z wyników wyszukiwania, ogra-
niczenie płatności i transferów środków, 
a także możliwość zastosowania środków 
technologicznych – od spowolnienia ruchu 
do całkowitego zablokowania zasobów in-
ternetowych w Rosji.

20.04.2022 r. ukazała się z kolei informa-
cja o tym, że projekt ustawy wprowadzają-
cej kary dla właścicieli platform społecz-
nościowych za nieprzestrzeganie ustawy 
o „unieszkodliwieniu” gigantów IT został 
przyjęty w pierwszym czytaniu35. Chodzi 
o Ustawę nr 84631-836 w sprawie wpro-
wadzenia zmian do Kodeksu wykroczeń 
administracyjnych Federacji Rosyjskiej 
(w zakresie wyjaśnienia odpowiedzialności 
administracyjnej za niektóre przestępstwa 
w dziedzinie komunikacji i informacji).

Gigantom informatycznym grozi grzyw-
na w wysokości do jednej dziesiątej całko-
witego przychodu podmiotu zagranicznego 
za odmowę umieszczenia konta użytkowni-
ka na stronie internetowej Roskomnadzoru. 
Takie same kary będą nakładane na firmy 
za odmowę umieszczenia elektronicznego 
formularza opinii na swojej stronie interne-
towej i rejestracji indywidualnego konta na 
stronie Roskomnadzoru.

Przewiduje się także nakładanie sank-
cji na operatorów wyszukiwarek, dostaw-
ców usług hostingowych, reklamodawców 
i ogłoszeniodawców za nieprzestrzeganie 
środków zmuszających zagraniczne firmy 

35 http://duma.gov.ru/news/54116/, dostęp: 
26.04.2022 r. 

36 https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8, dostęp: 
26.04.2022 r. 
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informatyczne do przestrzegania ustawy 
o „uziemieniu” gigantów IT. Za takie na-
ruszenie grozi kara do 5 mln rubli.

Ponadto na dostawców usług hostin-
gowych, którzy odmówią przekazania 
Roskomnadzorowi danych umożliwiają-
cych identyfikację właściciela zasobu in-
formacyjnego zagranicznej osoby prawnej, 
może zostać nałożona kara administracyjna 
w wysokości do 300 tys. rubli. Reklamo-
dawcy i dystrybutorzy reklam mogą zostać 
ukarani grzywną w wysokości do 3 mln 
rubli zarówno za reklamę dotyczącą osób 
naruszających prawo o „uziemieniu”, jak 
i za reklamę takiej firmy.

Bez wątpienia może to być działanie 
odwetowe za blokowanie przez Meta Plat-
forms (Facebook) czy Google (YouTube) 
rosyjskich mediów państwowych. 

Zabawa w kotka i myszkę 

Kiedy Facebook zaczął blokować oficjal-
ne konta państwowych mediów rosyjskich, 
m.in. kanału telewizyjnego Zvezda, agencji 
informacyjnej RIA Novosti oraz stron in-
ternetowych Lenta.ru i Gazeta.ru, Roskom-
nadzor wystosował oświadczenie, w którym 
stwierdził, że takie działania w stosunku do 
rosyjskich zasobów internetowych i me-
diów są niezgodne z Ustawą o środkach 
wpływania na osoby zaangażowane w łama-
nie podstawowych praw człowieka i wol-
ności, praw i wolności obywateli Federacji 
Rosyjskiej37. W związku z tym 25 lutego 
Prokuratura Generalna oskarżyła Facebook 
o łamanie podstawowych praw i wolności 

37 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74108.
htm, dostęp: 26.04.2022 r.

człowieka oraz praw i wolności obywateli 
Rosji. Od tego dnia Prokuratura General-
na nakazała Roskomnadzorowi częściowe 
(poprzez spowolnienie ruchu) ograniczenie 
dostępu do Facebooka w Rosji. A następnie 
podjęto decyzję o zamknięciu Facebooka 
w Rosji 4.03.2022 r.38 Podobny los spo-
tkał Instagram39, który został zamknięty 
14.03.2022 r. Była to kara za treści „zachę-
cające i prowokujące do aktów przemocy 
wobec Rosjan”. Obecnie korzystanie z tych 
serwisów w Rosji jest istotnie utrudnione 
i ogranicza się do bardziej świadomej części 
społeczeństwa, która wie, jak obejść ogra-
niczenia.

Co jednak ciekawe, decyzja nie dotyczy-
ła WhatsApp, oficjalnie ze względu na jego 
„brak funkcjonalności do publicznego roz-
powszechniania informacji”40. Jednak mo-
tywacja mogła być zupełnie inna. Whats- 
App jest niezwykle popularny w Rosji, ma 
8441 mln użytkowników miesięcznie. Nie 
można więc wykluczyć, że obawiano się du-
żego niezadowolenia społecznego z powo-
du pozbawienia tak wielu Rosjan dostępu 
do aplikacji. 

Jednocześnie od początku agresji Ro-
sji na Ukrainę na kanale YouTube za na-
ruszenie warunków korzystania z serwisu 

38 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74156.
htm, dostęp: 26.04.2022 r.

39 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74180.
htm, dostęp: 26.04.2022 r.

40 https://www.reuters.com/technolog y/
meta-asks-russian-court-dismiss-proceedings-
-extremism-case-reports-2022-03-21/, dostęp:  
26.04. 2022 r.

41 https://www.statista.com/statistics/1294187/ru- 
ssia-meta-users-by-platform/, dostęp: 26.04. 2022 r.
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zostało zablokowanych dziesiątki rosyjskich 
kont, w tym m.in. Państwowej Kompanii 
Telewizyjnej i Radiowej Stawropol, Krasno-
dar, kanału Duma TV Dumy Państwowej, 
Izwiestia, Rosja 1, Zwezda, Rosja 24, Sput-
nik, RIA Novosti czy strony filmów takich 
jak „Krym. Droga do Ojczyzny”. YouTube 
blokuje też niektóre treści na oficjalnych 
kanałach administracji rosyjskiej, np. za-
blokował nagranie na oficjalnym koncie ro-
syjskiego Ministerstwa Obrony dotyczące 
zaangażowania „humanitarnego” na Ukra-
inie. Rzecznik Google powołał się wtedy na 
obowiązujące przepisy dotyczące sankcji 
i prawa handlowego42. Na niektóre z tych 
kanałów są nakładane całkowite blokady, 
ale w większości jest to blokada konkret-
nych treści. 

W odpowiedzi Roskomnadzor wielo-
krotnie w swoich oświadczeniach doma-
gał się zniesienia ograniczeń na kanałach 
YouTube rosyjskich mediów państwowych 
czy kanałach oficjalnych rosyjskich insty-
tucji43. Rosyjscy parlamentarzyści uznali 
zablokowanie rosyjskich mediów za amery-
kańską prowokację skierowaną przeciwko 
rosyjskim obywatelom44.

42 https://www.bloomberg.com/news/artic-
les/2022-04-09/google-blocks-youtube-channel-
-of-russia-s-duma, dostęp: 26.04.2022 r.

43 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74284.
htm, dostęp: 26.04.2022 r.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74268.htm, 

dostęp: 26.04.2022 r.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74220.htm, 

dostęp: 26.04.2022 r.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74204.htm, 

dostęp: 26.04.2022 r.
44 http://duma.gov.ru/news/54026/, dostęp: 

26.04.2022 r.

Jednocześnie Roskomnadzor cały czas 
wysuwa żądania wobec Google, Instagra-
ma czy TikToka dotyczące zamieszczania 
treści o „przebiegu specjalnej operacji 
wojskowej na Ukrainie dyskredytujących 
Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, a także 
ekstremistycznych informacji wzywają-
cych do aktów przemocy wobec rosyjskie-
go wojska”, wymieniane są też materiały 
organizacji zwanych ekstremistycznymi, 
takich jak Prawy Sektor czy pułk Azow45. 
Nieusunięcie szkodliwych w mniemaniu 
rosyjskich władz treści grozi grzywną do 
8 mln rubli, a w przypadku „recydywy” – do 
20% rocznych przychodów firmy. Z podob-
nych powodów groźby w postaci grzywny 
w wysokości do 4 mln rubli padają także 
pod adresem Wikipedii46. 

Obraz dopełnia nakaz ograniczenia do 
minimum wzmianek o Ukrainie w rosyj-
skich podręcznikach, jaki otrzymał 24 lu-
tego główny wydawca podręczników 
w Rosji Prosweszczenije47, a także decyzja 
o przeniesieniu wszystkich stron interne-
towych na serwery rosyjskie. 5.03.2022 r., 
czyli kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę, 
rosyjski wiceminister ds. rozwoju cyfrowe-
go Andriej Czernienko wydał polecenie, 
aby agencje rządowe zmieniły zagraniczny 
hosting na rosyjski i przeniosły swoje stro-
ny internetowe do domeny internetowej 

45 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74228.
htm, dostęp: 26.04.2022 r. 

46 https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74240.
htm, dostęp: 26.04.2022 r.

47 https://zona.media/translate/2022/04/23/
kyiv_erased, dostęp: 26.04.2022 r.
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„.ru”48,49. Rozkaz ten wywołał obawy, czy 
Kreml odcina Rosję od globalnego Interne-
tu. Jest to, według specjalistów, możliwe50, 
może raczej świadczyć o dużej niepewności 
Rosji, która ma świadomość, jak jest po-
strzegana na Zachodzie, stąd obawy doty-
czące trzymania treści na zagranicznych 
serwerach, których właściciele mogą – jak 
Google czy Meta – mieć odmienne zasady 
od rosyjskich. 

Wszystkie te działania mają nie tylko 
znaczenie praktyczne – większość Rosjan 

48 https://twitter.com/nexta_tv/status/ ?ref_sr-
c=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E tweetembed%7C 
twterm%5E1 500553480548892679%7Ctwgr% 
5E%7Ctwcon%5Es1_T&ref_url=https%3A 
%2F%2TFitbiznes.pl%2Fbiznes%2 Frosja-internet-
-runet-odciecie-dns%2F, dostęp: 26.04.2022 r.

49 https://t.co/K0U1KhbZTL” / Twitter, dostęp: 
26.04.2022 r.

50 https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/week-
endowa-lektura-odcinek-458-2022-03-12-bierz-
cie-i-czytajcie/, dostęp: 26.04.2022 r.

nie ma teraz dostępu do niezależnych in-
formacji, w szczególności dotyczących 
wojny w Ukrainie. Jest też głębszy i bar-
dziej długofalowy problem. Widać, że gra-
nicę podziału pomiędzy Rosją a Zachodem 
w obszarze ideologii i wartości może być 
już bardzo trudno zasypać. Putin porzucił 
pozory demokracji, dlatego nie musi już 
utrzymywać niezależnych mediów, a de-
mokratyczny Zachód nie jest już dla niego 
partnerem do rozmowy. Widać też, że wy-
żej opisane zmiany nie nastąpiły w ostat-
nich tygodniach, ale podwaliny prawne do 
wszystkiego, co obecnie obserwujemy, były 
wprowadzane sukcesywnie od wielu lat. 
Tym samym od lat rosła presja wywierana 
na bardziej niezależne media i podmioty, 
w tym społeczeństwo obywatelskie i organi-
zacje pozarządowe. Sprawy zaszły więc już 
na tyle daleko, że dziś trudno jest mieć na-
dzieję, aby zmiany te zostały wycofane, gdy 
wojna w Ukrainie ostatecznie się zakończy.
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„Musimy podjąć odważne i natychmia-
stowe działania. Ludowe republiki 

Donbasu zwróciły się o pomoc do Rosji. 
Zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjed-
noczonych podjąłem decyzję o przepro-
wadzeniu specjalnej operacji wojskowej. 
(…) Celem tej operacji jest ochrona osób, 
które od 8 lat borykają się z ludobójstwem 
dokonanym przez reżim kijowski. W tym 
celu będziemy dążyć do demilitaryzacji 
i denazyfikacji Ukrainy, postawienia przed 
sądem tych, którzy dopuścili się krwawych 
zbrodni przeciwko cywilom (…)51. Obecne 
wydarzenia nie mają nic wspólnego z chę-
cią naruszenia interesów Ukrainy i narodu 
ukraińskiego. Są one związane z obroną Ro-
sji przed tymi, którzy wzięli Ukrainę jako 
zakładników i próbują ją wykorzystać prze-
ciwko naszemu krajowi i naszemu narodo-
wi”52 – tak brzmiały pierwsze słowa Władi-
mira Putina, prezydenta Rosji, skierowane 

51 https://twitter.com/mfa_russia/status/ 1496 
867272740114434, dostęp: 26.04.2022 r. 

52 https://www.bloomberg.com/news/artic-
les/2022-02-24/full-transcript-vladimir-putin-s-
-televised-address-to-russia-on-ukraine-feb-24, 
dostęp: 26.04.2022 r.

do swoich rodaków i społeczności między-
narodowej 24.02.2022 r., zaraz po rozpoczę-
ciu ataku Rosji na Ukrainę. Tak brzmiały 
pierwsze fake newsy wygłoszone prosto 
z Kremla w dniu ataku Rosji na Ukrainę, 
mające usprawiedliwiać jeden z najwięk-
szych aktów barbarzyństwa w Europie po 
zakończeniu II wojny światowej. 

Władimir Putin, głowa państwa, które 
zaatakowało Ukrainę, podkreślał też w swo-
im przemówieniu, że nie bez znaczenia dla 
specjalnej operacji wojskowej jest fakt, iż 
jednym z zagrożeń dla Rosji pozostają za-
chowania Zachodu i NATO. „Zacznę od 
tego, co powiedziałem w moim przemó-
wieniu 21.02.2022 r. Mówiłem o naszych 
największych troskach i zmartwieniach oraz 
o fundamentalnych zagrożeniach, jakie nie-
odpowiedzialni politycy zachodni stwarza-
li dla Rosji konsekwentnie, niegrzecznie 
i bezceremonialnie z roku na rok. Mam na 
myśli ekspansję NATO na wschód, które 
przesuwa swoją infrastrukturę wojskową 
coraz bliżej granicy z Rosją. (…) Chciał-
bym dodatkowo podkreślić następujące: 
skupione na własnych celach, czołowe kra-
je NATO wspierają skrajnie prawicowych 

Rosyjska propaganda w czasie wojny  
na Ukrainie

Bogumiła Piekut
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nacjonalistów i neonazistów na Ukrainie, 
tych, którzy nigdy nie wybaczą narodowi 
Krymu i Sewastopola swobodnego wyboru 
ponownego zjednoczenia z Rosją”53.

Źródło:  https://twitter.com/mfa_russia/sta-
tus/1496867272740114434, dostęp: 24.02.2022 r.

Pierwsze oświadczenie prezydenta Rosji 
oraz te, które wybrzmiały w Russia Today54, 
rządowej tubie propagandowej, skorzystały 
ze znanej narracji: MY – dobrzy Rosjanie 
ratujemy ICH – uciskanych mieszkańców 
Ukrainy przez NIMI – władzami Ukrainy 
odpowiedzialnymi za nieludzki reżim oraz 
przed szeroko rozumianym złym Zachodem. 

Narracja Kremla jest w tej wojnie od 
pierwszych chwil w takim samym stopniu 
przewidywalna, co absurdalna. Główne 
przekazy rosyjskiej propagandy z pierw-
szych godzin wojny to:
1. Celem tej operacji jest ochrona osób, 

które od 8 lat borykają się z ludobój-
stwem dokonanym przez reżim kijowski;

53 Tamże. 
54 https://www.rt.com/russia/550408-special-

-operation-putin-donbass/, dostęp: 25.02.2022 r.

2. Konieczność demilitaryzacji i denazy-
fikacji Ukrainy, aby powstrzymać cier-
pienie milionów ludzi;

3. Ekspansja NATO na wschód zagraża 
Rosji. „Przez ostatnie 30 lat cierpliwie 
staraliśmy się dojść do porozumienia 
z NATO w sprawie zasad równego i nie-
podzielnego bezpieczeństwa w Europie. 
W odpowiedzi stanęliśmy w obliczu albo 
cynicznego oszustwa i kłamstwa, albo 
prób nacisku i szantażu” (W. Putin)55; 

4. Winę za obecną sytuację ponosi Za-
chód. „Przez te wszystkie lata nasi 
zachodni koledzy chronili ukraiński 
reżim, przymykając oczy na zbrodnie 
wojenne na ludności cywilnej. Swo-
im milczeniem zachęcali do nadejścia 
neonazizmu i rusofobii, co doprowa-
dziło do tragedii” (Siergiej Ławrow)56;

5. Państwo nazistowskie, jakim jest Ukra-
ina, prześladuje rosyjskojęzycznych oby-
wateli;

6. Ukraina przygotowywała atak na Rosję;
7. NATO podsyca nienawiść do Rosji;
8. Państwa Zachodu finansują nazizm 

w Ukrainie.
Tych osiem punktów skupia w sobie 

dobrze znane argumenty wykorzystywa-
ne przez aparat kremlowskiej propagandy 
w dyskusji o Ukrainie, o Polsce czy bez-
pieczeństwie na wschodniej flance NATO 
z ostatnich kilkunastu lat. Co tymi tezami 
próbowała uwierzytelnić propaganda ro-
syjska po 24.02.2022 r. i co nowego jeszcze 

55 https://twitter.com/mfa_russia/status/149 
6827973021884428, dostęp: 25.02.2022 r. 

56 https://twitter.com/mfa_russia/status/149 
7262848027684865, dostęp: 25.02.2022 r.
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zakomunikowała światu w czasie barba-
rzyńskiej wojny, którą wypowiedziała mi-
lionom ludzi zamieszkującym Ukrainę? 

Dezinformacja podczas wojny, którą 
Rosja wypowiedziała Ukrainie, obecna 
jest od jej pierwszych chwil, a plany jej 
wykorzystania były na pewno równolegle 
przygotowywane z planami militarnymi. 
Operacje dezinformacyjne realizowane są 
każdego dnia – w zależności od potrzeby 
– przez różne osoby, instytucje i przy wyko-
rzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi. 

Dezinformacja – jak słusznie zauwa-
ża Demagog.pl – od pierwszych godzin 
ataku na Ukrainę była i wciąż jest rozpo-
wszechniana na masową skalę w mediach 
społecznościowych przez boty i trolle. Dziś 
już ze stuprocentową pewnością możemy 
stwierdzić, że równolegle do ataków militar-
nych na Ukrainie Rosjanie prowadzą wojnę 
w przestrzeni medialnej. Międzynarodowe 
społeczności próbują temu przeszkodzić, 
zmniejszyć skutki tej wojny informacyjnej, 
m.in. przez – tak jak w Polsce – blokadę 
RT (dawniej Russia Today) oraz Sputnika 
(kanały zostały wyłączone na terenie Polski) 
czy sankcje wprowadzone przez Unię Euro-
pejską wobec mediów Kremla. Ale musimy 
pamiętać, że ta walka jest nierówna, a i nie 
bez znaczenia pozostaje w niej aktywność 
przedstawicieli rosyjskiej władzy, którzy są 
dość silnym i aktywnym bastionem pro-
pagandy. 

Propaganda dla Polski

Kilka dni po wybuchu wojny na 
Ukrainie rosyjska propaganda, wyko-
rzystując przede wszystkim siłę mediów 

społecznościowych, zaczęła intensyfikować 
swoją operację dezinformacyjną także wo-
bec Polski oraz innych krajów, które udzie-
liły wsparcia uchodźcom. W niespotykanej 
do tej pory skali zaczęły pojawiać się fake 
newsy, które miały stworzyć i wzmocnić 
podziały społeczne oraz zniechęcić polskie 
społeczeństwo do udzielania jakiejkolwiek 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. Poprzez 
takie informacje – jak zaznacza zajmują-
cy się tematem Demagog.pl – próbowano 
i wciąż próbuje się wzbudzić niechęć do 
uchodźców i przedstawić Polaków w po-
zycji „zagrożonych” z powodu obecności 
uchodźców w Polsce57. Wykorzystując 
dezinformację, w pierwszych dniach po 
wybuchu wojny próbowano budować 
obraz, w którym uchodźcy są bardziej 
uprzywilejowani względem mieszkańców 
Polski58, niekontrolowany napływ dużej 
liczby uchodźców będzie skutkował wzro-
stem przestępczości59, Polska przyjmuje 
uchodźców z Ukrainy i w tym samym czasie 
dyskryminuje czarnoskórych uchodźców60, 
uchodźcy z Ukrainy zmienią demografię 
Polski i Polacy będą obywatelami drugiej 
kategorii, ukraińscy uchodźcy zagarną 

57 https://demagog.org.pl/fake_news/ukraincy-
-bogaca-sie-kosztem-polakow-to-element-dezin-
formacji/?cn-reloaded=1, dostęp: 26.04.2022 r. 

58 https://demagog.org.pl/fake_news/uchodz-
cy-dostaja-darmowe-mieszkania-fake-news/, do-
stęp: 26.04.2022 r. 

59 https://demagog.org.pl/fake_news/prze-
mysl-situation-of-refugees-at-the-border-expla-
ined/, dostęp: 26.04.2022 r.

60 https://demagog.org.pl/fake_news/what-
-do-we-know-about-refugee-situation-on-the-
-polish-ukrainian-border/, dostęp: 26.04.2022 r. 



37

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 

pomoc społeczną przeznaczoną dla pol-
skich rodzin i dzieci. 

Aby wzmocnić przekaz o uprzywilejo-
waniu ukraińskich uchodźców w Polsce, za-
częto rozpowszechniać informacje o prze-
kazaniu np. darmowych 650 mieszkań dla 
rodzin z Ukrainy i tym samym odebraniu 
650 mieszkań będących w zasobach Pol-
skiego Funduszu Rozwoju, które miały 
być przekazane polskim rodzinom. Dość 
popularna w tym czasie w mediach społecz-
nościowych była infografika przedstawia-
jąca fałszywe wyliczenia kosztów związane 
z utrzymaniem rodziny ukraińskiej i pol-
skiej w Polsce. Kosztów, które ma ponosić 
polski podatnik. 

W mediach społecznościowych wraz 
z napływem do Polski mieszkańców Ukra-
iny zaczęły pojawiać się także posty sugeru-
jące, że Ukraińcy to „przesiedleńcy”, którym 
z tego tytułu należą się liczne świadczenia. 

Innym przykładem, który miał pomóc 
propagandystom w budowaniu podziałów 
w społeczeństwie polskim, był powielany 
w sieci wpis z nieprawdziwą informacją 
o rzekomym przekształceniu w Górze 

Kalwarii szkoły w motel dla Ukraińców 
i wysłaniu uczniów na nauczanie zdalne. 
Jak zaznacza zarówno portal Fake Hunter, 
jak i NASK, podobny efekt – czyli budowa-
nie barier, nienawiści pomiędzy Polakami 
a Ukraińcami – miały także wywołać posty 
z informacją, że w Gnieźnie zwolniono kie-
rowców z Ukrainy z opłat parkingowych61, 
czy posty o oszustwach, jakich mają do-
puszczać się mieszkańcy Lwowa, którzy 
rzekomo przyjeżdżają do Polski, rejestrują 
się jako uchodźcy, dostają zasiłek i wracają 
na Ukrainę62. 

Wszystkich z przywołanych wyżej przy-
kładów propaganda Kremla używa dla tego 
samego celu i tworzyła je według tego same-
go schematu: Ukrainiec korzysta na kapitale 
Polaków, a rząd Polski pozwala na kolejne 
świadczenia dla Ukraińców, pogarszając 
tym samym sytuację materialną Polaków. 

Źródło: https://mobile.twitter.com/Sie_Nie_Spinaj/
status/1513256120793640968, dostęp: 26.04.2022 r.

61 https://fakehunter.pap.pl/raport/b1fc487b-b-
9c9-4763-8d37-110baca62514, dostęp: 26.04. 2022 r. 

62 https://mobile.twitter.com/l_jurczynski/sta-
tus/1513976943951155200, dostęp: 26.04.2022 r. 
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Bardzo szybko pojawiły też się w prze-
strzeni medialnej linie narracji rosyjskiej 
propagandy, które miały wywołać poczucie 
zagrożenia i lęku w polskim społeczeństwie, 
a tym samym zdestabilizować sytuację spo-
łeczno-polityczną i gospodarczą w kraju. 

Rosja zaczęła ostrzegać Polskę przed 
konsekwencjami wspierania Ukrainy w sfe-
rze militarnej i humanitarnej, sugerując, iż 
w przypadku wojny NATO nie udzieli Pol-
sce wsparcia. W tym samym prawie czasie 
były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew 
w swoim artykule napisanym dla polskiego 
oddziału agencji Sputnik ostrzegał świat, 
że Polska patrzy na terytoria Ukrainy jak 
na „łakomy kąsek”, a swoje zamiary ukry-
wa rzekomo za „antyrosyjską retoryką”63. 
23 marca w OpenUkraineChat na Tele-
gramie ukazały się informacje o rzekomej 
skrytej mobilizacji, którą Polska prowadzi 
w 18 Dywizji Zmechanizowanej. Miały to 
uwiarygodnić m.in. informacje o polsko-
-amerykańskich ćwiczeniach, jakie były 
prowadzone na poligonie w Nowej Dębie. 
„Niewykluczone – jak podaje portal – że po 
otrzymaniu odpowiedniego rozkazu, będą 
realizować «zaszczytną misję» odzyskania 
«swojego» Lwowa. Konkretną datę opera-
cji wyznaczą politycy”64. Przekazy w po-
dobnym tonie ukazały się także w portalu 
Pravda.ru, gdzie autorzy artykułu Hiena 
Europy – Polska wciąga świat w III wojnę 
światową twierdzili, że dzisiejsza Polska to 

63 https://wiadomosci.wp.pl/byly-prezydent- ro-
sji-oskarza-polske-o-antyrosyjskosc-i-traktowanie-
-ukrainy-jak-lakomy-kasek-6753209852848672a, 
dostęp: 26.04.2022 r.

64 Tamże.

kraj imienia Józefa Stalina, ale Polska tego 
nie docenia, uważa terytorium Ukrainy za 
swoją kolonię i jest gotowa, jak hiena, poży-
wić się jej resztkami. Ponadto czas przepro-
wadzić denazyfikację Polski, tym bardziej 
że sama się o to prosi. Złożona w Kijowie 
propozycja lidera PiS Jarosława Kaczyńskie-
go wysłania na Ukrainę misji pokojowej 
NATO oznaczałaby bezpośrednie zaan-
gażowanie się Sojuszu w konflikt zbrojny 
z Rosją, a nawet z całą Organizacją Układu 
o Bezpieczeństwie Zbiorowym. „Historia 
niczego Polaków nie nauczyła i widocznie 
chcą czwartego rozbioru Polski lub po pro-
stu autodestrukcji”65. 

24 kwietnia wraz z świątecznym wystą-
pieniem Aleksandra Łukaszenki pojawił 
się w narracji propagandy kremlowskiej 
nowy wątek dotyczący Polski. Prezydent 
Białorusi, zwracając się do swoich oby-
wateli, ostrzegał przed światem Zachodu: 
„Zobaczcie, co się dzieje z sąsiednimi Litwą, 
Łotwą, Polakami, o Ukrainie w tej sytuacji 
już nawet nie mówię. Oni przecież byli tacy 
szczęśliwi, tacy weseli, żyli w takim bogatym 
świecie. U nich wszystko było, a u nas nic. 
I gdzie oni są dziś? Stoją wzdłuż granicy 
i proszą nas, żebyśmy ich wpuścili na Bia-
łoruś. Żeby mogli kupić przynajmniej kaszę 
gryczaną. Mniejsza o grykę… Soli nie mają. 
Proszą nas o sól”66.

Prawie dokładnie dwa miesiące po ata-
ku na Ukrainę Rosja wzmacnia przekaz 

65 „Гиена” Европы Польша втягивает мир 
в третью мировую войну (pravda.ru). 

66 https://twitter.com/Bielsat_pl/status/1518
262046860656644?cxt=HHwWiICysbPS-ZEqA-
AAA, dostęp: 26.04.2022 r. 
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o wejściu Polski na tereny ukraińskie. 
28  kwietnia RIA Novosti, cytując Sier-
gieja Naryszkina, szefa Służby Wywiadu 
Zagranicznego Rosji, poinformowała, że 
Polska w porozumieniu z USA przygoto-
wuje operację wkroczenia do zachodnich 
regionów Ukrainy, czyli „na polskie po-
siadłości historyczne. Hasłem rzekomych 
ćwiczeń może być «obrona przed rosyjską 
agresją»”67. Według rosyjskiego urzędnika 
Polska chce przejąć od Straży Narodowej 
Ukrainy kontrolę nad infrastrukturą stra-
tegiczną, a rzekoma „konsolidacja” Ukrainy 
na zachodzie spowoduje w kraju rozłam, 
którego beneficjentem będzie Polska. 

Te działania propagandowe, które nasi-
liły się po propozycji Polski o powołaniu na 
Ukrainie misji pokojowej, miały też służyć 
budowaniu nastrojów antyukraińskich, an-
tynatowskich i antyamerykańskich. 

Propaganda dla świata

Rozwijając swoją operację wojskową, Ro-
sjanie w komunikacji ze swoim społeczeń-
stwem i społecznością międzynarodową 
dodawali cały czas nowe „argumenty” uspra-
wiedliwiające swoje zbrodnicze działania. 

Na początku marca Rosja w każdy moż-
liwy sposób zaprzeczała, że działania jej 
wojsk w żadnej mierze nie zagrażają ukra-
ińskim cywilom. W swoich wypowiedziach 
kremlowską narrację propagował ambasa-
dor Rosji w Polsce Siergiej Andriejew. Od-
nosząc się m.in. do ostrzału rakietowego 

67 https://cyberdefence24.pl/polityka-i-pra-
wo/nowa-narracja-rosyjskiej-propagandy-pol-
ska-chce-odzyskac-swoje-historyczne-tereny-na-
-ukrainie, dostęp: 26.04.2022 r. 

w pobliżu przedszkola w miejscowości 
Ochtyrka, ostrzału osiedla mieszkaniowego 
w Czernihowie, uderzenia rakietą balistycz-
ną z amunicją kasetową przed szpitalem 
w mieście Wuhłedar, ostrzału rakietowego 
bloku mieszkalnego w Kijowie, zaprzeczał, 
że działania wojsk rosyjskich w jakikolwiek 
sposób zagrażają bezpieczeństwu ludności 
cywilnej. 

Atak na szpital w Mariupolu, którego 
10 marca dokonali Rosjanie, także według 
ośrodków propagandowych Kremla nie 
był atakiem, a materiały, które rzekomo 
mieli przedstawiać Ukraińcy jako dowód 
na masakrę, to wyreżyserowana produkcja 
i prowokacja reżimu kijowskiego dla za-
chodnich mediów. 

Kiedy jedna linia narracyjna się nie 
sprawdziła, minister spraw zagranicznych 
Siergiej Ławrow zaczął twierdzić, że szpi-
tal w Mariupolu od dawna nie działał i był 
obsadzony siłami „neonazistowskiego” Ba-
talionu Azow (o czym Rosja miała ostrzec 
ONZ kilka dni wcześniej), stąd obiekt nale-
żało uznać za budynek wojskowy, a nie cy-
wilny. W żadnym przypadku nie przebywali 
tam pacjenci. Rosyjska dezinformacja mó-
wiła o co najwyżej kilku zabitych i starała się 
przekonać w ten sposób opinię publiczną, 
że ukraińska propaganda specjalnie wyol-
brzymia tragedię i wykorzystuje ją w celach 
politycznych68.

Szpital położniczy w Mariupolu nie 
został zbombardowany przez Rosję, daw-
no nie ma tam ani lekarzy, ani kobiet, ani 

68 https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-
-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-new-
s/?cn-reloaded=1, dostęp: 26.04.2022 r. 
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dzieci, ale były pozycje batalionów nazi-
stowskich – takie tezy na swoim briefingu 
po ataku na ludność cywilną Ukrainy prze-
kazywał ambasador Rosji w Polsce69.

Narrację o rzekomym popełnieniu 
zbrodni przez samych Ukraińców, którzy 
w ten sposób chcą zwrócić uwagę Zachodu 
i tym samym wymusić na USA większe do-
stawy broni, powielała w tamtym czasie tak-
że Misja Rosji w Genewie, pisząc 3 kwietnia, 
że zarzuty o morderstwo na mieszkańcach 
Buczy są bezpodstawne, gdyż od 30 marca 
w mieście nie ma wojsk rosyjskich, a oskar-
żanie Rosjan o tę zbrodnię ma na celu tylko 
wywołanie prowokacji, wywołanie emocji 
i wezwanie do przekazania przez inne pań-
stwa większej ilości broni Ukrainie70. 

3.04.2022 r., kiedy władze Ukrainy, świa-
towe media i instytucje międzynarodowe 
podały do publicznej wiadomości infor-
macje o masowych mordach na mieszkań-
cach Buczy, kremlowska propaganda nie 
dała o sobie zapomnieć. Kilka godzin po 
komunikacie Ukrainy na Telegramie opu-
blikowane zostało oświadczenie Minister-
stwa Obrony Rosji, w którym stanowczo 
odrzuca ono oskarżenia reżimu kijowskie-
go o rzekome zabijanie cywilów w Buczy 
w obwodzie kijowskim71. 

Jakie „fakty” zawierało oświadczenie 
Ministerstwa Obrony Rosji? 

 y Wszystkie zdjęcia i filmy opubliko-
wane przez kijowski reżim rzekomo 

69  Wróć i sprawdź fakty! (demagog.org.pl, do-
stęp: 26.04.2022 r.).

70 https://twitter.com/mission_russian/sta-
tus/1510669717350064134, dostęp: 26.04.2022 r. 

71 Tamże. 

świadczące o pewnych „zbrodniach” 
popełnionych przez rosyjskich żołnie-
rzy w Buczy w obwodzie kijowskim to 
tylko kolejna prowokacja;

 y W czasie, gdy miasto było pod kontro-
lą rosyjskich sił zbrojnych, ani jeden 
mieszkaniec nie ucierpiał z powodu 
przemocy. Rosyjscy żołnierze dostar-
czyli i rozdystrybuowali 452 tony pomo-
cy humanitarnej dla ludności cywilnej 
w obwodzie kijowskim;

 y Dopóki miasto znajdowało się pod kon-
trolą rosyjskich sił zbrojnych, a nawet 
teraz mieszkańcy Buczy swobodnie po-
ruszali się po mieście i korzystali z tele-
fonów komórkowych;

 y Wyjścia z Buczy nie były blokowane. 
Wszyscy mieszkańcy mogli swobodnie 
opuścić miasto w kierunku północnym, 
w tym do Republiki Białoruś. W tym sa-
mym czasie południowe obrzeża miasta, 
w tym dzielnice mieszkalne, były przez 
całą dobę ostrzeliwane przez wojska 
ukraińskie z artylerii dużego kalibru, 
czołgów i systemów rakietowych; 

 y „Pragniemy podkreślić, że wszystkie ro-
syjskie jednostki wycofały się całkowicie 
z Buczy już 30 marca, dzień po rozmo-
wach Rosja–Ukraina w Turcji”;

 y 31 marca mer Buczy Anatolij Fedo-
ruk potwierdził w nagraniu wideo, że 
w mieście nie ma rosyjskich żołnierzy, 
ale nie wspomniał nawet o zastrzelonych 
na ulicach mieszkańcach, którzy mieli 
związane ręce;

 y Nic więc dziwnego, że wszystkie tzw. 
dowody zbrodni w Buczy pojawiły się 
dopiero czwartego dnia, kiedy do miasta 
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przybyła Służba Bezpieczeństwa Ukra-
iny i przedstawiciele ukraińskich me-
diów;

 y Szczególnie niepokojące jest to, że 
wszystkie ciała osób, których wizerun-
ki opublikował kijowski reżim, nie są 
zesztywniałe po co najmniej czterech 
dniach, nie mają typowych plam po 
zwłokach, a rany zawierają świeżą krew;

 y Wszystko to potwierdza niezbicie, że 
zdjęcia i materiały wideo z Buczy to 
kolejna mistyfikacja, wyreżyserowana 
produkcja i prowokacja reżimu kijow-
skiego dla zachodnich mediów, tak jak 
w przypadku szpitala położniczego 
w Mariupolu, a także sytuacji w innych 
miastach72.
Po raz kolejny kremlowska propaganda 

próbowała, przy użyciu dobrze znanych li-
nii narracyjnych, zrzucić z siebie odpowie-
dzialność za masakrę, przedstawić władze 
Ukrainy jako reżim mordujący własnych 
obywateli przy akceptacji Zachodu, a do-
wody przedstawiane przez rząd Ukrainy, 
media i organizacje międzynarodowe uznać 
za manipulację. 

Przekaz zgodny z kremlowską linią 
narracyjną od początku kwietnia sączyły 
swoim odbiorcom także rosyjskie media. 
Jak zauważa Jędrzej Morawiecki, kłamliwe 
tytuły i nagłówki pojawiły się m.in. na ła-
mach „Komsomolskiej Prawdy”, portalu 
Wzgliad i „Rossijskiej Gazety”: 1) „Ukra-
ińscy żołnierze przeprowadzali w Buczy 
czystkę dzień przed pojawieniem się 
wideo z ciałami na ulicach”. 2)  „USA 

72 https://t.me/MFARussia/12230, dostęp: 
26.04.2022 r. 

próbują przemilczeć ostrzały Buczy przez 
Ukraińców już po wyjściu rosyjskich 
wojsk”. 3) „Komitet Praw Człowieka Fe-
deracji Rosyjskiej nazywa zdjęcia z Buczy 
goebelsowską propagandą”. 4) „Minister-
stwo Obrony Rosji: mordowanie cywilów 
w Buczy to produkcja Kijowa”. 5) „Kadry 
o masakrze w Buczy to produkcja Kijowa”. 
6) „Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa: 
wypowiedzi Zachodu na temat Buczy 
nie pozostawiają wątpliwości, kto zamó-
wił tę historię. Wypowiadają się tylko na 
podstawie filmików, chyba krótszych niż 
minutowe, i kilku zdjęć. I już są gotowi za 
wszystko nas obwiniać”. 7) „Na filmiku 
jakoby z Buczy «trupy» poruszają rękami 
i chowają kończyny, żeby nie wpaść pod 
koła pojazdów. Wyjaśniamy, co jest nie tak 
z historią o «ukraińskiej Srebrenicy»”73.

Tubą propagandową dość szeroko wy-
korzystywaną w dezinformowaniu o mor-
dach w Buczy byli także rosyjscy politycy. 
Wśród nich m.in. Dmitry Polyanskiy, za-
stępca stałego przedstawiciela Rosji w ONZ, 
który 4 kwietnia wzywał do natychmiasto-
wego zebrania ONZ w związku z straszny-
mi skutkami „haniebnej prowokacji ukra-
ińskich radykałów w Buczy”74. 

Narrację o tym, że masakry w Buczy 
dokonali Ukraińcy przy zaangażowaniu 
Zachodu, próbował także uwiarygodnić 
w swoim wystąpieniu Wasilij Nebenzia, 
Stały Przedstawiciel Rosji przy ONZ, który 

73 https://ksiazki.wp.pl/rosyjskie-media-to-
-ukraincy-przeprowadzili-czystke-cywilow-w-
-buczy-6754537240693248a, dostęp: 26.04.2022 r. 

74 https://twitter.com/Dpol_un/status/151069 
3386575093771, dostęp: 26.04.2022 r. 
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4 kwietnia mówił, że: „To, co wydarzyło się 
w Buczy, jest atakiem ze strony reżimu ki-
jowskiego i jego zachodnich sponsorów”75. 
Na konferencji prasowej w Nowym Jorku 
przedstawiciel Rosji podkreślał, że masakra 
to „zainscenizowana prowokacja” ze strony 
państw zachodnich.

W swojej analizie Center of Stratcom 
zauważa, iż „na francuskim polu infor-
macyjnym rosyjska propaganda cynicznie 
twierdzi, że masakra w Buczy jest kłam-
stwem mającym na celu nakłonienie na-
rodów zachodnich do przyłączenia się do 
wojny – «Bucza zombie to najnowsza fał-
szywka Zełenskiego, która popycha nas do 
wojny»”76. Trochę inna narracja stosowana 
jest na niemieckim polu informacyjnym, 
gdzie masakrę w Buczy określa się mia-
nem „ukrainischen Fälschung” – ukraiń-
ski fejk77.

Jednak – jak podkreślają autorzy ra-
portu – kluczowe rosyjskie narracje pro-
pagandowe to te same stare „przeboje kino-
we”78: 1) na ziemi nie ma wojsk rosyjskich; 
2) udowodnij, że to byli Rosjanie; 3) to były 
czyny ukraińskich nazistów (jak w tragedii 
mariupolskiego Teatru Dramatycznego); 
4) wszystkie zdjęcia i filmy były „zaaranżo-
waną prowokacją zleconą przez zachodnich 
geniuszy”.

Jednym z ciekawych wątków rosyjskiej 
propagandy podnoszonych w czasie wojny 

75 https://twitter.com/mfa_russia/status/151 
1088552397971462, dostęp: 26.04.2022 r. 

76 https://spravdi.gov.ua/en/bucha-massacre-
-how-russia-is-trying-to-avoid-responsibility/, 
dostęp: 26.04.2022 r. 

77  Tamże. 
78  Tamże.

na Ukrainie jest oświadczenie G. Gatiłowa, 
Stałego Przedstawiciela Federacji Rosyj-
skiej przy Biurze ONZ w Genewie, który 
stwierdził, że: „Dokumenty potwierdzają 
fakt, że Niemcy realizują na Ukrainie wła-
sny program wojskowo-biologiczny. Ce-
lem niemieckiego programu było zbadanie 
potencjału śmiertelnych chorób, takich jak 
gorączka krwotoczna krymsko-kongijska, 
w warunkach wschodnioeuropejskich”79. 
Była to kolejna wrzutka wpisująca się w li-
nię narracyjną propagandy Kremla, mają-
ca z jednej strony potwierdzać bezprawne 
działania prowadzone przez Ukrainę z wy-
korzystaniem broni biologicznej, z drugiej 
strony – usprawiedliwiać „specjalną ope-
rację wojskową”. 

O używanie broni biologicznej w czasie 
konfliktu od samego początku oskarżana 
była zarówno sama Ukraina, jak i USA. 
6.04.2022 r. Stałe Przedstawicielstwo Ro-
sji przy ONZ po przemówieniu D. Poly-
anskiego wydało komunikat, w którym 
jednoznacznie stwierdza, że „Stany Zjed-
noczone prowadzą militarną działalność 
biologiczną poza terytorium kraju w wielu 
krajach i regionach na całym świecie. Ukra-
ina to tylko jeden z przykładów. Działaniom 
tym brakuje przejrzystości, ponieważ USA 
odmawiają udzielenia jakichkolwiek infor-
macji na ich temat: w szczególności, jakie są 
prawdziwe intencje strony amerykańskiej 
w tych projektach i związek takich działań 
z Departamentem Obrony USA i dlaczego 

79 https://spravdi.gov.ua/en/slavic-eth-
nos-blood-for-germans-how-russian-propa-
ganda-works-at-war-top-7-fake-news-as-of-a-
pril-1-2022/,  dostęp: 26.04.2022 r. 
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Pentagon jest tak głęboko zaangażowany”80. 
Jak podkreślają przedstawiciele Kremla przy 
ONZ, „specjalna operacja wojskowa” Rosji na 
Ukrainie pozwoliła na dostarczenie dowodów 
na to, że władze ukraińskie, wspierane i bez-
pośrednio sponsorowane przez Departament 
Obrony USA, realizowały niebezpieczne pro-
jekty i eksperymenty w ramach wojskowego 
programu biologicznego. Działania te pro-
wadzone były od wielu lat na terenie Ukra-
iny, w środku Europy Wschodniej i w bliskiej 
odległości od granic Rosji, stwarzając bezpo-
średnie zagrożenie dla bezpieczeństwa biolo-
gicznego naszego kraju i regionu.

Kremlowska propaganda w trakcie trwa-
nia wojny na Ukrainie co jakiś czas przypo-
minała o zaangażowaniu USA w konflikt 
i próbowała dostarczać na to „dowody”. Aby 
wzmocnić ten przekaz, na początku kwiet-
nia pojawiły się w przestrzeni medialnej in-
formacje o pojmaniu w Mariupolu jednego 
z generałów, Rogera L. Cloutiera81. 

80 https://russiaun.ru/en/news/arria_060422, 
dostęp: 26.04.2022 r. 

81 https://halturnerradioshow.com/index.php/
en/news-page/world/numerous-reports-u-s-ar-
my-general-captured-in-mariupol-with-azov-na-
zis, dostęp: 26.04.2022 r. 

Dowodem na prawdziwość tego fake new-
sa miało być to, że Pentagon nie zdemento-
wał tej informacji, co zdaniem jej autorów 
jednoznacznie potwierdza jej prawdziwość. 
„News” spreparowany przez propagandy-
stów, jak się okazuje, nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością. Generał Roger L. Cloutier 
służy obecnie w Izmirze i nie został pojmany 
w żadnej operacji na terenie Mariupola82.

Jak jeszcze w trakcie wojny oszukuje 
Kreml? Przykładem ordynarnej propagandy 
jest manipulacja, jaką zastosowali Rosjanie, 
wykorzystując internetową wyszukiwarkę 
Yandex, czyli najpopularniejszą wyszuki-
warkę w Rosji, z której korzysta w miesiącu 
około 84 mln użytkowników83. Od rzezi 
w Buczy rosyjska propaganda robi wszyst-
ko, żeby – po pierwsze – ludzie uwierzyli, że 
specjalna operacja wojskowa w tym miej-
scu to niesienie pomocy uciskanym Ukra-
ińcom, po drugie – żeby ludzie nie widzieli 
tej tragedii, za którą odpowiadają wojska 
rosyjskie. Od pierwszych chwil Rosjanie 
manipulowali i manipulują przekazem – za-
równo tekstem, jak i obrazem. Trudno przy 
korzystaniu z wyszukiwarki Yandex znaleźć 
aktualne obrazy z Buczy. Rosjanie zbudowali 
alternatywną, rosyjską rzeczywistość w sieci. 
Wpisując w Yandex słowo „Буча”, na próż-
no było szukać do pierwszych dni kwietnia 
zdjęć zniszczonego miasta, zabitych ludzi, 
obrazów zniszczeń, jakich dokonali Rosjanie. 

82 https://lc.nato.int/about-us/biographies/
commander, dostęp: 26.04.2022 r. 

83 https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
yandex-ukrywa-przed-rosjanami-informacje-
-o-wojnie-w-ukrainie/?cn-reloaded=1, dostęp: 
26.04.2022 r. 
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Rosyjski internauta znajdzie w tym czasie 
piękne obrazki ukraińskiego miasta. Mani-
pulacja ta nie była już dostępna 18.04.2022 r. 
Badania nad przekazem przeprowadziło 
w dniach 16–17.03.2022 r. Digital Foren-
sics Research Lab (DFRLab). W przypadku 
wszystkich wyszukiwań wiadomości Yandex 
wykazywał wyraźną tendencję do wzmac-
niania – zwłaszcza w pierwszej dziesiątce 
lub dwudziestce wyników – propagando-
wych i prorosyjskich stron, takich jak Iz.ru, 
Ukraina.ru i Life.ru, oraz rosyjskich mediów 
państwowych. Dla porównania Google po-
kazywał w wynikach mieszankę rosyjskich 
mediów państwowych, treści zachodnich 
lub antywojennych oraz raportów opartych 
na faktach84.

84 https://medium.com/dfrlab/yandex-sup-
presses-ukraine-war-information-for-russian-in-
ternet-users-caadfed968b5, dostęp: 26.04.2022 r. 

Yandex, najpopularniejsza wyszukiwar-
ka w Rosji – jak pisze Demagog.pl, powołu-
jąc się na raport badaczy DFRLab – ogra-
nicza informacje o wojnie w Ukrainie dla 
osób korzystających z rosyjskich adresów 
IP. W wynikach wyszukiwania promuje 
państwowe media i narracje, a także zmie-
nia rankingi i usuwa treści krytyczne wobec 
Kremla85.

O tym, że równolegle z wojną w polu 
będzie toczyła się wojna w sferze informa-
cyjnej, nikt nie miał wątpliwości. O tym, że 
Rosjanie mają świadomość, jak jest ona waż-
na, może świadczyć fakt, że 24.02.2022 r., 
w dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na 
Telegramie powstał rosyjskojęzyczny pro-
fil Wojna z  Fejkami, który miał walczyć 

85 https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
yandex-ukrywa-przed-rosjanami-informacje-
-o-wojnie-w-ukrainie/?cn-reloaded=1,  dostęp: 
26.04.2022 r. 

Źródło: https://www.google.com/search?q=bucza&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-
mvYyt7Y33AhVG-aQKHYuNBjYQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1, 

dostęp: 11.04.2022 r.
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mają charakter ciągły. (…) W praktyce to 
jest wielowymiarowy, szeroki aparat służb 
specjalnych oraz aktywności podejmowa-
nych przez ten aparat. Zarówno w dome-
nie fizycznej, począwszy od kwestii pozo-
rowania, czyli inspirowania określonych 
wydarzeń, które następnie są poddawane 
ekspozycji w mediach, głównie tych, któ-
re są kontrolowane przez Krym, ale nie 
tylko”87.

Podsumowując działania dezinforma-
cyjne prowadzone przez Kreml w trakcie 
pierwszych 60 dni wojny, trudno nie zgo-
dzić się z tezą, że sposób działania Rosjan 
nie zmienił się od dziesięcioleci: „najpierw 

87 https://polskieradio24.pl/130/5925/Arty-
kul/2946769,Kamil-Basaj-w-dzialania-dezinfor-
macyjne-Rosji-jest-zaangazowany-caly-aparat-
-panstwowy, dostęp: 26.04.2022 r. 

z dezinformacją. Aktywny od pierwszych 
dni konfliktu kanał zaprzeczał m.in., że to 
Rosjanie zamordowali cywilów w Buczy, 
zbombardowali teatr z  dziećmi w  Ma-
riupolu czy ostrzeliwali budynki mieszkalne 
w Charkowie86. 

Czym jeszcze Rosja zaskoczy odbior-
ców w przestrzeni informacyjnej, zapewne 
dowiemy się już w kolejnych godzinach, bo 
że tę walkę informacyjną będzie prowa-
dziła przez cały czas wojny i po jej zakoń-
czeniu, jest oczywiste. Jak słusznie zwraca 
uwagę Kamil Basaj, prezes INFO OPS Pol-
ska, „działania, które podejmuje Federa-
cja Rosyjska w przestrzeni informacyjnej, 

86 https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/za-
przeczanie-faktom-w-szesciu-jezykach-tak-dzia-
la-rosyjska-dezinformacja,1102657.html, dostęp: 
26.04.2022 r. 

https://www.google.com/search?q=bucza&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmvYy-
t7Y33AhVG-aQKHYuNBjYQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1,  

dostęp: 11.04.2022 r.
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mówią, że to fejk, a potem, że to zrobił ktoś 
inny. To przypomina masakrę w Katyniu, 
gdzie Rosjanie zabili Polaków, a później 
twierdzili, że zrobili to Niemcy”88.

Trwająca wojna na Ukrainie ukazała, 
jak ważna dla wygrania współczesnego 
konfliktu jest umiejętność obrony i wpły-
wu na środowisko informacyjne. Skoordy-
nowane kampanie manipulacji w mediach 

88 https://cyberdefence24.pl/armia-i-sluzby/
wojna-informacyjna-w-ukrainie-rosja-jest-w-
-tym-dobra, dostęp: 26.04.2022 r.

społecznościowych stanowią ważne na-
rzędzie dla przeciwników. Jak przypomi-
na nam Paul Rimmer, były zastępca szefa 
brytyjskiego wywiadu wojskowego: „Wojna 
w Ukrainie nie jest tylko konfliktem mili-
tarnym, lecz także wojną informacyjną, a to 
obszar, w którym Rosja tradycyjnie jest do-
bra. Ważne jest, żeby pokazywać prawdziwą 
wersję i sprawiać, by ludzie rozumieli nasze 
stanowisko”89.

89 Tamże. 
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W poprzednich częściach cyklu przy-
bliżone zostało czytelnikom, czym 

są i na czym polegają kolejno operacje psy-
chologiczne, czyli PsyOps (skrót od ang. 
Psychological Operations) i operacje infor-
macyjne, czyli InfoOps (skrót od ang. In-
formation Operations). Dobór kolejności 
wynikał z idei całego cyklu, jaką jest moż-
liwie przystępne i dodatkowo zobrazowane 
na przykładach historycznych przedsta-
wienie, na czym polega specyfika działań 
określanych mianem niekinetycznych 
(ang. Non-Kinetic Activities). W „mówio-
nym”  języku potocznym do określenia 
skróconych opisów skomplikowanego za-
gadnienia stosuje się niekiedy żartobliwy 
zwrot: „Z czym to się je?”. Idąc tym tropem, 
charakter poprzednich rozważań dobrze 
oddawałaby łacińska sentencja: Ab ovo ad 
malum. Dosłowne jej tłumaczenie: „od jaj-
ka do jabłka” wywodziło się ze zwyczaju, 
jaki panował podczas uczt wystawianych 
w starożytnym Rzymie, które rozpoczyna-
no, dla wzmocnienia apetytu, daniem z go-
towanych jaj, a kończono deserem z owo-
ców, który najczęściej stanowiły właśnie 
jabłka. Z biegiem lat porzekadło to nabrało 

przenośnego sensu: tłumaczenia czegoś – 
od początku do końca. 

Podobnie w czasie poprzednich roz-
ważań pierwsza część cyklu miała zain-
teresować i wzmóc apetyt czytelnika do 
zapoznania się z kolejnymi „arkanami” 
działań niekinetycznych, osiągającymi co-
raz szerszą skalę, zasięg działania i poziom 
złożoności. Przykładowo, w części drugiej 
zaznaczono, że zagadnienie operacji infor-
macyjnych jest pojęciem szerszym niż ope-
racji psychologicznych90. To kolejny pro-
ces z odrębnym mechanizmem działania. 
Co więcej, podczas analizy konkretnych 
przykładów wskazywano, że sama nazwa 
„działania niekinetyczne”, zapożyczona 
z terminologii anglosaskiej (Non-Kinetic 
Activities), może być odczytywana myląco 
przez osoby niezaznajomione z tematyką. 
Przykładowo, na potrzeby operacji psycho-
logicznych stosuje się PsyAct, czyli użycie 
czysto militarnej siły dla umożliwienia lub 

90 Zob. M. Dmochowski, PSYOPS a INFOOPS 
i STRATCOM – podobieństwa, różnice, relacje – 
część II (INFOOPS), „Akademickie Centrum Ko-
munikacji Strategicznej. Biuletyn” 2/2021, s. 85.

kpt. dr Maciej Dmochowski, ppłk Jarosław Wiśnicki

StratCom a InfoOps i PsyOps –  
podobieństwa, różnice, relacje. Część III (StratCom)
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spotęgowania prowadzonej operacji psy-
chologicznej – a więc działanie jak najbar-
dziej kinetyczne91. 

Powyższe i inne „zakamarki labiryntu” 
działań niekinetyczych sprawiają, że natu-
ralnym dopełnieniem cyklu staje się opi-
sanie najobszerniejszego z zagadnień, któ-
rego elementami składowymi są zarówno: 
PsyOps, jak i InfoOps oraz inne zdolności92 
kilkukrotnie wspominane w częściach po-
przednich. Jednak aby rozpocząć konstruk-
cję takiego opisu, należy położyć pod nią 
„kamień węgielny” w postaci pytania:

Czym jest StratCom?
Aby na nie odpowiedzieć, niezbędne 

jest sięgnięcie do teoretycznych podstaw. 
Koncepcja StratCom (skrót od ang. Strategic 
Communication), czyli komunikacji strate-
gicznej, wychodzi poza klasycznie pojmo-
waną strefę informacyjnej działalności sił 
zbrojnych. „Komunikacja strategiczna” to 
termin powstały w XXI w., którego znacze-
nie przybrało na popularności w ostatnich 
dwóch dekadach. Stanowi on bowiem istotę 
procesów oraz struktur, a także przedsię-
wzięć od dawna obecnych w przestrzeni 
publicznej, szczególnie w sferze informa-
cyjnej, i opiera się na wykorzystaniu efek-
tu synergii, osiąganego dzięki dostępnym 
zdolnościom informacyjnym.

91 Zob. M. Dmochowski, PSYOPS a INFO-
OPS i STRATCOM. Podobieństwa, różnice, relacje 
– część I, „Akademickie Centrum Komunikacji 
Strategicznej. Biuletyn” 1/2021, s. 66.

92 Termin „zdolności” traktowany jest tutaj 
w  ujęciu wojskowym – zob. M. Dmochowski, 
PSYOPS a INFOOPS i STRATCOM – podobień-
stwa, różnice, relacje – część II…, s. 86, 92.

W 2006 r. StratCom został określony 
przez Departament Stanu USA jako: „skon-
centrowane procesy i wysiłki podejmowane 
w celu zrozumienia oraz zaangażowania 
kluczowych audytoriów (odbiorców) dla 
stworzenia, wzmocnienia lub utrwalenia 
warunków korzystnych do realizacji na-
rodowych interesów i celów przez zasto-
sowanie skoordynowanych informacji, te-
matów, planów, programów oraz działań 
zsynchronizowanych z przedsięwzięciami 
realizowanymi przez pozostałe elementy 
władz państwowych”93.

Szczególna rola aspektu komunika-
cyjnego była żywo dyskutowana podczas 
Szczytu NATO w 2009 r., podczas którego 
stwierdzono, że   „coraz ważniejsze jest, aby 
Sojusz komunikował się we właściwy, ter-
minowy, dokładny i elastyczny sposób na 
temat jego ewoluujących ról, celów i misji”. 
Sojusz, uważając obszar komunikacyjny za 
bardzo istotny, jeszcze tego samego roku 
stworzył Koncepcję Komunikacji Strate-
gicznej państw członkowskich. W doku-
mencie tym uznano komunikację stra-
tegiczną za integralny element wysiłków 
podejmowanych przez NATO dla osią-
gnięcia swoich celów politycznych oraz 
militarnych.

Tymczasem dla pełnego zrozumienia 
omawianego obszaru należy zwrócić uwagę, 
iż komunikacja strategiczna skupia w sobie 
następujące elementy: operacje informa-
cyjne (Information Operations) koordynu-
jące operacje psychologiczne (Psychological 
Operations), dyplomację publiczną (Public 

93 QDR Execution Roadmap for Strategic 
Communication. U.S. Department of State, 2006.
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Diplomacy), wojskową działalność praso-
wo-informacyjną (Military Public Affairs) 
oraz działalność prasowo-informacyjną 
(Public Affairs).

Odzwierciedlenie tych pierwszych znaj-
dujemy w dokumentach sojuszniczych, 
z których najważniejszym jest Polityka 
NATO w zakresie operacji informacyjnych 
(ang. NATO Military Policy on Information 
Operations MC 0628). Są w niej one definio-
wane jako funkcja militarna zapewniająca 
doradztwo i  koordynację działań wojsk 
mających na celu osiągnięcie pożądane-
go efektu w sferze woli działania (walki), 
postrzegania i  możliwości prowadzenia 
działań w ramach wsparcia celów operacji 
realizowanej przez Sojusz.

Drugą składową są operacje psycholo-
giczne, będące planowanym wykorzysta-
niem informacji w celu uzyskania wpływu 
na opinie, uczucia, postawy i zachowanie 
grup ludzkich. Obszar ten omówiono 
szerzej w poprzedniej edycji rozważań o 
istocie wykorzystania informacji przez siły 
zbrojne94.

Kolejnym determinantem komunika-
cji strategicznej jest dyplomacja publicz-
na, która odnosi się do wpływu na postawy 
społeczne i na kształtowanie w tym kon-
tekście polityki zagranicznej danego pod-
miotu w wymiarze stosunków międzyna-
rodowych. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
iż cechą szczególną dyplomacji publicznej 
jest wykorzystywanie środków wykraczają-
cych poza zakres tradycyjnie pojmowanej 

94 Zob. M. Dmochowski, PSYOPS a INFOOPS 
i STRATCOM – podobieństwa, różnice, relacje – 
część I…, s. 60–67.

dyplomacji. Istotnym elementem jest tu 
kształtowanie opinii publicznej w innych 
krajach z wykorzystaniem mechanizmów 
marketingu gospodarczego oraz politycz-
nego95.

Następnym elementem jest wojskowa 
działalność prasowo-informacyjna (Mili-
tary Public Affairs), skupiająca się na pro-
mowaniu celów i zadań wojskowych wśród 
odbiorców, co ma skutkować zwiększeniem 
świadomości i zrozumienia wojskowych 
aspektów prowadzonych działań wśród 
społeczeństwa. Z kolei Public Affairs rozu-
miana jest jako informowanie społeczne, 
przekazywanie informacji z poszczegól-
nych dowództw oraz budowanie relacji 
ze społeczeństwem, zarówno w wymiarze 
narodowym, jak i międzynarodowym96.

W kontekście naszych rozważań bardzo 
istotne jest zwrócenie uwagi na cechy szcze-
gólne środowiska informacyjnego czasów 
współczesnych. Do najważniejszych de-
terminantów charakteryzujących dzisiej-
szą przestrzeń informacyjną należy z całą 
pewnością całodobowy cykl informacyjny, 
dynamiczny i ciągły rozwój serwisów spo-
łecznościowych oraz wzajemne powiązania 
odbiorców na terytorium państw NATO 
i poza nim, bezpośrednio wpływające na 
postrzeganie działań Sojuszu przez kluczo-
wych odbiorców. Ta percepcja jest zawsze 
aktualna i może mieć bezpośredni wpływ 

95 T. Kacała, Komunikacja strategiczna – wy-
zwanie dla władzy wykonawczej?, „Studia Politolo-
giczne” 20/2011, Instytut Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Warszawskiego, s. 300.

96 Na temat MPA zob. NATO Military Policy 
on Public Affairs MC0457/3. Zob. też: Allied Com-
mand Opertions Public Affairs AD 095-001.
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na powodzenie operacji i polityk NATO. 
Sojusz musi zatem wykorzystywać różne 
kanały, w tym media tradycyjne, media 
internetowe i zaangażowanie publiczne, 
aby budować świadomość, zrozumienie 
i wsparcie dla podejmowanych decy-
zji i prowadzonych operacji. Wymaga to 
spójnego podejścia instytucjonalnego, ko-
ordynacji wysiłków z państwami NATO, 
pomiędzy wszystkimi ich podmiotami, 
a także spójności w uzgodnieniach z inny-
mi podmiotami międzynarodowymi oraz 
działań zgodnych z procedurami i zasadami 
obowiązującymi w Sojuszu.

Do czego zatem służy komunikacja stra-
tegiczna? Jak właściwie powinna ona wyglą-
dać? Co znaczy, że komunikacja strategicz-
na pełni funkcję nadrzędną w stosunku do 
działań informacyjnych i psychologicznych 
oraz innych jej składowych? Gdzie szukać 
przykładów? 

Jak wspomniano powyżej, komunikacja 
strategiczna obejmuje elementy dyploma-
cji publicznej, marketingu politycznego, 
perswazji, stosunków międzynarodowych, 
strategii wojskowej i wielu innych obszarów 
działalności informacyjnej. Można ją zatem 
zdefiniować jako holistyczne podejście do 
komunikacji, oparte na wartościach i intere-
sach, obejmujące wszystko, co robi aktor, aby 
osiągnąć cele w kontestowanym środowisku. 

A upraszczając, oznacza to, że komuni-
kacja strategiczna jest rozumiana bardziej 
jako – całościowe podejście do projektowa-
nia własnej polityki. 

Rozpatrując to zagadnienie, należy za-
rzucić skupianie się na krótkoterminowych, 
jednowymiarowych, lokalnych kwestiach. 

Główna rola przypada tu długofalowym, 
kompleksowym rozwiązaniom i skutecz-
nym sposobom wpływania na duże, ważne 
dyskursy w bardzo konkurencyjnym środo-
wisku informacyjnym.

Sama idea i pewien schemat jej wciela-
nia w życie nie jest niczym nowym. Jedną 
z pierwszych opisywanych komunikacji 
na poziomie strategicznym odnajdujemy 
w starożytnym Rzymie. Przykładowo, za 
panowania cesarza Oktawiana Augusta 
można zaobserwować zręby procesu ko-
munikowania strategicznego odnoszące 
się do artykułowania i propagowania jego 
koncepcji w zakresie nowego porządku 
światowego. Cesarz poprzez holistyczne 
podejście do komunikacji oraz uprawianą 
politykę informacyjną w celu zwiększenia 
efektywności oddziaływania angażował re-
ligię, prawo, architekturę, a nawet kulturę 
(w szczególności poezję – o czym poniżej). 
Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi komu-
nikowania August dostarczał ukształtowany 
przez siebie przekaz zarówno audytorium 
lokalnemu w samej stolicy, Rzymie, jak i ze-
wnętrznemu, nawet w odległych prowin-
cjach. Zwielokrotniał w ten sposób kanały 
komunikacyjne, a co za tym idzie – zwięk-
szał zasięg rozpowszechnianych informacji. 
Odbiorcom przedstawiał, że w imperium 
funkcjonuje stabilny model polityczny, 
podkreślając w nim oczywiście własną 
rolę jako rozjemcy. Podejmowane działania 
wpisują się w definicję działań StratCom 
„opartych na wartościach i interesach, obej-
mują wszystko, co robi aktor, aby osiągnąć 
zamierzone cele”. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
działania Oktawiana Augusta prowadzone 
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były w mocno zdywersyfikowanym i zanta-
gonizowanym środowisku informacyjnym. 
Po całych dekadach wojny domowej toczą-
cej się w imperium rzymskim obejmowa-
ło ono obiekty oddziaływania od prostych 
legionistów prowincjonalnych pól bitew-
nych po potężnych senatorów, mogących 
„podyktować” warunki najbliższego biegu 
wydarzeń. Główny oręż w ówczesnych cza-
sach stanowiła poezja. Dla pełnego zrozu-
mienia dobranej metody i formy oddziały-
wania należy przypomnieć, że w I w. p.n.e. 
poezja była zarówno młotem używanym 
do kształtowania postaw społeczeństwa, jak 
i lustrem, które odbijało ich obraz. Nie tylko 
przekazywała ona kluczowe przesłania Au-
gusta odbiorcom niemal z każdej warstwy 
społecznej w każdej części imperium, lecz 
także pozostawiła spuściznę. Ta z kolei ma 
niemały wpływ na odbiorców rozprawia-
jących o czasach Cesarstwa Rzymskiego, 
nawet dziś. Dowodzi to, iż podejmowane 
ówcześnie działania wyczerpywały defini-
cyjne określenie dotyczące długofalowych, 
kompleksowych rozwiązań i skutecznych 
sposobów wpływania na duże, ważne dys-
kursy w bardzo konkurencyjnym środo-
wisku informacyjnym. August wykorzy-
stywał poezję wraz z innymi metodami 
komunikacyjnymi, które ówcześnie mo-
gły być klasyfikowane do arsenału działań 
informacyjnych i psychologicznych, osa-
dzając głoszoną ideę tożsamości rzymskiej 
w istniejących tożsamościach kulturowych. 
Opierał się przy tym na nośnych treściach, 
aby stworzyć atrakcyjną koncepcję impe-
rialnych ram władzy, która przemawiała 
zarówno do rdzenia imperium – samych 

Rzymian, jak i peryferyjnych odbiorców 
innych narodowości z całego cesarstwa.

Jednak odległe wydarzenia historii sta-
rożytnej czy nawet rodzime z czasów I Rze-
czypospolitej, opisujące pionierskie doko-
nania w zakresie działań niekinetycznych 
Hannibala, Oktawiana Augusta czy Stefa-
na Batorego i Jana Zamoyskiego, nie mogą 
być wykorzystane tak, jak to miało miejsce 
w poprzednich dwóch częściach cyklu. 
W przypadku zagadnienia tak skompliko-
wanego jak StratCom potrzebny jest przy-
kład dużo bardziej zbliżony do obecnych 
warunków. Zwłaszcza w obliczu konfliktu 
zbrojnego rozgrywającego się obecnie mię-
dzy Rosją i Ukrainą, do wyobraźni pomogą 
sięgnąć czasy ostatniej wojny toczonej na 
polskiej ziemi – czasy II wojny światowej. 

PRZYKŁAD III
Druga Rzeczpospolita, oblężona War-

szawa, noc z 26 na 27.09.1939 r. Dowódz-
two polskie w pełni zdaje sobie sprawę, że 
wojna z nazistowskimi Niemcami i Związ-
kiem Sowieckim jest przegrana, a katastrofa 
i okupacja nieunikniona. Zapada decyzja 
o kontynuacji walki metodą poprzednich 
powstańczych pokoleń – z ukrycia. Utwo-
rzona zostaje pierwsza organizacja zbrojna 
polskiego podziemia: SZP – Służba Zwy-
cięstwu Polski. 

Jednak armia polska jest rozbita, mora-
le niskie. Co gorsza obaj agresorzy nie za-
mierzali poprzestać na konwencjonalnym 
zwycięstwie militarnym. Ze strony, okre-
ślając to za pomocą dzisiejszej termino-
logii wojskowej – kinetycznej – zamiary 
te  wspierały: terror, łapanki, więzienia, 
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obozy koncentracyjne, wywózki na Sybir, 
brutalne przesłuchania, reglamentacje 
żywności, wszechobecna śmierć oraz me-
todyczna grabież i niszczenie wszystkiego, 
co polskie.

Ze strony niekinetycznej – wszechobec-
na propaganda, dezinformacja oraz plany 
podobne do tych, jakie odkrywał w wię-
ziennej celi przed oficerem AK Kazimie-
rzem Moczarskim pojmany niemiecki ge-
nerał SS Jürgen Stroop, jeden z najbardziej 
brutalnych i bezwzględnych nazistowskich 
dowódców. Naród polski miał zostać zła-
many i zdegradowany do roli służebnej, 
jego wola walki zmiażdżona, a  kultura 
i świadomość narodowa – wyrwane z ko-
rzeniami. 

Wobec tak wielotorowo skierowanych 
ataków zorganizowanej wrogiej machiny 
propagandowej międzywojenne polskie 
struktury wojskowe nie miały w swoich 
strukturach odpowiednika. Od czasu wojny 
polsko-bolszewickiej nie był on potrzebny. 
Jednak znów była wojna, czas szczególny, 
czas walki w konspiracji. Czas ten wymagał 
więc stworzenia szczególnej konspiracyj-
nej instytucji wojskowej, która ochroniłaby 
społeczeństwo przed kapitulacją i wyna-
rodowieniem. Nie było to zadanie proste, 
jednak polskie dowództwo nie zwlekało 
nawet miesiąca.

Do tego celu w Dowództwie Głównym 
ZSP powołany zostaje Oddział Polityczny. 
Od początku jednak rysuje się spór, w jaki 
sposób odbudowa własnego morale, walka 
kontrpropagandowa i atak na morale oku-
panta mają się odbywać. Ścierają się dwie 
przeciwstawne koncepcje. Jedna ogranicza 

się do biernego, lecz rzetelnego informowa-
nia ludności o prawdziwych faktach i wy-
darzeniach, poprzez biuletyny radiowe, 
sygnały i informatorów czerpiących infor-
macje z radiowego nasłuchu. Inna koncep-
cja zakłada ukierunkowane oddziaływanie 
na społeczeństwo, głównie poprzez prasę, 
a na przeciwnika – wszelkimi możliwymi 
sposobami. Druga z koncepcji bierze górę. 
Na organizatora i szefa Oddziału Politycz-
nego wyznaczony zostaje mjr Tadeusz 
Kruk-Strzelecki97. Rozpoczyna się polska 
odwetowa kampania psychologiczna, która 
miała trwać i przybierać na sile przez nie-
mal całą II wojnę światową.

Szybko następuje reorganizacja pol-
skiego podziemia. Już 13.11.1939 r. nowy 
premier i Naczelny Wódz gen. Włady-
sław Sikorski rozwiązuje SZP i powołuje 
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej98. Nowa 
organizacja rozpoczyna działalność 
w styczniu 1940 r. i  coraz intensywniej 
rozwija siatkę konspiracji. Sytuacja 
zaczyna jednak wymykać się spod 
kontroli. Do  mieszkańców okupowanej 
Polski, przekształconej przez Niemców 
w Generalne Gubernatorstwo, docierają – 
rozpowszechniane zresztą przez ZWZ 
– informacje o pierwszych klęskach nazi-
stów, o bitwie o Anglię w 1940 r., w której 

97 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;39277 
79.html, dostęp: 2.05.2022 r.; G. Mazur, Biuro In-
formacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945, 
Warszawa 1987, s. 17–18.

98 G. Mazur,  Biuro Informacji…, s. 18; https: 
//muzhp.pl/pl/e/1943/powstala-sluzba-zwycie-
stwu-polski-zaczatek-polskiego-panstwa-pod-
ziemnego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4 
%85zek_Walki_Zbrojnej.
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zwycięstwo umożliwili Brytyjczykom 
polscy piloci, o  walkach w Afryce Pół-
nocnej w 1941 r., gdzie polscy żołnierze 
stali się jednymi ze „Szczurów Tobruku”, 
nie poddali oblężonej twierdzy, wreszcie 
o inwazji III Rzeszy na Związek Sowiecki 
22.06.1941 r. Niemiecka machina wojenna 
musiała rozproszyć swój wysiłek na różnych 
frontach, a w Polsce zaczęło żywiołowo po-
wstawać coraz więcej organizacji zbrojnych, 
zakładanych samorzutnie przez różne śro-
dowiska i organizacje polityczne. Nie za-
wsze działały one spójnie, często nie miały 
ze sobą kontaktu, ich dowódcy mieli różne 
ambicje. Organizacje te stopniowo  przy-
łączały się do ZWZ i były przezeń wchła-
niane. Związek Walki Zbrojnej rozrastał się 
w geometrycznym tempie. 14.02.1942 r. na 
rozkaz Naczelnego Wodza ZWZ zostało 
przekształcone w Armię Krajową, którą 
według jego słów mieli stanowić: „wszy-
scy żołnierze w czynnej służbie wojskowej 
w Kraju”99.

W tym stwierdzeniu kryło się jednak 
niebezpieczeństwo. Struktura Armii Krajo-
wej była ogromna, liczebność szła już w set-
ki tysięcy, a ludzie, którzy ją stanowili, mieli 
różne poglądy polityczne, różne postrzega-
nie samej wojny, różnie interpretowali, kto 
stoi po właściwej stronie, z którą stroną war-
to trzymać, a z którą nie, i przede wszyst-
kim bardzo różnie oceniali posunięcia 
aliantów i rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźctwie w Londynie. Tym bardziej 
że od 1941 r. do antyniemieckiej koalicji 
dołączył nowy gracz – Związek Sowiecki, 

99 https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajo-
wa#cite_note-7, dostęp: 2.05.2022 r.

na mocy układu Sikorski – Majski i w myśl 
zasady „wróg mojego wroga nie jest moim 
przeciwnikiem”, także sojusznik Polski.

Rozbieżność poglądów i celów mo-
gła działać destrukcyjnie na cały polski 
wysiłek wojenny. Nie można było więc 
do niej dopuścić. Niezależnie od zmian 
organizacyjnych i formalnych polskiego 
podziemia wojna psychologiczna toczy-
ła się równolegle. Odpowiedzialna za nią 
komórka sztabowa wraz z zachodzącymi 
zmianami funkcjonowała pod różnymi na-
zwami: Oddział Polityczno-Propagandowy, 
Referat Propagandy, Wydział Polityczny, 
Biuro Informacyjno-Propagandowe, Biuro 
Propagandy i Informacji, Oddział Propa-
gandowo-Informacyjny, by ostatecznie od 
1943 r. stać się BIP – Biurem Informacji 
i  Propagandy, Oddziałem VI Komendy 
Głównej Armii Krajowej100. Działała jednak 
nieprzerwanie, stale rozwijając swoje moż-
liwości. W szczytowym okresie BIP miało 
do dyspozycji 11 konspiracyjnych zakładów 
drukarskich, pracownię chemiczną, introli-
gatornię, wydawało ponad 250 tytułów pra-
sy podziemnej (1/5 wszystkich publikacji 
konspiracyjnych w okresie trwania II wojny 
światowej), co dawało kilkanaście milio-
nów egzemplarzy czasopism, ponad milion 
broszur, instrukcji i innych druków zwar-
tych. Liczbę samych ulotek o treści antyna-
zistowskiej wyprodukowanych w ramach 
akcji pod kryptonimem „N” szacuje się na 
około milion. Przeciętny miesięczny nakład 

100 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Biuro-
-Informacji-i-Propagandy;3878106.html; http://
www.polishresistance-ak.org/13%20Artykul.
htm, dostęp: 2.05.2022 r.
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na przełomie lat 1943/1944 miał wynosić 
248 500 egz. czasopism, 65 000 szt. broszur 
i 120 000 ulotek101. A trzeba pamiętać, że 
są to jedynie osiągnięcia Tajnych Wojsko-
wych Zakładów Wydawniczych central-
nego BIP w  Warszawie. Oprócz stolicy 
funkcjonowały, niekiedy bardzo prężnie, 
BIP okręgowe – jak w Łodzi czy Krakowie, 
one również redagowały i wydawały prasę 
konspiracyjną102.

Pisma zaś tworzą ludzie. Już same dwa 
sztandarowe czasopisma BIP Komendy 
Głównej AK: „Biuletyn Informacyjny” 
i „Wiadomości Polskie” miały dwie osobne 
redakcje. Redaktorzy kierowali je też do 
różnego kręgu odbiorców. Pierwszy z perio-
dyków, tygodnik „Biuletyn Informacyjny”, 
wydawany w dużych nakładach, skierowa-
ny był do najszerszej liczby czytelników, 
bez rozróżnienia poziomu wykształcenia 
czy pochodzenia społecznego, słowem – 
wszystkich żołnierzy AK na terenie całego 
kraju. Drugie pismo – dwutygodnik „Wia-
domości Polskie” miał charakter bardziej 

101 G. Mazur, Biuro Informacji…, s. 165; http://
www.mokotow.waw.pl/mokotow/web/uploads/
pub/pages/page_2340/text_images/sadyba%20
tajne%20drukarnie-1.pdf; https://sadyba24.pl/
tem plate-features/item/496-bylam-maska; https://
books.google.pl/books?id=EFkHVGf_vj8C&pg= 
PA197&lpg=PA197&dq=%22dziennik+radio-
wy%22+nak%C5%82adzie&source=bl&ots=4vO-
v9vjDrx&sig=ACfU3U2J58npLZ08rH5lrLBJ-
GUXrM4koJg&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj1-
kdym_f3vAhWv_CoKHVLPDmoQ6AEwBHo-
ECA8QAw#v=onepage&q=%22dziennik%20
radiowy%22%20nak%C5%82adzie&f=false, s. 196– 
–198.

102 https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/
handle/11716/4436/10--Prasa-Sluzby-Zwycie-
stwa--Jarowiecki.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

elitarny. Zawierał informacje o aktualnej 
sytuacji politycznej i skierowany był głów-
nie do dowódców i inteligencji skupionej 
wokół Armii Krajowej. Można było w nim 
znaleźć również informacje dotyczące sta-
nowiska Komendy Głównej AK czy Dele-
gatury Rządu na Kraj na temat kluczowych 
kwestii politycznych i wojskowych103. Oba 
czasopisma miały zatem duży wpływ na 
kreowanie obrazu rządu na uchodźctwie, 
aliantów i ogólnego charakteru polskiego 
czynu zbrojnego. Redaktorzy mogli jednak 
mieć już ukształtowane poglądy na dany 
temat i ów subiektywny przekaz mogli, na-
wet podświadomie, kierować do żołnierzy 
i  mieszkańców okupowanych terenów 
II RP. O ile jednak w samej Warszawie ta-
kie tendencje można byłoby wychwycić, 
o tyle w prowincjonalnych i poczytnych 
periodykach, jak wydawana w Wilnie „Nie-
podległość”, łódzki „Biuletyn Kujawski” czy 
lwowski „Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej”104, 

sprawa już nie przedstawiała się tak prosto. 
Okręgowe Biura Informacji i Propagandy 
cechowały się znaczną samodzielnością. 
Przykładem może być główny organ in-
formacyjny krakowskiej Komendy Okręgu 
AK. Zamieszczano w nim informacje z na-
słuchu brytyjskiego BBC, komunikaty or-
ganizacji podziemnych, ostrzeżenia przed 
zdrajcami oraz podejrzanymi o współpracę 
z niemieckimi władzami oraz liczne ko-
mentarze polityczne. Owym komentarzom 
subiektywizm i prezentowanie własnych 

103  G. Mazur, Biuro Informacji…, s. 54, 58.
104 Tamże, s. 231–233; http://www2.wbp.lodz.

pl/pliki/wystawy/2017-prasa-konspiracyjna/wy-
stawa.php.
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przekonań dotyczących stosunków polsko-
-sowieckich pod egidą koalicji udzieliły się 
na tyle, że stały się przedmiotem konfliktu 
pomiędzy redaktorem naczelnym a szefem 
krakowskiego BIP. Zresztą także dowódz-
two okręgów nie było tu bez skazy. Według 
relacji samego szefa BIP Komendy Głównej 
płk. Jana Rzepeckiego: „(…) komendant 
okręgu uważał swój BIP i wychodzącą 
z okręgu prasę za swoje narzędzie dowo-
dzenia (…) sam często ulegał nastrojom 
miejscowych kół politycznych, więc łatwo 
dochodziło do rozbieżności między stano-
wiskiem naszym a komend terenowych”105.

Taka sytuacja była niedopuszczalna. Po-
jawianie się różnych opinii i ocen, zaburzają-
cych jasny i klarowny cel walki z okupantem, 
a dodatkowo niespójnych, doprowadziłyby 
do chaosu informacyjnego. Podważyłoby 
to rzetelność przekazu, dając wrogiej pro-
pagandzie pole do popisu. Zasięg oddziały-
wania polskich operacji psychologicznych 
i informacyjnych był niezwykle rozległy – 
istniały BIP okręgu Berlin czy BIP Węgry, 
a ulotki potrafiono dostarczyć na oddalony 
o setki kilometrów front wschodni. Biorąc 
zaś po uwagę fakt, że zamieszczane infor-
macje dopasowywano i adresowano nawet 
do pojedynczego szeregowego żołnierza 
i mieszkańca państwa, choćby poprzez tzw. 
PULA (propagandę uliczną), ich sprzeczne 
przesłanie groziłoby zachwianiem patrio-
tycznej postawy i groźbą utraty sensu ciężkiej 
walki, którą prowadzili Polacy. 

Z tego względu obieg informacji zo-
stał poddany ścisłej kontroli w celu 

105 https://kpbc.umk.pl/Content/162154/Pia-
secka_Lang_Irena_554_554_Pom.pdf, s. 58.

wyrugowania z ich treści wszystkich po-
glądów i nastawień, które dla celów wojsko-
wych koalicji mogłyby się okazać niepożą-
dane lub szkodliwe. W jaki sposób starano 
wprowadzić wzmiankowaną kontrolę do 
działalności służbowej?

Przykładowo, przy Oddziale VI Szta-
bu Naczelnego Wodza, który był oddzia-
łem łącznikowym Dowódcy AK przy 
Naczelnym Wodzu w Londynie, w latach 
1942–1944 działał Samodzielny Referat 
Propagandy. Jego zadaniem było zbieranie 
i segregowanie najpilniejszych i najbardziej 
przydatnych do działalności informacyj-
nej w kraju materiałów oraz przygotowanie 
ich do wysyłki. Część z nich otrzymywano 
bezpośrednio od sojuszników. Przykłado-
wo, Anglicy dostarczali materiały antynie-
mieckie, a Amerykanie – promujące obraz 
prezydenta Roosevelta i armię USA jako 
tych, których przybycie przeważy szalę 
wojny i wyzwoli Europę od nazizmu. Na 
terenach okupowanych nad kontrolą czu-
wała Delegatura Rządu, zwłaszcza poprzez 
Departament Informacji i Prasy Delegatury 
Rządu (DI). Zbierał on informacje z roz-
maitych dziedzin życia na obszarze całego 
kraju. Opracowania tych informacji były 
wysyłane do Londynu, jako tzw. poczta do 
rządu. BIP Komendy Głównej współpraco-
wał z DI, który z biegiem czasu stał się swe-
go rodzaju konspiracyjnym ministerstwem 
propagandy i prasy. Współpraca dotyczyła 
zwłaszcza Wydziału Informacji, Wydziału 
Kolportażu i Wydziału Propagandy Bie-
żącej BIP. Powołano Radę Propagandową, 
mającą na celu ustalanie wspólnych wytycz-
nych propagandowych. Posiedzenia rady 
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starano się organizować co dwa tygodnie. 
W sprawach politycznych decydujący głos 
mieli przedstawiciele delegatury, a w kwe-
stiach najpoważniejszych – Dowódca AK 
sam ustalał stanowisko z Delegatem. DI wy-
dawało wytyczne propagandowe, których 
tezy były identyczne z tezami Wytycznych 
BIP Komendy Głównej. 

W razie jakichkolwiek alarmujących sy-
gnałów Departament niezwłocznie umiesz-
czał to w swoich sprawozdaniach dla Lon-
dynu, jak to miało miejsce w roku 1943:

„Prasa tajna traci coraz bardziej charak-
ter wyłącznie narzędzia informacji i apoli-
tycznej walki z wrogiem, przechodząc do 
ideologicznego i politycznego wychowania 
społeczeństwa i przybierając wyraźnie cha-
rakter prasy politycznej”106.

Z kolei BIP KG AK cedował ustalone 
wspólnie wytyczne dalej – do komórek 
prowincjonalnych. Drukowano przezna-
czone wyłącznie na użytek wewnętrzny 
wydawnictwa agencyjne, skierowane do lo-
kalnych redakcji pism na niższych szcze-
blach organizacyjnych: BIP-ów komend 
okręgów, inspektoratów i obwodów w celu 
ich zorientowania w głównych kierunkach 
i tendencjach prowadzonych operacji pro-
pagandowych oraz ich ujednolicenia. Do-
brym przykładem jest „Agencja Wschod-
nia”, która poświęcona przede wszystkim 

106 https://bazhum.muzhp.pl/media/files/
Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskie-
go/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Pol-
skiego-r1976-t15-n2/Rocznik_Historii_Czaso-
pismiennictwa_Polskiego-r1976-t15-n2-s139-169/
Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskie-
go-r1976-t15-n2-s139-169.pdf, s. 155, dostęp: 
2.05.2022 r.

zagadnieniom wschodnim miała stanowić 
wskazówkę, jakiej linii komunikacyjnej na-
leży się trzymać w stosunku do zamieszku-
jącej Kresy polskiej i niepolskiej ludności, 
specyfikując stosowane metody i argumen-
ty. Zawarty w niej zatwierdzony materiał 
informacyjny podzielony był na trzy działy:

„I. – ogólny, zawierający artykuły, z któ-
rych można korzystać w propagandzie 
wśród ogółu ludności

II. – specjalny, zawierający artykuły, 
z których można korzystać w propagandzie 
tylko wśród ludności polskiej

III. – specjalny, zawierający artykuły, 
z których można korzystać w propagandzie 
tylko wśród ludności polskiej, określonej 
w nagłówku działu”107.

Ogólnie rzecz ujmując, zespoły re-
dakcyjne BIP-ów, od centrali do nawet 
najniższego, obwodowego szczebla, zobo-
wiązane były do zamieszczania w swoich 
wydawnictwach rozkazów i komunikatów 
Naczelnego Wodza, Dowódcy AK, Dele-
gata Rządu, Kierownictwa Walki Cywilnej 
oraz przedrukowywania z „Agencji Pra-
sowej” artykułów sygnowanych znakiem 
„Ignis” (będącego potwierdzeniem, że 
wyrażają stanowisko Komendy Głównej). 
Jakiekolwiek artykuły i teksty własne przed 
wypuszczeniem do druku należało przed-
stawić do zatwierdzenia szefowi propagan-
dy w BIP okręgu. Przez cały okres starano 

107 https://bazhum.muzhp.pl/media//files/
Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_
Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n1/Kwartal-
nik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n1-s87-98/
Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n1- 
-s87-98.pdf, s. 96, dostęp: 2.05.2022 r.
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się przeprowadzać kontrole wydanych już 
publikacji, a w przypadku stwierdzenia ich 
rozbieżności z aktualną linią i wytycznymi 
BIP Komendy Głównej AK zarówno au-
torzy, jak i redaktorzy artykułów mieli być 
bezwzględnie usuwani z pracy.

* * *

W jaki sposób w porównaniu do przy-
kładów historycznych z poprzednich części 
cyklu przedstawiłoby się działanie rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie, 
Komendy Głównej Armii Krajowej i Biura 
Informacji i Propagandy z punktu widzenia 
oficerów PsyOps i InfoOps?

Otóż w tym przypadku podległe BIP 
Komendy Głównej AK: Tajne Wojskowe 
Zakłady Wydawnicze, Wydział Informa-
cji czy Propagandy Bieżącej, sieć kurierów, 
kolporterów, żołnierzy przeprowadzających 
akcję „małego sabotażu” itd. wraz z ich 
okręgowymi i obwodowymi odpowiedni-
kami stanowiłyby tu, wspomniane powyżej, 
zdolności PsyOps i Military Public Affairs 
na poziomie taktycznym, w bezpośredniej 
styczności z przeciwnikiem (w obszarach 
przyfrontowych) lub w jego strefie tylnej 
(okupowane tereny, w czasie gdy główne 
siły walczyły na froncie). Dysponowały 
zatwierdzonymi produktami, tematami 
i wskazanymi obiektami oddziaływania (jak 
te wymienione w poszczególnych działach 
„Agencji Wschodniej”). 

Za InfoOps koordynujący ich działania 
należałoby uznać Szefa BIP KG AK i same-
go Komendanta AK.

Natomiast przedstawiciele Delegatury 
Rządu na Uchodźctwie, w tym Departamentu 

Informacji i Prasy oraz Rady Propagando-
wej, byliby ludźmi odpowiedzialnymi za 
komunikację strategiczną, której – jak wspo-
mniano powyżej – elementami są PsyOps, 
InfoOps i Military Public Affairs.

Mające po części wymiar symboliczny 
przemianowanie Związku Walki Zbrojnej 
na Armię Krajową również można uznać 
z działanie StratCom. Zawierało ono ko-
munikat, że istnieją trzy części Polskich Sił 
Zbrojnych: Polskie Siły na Zachodzie, Ar-
mia Polska organizowana na terenie Związ-
ku Sowieckiego i Armia Krajowa w okupo-
wanej ojczyźnie. Armia Krajowa uznawała 
zwierzchnictwo rządu w  Londynie. Ten 
zaś wchodził w skład koalicji aliantów i to 
z nimi ustalał jednolitą strategię komunika-
cyjną. Wszelkie zatem działania, nie wyklu-
czając prowadzenia niekinetycznej wojny 
psychologicznej ze wspólnym wrogiem 
oraz operacji informacyjnych, musiały mieć 
jeden wspólny wymiar. 

Jakikolwiek więc przekaz, zastosowane 
w nim linie perswazji i argumenty musia-
ły uwzględniać stanowisko sojuszu i być 
z nim zgodne. Formy przekazu mogły się 
różnić w zależności od obiektu oddziały-
wania – odbiorcy, do którego były adre-
sowane –  w tym wypadku do żołnierzy 
i mieszkańców różnych narodowości sta-
wiających opór III Rzeszy. Jednak kreowa-
ny obraz i cele wspólnej walki musiały być 
jednakowe, tak aby walczący jednoczyli 
cały swój wysiłek i opór w jeden monolit. 
Niepożądane treści czy nierzetelne i nie-
zatwierdzone informacje mogące skłócić 
walczących, zaciemnić im widok korzyści 
płynących z walki z przeciwnikiem „ramię 
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w ramię” z innymi aliantami, nie powinny 
dotrzeć do adresatów. Groziło to obniże-
niem ich zapału i efektywności lub wręcz 
wywołaniem defetyzmu, a tym samym mo-
gło nawet przyczynić się do porażki.

Zadaniem StratCom – tu Delegatury 
Rządu na Kraj – było rozłożenie parasola 
ochronnego (nieof. ang. StratCom Umbrel-
la) nad wszelkimi informacjami i działania-
mi niekinetycznymi Polskich Sił Zbrojnych 
związanymi z wojną, wyznaczenie im od-
powiednich ram treściowych i podjęciem 
próby zapobieżenia wszelkim próbom od-
stępstw czy zakłócenia przekazu.

Zawarte we wszystkich częściach cyklu 
przykłady oparte na historycznym tle po-
winny przybliżyć nieco rolę, jaką szeroko 
pojęta komunikacja odgrywa w działaniach 
zbrojnych, niezależnie od okresu dziejowe-
go, w którym są prowadzone. Może ona być 
użyta na wszystkich poziomach: taktycz-
nym, operacyjnym i strategicznym, podczas 
ataku, obrony czy w działaniach w strefie 
tylnej przeciwnika. Jest przy tym zawsze siłą 
wykonawczą, aktywną. 

Nawet pojedyncze działania infor-
macyjne czy psychologiczne mieszczą 
się w ramach długofalowych programów 
zatwierdzonych na najwyższym szczeblu 
dowództwa i nie są podejmowane przez 
psyoperów na własną rękę. Ich koordynacją, 
tak by harmonijnie wspierały cały podjęty 
wysiłek wojskowy, zajmuje się InfoOps, 
podczas gdy StratCom wyznacza ich gra-
nice i kierunek. 

Relacje StratCom – InfoOps – PsyOps 
pozwalają zniwelować przypadki podczas 
prowadzenia danej operacji, kiedy nawet 

nieświadomy nadmiar inicjatywy lub nie-
wiedza może spowodować niepowetowane 
skutki. Jednak przy sprawnym ich współ-
działaniu operacje psychologiczne mogą 
pozwolić siłom zbrojnym na uzyskanie 
przewagi jeszcze przed bezpośrednim star-
ciem, wzmocnić ich pozycje lub sprawić, że 
przeciwnik przestanie stanowić siłę mogącą 
im zagrozić.

Naturalnie nakreślony w artykule ob-
raz operacji psychologicznych i informa-
cyjnych jest mocno uproszczoną wersją 
rzeczywistości. Dziś, w związku z dużym 
postępem cywilizacyjnym, rozróżnieniem 
społecznym i gwałtownym rozwojem mass 
mediów działalność PsyOps, InfoOps 
i StratCom jest o wiele bardziej skompliko-
wana, a jej zakres możliwości prowadzenia 
oddziaływania coraz bardziej się zwiększa. 
Niemniej zabieg ten oraz celowe użycie 
przykładów zaczerpniętych z historii miał 
na celu ułatwienie czytelnikom przyjrzenia 
się działaniom niekinetycznym z nieco in-
nej, szerszej perspektywy. 

Podsumowując, należy odnieść się do 
opublikowanego raportu: NATO 2030: Uni-
ted for a New Era. Analysis and Recommen-
dations of the Reflection Group Appointed 
by the NATO Secretary General, w którym 
przedstawiono rekomendacje dotyczące 
przyszłości Sojuszu. Dokument, podkre-
ślając znaczenie komunikacji strategicznej, 
a co za tym idzie – wszystkich jej obsza-
rów, wyróżnia w oddzielnych podrozdzia-
łach zagadnienia związane z komunika-
cją strategiczną oraz przeciwdziałaniem 
dezinformacji. Eksperci NATO wskazują 
obszar informacyjny będący coraz częściej 
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przestrzenią prowadzenia zmagań o cha-
rakterze niekinetycznym, istotnym dla pro-
wadzenia całej operacji. Uzyskanie spójnej 
polityki informacyjnej ma stanowić istotę 
w zakresie odstraszania i obrony ukierun-
kowanej na zwiększenie odporności społe-
czeństw na wrogie działania propagando-
we i dezinformację. Z tego względu grono 
specjalistów przygotowujących przedmio-
towy raport rekomenduje przyspieszenie 

transformacji własnych zasobów komuni-
kacji strategicznej państw Sojuszu i umoż-
liwienie tym samym podjęcia efektywnych 
działań w infosferze108. Biorąc pod uwagę 
zmiany zachodzące w domenie informacyj-
nej, należy zakładać, że przygotowane reko-
mendacje zostaną wdrożone trybie pilnym.

108 https://cyberdefence24.pl/polityka-i-pra-
wo/przyszlosc-nato-pod-znakiem-nowocze-
snych-technologii.
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Koniec zimnej wojny miał stać się po-
czątkiem nowej ery współpracy z Rosją. 

Wniósł optymizm i nadzieję, których wszy-
scy potrzebowali. Zimnowojenną spuściznę 
podejrzliwości miał zastąpić dialog. Stosun-
ki pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską 
pozornie ociepliły się, a w konsekwencji 
przyniosły wspólne projekty, szczególnie 
w dziedzinach, w których interesy były i są 
zbieżne (np. walka z terroryzmem). 

W 1991 r. postanowiono ukonstytuować 
relację NATO – Rosja w ramach Rady Współ-
pracy Północnoatlantyckiej (North Atlantic 
Cooperation Council – NACC), czyli forum 
konsultacji NATO z partnerami europejskimi. 
W 1994 r. Rosja przystąpiła do ogłoszonego na 
szczycie NATO w Brukseli programu Partner-
stwo dla Pokoju (Partnership for Peace – PdP/
PfP). Członkostwo Rosji w PdP nie było jedynie 
symboliczne, co potwierdzał m.in. jej udział 
w realizowanych przez NATO na Bałkanach 
misjach Sił Implementacyjnych109. 

109 J.  Pawłowski, Międzynarodowe i  narodowe 
dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady 
XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne 
wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, War-
szawa 2014, s. 50.

Naturalne rozszerzenie Paktu Północ-
noatlantyckiego o Polskę, Węgry i Czechy 
stało się punktem zwrotnym w relacjach 
NATO – Rosja. Państwa Zachodu zapew-
niały Rosję, że rozszerzenie Paktu nie za-
grozi jej bezpieczeństwu. Przekonywały 
m.in., że NATO nie ma zamiarów, planów 
ani powodów rozmieszczania w nowych 
państwach członkowskich broni nukle-
arnej. Ustępstwa NATO w zakresie rene-
gocjacji Traktatu o  konwencjonalnych 
siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Co-
nventional Armed Forces in Europe – CFE) 
z 19.11.1990 r. miały z kolei pokazać, że 
rozszerzenie Sojuszu nie doprowadzi do 
zwiększenia potencjału jego sił konwen-
cjonalnych w sąsiedztwie Rosji. 

Aby złagodzić rosyjskie stanowisko 
w sprawie rozszerzenia Paktu Północno-
atlantyckiego, 27.05.1997 r. na szczycie 
w Paryżu podpisano Akt Stanowiący o Pod-
stawach Wzajemnych Stosunków, Współ-
pracy i Bezpieczeństwa. W dokumencie 
tym strony zobowiązały się do współpracy, 
szczególnie w zakresie stworzenia stałego 
pokoju na obszarze euroatlantyckim. Zde-
cydowano o powołaniu Stałej Wspólnej 

Alicja Biernacka, Mateusz Kurzejewski

Rosja na wojnie z NATO 
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Rady NATO–Rosja (Permanent Joint Co-
uncil – PJC) jako głównej platformy kon-
sultacji110. W ramach PJC zapowiedziano 
współpracę, przede wszystkim w zakresie 
zapobiegania i  wygaszania konfliktów, 
kontroli zbrojeń, przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu broni masowego rażenia 
(weapon of mass destruction – BMR/WMD) 
i walki z międzynarodowym terroryzmem. 
Oferta Sojuszu wobec Rosji zakładała, że 
Federacja miała zyskać prawo głosu w spra-
wach wspólnego interesu, jednak nie mogła 
dysponować prawem weta wobec decyzji 
NATO.  W 2002 r. przyjęto Deklarację 
Rzymską, która oficjalnie powołała Radę 
NATO – Rosja (NATO – Russia Council, 
NRC), zastępującą PJC.

Możliwość nawiązania trwałego part-
nerstwa między NATO i Rosją świat ob-
serwował z dużą rezerwą. Jednocześnie 
krytykowane były głosy sceptyków, którym 
wytykano, że są zakładnikami własnej hi-
storii. 

Czego chce Rosja?

Rosja domaga się prawnie wiążących 
„gwarancji bezpieczeństwa” w zakresie 
nierozszerzania NATO i ograniczenia ak-
tywności Sojuszu na wschodniej flance, 
pomimo pełnej świadomości, że jest on 
paktem obronnym, a nie ofensywnym i sam 
w sobie nie zagraża bezpieczeństwu Fede-
racji. Oznacza to nierozmieszczanie syste-
mów uderzeniowych mogących razić cele, 
nierozlokowanie rakiet średniego zasięgu 
oraz likwidację infrastruktury powstałej 

110  R. Kuźniar i in., Bezpieczeństwo międzynaro-
dowe, Warszawa 2012, s. 379–382.

na terytorium członków, którzy wstąpili do 
NATO po 1997 r.111, i wycofania sił natow-
skich z tych państw. Paradoksem jest, że to 
Rosja jako pierwsza złamała postanowie-
nia Traktatu o całkowitej likwidacji rakiet 
średniego i pośredniego zasięgu (Treaty on 
Intermediate-range Nuclear Forces – INF), 
na mocy którego w 1981 r. zobowiązała się  
do wycofania z posiadania rakiet średniego 
zasięgu wymierzonych w państwa NATO. 
10.02.2007 r. Prezydent Rosji Władimir Pu-
tin oświadczył, że postanowienia Traktatu 
INF nie służą dłużej interesom jego pań-
stwa, odsłaniając tym samym agresywną 
postawę Kremla na arenie międzynaro-
dowej (wojna w Gruzji, zaangażowanie na 
Ukrainie – Krym)112.

Konflikt rosyjsko-ukraiński toczy się 
nieprzerwanie – ze zmienną intensywno-
ścią – od 8 lat, stając się tym samym jednym 
z kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i stabilności Europy, a w konsekwencji – ca-
łego obszaru euroatlantyckiego. Narastają-
ca agresja Rosji (aneksja Krymu) pokazała 
charakter strukturalny wynikający z we-
wnętrznej logiki putinowskiego systemu 
władzy oraz kremlowskiej diagnozy otocze-
nia międzynarodowego113. Uznanie przez 
Rosję niepodległości separatystycznych 

111 J.  Pawłowski, Międzynarodowe i  narodowe 
dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady 
XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne 
wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, War-
szawa 2014, s. 38–42.

112 https://defence24.pl/sily-zbrojne/traktat 
inf-wkrotce-reliktem-zimnej-wojny, dostęp: 
8.05.2021 r. 

113 A. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po 
zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 62. 
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republik (Donieckiej i Ługańskiej) na te-
rytorium Ukrainy, które ogłosiły swoją 
niepodległość w 2014 r., stało się jasnym 
sygnałem dla reszty świata. Prezydent Ro-
sji Władimir Putin niezwłocznie podpisał 
traktat „o przyjaźni, współpracy i wzajem-
nej pomocy” pomiędzy „niepodległymi” 
republikami a Federacją Rosyjską i wysłał 
wojska rosyjskie do Donbasu, a tym sa-
mym zgodził się na użycie tych wojsk poza 
granicami kraju. Zdaniem poprzedniego 
Sekretarza Generalnego NATO Andersa 
Fogha Rasmussena działania te mają na celu 
odtworzenie rosyjskiej strefy wpływów na 
terytorium byłego Związku Radzieckiego. 
W 2014 r. Rasmussen nazwał interwencję 
rosyjską na wschodzie Ukrainy „historycz-
nym błędem”. W tym czasie Sojusz podjął 
decyzję o zawieszeniu współpracy cywil-
nej i militarnej z Federacją Rosyjską oraz 
o jednoczesnym zacieśnieniu współpracy 
z Ukrainą114.

Strach Rosji i eskalacja konfliktu

„Drzwi do członkostwa Ukrainy 
w NATO pozostają otwarte” – oświad-
czył sekretarz generalny Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, 
przemawiając w Radzie Najwyższej (par-
lamencie) w Kijowie w trakcie swojej 
dwudniowej wizyty 31.10.2019 r. „Ukra-
ina jako suwerenne państwo ma prawo do 
wyboru własnego systemu bezpieczeństwa. 
Drzwi do NATO pozostają otwarte” – po-
wiedział. „Członkostwo w NATO to decyzja 
państw, które do niego należą, oraz tych, 

114 https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/37-40_
KBN_Deklaracja_szczytu.pdf, dostęp: 5.05.2022 r. 

którzy chcą do niego dołączyć. I to wyłącz-
nie ich decyzja. Nikt poza granicami tych 
krajów nie ma prawa weta. Czas sfer wpły-
wów minął”. Sekretarz Generalny zwrócił 
uwagę, że droga do Sojuszu nie jest prosta, 
a państwa, które chcą do niego przystąpić, 
powinny przeprowadzać istotne reformy. 
Dodał jednocześnie, że doradcy NATO 
będą wspierali Ukraińców we wdrażaniu 
obowiązujących standardów, pomagali we 
wzmacnianiu praworządności, zapewnie-
niu praw mniejszości i walce z korupcją115.

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rosji w oficjalnym oświad-
czeniu podało, że: „Sojusz kontynuuje de-
strukcyjne zachowanie, pracuje nie na rzecz 
pojednania, a zaostrzenia konfliktu. Zaś jego 
działania sprzyjają podwyższaniu napięcia, 
w tym poprzez obiecywanie Ukraińcom, 
że «NATO zawsze będzie po waszej stro-
nie». Ewidentny jest destabilizujący i pro-
wokacyjny wpływ na sytuację na Ukrainie 
natowskiego wsparcia wojskowego dla Ki-
jowa” (TASS)116. Powyższe jasno pokazuje, 
że Rosjanie już na tym etapie nie uznawali 
suwerenności Ukrainy, odbierając jej prawo 
do niezależnych decyzji, m.in. dotyczących 
obecności w paktach międzynarodowych. 

Wojna

24.02.2022 r. na rozkaz Władimira Pu-
tina wojska rosyjskie dokonały zbrojnej 

115 https://www.euractiv.pl/section/polityka-
-zagraniczna-ue/news/stoltenberg-drzwi-do-na-
to-sa-dla-ukrainy-otwarte/, dostęp: 6.05.2022 r. 

116  https://tass.ru/armiya-i-opk?utm_source=-
google.com&utm_medium=organic&utm_cam-
paign=google.com&utm_referrer=google.com, 
dostęp: 7.05.2022 r. 
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agresji na terytorium Ukrainy, wystrzeli-
wując rakiety w kierunku Mariupolu, Odes- 
sy, Charkowa i Kramatorska. Ministerstwo 
Obrony Federacji Rosyjskiej poinformo-
wało, że celem ataku jest infrastruktura 
wojskowa, obiekty obrony przeciwlotni-
czej, lotniska wojskowe i lotnictwo Ukrainy. 
Działania są skierowane także przeciwko 
rządowi w Kijowie – nazywanemu przez 
władze rosyjskie „juntą”. W odpowiedzi 
rząd Ukrainy ogłosił stan wojenny i za-
mknął przestrzeń powietrzną dla samolo-
tów cywilnych117.

Inwazji rosyjskiej towarzyszy stosowanie 
brutalnych metod wobec ludności cywilnej 
oraz działania dezinformacyjne, maskujące 
decyzje Kremla. Rosyjskie media publikują 
teksty przekonujące, że Ukraina i NATO 
szykują się do wojny z Rosją, a okazją do 
rozpoczęcia działań przeciwko Federacji 
Rosyjskiej miałyby być m.in. ćwiczenia De-
fender Europe 2021118.

W innych rosyjskich tekstach oskarża 
się Ukrainę o prowadzenie nalotów, w tym 
ataku, którego skutkiem była śmierć kilku-
letniego dziecka119. Pokazuje się Ukrainę 
jako stronę agresywną, która zagraża poko-
jowi w Europie. Według narracji Władimira 
Putina to Rosja stoi po właściwej stronie 
historii i „wyzwoli Ukrainę z rąk nazistów”, 

117 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ana-
lizy/2022-03-15/rosyjski-atak-na-ukraine-stan-
-po-19-dniach, dostęp: 5.05.2022 r. 

118 https://www.youtube.com/watch?v=7L-
gDYFu_5fU&ab_channel=SkyNews, dostęp:  
5.05.2022 r.

119 https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/
maskowanie-agresji-rosyjska-kampania-wokol-
-ukrainy, dostęp: 7.05.2022 r. 

bez względu na koszty. Putin twierdzi, że 
w Ukrainie dokonuje się „ludobójstwo” 
rosyjskojęzycznych mieszkańców, stąd ko-
nieczna jest „operacja specjalna”120. Zwra-
ca też uwagę na apele o pomoc wysyłane 
do Rosji przez separatystów z samozwań-
czych republik na wschodzie Ukrainy. 
„Postaramy się doprowadzić do demilita-
ryzacji i denazyfikacji Ukrainy” – mówił 
rosyjski prezydent121.  Zapowiedział też 
pociągnięcie do odpowiedzialności osób 
„odpowiedzialnych za liczne zbrodnie i za 
rozlew krwi cywilów, w tym także rosyjskich 
obywateli”.  Kijów i zachodni partnerzy 
wielokrotnie odrzucali zarzut ludobójstwa 
na Ukrainie, określając go jako absurdalny 
i uznając go za usprawiedliwienia dla ataku.

Wojna komunikacyjna 

Prowadzona przez Rosję wojna dezin-
formacyjna ma maskować realne działa-
nia polityczno-wojskowe destabilizujące 
bezpieczeństwo całego regionu. Rosyjska 
propaganda prowadzi wielopoziomową 
komunikację propagandową mającą na 
celu tuszowanie swojej agresywnej posta-
wy wobec Ukrainy oraz usprawiedliwia-
nie tym samym inwazji wojsk rosyjskich 
na ten kraj. W swojej narracji Kreml prze-
rzuca odpowiedzialność i winę za eskalację 
sytuacji na Ukrainie na państwa NATO. 
Stany Zjednoczone atakowane są za „inge-
rowanie w sprawy Ukrainy od 2014 r. oraz 

120 https://w w w.youtube.com/watch?v= 
m6pJd6O_NT0&ab_channel=NBCNews, dostęp: 
6.05.2022 r. 

121 https://thefad.pl/aktualnosci/rosja-zaatako-
wala-ukraine/, dostęp: 5.05.2022 r.
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oskarżane o rozpowszechnianie kłamstw na 
temat aneksji Krymu, w których zaprzecza-
ją oficjalnej rosyjskiej wykładni, że o przy-
należności półwyspu do Rosji przesądzili 
mieszkańcy w referendum”122.

„Ameryka podejmuje działania tuż 
obok naszych granic. Oni muszą zrozu-
mieć, że my nie mamy dokąd się wycofać. 
Czy naprawdę myślą, że zamierzamy tylko 
stać i się przyglądać?” – powiedział Putin 
podczas spotkania z rosyjskimi wojskowy-
mi. „Jeśli agresywna postawa naszych 
zachodnich partnerów nie ulegnie zmia-
nie, to mogą być pewni, że spotka się to 
z odpowiednią reakcją z naszej strony” 
– dodał123. Natomiast Polska jest całkowi-
cie bezpodstawnie oskarżana o działania 
mające doprowadzić do rozpadu Ukra-
iny i powrotu części jej ziem do RP oraz 
o eskalowanie konfliktu poprzez wysyłanie 
żołnierzy (polskich) na teren Ukrainy oraz 
dostawy broni i amunicji124.

Siergiej Ławrow dał jasno do zrozumie-
nia, że uważa dostawy broni z NATO do 
Ukrainy za uzasadnione cele ataków na 
swój kraj. Jednocześnie stwierdził, że nie 
chciałby, aby w takiej sytuacji sztucznie 
zawyżano ryzyko. „Jest wiele stron, które 
tego chcą” – powiedział, nie podając jednak 
szczegółów. „Jeśli NATO, poprzez swojego 
pełnomocnika wchodzi de facto w wojnę 
z Rosją i tego pełnomocnika uzbraja, to na 

122 https://www.osw.waw.pl/pl, dostęp: 5.05. 2022 r. 
123 https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/

wojna-rosja-ukraina-w-co-gra-putin/96j8c4s, do-
stęp: 4.05.2022 r. 

124 https://www.rp.pl/swiat/art36186731-woj-
na-rosji-z-ukraina-dzien-65, dostęp: 5.05.2022 r.

wojnie robi się to, co trzeba zrobić na woj-
nie”125 – mówił Siergiej Ławrow. W swojej 
wypowiedzi dla włoskiej telewizji Rete4 
powtórzył, że Rosja atakuje wyłącznie 
ukraińskie cele wojskowe, a Ukrainę nale-
ży „denazyfikować”. „Niebezpieczeństwo 
wybuchu trzeciej wojny światowej jest po-
ważne, realne i nie wolno go lekceważyć” 
– powiedział szef rosyjskiej dyplomacji 
Siergiej Ławrow w wywiadzie dla rosyj-
skiej telewizji, opublikowanym przez ro-
syjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
na swoim kanale Telegram w poniedziałek 
wieczorem (25.04.2022 r.)126.

Z kolei Władimir Putin oświadczył, 
że „zachodnie kraje mogłyby zatrzymać 
zbrodnie ukraińskiego wojska”. Oskarża-
nie państw NATO o brak chęci przeciw-
stawienia się „reżimowi” ukraińskiemu 
wpisuje się w narrację prowadzoną przez 
Rosję od samego początku konfliktu. Pro-
paganda Kremla wskazuje właśnie Ukrainę 
jako winną wywołania wojny, a Rosjan jako 
„wyzwolicieli” i obrońców tej części społe-
czeństwa na Ukrainie, która jest rzekomo 
dyskryminowana przez rząd w Kijowie. 
Putin podkreślił, że zachodnie państwa 
„mogą pomóc w powstrzymaniu zbrodni 
ukraińskich wojskowych i bojowników ba-
talionów narodowych”. Rosyjski prezydent 
zarzucił Zachodowi, że ignoruje „zbrodnie 
wojenne Ukrainy”, a może to okrucieństwo 

125 https://belsat.eu/pl/news/30-04-2022-la-
wrow-znowu-zapewnia-ze-rosja-nie-grozi-
-uzyciem-broni-jadrowej/, dostęp: 5.05.2022 r.

126 https://wiadomosci.wp.pl/festiwal-propa-
gandy-siergiej-lawrow-byl-gosciem-we-wloskiej-
-telewizji-6764337879485216a, dostęp: 5.05.2022 r. 
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powstrzymać, zaprzestając dostaw broni 
i „wywierając odpowiednią presję na władze 
w Kijowie”. Putin mówił o pryncypialnym 
podejściu Moskwy do negocjacji z Kijo-
wem i skłamał, że „mimo niekonsekwencji 
władz ukraińskich Moskwa otworzyła się 
na dialog ze stolicą Ukrainy”. Ale to właśnie 
Kijów, zdaniem Putina, „nie jest gotowy do 
poważnej pracy nad zakończeniem kon-
fliktu”. Tymczasem „Rosja jest gotowa na 
rozmowy z Ukrainą”127.

Powyższe jasno pokazuje wielowymia-
rową operację propagandową Kremla. Ataki 
informacyjne oprócz ukazywania Ukrainy 
jako winnej wojny, dotykają także państwa 
NATO, które nazywane są stroną bierną, 
która mogłaby powstrzymać rząd w Kijo-
wie przed dalszym rozlewem krwi. Z kolei 
wojskowa i humanitarna pomoc dla Ukra-
ińców, która dostarczana jest z Zachodu, jest 
interpretowana przez propagandę Kremla 
jako przedłużanie wojny i niebezpośrednie 
ataki na Rosję. Jest to oczywiście przekaz 
kierowany na potrzeby wewnętrzne, jednak 
o jego skuteczności świadczy bardzo wysoki 
poziom poparcia dla operacji wojskowej na 
Ukrainie wśród rosyjskiego społeczeństwa. 

Służby specjalne Federacji Rosyjskiej 
przystąpiły do operacji dezinformacyjnej 
mającej stworzyć wrażenie, jakoby Ukra-
ina planowała akty terrorystyczne na te-
rytorium Rosji. Federalna Służba Bezpie-
czeństwa (FSB) ujawniła sześcioosobową 
„grupę nacjonalistów ukraińskich”, która 

127 https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art-
36226401-przewodniczacy-dumy-nato-przygo-
towywalo-ukraine-do-ataku-na-rosje, dostęp: 
6.05.2022 r. 

miała dążyć do zabicia czołowych rosyj-
skich propagandystów (Władimira Soło-
wjowa, Dmitrija Kisielowa, Margarity Si-
monian, Olgi Skabiejewej). Po ujawnieniu 
doniesień o rzekomo planowanych zama-
chach przewodniczący Dumy Państwowej 
Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin 
zażądał uznania Ukrainy za państwo terro-
rystyczne. Z kolei rosyjski minister obro-
ny Sergiej Szojgu bezpodstawnie oskarżył 
USA o przerzucenie na teren Ukrainy stu 
najemników, którzy mieli w planach atak 
bronią chemiczną na Rosję. Oskarżenie 
to Pentagon określił mianem „całkowicie 
fałszywego”128. 

Dezinformacja jest jednym z kluczo-
wych narzędzi, którymi posługuje się Ro-
sja w osiąganiu swoich celów politycznych. 
Pogłębianie podziałów pomiędzy państwa-
mi europejskimi, wpływanie na procesy 
demokratyczne oraz promowanie postaw 
prorosyjskich jest strategią obliczoną na po-
lityczne i gospodarcze osłabienie Zachodu. 
Natomiast w stosunku do Ukrainy działania 
te mają służyć dyskredytowaniu prounij-
nej polityki oraz wzmacnianiu poczucia 
zagrożenia konfliktem z Rosją. Obywatel 
rosyjski „karmiony” jest zwycięską narracją 
o potędze Kremla, która ma na celu odwró-
cenie uwagi od realnych problemów, m.in. 
gospodarczych, z którymi mierzy się Rosja.

Portal Mediazona, którego działalność 
została w Rosji zablokowana, w kwietniu 
2022 r. przeprowadził analizę dostęp-
nych w sieci materiałów na temat strat 

128  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/
wojna-rosja-ukraina-w-co-gra-putin/96j8c4s,  
dostęp: 6.05.2022 r. 
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najeźdźcy129. Większość zabitych pocho-
dziła z głębi kraju, głównie z Dagestanu 
i Buriacji. Wśród żołnierzy biorących 
udział w agresji praktycznie nie ma miesz-
kańców Moskwy i Petersburga. Potwier-
dzono śmierć 1744 rosyjskich wojskowych, 
podkreślając przy tym, że dane są niepełne. 
Resort obrony Federacji Rosyjskiej nałożył 
embargo na przekazy o stratach własnych 
(ostatni raz, 25 marca, oznajmiono, że zgi-
nęło 1351 osób, a rannych zostało 3825)130. 
„To walka między dobrem a złem. Nasi 
żołnierze i oficerowie zapobiegli ogrom-
nej tragedii” – napisał w mediach społecz-
nościowych przewodniczący izby niższej 

129 https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art-
36148751-mediazona-policzyla-rosyjskie-straty-
-oficjalnie-zginelo-ponad-1700-zolnierzy, dostęp: 
6.05.2022 r. 

130 https://www.osw.waw.pl/pl, dostęp: 5.05.2022 r.

rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wo-
łodin. Twierdzi on, że członkowie Sojuszu 
wspierali Ukrainę w jej przygotowaniach do 
ataku na Rosję. Powołuje się m.in. na przy-
jęte przez parlament amerykański decyzje 
o dostawach broni na Ukrainę. Dodaje, że 
dzięki działaniom podjętym przez Władi-
mira Putina udało się zapobiec agresji na 
Rosję131. W związku z rosyjskim atakiem 
znakomita większość państw i instytucji 
międzynarodowych obłożyła Federację 
Rosyjską sankcjami. Dotknęły one również 
rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przed-
siębiorstwa. Sankcje również nazywane są 
przez kremlowską propagandę nieuzasad-
nionym atakiem ekonomicznym na Rosję. 

Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się 
24.02.2022 r., trwa nadal. 

131 Tamże.
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3.02. Przekazy propagandowe Kremla 
oraz wnioski dotyczące sytuacji u granic 
Ukrainy (Fundacja Centrum Badań nad 
Współczesnym Środowiskiem Bezpie-
czeństwa). Rosyjskie komunikaty i komen-
tarze odnoszące się do planów udzielenia 
przez Polskę wsparcia Ukrainie w postaci 
sprzętu wojskowego ukazywane są jako 
„popychanie” przez Warszawę Kijowa 
w stronę wojny. 
4.02. Główne linie fałszywych narracji 
obecne w rosyjskich ośrodkach propa-
gandowych (Rządowe Centrum Bezpie-
czeństwa). Zachód kieruje się rusofobią, 
zwracając uwagę na nagromadzenie rosyj-
skich wojsk przy granicy z Ukrainą; Rosja 
nikomu nie zagraża, jedynie przemieszcza 
wojska na swoim terytorium. Kto twierdzi 
inaczej, kieruje się rusofobią; NATO i Za-
chód odpowiadają za napięcia i atmosfe-
rę strachu. Kreują ją specjalnie, aby zalać 
Ukrainę bronią i przesunąć swoje wojska 
na granicę z Rosją; ukraińskie władze zachę-
cane i podjudzane przez NATO i Zachód 
przygotowują się do agresji „na Donbas”; 
„reżim kijowski” systemowo łamie prawa 

rosyjskich rodaków na wschodzie Ukra-
iny, więc Moskwa może być zmuszona do 
interwencji. 
4.02. Komentarz dot. nagrania, które 
miało stanowić pretekst do wojny Rosji 
z Ukrainą (Fundacja Centrum Badań 
nad Współczesnym Środowiskiem Bez-
pieczeństwa). Sfabrykowane nagrania 
ukazujące rzekome „barbarzyństwa” Sił 
Zbrojnych Ukrainy od 2014 r. Zakłada się, 
iż Rosjanie posiadają szereg przygotowa-
nych wcześniej materiałów, które aktualizo-
wane są o nowe wątki (np. udział w „ataku” 
ukraińskich dronów Bayraktar). 
4.02. „Wrogimi posunięciami Ukraina 
celowo prowokuje eskalację sytuacji w re-
gionie”. Rosyjskie media o przechwyconym 
dronie (Media IQ – białoruski niezależ-
ny portal fact-checkingowy). Rosyjskie 
media w ostatnim czasie informują swoich 
odbiorców o „zagrożeniu z południa” dla 
Białorusi. Na tle informacji o ścisłej współ-
pracy białorusko-rosyjskiej prokremlow-
skie media kontynuują narrację o zabiegach 
Ukrainy na rzecz destabilizacji sytuacji na 
Białorusi. Utrzymywany jest także przekaz, 

Bogumiła Piekut

Przegląd publikacji na temat komunikacji  
strategicznej i dezinformacji 
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że Ukraina jest wykorzystywana przez pań-
stwa NATO do prowadzenia ryzykownych 
działań i destabilizacji sytuacji na Białorusi 
i w Rosji. Stąd pilna potrzeba wzmocnienia 
południowej granicy przez Białoruś, a „tyl-
ko Rosja może w tym pomóc”.
5.02. Rosyjska wideo-fejkowa wojna 
z Ukrainą (StopFake.org). Zachodnie 
media niedawno ujawniły, że amerykań-
ski wywiad pozyskał rosyjskie plany wyko-
rzystania fałszywych filmów, aby stworzyć 
pretekst do inwazji na Ukrainę. Chodzi 
o sfabrykowanie ukraińskiego ataku woj-
skowego na terytorium Rosji lub na rosyj-
skojęzycznych mieszkańców wschodniej 
Ukrainy. Brytyjski Guardian poinformo-
wał o rosyjskim zamiarze stworzenia fał-
szywego wideo z drastycznymi scenami 
zawierającego informacje o licznych ofia-
rach bombardowań za pomocą tureckich 
dronów Bayraktar, które Ukraina nabyła 
jesienią ubiegłego roku. 
6.02. Kill Chain przeciwko dezinforma-
cji: jak powstrzymać ludobójczą retorykę 
Kremla na Ukrainie? (StopFake.org). 
Rosyjska dezinformacja to paramilitarny 
instrument wojny, mający na celu delegi-
tymizację suwerenności Ukrainy i całko-
witą dehumanizację Ukraińców. Co więcej, 
dezinformacja tworzy równoległą rzeczy-
wistość dla milionów Rosjan, militaryzu-
jąc ich sposób myślenia i przygotowując 
do przyszłej wojny – z Ukrainą, NATO, 
Zachodem. Aby rozbroić ekosystem woj-
ny informacyjnej, należy podjąć działania 
zmierzające do zneutralizowania instytucji 
i osobistości zaangażowanych w produkcję 
i dystrybucję dezinformacji. Do tego planu 

walki można wykorzystać wojskową kon-
cepcję Kill Chain, która zawiera sekwencję 
ataku: identyfikowanie celu, lokalizowanie 
celu, monitorowanie ruchów celu i wreszcie 
jego zniszczenie. 
7.02. „Polscy najemnicy” na Donbasie 
– kolejny przykład zrzucania na Polskę 
i Ukrainę winy za eskalację napięć w re-
gionie (Fundacja Centrum Badań nad 
Współczesnym Środowiskiem Bezpie-
czeństwa). Rosyjskie ośrodki propagan-
dowe po raz kolejny rozpowszechniają ma-
teriały o rzekomym przybyciu na wschód 
Ukrainy „polskich najemników”. Fałszywy 
przekaz powstał w oparciu o wystąpienie 
przedstawiciela tzw. struktur separatystycz-
nych (tzw. DRL). Zgodnie z narracją rze-
koma grupa polskich najemników miała 
przybyć na Donbas w celu wsparcia sił spe-
cjalnych operacji Ukrainy. Zadaniem na-
jemników oraz ukraińskich sił specjalnych 
ma być przeprowadzenie szeregu operacji 
dywersyjnych. Przekaz stanowi połączenie 
dwóch wątków propagandowych: 1) Za-
chód „popycha” Ukrainę do konfrontacji, 
2) Ukraina przygotowuje szereg prowoka-
cji. Przekaz odnosi się m.in. do pojawiają-
cej się równolegle narracji o obecności na 
wschodzie Ukrainy „amerykańskich na-
jemników”, którzy mają być rzekomo odpo-
wiedzialni za eksplozję zbiornika z paliwem 
na obszarze okupowanego Doniecka. 
7.02. Wojna informacyjna Kremla. Dys-
kredytacja Ukrainy i oskarżanie USA 
(Demagog). Napięte relacje na linii Ki-
jów–Moskwa mają również wpływ na 
przestrzeń medialną. Rosja prowadzi 
działalność dezinformacyjną za pomocą 
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prokremlowskich mediów w celu dyskre-
dytacji pomocy udzielonej Ukrainie przez 
Zachód. Narracja Kremla jest również 
wspierana przez wypowiedzi wysoko po-
stawionych polityków, którzy utrzymują, że 
konflikt rosyjsko-ukraiński jest podsycany 
przez USA. Działania Federacji Rosyjskiej 
są wymierzone nie tylko w Stany Zjedno-
czone, lecz również w NATO oraz Unię 
Europejską. Media powiązane z Kremlem 
lub przez niego, jak i prorosyjscy politycy 
prześcigają się w oszczerczej narracji na te-
mat działań Zachodu wobec Ukrainy. Profil 
rosyjskiej ambasady w USA opublikował na 
Facebooku wpis, w którym insynuował, że 
broń przekazywana Ukrainie może trafić 
w ręce terrorystów i bojowników, przez co 
śmierć może ponieść wielu mieszkańców 
wschodniej Ukrainy, głównie Donbasu. 
9.02. Nie jesteśmy winni. Kremlowska pro-
paganda uczyniła Polskę i kraje bałtyckie 
podżegaczami wojennymi w Europie (In-
form Napalm). Zgromadziwszy siły woj-
skowe na granicy z Ukrainą, Kreml postawił 
NATO ultimatum. Po pierwsze: powstrzy-
mać „ekspansję NATO na wschód”, czyli 
odmówić przyjęcia do Sojuszu państw, któ-
re wcześniej były częścią ZSRR, zwłaszcza 
Ukrainy. Po drugie: powrócić do Aktu Sta-
nowiącego między Rosją a NATO z 1997 r., 
a zatem nie rozmieszczać wojsk i broni 
w krajach, które nie były wówczas człon-
kami Sojuszu. Teraz propaganda kremlow-
ska próbuje przedstawić Warszawę i Wilno 
jako niemal głównych inicjatorów wojen na 
kontynencie europejskim.
10.02. Prokremlowskie media podsycają 
napięcia wokół Ukrainy (EUvsDISINFO). 

Prokremlowskie media podsycają napięcie 
za pomocą rozpowszechniania fałszywych 
treści. Większość z nich skierowana jest do 
rosyjskich odbiorców, którym przekazywa-
ne są komunikaty, że Zachód, NATO i USA 
zagrażają Rosji. Raport z badań niezależne-
go Centrum Lewady wskazuje, że większość 
Rosjan (ok. połowa respondentów) obwinia 
USA i NATO za obecną eskalację, a tylko 
ok. 4% uważa, że odpowiedzialność za nią 
ponoszą rosyjscy przywódcy. Takie postawy 
są efektem pracy rosyjskich mediów pań-
stwowych, które od lat kultywują i podsyca-
ją lęki poprzez mit „oblężonej” Rosji (wg Le-
wady 56% Rosjan boi się wojny światowej) 
i celowo fałszywie przedstawiają milionom 
Rosjan wartości, historię i politykę Ukrainy, 
UE i NATO.
12.02. Polska uwikłana w rosyjską grę 
o Ukrainę. „Podatność mediów to poważ-
ny problem” (CyberDefence24). Podat-
ność części środowisk medialnych w Pol-
sce na przekaz dezinformacyjny płynący ze 
Wschodu stanowi poważny, nasilający się 
problem. To szczególnie niebezpieczne, po-
nieważ fake newsy stanowią jedną z broni 
Kremla wymierzoną w Ukrainę i dalej – Za-
chód. Na granicy zaognienia konfliktu ob-
serwujemy wzrost obecności treści dezin-
formacyjnych. Rosja, znana z prowadzenia 
operacji informacyjnych, rozpowszechnia 
wiadomości przepełnione komunikatami 
nawołującymi do wojny, usprawiedliwia-
niem swoich działań i wrogością. Biorąc 
pod uwagę cały kontekst, fake newsy są 
bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek. 
Dezinformacja dla Kremla to narzędzie 
walki przeciwko Ukrainie. Jej celem jest 
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podważanie suwerenności rządu w Kijo-
wie i dehumanizacja Ukraińców, a także 
kreowanie równoległej rzeczywistości dla 
Rosjan. Moskwie zależy, aby obywatele re-
alnie myśleli o wojnie i byli na nią gotowi. 
14.02. Czy możemy stać się mądrzejsi 
w kwestii dezinformacji? (The New York 
Times). Droga do rozwiązania problemu 
dezinformacji powinna iść w kierunku 
poszerzenia dostępu do edukacji i zniwe-
lowania nierówności dochodowych, a nie 
być próbą przekonania firm technologicz-
nych do usunięcia kilku fałszywych kont. 
Należy skupić się nie tyle na tym, jak działa 
Big Tech, ale bardziej na próbie stworzenia 
odpornej opinii publicznej, która będzie 
w stanie dostrzec dezinformację. Powin-
niśmy skoncentrować wysiłki na tym, jak 
skutecznie edukować opinię publiczną.
14.02. Rząd w Kambodży wprowadza kon-
trolę Internetu (CyberDefence24). Auto-
rytarny reżim premiera Hun Sena, który 
rządzi Kambodżą od 37 lat, wprowadza re-
gulacje na wzór tzw. Wielkiego Chińskiego 
Muru Cyfrowego. Chodzi o zapowiadane 
od 2021 r. uruchomienie kontrolowanej 
przez władze tzw. narodowej bramy sie-
ciowej (NIG), przez którą docelowo ma się 
odbywać cały ruch internetowy. Obrońcy 
wolności słowa ostrzegają, że zapewni to 
władzom niemal całkowitą kontrolę nad 
aktywnością internetową obywateli. 
14.02. SBU: trwa wojna hybrydowa, dezin-
formacja wykorzystywana m.in. do siania 
paniki (CyberDefence24). Obecnie mamy 
do czynienia z wywieraniem wpływu na 
bezprecedensową skalę w lokalnej przestrze-
ni informacyjnej Ukrainy – oceniają służby 

bezpieczeństwa (SBU) tego kraju. Według 
nich Ukraina boryka się obecnie z kolejną 
falą wojny hybrydowej, w ramach której 
wykorzystywana jest m.in. dezinformacja 
ukierunkowana na sianie paniki i zakłóca-
nie realnego oglądu rzeczywistości. Celem 
jest wzbudzanie niepokoju w ukraińskim 
społeczeństwie, a także podważenie wiary 
w zdolność państwa do ochrony własnych 
obywateli, zachwianie naszej jedności.
15.02. Rusza akademicki konkurs fact- 
-checkingowy „Detektor”! (Demagog). 
W odpowiedzi na fale fałszywych prze-
kazów w sieci rusza akademicki konkurs  
fact-checkingowy „Detektor”, organizowa-
ny przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Gdańskiego. To ogólnopolski konkurs 
kierowany do studentów dziennikarstwa, 
komunikacji społecznej i innych kierunków 
związanych z mediami. Jego celem jest wy-
łonienie talentów w dziedzinie fact-chec-
kingu w Polsce. 
16.02. Fake newsy zalewają Sahel, a wojny 
dezinformacyjne przybierają na sile (Afirca 
News). Według ekspertów fake newsy ma-
sowo rozprzestrzeniają się w afrykańskim 
regionie konfliktu, w Sahelu. Spreparowane 
treści i przerobione zdjęcia szybko powie-
lane są na portalach społecznościowych, 
gdzie dostęp do tradycyjnych mediów jest 
utrudniony. Eksperci twierdzą, że zjawisko 
to staje się coraz częstsze. 
17.02. Prorosyjskie strony Facebooka 
w Mali koordynowały wsparcie dla Grupy 
Wagner i antydemokratycznych protestów 
(DFRLab). Portal zidentyfikował skoor-
dynowaną sieć pięciu stron na Facebooku, 
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które rozpowszechniały treści dotyczące 
promowania rosyjskich narracji, dyskre-
dytując Zachód (w szczególności Francję) 
oraz mobilizowały poparcie społeczne dla 
rządu tymczasowego prezydenta A. Goïty 
i malijskich SZ. W momencie publikacji 
strony te miały łącznie ponad 140 tys. ob-
serwujących i prawie 24 tys. postów. Dwie 
z tych stron jawnie wspierały malijskie SZ 
(Forces Armées Maliennes, czyli FAMa). 
Wielokrotnie strony publikowały treści 
w sposób skoordynowany, na wielu stro-
nach jednocześnie. 
17.02. Rosja prowadzi operację informacyj-
ną, która odbija się echem również na Ło-
twie – Sarts (łotewskie radio Leta). Wraz 
z eskalacją sytuacji na granicach Ukrainy 
Rosja prowadzi operację informacyjną, 
która odbija się echem również na Łotwie, 
powiedział w wywiadzie dla Leta J. Sarts, 
dyrektor Centrum Eksperckiego NATO 
ds. Komunikacji Strategicznej. Sarts przy-
znał, że ilość treści dezinformacyjnych ze 
strony Rosji znacznie wzrosła. Zdaniem eks-
perta operacja ma na celu m.in. wywołanie 
wrażenia, że winę za eskalację ponoszą USA 
i NATO, odwrócenie uwagi od koncentracji 
sił rosyjskich na granicach Ukrainy, skupie-
nie się na przekazie o rzekomym zagrożeniu 
dla Rosji, a także uniemożliwienie Zacho-
dowi dokładnego rozeznania w sytuacji. 
Sarts przyznał, że kontrolowanie przepływu 
informacji jest trudne i może wydawać się 
niepotrzebne. Zaznaczył jednak, że należy 
edukować ludzi, aby sami umieli rozpozna-
wać fikcyjne treści. 
18.02. Wybrane fałszywe tezy zawar-
te w wypowiedziach Olega Ajrapietowa 

będące elementem rosyjskiej operacji 
propagandowej wymierzonej w postrze-
ganie Polski (Disinfo Digest). 1) Polska 
jest instrumentem polityki USA; 2) Pro-
wokacyjna polityka Polski wobec Rosji jest 
motywowana „gigantomanią Warszawy”; 
3) Polska handluje swoim negatywnym na-
stawieniem do Rosji: 4) Antyrosyjska poli-
tyka Polski wynika z konieczności spłacania 
zobowiązań wobec Stanów Zjednoczonych; 
5) Bezrefleksyjna polityka Polski wobec 
Rosji odstrasza sojuszników Warszawy od 
udzielania wsparcia na wypadek wojny; 
6) Polska przygotowuje się do prowadzenia 
antyrosyjskich prowokacji.
18.02. Zagrożenie bezpieczeństwa związa-
ne z tzw. fake newsami (The Soufan Center 
– TSC, organizacja non-profit założona 
przez byłego agenta specjalnego FBI). 
Amerykański Departament Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (DHS) opublikował 
najnowszy biuletyn National Terrorism 
Advisory System, wskazując podwyższone 
zagrożenia napędzane kilkoma czynnikami, 
w tym środowisko internetowe wypełnione 
fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd 
narracjami i teoriami spiskowymi oraz 
innymi formami „misinformacji, dezin-
formacji i malinformacji” (MDM) wpro-
wadzanymi i/lub wzmacnianymi przez za-
granicznych i rodzimych cyberprzestępców.
19.02. Instrukcja gry Kremla: Sfabryko-
wanie pretekstu do inwazji na Ukrainę 
– więcej mitów (EUvsDISINFO). Portal 
zweryfikował pięć mitów Kremla, które 
mogą posłużyć jako casus belli do dalszej 
agresji przeciwko Ukrainie. 1) Siły ukraiń-
skie rozpoczną wkrótce operacje ofensywne 
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w Donbasie; 2) Ukraina planuje zorgani-
zować atak terrorystyczny w Donbasie lub 
Rosji (z licznymi ofiarami wśród ludności 
cywilnej); 3) Kijów dokonuje ludobójstwa 
na obywatelach rosyjskojęzycznych na 
Wschodzie; 4) Ukraina użyje broni che-
micznej i innej zakazanej broni przeciwko 
ludności cywilnej w Donbasie. USA planują 
atak bronią chemiczną w operacji „pod fał-
szywą flagą”; 5) Żołnierze ukraińscy popeł-
niają zbrodnie w Donbasie. 
19.02. Rosja przygotowuje się w Internecie 
do operacji „pod fałszywą flagą” – twierdzą 
eksperci ds. dezinformacji (The New York 
Times). W raporcie specjalistów European 
Expert Association koncentrującym się na 
bezpieczeństwie na Ukrainie oraz przedsta-
wicieli Reset Tech stwierdzono, że od paź-
dziernika 2021 r. zaobserwowano fałszywe 
treści w Internecie i rosyjskich mediach in-
formacyjnych, które mogą być podstawą do 
takiej operacji. Treści były rozpowszechnia-
ne na anonimowych kanałach Telegramu, 
a następnie były powtórnie publikowane 
w telewizyjnych oświadczeniach rosyjskich 
urzędników. „Retoryka kremlowskich źró-
deł w ostatnim czasie stała się agresywniej-
sza” – powiedziała M. Awdiejewa, dyrektor 
ds. badań. 
22.02. Demoralizacja i strach. Notatki 
FSB opisują taktykę propagandową Ro-
sji na wschodzie Ukrainy (CyberDefen-
ce24). Demoralizacja ukraińskich wojsk, 
brak zaopatrzenia z Kijowa i okrucieństwo 
żołnierzy, nacjonalizm i strach przed po-
wtórką z działań wojennych z 2014 r. – to 
fundamenty realizowanych w ramach ope-
racji psychologicznych rosyjskich narracji 

propagandowych, które mają być dystrybu-
owane wśród ludności na wschodzie Ukra-
iny – wynika z przechwyconych instrukcji 
rosyjskiej FSB. Dokument, który datowany 
jest na 19 lutego, ujawnia, iż celem operacji 
propagandowych Rosji jest dalsza desta-
bilizacja regionu, a także sportretowanie 
Ukrainy jako państwa nacjonalistycznego, 
okrutnego i będącego wg Moskwy de fac-
to i de iure agresorem względem ludności 
rosyjskiej.
22.02. Działania hybrydowe Rosji i Bia-
łorusi. Nowe zagrożenie XXI wieku (De-
magog). Kryzys graniczny jest typowym 
przykładem działań hybrydowych. Białoruś 
i Rosja w sposób wielowymiarowy testowa-
ły reakcje Zachodu. Celem Mińska i Mo-
skwy była polaryzacja społeczeństw UE 
i NATO, a w konsekwencji – ich wewnętrz-
na destabilizacja. Kryzys na wschodniej 
granicy UE oraz wschodniej flance NATO 
został sztucznie wywołany przez białoruski 
reżim – wynika z analizy Polskiego Instytu-
tu Spraw Międzynarodowych. Miał on na 
celu test państw bałtyckich na płaszczyź-
nie politycznej, wojskowej, gospodarczej, 
społecznej, informacyjnej oraz w zakresie 
ochrony infrastruktury krytycznej. Kolej-
nym aspektem kryzysu granicznego w kon-
tekście wojny hybrydowej jest przestrzeń 
informacyjna, która została podzielona 
na dwa obszary: przekazy kierowane do 
krajów bezpośrednio zaangażowanych 
w konflikt oraz informacje docierające do 
społeczności międzynarodowej. 
22.02. Podcast pt. S2E1: What is Strat-
Com? (NATO StratCom COE). Współcze-
sne środowisko informacyjne dało początek 
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różnym aktorom, którzy wykorzystują 
manipulację informacją do podważania 
zaufania do instytucji demokratycznych 
i pogłębiania polaryzacji. Pierwszy odci-
nek drugiego sezonu StratComPodcast ma 
na celu określenie, czym jest komunikacja 
strategiczna i dlaczego jest ona istotnym 
aspektem globalnego bezpieczeństwa. 
Pierwszym gościem był prof. Neville Bolt, 
dyrektor King’s Centre for Strategic Com-
munications (KCSC), wykładowca komu-
nikacji strategicznej na Wydziale Studiów 
Wojskowych King’s College w Londynie 
oraz redaktor naczelny „Defence Strategic 
Communications Journal”, wydawanego 
przez NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence. 
23.02. Dezinformacja oczami Polaków: 
najwięcej fake newsów dotyczy klimatu 
i energii (CyberDefence24). Niepraw-
dziwe informacje w największym stopniu 
dotyczą obszaru klimatu i energii. Ponad 
połowa Polaków ma na ten temat błędne 
przekonania. Kolejny obszar to zdrowie 
(ponad 40%) oraz polityka (ponad 20%). 
W obszarze nowych technologii zjawisko 
to dotyczy niecałych 20% mieszkańców 
Polski. Badanie GfK Dezinformacja oczami 
Polaków, przygotowane dla Digital Poland, 
miało określić poziom dezinformacji wśród 
społeczeństwa i które media są dla Polaków 
źródłem informacji o aktualnych wydarze-
niach w Polsce i na świecie. 
23.02. Działania dezinformacyjne Rosji 
po „uznaniu” tzw. DRL/ŁRL (Fundacja 
Centrum Badań nad Współczesnym 
Środowiskiem Bezpieczeństwa). Rosja 
kontynuuje działania dezinformacyjne, 

przedstawiając sytuację w Donbasie w spo-
sób odpowiedni z perspektywy Kremla. 
W celu uproszczenia opisu danego procesu 
przekazy możemy podzielić na dwie grupy, 
które odzwierciedlają podstawowe kierunki 
rozwoju działań dezinformacyjnych.
Grupa nr 1 – stymulowanie negatywnych 
odczuć względem Ukrainy: Ukraina przy-
gotowuje się do ofensywy na Donbas; Kijów 
zamierza przeprowadzić atak chemiczny; 
Ukraina dokonuje „ludobójstwa” na lud-
ności Donbasu; na wschód kraju przybyły 
oddziały ukraińskich nacjonalistów i za-
chodnich najemników; SZ Ukrainy ściągają 
nad granicę z tzw. DRL/ŁRL systemy Grad 
i czołgi; ukraińscy nacjonaliści przygoto-
wują zamachy terrorystyczne na Krymie.
Grupa nr 2 – wybielanie obrazu Rosji: lud-
ność Donbasu i Rosjanie to jeden naród; 
Rosja musi pomóc „DRL/ŁRL” w odzyska-
niu „własnych” obszarów; Moskwa pragnie 
zapewnić pokój regionowi – to Zachód 
dąży do aneksji Ukrainy (wątek ataku ze 
strony Polski, Węgier i Rumunii).
23.02. Polacy są świadomi dezinformacji, 
lecz i tak ulegają fake newsom (Demagog). 
O fake newsach słyszało już 8 na 10 Pola-
ków. Mimo to nadal część społeczeństwa 
ulega nieprawdziwym treściom i teoriom 
spiskowym. Co trzecia osoba zgadza się ze 
stwierdzeniem, że pandemia COVID-19 
została zaplanowana, a co piąta twierdzi, 
że globalne ocieplenie to spisek zamożnych 
elit. 
23.02. Szwecja walczy z dezinforma-
cją na temat „porwań” muzułmańskich 
dzieci (France24). Pod koniec 2021 r. 
arabskojęzyczne portale społecznościowe 



74

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 

opublikowały filmy z autentycznych inter-
wencji szwedzkich służb opieki społecznej 
przedstawiające oddzielanie płaczących 
dzieci od rodziców. Filmy zostały użyte do 
kampanii dezinformacyjnych przeciwko 
przedstawicielom rządu, oskarżano Szwecję 
o bycie państwem faszystowskim, w którym 
służby socjalne umieszczają muzułmańskie 
dzieci w chrześcijańskich domach, gdzie są 
one zmuszane do picia alkoholu. Szwedzka 
Agencja Obrony Psychologicznej określiła 
wiele filmów jako starych, prezentujących 
fałszywy kontekst „celem polaryzacji”. 
24.02. Atak na Ukrainę. Fake newsy 
i dezinformacja w sieci (Konkret24). Sta-
re zdjęcia, materiały z innych części świa-
ta, dezinformujące wpisy. Napaść Rosji na 
Ukrainę wywołała lawinę informacji i ko-
mentarzy w mediach społecznościowych. 
Opublikowano w nich np. starą fotografię, 
na której widać mężczyzn zawieszających 
rosyjską flagę na budynku administracji 
obwodu charkowskiego z przekazem, że 
jest to zdjęcie wykonane 24 lutego. W rze-
czywistości zdjęcie wykonano 3.02.2014 r. 
Pokazuje więc prorosyjskich aktywistów 
w Charkowie. 
24.02. Co powiedział i co to naprawdę 
oznacza (EUvsDISINFO). Wystąpienie 
Putina po ataku Rosji na Ukrainę, podob-
nie jak wszystkie poprzednie, przepełnione 
jest narracjami dezinformacyjnymi w celu 
mobilizacji poparcia dla zbrojnej agresji 
przeciwko demokratycznemu państwu. 
24.02. Główne linie fałszywych narracji 
wykorzystywane przez rosyjską propagan-
dę (RCB). 1) Ukraina destabilizuje sytuację 
w Donbasie; 2) Wojska Ukrainy ściągnęły 

nad granice zakazane uzbrojenie, z którego 
ostrzeliwują cywilów; 3) Rosyjskie wojska 
mają zapewnić pokój w tzw. republikach 
separatystycznych i chronić ludność cy-
wilną; 4) W wyniku aktów dywersji ze 
strony ukraińskiej (ostrzał artyleryjski, 
grupy dywersyjne), ofiarę ponoszą cywile; 
5) Ukraina próbuje dokonać aktów dywer-
sji na terytorium FR; 6) Wojska Ukrainy 
ostrzeliwują przygraniczną infrastrukturę 
i posterunki SG FSB.
24.02. Rosyjscy trolle atakują w sieci. 
Jak rozpoznać, że to oni? Oto najczęstsze 
kłamstwa (Newsweek). „Elementem ro-
syjskiej agresji na Ukrainę jest także wojna 
informacyjna, którą Rosja toczy nie tylko 
na Ukrainie, ale także w Polsce” – ostrzega 
M. Rekowski z Instytutu Kościuszki. Jak 
dodaje, rozpowszechnione przez Rosję 
kłamstwa mają na celu „zaburzenie naszej 
percepcji i oceny sytuacji, tak, abyśmy za-
częli wierzyć w przekazy, na których zależy 
Moskwie”. Te narracje nie tylko mają utrud-
nić obronę ukraińskiej niepodległości, ale 
także stworzyć i wzmacniać w Polsce i in-
nych państwach UE nastroje społeczne, któ-
re sprzyjają realizacji strategicznych celów 
Kremla: wycofania NATO z Europy Środ-
kowo-Wschodniej i osłabienia solidarności 
między państwami Sojuszu. 
24.02. Wojna na Ukrainie trwa również 
w sferze informacyjnej. Na co uważać? (Cy-
berDefence24). Rosyjskie operacje wpły-
wu towarzyszą eskalacji konfliktu zbrojne-
go na Ukrainie. Ukierunkowane są przede 
wszystkim na sportretowanie Ukrainy jako 
państwa – agresora, kraju nacjonalistyczne-
go, naruszającego prawa człowieka ludności 
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rosyjskojęzycznej zamieszkującej wschod-
nie tereny. Główne linie narracji: 1)  To 
Ukraina winna jest destabilizacji sytuacji 
w Donbasie i de facto winna inwazji – ma to 
być realizowane przez rzekome prowokacje 
i napaści ukraińskich wojsk na miejscową 
ludność; 2) Akty dywersyjne strony ukra-
ińskiej doprowadzają do śmierci i cierpie-
nia cywilów – Rosja prowadzi działania 
militarne, aby zapewnić pokój; 3) Ukra-
ina ostrzeliwuje infrastrukturę graniczną 
i punkty FSB Rosji; 4) Ukraina dopuszcza 
się działań dywersyjnych na terytorium Fe-
deracji Rosyjskiej.
25.02. Jak radzić sobie z dezinformacją? 
12 zasad stowarzyszenia Demagog. Rosyj-
ska agresja na Ukrainę wywołała falę dezin-
formacji w mediach społecznościowych. 
Stowarzyszenie Demagog przygotowało 
12 zasad, które pomogą w radzeniu sobie 
z dezinformacją: 1) Z rozwagą komentuj 
i reaguj na treści w mediach społecznościo-
wych; 2) Przyglądaj się swoim emocjom; 
3) Uważaj na zdjęcia wyrwane z kontek-
stu; 4) Zwracaj uwagę na poprawność ję-
zykową czytanych tekstów i postów; 5) Ufaj 
tylko wiarygodnym i rzetelnym źródłom 
informacji; 6) Nagłówek to nie wszystko; 
7) Sprawdzaj datę publikacji; 8) Korzystaj 
z pomocy portali fact-checkingowych; 
9) Skorzystaj z opcji wyszukiwania obra-
zem; 10) Nie daj się trollom i botom; 11) Po-
znaj swego wroga; 12) Pomagaj z głową. 
25.02. Wojna z dezinformacją: kłamstwa 
o inwazji na Ukrainę i jak powstrzymać ich 
rozprzestrzenianie się (Euronews.next). 
Rosyjska inwazja na Ukrainę była poprze-
dzona masową kampanią dezinformacyjną, 

która nadal trwa wraz z eskalacją konfliktu. 
Według raportu Europejskiego Stowarzy-
szenia Ekspertów – grupy badawczej sku-
piającej się na bezpieczeństwie na Ukrainie 
– oraz grupy Reset Tech, jako uzasadnienie 
działań militarnych Rosji posłużyły 3 głów-
ne nieuzasadnione twierdzenia: 1) Ukraina 
szykowała atak na Donbas; 2) Kijów plano-
wał użycie broni chemicznej na terytoriach 
zajętych przez separatystów; 3) Ukrainą rzą-
dzą neonaziści, którzy dokonują ludobój-
stwa na ludności rosyjskojęzycznej – Rosja 
ma obowiązek uwolnić mieszkańców kraju 
od zbrodniczej władzy.
26.02. Operacje hybrydowe Moskwy 
– czym są i dlaczego są tak skuteczne? 
(CyberDefence24). Operacje hybrydo-
we podważają uznane normy tego, co jest 
dozwolone w sferze interakcji między 
państwami, nawet tymi, które nie darzą się 
wzajemną sympatią. Operacje hybrydowe 
szokują – tak, jak zszokował wszystkich 
atak na byłego podwójnego agenta S. Skri-
pala z wykorzystaniem słynnego nowiczoka. 
Wreszcie – operacje hybrydowe prowadzą 
do stałej, trwałej erozji zaufania do pań-
stwa, które nie jest w stanie chronić przed 
nimi swoich obywateli – bo oni tak samo 
jak i kraje, które są celem takich działań, są 
tutaj ofiarami. Działania hybrydowe prowa-
dzone przez Rosję to właśnie ta szara strefa 
– pozostają poniżej progu wojny, choć są 
aktami otwartej wrogości wobec demokra-
tycznych społeczeństw, zarówno takich jak 
Ukraina, jak i kraje Zachodu. 
26.02. Panika – oręże walki informacyj-
nej. Jak nie dać się dezinformacji? (Cyber-  
Defence24). Podobnie jak podczas 
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konfliktu w 2014 r., działaniom militarnym 
Federacji Rosyjskiej towarzyszą szeroko za-
krojone działania informacyjne, które mają 
na celu poszerzanie szumu informacyjnego. 
Metodą działania informacyjnego w tym 
obszarze jest: 1) Forsowanie fałszywych 
tez, mających na celu zaburzenie obrazu 
konfliktu; 2) Kreacja wydarzeń za pomocą 
fake newsów; 3) Rozpowszechnianie dra-
stycznych obrazów w celu podsycenia lęku; 
4) Poszerzanie chaosu informacyjnego. 
26.02. Polskie konta w mediach społeczno-
ściowych ożywiają antyukraińskie nastroje 
(DFRLab). W trakcie rosyjskiej rozbudowy 
militarnej przed inwazją na Ukrainę nie-
które polskie konta w mediach społeczno-
ściowych zaczęły rozpowszechniać treści 
antyukraińskie i prorosyjskie. Według ana-
lizy DFRLab wzmianki o antyukraińskich 
polskich hashtagach znacznie wzrosły po 
inwazji Rosji na Ukrainę 24.02.2022 r. Dla 
przykładu 12 lutego niektóre konta na Fa-
cebooku zaczęły rozpowszechniać memy 
z apelem do polskich żołnierzy, aby nie 
walczyli za Ukrainę, mimo że Polska nie 
ma obecnie takich planów.  Inne memy 
wzywały polski rząd do porzucenia sojuszu 
z Wielką Brytanią, aby uniknąć wywołania 
wojny z Rosją. Posty o tej treści pojawiły 
się w 21 grupach publicznych w okresie 
5–12.02.2022 r.
26.02. Wojna informacyjna: Kto wy-
grywa walkę w cyberprzestrzeni. Rosja 
czy Zachód? (Polska Times). Wśród 
ludności rosyjskojęzycznej skłonność 
do przyjmowania informacji wprost 
z propagandy Kremla jest bardzo wysoka, 
a przy tym widać małą chęć weryfikacji tych 

wiadomości w innych źródłach. Natomiast 
zmiana mentalności Niemców czy 
Francuzów w podejściu do Rosji zabierze 
jeszcze dużo czasu. Polacy mają pod tym 
względem nad nimi przewagę – ocenia 
Kamil Basaj, szef Fundacji InfoOps Polska, 
zajmującej się bezpieczeństwem w cyber-
przestrzeni. Ekspert mówi również o tym, 
jak Kreml próbuje manipulować opinią 
publiczną w Polsce, i wskazuje, jak nie stać 
się narzędziem w rękach rosyjskich służb.
26.02. Wojna na Ukrainie. Media społecz-
nościowe to kolejny front (CyberDefen-
ce24). Media społecznościowe to kolejny 
front wojny, która trwa od 8 lat na Ukrainie 
i której kolejną odsłoną jest inwazja zbroj-
na Rosji. Natychmiastowość komunikacji, 
intensywność przekazu oraz emocje to-
warzyszące jego recepcji to nic innego jak 
współczesna odsłona „mgły wojny” von 
Clausewitza, zwiększająca niepewność 
względem prawdziwego stanu rzeczy.
27.02. Kremlowskie media wykorzysta-
ły do uzasadnienia inwazji twierdze-
nia o stworzeniu przez Ukrainę brudnej 
bomby (DFRLab). Narracja ta została 
wzmocniona przez różne rosyjskie media 
i rozpowszechniona na wielu platformach 
mediów społecznościowych przed inwa-
zją Putina na Ukrainę. Po zajęciu ukraiń-
skiej elektrowni atomowej w Czarnobylu 
przez rosyjskie wojska rosyjska agencja RIA 
oskarżyła Kijów o to, że „prawie” stworzył 
„brudną bombę” jądrową. Niepoparte ni-
czym twierdzenie powołuje się na wywiad 
z 22 lutego z prezydentem Rosji, w którym 
stwierdził on, że pojawienie się choćby tyl-
ko taktycznej broni jądrowej na Ukrainie 
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stanowi strategiczne zagrożenie dla Rosji. 
Taka sama narracja była forsowana tuż 
przed inwazją Rosji. Oskarżenie rozpo-
wszechniano na wielu platformach, w tym 
na YouTube, Facebooku, VK i stronach in-
ternetowych. Szef ukraińskiej dyplomacji 
26 lutego oświadczył, że kremlowska propa-
ganda oskarża Ukrainę o przygotowania do 
zrzucenia „brudnej bomby” na terytorium 
Rosji. Określając to mianem „sick fake”, Ku-
leba zaprzeczył, że Ukraina posiada broń 
jądrową lub planuje ją zdobyć.
27.02. Zbrojna agresja na Ukrainę to 
również operacje informacyjne (Rządo-
we Centrum Bezpieczeństwa). Wybrane 
rosyjskie działania psychologiczne wy-
mierzone w morale ukraińskiego narodu 
i armii: 1) Ukraińska armia składa broń; 
2) Administracja Ukrainy ewakuuje się na 
Zachód; 3) Prezydent Ukrainy opuścił Ki-
jów; 4) Obrońcy Wyspy Wężowej nie bro-
nili jej – zostali ewakuowani przez Rosję do 
Sewastopola; 5) Rosja prowadzi działania 
zbrojne w celu rozbrojenia Ukrainy; 6) Ro-
syjska armia nie prowadzi działań wymie-
rzonych w ludność cywilną. 
28.02. Meta walczy z rosyjską dezinfor-
macją. Więcej fact-checkerów, wyłączono 
reklamy na profilach mediów państwo-
wych (Wirtualne Media). Portal Meta 
(d. Facebook) stworzył specjalne centrum 
operacyjne, które ma za zadanie monito-
rować i usuwać na bieżąco dezinformację 
związaną z wojną na Ukrainie, szczególnie 
w językach rosyjskim i ukraińskim. Ponad-
to wprowadzono dodatkowe środki bez-
pieczeństwa dla użytkowników na Ukra-
inie i w Rosji (m.in. łatwiejsze blokowanie 

swojego profilu, tymczasowe usunięcie 
możliwości przeglądania list znajomych). 
28.02. Rola sztucznej inteligencji w walce 
z dezinformacją (NATO StratCom COE). 
Sprawozdanie nt. roli sztucznej inteligencji 
w walce z dezinformacją. Autorzy dokonu-
ją przeglądu metod AI, które są lub mogą 
być wykorzystywane do przeciwdziałania 
wytwarzaniu i rozprzestrzenianiu dezin-
formacji. Omówione zostały również bie-
żące zmiany w prawodawstwie w UE w tym 
zakresie. 
28.02. Wojna na Ukrainie – sytuacja na 
froncie informacyjnym (Fundacja Cen-
trum Badań nad Współczesnym Środo-
wiskiem Bezpieczeństwa). Strona rosyjska 
kontynuuje aktywność dezinformacyjną 
wspierającą działania militarne. Główne 
linie narracji: 1) Siły Zbrojne poddają się 
bez walki; 2) W Kijowie i Charkowie panuje 
chaos i powszechna panika; 3) Rosyjskie 
siły powietrzne przejęły kontrolę nad prze-
strzenią powietrzną Ukrainy; 4) „Nacjona-
liści” ostrzeliwują obszary tzw. DRL/ŁRL; 
5) Ludność ukraińska na okupowanych 
terytoriach „wita z otwartymi ramionami” 
rosyjskich „wyzwolicieli”.
1.03. Kremlowska propaganda zabloko-
wana. Sankcjami objęto rosyjskie media 
(Demagog). Komisja Europejska ogłosiła 
zakaz korzystania ze Sputnika i RT na te-
renie UE, a Facebook, TikTok, Microsoft 
i Google blokują dostęp do rosyjskich me-
diów propagandowych. Działania podjęła 
również polska KRRiT. Najmniej zdecydo-
wane kroki w blokowaniu rosyjskich me-
diów wykazuje natomiast Twitter. Jak po-
daje portal Wirtualne Media, na podobny 
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krok ws. rosyjskich stacji zdecydowała się 
również Łotwa. RT może też stracić licen-
cję na nadawanie w Wielkiej Brytanii po 
tym, jak tamtejszy regulator Ofcom wszczął 
15 odrębnych śledztw ws. doniesień o woj-
nie w Ukrainie. 
1.03. Wojna informacyjna z Rosją po-
przez… opiniowanie restauracji. Pomysł 
Anonymous (Rzeczpospolita). Wojna 
obronna Ukrainy przeciwko Rosji toczy się 
nie tylko na lądzie i w powietrzu. Ważnym 
frontem jest też cyberprzestrzeń, w której 
można dokonywać ataków na infrastruk-
turę, ale także próbować przełamywać 
monopol informacyjny, jaki w Rosji mają 
państwowe media. Anonymous 28 lutego 
wezwał do akcji, która zwykłym ludziom 
z Zachodu daje poczucie sprawczości, 
a równocześnie daje choć cień szansy na 
to, że do zwykłych Rosjan dotrą informacje 
o tym, co naprawdę dzieje się na Ukrainie. 
Pomysł Anonymous jest prosty. Zachęcają 
oni, by korzystając z Google Maps, znaleźć 
restaurację czy firmę działającą w Rosji 
i wystawić jej ocenę wraz z komentarzem. 
W komentarzu wystarczy wpisać krótką 
informację nt. wydarzeń na Ukrainie. 
2.03. Linie narracji operacji dezinfor-
macyjnych wymierzonych w postrzeganie 
Ukrainy i uchodźców szukających w Polsce 
schronienia przed wojną (Disinfo Digest). 
1) Uchodźcy z Ukrainy zmienią demo-
grafię Polski i Polacy będą obywatelami 
drugiej kategorii; 2) Straż Graniczna nie 
kontroluje przejść granicznych i do Polski 
trafiają przestępcy; 3) Uchodźcy z Ukra-
iny rozpoczną prześladowania Polaków; 
4)  Ukraińscy uchodźcy przyniosą do 

Polski przestępczość i choroby; 5) Ukra-
ińscy uchodźcy zagarną pomoc społeczną 
przeznaczoną dla polskich rodzin i dzieci; 
6) Uchodźcy z Ukrainy będą zbyt dużym 
obciążeniem dla budżetu państwa. 
2.03. Państwowa agencja dezinformacyj-
na RIA Nowosti skasowała propagandowy 
tekst o sukcesie Rosji (CyberDefence24). 
Państwowa agencja informacyjna RIA No-
wosti usunęła tekst o sukcesie rosyjskiej in-
wazji na Ukrainę. W artykule mowa była 
o tym, że „Ukraina wróciła do Rosji”, a „pro-
blem” tego kraju został rozwiązany przez 
prezydenta W. Putina. Tekst pojawił się na 
stronach agencji 26 lutego i w tajemniczych 
okolicznościach szybko został usunięty. 
Artykuł został przez dziennikarzy serwisu 
Bellingcat opisany jako „szokujący, nawet 
jak na standardy Kremla”. 
2.03. Pierwsza wojna na TikToku. Dezin-
formacja i morze emocji (CyberDefen-
ce24). TikTok, należący do chińskiej fir-
my ByteDance, to platforma, która skupia 
najmłodszych użytkowników mediów spo-
łecznościowych. Cytowani przez agencję 
Reutera eksperci dezinformacji wskazują, 
że platforma jest skutecznie wykorzysty-
wana do działań propagandowych Kremla. 
Autentyczne nagrania mieszają się z tymi, 
które rozpowszechniają rosyjskie trolle 
razem z fałszywym przekazem nt. tego, co 
dzieje się na Ukrainie, ale też na granicy 
ukraińsko-polskiej. Obok TikToka do po-
dobnych działań wykorzystywane są rów-
nież aplikacje koncernu Meta – Instagram, 
ale też główny portal społecznościowy Fa-
cebook, jak i platforma Twittera oraz serwis 
YouTube. 
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2.03. Wojna na Ukrainie – bieżące dzia-
łania dezinformacyjne strony rosyjskiej 
(Fundacja Centrum Badań nad Współ-
czesnym Środowiskiem Bezpieczeń-
stwa). Linie narracji: 1) To SZ Ukrainy 
ostrzeliwują obiekty cywilne w miastach 
takich jak Charków; 2) SZ Ukrainy celo-
wo dyslokują snajperów na dachach bu-
dynków cywilnych, aby generować straty 
w cywilach; 3) Obecna ukraińska władza 
ponosi odpowiedzialność za „ludobój-
stwo”, śmierć i cierpienie ludności ukraiń-
skiej; 4) SZ Ukrainy codziennie ponoszą 
znacznie większe straty niż strona rosyjska; 
5) Siły rosyjskie z każdym dniem zbliżają 
się do zwycięstwa, nie ponosząc przy tym 
niemal żadnych strat; 6) SZ FR są przyj-
mowane z radością przez poważną część 
mieszkańców Ukrainy; 7) Upadek „ukra-
ińskiego reżimu” jest coraz bliżej; 8) Opór 
stawiają wyłącznie „bataliony neonazi-
stowskie” – SZ Ukrainy są niemalże rozbite; 
9) SZ FR mają pełną kontrolę nad ukraiń-
ską przestrzenią powietrzną. 
3.03. Dezinformacja w sprawie Ukrainy: 
dawni antyszczepionkowcy budują nar-
rację antyuchodźczą. W tle znana grupa 
APT (CyberDefence24). Instytut Badań 
Internetu i Mediów Społecznościowych od-
notował ponad 120 tys. prób dezinformacji 
w mediach społecznościowych związanych 
z rosyjską inwazją na Ukrainę. Zanotowano 
wzrost incydentów o 20 tys. procent. Do 
niedawna grupy antyszczepionkowe dziś 
budują radykalną, antyuchodźczą narra-
cję. W tle pojawia się także wątek grupy 
cyberprzestępczej dobrze znanej w Polsce 
z operacji informacyjnej Ghostwriter. 

3.03. Jak walczyć z rosyjską propagandą? 
Kwestionować opinie, nawet jeśli pochodzą 
od autorytetów (CyberDefence24). Ope-
racje informacyjne bazujące na aktywności 
opłacanych przez Kreml trolli interneto-
wych zostały przez Zachód dostatecznie 
dobrze zmapowane, by traktować je jako 
nieustająco poważne, ale w miarę rozpo-
znane zagrożenie. Ich moc sprawcza jest 
ograniczona – po rozpoznaniu krążącej 
w sieci narracji dezinformacyjnej jej siła 
rażenia gaśnie i trzeba pracować nad ko-
lejną strategią. 
4.03. Wybrane środki stosowane na użytek 
operacji psychologicznej będącej elemen-
tem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, wy-
mierzone w morale ukraińskich obrońców 
(Disinfo Digest). 1) Kampanie zastraszania 
za pośrednictwem SMS; 2) Grupy dywer-
syjne propagujące plotki i dezinformację – 
tzw. propaganda szeptana; 3) Podszywanie 
się pod władze centralne i ogłaszanie kapi-
tulacji; 4) Ataki na infrastrukturę ukraiń-
skiej telewizji publicznej, ostrzały masztów 
nadawczych w celu ograniczenia dostępno-
ści informacji; 5) Ataki na dostępność prze-
kazu informacyjnego ukraińskich mediów 
elektronicznych; 6) Cyberataki i podmiana 
zawartości stron internetowych samorzą-
dów; 7) Podszywanie się pod organy admi-
nistracji samorządowej w celu ogłoszenia 
rzekomego rozejmu z Rosją i kapitulacji 
ukraińskiej armii. 
5.03. Czarny dzień dla mediów i wolności 
słowa w Rosji (EUvsDISINFO). Parlament 
rosyjski 4.03.2022 r. przyjął ustawę „o odpo-
wiedzialności za fałszerstwa na temat sił ro-
syjskich”, która przewiduje drakońskie kary 
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(do 15 lat pozbawienia wolności) za kryty-
kę, kwestionowanie wojny na Ukrainie lub 
rozpowszechnianie na ten temat informacji 
innych niż oficjalne. Prawo dotyczy również 
obcokrajowców przebywających na terenie 
Rosji, więc zagraniczni korespondenci będą 
zawieszać swoją pracę (jak uczyniła to już 
rosyjska redakcja BBC). Jest to największa 
ingerencja w wolność słowa w najnowszej 
historii Rosji.
5.03. Sytuacja na Ukrainie – rosyjskie 
działania z zakresu wojny informacyjnej 
(Fundacja Centrum Badań nad Współ-
czesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa). 
Rosyjski aparat propagandowy buduje ca-
łościowy obraz sytuacji, zgodnie z którym: 
strona ukraińska odpowiada za bombardo-
wania Doniecka i innych miast tzw. DRL/
ŁRL; strona ukraińska używa cywili jako 
„żywych tarcz”, ponosząc odpowiedzialność 
za ich śmierć i cierpienie; rosyjska armia nie 
bombarduje celów cywilnych – to Ukraińcy 
prowadzą ostrzał obiektów cywilnych, aby 
oskarżać Rosję, lub celowo umieszczają na 
dachach domów systemy OPL w celu spro-
wokowania Rosjan; rosyjska armia niesie 
pomoc humanitarną i wyzwolenie; armia 
ukraińska jest kontrolowana przez zachod-
nie służby. 
7.03. Bieżące rosyjskie przekazy propa-
gandowe – usprawiedliwianie własnych 
zbrodni i stymulowanie niechęci wobec 
Ukraińców (Fundacja Centrum Badań 
nad Współczesnym Środowiskiem Bez-
pieczeństwa). W okresie 5–7 marca br. 
strona rosyjska stworzyła następujące nar-
racje: 1) Na Ukrainie odnaleziono dowody 
świadczące o prowadzeniu przez Kijów prac 

mających na celu pozyskanie broni atomo-
wej; 2) Na Ukrainie odnaleziono dowody 
świadczące o funkcjonowaniu w tym kraju 
laboratoriów tworzących broń biologicz-
ną (kontynuacja wątku rzekomych „ame-
rykańskich laboratoriów chemicznych”, 
które miały znajdować się m.in. na Ukra-
inie i Gruzji); 3) Ukraińscy „nacjonaliści” 
rozstrzeliwują ludność miast, m.in. osoby 
próbujące się wydostać z okrążonego Ma-
riupola; 4) Ukraińskie władze skazują cywili 
na śmierć (odrzucają rosyjską propozycję 
korytarzy humanitarnych prowadzących do 
Rosji); 5) Ukraińscy żołnierze przygotowują 
zamachy terrorystyczne w ukraińskich mia-
stach okupowanych przez Rosjan. 
8.03. 123 rosyjskie strony dezinformacyj-
ne i najpopularniejsze fałszywe narracje 
publikowane na temat inwazji na Ukrainę 
(NewsGuard). Portal prowadzi Rosyjsko-
-Ukraińskie Centrum Śledzenia Dezin-
formacji: zidentyfikował ponad 100 stron 
internetowych promujących Putina i opisał 
dziesięć „mitów” narracyjnych Kremla, któ-
re wyolbrzymiają „agresję ukraińską” lub 
umniejszają intencje Rosji (oraz fakty):
1. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy Don-

basu stali się ofiarami ludobójstwa 
– Międzynarodowy Trybunał Karny, 
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ 
ds. Praw Człowieka oraz OBWE stwie- 
rdziły, że nie znalazły żadnych dowo-
dów na ludobójstwo w Donbasie.

2. Polskojęzyczni sabotażyści próbo-
wali zbombardować fabrykę chloru 
w Donbasie – Na kilka  dni przed in-
wazją Rosji na Ukrainę tzw. DRL udo-
stępniła nagranie wideo z informacją, 
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że jej milicja uniemożliwiła polsko- 
języcznym „sabotażystom” wysadzenie 
pojemników z chlorem w oczyszczalni 
ścieków w pobliżu Gorłówki koło Do-
niecka. Dywersanci mieli być częścią 
„dwóch grup specjalnego przeznacze-
nia SZU”.  Jednak wideo okazało się 
zmanipulowane i nie ma dowodów na 
próbę ataku w Gorłówce.

3. Siły ukraińskie 17.02.2022 r. zbom-
bardowały przedszkole w Ługańsku 
– Rosyjskie serwisy informacyjne 
twierdziły, że armia ukraińska zbom-
bardowała przedszkole we wsi Nowa-
ja Kondraszówka na terytorium tzw. 
Ługańskiej RL. Jednak analitycy Bel-
lingcat poinformowali, że zarówno 
lokalizacja przedszkola, jak i dowody 
z miejsca zdarzenia wskazują, że ostrzał 
prowadzono z południa, gdzie znajdu-
ją się siły rosyjsko-separatystyczne.

4. Rosja nie celowała w infrastrukturę 
cywilną na Ukrainie – Dzień po roz-
poczęciu inwazji Amnesty Interna-
tional poinformowała, że Rosja prze-
prowadza „masowe ataki na obszary 
cywilne i ataki na chronione obiekty, 
takie jak szpitale”, po udokumento-
waniu trzech incydentów w miastach 
Wuhłedar, Charków i Umań, w któ-
rych zginęło co najmniej 6 cywilów, 
a co najmniej 12 zostało rannych.

5. Nazizm szerzący się w ukraińskiej 
polityce i społeczeństwie jest wspie-
rany przez władze w  Kijowie – We-
dług raportu Freedom House z 2018 r. 
skrajnie prawicowi ekstremiści mają 
słabą reprezentację polityczną na 

Ukrainie i nie mają wiarygodnych per-
spektyw na dojście do władzy.

6. W 2014 r. Zachód zorganizował za-
mach stanu, aby obalić prorosyjski 
rząd Ukrainy – Nie ma dowodów na 
tezę, że rewolucja na Majdanie w 2014 r. 
była zamachem stanu zaaranżowanym 
przez kraje zachodnie.

7. USA mają sieć laboratoriów broni 
biologicznej w Europie Wschodniej 
– 24.02.2022 r. wątek na Twitterze @
WarClandestine sugerujący, że rosyj-
ska inwazja na Ukrainę w rzeczywi-
stości była wymierzona w amerykań-
skie laboratoria broni biologicznej na 
Ukrainie, był szeroko udostępniany 
w mediach społecznościowych (hash-
tag #USBiolabs).

8. NATO ma bazę wojskową w Odessie 
– w grudniu 2021 r. prorosyjskie serwi-
sy informacyjne twierdziły, że NATO 
utworzyło bazę w tym portowym mie-
ście na południu Ukrainy. 

9. Krym dołączył do Rosji legalnie – 
Rosyjski rząd fałszywie twierdzi, że 
Krym legalnie przyłączył się do Rosji, 
ponieważ referendum odbyło się zgod-
nie z prawem międzynarodowym. 
W rzeczywistości referendum nie zo-
stało międzynarodowo uznane, po-
nieważ naruszało konstytucję Ukrainy, 
która wymaga, aby wszelkie zmiany 
terytorialne były zatwierdzane w refe-
rendum wszystkich uprawnionych do 
głosowania obywateli ukraińskich.

10. Współczesna Ukraina została w ca-
łości stworzona przez komunistycz-
ną Rosję – Twierdzenie Putina, że 
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Moskwa „dała” Ukrainie prawo do 
niezależności od Związku Sowieckiego 
„bez żadnych warunków”, jest błędne, 
ponieważ to Ukraińcy wybrali niepod-
ległość w demokratycznym referen-
dum w 1991 r.

9.03. Rosyjska dezinformacja wycelowa-
na w Ukrainę. Fake newsy o „sekretnych 
laboratoriach” i „broni biologicznej”  
(CyberDefence24). Szefowa East Stratcom 
Task Force Martyna Bildziukiewicz wska-
zuje, że nowa, kłamliwa narracja Kremla 
ma skupiać się wokół tematu laboratoriów 
na Ukrainie, które mają być „wykorzysty-
wane do produkcji broni biologicznej”. 
Zwraca uwagę, że może to się wydawać 
nowym zjawiskiem w sieci, ale ta kampa-
nia dezinformacyjna była już niegdyś wy-
mierzona w Ukrainę, Gruzję i inne kraje 
regionu. Dezinformacja i teorie spiskowe 
na temat laboratoriów biologicznych są od 
lat forsowane przez machinę Kremla. Cel: 
przedstawić Rosję jako oblężoną, a Ukrainę 
i inne kraje – jako agresywne marionetki 
Zachodu.
9.03. Wywiad ze stacjonującym na Łotwie 
ppłk. Yvesem Debiensem nt. rosyjskiej pro-
pagandy i dezinformacji (Canada’s Natio-
nal Observer). Kanadyjski oficer twierdzi, 
że wojna na Ukrainie toczy się na dwóch 
frontach: konfliktu zbrojnego i dezinforma-
cji. Pod względem informacyjnym Ukra-
ińcy byli o wiele lepiej przygotowani, niż 
sądziła Rosja. Aktywnie komunikują się 
i informują na wszystkich frontach. Nale-
ży jednak wykonać jeszcze dużo pracy, by 
uciszyć rosyjską machinę propagandową. 
Rosjanie celują również w rosyjskojęzyczną 

ludność na Łotwie, w Polsce i innych kra-
jach bałtyckich, licząc na uzyskanie tam po-
parcia. Jest to coraz trudniejsze, ponieważ 
wiele krajów podejmuje działania mające 
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 
dezinformacji.
18.03. Hiena Europy – Polska wciąga świat 
w III wojnę światową: Dzisiejsza Polska 
to kraj imienia Józefa Stalina. Ale Pol-
ska tego nie docenia, uważa terytorium 
Ukrainy za swoją kolonię i jest gotowa, 
jak hiena, pożywić się jej resztkami (Prav-
da.ru). Przykład narracji prokremlowskiej: 
Czas przeprowadzić denazyfikację Polski, 
tym bardziej że sama się o to prosi. Złożona 
w Kijowie propozycja lidera PiS J. Kaczyń-
skiego wysłania na Ukrainę misji pokojowej 
NATO oznaczałaby bezpośrednie zaan-
gażowanie się Sojuszu w konflikt zbrojny 
z Rosją, a nawet z całym OUBZ. „Historia 
niczego Polaków nie nauczyła i widocznie 
chcą czwartego rozbioru Polski lub po pro-
stu autodestrukcji”.
18.03. Od pandemii po wojnę. Stara 
dezinformacja w nowym opakowaniu! 
(Demagog). Doświadczenia z pandemią 
COVID-19 i wojną uczą, że formy dezin-
formacji są powtarzalne. Z dnia na dzień 
dokonała się konwersja nadawców treści 
antyszczepionkowych na zwolenników 
prorosyjskich narracji propagandowych. 
Dezinformacja może przybierać różne 
postacie, ale często działa na podstawie 
podobnych schematów. Zrozumienie tych 
wzorców – teraz, jak i w przyszłości – ułatwi 
identyfikację celowo rozpowszechnianych 
fałszywych przekazów, które mają za za-
danie podzielić społeczeństwo, wywołać 
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skrajne emocje, utrudnić zrozumienie isto-
ty kryzysów czy wojen oraz wywoływać 
wrażenie, że nikomu nie można ufać.
18.03. Szef charkowskiej administracji 
obwodowej ujawnia metody dezinforma-
cji stosowane przez okupantów (Unian.
ua). Oleg Siniegubow zaapelował, by nie 
ulegać fake newsom. „Rosja aktywnie 
działa w przestrzeni internetowej, aby 
dezinformować i dyskredytować Ukra-
ińców” – napisał na Telegramie. Według 
niego na niektórych obszarach okupanci 
próbują stworzyć pozytywny wizerunek, 
poprzez np. filmy prezentujące rozdawa-
nie przez nich artykułów żywnościowych. 
W warunkach wojennych sprawdzanie 
informacji jest szczególnie ważne – pod-
kreślił Siniegubow. 
19.03. Dezinformacja wokół wojny na 
Ukrainie. Światowe narracje i trendy 
(Demagog). Propaganda rządowa, teorie 
spiskowe, manipulacja kontekstem oraz 
granie na emocjach – to główne trendy 
dezinformacyjne związane z wojną na 
Ukrainie. Powielanie nieprawdziwych tre-
ści nie wynika tylko ze skoordynowanych 
działań oraz działalności farm trolli. Rozpo-
wszechnianie fake newsów może być efek-
tem m.in. nieuwagi użytkowników lub tzw. 
efektu potwierdzenia, czyli skłonności do 
udostępniania informacji, które są zgodne 
z wewnętrznymi przekonaniami odbiorcy. 
Niestety na niektóre fake newsy „nabierają 
się” również profesjonalne media.
21.03. Fake: tłum Ukraińców śmiertelnie 
pobił „rosyjskiego chłopca” w Niemczech 
(StopFake). W sieci aktywnie krąży na-
granie wideo, w którym rosyjskojęzyczna 

kobieta opowiada o tym, jak w niemieckim 
Euskirchen (Nadrenia Północna-Westfalia) 
tłum uchodźców z Ukrainy pobił 16-let-
niego „rosyjskiego chłopca”, który wkrótce 
zmarł. Tę historię rzekomo opowiedziała 
jej przyjaciółka. To kwestia czasu, kiedy 
w innych krajach, do których ukraińscy 
migranci (Mołdawia, Rumunia, Polska, 
Łotwa) teraz trafiają, przejdą „od werbal-
nego chamstwa do prawdziwych rozpraw 
z ludźmi” – piszą niektórzy użytkownicy. 
Lokalne media poinformowały, że policja 
zidentyfikowała kobietę, która przyznała na 
TikToku, że ta historia jest fałszywa. Warto 
zauważyć, że niejaka Alina Lipp, „nieza-
leżna dziennikarka” pochodzenia rosyj-
sko-niemieckiego, podzieliła się tą histo-
rią z ponad 100 tysiącami subskrybentów 
w Telegramie. Wcześniej niemieckie media 
pisały o niej jako „żołnierzu Putina” w woj-
nie informacyjnej – Lipp była wielokrotnie 
przyłapana na rozpowszechnianiu dezin-
formacji o sytuacji na Ukrainie i wojnie 
w Donbasie.
21.03. Propaganda sukcesu i kierowanie 
chęci odwetu na Zachód i Ukrainę – ro-
syjskie bieżące przekazy dezinformacyjne 
(Fundacja Centrum Badań nad Współ-
czesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa). 
Kluczowe kierunki przekazów dotyczących 
sytuacji w Mariupolu: 1) Siły rosyjskie sta-
rają się uzyskać od Kijowa zgodę na kapi-
tulację miasta (by „uratować życie cywili”); 
2) Rosjanie starają się umożliwić wyjazd 
mieszkańcom Mariupola do Rosji (na ob-
szar dla nich „bezpieczny”); 3)  Winę za 
śmierć cywili w Mariupolu ponosi „wyłącz-
nie” Kijów, który nie chce poddać miasta; 
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4) W mieście walczą nacjonaliści i neo-
naziści, którzy traktują ludność jak „żywe 
tarcze”; 5) Siły Zbrojne Ukrainy ostrzeliwują 
obszary cywilne Mariupola.
21.03. Rosja już przegrała wojnę informa-
cyjną o Ukrainę na Zachodzie – wywiad 
z dyrektorem NATO STRATCOM COE 
(Mdr.de). Janis Sarts: Rosja już przegrała 
wojnę informacyjną o Ukrainę na Zacho-
dzie. Po pierwsze, jest to pierwsza wojna, 
której rozwój obserwujemy nie tylko na 
żywo, ale także na portalach społecznościo-
wych. Ukraińcy pokazują nam tę wojnę – 
więc to nie jest ktoś, kto relacjonuje stamtąd, 
ale wiele osób, które same jej doświadcza-
ją. Przekaz ten ma charakter emocjonalny. 
Rosja nie ma strategii radzenia sobie z tym 
problemem. Po drugie, sam kremlowski 
aparat dezinformacji nie wiedział, że woj-
na zakończy się takim niepowodzeniem na 
froncie militarnym. Nie był więc przygo-
towany. 
22.03. Rosyjskie służby rozpowszechniają 
dezinformację o secesji Zakarpacia (Cyber-
Defence24). Rosyjskie służby specjalne pro-
wadzą kampanię dezinformacyjną w regio-
nie Zakapracia (Ukraina), w ramach której 
rozpowszechniane są fake newsy o rzeko-
mym oderwaniu się od Ukrainy terenów 
zamieszkiwanych przez mniejszość węgier-
ską – wskazuje agencja Interfax-Ukraina. 
23.03. Antyrosyjska „operacja dezinfor-
macyjna” objęła fiński uniwersytet, ale nie 
jest jasne, dlaczego (EuroNews). Uniwer-
sytet w Finlandii stał się celem „operacji 
dezinformacyjnej”, w ramach której boty 
umieściły na jego stronach w mediach 
społecznościowych tysiące antyrosyjskich 

wiadomości. Treści wzywają Uniwersytet 
Helsiński do nałożenia sankcji na rosyjskich 
studentów i pracowników, odebrania sty-
pendiów oraz do wstrzymania przyjmo-
wania studentów z Rosji.
23.03. Dezinformacja o uchodźcach 
z Ukrainy. Już dziś zacznijmy przygoto-
wywać się na kłamstwa jutra (European 
Policy Centre). Dezinformacja na temat 
ukraińskich uchodźców dotąd ogranicza-
ła się do środowisk niszowych. Jednak gdy 
pojawią się skutki sankcji gospodarczych 
wobec Rosji, grupy dezinformacyjne znaj-
dą bardziej podatny grunt do szerzenia 
kłamstw nt. uchodźców i szerzenia podzia-
łów. UE, jej państwa członkowskie i społe-
czeństwa obywatelskie powinny już teraz 
opracowywać strategie przeciwdziałania 
przyszłej dezinformacji. 
23.03. Stymulowanie paniki w Polsce oraz 
próba przeciwdziałania pomysłowi misji 
pokojowej NATO – bieżące kierunki dzia-
łań informacyjnych Federacji Rosyjskiej 
(Fundacja Centrum Badań nad Współ-
czesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa). 
Rosjanie koncentrują się na przekonaniu 
Polaków, iż dalsze wsparcie udzielane Ukra-
inie doprowadzi do wybuchu wojny z Rosją, 
która zakończy się upadkiem i zniszczeniem 
Polski. Działania te wzmacniane są za po-
mocą przekazów podważających zaufanie 
do NATO – sugerowanie, iż w przypadku 
wojny NATO nie udzieli Polsce wsparcia. 
23.03. Wojsko Polskie prowadzi etap 
skrytej mobilizacji. Przykład narracji 
prokremlowskiej (OpenUkraineChat – 
kanał na Telegramie). Sztab Generalny 
rozpoczął kompletowanie żołnierzami 
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kontraktowymi pododdziałów 18 DZ do 
etatu czasu W. Do 1 BPanc przybyła już 
pierwsza grupa 80 osób, w najbliższych 
dniach to samo zaplanowano w 19  BZ 
i 21 BSP. Polskie i amerykańskie podod-
działy ćwiczą w ostatnich tygodniach na 
poligonie Nowa Dęba. Niewykluczone, że 
po otrzymaniu odpowiedniego rozkazu 
będą realizować „zaszczytną misję” odzy-
skania „swojego” Lwowa. Konkretną datę 
operacji wyznaczą politycy.
24.03. „WarTok”: Wojna na TikToku. 
Treści dezinformacyjne hulają… na rów-
ni z rzetelnymi, N. Bochyńska (Cyber-
Defence24). TikTok dostarcza wojenną 
dezinformację nowym użytkownikom 
w ciągu kilku minut, nawet jeśli nie wyszu-
kują treści związanych z Ukrainą – wynika 
z analizy organizacji NewsGuard. Badanie 
pokazuje, że dezinformacja na platformie 
szybko się rozpowszechnia, a fake newsy 
były proponowane przez algorytm na rów-
ni z rzetelnymi informacjami. 
9.04. Dezinformacja wymaga obrony 
zbiorowej (TechCrunch). Dezinformacja 
dotyczy nie tylko polityki, ale także ekono-
mii. Opisują to Lisa Kaplan (szefowa firmy 
Alethea Group, wykrywającej i łagodzą-
cej przypadki dezinformacji i manipulacji 
w mediach społecznościowych) i Lee Fo-
ster (kieruje w Alethea Group zespołem 
ds. analizy danych w celu wykrywania 
i łagodzenia operacji wywierania wpływu 
online; jest też wykładowcą akademickim 
w dziedzinie operacji wpływu i analizy 
dezinformacji).

• Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat 
kampanie dezinformacyjne spowo-  

dowały znaczne szkody dla marki, 
reputacji i wartości. 

• Przykład: w 2020 r. internetowa 
firma meblarska Wayfair doświad-
czyła „gniewu” wyznawców teorii 
spiskowych ze znanej z atakowania 
polityków za rzekomą korupcję 
i nadużycia grupy QAnon. Podjęli 
oni działania, by przekonać konsu-
mentów, że firma przy okazji dostaw 
mebli prowadzi handel dziećmi. 
Te absurdalne twierdzenia dopro-
wadziły część użytkowników sieci 
do bojkotów, prób manipulowania 
akcjami firmy oraz umieszczania 
lokalizacji adresów kierownictwa 
w Internecie. 

• Wraz z ewolucją zagrożenia prze-
pisy regulujące przestrzeń cyfrową 
nie nadążają, a agencje, które trady-
cyjnie próbowały bronić nas przed 
dezinformacją, stają w obliczu asy-
metrii, którą trudno przezwyciężyć. 

• Jeśli organizacje nie mogą liczyć na 
to, że rząd będzie ich bronić w sfe-
rze cyfrowej, sektor prywatny musi 
przewodzić w ochronie klientów, 
pracowników i wyników finanso-
wych. Wdrażając strategie wyła-
pywania powstających kampanii 
dezinformacyjnych, zanim nabiorą 
rozpędu, firmy mogą łagodzić pró-
by manipulowania ich markami, 
reputacją, cenami akcji i zaufaniem 
konsumentów.

11.04. Mariupol oswobodzony od na-
zistów? Prorosyjska dezinformacja!  
(Demagog). W mediach społecznościowych 
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popularność zyskuje krótkie nagranie, na 
którym kobiety z Mariupola są wdzięczne 
rosyjskim żołnierzom za „wyzwolenie” 
miasta od – jak głoszą opisy – „ukraińskich 
nazistów”. Nagranie jest wykorzystywane 
w rosyjskiej propagandzie do legitymizacji 
działań rosyjskich wojsk i ocieplenia 
ich wizerunku. Federacja Rosyjska nie 
prowadzi „operacji wyzwoleńczej od 
nazistów”, lecz regularną wojnę przeciwko 
Ukrainie. Konflikt wiąże się z atakami na 
ludność (w tym celowymi i brutalnymi) 
oraz infrastrukturę cywilną.
11.04. Rząd słowacki: informacje o znisz-
czeniu dostarczonych na Ukrainie syste-
mów obrony przeciwlotniczej S-300 nie są 
prawdziwe (StopFake). Rosyjskie media 
zaczęły rozpowszechniać 10 kwietnia br. 
dezinformację o „błyskawicznym” znisz-
czeniu systemów obrony przeciwlotniczej 
S-300, które Słowacja kilka dni wcześniej 
przekazała na uzbrojenie Ukrainy. Według 
Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej 
rzekomo „całkowicie zniszczono” syste-
my rakiet przeciwlotniczych S-300 w ob-
wodach mikołajowskim, charkowskim, 
a następnie dniepropietrowskim. Jednak 
żadna z rosyjskich wersji nie została po-
twierdzona: 11 kwietnia premier Słowacji 
E. Geger zaprzeczył fałszerstwu o zniszcze-
niu S-300, które zostały przekazane Ukra-
inie. Na Twitterze Geger nazwał informacje 
rozpowszechniane przez prokremlowskie 
media fałszem.
12.04. Biuletyn z cyklu Wojna na Ukrainie 
i dezinformacja (DemTech). Materiał zawie-
ra wybór najistotniejszych publikacji medial-
nych i naukowych, które wyjaśniają, w jaki 

sposób dezinformacja i operacje wpływu 
podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej zmie-
niają globalne środowisko informacyjne. 
W biuletynie m.in.: 1) Globalni odbiorcy 
platform cyfrowych wchodzą w interak-
cje w związku z materiałami nt. Ukra-
iny publikowanymi w języku angielskim 
przez chińskie, irańskie i rosyjskie media 
wspierane przez państwo; 2) Twitter  ogło-
sił, że ograniczy treści na ponad 300 
oficjalnych kontach władz Rosji, w tym 
prezydenta Putina.  Jednak w analizie 
321 kont rosyjskiego rządu i dyplomatów 
w ponad 130 krajach stwierdzono, że 
Twitter niespójnie definiuje znaczną część 
rosyjskich kont dyplomatycznych; 3) Rzeź 
w Buczy wywołała liczne ataki propa-
gandy. Rosyjskie źródła państwowe rozpo-
wszechniały kilka narracji, które obwinia-
ły stronę ukraińską za masowe zabójstwa; 
4) Wspierane przez państwo rosyjskie 
treści medialne są jednymi z najczęściej 
udostępnianych na hiszpańskojęzycz-
nym Twitterze.  Według ekspertów RT 
en Español to obecnie trzecia najczęściej 
udostępniana witryna TT zawierająca hisz-
pańskojęzyczne informacje o rosyjskiej 
inwazji, która przewyższa lokalne źródła 
informacyjne, a także międzynarodowe 
serwisy, takie jak BBC i CNN; 5) Chińskie 
źródła wzmacniają rosyjską dezinforma-
cję na temat Ukrainy i łączą twierdzenia 
Putina o „nazizmie na Ukrainie” z pro-
testami w Hongkongu. Ma to zachęcać 
do solidarności między Rosjanami i Chiń-
czykami przeciwko „siłom zagranicznym 
ingerującym w sprawy wewnętrzne”, do-
nosi Guardian, powołując się na tajwańską 
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grupę monitorującą cyberprzestrzeń, 
Doublethink Lab; 6) Podatność Ukraiń-
ców na rosyjską dezinformację zależy 
od tematu i powiązań z Rosją. Niedaw-
ne badanie opublikowane w Internatio-
nal Journal of Press/Politics sugeruje, że 
Ukraińcy częściej wierzą w dezinformację 
o gospodarce niż o dezinformację 
o polityce, doświadczeniach historycznych 
czy wojsku; 7) Kraje niezachodnie mogą 
być głównym celem rosyjskiej prowojen-
nej propagandy skierowanej na zewnątrz.
12.04. Dotacje NATO dostępne na projek-
ty dotyczące budowy odporności (NATO). 
Wydział Dyplomacji Publicznej NATO 
ogłosił konkurs projektów, których celem 
jest opracowanie innowacyjnych sposobów 
przeciwdziałania dezinformacji i wrogiej 
działalności informacyjnej.
12.04. Masakra w Buczy: Jak odwracać 
uwagę w Polsce (EUvsDISINFO). Kiedy 
wiadomość o rosyjskiej masakrze w Buczy 
pod Kijowem trafiła do międzynarodowych 
mediów (ale nie w Rosji!), 4–5 kwietnia 
Polska stanęła w obliczu zakrojonego na 
szeroką skalę ataku trolli, który miał co 
najmniej trzy wymiary: 1) e-maile z po-
gróżkami wysyłane do polskich decyden-
tów; 2) atak spamowy na polskie media; 
3) nagłośnienie tematu rzezi wołyńskiej 
podczas II wojny światowej w polskich me-
diach społecznościowych. W ten sposób 
rosyjskie trolle po raz kolejny próbowały 
podważyć polskie poparcie dla Ukrainy. 
Trend „Masakra Wołyńska” na polskim 
Twitterze, zainicjowany lub przynajmniej 
wzmocniony przez rosyjskie sieci trolli, po 
5 kwietnia zniknął. Znaczna część wpisów 

została opublikowana przez polskich użyt-
kowników Twittera o silnych poglądach 
skrajnie prawicowych i antyukraińskich, 
ale nie zdołały one zdominować trendów 
na Twitterze. W grę wchodziła sztuczna 
„pomocna dłoń”, a dokładniej – skoordy-
nowane, nieautentyczne zachowanie, w tym 
złośliwe wykorzystywanie botów i sztucznej 
inteligencji. 
12.04. Ukraińcy bogacą się kosztem 
Polaków? To element dezinformacji (De-
magog). Na Facebooku pojawił się post, 
w którym zasugerowano, że Ukraińcy to 
„przesiedleńcy”, którzy otrzymują liczne 
świadczenia, dzięki którym mogą bogacić 
się kosztem Polaków. Takie informacje sta-
nowią element dezinformujących narracji, 
poprzez które próbuje się wzbudzić niechęć 
do uchodźców i przedstawić Polaków w po-
zycji „zagrożonych” z powodu obecności 
uchodźców w Polsce. Rozwiązania mają 
charakter czasowy – zostały wprowadzone, 
aby pomóc ludziom uciekającym przed woj-
ną. Tezy: 1) 40 zł dziennie dla Ukraińców? 
Nie, to dla osób przyjmujących uchodźców; 
2) Świadczenia udzielane Ukraińcom dys-
kryminują Polaków? To te same, które mogą 
otrzymywać Polacy; 3) 600 zł miesięcznie 
od ONZ? To rozwiązanie czasowe w związ-
ku z wojną w Ukrainie; 4) Ukraińskie dzieci 
mają żłobki, przedszkola i szkoły za darmo? 
Dofinansowania czy darmowa edukacja 
dotyczy też polskich dzieci; 5) Uchodźcy 
dostają darmowe mieszkania? Fałszywe 
przekazy z wyjątku czynią regułę; 6) Dar-
mowe bilety komunikacji miejskiej czy PKP 
dla Ukraińców? Nie na zawsze i nie wszę-
dzie; 7) Darmowe atrakcje dla ukraińskich 
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dzieci nie dyskryminują Polaków. Służą 
aklimatyzacji najmłodszych uchodźców.
12.04. Większość to mniejszość, a mniej-
szość to większość? Jak działa teoria spi-
rali milczenia? (Media IQ). Teorię „spi-
rali milczenia” sformułowała w latach 60. 
niemiecka socjolog i politolog Elisabeth  
Noel-Neumann. Istotne jest, że komunika-
cja masowa może z łatwością przedstawiać 
opinię większości jako opinię mniejszo-
ści i odwrotnie. Bycie w mniejszości jest 
psychologicznie niewygodne, ponieważ 
jednym z najsilniejszych ludzkich lęków 
jest strach przed izolacją społeczną. Więk-
szość (myśląc, że jest mniejszością) ogra-
nicza swoją działalność i godzi się z do-
minującymi – jak sądzi – ideami. Ważna 
jest tu grupa odniesienia – najczęściej jest 
to ojczyzna i rodacy. Dlatego w ważnych 
dla kraju kwestiach społecznych, politycz-
nych, gospodarczych i społecznych szcze-
gólnie chcemy podzielać opinię większo-
ści. „Wybranie” sobie innej ojczyzny jest 
prawie zawsze dramatyczne, a co najmniej 
czasochłonne. Jak możemy ustalić opinię 
większości? Oto trzy z najbardziej odpo-
wiednich sposobów:
Sondaże społeczne – jest to potężne na-
rzędzie przeciw propagandzie, dlatego au-
torytarny rząd aktywnie walczy z niezależną 
socjologią, chcąc pozbawić społeczeństwo 
prawdziwego obrazu świata;
Dyskusje w tradycyjnych mediach – czę-
sto problem nie trafia do mediów, ponieważ 
redakcja/redaktor nie uważa go za istotny 
ze względu na odbiorców, którzy go nie 
dostrzegają. Błędne koło polega na tym, że 
problem nie będzie istotny, dopóki nie trafi 

do mediów – nie powinny one czekać, aż 
opinia publiczna uzna problem za istotny. 
Najważniejszym zadaniem mediów jest by-
cie forum dyskusyjnym. Oczywiście nie jest 
to proste – łatwiej jest pełnić inne funkcje: 
informacyjne, publicystyczne, nawet ana-
lityczne – ale trudniej stanowić platformę 
omawiania palących problemów;
Media społecznościowe – pomagają szyb-
ko i bez zniekształceń uzyskać opinię znacz-
nie szerszego grona osób niż w komunikacji 
offline. Porównując z informacjami uzy-
skanymi dwoma poprzednimi metodami, 
uzyskujemy jaśniejsze wyobrażenie o tym, 
jakiego rodzaju jest to wsparcie społeczne 
i od kogo otrzymane.
13.04. Chiny łączą siły z Rosją w globalnej 
kampanii dezinformacyjnej (Newsweek). 
W ciągu ostatnich kilku tygodni Komu-
nistyczna Partia Chin dołożyła wszelkich 
starań, aby szerzyć rażące kłamstwa służące 
bagatelizowaniu rosyjskiej agresji i zbrod-
ni wojennych. Ogromna sieć chińskiego 
rządu – składająca się z urzędników pań-
stwowych, państwowych mediów i armii 
opłacanych przez chińskich internautów 
(czasami nazywana „armią za 50 centów”) 
– rozpowszechnia sfabrykowane twierdze-
nia Rosji nt. inwazji i okupacji terenów na 
Ukrainie. Najnowsza kampania dezinfor-
macyjna Chin jest realnym zagrożeniem 
nie tylko dla USA, ale także dla Ukrainy, 
która walczy o zachowanie integralności 
terytorialnej i obronę suwerenności. Stany 
Zjednoczone muszą podjąć wszelkie moż-
liwe kroki, w tym surowe sankcje gospo-
darcze, aby pokonać Chiny w tej wojnie 
informacyjnej.
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14.04. Stanisław Żaryn: Kremlowski 
front dezinformacji (StopFake). „Zbrod-
nia Bucza to fałszywa wiadomość wymy-
ślona przeciwko Rosji”, „Rosja angażuje się 
w pomoc humanitarną dla mieszkańców 
Ukrainy”, „Rosyjskie wojska witane są na 
Ukrainie z radością” – to kilka kłamstw, 
które w ostatnich dniach rosyjska propa-
ganda rozpowszechniała na całym świecie. 
Takie działania są obecnie prowadzone na 
masową skalę, także przeciwko Polsce. „Za-
angażowanie Polski w pomoc dla Ukrainy 
eskaluje konflikt”, „Polska jest inicjatorem 
wojny”, „Działalność Warszawy może do-
prowadzić do III wojny światowej”, „Polska 
napędza siły odpowiedzialne za destabiliza-
cję”, „Polska wciąga NATO w konflikt” – to 
tylko niewielka próbka z dezinformacyj-
nego „repertuaru” Kremla, który każdego 
dnia spływa do rosyjskiego społeczeństwa 
i jest eksportowany do światowej infosfery. 
15.04. Atak trolli na szeroką skalę – trzy 
odsłony akcji skierowanej do Polaków 
przeciwko Ukraińcom (Konkret24). Pod-
kreślanie podobieństwa między masakrą 
w Buczy a Wołyniem, maile do polskich 
polityków z groźbami, rozsyłanie spamu – 
tak wyglądał atak prorosyjskich trolli w pol-
skim Internecie po tym, jak świat obiegły 
zdjęcia ofiar z Buczy. Według unijnego ze-
społu EUvsDisinfo celem było podważe-
nie polskiego poparcia dla Ukrainy. Kiedy 
do międzynarodowych mediów (ale nie 
do Rosji!) dotarła wiadomość o rosyjskich 
masakrach w Buczy pod Kijowem, Polska 
stanęła w obliczu zakrojonego na szeroką 
skalę ataku trolli – informuje zespół EUvs-
Disinfo, czyli unijna jednostka zajmująca 

się walką z dezinformacją East StratCom 
Task Force. 
17.04. „Ukraina to diabeł”, Zachód to „sa-
taniści”. Żaryn tłumaczy, „jak myśli rosyj-
ska propaganda” (Polskie Radio 24). We-
dług rosyjskiej propagandy i dezinformacji, 
która wspiera agresję na Ukrainę, ten kraj 
to „diabeł” – powiedział rzecznik prasowy 
ministra koordynatora służb specjalnych 
S. Żaryn. Szerzenie takich absurdów może 
prowadzić do popełniania przez Rosjan 
jeszcze większej niż dotąd liczby zbrodni 
wojennych wymierzonych w ludność cywil-
ną Ukrainy – zwrócił uwagę Żaryn. W pro-
gramie rosyjskiej telewizji propagandowej 
zarówno Ukraina, jak i „ludzie rządzący 
Zachodem” zostali nazwani „satanistami”. 
Kolejny rosyjski propagandysta prezentuje 
tam inwazję Rosji na Ukrainie jako starcie 
z „diabłem”. 
17.04. Wkrótce zostanie ogłoszona 
nowa ustawa dezinformacyjna – zapo-
wiada turecki urzędnik (Daily Sabah). 
Niedługo wejdzie w życie nowe prawo 
dezinformacyjne, mające chronić porzą-
dek publiczny, prawa i wolności osobiste. 
Prace nad projektem wciąż trwają – prze-
kazał 16 kwietnia przewodniczący komisji 
ds. platform cyfrowych w parlamencie i de-
putowany Hatay z ramienia Partii Sprawie-
dliwości i Rozwoju H. Yayman. 
18.04. Akcja dezinformacyjna wymie-
rzona w postrzeganie pomocy udzielanej 
uchodźcom z Ukrainy (Disinfo Digest). Li-
nie fałszywych narracji: 1) Polski rząd przyj-
muje uchodźców z Ukrainy, aby przypodo-
bać się USA i UE; 2) Rząd obciąża budżet 
kraju, zapewniając Ukraińcom bezpłatną 
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opiekę medyczną, żywność, mieszkania 
i edukację; 3) Unia Europejska nie za-
mierza przyjmować kolejnych uchodź-
ców ani uczestniczyć w finansowaniu ich 
utrzymania; 4) Wydatkowanie środków 
finansowych na utrzymaniu Ukraińców 
wywołała ubóstwo Polaków; 5) Przyjmo-
wanie uchodźców z Ukrainy doprowadzi 
do destabilizacji Polski i masowych pro-
testów; 6) Polityka Polski wobec Ukrainy 
nieuchronnie sprowadza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i prowokuje wybuch wojny. 
19.04. Bieżące kierunki działań kremlow-
skiego aparatu propagandy w związku 
z agresją Federacji Rosyjskiej (Fundacja 
Centrum Badań nad Współczesnym 
Środowiskiem Bezpieczeństwa). Rosja 
kontynuuje proces konsolidowania spo-
łeczeństwa wokół wydarzeń odnoszących 
się do wojny na Ukrainie. Stara się wzmac-
niać fałszywy obraz rzeczywistości, zgod-
nie z którym trwająca na Ukrainie wojna 
to efekt „agresywnych zamierzeń NATO”, 
na które Rosja musiała odpowiedzieć po-
przez przeprowadzenie „operacji specjal-
nej”. Narracje emitowane przez rosyjskie 
ośrodki propagandowe zmierzają przy 
tym w stronę kreowania wojny na Ukrainie 
jako starcia pomiędzy Rosją a NATO/USA. 
W ten sposób Kreml stara się wytłumaczyć 
swoim obywatelom to, że pomimo 55 dni 
wojny Siły Zbrojne FR nadal nie odniosły 
zasadniczego zwycięstwa. 
19.04. Dezinformacja, manipulacja i deep- 
fake. Ekspert MON radzi, jak nie ulec rosyj-
skiej propagandzie w sieci (Radio Gdańsk). 
Jak rozpoznać fake newsy i w jaki sposób 
szukać wiarygodnych informacji? Czy 

w Polsce już trwa wojna w warstwie dezin-
formacji? Między innymi o to O. Zielińska 
pytała gościa dnia Radia Gdańsk, którym 
był ppłk T. Gergelewicz, ekspert Minister-
stwa Obrony Narodowej z Akademickiego 
Centrum Komunikacji Strategicznej. Ger-
gelewicz przyznał, że w Polsce już trwa woj-
na w warstwie dezinformacji. Nie zmagamy 
się z kinetycznym działaniem agresywnego 
nastawienia rosyjskiego, ale borykamy się 
od dawna z dezinformacją, fake newsami 
i rosyjską propagandą. 
19.04. Prokremlowskie ośrodki dezinfor-
macji, do których odnoszą się setki arty-
kułów w Wikipedii (EUvsDISINFO). 
Kreml w dalszym ciągu izoluje Rosjan od 
świata zewnętrznego, jeśli chodzi o dostęp 
do wiarygodnych treści, m.in. poprzez sta-
nowcze stanowisko wobec Wikipedii. Ro-
syjski regulator medialny Roskomnadzor 
stwierdził, że Wikipedia stała się źródłem 
„nowej linii ciągłych ataków na Rosjan”, a jej 
artykuły promują „wyłącznie antyrosyjską 
interpretację wydarzeń”. Przyszłość Wiki-
pedii w Rosji jest niepewna, ale jak na razie 
encyklopedia online pozostaje dostępna. 
19.04. Tezy dezinformacyjne nt. demon-
tażu pomników Armii Czerwonej w Polsce 
zawarte w wypowiedziach Marii Zacharo-
wej (Disinfo Digest). 1) Polska bezcześci 
zwłoki czerwonoarmistów; 2) Demontaż 
pomników Armii Czerwonej jest nielegal-
ny; 3) Akty wandalizmu miejsc pochów-
ku są na stałe wpisane w politykę Polski; 
4)  Działania zmierzające do rozbiórki 
miejsc pamięci Armii Czerwonej są mo-
tywowane rusofobią; 5) Działania wymie-
rzone w demontaż pomników to celowe 
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bezczeszczenie miejsc pochówków; 6) Pol-
ska dąży do napisania historii na nowo, za-
kłamuje obraz „wyzwolenia Polski” przez 
czerwonoarmistów. 
20.04. ABC przeciwdziałania dezinfor-
macji i wrogiej propagandzie (Disinfo 
Digest). Poznaj kompleksowy poradnik 
przygotowany przez Wojska Obrony Te-
rytorialnej. Wiedza ochroną przed inży-
nierią społeczną. J – Język ma znaczenie 
– wiele materiałów tworzonych przez obce 
komórki do dezinformacji jest napisanych 
niepoprawną polszczyzną; K – Kieruj się 
faktami, a nie własnymi przekonaniami;  
L – Liczba udostępnień i lajków nic nie zna-
czy – kontrowersyjne treści cieszą się zawsze 
dużą popularnością. 
20.04. Dezinformacyjne tsunami uderzyło 
w Europę. Skupia się na Ukrainie, pande-
mia odeszła w zapomnienie (CyberDefen-
ce24). Sieć fact-checkingowa skupiająca się 
na weryfikacji faktów EDMO (Europej-
skie Obserwatorium Mediów Cyfrowych) 
wydała raport za marzec 2022 r. Wynika 
z niego, że dezinformacyjne treści uderzyły 
w tym okresie w Europę niczym tsunami, 
a fake newsy skupiały się na Ukrainie i te-
matyce wojennej. Aż 59% z nich dotyczyło 
dezinformacji związanej z Ukrainą. To jed-
nocześnie najwyższy wskaźnik propagacji 
dezinformacji, która skupiała się wokół jed-
nego tematu, jaki kiedykolwiek odnotowa-
no. Poprzedni rekord dotyczący fałszywych 
treści związanych z pandemią COVID-19 
wystąpił w grudniu 2021 r. i wyniósł 51,5 % 
spośród całej skali dezinformacji. 
20.04. Jak walczyć z dezinformacją? Po-
wstał Kodeks Dobrych Praktyk, redakcja 

CyberDefence24 wśród jego twórców (Cy-
berDefence24). W obliczu coraz powszech-
niejszego zjawiska dezinformacji powstał 
Kodeks Dobrych Praktyk. Sygnatariuszami 
Kodeksu jest jedenaście organizacji i in-
stytucji. Opracowano dokument w trosce 
o jakość debaty publicznej. Zawarto w nim 
kluczowe zagadnienia w obszarze walki 
z dezinformacją, a także rekomendacje 
działań w ramach walki z tym zjawiskiem. 
Kodeks współtworzyli eksperci Crazy Na-
uki, CyberDefence24, FakeHunter, Instytutu 
Zamenhofa, Fundacji Rozwoju Przez Całe 
Życie, Fundacji Nauka. To Lubię, Spider’s 
Web+, Stowarzyszenia Demagog, Stowarzy-
szenia Pravda, Stowarzyszenia Sieć Obywa-
telska Watchdog Polska i NASK-PIB. 
20.04. Masakra w Buczy pretekstem do 
siania rosyjskiej dezinformacji (Demagog). 
Bucza okazała się kolejnym pretekstem do 
szerzenia prokremlowskiej dezinformacji. 
Nieprawdziwe treści były rozpowszechnia-
ne zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. 
W przestrzeni internetowej prorosyjskie 
konta próbowały podburzyć Polaków prze-
ciwko Ukraińcom. Zdaniem W. Putina rzeź 
w Buczy to kolejny fake news. Rosyjskie tro-
lle i boty usiłowały przekonywać zachodnie 
społeczeństwo, że zbrodnia w Buczy to in-
scenizacja przygotowana przez Ukraińców 
(podobną narrację przyjęto w przypadku 
szpitala w Mariupolu). Rzekomo na nagra-
niach i zdjęciach mieli być widoczni zabici 
Rosjanie lub osoby udające zwłoki, a nie 
zabici miejscowi Ukraińcy. To kolejny ele-
ment kampanii dezinformacyjnej. 
21.04. Dlaczego Rosjanie „łykają” pro-
pagandę autorstwa Kseni Kiriłłowej –  
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analityka ds. społeczeństwa rosyjskiego, 
mentalności i propagandy w kontekście 
polityki (CEPA). Kiriłłowa zauważa, że 
nawet niezależne ośrodki socjologiczne 
nie odnotowują zmian w poparciu rosyj-
skiej większości dla tzw. operacji specjal-
nej na Ukrainie. Taka sytuacja utrzymuje 
się, mimo że cele specoperacji są przez 
ludność tylko niejasno rozumiane, a władze 
zaprzeczają sobie, próbując wyjaśnić, 
co konkretnie chcą osiągnąć. Głównym 
sposobem utrwalania iluzji normalności 
jest konformizm, który czasami może 
osiągnąć niebezpieczny, samobójczy etap. 
Dyrektor niezależnego Centrum Lewady 
Lew Gudkow jeszcze przed wojną zauwa-
żył, że „wielu nie chce nawet w myślach 
przeciwstawiać się władzy”. Dodał: „Tego 
rodzaju konformizm jest podstawą reżimu 
Putina”. Staje się on coraz bardziej agresyw-
ny. Jego celem jest budowanie powszechnej 
zgodności w jak najszybszym tempie, w ob-
liczu każdej nowej akcji ze strony urzędni-
ków zagrażającej dobru zwykłych Rosjan. 
21.04. W Kaliningradzie przedawkowano 
propagandę. Sam gubernator musiał uspo-
koić mieszkańców (Wirtualna Polska). 
Gubernator Kaliningradu A. Alichanow, 
wbrew oficjalnym przekazom rosyjskich 
mediów, musiał uspokajać mieszkańców, 
że NATO jednak nie zaatakuje Obwodu 
Kaliningradzkiego. Może to wskazywać na 
wzrost niepokojów społecznych w enkla-
wie, która jest najsłabszym punktem Rosji 
– uważają eksperci. Słowa gubernatora idą 
na przekór płynącym z Moskwy przeka-
zom propagandowym. Według tej narracji 
Polska i NATO dążą do ataku na Obwód 

Kaliningradzki i Białoruś. Dozbrajanie 
Ukrainy grozi wybuchem III wojny świa-
towej. Wypowiedź gubernatora stanowi 
formę uspokajania mieszkańców regionu, 
którzy prawdopodobnie zaczynają obawiać 
się o swój los. To skutek aktywności pro-
pagandowej Kremla, który kreuje obraz 
rzekomo zbliżającego się ataku – ocenia 
M. Marek z fundacji CBWŚB. 
21.04. Yandex cenzuruje docierające do 
Rosjan informacje o wojnie w Ukrainie 
(CyberDefence24). Rosyjska wyszukiwar-
ka internetowa Yandex ogranicza widocz-
ność informacji o wojnie w Ukrainie dla 
użytkowników z rosyjskimi adresami IP. 
Zamiast rzetelnych wiadomości największa 
internetowa spółka w Rosji promuje nar-
racje państwowych mediów i zaniża wi-
doczność komentarzy krytycznych wobec 
krwawej polityki Kremla. 
22.04. Bieżące rosyjskie przekazy propa-
gandowe dedykowane Polakom (Fundacja 
Centrum Badań nad Współczesnym Śro-
dowiskiem Bezpieczeństwa). Rosyjskie 
przekazy propagandowe w dalszym cią-
gu przekazują do polskiej infosfery treści 
zbieżne z rosyjską dezinformacją – poprzez 
polskojęzyczne kanały Telegram prowadzo-
ne przez rosyjskie i białoruskie służby oraz 
przez konta i grupy działające w sieciach 
społecznościowych. Kierunkiem aktyw-
ności jest stymulowanie antyukraińskich, 
antynatowskich i antyrządowych narracji, 
które prowadzone są w oparciu o komen-
tarze dotyczące bieżących wydarzeń na 
Ukrainie. Kluczowe narracje: 1) Polska jest 
poddawana ukrainizacji; 2) Polacy stają się 
obywatelami „drugiej kategorii”; 3) Polacy 
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nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, 
w przeciwieństwie do Ukraińców prze-
bywających w naszym kraju; 4) Rząd RP 
stara się wplątać Polskę w wojnę z Rosją; 
5) Rząd RP prowadzi działania o charak-
terze „rusofobicznym” i „faszystowskim”, 
fałszując historię i prowokując Rosję; 6) Za 
wojnę na Ukrainie oraz jej konsekwencje 
(które odczuwają Polacy) odpowiedzialny 
jest Waszyngton; 7) Ukraina jest państwem 
generującym problemy dla całego regionu 
(powinna zostać zniszczona). 
22.04. Masakra w Buczy. Jak Rosjanie pro-
wadzą wojnę informacyjną? (CyberDefen-
ce24). Wojna w Ukrainie uświadamia nam, 
jak duże znaczenie mają działania dezinfor-
macyjne prowadzone przez Rosję. M. Ma-
rek, założyciel fundacji CBWŚB, mówi 
o wojnie informacyjnej prowadzonej przez 
Rosjan, którzy od lat – za pośrednictwem 
m.in. mediów państwowych – prowadzą 
propagandę, odcinając swoje społeczeństwo 
od rzetelnych informacji. 
22.04. Wywiad o rosyjskich kłamstwach 
i dezinformacji – z rzecznikiem ministra 
koordynatora służb specjalnych S. Żary-
nem rozmawia A. Janczewski (Polskie 
Radio Białystok). Pokazywanie, że przyj-
mowanie Ukraińców w Polsce prowadzi 
do dyskryminacji Polaków w ich własnym 
kraju albo że jest to proces, który może być 
groźny dla naszego państwa, to jest najważ-
niejsza w tej chwili operacja dezinformacyj-
na prowadzona w języku polskim. 
23.04. Masakra w Buczy. Jak Rosja to-
czyła wojnę informacyjną w sprawie 
zbrodni? A. Sadowski (CyberMagazyn). 
Bucza wywołała reakcję nie tylko wśród 

społeczności zachodniej, wspierającej walkę 
Ukrainy. Rozmiar zbrodni oraz jej odbiór 
spowodował bezpośrednią reakcję Federacji 
Rosyjskiej i związanej z nią machiny pro-
pagandowej, która przez tygodnie po ujaw-
nieniu masakry próbowała zmienić narrację 
dotyczącą zbrodni. Działania Rosji w tym 
zakresie można podzielić na dwa główne 
tory: działania wewnętrzne oraz zewnętrz-
ne, międzynarodowe. W oczywisty sposób 
są one połączone i zsynchronizowane. Od-
różnia je jednak intensywność oraz treść 
stosowanych narracji propagandowych. 
25.04. Działania dezinformacyjne Kremla 
– propaganda sukcesu i odwracanie uwagi 
od palących problemów (Fundacja Cen-
trum Badań nad Współczesnym Środo-
wiskiem Bezpieczeństwa). Rosja w dal-
szym ciągu stara się deprecjonować obraz 
Polski, przedstawiając państwo jako „osza-
lałe z rusofobii”, „prowokujące konflikty 
i napięcia” oraz „popadające w ruinę” z po-
wodu zrywania więzi gospodarczych z Fe-
deracją Rosyjską. Jednym z przykładów tez 
autorytetu z „zaprzyjaźnionego państwa” 
jest kwestia komentarzy odnoszących się do 
wypowiedzi A. Łukaszenki z 24.04.2022 r. 
Według białoruskiego prezydenta na gra-
nicy państw UE z Białorusią stoją rzekomo 
ogromne kolejki obywateli z Polski, Litwy 
i Łotwy, którzy chcą przybyć na Białoruś, 
aby zakupić niezbędne do życia produkty. 
Zgodnie z przekazem w Polsce oraz na 
Litwie i Łotwie brakuje nawet soli i kaszy, 
po którą obywatele „biednych krajów UE” 
przybywają na „bogatą Białoruś”. 
26.04. Analiza pt. Aktywizacja Rosjan 
w tzw. Republice Naddniestrzańskiej 
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– bieżące działania propagandowe (Funda-
cja Centrum Badań nad Współczesnym 
Środowiskiem Bezpieczeństwa). Bieżące 
działania Kremla wskazują, że strona rosyj-
ska zdecydowała się na otwarcie kolejnego 
frontu w wojnie prowadzonej przeciwko 
Ukrainie. Kluczowe narracje: 1) Ukraińcy 
przygotowują się do wysadzenia składów 
z amunicją znajdujących się niedaleko gra-
nicy z Ukrainą; 2) Ukraińcy przerzucają do 
tzw. Naddniestrza grupy dywersyjne i ata-
kują obiekty przy pomocy dronów; 3) Za 
eskalacją napięć na Naddniestrzu stoją 
NATO oraz bliżej nieokreśleni „naziści”; 
4) Zachód pragnie zniszczenia Mołdawii. 
Chce „wywołać” kolejny konflikt zbrojny; 
5) Wybuchy na Naddniestrzu to sprawka 
Rumunii. Rumuńscy żołnierze w mołdaw-
skich mundurach już wkrótce zajmą Nad- 
dniestrze, a Bukareszt zaanektuje całą Moł-
dawię; 6) Mołdawia może zachować swoją 
kulturę i tożsamość narodową, wyłącznie 
wchodząc w skład Federacji Rosyjskiej. 
26.04. Dezinformacja Kremla maskująca 
zbrodnie Federacji Rosyjskiej popełnione 
w Kramatorsku na Ukrainie (Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa). 1) Ukraina 
zbombardowała dworzec w Kramator-
sku, by oskarżyć Rosję i uniemożliwić 
ewakuację z miasta; 2) Ostrzału dworca 
dokonano ukraińską rakietą Toczka-U. 
Rosjanie takich już nie używają i nie po-
siadają; 3) Atak rakietowy na dworzec to 
zbrodnia popełniona przez struktury bez-
pieczeństwa Ukrainy; 4) Ukraińskie wojsko 
dokonało ostrzału Kramatorska z rejonu 
osady Dobropoje, 45 km na południo-
wy zachód od miasta; 5) Ostrzał dworca 

w Kramatorsku przez Ukrainę ma na celu 
zdyskredytowanie rosyjskiej „specjalnej 
operacji wojskowej”. 
26.04. Kamil Basaj: w działania dezinfor-
macyjne Rosji jest zaangażowany cały apa-
rat państwowy (Polskie Radio 24). „Dzia-
łania, które podejmuje Rosja w przestrzeni 
informacyjnej, mają charakter ciągły. (…) 
Tworzy je wielowymiarowy, szeroki apa-
rat służb specjalnych oraz jego aktywności. 
Począwszy od kwestii inspirowania określo-
nych wydarzeń, które następnie są podda-
wane ekspozycji w mediach” – powiedział 
na antenie Polskiego Radia 24 Kamil Basaj, 
prezes INFO OPS Polska. 
27.04. Dezinformacja w demokracji: 
Zwiększanie odporności społeczeństwa 
na dezinformację (StratCom COE). 
W odpowiedzi na dezinformację dotyczącą 
pandemii COVID-19 władze, społeczeń-
stwo obywatelskie i podmioty komercyj-
ne dostosowały i rozwinęły swoje własne 
komunikaty. Raport zawiera przykłady 
innowacyjnych rozwiązań i ma zachęcić 
czytelników do innego myślenia o własnych 
wyzwaniach komunikacyjnych. Wybrano 
7 zwięźle opisanych studiów przypadku.
27.04. DSA na czas wojny. Co unijne re-
gulacje cyfrowe zmienią w realiach inwa-
zji Putina na Ukrainę? M. Fraser (Cyber- 
Defence24). Unijny Akt o usługach cy-
frowych (DSA) to nie tylko zbiór regulacji 
cyfrowych odpowiadających na potrzebę 
dostosowania prawa do realiów rozwoju 
nowych technologii – to także reguły na 
czas kryzysu, które już teraz – w czasie 
rozpętanej przez Putina wojny w Ukra-
inie – mogą okazać się krytycznie istotne 
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dla cyfrowej gospodarki i jej podmiotów. 
Celem DSA jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa w Internecie – kosztem zwiększonych 
uprawnień, które zarówno UE, jak i pań-
stwa członkowskie zyskają po to, by móc 
odzyskać kontrolę nad tym, co dzieje się 
w rzeczywistości gospodarki cyfrowej, kon-
trolowanej przez wielkie platformy inter-
netowe, takie jak TikTok, Amazon, Meta 
czy Google. 
27.04. Manipulacja w mediach społecz-
nościowych 2021/2022: Ocena zdolności 
firm z branży mediów społecznościowych 
do zwalczania manipulacji na platformie 
(StratCom COE). Trwająca wojna na Ukra-
inie ukazała, jak ważna dla wygrania współ-
czesnego konfliktu jest umiejętność obrony 
i wpływu na środowisko informacyjne. Sko-
ordynowane kampanie manipulacji w me-
diach społecznościowych stanowią ważne 
narzędzie dla przeciwników. Dlatego ocena 
zdolności firm z branży mediów społeczno-
ściowych do ochrony swoich platform przed 
manipulacją jest istotna dla zrozumienia, 
jak dobrze nasze społeczeństwa są w stanie 
chronić nasze środowisko informacyjne 
przed zagrożeniami. Kluczowe wnioski: 
zaleca się wprowadzenie środków mających 
na celu: zwiększenie przejrzystości i opra-
cowanie nowych standardów bezpieczeń-
stwa dla platform mediów społecznościo-
wych; ustanowienie niezależnego i dobrze 
wyposażonego nadzoru nad platformami 
mediów społecznościowych; zwiększenie 

wysiłków mających na celu powstrzymanie 
manipulacji. 
27.04. Seminarium dla przedstawicieli 
mediów „Zwiększ swoją wiarygodność i kla-
rowność dzięki narzędziom i wskazówkom 
dot. weryfikacji faktów i autentyczności” 
(StratCom COE). NATO StratCom COE 
przygotowało warsztaty dla dziennikarzy 
działających we współczesnym, złożonym 
środowisku. Seminarium będzie dotyczy-
ło sfery cybernetycznej i kognitywnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli, jaką 
media mogą i powinny odgrywać jako 
„strażnicy”, którzy nadają ton rozmowom 
i interpretują narracje. Wydarzenie odbę-
dzie się 24.05.2022 r. w Radisson Blu Latvija 
Conference & Spa Hotel na Łotwie. 
27.04. Zwalczanie dezinformacji w Inter-
necie: ustawa o usługach cyfrowych otwiera 
erę odpowiedzialności (EU Disinfo Lab). 
Ustawa o usługach cyfrowych (DSA) – 
przełomowa ustawa UE dotycząca bezpie-
czeństwa i odpowiedzialności w Internecie, 
która wprowadza radykalne zmiany w śro-
dowisku internetowym – została uzgodnio-
na 22 kwietnia br. Zapewnia zestaw potęż-
nych narzędzi, które można wykorzystać 
do zwalczania dezinformacji. Dzięki temu 
rozporządzeniu platformy będą odpowie-
dzialne za swoją rolę w rozpowszechnianiu 
zamierzonej dezinformacji i niezamierzo-
nych mylących informacji. Jednak zapew-
nienie tej odpowiedzialności będzie wyma-
gało dalszych wysiłków. 







https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/stratcom/ 

Wojna w Ukrainie toczy się także 
w infosferze. Rosyjska propaganda, 
działając przede wszystkim na po-
trzeby wewnętrzne, konsekwentnie 
indoktrynuje swoje społeczeństwo. 
Tamtejsi propagandziści przekonu-
ją, że „specjalna operacja wojskowa” 
służy „wyzwoleniu” Ukrainy i „dena-
zyfikacji” tamtejszego społeczeństwa. 
Rosjanie oskarżają również NATO 
o ingerowanie w konflikt czy wręcz 
jego przedłużanie. To, jak działa ro-
syjska propaganda w obliczu wojny 
w Ukrainie, jest głównym tematem 
tego numeru Biuletynu Akademic-
kiego Centrum Komunikacji Strate-
gicznej. Życzymy udanej lektury


