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Czy to nadal „walka w bliskim 
kontakcie”?

Dezinformacja pojawia się na językach 
ekspertów tak samo często jak „Strat-

Com” czy „wojna hybrydowa”. Potencjal-
nym powodem jest przesycenie przestrzeni 
medialnej coraz to nowszymi remediami na 
dezinformację – i dobrze. W tym przypad-
ku nie da się „zagłaskać kota na śmierć”, co 
oznacza mniej więcej tyle, że o dezinforma-
cji i jej szkodliwości warto mówić zawsze 
i wszędzie, a przy każdej okazji należy pod-
kreślać, jak jest niebezpieczna, wszechobec-
na i niestety skuteczna.

Przez wieki przyzwyczailiśmy się do 
prężenia muskułów, do fizycznego starcia 
wojów, rycerzy, ułanów i żołnierzy. Jednak 
przechodząc z ery „rambo” do ery kom-
puteryzacji i wszechobecnego „cyber-”1, 
również sposób walki uległ „unowocześnie-
niu”. Odpowiednio ukierunkowany ekspert 
w obszarze walki w przestrzeni wirtualnej 
– informacyjnej może być równie skuteczny 
w zadawaniu strat co wyszkolony w polu 
żołnierz. Arena zmagań otworzyła się 

1 Czynnik „ucybernetyczniania” realnego śro-
dowiska i przenoszenia go w sferę wirtualną.

w nowej przestrzeni i punkt ciężkości wysił-
ków państw agresorów położony został na 
stwarzanie zagrożenia w warstwie informa-
cyjnej. Antycywilizacyjna napaść Rosji na 
Ukrainę jest niezaprzeczalnym dowodem 
na dwutorowość czynników rażenia, tj. atak 
kinetyczny sprzętem i atak niekinetyczny 
(dez)informacją. W świetle inicjatyw, które 
są konieczne do toczenia walki w przestrze-
ni informacyjnej, w tym przeciwdziałania 
dezinformacji, podstawowym problemem 
do rozwiązania pozostaje kwestia sposobu 
czy też odpowiednich narzędzi. 

Głos Ministerstwa Obrony Narodowej 
w sprawie dezinformacji

Mariusz Błaszczak – Wicepremier, Mini-
ster Obrony Narodowej: 
1. „Zagrożenia to fake newsy, to dezin-

formacja, to kłamstwa, które są przed-
stawiane jako prawda. Musimy być 
przygotowani do tego, żeby obnażać 
tego typu kłamstwa, żeby pokazywać, 
że służą one interesom agresora”2.

2 https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/
artykuly/8427136,mariusz-blaszczak-wojsko-woj-
na-ukraina-rosja-bialorus-dezinformacja.html

Ppłk Tomasz Gergelewicz

RESIST – brytyjski pomysł na MDMI
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2. „Moim zadaniem jako ministra obrony 
narodowej jest dbałość o bezpieczeń-
stwo. Zarówno w wymiarze militarnym, 
jak i w wymiarze informacyjnym. Pa-
miętamy o tym, że w doktrynach wo-
jennych Rosji dezinformacja stanowi 
bardzo ważny element. W związku z tym 
podjęliśmy działania, których celem jest 
przeciwstawianie się dezinformacji. Na-
szym zadaniem jest stworzenie mecha-
nizmów, które pozwolą na rozróżnianie 
informacji prawdziwych od informacji 
fałszywych. Mechanizmów, które po-
zwolą przeciwdziałać dezinformacji, 
przeciwdziałać fake newsom”3.

3. „Dezinformacja jest jednym z najwięk-
szych współczesnych zagrożeń, choć nie 
jest to broń w tradycyjnym rozumieniu 
tego pojęcia, jest równie niebezpieczna”4.

4. „Dezinformacja sprawnie używana 
może wyrządzać wielkie szkody”5.

Agnieszka Glapiak – Dyrektor Centrum 
Operacyjnego Ministra Obrony Narodo-
wej, Dyrektor Akademickiego Centrum 
Komunikacji Strategicznej: 
1. „Dezinformacja dotyka nas wszystkich 

i często rozprzestrzenia się poza naszą 
kontrolą. Ulegamy jej wszyscy i możemy 
ją nieświadomie rozpowszechniać”6. 

3 https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ar-
ticles/aktualnosci-2/ruszyla-ogolnopolska-kam-
pania-fejkoodporni/

4 https://w w w.pap.pl/aktualnosci/new-
s%2C1064403%2Ckampania-fejkoodporni-szef-
-mon-dezinformacja-rownie-niebezpieczna-co

5 http://polska-zbrojna.pl/home/articlesho-
w/36330?t=Polacy-podatni-na-dezinformacje

6 https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ar-
ticles/aktualnosci-2/ruszyla-ogolnopolska-kam-
pania-fejkoodporni/

2. „Zaczynamy kampanię, bo chcemy 
uświadomić społeczeństwu, jak często 
mamy do czynienia z dezinformacją 
i co powinniśmy zrobić, by sobie z nią 
poradzić. Trzeba zastanowić się nad 
źródłem informacji i nad tym, czy nie 
jesteśmy manipulowani”7.

3. „Dezinformacja nie lubi prawdy, mija 
się z prawdą, a my powinniśmy robić 
wszystko, aby tę prawdę widzieć, pro-
mować i przekazywać dalej”8.

4. „Dobrze wiemy, co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą. Wojsko jest co-
dziennie poddawane różnego rodza-
ju dezinformacji i z tą dezinformacją 
musi walczyć (…). Naszym celem jest 
uświadamiać społeczność lokalną, jak 
sobie z tą dezinformacją radzić, jak się 
stać odpornym”9.

RESIST – czas na toolbox
Rząd Wielkiej Brytanii wspólnie ze swo-

imi zagranicznymi partnerami aktywnie 
podejmuje działania celem przeciwdziała-
nia dezinformacji. Efektem tych wysiłków 
jest m.in. pakiet narzędzi RESIST, który 
został stworzony, aby wspomagać instytu-
cje i organizacje w przeciwdziałaniu nie-
korzystnym zjawiskom w przestrzeni in-
formacyjnej. RESIST odzwierciedla nową 
rzeczywistość zagrożeń, których źródłem 
jest szeroko rozumiane wprowadzanie 

7 http://polska-zbrojna.pl/home/articlesho-
w/36330?t=Polacy-podatni-na-dezinformacje

8 https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ar-
ticles/aktualnosci-2/ruszyla-ogolnopolska-kam-
pania-fejkoodporni/

9 https://portal-mundurowy.pl/index.php/
component/k2/item/15634-razem-przeciwko-
-dezinformacji
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w błąd uczestnika przestrzeni informacyj-
nej albo informacją prawdziwą przypadko-
wo zniekształconą, albo informacją celowo 
nieprawdziwą lub informacją prawdziwą 
celowo zniekształconą (mis-dez-mal-in-
formacji – MDMI)10. RESIST zgłębia nowe 
sposoby, które mogą być wykorzystane 
przez aktorów rządowych i pozarządowych 
do skutecznego identyfikowania i przeciw-
działania dezinformacji. W tym pakiecie 
narzędzi przyjęto systematyczne podejście, 
które ma wspierać tworzenie społecznej 
i indywidualnej odporności na dezinforma-
cję11. Celem RESIST jest ograniczenie nie-
korzystnego wpływu MDMI skierowanej 
przeciwko społeczeństwu i przeciwko inte-
resom narodowym. Generalizując, wszelkie 
narzędzia antydezinformacyjne mają jeden 
cel wspólny, tj. uświadomienie opinii pu-
blicznej o fakcie istnienia dezinformacji, 
potrzebie krytycznego, nieskrępowanego 
myślenia, które pozwala na samodzielną 
ocenę wiarygodności informacji i podej-
mowanie niezależnych decyzji. 

RESIST (ang. opierać się) tworzą nazwy 
kolejno występujących po sobie elementów, 
które wspólnie stanowią pakiet antydezin-
formacyjny:
RECOGNIZE

Pierwszym elementem RESIST jest reco-
gnize – rozpoznanie. W tej części wyjaśniona 

10 Więcej na: https://www.mediadefence.org/ere-
ader/publications/introductory-modules-on-di-
gital-rights-and-freedom-of-expression-online/
module-8-false-news-misinformation-and-propa-
ganda/misinformation-disinformation-and-mal-
-information/

11 Alex Aiken, Dyrektor wykonawczy Govern-
ment Communications.

zostaje różnica pomiędzy MDMI: nieza-
mierzoną dezinformacją (misinformation), 
umyślną dezinformacją (disinformation) 
a  manipulacją faktem (malinformation). 
RESIST proponuje listę kontrolną, która 
może być wykorzystana do ustalenia, czy 
dana informacja może być nieprawdziwa, 
szkodliwa i jak ją klasyfikować.
EARLY WARNING

Drugim elementem jest early warning – 
wczesne ostrzeganie. W tej części zapropo-
nowano przegląd dostępnych narzędzi do 
monitorowania środowiska medialnego. 
Wyjaśniono, jak zidentyfikować obszary 
organizacji podatne na dezinformację, co 
pozwala na monitorowanie kluczowych sła-
bych punktów poprzez nakreślenie celów, 
grup odbiorców, wizerunków i informacji 
oraz określenie stopnia, w jakim narażeni 
są oni na ryzyko płynące z dezinformacji.
SITUATIONAL INSIGHT 

Trzecim elementem jest situational in-
sight – analiza sytuacji. W tej części wy-
jaśniono, jak uczestnicy procesu komu-
nikacji mogą przekształcić informacje 
w wyniki dogłębnej analizy, stanowiącą 
podstawę do reagowania. Wskazano, że 
te analizy mogą być przeprowadzane na 
bieżąco (dziennie, tygodniowo itp.) lub 
doraźnie, w odpowiedzi na pojawiające 
się zagrożenia. 
IMPACT ANALYSIS

Czwartym elementem jest impact analy-
sis – analiza wpływu. W tej części wyjaśniono, 
jak nadawcy komunikatów mogą wykorzy-
stać analizę do przewidzenia prawdopodob-
nego niekorzystnego wpływu dezinformacji. 
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Podkreślono wagę określonych procesów 
i uzasadniono potrzebę postępowania zgod-
nie z nimi, aby oceny były obiektywne i nie 
opierały się na instynkcie lub „przeczuciu”.
STRATEGIC COMMUNICATION

Piątym elementem jest strategic com-
munication – komunikacja strategiczna. 
W tej części wyszczególniono najważniej-
sze umiejętności, którymi powinni posłu-
giwać się nadawcy komunikatów podczas 
opracowywania i wdrażania strategii ko-
munikacyjnych. Wyjaśniono, w jaki spo-
sób nadawcy komunikatów mogą sprawić, 
że ich treści dotrą i wpłyną na odbiorców. 
Nakreślono różne sposoby podejmowania 
działań komunikacyjnych, tj. proaktywne, 
reaktywne lub aktywne, a także podano 
szczegółowe informacje na temat tego, 
jak nadawcy komunikatów mogą ocenić 
i wdrożyć te strategie w różnych sytuacjach.
TRACKING EFFECTIVENESS

Szóstym elementem jest tracking effec-
tiveness – monitorowanie skuteczności. 
W  tej części przedstawiono zasadność 
i użyteczność dokonywania pomiaru stop-
nia skuteczności działań podejmowanych 
w ramach komunikacji strategicznej. Za-
proponowano także przykłady wskaźników, 
które można zastosować w celu ustalenia 
skuteczności działań komunikacyjnych 
w  odniesieniu do ustalonych celów.

Wykorzystując RESIST do przeciwdzia-
łania dezinformacji, warto zwrócić uwagę 
na zaproponowany model FIRST opisujący 
pięć najczęściej występujących elementów 
dezinformacji, które należy przeanalizować 
jako pierwsze (ang. as first). Jest to zestaw 

pytań, które należy sobie zadać, aby przy-
bliżyć się do prawdy i móc w większym 
stopniu krytycznie spojrzeć na informację.
1. Fabrication (fałszowanie) 
 Czy jakieś treści są zmanipulowane? Na 

przykład sfałszowany dokument, zma-
nipulowany obraz lub umyślnie zmie-
niony cytat.

2. Identity (tożsamość)
 Czy cokolwiek wskazuje na ukryte lub 

wprowadzające w błąd źródło, fałszywy 
profil w mediach społecznościowych, 
zachowanie czy działanie niespójne 
z profilem autora lub konta.

3. Rhetoric (retoryka)
 Czy stosowany jest ton, sposób prze-

kazywania treści, używa się fałszywych 
argumentów, które zaostrzają dyskusję? 

4. Symbolism (symbolika)
 Czy podnoszone kwestie, poruszane 

tematy, używane argumenty i przywo-
ływane symbole wykorzystywane są do 
osiągnięcia niezwiązanego z nimi celu? 
Przykłady historyczne wyjęte z kontek-
stu, niepowiązane ze sobą fakty wyko-
rzystane do uzasadnienia wysuniętej 
tezy, niewłaściwe stosowanie danych 
statystycznych.

5. Technology (technologia)
 Czy wykorzystane zostały nowoczesne 

technologie w celu próby manipulo-
wania, wprowadzenia w błąd (takie 
jak deepfake12)? Na przykład wykorzy-
stanie botów do poszerzania zasięgu 
przekazu, użycie tekstów generowanych 
maszynowo.

12 Więcej w wydaniu specjalnym Biuletynu 
ACKS nr 2/2021.
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RESIST pomaga zrozumieć komunikację
Pakiet RESIST wyjaśnia różnice pomię-

dzy tradycyjnymi a cyfrowymi metodami 
komunikacji. Szczegółowo traktuje o:

 y proaktywnych działaniach komunika-
cyjnych, w ramach których podejmo-
wane są próby odparcia MDMI, zanim 
zostaną one rozpowszechnione. Te 
proaktywne działania komunikacyj-
ne dotyczą podnoszenia świadomości 
i kształtowania środowiska informa-
cyjnego, aby minimalizować ryzyka 
szkody dla społeczeństwa. Zadaniem 
proaktywności jest podnoszenie świa-
domości społecznej i „pre-kształtowa-
nie” środowiska informacyjnego;

 y reaktywnych działaniach informacyj-
nych, które polegają na przeciwdziałaniu 
potencjalnie szkodliwym przekazom, 
narracjom, zaangażowanym stronom 
lub ich celom. Reaktywne działania 
komunikacyjne umożliwiają opinii 
publicznej rzetelną ocenę informacji 
poprzez zestawienie fałszu z prawdą. Są 
ukierunkowane bezpośrednio na zwal-
czanie dezinformacji oraz na odbudowę 
środowiska informacyjnego.

RESIST – wirtualny HK 41613

To, że dezinformacja jest zła, skuteczna, 
podstępna, bezwzględna i żeruje na na-
szej niewiedzy i naiwności, wie każdy, kto 
w 2022 roku w pośpiechu wybierał pienią-
dze z bankomatu lub stał w wielogodzin-
nych kolejkach po paliwo, tankując dodat-
kowo do słoika. Jak czytamy: „Bankomat 

13 Karabinek, więcej na: https://www.special-
-ops.pl/artykul/uzbrojenie/18252,hk-416

ma ograniczoną pojemność, dokładnie tak 
samo jak podziemny zbiornik na paliwo 
na stacji benzynowej. To, jak często zapas 
banknotów jest uzupełniany, to kwestia 
logistyki zaprogramowanej na normalne 
zachowania ludności, a nie na zachowania 
paniczne”14. Tym razem ceną, którą zapłaci-
liśmy, był czas i stres. Trzeba żywić głębokie 
przekonanie, że świadomość społeczna bę-
dzie wzrastać, a krytyczne myślenie będzie 
pierwszym parasolem ochronnym przed 
informacją wątpliwej jakości. Jednak sama 
dezinformacja to problem o wiele szerszy 
niż tylko fake newsy. Nagromadzenie nie 
faktów, sprzecznych komunikatów, nie-
spójnych sygnałów podważa zaufanie 
do demokratycznych procesów, instytu-
cji państwa oraz jedności społeczeństw. 
Państwo poszukuje sposobów, aby chro-
nić obywateli przed wrogą działalnością 
w infosferze, w tym przed dezinformacją, 
a jednym z podstawowych elementów 
budowania kompetencji ochronnych jest 
stworzenie lub dostosowanie już istnieją-
cych narzędzi. Narzędziem, które może być 
skutecznie wykorzystane do kontrakcji, jest 
RESIST, który jako pakiet proponuje wiele 
praktycznych rozwiązań przeciwdziałania 
MDMI. Wysiłek przetransponowania bry-
tyjskiego rozwiązania do polskiej infosfery 
podjęło Akademickie Centrum Komuni-
kacji Strategicznej, rozpoczynając pracę 
nad praktycznym wykorzystaniem tego 
narzędzia.

14 https://spidersweb.pl/bizblog/polacy-pani-
kuja-przy-bankomatach-glupie-zachowanie/
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We wrześniu minął rok od konferencji 
„Niepodległość informacji”, którą 

Akademickie Centrum Komunikacji Stra-
tegicznej (ACKS) zainicjowało otwartą 
debatę na temat wyzwań związanych z za-
rządzaniem komunikacją oraz współpracą 
pomiędzy mediami i instytucjami publicz-
nymi. Eksperci ze środowiska naukowego, 
dziennikarze, przedstawiciele Wojska Pol-
skiego, instytucji publicznych i niezależnych 
think tanków wymieniali się doświadcze-
niami, dyskutując o rozpoznawaniu zagro-
żeń hybrydowych, przeciwdziałaniu dezin-
formacji czy komunikacji w sytuacjach 
kryzysowych. Choć konferencja odbyła się 
w trybie stacjonarnym, zgromadziła ponad 
1300 uczestników online z Polski i ze świata. 
Była jednym z pierwszych przedsięwzięć 
o tematyce StratCom zorganizowanych na 
tę skalę. Zarówno panele dyskusyjne, jak 
i inauguracyjne wystąpienia położyły pod-
waliny pod kolejne przedsięwzięcia.

Jednym z nich była zapowiedziana pod-
czas konferencji kampania informacyjna 
pod hasłem #Fejkoodporni. Kampanię 
prowadzoną przy współpracy z Centrum 
Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej 

(CO MON) kierowano nie tylko do żołnie-
rzy, lecz do całej opinii publicznej. Jej celem 
było budowanie odporności społeczeństwa 
na dezinformację i fake newsy. Jedno z na-
rzędzi komunikacyjnych kampanii stanowił 
spot filmowy, którego symbolem stała się 
specyficzna, lecz trafna metafora. „Kara-
luch – karaczan wschodni (blatta orienta-
lis) – to gatunek owada. Nie zna granic, nie 
zna barier, chce się rozmnażać i psuć twoje 
życie. (…) Podobny jest fake news. Fake 
news to gatunek informacji – ten najbar-
dziej złośliwy, miesza prawdę z kłamstwem, 
rozmnaża się w straszliwym tempie, kiedy 
nie reagujemy. Żywi się twoimi emocjami 
i uprzedzeniami, wykorzystuje i manipulu-
je” – przestrzegał widzów lektor.

Kamila Dutkiewicz, dr Marlena Zadorożna

Rok pod hasłem StratCom – o sukcesach 
Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
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Styczniowej inauguracji #Fejkoodpor-
nych towarzyszyło zaprezentowanie ra-
portu rozwijającego świadomość na temat 
fake newsów i zagrożeń hybrydowych. Już 
trzy miesiące wcześniej, reagując na sytu-
ację na granicy polsko-białoruskiej, ACKS 
rozpoczęło bowiem pracę nad założeniami 
badania podatności na dezinformację. Ba-
dania przeprowadzone na zlecenie ACKS 
przez Fundację Badań Rynkowych i Spo-
łecznych – IBRiS zrealizowano w grudniu 
2021 roku, a więc tuż po zakończeniu stanu 
wyjątkowego wprowadzonego na obszarze 
części województw podlaskiego i lubelskie-
go. Mieszkańcy tych terenów zostali skon-
frontowani z fake newsami i prawdziwymi 
informacjami, a następnie zapytani o ich 
autentyczność. Te same pytania zadano jed-
nocześnie ankietowanym z całego kraju, 
którzy stanowili odrębną grupę badawczą. 
Zbadano także stopień ich zaufania do 
przekazów medialnych, znajomość sytuacji 
na granicy i postrzeganie potencjalnych za-
grożeń bezpieczeństwa. Wśród mieszkań-
ców terenów objętych stanem wyjątkowym 
przeprowadzone zostały ponadto pogłębio-
ne wywiady dotyczące ich odbioru konflik-
tu na granicy polsko-białoruskiej. Wyniki 
badań były niepokojące – okazało się, że 
przebywanie w centrum wydarzeń zwiększa 
podatność na dezinformację. Potencjalny 
dostęp do informacji „z pierwszej ręki” ni-
weluje potrzebę szczegółowego weryfiko-
wania informacji medialnych na temat tego, 
co dzieje się w sąsiedztwie. Co więcej, nie-
zależnie od odległości od miejsca wydarzeń 
Polacy nie czują potrzeby walki z fake new-
sami – nawet w przypadku stwierdzenia 

dezinformacji, większość z nich nie robi nic, 
aby ją sprostować. Badanie jedynie potwier-
dziło potrzebę zwiększenia wysiłków na 
rzecz budowania świadomego i odpornego 
na zagrożenia hybrydowe społeczeństwa. 
W realizację tego zadania trafnie wpisały się 
organizowane w stacjach radiowych quizy 
na temat negatywnego wpływu dezinfor-
macji oraz sposobów przeciwdziałania fake 
newsom. Projekt wzbudzał zainteresowa-
nie, był aktualny i potrzebny.

Źródło: Akademickie Centrum Komunikacji 
Strategicznej
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Walka z fake newsami stała się ponad-
to celem wizyt, jakie eksperci ACKS skła-
dali w miejscowościach przygranicznych 
dotkniętych sytuacją kryzysową. Efektem 
wyjazdów był raport sporządzony m.in. 
w oparciu o doświadczenia lokalnych 
władz, miejscowej społeczności, funkcjo-
nariuszy i żołnierzy biorących bezpośredni 
udział w ochronie polskiej granicy. Uzy-
skane informacje pozwoliły także na opra-
cowanie specjalnego wydania „Biuletynu 
Akademickiego Centrum Komunikacji 
Strategicznej”1 poświęconego sytuacji na 
wschodniej granicy i wpływie dezinfor-
macji na postrzeganie kryzysu. Mając na 
uwadze potrzebę budowania świadomości 
w tym zakresie, w maju ACKS zorganizował 
konferencję „Granica dezinformacji – edy-
cja wschodnia” w Starostwie Powiatowym 
w Sokółce. Przedsięwzięcie było kolejnym 
elementem kampanii #Fejkoodporni. 
Otwierając konferencję, minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał: 
„Żeby przeciwdziałać dezinformacji, 
powołaliśmy instytucję pod nazwą Aka-
demickie Centrum Komunikacji Strate-
gicznej. Podczas pierwszego sympozjum 
rozmawialiśmy na temat dezinformacji 
i z tych rozmów, dyskusji, badań powstał 

1 Od początku działalności ACKS na łamach 
kwartalnika poruszane są tematy dotyczące sze-
roko rozumianej komunikacji. W wersji angloję-
zycznej think tank opracowuje ponadto „Signal 
Information” – publikację zawierającą streszczenia 
artykułów, analiz i wypowiedzi dotyczących szero-
kiego zakresu dezinformacji, opatrzone ich orygi-
nalnym tytułem, tematem przewodnim i źródłem. 
Publikacja w wersji cyfrowej udostępniana jest na 
stronie internetowej ACKS.

jeden podstawowy wniosek, że miesz-
kańcy terenów, które są atakowane, jak 
w przypadku ataku hybrydowego doko-
nywanego przez reżim białoruski wła-
śnie na Polskę, są poddani szczególnej 
presji dezinformacyjnej”2. 

Podczas konferencji podpisano ponad-
to porozumienie o współpracy w zakresie 
edukacyjno-szkoleniowym pomiędzy 
ACKS i Wojskami Obrony Terytorialnej 
(WOT), umożliwiając tym samym rozpo-
częcie prac nad organizacją szkoleń roz-
wijających wiedzę i umiejętności żołnierzy 
WOT w obszarze komunikacji strategicznej 
oraz współpracy cywilno-wojskowej. 

Choć kampania #Fejkoodporni była ini-
cjatywą o zasięgu krajowym, wrześniowa 
„Niepodległość informacji” wyraźnie wska-
zywała jeszcze jeden kierunek działalności 
ACKS. Wśród prelegentów konferencji zna-
leźli się m.in. przedstawiciele Centrum Eks-
perckiego Komunikacji Strategicznej NATO 

2 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/
musimy-edukowac-i-budowac-odpornosc-na-
-dezinformacje (dostęp 1.09.2022 r.).

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
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(NATO StratCom CoE), East StratCom 
Task Force (ESTF) działającego w ramach 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(EEAS), Europejskiego Centrum Eksperc-
kiego ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom 
Hybrydowym (Hybrid CoE) czy Global 
Engagement Center (GEC) Departamentu 
Stanu USA. Spotkanie ukazywało bowiem 
szerszą międzynarodową perspektywę ko-
munikacji strategicznej. Współpraca mię-
dzynarodowa na rzecz popularyzowania 
tematyki StratCom od początku stanowi-
ła jedno z zasadniczych zadań ACKS. Już 
w drugim miesiącu działalności think tank 
zainicjował podpisanie przez ministrów 
obrony państw Grupy Wyszehradzkiej li-
stu intencyjnego o współpracy w obszarze 
komunikacji strategicznej. Dokument zacie-
śnił stosunki pomiędzy instytucjami akade-
mickimi, m.in. Akademią Sztuki Wojennej 
reprezentowaną przez ACKS, Akademią Sił 
Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu czy 
Uniwersytetem Służby Publicznej w Buda-
peszcie. Inicjatywa ACKS stanowiła reakcję 
na potrzebę dzielenia się informacjami do-
tyczącymi StratCom w kwestiach obron-
nych, a tym samym potrzebę zwiększania 
świadomości w obszarze krajowego, regio-
nalnego i globalnego środowiska StratCom 
w państwach V4. Zacieśniając współpracę, 
państwa Grupy Wyszehradzkiej zaczęły 
rozważać powołanie Grupy Roboczej V4 
StratCom ds. obrony, która mogłaby prowa-
dzić wspólne projekty w obszarze StratCom 
i dzielić się rozwiązaniami niezbędnymi do 
przeciwdziałania zagrożeniom dezinforma-
cyjnym. Pierwsze spotkanie grupy odbyło 
się w grudniu 2021 roku.

W ramach „Niepodległości informa-
cji” perspektywa międzynarodowa nie 
wybrzmiała wyłącznie w panelach. Dys-
kusję poprzedziło wówczas podpisanie 
dokumentów do certyfikacji kursu NATO 
pomiędzy ACKS a NATO StratCom COE. 
Miesiąc wcześniej w Rydze obie instytucje 
zawarły porozumienie dotyczące dwustron-
nej współpracy, wymiany wiedzy i doświad-
czeń w obszarze komunikacji strategicznej. 
Na efekty tej współpracy nie trzeba było 
długo czekać. Już w październiku 2021 roku 
delegacja ACKS uczestniczyła w warszta-
tach Instructional Design Workshop, re-
alizowanych w Niemczech z inicjatywy 
NATO StratCom COE i SHAPE. W kolej-
nych tygodniach ACKS wspierało mery-
torycznie pilotażową edycję kursu NATO 
Communications & Information Activities 
(Comm&IA) Planner Course, biorąc udział 
w szkoleniu oficerów służących w NATO 
Command Structure, NATO Force Struc-
ture i dowództwach narodowych.

W pierwszej połowie br. eksperci ACKS 
przeprowadzili ponadto szkolenia dla 

Źródło: Akademia Sztuki Wojennej
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pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
oraz Polskich Kolei Państwowych. Zaintere-
sowanie uczestnictwem w kursach wykazują 
kolejne podmioty, w tym także zagraniczne, 
o czym delegacja ACKS przekonała się m.in. 
podczas wizyty w Rumunii. Potrzeba opra-
cowywania atrakcyjnych programów stale 
prowokuje zespół do rozwijania własnych 
kompetencji. Unikalnym doświadczeniem 
był udział członków ACKS w kursie Basic 
Analytic Wargaming zorganizowanym przez 
Szkołę Podyplomową Marynarki Wojennej 
USA w Europejskim Centrum Eksperc-
kim ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom 
Hybrydowym w Helsinkach. Tworząc gry 
wojenne, kursanci opracowywali strategie 
komunikacji pomiędzy instytucjami pań-
stwowymi i wojskiem w sytuacji zagrożenia 
hybrydowego. Zarówno założenia kursu, jak 
i materiały dydaktyczne mogą być obecnie 
wykorzystywane przy projektowaniu gier 
decyzyjnych na potrzeby studiów i kursów 
realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. 

W marcu – reagując na przyjęcie ustawy 
o obronie Ojczyzny – ACKS oraz CO MON 
zorganizowały debatę ekspercką z udziałem 
dowódców Wojska Polskiego i znawców 
tematyki wojskowości. Podczas inaugu-
racji przedsięwzięcia minister obrony na-
rodowej podkreślił: „Naszym celem jest 
to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysię-
cy żołnierzy. 250 tysięcy żołnierzy wojsk 
operacyjnych, zawodowych i 50 tysięcy 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To, 
co dzieje się za naszą wschodnią granicą, 
atak Rosji na Ukrainę, pokazuje, że mieli-
śmy rację co do kierunków modernizacji, 
a także co do tego, że Wojsko Polskie musi 

być liczniejsze”3. Samą debatę podzielono 
natomiast na dwa panele tematyczne: „No-
woczesne Siły Zbrojne” oraz „Zostań Żoł-
nierzem”. Dyskusja dotyczyła m.in. korzyści 
płynących z wprowadzenia ustawy, procesu 
modernizacji, struktur i warunków służby 
wojskowej. Poruszono kwestie związane 
z systemem pozyskiwania kandydatów do 
służby wojskowej i rezerw, ze współpracą 
żołnierzy z organizacjami proobronnymi 
oraz z potencjałem WOT. Kierująca ACKS 
Agnieszka Glapiak zaprezentowała broszu-
rę dla kandydatów na żołnierzy, która przej-
rzyście przedstawia etapy, warunki, a także 
korzyści płynące z przystąpienia do służby 
w Wojsku Polskim.

W połowie bieżącego roku ACKS wy-
szło z kolejną inicjatywą, organizując semi-
narium pod hasłem „Strategicznie o…”. Jest 
to cykl spotkań, wywiadów i debat porusza-
jących tematykę obronności, komunikacji 
strategicznej i bezpieczeństwa w wymiarze 
narodowym i międzynarodowym. Semi-
naria mają charakter otwarty, a możliwość 

3 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/
ustawa-o-obronie-ojczyzny---fundament-nowej-
-sily-wojska-polskiego (dostęp: 1.09.2020 r.).

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
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zadawania pytań prelegentom pozwala na 
swobodną interakcję i wymianę zdań. Cykl 
otworzyło spotkanie z żołnierzami 112. Sa-
modzielnej Brygady Obrony Terytorialnej 
Ukrainy, wspierającymi komunikację stra-
tegiczną na poziomie taktycznym. Goście 
opowiedzieli o własnych doświadczeniach 
organizacyjnych i bojowych oraz procesie 
formowania ochotniczych oddziałów na 
obszarze Kijowa. Seminarium zwieńczyła 
wizyta ukraińskich żołnierzy w siedzibie 
ACKS oraz zapoznanie ich z misją i zada-
niami think tanka.

Przytoczone w tekście przedsięwzięcia 
stanowią zaledwie część szerokiego reper-
tuaru działań, jakie ACKS zrealizowało 

w ciągu minionego roku. Podjęte inicjaty-
wy skutecznie pobudzały debatę publiczną 
i rozwijały innowacyjne myślenie w dzie-
dzinie StratCom. Były ponadto reakcją na 
bieżące wydarzenia i zagrożenia pojawiają-
ce się w środowisku informacyjnym. Zało-
żenia te spełnia także kolejna edycja kon-
ferencji „Niepodległość informacji”. Tym 
razem think tank kieruje uwagę sympaty-
ków tematyki StratCom na informacyjny 
wymiar wojny oraz zmiany, jakie w global-
nej komunikacji spowodowała agresja Rosji 
na Ukrainę. ACKS po raz kolejny wychodzi 
zatem naprzeciw potrzebom w obszarze ko-
munikacji strategicznej, szybko je dostrze-
gając, analizując i skutecznie reagując.
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Zaburzenia środowiska informacyjnego, 
szczególnie te wywoływane świadomie 

i planowo dla osiągnięcia określonych 
zmian w sferze kognitywnej jednostek, 
a w rezultacie spowodowania określonych 
faktycznych działań w fizycznym wymiarze 
aktywności całych grup, stanowią aktualnie 
trzon rozważań nad potencjalnym kształ-
tem przyszłych społeczeństw, dla których 
środowisko informacyjne, przez rosnący 
udział procentowy w czasie funkcjonowa-
nia człowieka, staje się podstawowym, jeśli 
nie jedynym, źródłem informacji i wiedzy 
o otaczającym go świecie.

Manipulacyjny (wykraczający poza 
etycznie uzasadnioną reklamę, w tym re-
klamę społeczną) charakter baniek infor-
macyjnych, gier on-line, grup w mediach 
społecznościowych, dezinformacji bądź 
wręcz wrogiej propagandy stanowi tym 
większe zagrożenie dla demokratycznych 
społeczeństw, że ze względu na skrajną po-
datność adolescentów na wpływy spoza ro-
dzinnego domu dotychczas kształtującego 
ich wartości, czyni z młodzieży uprzywile-
jowaną grupę docelową. O wysokiej warto-
ści tego kierunku rozważań może ponadto 

stanowić teoria komunikacji społecznej 
wskazująca między innymi dwie istotne 
tezy:

 y Efektywność wpływu jest tym więk-
sza, im jednostka w swoich poglądach 
i postawach jest dalej od ich ostatecz-
nego ukonstytuowania. Innymi słowy – 
łatwiej jest przekonać tych, którzy jesz-
cze nie opowiedzieli się po żadnej ze 
stron.

 y Raz zbudowany światopogląd (między 
innymi w wyniku zidentyfikowanego 
przez psychologów społecznych „na-
turalnego narcyzmu”) będzie przez 
jednostkę obudowywany bańką infor-
macyjną, w której odmienne zdanie od-
bierane będzie ad personam i traktowane 
jako bezpośredni atak. To w konsekwen-
cji prowadzi do stwierdzenia, że zmiana 
postaw jednostek na pożądane z punktu 
widzenia grup, organizacji czy państwa 
wymaga niewspółmiernego nakładu 
sił i środków, więc może zakończyć się 
fiaskiem.
Młodość (przypadająca w większości na 

naukę w szkole ponadpodstawowej) jako 
niezwykle istotny w życiu czas przejścia 

Odpowiedź resortu obrony narodowej  
na podatność adolescentów  

na zaburzenia środowiska informacyjnego

Kornel Bukiel
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między dzieciństwem a dorosłością obej-
muje zintensyfikowany rozwój psychofi-
zyczny, ale przede wszystkim społeczny. 
Jest to czas kształtowania się tożsamości, 
nawiązywania relacji w nowych grupach 
odniesienia, formowania osobowości 
i wzmacniania charakteru. O ile rozstanie 
z rodziną (w wymiarze rozwoju jednostki) 
stanowi prawidłowy i pożądany mecha-
nizm, to kilkuletni okres / etap dojrzewa-
nia to również próba zapełnienia powsta-
łej pustki, czas szukania nowych wartości, 
z  którymi można byłoby się utożsamić, 
które wyznaczyłyby główne cele życiowe. 
Może się okazać, że wpojone w dzieciństwie 
dogmaty staną się naturalnym wyborem 
i drogowskazem dla dalszego funkcjonowa-
nia, niemniej nie powinno się to odbywać 
bez samodzielnych prób i eksperymentów, 
które obok ładunku strachu wywołanego 
zderzaniem się z nowym, wychodzeniem 
poza strefę rodzinnego komfortu, stanowią 
fundament nowo zbudowanej tożsamości 
i poczucia wartości młodego obywatela 
zdolnego do samodzielnych, świadomych 
wyborów. Wchodzenie w świat dorosłych 
stawia młodym liczne wyzwania. Z  jed-
nej strony jest to dla nich fascynujący czas 
eksploracji, eksperymentowania, poszu-
kiwania nowych, intensywnych doznań, 
odkrywania siebie i innych, otwierania się 
nowych horyzontów myślowych, kształ-
towania tożsamości, z drugiej zaś jest cza-
sem dojrzewania do odpowiedzialności, 
ścierania się przeciwieństw, kryzysów oraz 
uczenia się dorosłości w coraz pełniejszym 
znaczeniu tego słowa. Okresowi temu towa-
rzyszą liczne napięcia, często egzystencjalna 

niepewność, lęk itp. Świat, w którym żyje 
młodzież, wymaga od niej odkrycia, akcep-
tacji i internalizacji. Stąd młodzi potrzebu-
ją i mają prawo oczekiwać oraz wymagać 
pomocy osób dorosłych (w tym instytucji 
państwowych) w ukierunkowywaniu ich 
ku prawdziwym wartościom umożliwia-
jącym pełne odnalezienie swojej osobistej 
i społecznej roli. Pomoc ta winna w pierw-
szej kolejności stanowić ochronę młodych, 
którzy już za chwilę będą stanowili trzon 
funkcjonowania kraju przed nieświadomą 
(lub intencjonalnie kierowaną z zewnątrz) 
ucieczką od wartości stanowiących moral-
ny kręgosłup etyki wolnego, sprawiedliwe-
go, szanującego prawo państwa. Młodzi po-
trzebują zaufanych przewodników, kogoś, 
kto będzie dla nich autorytetem i wzorem, 
za którym będą mogli podążać. Młodzież 
szuka na różne sposoby kogoś, kto udzie-
li jej odpowiedzi na nurtujące ją pytania 
i wskaże, co jest dobre, a co złe, określi dro-
gę, którą warto podążać w życiu. Wchodząc 
w  świat dorosłych, nastolatki rozmaicie 
dążą do znalezienia w nim swojego miejsca, 
wyrobienia własnych poglądów, przekonań 
i opinii, poszukują również satysfakcjonują-
cych relacji z otaczającym ich środowiskiem 
oraz możliwości aktywnego zaangażowania 
się na rzecz innych.

Niewątpliwie współczesna młodzież 
korzysta „z rynku możliwości”, dając się 
prowadzić w najrozmaitszych kierunkach. 
Niepożądane, niebezpieczne czy kontro-
wersyjne, motywowane światopoglądowo 
czy finansowo jednostki i grupy umiejęt-
nie wykorzystują niepokoje egzystencjal-
ne młodzieży, jej naturalne potrzeby oraz 



14

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 

podatność wynikającą ze wspomnianej 
niezagospodarowanej przestrzeni. Kreśląc 
przed młodymi szerokie perspektywy reali-
zowania siebie, z powodzeniem rekrutują 
zaangażowanych adeptów własnych idei.

Poza czynnikiem rozwojowym mło-
dzieży nie bez znaczenia jest aspekt psy-
chospołeczny podkreślający rolę procesów 
poznawczych oraz predyspozycje indywi-
dualne (osobowość i temperament), któ-
re razem, odpowiednio zabezpieczone ze 
strony dorosłych, mogą stanowić skuteczną 
odpowiedź na zagrożenia dla przyszłości 
społeczeństw, wylewające się szerokim stru-
mieniem ze współczesnego środowiska in-
formacyjnego.

W ludzką psychikę wpisana jest silna 
potrzeba racjonalnego przeżywania siebie 
i  otaczającego świata. Wraz z  rozwojem 
psychologii poznawczo-behawioralnej 
podkreśla się znaczenie umysłowych pro-
cesów poznawczych, którymi legitymizuje 
się współczesny człowiek. Wkraczająca 
w dorosłe życie młodzież w sposób szcze-
gólny domaga się odpowiedzi na przeróżne 
pytania dotyczące porządku świata, sensu 
istnienia, religii, wartości itp. Świat, w któ-
rym dorastają młodzi, zdaje się zatracać swą 
jednoznaczność, wszelkie wartości ulegają 
zrelatywizowaniu, a upadek autorytetów 
potęguje poczucie zagubienia. Grupy kul-
towe wraz ze swymi często maksymalnie 
uproszczonymi doktrynami oferują mło-
dym proste i pozornie klarowne odpowie-
dzi na skomplikowane pytania. Zapropono-
wane wzorce bardzo często w mechanizmie 
psychologicznego długu oczekują „zapła-
ty”, działania, wsparcia wszędzie i zawsze. 

W rezultacie ten niemal „sekciarski trick” 
uszczelnia bańkę wokół młodych, izolując 
ich od pełnego uczestnictwa w życiu kraju. 

Z doświadczeń szkolnych oraz badań 
nad podatnością adolescentów na wpły-
wy społeczne wynika, że osoby o  silnej 
osobowości i wysokim temperamencie są 
bardziej odporne na propagandę. Można 
więc założyć, że młodzież o mocnym (sku-
tecznie wspartym) charakterze i osobowo-
ści legitymuje się silniejszym krytycyzmem 
względem alternatywnych, utopijnych idei 
i naiwnych recept. Osoby takie nawiązują 
i utrzymują zdrowe i twórcze relacje z ró-
wieśnikami, lepiej radzą sobie z sytuacjami 
stresowymi, posiadają spójny i koherent-
ny obraz świata i swojego w nim miejsca. 
Interesariusze, dla których celem jest za-
burzenie obowiązującego ładu, zdają się 
docierać z własną propagandą głównie do 
ludzi często życiowo zagubionych, niepew-
nych, łatwowiernych i mało krytycznych. 
Młodzież o słabej strukturze psychicznej 
w  sposób mniej krytyczny pozwala się 
prowadzić charyzmatycznym autorytetom 
czy radykalnym poglądom, w których upa-
truje wzmocnienia dla często chwiejnych 
i sprzecznych emocji, pragnień i oczekiwań.

Nie bez znaczenia jest również wymiar 
kognitywny funkcjonowania młodych 
w otaczającym ich środowisku informa-
cyjnym, podlegający wpływowi ze strony 
stresu wynikającego bezpośrednio z kon-
frontacji z nowym, dorosłym światem, jak 
i obiektywny stan permanentnego napię-
cia generowany przez pojedyncze zdarze-
nia, ich ciągi oraz sumę sygnałów odbie-
ranych przez jednostkę, które zarówno 
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w swoim obiektywnym charakterze, jak 
i przez wzmożoną wrażliwość młodych 
mogą trafiać do ich percepcji jako wrogie. 
W konfrontacji ze zjawiskiem, którego 
skutki w chwili obecnej w szkolnictwie po-
nadpodstawowym zamyka się potocznym 
określeniem „przebodźcowanie”, istotnym 
dla oceny podatności młodzieży na zabu-
rzenia środowiska informacyjnego może 
okazać się mechanizm uszkadzający zdol-
ność logicznego (krytycznego) myślenia 
wywołany stresem. Upraszczając: na pod-
stawie badań z wykorzystaniem rezonansu 
magnetycznego, z udziałem kombatantów 
i dzieci będących ofiarami przemocy stwier-
dzono zmniejszenie struktur limbicznych 
mózgu (hipokampa, ciała migdałowatego), 
które przetwarzają doświadczenia poprzez 
połączenie z niższymi jego wegetatywnymi 
obszarami takimi jak: podwzgórze i pień 
mózgu oraz wyższymi: obszary korowe, 
zwłaszcza w korze przedczołowej. Pomagają 
one również interpretować – na podstawie 
obecnych i przeszłych doświadczeń – czy 
wydarzenie jest zagrażające lub stresogenne. 
Pomijając szczegółowe wyjaśnienia z zakre-
su neurologii, relacja uszkodzonego przez 
chroniczny stres hipokampa z obszarami 
korowymi wtórnie upośledza zdolność lo-
gicznego, krytycznego myślenia. O ile dys-
funkcja ta jest odwracalna (np. poprzez ak-
tywność fizyczną), o tyle warto uwzględnić 
ten mechanizm w puli czynników wpływa-
jących na podatność młodzieży na sugestię, 
reklamę, dezinformację lub propagandę.

Od chwili pojawiania się COVID-19 nie 
ma dziedziny życia prywatnego i publicz-
nego, której nie ogarnąłby chaos związany 

z pandemią. Strach przed śmiercią, niepew-
ność co do objawów, ewentualnych muta-
cji, liczba teorii spiskowych dotyczących 
samego wirusa, działań rządów i innych, 
w tym światowych organizacji, poszukiwa-
nie osób i instytucji odpowiedzialnych za 
światowy kryzys zdrowotny, doprowadziły 
do wytworzenia się specyficznej sytuacji 
stałej niepewności i lęku – w tym o wła-
sne życie obywateli. Konieczne do podję-
cia środki (takie jak wprowadzenie pracy 
i nauki zdalnej) stworzyły „cieplarniane” 
warunki podmiotom chcącym wykorzy-
stać powstały zamęt, by niekoniecznie 
przysłużyć się dobru publicznemu; wręcz 
przeciwnie, będą nakręcać spiralę nienawi-
ści i strachu, aby wzmocnić obecny zamęt.

Ilość wypowiedzi, stron, kont rozpo-
wszechniających fałszywe lub w połowie 
prawdziwe informacje, które zalewają 
odbiorcę, przyczyniają się do stworzenia 
szumu informacyjnego utrudniającego 
odnalezienie prawdziwych wiadomości. 
W ostateczności obywatel nie wie, komu 
ufać, jakim stronom, którym autorytetom. 
Zderzenie poglądów występuje także na 
poziomie horyzontalnym między ludźmi, 
którzy wymieniają się zasłyszanymi infor-
macjami, przyczyniając się do kontynuowa-
nia szkodliwego obiegu treści. Zagubiona 
jednostka szuka osób będących w podobnej 
sytuacji, tworząc zbiorowość ludzi podob-
nie niepewnych swojej sytuacji i oszoło-
mionych. Przyczynia się to do wywołania 
niekontrolowanego mechanizmu siania 
paniki i budowania nastrojów mogących 
jeszcze bardziej podważyć napiętą sytuację 
swoimi wypowiedziami i  zachowaniem.
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Poza szkodliwością samej treści nie-
prawdziwych informacji istotna była rów-
nież ich ilość pomnożona przez czas, jaki 
w okresie pracy i nauki zdalnej spędziliśmy 
w infosferze. Tedros Adhanom Ghebrey-
esus, dyrektor generalny WHO (World 
Health Organization) na konferencji po-
święconej bezpieczeństwu w Monachium 
stwierdził, że obecnie mamy do czynienia 
z infodemią (infodemic), czyli „epidemią 
informacji”, która tak jak COVID-19 de-
strukcyjnie wpływa na nasze zdrowe po-
strzeganie świata i umiejętność odróżniania 
prawdy od fałszu.

Infodemia jako zjawisko społeczne 
wywołane czynnikiem zewnętrznym 
(COVID-19) podniosła podatność (szcze-
gólnie młodzieży) na dezinformację po-
przez takie czynniki jak chroniczna suma 
stresu związana z deprywacją faktyczną 
(brak możliwości zaspokojenia potrzeby 
relacji społecznych) i relatywną (kryzysową, 
aspiracyjną, progresywną) czy przymuso-
wym pozostawaniem w kręgu rodzinnym 
w ponadnormatywnym czasie, z którego 
młodzież powinna wyjść i z którego war-
tości również powinny być weryfikowane.

Przeniesienie środka ciężkości relacji 
społecznych do środowiska informacyjne-
go, które w tym samym czasie z dotychczas 
pomocnego (jako źródło wiedzy i rozryw-
ki) masowo dostarczała informacje o ro-
snącym zagrożeniu śmiertelną chorobą, 
pozwoliło na powstanie tygla, w którym 
fałszywej informacji mogło okazać się wię-
cej niż tej prawdziwej i potrzebnej. Obok 
mechanizmu powstawania baniek infor-
macyjnych należy zakładać, że w dobie 

pandemii proporcjonalnie do całości in-
fosfery wzrosło ich nasycenie zjawiskami 
niepożądanymi, a przy braku ugruntowa-
nych narzędzi i metod wśród młodzieży 
może prowadzić do zgubnych skutków 
w strukturze czy wręcz funkcjonowaniu 
państwa w przyszłości. Niemniej, pande-
mia stworzyła okazję zarówno dla wzmo-
żonego występowania wszelkiej maści 
zaburzeń środowiska informacyjnego, jak 
również pozwoliła na przyjrzenie się temu, 
jak one działają oraz jak wygląda reakcja 
na ich odbiór. Zidentyfikowane zagrożenie 
wzbudziło potrzebę budowania odporności 
społecznej w tym zakresie. Dziś wiemy na 
pewno, że rozpowszechnianie fałszywych 
informacji i ich siła wpływania na opinię, 
szczególnie młodzieży, są znaczące i zara-
zem niebezpieczne, ponieważ doprowadza-
ją do zaburzenia właściwego odbioru treści, 
wprowadzając fałsz o podłożu ideologicz-
nym i politycznym.

W trakcie postępującej identyfikacji 
problemu w przestrzeni edukacyjnej z ini-
cjatywy rządowej i NGO dość szybko po-
jawiły się rozwiązania mające na celu wes-
przeć młodzież szkolną w rozwiązywaniu 
narastających dylematów w środowisku in-
formacyjnym. Przykładami takich narzędzi 
stały się chociażby szkolenia wspierające 
nauczycieli oraz propozycje, które miały za 
zadanie urozmaicić nastolatkom czas spę-
dzony przed monitorem i wzmocnić ich 
odporność na sytuację, w której znalazło 
się całe społeczeństwo. Potrzeba reakcji była 
wieloaspektowa, a samo działanie ze strony 
instytucji rzadko kiedy miało wymiar pełny 
i wielokanałowy. Proponowane programy 
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pomocowe bardzo często realizowane były 
on-line (a więc w ramach tego samego za-
burzonego i przesyconego środowiska) oraz 
rzadko kiedy trafiały systemowo do szersze-
go grona odbiorców. Wiele tych inicjatyw 
wygasa wraz z ustaniem czasu pandemii 
i obostrzeń. Część inicjatyw, jak się okazało, 
została powołana jedynie na czas pracy i na-
uki zdalnej w celu zbudowania określonego 
kapitału społecznego. Część z nich wygasa 
naturalnie wraz z potencjalnie gasnącą po-
trzebą, zakopywana w głąb internetu przez 
algorytmy wyszukiwarek promujące nowe 
atrakcyjne treści.

O ile społeczeństwo, a wraz z nim cała 
młodzież, otrząsa się z traumy, chętnie za-
pominając o czasie przymusowo spędzo-
nym przed komputerem, o tyle instytucje 
państwowe, w tym MON, przy pomocy 
ośrodków doradczych poszukują skutecz-
nych i stałych rozwiązań nie tyle na skutki 
samej „infodemii”, ile na efekt, jaki ona wy-
wołała – między innymi w środowiskach 
społecznym i informacyjnym, również 
w wymiarze bezpieczeństwa państwa. 
Z jednej strony mnogość różnych form 
zaburzeń środowiska informacyjnego, ich 
charakter i ewentualny skutek, z drugiej ich 
zidentyfikowane źródła świadomie i plano-
wo realizujące własne cele, niejednokrot-
nie zagrażające szeroko pojętemu bezpie-
czeństwu państwa i obywateli, wymagają 
zbudowania nowych kompetencji całego 
społeczeństwa, również w przyszłości. Dzi-
siejsza podatność młodzieży na dezinfor-
mację jawi się bezwzględnie jako problem 
długofalowy, a brak reakcji na jej wzmo-
żenie w sytuacjach kryzysu może okazać 

się brzemienny w skutkach dla następnych 
pokoleń i funkcjonowania państwa.

MON nie pozostaje w tej materii pozba-
wione środków kształtowania społeczeń-
stwa obywatelskiego. Bez wątpienia obok 
komunikacji społecznej budującej wśród 
młodzieży postawy poszanowania wartości 
narodowych i patriotyzmu jednym z pozo-
stających w odpowiedzialności MON skład-
nikiem budowania bezpieczeństwa państwa 
jest funkcjonujący w porozumieniu z MEiN 
system klas mundurowych w szkołach po-
nadpodstawowych. Przyjmowane wcześniej 
na podstawie wprowadzonej innowacji edu-
kacyjnej lub porozumień międzyresorto-
wych rozwiązania (istniejące w kraju już od 
1998 roku) oraz rosnące zainteresowanie 
takim kierunkiem edukacji doprowadzi-
ły do funkcjonowania klas mundurowych 
(Oddziałów Przygotowania Wojskowego) 
w obecnym kształcie. Doświadczenia wy-
niesione z ponad 500 szkół prowadzących 
inicjatywy edukacyjne w tym zakresie po-
zwoliły na uruchomienie rozwiązania pi-
lotażowego, które w rezultacie umożliwiło 
wprowadzenie systemowych rozwiązań. 
Istniejące od 2017 roku Certyfikowane Woj-
skowe Klasy Mundurowe stanowiły waż-
ny składnik rozwoju idei, pozwalający na 
pełną implementację procesu szkolenia do 
szkół ponadpodstawowych. Obecnie klasy 
wojskowe funkcjonują w systemie oświaty, 
a prowadzone w nich przygotowanie woj-
skowe ma formę obowiązkowych zajęć lek-
cyjnych. Łącznie jest to 230 godzin, ale z ini-
cjatywy szkoły można prowadzić ich więcej. 
Znaczna część tych lekcji realizowana jest 
w patronackich jednostkach wojskowych, 
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poza którymi MON zapewnia wsparcie fi-
nansowe OPW, głównie na ubiór ucznia dla 
klas pierwszych oraz pakiet wyposażenia 
specjalistycznego dla szkół.

Od września 2022 r. funkcjonować bę-
dzie 265 OPW w 241 szkołach. Docelowo 
przewidywano liczbę OPW na poziomie 
330 oddziałów.

Ukończenie OPW daje uczniowi moż-
liwość odbycia skróconego szkolenia 
podstawowego (12 dni) oraz preferencje 
w przyjęciu do służby wojskowej i uczelni 
wojskowych.

Niewątpliwie obok możliwości budo-
wania zasobów osobowych SZRP istot-
nym składnikiem systemu wspierania 
bezpieczeństwa kraju na poziomie szkół 
ponadpodstawowych w OPW jest fakt, że 
program szkolenia uczniów OPW kształ-
towany jest na podstawie programu szko-
lenia żołnierza i budowany w strukturach 
organizacyjnych MON. Spójność obu 
programów stawia absolwenta klasy mun-
durowej na równi z żołnierzem szkolenia 
podstawowego, a wymagane do uzupeł-
nienia 12 dni szkolenia w jednostce prze-
znacza się głównie na szkolenie strzeleckie 
z broni palnej i przygotowanie do złożenia 
przysięgi wojskowej. Jednocześnie owa jed-
nolitość programów oraz wprowadzenie 
Ustawy o Obronie Ojczyzny pozwoliły na 
jednoczesną implementację nowych treści, 
form i metod szkolenia do szkolenia wojska 
i nauki w szkołach ponadpodstawowych. 
Realizowany właśnie proces ma za zadanie 
uczynić służbę wojskową na wczesnym jej 
etapie (w jednostce wojskowej i jednocze-
śnie w klasach OPW) jako dostosowaną 

do współczesnych oczekiwań i potrzeb 
społecznych. Zarówno żołnierz Zasadni-
czej Dobrowolnej Służby Wojskowej, jak 
i uczeń OPW obok nowego modelu szko-
lenia w nowych treściach kształcenia zo-
stanie zaopatrzony w wiedzę i umiejętności 
odpowiadające na współczesne wyzwania 
nie tylko pola walki, ale również środowiska 
informacyjnego w czasie pokoju i kryzysu. 
Doświadczenia wyniesione z czasu pan-
demii oraz rosnąca istotność środowiska 
informacyjnego w prowadzonych działa-
niach bojowych stały się przesłankami do 
przygotowania żołnierza do świadomego, 
planowego i skutecznego funkcjonowania 
również w tej przestrzeni. Świadomość śro-
dowiska informacyjnego, zdolność identy-
fikacji wrogiej propagandy czy odporność 
na dezinformację to wiedza nowatorska 
w ogólnym szkoleniu wojskowym, a im-
plementacja tej tematyki już na poziomie 
szkolenia podstawowego wraz z systemo-
wym budowaniem odporności społecznej 
na dezinformacje poprzez Oddziały Przy-
gotowania Wojskowego może okazać się 
odpowiedzią na potrzebę całego społeczeń-
stwa. Wartością dodaną takiego rozwiąza-
nia jest fakt, że klasy mundurowe OPW nie 
są bytami odizolowanymi od pozostałych 
części placówek sytemu oświaty. Wniesione 
z poziomu MON narzędzia z dużym praw-
dopodobieństwem w szybkim tempie prze-
niosą się na pozostałą (nieumundurowaną) 
młodzież szkół prowadzących OPW.

Obecnie, z inicjatywy Akademickie-
go Centrum Komunikacji Strategicznej, 
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji 
planuje powołanie programu pilotażowego 
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wprowadzającego przedmiot komunikacja 
strategiczna dla wybranych klas OPW. Pro-
gram zakłada wprowadzenie dwóch bloków 
tematycznych wspartych materiałami dy-
daktycznymi dla instruktorów patronac-
kich jednostek wojskowych lub nauczycieli 
oraz pomocami dla uczniów. Pierwsza część 
programu, w założeniu, da uczniom pod-
stawy do zrozumienia środowiska informa-
cyjnego i głównych obowiązujących w nim 
mechanizmów. Drugi blok przedmiotu to 
pakiet wiedzy i umiejętności wzmacniający 
odporność młodzieży na dezinformację, 
a z wojskowego punktu widzenia, dający 
żołnierzowi narzędzia oporu przed oddzia-
ływaniem psychologicznym i propagandą 

przeciwnika. Najbliższy rok szkolny pozwo-
li na weryfikację założeń programowych 
oraz da czas na zmiany w Programie Szkole-
nia Podstawowego Żołnierza Dobrowolnej 
Zasadniczej Służby Wojskowej. Ponadto na 
poziomie resortu trwają prace nad utwo-
rzeniem Branżowych Klas Wojskowych, 
które zaistnieją w szkołach zawodowych. 
Program BOW w swojej strukturze tema-
tycznej także będzie zawierał treści związa-
ne ze środowiskiem informacyjnym i od-
pornością na dezinformację.

Planuje się, aby spójność programów, 
również w wymiarze prawnym, została 
osiągnięta przed rozpoczęciem roku szkol-
nego 2023/24. 
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Przymierze ugrupowań politycznych, 
zwane umownie Zjednoczoną Prawicą 

(ZP), rządzi naszym krajem nieprzerwanie 
od 16 listopada 2015 r.1 Ten okres, oprócz 
innych pozytywnych dokonań poszczegól-
nych resortów, charakteryzuje dynamiczny 
rozwój Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej (SZ RP), którego dodatnie skutki da się 
zauważyć we wszystkich sferach funkcjono-
wania społecznego zarówno bezpośrednio, 
jak i pośrednio powiązanych z bezpieczeń-
stwem i obronnością państwa.

Inicjalnymi projektami Ministerstwa 
Obrony Narodowej (MON), poszerzający-
mi możliwości działania Wojska Polskiego 
(WP) – obecnie wręcz kultowymi – było 
utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej 
(WOT), które powołano do życia 1 stycz-
nia 2017 r., i zawiązanie 18. Dywizji Zme-
chanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka 
– komponowanej od 5 września 2018  r. 
Przywołane powyżej, rodzaj SZ i związek 
taktyczny – aktualnie wciąż prężnie rozwija-
ne oraz wyposażane – na zawsze pozostaną 

1 Data powołania i zaprzysiężenia przez pre-
zydenta RP, Andrzeja Dudę, Rady Ministrów pod 
kierownictwem premier Beaty Szydło.

symbolem dźwignięcia armii z zapaści ilo-
ściowo-jakościowej, w jakiej znalazła się 
ona po decyzjach rządów poprzedników, ze 
szczególnym uwzględnieniem negatywnej 
roli obydwu gabinetów kierowanych przez 
premiera Donalda Tuska, kiedy resortem 
obrony zawiadywali kolejno Bogdan Klich 
i Tomasz Siemoniak. Sztandarowymi zna-
mionami, ujemnie cechującymi czas zmniej-
szania WP przez ówczesnych rządców, były 
decyzje o rozformowaniu dwóch jednostek: 
1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej 
im. Tadeusza Kościuszki, która zakończyła 
działalność 1 września 2011 r., i 36. Spe-
cjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego 
im. Obrońców Warszawy, finalnie wygaszo-
nego 31 grudnia 2011 r. Podane powyżej 
przykłady szkicują dwa biegunowo różne 
podejścia do problematyki związanej z au-
tonomią i niepodległością państwa, których 
nierozdzielnym elementem jest właściwa 
ilościowo, sprawna, dobrze wyposażona 
i dowodzona armia. W postawie do wojska 
jak na dłoni widać kolizyjność prądów po-
lityczno-kulturowych liberalnego, a obec-
nie już neoliberalnego, z nurtem tradycyj-
nym, konserwatywnym – zaś sekwencja 

Tomasz Badowski

Zarys strategii komunikacyjnej traktującej 
o modernizacji sprzętowej Sił Zbrojnych 

Rzeczpospolitej Polskiej i powiązanej z nią 
konieczności łożenia dużych środków finansowych
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wydarzeń na Ukrainie, począwszy od lata 
2014 r. aż do dziś, wskazuje wyraźnie, że 
pierwsza z ideologii nie wytrzymuje kon-
frontacji z geopolitycznym układem sił, jaki 
mamy obecnie.

Zbrojny najazd Federacji Rosyjskiej 
(FR) na niepodległą Ukrainę, rozpoczęty 
24 lutego 2022 r., dokonany bez oficjalnego 
wypowiedzenia wojny, okazał się następ-
nym aktem przemocy międzynarodowej, 
jakiego Moskwa dopuściła się na przestrze-
ni ostatniej dekady. Starcie toczące się tuż 
przy granicy naszego państwa wymusiło 
zmianę optyki, z jaką spoglądamy na rolę 
polskiej armii. Ponadto do szeroko rozu-
mianego społeczeństwa obywatelskiego do-
tarło, że wojna towarzyszy człowiekowi od 
pradziejów i nie jest ona przypisana jedynie 
do egzotycznych państw typu Irak, Kongo, 
Czad czy Afganistan, ale może wydarzyć 
się także u naszego najbliższego sąsiada. 
Wozom bojowym ze wstęgą św. Jerzego na 
pancerzach nieodłącznie towarzyszy niesio-
na obecnie przez kremlowską dyplomację 
retoryka ostrzegająca tych wszystkich, któ-
rzy nie aprobują siłowych rozwiązań, leżą-
cych – jak się wydaje – w naturze Kremla. 
Nie jest to żadna nowość, bowiem w maju 
2015 r., po nałożeniu na FR międzynaro-
dowych sankcji za agresję wobec Ukrainy, 
Dmitrij Olegowicz Rogozin, ówczesny 
wicepremier Rosji ds. przemysłu obron-
nego i kosmicznego, twierdził że: „Czołgi 
nie potrzebują wiz”2. Trudno zdanie owego 
prominenta odczytać inaczej niż jako jawną 

2 Źródło: https://www.rp.pl/wydarzenia/art-
11721561-wicepremier-rosji-czolgi-nie-potrzebu-
ja-wiz

groźbę skierowaną do stolic piętnujących 
akty bandytyzmu międzypaństwowego.

Dziś, po upływie pół roku od rozpoczę-
cia wojny rosyjsko-ukraińskiej, zaobser-
wowanym – zaskakującym dla analityków 
jej przebiegu, udowodnionych zbrodniach 
wojennych popełnianych przez Rosjan na 
ukraińskiej ludności cywilnej oraz – co 
najważniejsze – tradycyjnym i konwencjo-
nalnym charakterze starcia, można z całą 
pewnością stwierdzić, że przyjęty pierwot-
nie przez rządy ZP kurs rozbudowy pol-
skiej armii jest słuszny i właściwy, a korekt 
wymagają jedynie pewne sfery, choćby te 
związane z wykorzystaniem bezzałogo-
wych systemów powietrznych, zwanych 
powszechnie dronami. Przyspieszenia 
wymaga także dostarczenie, zaadaptowa-
nie i implementacja do służby wcześniej 
zamówionych rodzajów uzbrojenia, takich 
jak czołgi, bojowe wozy piechoty, systemy 
artyleryjskie czy samoloty wielozadanio-
we. Wszystko to wiąże się z kosztami, które 
musi ponieść podatnik i niniejsza praca jest 
próbą – zapewne wysoce niedoskonałą – 
wskazania ogólnej strategii komunikowania 
społeczeństwu o konieczności poczynienia 
olbrzymich wydatków na uzbrojenie w taki 
sposób, by przekaz trafiający do ludzi był 
jasny, zrozumiały, spójny i skuteczny.

Zachęcamy do lektury!

CZĘŚĆ GŁÓWNA
Siły zbrojne gwarantem rozwoju 
i bezpieczeństwa państwa

Silną gospodarkę powinna ochraniać sil-
na armia tak skutecznie, by żaden podmiot 
zewnętrzny nie miał możliwości zbrojnego 
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sięgnięcia po wypracowany przez nią do-
robek albo całościowego czy choćby czę-
ściowego zniszczenia jej aktywów ludzkich 
lub infrastruktury. Silna armia musi mieć 
zapewnione odpowiednio duże środki fi-
nansowe, które może pozyskać jedynie z sil-
nej gospodarki, będącej w stanie zapewnić 
dobrobyt ludności państwa oraz utrzymać 
nowoczesne siły zbrojne.

Gian Giacomo Trivulzio – żyjący na 
przełomie XV i XVI w. włoski arystokrata, 
najemnik i marszałek Francji – miał rzec do 
planującego kampanię przeciwko księstwu 
Mediolanu króla Ludwika XII: „Trzy rzeczy 
trzeba przygotować, Panie, do prowadzenia 
wojny – pieniądze, pieniądze i jeszcze raz 
pieniądze”3. Niewiele owa maksyma straciła 
na aktualności pomimo upływu setek lat 
od czasu jej wygłoszenia oraz całkowitej 
zmiany sposobów i zasięgów prowadzenia 
współczesnych konfliktów militarnych. 
Największą sztuką, jaką należy opanować 
przy szkicowaniu rozwoju i unowocześnia-
niu sił zbrojnych, jest wypracowanie takich 
recept zabezpieczenia przedsięwzięcia, 
które pozwolą maksymalnie wykorzystać 
możliwości ich finansowania przy jedno-
czesnym zminimalizowaniu „strat” – na-
turalnych, pozornych – jakie niesie ze sobą 
skierowanie strumienia pieniędzy poza ob-
rót „cywilny”.

Tezy z powyższego akapitu dotyczą wy-
łącznie modelu teoretycznego, bytującego 

3 M. Sobańska-Bondaruk, St. B. Lenard (oprac.), 
Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródło-
wych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli 
historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, ISBN 8301124385, s. 258.

w założonej sytuacji normalnej, czyli takiej, 
gdzie nie ma żadnych globalnych lub lokal-
nych perturbacji gospodarczych, rozpatry-
wanemu państwu nie zagraża – w dającej się 
przewidzieć przyszłości – akcja militarna ze 
strony agresywnego sąsiada, a takowy stan 
rzeczy ma charakter długotrwały. Niewiele 
jest miejsc, gdzie przytoczone obwarowania 
byłyby spełnione choćby częściowo. Naj-
bardziej zbliżona do opisanego stanu zda-
je się być Szwajcaria, na korzyść której od 
zawsze działają: położenie, ukształtowanie 
terenu, specyficzny – zapewniający możli-
wość natychmiastowego oddziaływania na 
zewnątrz, poprzez regulowanie kierunku 
przepływu pieniądza – charakter domi-
nującej sfery gospodarczej oraz wykuta na 
przestrzeni wieków tradycja.

Polska, kraj leżący w wąskim czterystu-
kilometrowym korytarzu łączącym ruskie 
stepy z germańskimi równinami, nijak nie 
powinna być rozpatrywana jako podmiot 
badań teoretycznych. Jej burzliwa historia 
wskazuje, że istnieć mogła wtedy i tylko 
wtedy, gdy od umba jej tarczy bezradnie 
odbijały się wraże topory, a błysk ostrza 
dzierżonego przez nią miecza napawał 
trwogą władców od Berlina, przez Mo-
skwę, aż po Istambuł. Położenie państwa, 
będące źródłem odwiecznych kłopotów, 
może być również wykorzystane w celach 
zarobkowych, ale by to osiągnąć, potrzeb-
na jest dobra infrastruktura kolejowo-
-drogowa i sprawna dyplomacja mocno 
oparta o pancerze własnych czołgów, 
albowiem tylko silny potrafi skutecznie 
wyłuszczyć swe racje przy negocjacyjnym 
stole. Nie da się funkcjonować w Europie 
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Środkowo-Wschodniej bez armii, będącej 
w stanie odstraszyć każdego potencjalnego 
agresora, toteż winniśmy przeznaczać na 
utrzymanie wojska proporcjonalnie więcej 
niż państwa położone na innych obszarach 
i działające w diametralnie różnym od na-
szego, mniej agresywnym otoczeniu mię-
dzynarodowym.

Nieco odmienną niwą, gdzie siły zbroj-
ne także podtrzymują osiągnięty poziom 
bogactwa obywateli, jest cały wachlarz za-
gadnień związanych z reagowaniem kry-
zysowym. Obecnie mija ćwierć wieku od 
katastrofy opisywanej w literaturze jako 
„powódź tysiąclecia” i jeśli przypomnimy 
sobie najsłynniejsze materiały fotograficzne 
wykonane w tamtym czasie, to praktycz-
nie na wszystkich widać żołnierzy ewaku-
ujących mieszkańców z zalanych terenów 
oraz ratujących ich dobytek. Wydarze-
nia najświeższe, czyli wybuch pandemii 
COVID-19 i obrona granicy polsko-biało-
ruskiej przed imigrantami ekonomicznymi 
z Azji i Afryki, także miały swoich bohate-
rów w żołnierskich uniformach. Trudno 
sobie nawet wyobrazić walkę z plagą cho-
robową bez aktywnego wojska, wspoma-
gającego działania służby zdrowia. Można 
śmiało postawić tezę, że niedopuszczenie 
do przedarcia się w głąb Polski tysięcy 
przybyszów, których pochód miński reżim 
kierował w stronę Warszawy, było w lwiej 
części zasługą WP, wspierającego – zarówno 
osobowo, jak i logistycznie – służby pod-
ległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
armia jest jednym z filarów gwarantujących 

rozwój i bezpieczeństwo naszego pań-
stwa. Przywołane powyżej konstatacje, 
odpowiednio skonfigurowane i ułożone 
w pożądane sekwencje, mogą posłużyć 
do utrwalenia tego faktu w świadomości 
społecznej, a także być koronnymi argu-
mentami służącymi do przekonania opinii 
publicznej o konieczności przeznaczania 
dużych środków budżetowych na zbrojenia.

Przekazujemy prawdę, całą prawdę 
i tylko prawdę

Nikt nie zasługuje na to, aby być oszu-
kiwanym, zaś Narodowi polskiemu – cięż-
ko doświadczonemu przez los i historię – 
prawda należy się bardziej niż komukolwiek 
innemu.

Powyższe zdanie musi przeświecać każ-
demu, kto jakkolwiek partycypuje w  opra-
cowywaniu komunikatów tyczących bez-
pieczeństwa i obronności państwa. Każdy 
przekaz, choćby najdrobniejszy, musi być 
osnuty na wydarzeniach i planach mają-
cych odzwierciedlenie w stanie faktycznym. 
Oprócz spraw związanych z szeroko poję-
tą moralnością kolportowanie prawdy jest 
zwyczajnie bezpieczne dla osób realizują-
cych poszczególne zadania, odpowiedzial-
nych za przekazywanie opinii publicznej 
stosownej wiedzy oraz buduje wiarygod-
ność i dobre imię tych wszystkich instytucji, 
na których barkach spoczywa ciężar dopro-
wadzenia przedsięwzięcia do pomyślnego 
finału.

Modernizacja techniczna wojska 
jest działaniem złożonym, skompliko-
wanym, zależnym od wielu czynników 
zewnętrznych i narażonym na próby 
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zdestabilizowania jego poszczególnych ele-
mentów składowych, dlatego nie ma żadnej 
możliwości, aby uniknąć częściowych nie-
powodzeń. Taki stan rzeczy jest naturalny 
i wynika z rachunku prawdopodobieństwa. 
W związku z powyższym należy bezwzględ-
nie informować o perturbacjach, wskazy-
wać ich źródło i jednocześnie przedstawiać 
całych wachlarz środków zaradczych, jakie 
podjęto, by uniknąć podobnych zawirowań 
w przyszłości. Aby nie stwarzać wrażenia 
„samobiczowania”, wiadomości niekorzyst-
ne trzeba umiejętnie wplatać w serię infor-
macji o sukcesach, a całość zamknąć wyeks-
ponowaniem najbardziej spektakularnego 
osiągnięcia, tak by w umyśle odbiorcy po-
zostały odczucia najlepsze z możliwych.

Należy liczyć się z faktem, że między-
narodowe lobby zbrojeniowe ma szerokie 
wpływy w mediach i dysponuje potęż-
nymi instrumentami finansowymi, toteż 
wszystkie wypowiedzi związane z zakupem 
uzbrojenia są intensywnie monitorowane 
i precyzyjnie analizowane, a na podsta-
wie wypracowanych wniosków mogą być 
podjęte czynności mające na celu zdepre-
cjonowanie zarówno dostawcy, jak i za-
mawiającego. Toteż jeśli w jakiejkolwiek 
wypowiedzi polskiego oficjela zostanie 
dostrzeżona nieścisłość lub najdrobniej-
sza niezgodność ze stanem rzeczywistym 
– niekoniecznie wynikająca z próby wpro-
wadzenia w błąd, a raczej będąca skutkiem 
niezbadania tematu – wówczas reperkusje 
mogą być niewspółmierne do przewinie-
nia, a nadużyte zaufanie odbudować jest 
najtrudniej. Dlatego pod żadnym pozorem 
nie wolno nawet próbować przemycić treści 

niesprawdzonych, zaś szczera odpowiedź 
przyznająca się do niewiedzy jest przyjmo-
wana łaskawiej niż najmniejszy ładunek 
nieprawdy.

Podsumowując ową pulę zagadnień, 
należy jasno wyartykułować, że nie moż-
na unikać tematów niewygodnych, trze-
ba informować – w sposób przemyślany 
i wyważony – o niedociągnięciach i nie-
powodzeniach, a udzielenie odpowiedzi 
„nie wiem” nie jest powodem do wstydu. 
Społeczeństwo zasługuje na szczerość, więc 
przekazujemy prawdę, całą prawdę i tylko 
prawdę.

Skupiamy przekaz na dokonaniach 
własnych, a nie na deprecjonowaniu 
poprzedników i oponentów 
politycznych

Informacje przekazywane ludziom 
muszą budzić pozytywne emocje. Wszy-
scy odbiorcy powinni czuć, że oficjel wy-
powiadający się w jakiejkolwiek kwestii 
związanej z obronnością jest kompetentny 
i wie, o czym mówi, a na szpaltach praso-
wych, w radiowym studio czy przed tele-
wizyjnymi kamerami pojawił się po to, aby 
zaraportować suwerenowi o rzeczach już 
dokonanych, krótko zreferować poczyna-
nia bieżące i zgrubnie przedstawić plany 
na przyszłość. Należy i trzeba ogólnie za-
rysować pokonane trudności, a wszystko 
posadowić na polityczno-ekonomicznym 
tle, w jakim przyszło operować. Największe 
powodzenie zapewnia budowanie narracji 
codziennej, żmudnej i fachowej pracy, pre-
cyzyjnie podzielonej na etapy, której owo-
cem jest osiągnięcie wszystkich założonych 
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celów. Nie należy w najmniejszym stopniu 
sugerować, że jakakolwiek wartość dodana 
pojawiła się dzięki przypadkowi, szczęśliwe-
mu zbiegowi okoliczności czy chwilowemu 
„widzimisię” podmiotu zewnętrznego.

Każdy zainteresowany musi wiedzieć, że 
kolejny zamknięty rozdział zwieńcza zreali-
zowanie przyjętych poruczeń pośrednich, 
nie ma poważniejszych zagrożeń w dotrzy-
maniu terminów, a całość skalkulowana jest 
tak, że pomniejsze perturbacje w żaden 
sposób nie wpłyną negatywnie na wynik 
końcowy.

Właściwym wydaje się, szczególnie 
w części podsumowującej każdorazowe wy-
stąpienie, jedynie delikatne napomknięcie 
o błędach i nieadekwatnych działaniach – 
lub wręcz ich całkowitym zaniechaniu – 
popełnionych przez poprzedników i opo-
nentów politycznych na niwie omawianych 
zagadnień. Sztandarowym przykładem, na 
jaki można się powoływać, jest rozbudowa-
nie suwalskiego dywizjonu przeciwpancer-
nego w 14. Pułk Artylerii Przeciwpancernej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, co osią-
gnięto w 2019 r., pod batutą obecnego kie-
rownictwa MON-u. Mając na uwadze fakt, 
że niewiele osób cywilnych rozróżnia i po-
prawnie intepretuje nazwy struktur wojsko-
wych, za każdym razem trzeba dodawać, że 
pułk jest organizacją najczęściej trzykrotnie 
większą niż dywizjon i taka zmiana gene-
ruje wyższe zdolności bojowe przywołanej 
jednostki. Podobne przedstawienie sprawy 
nie pozostawi w świadomości społecznej 
żadnych wątpliwości co do pozytywnego 
charakteru reform i umożliwi właściwe ich 
unaocznienie.

Ważne jest, aby zachować odpowiednie 
proporcje podczas relacjonowania. Odbior-
cy muszą otrzymywać sygnały pozytywne, 
czuć się bezpiecznie i wierzyć, że wszystko 
zakończy się szczęśliwie. Dlatego główną 
część każdego podsumowania musi wy-
pełniać ekspozycja wartościowych czynów 
własnych, a opis procesu naprawy szkód 
wyrządzonych przez poprzedników winien 
posłużyć jedynie przypomnieniu tego, co 
działo się niekorzystnego oraz budowa-
niu odpowiedniego kontrastu pomiędzy 
triumfami gabinetu ZP a porażkami rzą-
dów neoliberalnych. Jeśli narzekań na ad-
wersarzy będzie zbyt wiele, wtedy ogólna 
ocena wystąpienia może stać się negatyw-
na. Wszystko to uzasadnia tezę, że należy 
skupić przekaz na dokonaniach własnych, 
a nie na deprecjonowaniu poprzedników 
i oponentów politycznych.

Przekaz dla ludzi młodych

Punktem wyjściowym, z poziomu któ-
rego należy tworzyć koncepcję przekazu 
dla ludzi młodych, jest świadomość, że 
wartości prawicowe – opiewane wznio-
słym hasłem: „Bóg, Honor i Ojczyzna” – 
najczęściej przegrywają starcie z zasada-
mi głoszonymi przez liberalno-lewicową 
część sceny politycznej. Nie jest to zjawisko 
nowe i wynika wprost z mentalności owej 
grupy wiekowej. Wolność – ta niczym nie-
skrępowana – nie jest pojmowana przez 
nastolatków jako anarchia, a raczej jako 
warunek konieczny do osiągnięcia sa-
morealizacji, samospełnienia i szczęścia. 
Zachęta do żmudnej pracy i nauki nijak 
nie może być atrakcyjna przy zestawieniu 
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z chwytliwym sloganem „Róbta, co chceta!”. 
Swobody obyczajowe – zwłaszcza okraszo-
ne erotyzmem – przyciągają mocniej niż 
społeczna nauka Kościoła, będąca funda-
mentem norm prawnych i cywilizacyjnych 
przestrzeganych w naszym rejonie globu. 
Dodatkowo pseudopacyfistyczne narracje 
suflowane przez niektórych artystów, cele-
brytów i naukowców utwierdzają młode 
osoby w przekonaniu, że „lepiej kupować 
inkubatory niż czołgi”, a pieniądze powinny 
być przeznaczane na budowę szpitali, a nie 
budynków koszarowych4.

Przyrodzone młodzieży połączenie 
przekory z hedonizmem powoduje, że 
praktycznie niemożliwe staje się uświado-
mienie jej – naturalnie, w sposób podobny 
jak ludziom dojrzałym – wszystkich zalet 
posiadania silnego wojska i konieczności 
sygnowania środków na ten cel. Dlatego 
niezbędne wydaje się wykorzystanie owych 
cech i podjęcie próby dotarcia do tej gru-
py społecznej w sposób nieco okrężny. Na 
pojawiający się w przestrzeni medialnej 
argument dotyczący wydawania dużych 
pieniędzy na zbrojenia, należy – lekko 
i żartobliwie – odpowiedzieć: „Przecież te 
pieniądze mogą być również twoje, młody 

4 Hasło „lepiej kupować inkubatory niż czoł-
gi” zostało wymyślone podczas pisania niniejszego 
opracowania i powstało wyłącznie na jego po-
trzeby. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek 
akcją lub kampanią społeczną. Jego zamysłem jest 
jedynie zobrazowanie i ożywienie materiału, bez 
deprecjonowania kogokolwiek lub czegokolwiek. 
Jeśli szukać inspiracji do nadanego mu kształtu, to 
może nią być wyłącznie fraza antywojenna z okre-
su wojny wietnamskiej: „Make love, not war”, zna-
cząca w tłumaczeniu dosłownym – „Czyń miłość, 
nie wojnę”.

człowieku, tuż po tym, jak założysz żołnier-
ski mundur!”. Później trzeba napomknąć, że 
ów uniform można zdjąć w każdej chwili, 
nie ponosząc żadnych konsekwencji, a re-
plikę sfinalizować przypomnieniem, że do 
26. roku życia wysokość pensji brutto jest 
równa wartości netto.

Nie ulega wątpliwości, że przywołana 
przykładowa akcja edukacyjno-rekrutacyj-
na powinna być prowadzona na popular-
nych platformach internetowych, jej amba-
sadorami mogliby zostać znani sportowcy 
oraz młodzieżowi idole, a sam przebieg 
przedsięwzięcia powinien mieć charakter 
długotrwały i cykliczny. Przy okazji można 
kontynuować – również w sposób lekko 
przyswajalny i zawoalowany – akcję agita-
cyjną zachęcającą młodzież ostatnich klas 
szkół średnich do związania swej przy-
szłości z armią. Atrakcyjność służby moż-
na podkreślić, przykładowo, zestawiając 
TIR -a i wojskową ciężarówkę, a komen-
tarz w tle sugerowałby, że: „Jechać prosto po 
asfalcie potrafi każdy, ale poligonowe drogi 
są tylko dla najlepszych!”. Oczywistą wydaje 
się konieczność nakręcenia serii podobnych 
spotów przy udziale WP i pomocy profe-
sjonalnej agencji, co zapewni skuteczność 
podjętych działań.

Opisany powyżej obszar zadań jest 
niezwykle trudny do realizacji, dlatego po-
święcono mu tak wiele miejsca i uwagi. Nie 
ulega wątpliwości, że nauka przez rozryw-
kę jest najlepszym wyjściem z możliwych, 
toteż wytyczony kierunek wydaje się naj-
właściwszym. Wojsko potrzebuje młodych 
ludzi, więc na ich edukację i przyciąganie 
trzeba położyć szczególny nacisk, a rzecz 
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cała winna być uczyniona subtelnie i no-
wocześnie, gdyż to zapewni skuteczność 
przekazu dla ludzi młodych.

Konieczność szybkich zakupów

Obywatele polscy powinni być wciąż in-
formowani, że czwartkowy poranek 24 lu-
tego 2022 r. przyniósł poważne zachwianie 
dotychczasowego porządku panującego na 
Starym Kontynencie, a perturbacje spowo-
dował atak wojsk rosyjskich dokonany na 
niepodległą Ukrainę. Należy ludziom jasno 
uświadomić, że owa agresja była spodzie-
wana, jednak w terminie późniejszym – gdy 
śniegi stopnieją, drożnia stanie się łatwiejsza 
w użytkowaniu, a Moskwa zgromadzi wy-
starczającą ilość sił i środków, która pozwoli 
jej osiągnąć powodzenie w walce zbrojnej.

Istnieje duża potrzeba wyjaśnienia 
mieszkańcom naszego kraju, dlaczego – 
ku zaskoczeniu wszystkich i wbrew prze-
widywaniom – stało się inaczej. Taktyka, 
sztuka operacyjna i strategia nakazują, aby 
nacierający – chcąc skutecznie przełamać 
broniącego się – dysponował ogólną mini-
malną przewagą 3:1 w ludziach i sprzęcie, 
a na głównych kierunkach uderzenia winno 
to być około 6:1. Z danych rozpoznawczych 
i wywiadowczych pozyskanych przez pań-
stwa NATO wynikało, że zimą Moskwa tyl-
ko nieznacznie dominowała nad Kijowem, 
a tempo narastania sił rosyjskich przy gra-
nicy ukraińskiej nie dawało większych po-
wodów do przypuszczeń, że wypadki poto-
czą się tak szybko. Nagłośnienia w mediach 
wymaga teza, że operację rozpoczęto, nie 
zważając na opisane wyżej ograniczenia, co 
pozwala wysnuć wnioski, iż była to decyzja 

całkowicie polityczna i nielicząca się z gło-
sem wojskowych planistów. Przebieg walk 
praktycznie od początku dla Rosjan niespo-
dziewany i niekorzystny, świadczy o niedo-
statecznym rozpoznaniu możliwości bojo-
wych Ukraińców, ich wysokiej determinacji 
oraz dużej woli walki. Za zlekceważenie tej 
sfery winę ponosi sztab generalny agresora 
i jego najwyżsi oficerowie, którzy – jak się 
wydaje – nie zdawali sobie także sprawy 
z degrengolady osobowo-wyszkoleniowo-
-sprzętowej wojsk własnych oraz niskiego 
morale panującego w szeregach podległych 
sobie związków operacyjnych. Dzięki 
owym rosyjskim błędom Polska ma czas na 
staranne przygotowanie do odparcia ewen-
tualnej przyszłej agresji i – co wydaje się 
niezwykle istotne – pozyskaliśmy wiedzę, że 
kremlowscy dowódcy są najprawdopodob-
niej poddawani autorytarnym naciskom 
polityków, co powoduje, że ich decyzji nie 
charakteryzuje pełna racjonalność i tym 
samym bywają one nieprzewidywalne.

Nieprzewidywalność potencjalnego 
przeciwnika każe nam spodziewać się z jego 
strony wszystkiego, toteż najwyższą obec-
ną koniecznością jest szybkie przysposo-
bienie całego aparatu obronnego państwa 
do odparcia ewentualnego ataku, o czym 
muszą wiedzieć podatnicy. Konieczne jest 
serwowanie informacji, że właśnie w tym 
celu należało bezwzględnie przyspieszyć 
zawieranie umów na dostawy uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego zarówno u kontra-
hentów rodzimych, jak i zagranicznych. 
Polski MON oraz dowódcy WP uważnie 
obserwują poszczególne fazy wojny toczą-
cej się u wschodnich sąsiadów, dokonują 
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precyzyjnej analizy poszczególnych starć, 
a następnie – już po wyciągnięciu sto-
sownych wniosków – jasno formułują 
potrzeby sprzętowe, jakie należy zaspoko-
ić w pierwszej kolejności. Nie ma w tym 
żadnej przypadkowości ani gorączkowego 
pośpiechu, jednak owe działania prowadzo-
ne są zdecydowanie i w należytym tempie, 
tak by przygotować się do walki w stosow-
nym czasie. Zdecydowanie, z jakim resort 
obrony postanowił zaopatrzyć SZ RP w naj-
nowocześniejsze rodzaje uzbrojenia, może 
nie podobać się stronie rosyjskiej, dlatego 
ta uruchomiła swoje aktywa w przestrze-
ni medialnej, suflując narrację, że owe 
czynności są robione bez planu, decyzje 
o zakupach podejmuje się ad hoc i z pomi-
nięciem krajowego przemysłu obronnego. 
Podobne tezy mają za zadanie zdeprecjo-
nowanie pracy władz w oczach obywateli, 
bowiem odpowiednie negocjacje trwają od 
wielu miesięcy, zaś wybuch wojny wymu-
sił przyspieszenie ich realizacji, jednak bez 
uszczerbku dla jakości dostaw i kieszeni 
podatnika, który pokryje koszty.

Tak należy przestawić sprawę społe-
czeństwu, wyraźnie podkreślając, że nasze 
zakłady zbrojeniowe będą w przyszłości 
produkować i dostarczać sprzęt dla WP, 
jednak – ze względu na sprowadzanie naj-
nowocześniejszych technologii – proces 
adaptacji i wdrażania wymaga czasu, a tego 
– jak wszyscy wiemy – może nie wystarczyć, 
by zbudować taką armię, która odstraszy 
Rosjan. Najważniejszym zadaniem – o któ-
rym musi wiedzieć każdy Polak – jest takie 
skonfigurowanie WP, by jego potencjał wy-
kluczał atak na Warszawę. Sprzęt zawsze 

można naprawić lub dostarczyć nowy, ale 
życie ludzkie jest bezcenne, dlatego bezdys-
kusyjnie słuszną jest konieczność szybkich 
zakupów.

Pozyskujemy sprzęt amerykański 
i południowokoreański, gdyż walczy on 
od dekad i jest najlepszy na świecie

Stany Zjednoczone – bez względu na 
starania Chińskiej Republiki Ludowej – są 
wciąż jedynym światowym mocarstwem, 
co oznacza, że swoimi zabiegami dyploma-
tycznymi Biały Dom może wpłynąć na za-
chowania rządów praktycznie w dowolnym 
zakątku ziemi, a także przeprowadzić strate-
giczną operacją zbrojną w każdym miejscu 
globu. Bezsprzeczny jest fakt, iż nie ma pań-
stwa będącego w stanie zagrozić militarnie 
Waszyngtonowi w starciu symetrycznym.

Aby uzasadnić społeczeństwu koniecz-
ność pozyskania uzbrojenia zza oceanu, 
musimy na wstępie zaznaczyć, że armia 
amerykańska praktycznie od początku 
1991 r. była w stanie trzykrotnie zaanga-
żować się w niemalże pełnoskalową wojnę 
– dwa razy w Iraku i raz w Afganistanie. 
Sprzęt, jakim dysponują jej wojska lądo-
we i siły powietrzne, został sprawdzony 
pod każdym względem tysiąckrotnie, co 
umożliwiło wyeliminowanie wszystkich 
usterek i niedociągnięć, doprowadzając go 
do perfekcji. Zawsze udowadniał on swo-
ją wyższość nad projektami powstałymi 
w dawnym Związku Radzieckim i Rosji, 
dlatego można orzec, że jest to najlepsza 
broń na świecie. Niezwykle istotny wydaje 
się argument, że istnieje możliwość czer-
pania z wieloletnich doświadczeń, jakimi 
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dysponują jego użytkownicy, a także im-
plementowania do WP – po uprzednim 
dokonaniu stosownych zabiegów adapta-
cyjnych – całej bazy logistycznej i proce-
dur niezbędnych do zaopatrywania oraz 
obsługiwania pozyskanej broni. Sprawą 
nie bez znaczenia jest także perspektywa 
użytkowania czołgów i zestawów artyle-
ryjskich przez kilka kolejnych dekad oraz 
ich duże możliwości modernizacyjne, co – 
w dłuższej perspektywie czasowej – obniży 
poziom kosztów ponoszonych na zbrojenia, 
a także pozwoli pozostawić w kieszeni Po-
laków więcej pieniędzy.

Podsumowując każde wystąpienie pu-
bliczne, w którym pojawia się wątek sprzętu 
z USA, dobrze byłoby pointować następu-
jąco:

 y jest on najlepszy na świecie;
 y walczył w każdych najtrudniejszych 

warunkach – od pustyń Iraku po góry 
Afganistanu;

 y zawsze wychodził zwycięsko ze starcia 
z uzbrojeniem rosyjskim;

 y ma szczegółowo dopracowaną logistykę, 
którą wystarczy przenieść na nasz grunt;

 y jest tak nowoczesny, że będzie służył 
w linii przez kolejne dekady;

 y ma potężny potencjał modernizacyjny, 
co pozwoli uniknąć podobnych zaku-
pów w najbliższej przyszłości i da wy-
mierne oszczędności w budżecie kraju 
i kieszeniach obywateli.
Prawie wszystkie przywołane cechy 

i zalety charakteryzują także sprzęt po-
łudniowokoreański. Dodatkowo, czoł-
gi z Azji są lżejsze od amerykańskich, co 
predysponuje je do operowania w terenie 

lesisto-jeziornym i podgórskim, a także 
mogą one pokonywać rzeki po mostach 
o mniejszej nośności. Koniecznie trzeba 
wdrażać do debaty publicznej tezy mówiące 
o możliwościach rozbudowy owych wo-
zów bojowych w polskich zakładach zbro-
jeniowych oraz – w niedalekiej przyszłości 
– realizacji planów ich produkcji w naszych 
fabrykach. Należy podkreślać, że jest to 
uzbrojenie nowoczesne, perspektywiczne, 
nabywane w rozsądnej cenie i u wiarygod-
nego kontrahenta. Za jego skutecznością 
przemawia fakt, że państwo agresywne – 
Korea Północna – od dekad jest szachowa-
ne przez południowokoreański sprzęt, a to 
jest jego najlepszą rekomendacją.

Media winna obiec informacja, że Pol-
ska kupuje sprawdzone i najbardziej za-
awansowane technologicznie wyposażenie 
wojskowe, jakie jest obecnie produkowane, 
od kontrahentów o najwyższej wiarygod-
ności. Jeśli w debacie publicznej pojawiłby 
się zarzut, że MON pozyskuje go z dwóch 
różnych źródeł, co skomplikuje szkolenie 
i użytkowanie, można ripostować tezą li-
berałów, głosząc, iż „nie należy wkładać 
wszystkich jajek do jednego koszyka”. Dlate-
go rząd RP rozdziela posiadane aktywa pie-
niężne i dywersyfikuje źródła, a na krytykę 
o zły wybór dostawców można zaznaczać, 
że pozyskujemy sprzęt amerykański oraz 
południowokoreański, gdyż walczy on od 
dekad i jest najlepszy na świecie.

Doświadczenia z Ukrainy

Należy informować społeczeństwo, 
że MON, Sztab Generalny Wojska Pol-
skiego (SG WP), Dowództwo Generalne 
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Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), Do-
wództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbroj-
nych (DO RSZ), a także wszystkie inne in-
stytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
i obronność państwa, od pierwszego dnia 
wojny na Ukrainie bezustannie śledzą jej 
przebieg, poddają analizie najważniejsze 
wydarzenia, wyciągają stosowne wnioski 
i na ich podstawie formułują odpowiednie 
zalecenia, które są wdrażane w WP. Obecnie 
dzięki przywołanym czynnościom może-
my owe konkluzje pogrupować i pokrótce 
przedstawić.

Fiasko doktryny Gierasimowa

Polakom trzeba przypominać, że przez 
wiele lat Rosja zastraszała demokratyczny 
świat pakietem działań statycznych i kine-
tycznych, które miały rozchwiać wszystkie 
obszary aktywności społecznej w innych 
krajach. Ową ideologię „wzbudzania fer-
mentu” nazwano potocznie „doktryną 
Gierasimowa”, od nazwiska jej autora – 
gen. Walerija Gierasimowa – szefa Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych FR i I zastępcy 
ministra obrony FR. Głównymi założeniami 
filozofii było rozniecanie ciągłych niepoko-
jów i kryzysów w krajach ościennych oraz 
niepodporządkowujących się woli Kremla, 
co miało zaowocować nadwyrężeniem za-
ufania obywateli do państwa, napięciami 
społecznymi, starciami grup etnicznych, za-
mieszkami na podłożu ekonomicznym itd.

Pomysł zaprezentowano w lutym 
2013 r., a następnie jego założenia rezo-
nowały w przestrzeni medialnej, budząc 
respekt przed rosyjską potęgą. Wreszcie, 
po dziewięciu latach okazało się, że jest 

to jedna wielka wydmuszka. Ukraińskie 
systemy bankowe w większości okazały się 
odporne na ataki hakerskie, administracja 
państwowa nie poddała się presji wywiera-
nej przez rosyjską agenturę, a zjednoczeni 
mieszkańcy zaatakowanego kraju dzielnie 
stawili opór najeźdźcy. Na tym przykła-
dzie można ludziom tłumaczyć, że Rosja 
to przeciwnik groźny, ale do zatrzymania. 
Należy konstruować narrację, że nie wol-
no ulegać presji, jaką Moskwa wywiera 
przy pomocy budowanej od dekad siatki 
agenturalnej i trzeba podjąć zdecydowane 
działania zaradcze tak, jak zrobił to Kijów, 
który swoim uporem obnażył niedostatki 
przeciwnika i doprowadził do fiaska dok-
trynę Gierasimowa.

Renesans artylerii i powrót do łask 
wozów bojowych

Konflikt pomiędzy Armenią a Azer-
bejdżanem o terytorium Górskiego Ka-
rabachu, który szeroko relacjonowano 
w mediach jesienią 2020 r., nieco zmienił 
obraz wojny, jaki istniał w świadomości 
społecznej do tamtego czasu. Kolportowa-
ne materiały filmowe ukazujące precyzyj-
ne uderzenia bezzałogowych statków po-
wietrznych, a także ich przydatność w sferze 
rozpoznawczej, pozwoliły niektórym spe-
cjalistom na forsowanie tez mówiących, że 
tradycyjna artyleria – zarówno lufowa, jak 
i rakietowa – nawet jeśli nie zbliża się ku 
schyłkowi, to jest już poza apogeum moż-
liwości. Dodatkowo skuteczność amunicji 
krążącej zdawała się sprzyjać często formu-
łowanym poglądom, że to także zmierzch 
czołgów, bojowych wozów piechoty 
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i transporterów opancerzonych. W de-
bacie publicznej zaczęły dominować idee 
optujące za przeniesieniem wojny w sferę 
„pozaludzką”, gdzie starcia miałyby się od-
bywać pomiędzy aparatami sterowanymi 
zdalnie, zaś człowiek ograniczyłby swoją 
rolę do kontroli działań automatów. Trudno 
się dziwić, że społeczeństwo podchwyciło 
ów pakiet pomysłów, gdyż wydawał się on 
być czymś niezwykle nęcącym.

Bardzo płynnie wpisał się w taką narra-
cję Jacek Bartosiak ze swoim zespołem eks-
perckim, który rok później – zimą 2021  r. 
– rozpoczął forsowanie projektu nazywa-
nego „Armią Nowego Wzoru” (ANW). 
Na gruncie przygotowanym przez wojnę 
o Karabach ANW zyskała szerokie popar-
cie, bowiem któż nie chce nowoczesnej, nie-
wielkiej i sprawnej organizacji kierowanej 
przez wybitnych fachowców za pomocą 
najbardziej zaawansowanego systemu te-
leinformatycznego? Ponadto owa świetnie 
opłacana garstka żołnierzy wykonywałaby 
jedynie zadania główne, a reszta – choćby 
zabezpieczenie logistyczne – miałaby być 
realizowana przez cywilów, czyli pojawił 
się, teoretycznie obniżający koszty, „outso-
urcing”. Kompozycja została przyjęta ciepło 
przez opinię publiczną, gdyż każdy marzy, 
aby wojna odbywała się poza nim i jego naj-
bliższymi, a coś takiego oferowano medial-
nie po starciu armeńsko-azerskim i dzięki 
projektowi dr. Bartosiaka. Czas udowodnił, 
że przywołane propozycje są, niestety, wy-
soce nieperfekcyjne.

Wojna na Ukrainie pokazała, że Rosja-
nie nie udoskonalili nadzwyczajnie strate-
gii, którą zademonstrowali w 2008 r., kiedy 

zaatakowali Gruzję. W dalszym ciągu prefe-
rują osłabienie obrony przeciwnika, stosu-
jąc uderzenie środkami artyleryjskimi, a po 
nim następuje zmasowany atak z użyciem 
wozów bojowych. Na żadną nowość się nie 
zdobyli, a gnuśność myślową przypłacili 
dużymi stratami, bowiem wojska ukraiń-
skie, zaopatrzone w nowoczesne ultralekkie 
haubice M777 i lekkie wieloprowadnicowe 
wyrzutnie rakiet HIMARS, były w stanie 
dokonywać uderzeń punktowych w wybra-
ne obiekty, takie jak pojedyncze czołgi, oraz 
w głąb ugrupowania przeciwnika, niszcząc 
składy z paliwami i amunicją, wywołując 
dodatkowe zniszczenia spowodowane in-
tensywnymi pożarami. Dochodziło także 
do bezpośrednich starć czołgów i bojowych 
wozów piechoty, a więc typowych bitew 
pancernych, zaś to w sposób szczególny 
podkreśla tradycyjny i konwencjonalny 
charakter owej wojny, co należy ludziom 
uświadamiać.

Powołując się na wydarzenia ukraińskie, 
trzeba społeczeństwu tłumaczyć, że decyzja 
MON-u o uczynieniu Polski potęgą artyle-
ryjsko-czołgową nie nosi żadnych znamion 
przypadkowości, a jest podyktowana sto-
sowaną przez Rosjan strategią. Zakup 500 
wyrzutni rakietowych HIMARS, armato-
haubic K9, 1000 czołgów i wielu innych sys-
temów ma być najwyrazistszym sygnałem 
odstraszającym Moskwę. Rosjanie, ciężko 
doświadczeni przez ukraińską artylerię 
i czołgi, muszą wiedzieć, że ewentualny 
atak na Warszawę byłby dla nich aktem 
straceńczym. Szachowanie Kremla winno 
polegać na uświadamianiu mu, że dysponu-
jemy lepszymi czołgami, którymi będziemy 



32

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 

mogli skutecznie dokonać kontrataku, a na-
sze rakiety będą w stanie zniszczyć dowol-
ne miejsce w obwodzie kaliningradzkim 
oraz na terytorium Białorusi, z którego – 
najprawdopodobniej – także planowany 
jest atak na nasz kraj. Takowe możliwości 
powinny również nieco ostudzić zapędy 
Mińska do udostępniania rosyjskim związ-
kom operacyjnym własnej infrastruktury 
wojskowej, gdyż może to przynieść realne 
straty podczas zamierzonej wojny z Polską. 
Należy uświadamiać obywatelom, że dzi-
siejsze koszty ponoszone na zbrojenia będą 
dużym zyskiem w przyszłości, ponieważ 
dzięki nim zapewnimy naszemu państwu 
bezpieczeństwo, a taki wybór środków wal-
ki jest podyktowany renesansem artylerii 
i powrotem wozów bojowych do łask.

Panowanie w powietrzu

Daje się zauważyć prawie całkowity 
zanik debaty publicznej, traktującej o roli 
statków powietrznych we współczesnej 
wojnie. Problem ożył nieco po komunika-
cie naszego resortu obrony obwieszczają-
cym zakup 48 lekkich myśliwców FA-50 od 
Korei Południowej, z których pierwszych 
12 ma zostać dostarczonych do Polski w po-
łowie 2023 r., ale praktycznie natychmiast 
wygasł. Można przypuszczać, że temat nie 
jest gorąco dyskutowany, choćby ze względu 
na stosunkowo niewielką aktywność rosyj-
skich sił powietrznych podczas działań na 
Ukrainie, co pozwala domniemać, iż ich 
kondycja pozostawia wiele do życzenia. 
Na tej kanwie można już teraz budować 
intensywny przekaz opiewający trafność 
podjętej kilka lat temu decyzji polskiego 

ministerstwa obrony o zakupie 32 samo-
lotów F-35, które mają rozpocząć służbę 
pod biało-czerwoną szachownicą w 2026 r.

Zasadne wydaje się wtłaczanie w prze-
strzeń medialną pozytywów wynikających 
z posiadania sprawnego lotnictwa bojo-
wego, potrafiącego zapewnić panowanie 
w powietrzu. Aby zobrazować Polakom 
zagadnienie, dobrze byłoby przywołać 
sukcesy lotników amerykańskich z okre-
su I wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to ich 
statki powietrzne uzyskały taką przewagę 
i tak osłabiły wojska Saddama Husajna, 
że operacja na lądzie trwała raptem czte-
ry dni. Ponadto połączony potencjał F-16, 
F-35 i FA-50 pozwoli Polsce efektywnie 
pohamować rosyjskie zakusy do organi-
zowania prowokacji nad Bałtykiem, a także 
poważnie zagrozić moskiewskim wojskom 
i instalacjom militarnym posadowionym 
daleko za jej oddziałami pierwszego rzutu. 
Dzięki uzyskanym możliwościom swobod-
nego operowania w przestrzeni powietrznej 
żaden element ugrupowania przeciwnika 
nie będzie poza naszym zasięgiem, co po-
zwoli skutecznie bronić terytorium całego 
kraju przed atakami.

Wnioski wyciągane przez polskie służ-
by z wojny rosyjsko-ukraińskiej pozwalają 
zbudować pakiet tez głoszących, że strona 
przeciwna w ciągu ostatnich lat bardzo za-
niedbała obszar powietrzny, co widać wy-
raźnie w ilości i jakości uderzeń rosyjskich 
środków napadu powietrznego dokony-
wanych na Ukrainie. Na tym tle wszystkie 
polskie decyzje wypadają bardzo korzystnie 
i koniecznie należy informować naszych 
rodaków, że pozyskane wkrótce samoloty 
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pozwolą nam zbudować panowanie w po-
wietrzu.

Logistyka stanęła na wysokości 
zadania

Słynne powiedzenie głoszące, że: „Logi-
styka nie jest wszystkim, ale wszystko bez 
logistyki jest niczym”, sprawdziło się pod-
czas wojny rosyjsko-ukraińskiej całościo-
wo. Załamanie moskiewskiej ofensywy pod 
Kijowem, między innymi spowodowane 
brakiem możliwości dostarczania środ-
ków walki do wojsk pierwszorzutowych, 
ukazało, jak ważnym elementem dla wal-
czących oddziałów jest ich zabezpieczenie 
materiałowe, techniczne i medyczne. Cały 
świat obiegły zdjęcia pokazujące przetermi-
nowane wiele lat racje żywnościowe, w jakie 
Kreml zaopatrzył swoich żołnierzy, popęka-
ne opony rosyjskich ciężarówek, które roz-
sypały się ze starości, czy pourywane opaski 
zaciskowe, jakimi ranni sołdaci ze wstęgą 
św. Jerzego na mundurach próbowali ta-
mować krwawienie. Na to wszystko nałożył 
się obraz stojących bezradnie czołgów, nie-
zdolnych do wykonania zadania ze względu 
na brak paliwa, a całości dopełniły filmy 
ukazujące rezerwistów agresora odzianych 
w drelichy, obutych w kalosze i uzbrojonych 
w karabiny Mosina z początku XX w.

Polscy obywatele powinni zostać poin-
formowani, że naszą logistykę całościowo 
przygotowano do wykonania stawianych 
przed nią zadań. Sztandarowym tego do-
wodem jest jej długotrwałe i skuteczne 
operowanie na granicy polsko-białoru-
skiej, gdzie – w okresie największego natę-
żenia działań – była w stanie zabezpieczyć 

potrzeby nie tylko kilkunastu tysięcy żoł-
nierzy, ale także funkcjonariuszy policji, 
Straży Granicznej i straży pożarnej, z któ-
rymi wojsko współdziałało. Ów egzamin 
został zdany na ocenę celującą, a wszystko 
stało się możliwe dzięki wcześniejszym de-
cyzjom wypracowanym przez MON.

W mediach należy ludziom przypomi-
nać, że do dzisiejszego powodzenia logisty-
ki przyczyniły się takie zabiegi jak choćby 
przeformowanie dywizyjnych batalionów 
logistycznych w pułki, czyli oddziały dys-
ponujące możliwościami (praktycznie 
trzykrotnie większymi), a także duże, po-
czynione odpowiednio wcześniej zamó-
wienia sprzętowe, głównie na samochody 
ciężarowo-terenowe Jelcz, złożone przez 
resort obrony już w roku 2019.

Przywołane poczynania bezsprzecznie 
udowadniają, że proces analityczno-plani-
styczny przebiega w WP właściwie, a wdra-
żane dzięki niemu rozwiązania pozwalają 
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wy-
daje się naturalne, że polski podatnik po-
winien wiedzieć, iż jego pieniądze zostały 
spożytkowane właściwie, poniesione koszty 
obecnie zwracają się z nawiązką, a dzięki 
dobrej pracy urzędników i żołnierzy logi-
styka stanęła na wysokości zadania.

Przekazywanie sprzętu Ukrainie

Wiele kontrowersji społecznych budzi 
przekazywanie przez Polskę uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego siłom zbrojnym 
Ukrainy. Delikatność i złożoność materii 
historyczno-politycznej, jaka łączy, ale też 
i dzieli Warszawę z Kijowem, nakazuje, by 
bardzo ostrożnie i z wyczuciem próbować 
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przedstawiać ludziom konieczność wspie-
rania naszych wschodnich sąsiadów.

Uzbrajanie Ukrainy leży w naszym ży-
wotnym interesie, bowiem każdy dzień jej 
oporu przynosi wymierne straty ludzkie 
i sprzętowe po stronie rosyjskiej, a to oddala 
wszystkie plany Moskwy dokonania ewen-
tualnej kolejnej inwazji na bliżej nieokreślo-
ną przyszłość. Wypowiedzi w przywołanej 
materii można kończyć frazą: „Lepiej, żeby 
rosyjskie tanki płonęły pod Charkowem, 
a nie pod Hrubieszowem”. Oddając wozy 
bojowe, oszczędzamy to, co mamy najcen-
niejszego – życie i zdrowie Polaków.

Istotne jest także budowanie bloku infor-
macyjnego, głoszącego, że dzięki wysłaniu 
na wojnę przenośnego przeciwlotniczego 
zestawu rakietowego „Piorun”, przeznaczo-
nego do zwalczania nisko lecących statków 
powietrznych, produkt ów zdobył najwyż-
sze uznanie na całym świecie, a jego produ-
cent – skarżyskie Mesko – otrzymał wiele 
zamówień, w tym od strony amerykańskiej. 
Taka reklama pozwoli na rozwój firmy, za-
rabianie pieniędzy, a polska broń może stać 
się nie mniej legendarna niż „Stingery”.

Po dogłębnej analizie przywołanych ar-
gumentów z całą pewnością można stwier-
dzić, że wszystkie one – w sposób komplek-
sowy i całkowity – uzasadniają słuszność 
przekazywania sprzętu Ukrainie.

Sojusze są ważne, ale odstraszanie jest 
najważniejsze

Politycy i media opozycyjne deprecjo-
nują każde posunięcie obozu rządzącego 
bez względu na merytoryczną zasadność 
krytyki. Przyjęło się, że cokolwiek rząd ZP 

nie uczyni, jest to natychmiast piętnowane 
i wyśmiewane. Podobnie dzieje się, nieste-
ty, z poszczególnymi decyzjami MON, zaś 
najostrzej można owo zjawisko zaobser-
wować przy realizacji kontraktów zbroje-
niowych. Jedną z najbardziej zdumiewają-
cych i niezwykle niebezpiecznych tez jest ta, 
która podważa zasadność rozwijania WP, 
argumentując to naszym członkostwem 
w NATO. Nie można oprzeć się wraże-
niu, że zagrożenie niesione przez podobne 
idee jest podwójnie, albowiem usiłuje się 
przekonać Polaków o tym, iż: po pierwsze 
– zakupy są nam zbędne, gdyż obroni nas 
Sojusz Północnoatlantycki, a po drugie – 
jeśli już broń kupujemy, to oznacza, że sami 
nie wierzymy w trwałość więzi łączących 
państwa-sygnatariuszy Paktu. Zbliżony, 
bardzo mylący i niekorzystny obraz NATO 
jest od wielu lat ukazywany przez media 
będące wypustkami rosyjskiej propagandy. 
Nie można założyć, że polscy parlamenta-
rzyści opozycyjni świadomie uczestniczą 
w moskiewskiej wojnie propagandowej, 
jednak, choćby ze względu na pewne braki 
intelektualne, dopuszczana jest możliwość, 
iż nieświadomie powielają oni tezy Kremla.

Aby zrównoważyć opisane zagrożenie, 
należy usilnie forsować przekaz mówiący, 
że podstawowym i głównym celem zbrojeń 
jest uniknięcie wojny poprzez zniechęca-
nie potencjalnego przeciwnika do zaata-
kowania Polski, popularnie zwane odstra-
szaniem. Dopiero kolejnym pożądanym 
pakietem efektów rozwoju SZ RP jest – już 
po wybuchu ewentualnego konfliktu – za-
trzymanie natarcia przeciwnika, przejście 
do kontrofensywy i zmuszenie jego wojsk 
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do opuszczenia terytorium państwa, co 
pozwoli na wynegocjowanie rozejmu lub 
pokoju na korzystnych dla nas warunkach. 
Godzi się podkreślać, że wszystkie obecne 
działania podejmowane są na rzecz zacho-
wania nienaruszalności granic RP w myśl 
maksymy: „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj 
się do wojny”.

Kolejnym argumentem, jaki powinien 
trafiać do społeczeństwa, jest ten mówiący 
o wielości interesów Sojuszu. Oprócz Rosji 
zagrażają demokratycznemu światu także 
Chiny czy Iran, więc nasz kraj nie może 
mieć monopolu na opiekę NATO. Jeśli bę-
dziemy silni, wówczas nie tylko unikniemy 
wojny na naszym terenie dzięki odstra-
szaniu Rosji, ale także będziemy w stanie 
przyjść z pomocą innym zagrożonym lub 
zaatakowanym krajom, w ramach wywią-
zywania się ze zobowiązań wynikających 
z Artykułu 5. NATO. Ważne jest nadmie-
nianie, że jako członek Paktu mamy nie tyl-
ko prawa, ale także obowiązki, a zbrojenia 
są niezbędne, by wywiązać się ze wszystkich 
misji, jakie jesteśmy zobowiązani wykonać.

Warto przypomnieć ludziom, że nie 
wszystkie kraje Starego Kontynentu – 
ze szczególnym wskazaniem na Niemcy – 
cieszą się taką wiarygodnością jak Polska. 
Należy dodać, że Berlin od dawna ma 
problem z określeniem swojej sojuszniczej 
tożsamości. Przykładem tego mogą być po-
ważne perturbacje towarzyszące przemar-
szowi wojsk amerykańskich przez niemiec-
kie terytorium wiosną 2016 r., kiedy armia 
USA udawała się do Polski na ćwiczenia 
„Anakonda-16”, a rządy landów wyszuki-
wały – przy milczeniu centralnego aparatu 

władzy – kolejne powody uniemożliwia-
jące przejazd pojazdów wojskowych po 
niemieckich drogach i autostradach. Dla-
tego zasadnym wydaje się, by zawsze, kiedy 
opozycja podważa wiarygodność NATO, 
natychmiast ripostować przykładem bier-
ności sojuszniczej Niemiec i ich bliskimi 
związkami – w tym militarnymi – z Rosją.

Podatnicy powinni być uświadamiani, 
że kolosalne wydatki zbrojeniowe, jakie 
obecnie ponosi nasz kraj, mają na celu tyl-
ko jedno: trzymanie rosyjskich zagonów 
pancernych z daleka od polskich granic. 
Wiedzą powszechną jest, że państwa silne-
go, posiadającego dobrze wyekwipowaną 
i wyszkoloną armię, nikt nie chce zaatako-
wać. Owszem, jesteśmy członkami najpo-
tężniejszego militarnie sojuszu w dziejach 
świata, jednak w pierwszej kolejności je-
steśmy zobligowani do obrony swojego 
terytorium, a dopiero później możemy 
nieść pomoc innym partnerom lub sami 
jej oczekiwać. Każda, nawet najkrótsza woj-
na, przynosi śmierć, zniszczenia, cierpienie, 
rany fizyczne i psychiczne, dlatego korzyst-
niej jest jej zapobiec niż wdać się w walkę, 
nawet zwycięską, a później – przez wiele 
dekad – niwelować powstałe skutki spo-
łeczne i gospodarcze. Należy podkreślać, że 
pokładamy pełną ufność w wiarygodność 
wszystkich członków NATO, ale najważ-
niejsze jest dla nas uniknięcie wojny, toteż 
działamy w myśl tezy, że sojusze są ważne, 
ale odstraszanie jest najważniejsze.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Modernizacja SZ RP postępuje obecnie 
niezwykle intensywnie, dlatego niezbędne 
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staje się również wdrożenie całego wachla-
rza przedsięwzięć informacyjno-edukacyj-
nych, których zadaniem będzie precyzyjne 
wyjaśnienie obywatelom naszego kraju spo-
sobu jej wykonania, zakresu, jaki obejmie, 
oraz wyeksponowanie zamierzonego efektu 
końcowego. Obowiązkiem resortu obrony 
jest publiczne wskazanie kryteriów, według 
których wybrano dany sprzęt, szczegółowe 
rozliczenie poniesionych kosztów, a także 
wiarygodne uzasadnienie konieczności 
szybkiego tempa czynionych zakupów.

Analiza poszczególnych obszarów 
przedstawionych w niniejszej pracy pozwa-
la wyciągnąć następujące główne wnioski:

 y SZ RP są głównym filarem systemu bez-
pieczeństwa państwa, a także gwaran-
tem jego stabilnego rozwoju;

 y przekaz medialny opisujący realizację 
poszczególnych etapów modernizacji 
armii musi być na wskroś prawdziwy;

 y każdorazowo należy wyodrębnić i bar-
dzo starannie oraz szczegółowo przygo-
tować przekaz dla ludzi młodych;

 y niezbędne jest wytłumaczenie Polakom, 
skąd wzięła się konieczność dokonywa-
nia szybkich zakupów broni;

 y istnieje potrzeba wskazywania argu-
mentów przemawiających za pozyski-
waniem sprzętu amerykańskiego i po-
łudniowokoreańskiego;

 y obywatele naszego kraju muszą wiedzieć, 
że główne instytucje odpowiedzialne za 
obronność państwa, takie jak: MON, SG 
WP, DG RSZ, DO RSZ i inne powiązane 
z nimi komórki, zbierają oraz opracowu-
ją wszystkie doświadczenia, jakie pozy-
skują z wojny toczącej się na Ukrainie;

 y należy dokładnie wyjaśniać w me-
diach – w sposób szczery i zrozumia-
ły – dlaczego zasadne jest przekazywa-
nie sprzętu Ukrainie;

 y istnieje konieczność wytłumaczenia 
Polakom, czemu odstraszanie jest istot-
niejsze od oczekiwania na ruch Sojuszu 
Północnoatlantyckiego;

 y należy wskazywać, że pieniądze wyda-
wane na zbrojenia nie są kosztem, ale 
dobrą inwestycją.
Wyartykułowane powyżej wnioski 

pozwalają na precyzyjne wyodrębnienie 
czynności, które należy podjąć w celu wła-
ściwego przeprowadzenia procesu infor-
macyjnego, co można wskazać jako nastę-
pujące rekomendacje:

 y należy obywatelom planowo i długo-
trwale tłumaczyć, że WP chroni nas 
przed napaścią z zewnątrz, a także jest 
główną siłą podczas akcji reagowania 
kryzysowego oraz wsparciem w cza-
sie usuwania skutków klęsk żywioło- 
wych;

 y wiedza, jaka będzie przekazywana Po-
lakom o stanie zaawansowania proce-
su modernizacyjnego, musi być pełna, 
prawdziwa i nie może omijać niepowo-
dzeń, zaś te ostatnie należy umiejętnie 
wplatać w sukcesy, tak aby obraz koń-
cowy był jednoznacznie dodatni;

 y podczas wystąpień medialnych należy 
bezwzględnie opisywać własne sukcesy 
i przezwyciężone trudności, zaś zanie-
chania lub wadliwe posunięcia gabi-
netów poprzedników winny stanowić 
jedynie tło dla pozytywnych dokonań 
teraźniejszych;
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 y zasadne wydaje się, aby z puli podjętych 
działań informacyjnych wyodrębnić 
przekaz dla ludzi młodych, zaangażo-
wać w jego realizację młodzieżowych 
idoli i ukazać wojsko jako wiarygodnego 
pracodawcę, a także instytucję zapew-
niającą przygodę życia;

 y powody szybkiego pozyskiwania sprzę-
tu muszą być każdorazowo wskazywane 
i w tym obszarze nie należy stronić od 
eksponowania agresji Rosji na Ukrainę 
jako głównego czynnika determinują-
cego takie działanie;

 y podczas prowadzenia akcji informa-
cyjno-edukacyjnej trzeba położyć duży 
nacisk na wyjaśnianie Polakom, że pozy-
skujemy sprzęt amerykański i południo-
wokoreański, ponieważ walczy on od 
dziesięcioleci i jest najlepszy na świecie, 
a ponadto ma łatwą do implementacji 
logistykę oraz będzie służył przez wiele 
kolejnych dekad, co pozwoli na zaosz-
czędzenie pieniędzy w przyszłości;

 y przekaz medialny skierowany do ludzi 
powinien zawierać pakiet informacji 
traktujących o tym, że wszystkie podej-
mowane obecnie czynności, mające na 
celu zwiększenie potencjału bojowego 
SZ RP, są starannie przemyślane i podej-
mowane po analizie operacji rosyjskich 
przeprowadzanych na Ukrainie, dlatego 
pozyskujemy najnowocześniejszą arty-
lerię na świecie, najlepszą broń pancer-
ną, jaką wyprodukowano, najprzedniej-
sze samoloty oraz rozwijamy szerokie 
zaplecze logistyczne;

 y informowanie o słuszności przekazy-
wania sprzętu Ukrainie powinno być 

oparte na racjonalności tego kroku 
(lepiej, żeby Rosjanie wykrwawiali się 
w Charkowie, a nie w Hrubieszowie), 
a także należy przypominać, że każdy 
dzień oporu Kijowa oddala od nas per-
spektywę moskiewskiego najazdu na 
Warszawę;

 y każdy przekaz medialny winien wskazy-
wać na fakt, że taniej, lepiej i skuteczniej 
jest przeciwnika odstraszać, niż narazić 
się na najkrótszą nawet wojnę, dlatego – 
pomimo że NATO jest sojuszem silnym 
i wiarygodnym – to jednak stawiamy na 
zbudowanie takiej potęgi, która znie-
chęci Rosjan do podjęcia jakiejkolwiek 
próby wejścia z nami w konflikt zbroj-
ny, stąd budowa nowoczesnej i sprawnej 
armii;

 y należy bezwzględnie tłumaczyć podat-
nikowi, że przeznaczanie pieniędzy na 
zbrojenia jest konieczne, aby zachować 
nienaruszalność granic i uniknąć znisz-
czeń wojennych, dlatego dziś wydane 
środki finansowe należy traktować jako 
przyszłościową inwestycję, a nie jako 
koszt.
Powyżej w sposób esencjonalny za-

mieszczono główne wnioski, jakie można 
wysnuć po analizie zagadnień związanych 
z problemem informowania społeczeństwa 
o unowocześnianiu SZ RP, a także zalecenia, 
które – w opinii autora dokumentu – do-
brze byłoby wdrożyć do realizacji w najbliż-
szym czasie. Rozwój i modernizacja armii, 
a co się z tym wiąże – wydatkowanie dużych 
pieniędzy z budżetu państwa – aby były 
w pełni zrozumiałe i akceptowane przez 
Polaków, wymagają dobrej, wyważonej, 
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prowadzonej nienachalnie kampanii za-
poznawczo-informacyjnej. Jej wykonanie 
wiąże się z realizacją stosownego procesu 
planistycznego i ciągłej kooperacji z me-
diami państwowymi oraz komercyjnymi, 
a także przeniesieniem części wysiłku do 

sieci internetowej, głównie mediów spo-
łecznościowych. Powodzenie przedsię-
wzięcia jest jak najbardziej realne, jednak 
warunkuje je przeprowadzenie dobrej ja-
kościowo perswazji i wdrożenie całej poru-
szonej problematyki do debaty publicznej. 
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Nowy wspaniały świat 

W dokumencie „Cyfrowy kompas na 
2030 r.: europejska droga w cyfrowej 

dekadzie”1 Komisja Europejska przedstawiła 
swoją wizję cyfrowej Europy, która wzmac-
nia pozycję obywateli i przedsiębiorstw 
w tym obszarze w perspektywie do 2030 r. 
Do tego roku pozostało 8 lat, narzędzia cy-
frowe są już głęboko zakorzenione w co-
dziennym życiu obywateli Europy, wykorzy-
stywane do pracy, komunikacji, edukacji czy 
dostępu do usług publicznych i prywatnych. 

Cyfrowa ewolucja społeczeństwa rodzi 
jednak pytania o kwestie sprawiedliwości, 
odzwierciedlające głęboko istniejące wcze-
śniej nierówności społeczne, ekonomicz-
ne, pokoleniowe i geograficzne. Pandemia 
COVID-19 uwypukliła te różnice. W wizji 
zaproponowanej przez Komisję Europejską 
uważa się, że technologie cyfrowe, automaty-
zacja, sztuczna inteligencja i dane poprawia-
ją produktywność i wydajność pracy oraz 
stwarzają nowe możliwości zarówno dla 
gospodarki europejskiej, jak i jej obywateli. 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
pl/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118 (dostęp 
22.07.2022)

Takie jest przesłanie Margrethe Vesta-
ger2, wiceprzewodniczącej Komisji Euro-
pejskiej ds. Europy zdolnej do funkcjono-
wania w epoce cyfrowej. Konsekwentnie 
posługuje się ona pojęciami „zaufanego 
ekosystemu” i „ekosystemu doskonałości”, 
argumentując, że w miarę jak technologia 
cyfrowa staje się coraz bardziej centralną 
częścią wszystkich aspektów życia, ludzie 
powinni mieć możliwość jak najlepszego 
jej wykorzystania. 

Krótko mówiąc, Komisja uważa, że pod 
warunkiem wprowadzenia zabezpieczeń 
w celu uniknięcia najgorszych skutków 
cyfryzacji, powstanie wspaniały świat (lub 
rynek) i Europa będzie mogła odnieść suk-
ces w transformacji cyfrowej, którą uważa 
się za nieuniknioną. 

W tym kontekście 5 lipca 2022 roku 
jest bardzo ważny, wtedy Parlament Eu-
ropejski uchwalił dwa rozporządzenia: 
o usługach cyfrowych3  i akt o rynkach  

2 https://twitter.com/vestager (dostęp 1.09.2022)
3 Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady w sprawie jednolitego rynku 
usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych):  

Anna Pacholska 

Cykl rozważań prawnych. Część 4.  
Przełomowe przepisy Unii Europejskiej o usługach i rynkach cyfrowych
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cyfrowych4. 18 lipca natomiast Rada Unii 
Europejskiej zatwierdziła stanowisko Par-
lamentu w sprawie drugiego z rozporzą-
dzeń, co oznacza, że zostało ono przyjęte.

Co to dla nas oznacza? 
Po pierwsze: jako rozporządzenia akty 

te będą bezpośrednio stosowane w całej 
UE. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej5 uchwalenie 
rozporządzenia oznacza, że po jego wej-
ściu w życie stosuje się ono bezpośrednio 
we wszystkich państwach członkowskich 
i przyznaje ono prawa i obowiązki bez ko-
nieczności podejmowania dodatkowych 
czynności przez państwa członkowskie.

Warto zwrócić uwagę na zakres obo-
wiązywania obydwu rozporządzeń. Prze-
pisy zaczną nas obowiązywać w dwóch 
etapach. W pierwszej kolejności przepisy 
aktu o usługach cyfrowych zaczną obowią-
zywać bardzo duże platformy internetowe 
i bardzo duże wyszukiwarki internetowe 
(w domyśle typu Meta czy Google). Pod-
mioty te będą bezpośrednio nadzorowane 
przez Komisję Europejską w odniesieniu 
do obowiązków systemowych. Najpierw 
jednak Komisja musi zakwalifikować okre-
ślone podmioty jako bardzo duże platformy 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
PE-17-2022-INIT/pl/pdf (dostęp 1.09.2022)

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i  Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych 
rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfro-
wych): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en 
(dostęp 1.09.2022)

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT (dostęp 
3.09.2022)

i bardzo duże wyszukiwarki internetowe. 
Powyższa klasyfikacja przez Komisję odby-
wa się na podstawie liczby użytkowników 
zgłoszonych przez te podmioty. Dostawcy 
usług będą mieli trzy miesiące od wejścia 
w życie aktu o usługach cyfrowych na do-
konanie tego zgłoszenia. Następnie wska-
zane przez Komisję podmioty, zakwalifi-
kowane jako bardzo duże platformy, będą 
miały cztery miesiące na zastosowanie się 
do rozporządzenia. 

W odniesieniu do powszechnego obo-
wiązywania rozporządzeń wejdą one w ży-
cie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym, ale będą bezpośrednio stoso-
wane w całej Unii Europejskiej 15 miesięcy 
po wejściu w życie lub od 1 stycznia 2024 r., 
w zależności od tego, co nastąpi później. Do 
tego czasu państwa członkowskie muszą 
przygotować się do egzekwowania nowych 
przepisów.

Regulacja platform, z których wszyscy 
korzystamy 

Te długo wyczekiwane przepisy mają 
stworzyć bezpieczniejszą przestrzeń cy-
frową. Zgodnie z deklaracjami komisarz 
Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej ds. Europy zdolnej 
do funkcjonowania w epoce cyfrowej: Akt 
o usługach cyfrowych umożliwia ochronę 
praw użytkowników w internecie. Akt o ryn-
kach cyfrowych tworzy sprawiedliwe i otwar-
te rynki internetowe. Teraz będziemy mogli 
sobie poradzić na przykład z nielegalnym 
nawoływaniem do nienawiści w internecie. 
A produkty kupowane przez internet będą 
musiały być bezpieczne. Duże platformy będą 
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musiały powstrzymać się od promowania 
własnych interesów, udostępniać swoje dane 
innym przedsiębiorstwom, dopuszczać więk-
szą liczbę sklepów z aplikacjami. Ponieważ 
duże platformy mają również dużą odpowie-
dzialność – pewne rzeczy muszą robić i pew-
nych robić nie mogą”6.

Akt o usługach cyfrowych, na którym 
chciałabym się skoncentrować, wprowa-
dza m.in. nowe przepisy dotyczące mediów 
społecznościowych, platform handlu elek-
tronicznego i innych platform interneto-
wych działających w Unii Europejskiej. 

Reguluje kluczowe obecnie zagadnienia 
takie jak usuwanie nielegalnych treści z in-
ternetu, ochronę wolności słowa, zasady 
moderowania treści przez platformy inter-
netowe czy reklamy internetowe.

Biorąc pod uwagę globalny zasięg wie-
lu platform, przyjęto, że przepisy te mają 
zastosowanie na rynku wewnętrznym UE, 
w tym do pośredników internetowych 
mających siedzibę poza Unią Europejską, 
którzy oferują swoje usługi na rynku unij-
nym. Akt o usługach cyfrowych stosuje się 
do szerokiego grona pośredników interne-
towych, do których zaliczają się zwłaszcza 
podmioty świadczące usługi internetowe, 
usługi w chmurze, usługi przesyłania wia-
domości, usługi platformy handlowej lub 
sieci społecznościowych. Szczególne obo-
wiązki w zakresie należytej staranności mają 
zastosowanie do usług hostingu, a w szcze-
gólności do platform internetowych ta-
kich jak sieci społecznościowe, platformy 
udostępniania treści, sklepy z aplikacjami, 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/en/IP_22_4313 (dostęp 3.09.2022)

internetowe platformy handlowe oraz in-
ternetowe platformy usług turystycznych 
i zakwaterowania. 

Najdalej idące przepisy zawarte w akcie 
o usługach cyfrowych koncentrują się na 
bardzo dużych platformach, które powo-
dują znaczące skutki społeczne i ekono-
miczne i docierają do co najmniej 45 mln 
użytkowników w UE (stanowiących 10% 
ludności). Również bardzo duże wyszuki-
warki internetowe, które obsługują ponad 
10% konsumentów w UE, poniosą większą 
odpowiedzialność za ograniczanie nielegal-
nych treści w internecie.

Dla porównania zgodnie z aktem o ryn-
kach cyfrowych szczególne obowiązki zo-
stały nałożone na tzw. „strażników dostępu”. 
I tak bardzo duża platforma i bardzo duża 
wyszukiwarka internetowa może być więc 
zakwalifikowana jako „strażnik dostępu” 
(kontrolujący dostęp do informacji i usług), 
jeżeli: 

 y ma silną pozycję gospodarczą, istotny 
wpływ na rynek wewnętrzny i działa 
w wielu krajach UE;

 y ma silną pozycję pośrednika, co ozna-
cza, że łączy dużą liczbę użytkowników 
z dużą liczbą przedsiębiorstw;

 y ma (lub wkrótce będzie miała) ugrun-
towaną i trwałą pozycję na rynku, co 
oznacza, że osiąga stabilne wyniki na 
przestrzeni czasu i równocześnie speł-
niła dwa powyższe kryteria w każdym 
z ostatnich trzech lat obrotowych7.

7 https://ec.europa.eu/info/strategy/prio-
rities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-
-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-
-markets_pl (dostęp 4.09.2022)
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Zwalczanie nielegalnych treści 
i towarów 

Akt o usługach cyfrowych zawiera też 
mechanizmy zwalczania nielegalnych treści 
oraz nielegalnych towarów i usług. Nakłada 
więc na platformy obowiązek wprowadze-
nia procedur usuwania nielegalnych towa-
rów, w tym towarów niebezpiecznych lub 
podrobionych. Założeniem przepisów jest, 
aby użytkownicy mogli w sposób bardziej 
bezpieczny i swobodny wyrażać swoje po-
glądy, komunikować się i robić zakupy w in-
ternecie, gdyż będą w mniejszym stopniu 
narażeni na nielegalną działalność i towary.

Internetowe platformy handlowe będą 
musiały identyfikować swoich użytkowni-
ków biznesowych i wyjaśniać, kto sprzeda-
je produkt lub oferuje usługę. Pomoże to 
wskazać nieuczciwych przedsiębiorców 
i ochronić klientów internetowych przed 
nielegalnymi produktami, takimi jak pro-
dukty podrobione i niebezpieczne. Platfor-
ma handlowa będzie zobowiązana do in-
formowania konsumentów, którzy zakupili 
produkt lub usługę, gdy dowie się o niezgod-
ności takich produktów lub usług z prawem. 
Internetowe platformy handlowe mają też 
losowo sprawdzać dokumentację produk-
tów sprzedawanych na ich platformie, aby 
badać ich zgodność z wymogami unijnymi.

Jednocześnie obywatele będą mogli 
zgłaszać nielegalne treści, w tym produk-
ty, z którymi się stykają, i zaskarżać decyzje 
platform internetowych w przypadku usu-
nięcia przez nie treści. Platformy natomiast 
są zobowiązane do powiadamiania użyt-
kowników o wszelkich podjętych decyzjach, 

o powodach ich podjęcia oraz do zapewnie-
nia mechanizmu zaskarżenia decyzji.

Obywatele otrzymają również więcej 
informacji na temat reklam widocznych 
na platformach internetowych – na przy-
kład informację, czy i dlaczego reklama jest 
skierowana konkretnie do nich. 

Użytkownicy będą mogli ubiegać się 
o odszkodowanie od dostawców usług 
pośrednich za wszelkie szkody lub straty 
poniesione w wyniku naruszenia przez ta-
kiego dostawcę aktu o usługach cyfrowych.

Mniej manipulacji informacją 

W akcie o usługach cyfrowych zapropo-
nowano przepisy dotyczące przejrzystości 
praktyk moderowania treści. W przypadku 
bardzo dużych platform użytkownicy i kon-
sumenci powinni móc lepiej zrozumieć, 
w jaki sposób platformy wpływają na nasze 
społeczeństwa i w jaki sposób będą zobo-
wiązane do ograniczania ryzyka, również 
w odniesieniu do wolności wypowiedzi. 

Akt o usługach cyfrowych wprowadza tak-
że dwa nowe ograniczenia dotyczące profilo-
wania reklam na platformach internetowych. 
Po pierwsze, zakazuje on opartego na profilo-
waniu ukierunkowania reklam na małolet-
nich. Po drugie, zakazuje on ukierunkowania 
reklam opartego na profilowaniu z wykorzy-
staniem szczególnych kategorii danych oso-
bowych, takich jak dane dotyczące orientacji 
seksualnej lub przekonań religijnych.

Zgodnie z nowymi przepisami także 
zwodnicze interfejsy (dark patterns8) są 

8 https://cyberdefence24.pl/technologie/
cybermagazyn-czym-sa-dark-patterns-i-jak-sie-
-przed-nimi-chronic (dostęp 4.09.2022)
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zakazane. Dostawcom platform interne-
towych nie będzie wolno projektować, or-
ganizować ani obsługiwać interfejsów in-
ternetowych w sposób, który wprowadza 
w błąd, skutkuje manipulacją lub inaczej 
istotnie zakłóca lub ogranicza zdolność 
użytkowników usług tych dostawców do 
swobodnego i świadomego podejmowania 
decyzji.

Dodatkowe ograniczenia wprowadzono 
w odniesieniu do bardzo dużych platform 
internetowych i bardzo dużych wyszukiwa-
rek internetowych, z uwagi na ich ogromny 
wpływ na kształtowanie debaty publicznej, 
transakcji gospodarczych i rozpowszech-
nianie informacji, opinii i pomysłów. Będą 
one musiały ocenić i ograniczyć ryzyko 
społeczne wynikające z ich usług. Będą 
musiały także wprowadzić mechanizmy 
mające na celu ochronę użytkowników 
przed nielegalnymi treściami, towarami 
i usługami. Ponadto w przypadku, gdy takie 
platformy rekomendują treść, użytkowni-
cy będą mogli zmienić stosowane kryteria 
i zdecydować się na nieotrzymywanie indy-
widualnych rekomendacji. Stworzono też 
mechanizm kontroli w postaci sprawozdań 
niezależnych audytorów i zweryfikowanych 
analityków.

Także wojna w Ukrainie miała wpływ na 
kształt dokumentu. Biorąc pod uwagę skutki 
manipulowania informacjami w internecie, 
do rozporządzenia dodano artykuł, który 
wprowadza mechanizm reagowania kryzy-
sowego. Ma on umożliwić analizę wpływu 
działalności bardzo dużych platform i bar-
dzo dużych wyszukiwarek na dany kryzys 
oraz podjęcie środków zaradczych.

Ponadto w akcie określono ramy współ-
regulacji, czyli wykorzystywanie przez usłu-
godawców np. kodeksów postępowania 
w celu zaradzenia negatywnym skutkom 
gwałtownego rozprzestrzeniania się nie-
legalnych treści, a także działań manipu-
lacyjnych i nadużyć. Można tu m.in. wy-
mienić wzmocniony Kodeks postępowania 
w zakresie zwalczania dezinformacji9, który 
został podpisany przez 3410 sygnatariuszy 
takich jak Meta, Microsoft, Google, TikTok, 
a także polski Demagog, a opublikowany 
16 lipca 2022 r.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że 
przepisy dotyczące zwalczania nielegalnych 
treści uwzględniają zapewnienie wolności 
wypowiedzi oraz skuteczne prawo docho-
dzenia roszczeń – aby uniknąć zarówno 
niewystarczającego usuwania, jak i nad-
miernego usuwania treści ze względu na 
niezgodność z prawem.

Założeniem jest, aby użytkownicy mogli 
zgłaszać nielegalne treści w prosty i skutecz-
ny sposób. I tak rozporządzenie umożliwia 
użytkownikom zaskarżanie decyzji plat-
form internetowych w sprawie usunięcia 
przez nie treści również w przypadkach, 
gdy decyzje te opierają się na stosowanych 
przez platformy warunkach korzystania 
z usług. Użytkownicy mogą złożyć skargę 
bezpośrednio do platformy, zwrócić się do 

9 2022 Strengthened Code of Practice on Di-
sinformation: https://digital-strategy.ec.europa.eu/
en/library/2022-strengthened-code-practice-di-
sinformation (dostęp 3.09.2022)

10  Signatories of the 2022 Strengthened Code 
of Practice on Disinformation | Shaping Europe’s 
digital future (europa.eu) (dostęp 3.09.2022)
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pozasądowego organu rozstrzygania spo-
rów lub ubiegać się o odszkodowanie przed 
sądem.

Podzielony nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
zostanie podzielony między Komisję – od-
powiedzialną przede wszystkim za plat-
formy i wyszukiwarki internetowe liczące 
ponad 45 mln użytkowników w UE – oraz 
państwa członkowskie odpowiedzialne za 
wszelkie mniejsze platformy stosownie do 
miejsca ich siedziby.

Państwa członkowskie będą zobowią-
zane do wyznaczenia koordynatorów ds. 
usług cyfrowych, którzy będą nadzorowa-
li przestrzeganie nowych przepisów przez 
usługodawców mających siedzibę na ich 
terytorium oraz uczestniczyli w unijnym 
mechanizmie współpracy przewidzianym 
w akcie o usługach cyfrowych. Koordynator 
ds. usług cyfrowych będzie niezależnym 
organem, który ma wykonywać powierzone 
mu zadania w sposób bezstronny i przej-
rzysty. Będzie on też ważnym ośrodkiem 
regulacyjnym gwarantującym spójność 
i kompetencje cyfrowe.

Co ciekawe, koszty wszystkich tych 
działań poniosą dostawcy bardzo dużych 
platform internetowych i wyszukiwarek in-
ternetowych proporcjonalnie do wielkości 
świadczonej usługi odzwierciedlonej liczbą 
jej odbiorców w Unii. Indywidualna roczna 
opłata nadzorcza nie powinna przekraczać 
poziomu 0,05% rocznego światowego do-
chodu netto danego dostawcy.

Przepisy wirtualne, realne kary 

W ramach nowego mechanizmu egze-
kwowania, obejmującego współpracę na 
szczeblu krajowym i unijnym, prowadzo-
ny będzie nadzór nad tym, w jaki sposób 
pośrednicy internetowi dostosowują swo-
je systemy do nowych wymogów. Każde 
państwo członkowskie będzie musiało 
wyznaczyć koordynatora ds. usług cyfro-
wych – niezależny organ, który będzie 
odpowiedzialny za nadzorowanie usług 
pośredników mających siedzibę na danym 
terytorium krajowym lub za koordynację 
z wyspecjalizowanymi organami sektoro-
wymi. W tym celu organ ten będzie mógł 
nałożyć kary, w tym grzywny finansowe. 
Każde państwo członkowskie jasno określi 
kary w swoim prawie krajowym, zgodnie 
z wymogami określonymi w rozporzą-
dzeniu, zapewniając, by były one propor-
cjonalne do charakteru i wagi naruszenia, 
a jednocześnie odstraszające, aby zapewnić 
przestrzeganie przepisów.

Jeśli chodzi o bardzo duże platformy 
internetowe i bardzo duże wyszukiwar-
ki internetowe, uprawnienia nadzorcze 
i egzekucyjne będą przysługiwały Komisji 
Europejskiej, która będzie mogła nałożyć 
grzywny w wysokości do 6% całkowitego 
obrotu usługodawcy.

Przełomowe przepisy 

Mamy więc do czynienia z najważ-
niejszymi obecnie aktami prawnymi 
dotyczącymi korzystania z usług i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w in-
ternecie. Mają one szczególne znaczenie dla 
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użytkowników internetowych, przedsię-
biorców oraz platform internetowych jako 
dostawców usług cyfrowych.

W akcie o usługach cyfrowych zapro-
ponowano jeden zbiór przepisów dla całej 
UE. Wszyscy obywatele UE będą korzystać 
z takich samych praw, wspólny system eg-
zekwowania przepisów zapewni im taką 
samą ochronę, a przepisy dotyczące plat-
form internetowych będą takie same w całej 

Unii. Oznacza to ujednolicenie procedur 
powiadamiania o nielegalnych treściach, 
jednakowy dostęp do mechanizmów skła-
dania skarg i dochodzenia roszczeń na 
całym rynku wewnętrznym, jednakowe 
standardy przejrzystości systemów mode-
rowania treści lub systemów reklamowych 
oraz jednakową nadzorowaną strategię 
ograniczania ryzyka w przypadku bardzo 
dużych platform internetowych. 
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Komunikacja strategiczna jest dynamicz-
nie rozwijającym się obszarem działal-

ności zarówno NATO, jak i poszczególnych 
państw członkowskich. Jej rosnące zna-
czenie szczególnie uwidoczniło się wobec 
gwałtownego rozwoju środków masowego 
przekazu, szczególnie zaś internetu i tzw. 
mediów społecznościowych, które sprawiły, 
że zarówno informacja, jak i dezinforma-
cja stały się powszechnie dostępne w skali 
globalnej, współzawodnicząc w wyścigu 
o przekonanie do siebie coraz liczniejszych 
grup odbiorców. Właściwie skrojony czy to 
globalnie, czy pod konkretnego odbiorcę 
przekaz stał się de facto orężem w globalnej 
wojnie informacyjnej, prowadzonej przez 
wszystkich graczy globalnego środowiska 
bezpieczeństwa. Powyższe dotyczy zarów-
no państw, ugrupowań, koalicji, graczy po-
zapaństwowych, jak i organizacji międzyna-
rodowych takich jak ONZ, Unia Europejska 
czy NATO. 

Po wybuchu konfliktu Federacji Rosyj-
skiej z Gruzją w 2008 r. NATO rozpoczęło 
prace nad nabywaniem i rozbudową trwa-
łej zdolności do przeciwdziałania zagroże-
niom hybrydowym, w tym stworzeniem 

doktryny komunikacji strategicznej, umoż-
liwiającej Sojuszowi bardziej wydajne dzia-
łanie i przeciwdziałanie w środowisku in-
formacyjnym. 

Komunikacja Strategiczna (StratCom) 
jest kluczową zdolnością w zakresie re-
agowania na zagrożenia hybrydowe, które 
w swojej przeważającej większości kreowa-
ne są właśnie w środowisku informacyjnym 
(Information Environment – IE), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem cyberprzestrzeni. 

Należy przy tym zauważyć, że działa-
nia hybrydowe wobec NATO i jego państw 
członkowskich są np. prowadzone przez 
Federację Rosyjską już od czasu odzyskania 
przez nią równowagi po okresie słabości, 
który wiązał się z przejściem od Związku 
Radzieckiego do Federacji Rosyjskiej na 
przełomie XX i XXI wieku. Od czasu kon-
fliktu z Gruzją w 2008 r. możemy mówić 
wręcz o „nowej zimnej wojnie”1 – wojnie 

1 Termin ten został po raz pierwszy przedsta-
wiony przez Edwarda Lucasa w 2008 r. w książce 
Nowa zimna wojna, gdzie autor twierdził, że woj-
na ta już jest de facto prowadzona przez Federację 
Rosyjską, patrz: Nowa zimna wojna, wyd. Kurhaus 
Publishing, 2015.

płk Dariusz Niedzielski

Wojskowa doktryna komunikacji strategicznej NATO  
i jej znaczenie dla Polski
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prowadzonej zgodnie z tzw. koncepcją 
Gierasimowa2.

Rozwój zdolności NATO w zakresie 
StratCom odbywał się więc jednocze-
śnie  z ich rozbudową w szerszym kontek-
ście przeciwdziałania zagrożeniom hybry- 
dowym.

Pierwszy sojuszniczy dokument – 
NATO Strategic Communications Policy3 – 
powstał już w 2009 r. i stanowił podwalinę 
działań służb dyplomatycznych i prasowych 
w środowisku informacyjnym, ale nie dawał 
jasnej wykładni do takich działań w odnie-
sieniu do wojskowych zdolności w obszarze 
komunikacji strategicznej. 

Na przestrzeni kolejnych kilku lat 
NATO konsekwentnie rozwijało i dosko-
naliło zdolności swoje, jak i państw człon-
kowskich do efektywnego funkcjonowania 
w wymiarze informacyjnym międzynaro-
dowego środowiska bezpieczeństwa. 

Takim konkretnym działaniem jest na 
przykład powołanie w 2014 r. Centrum Do-
skonalenia w zakresie Komunikacji Strate-
gicznej (StratCom CoE) w Rydze, którego 
jednym z państw-założycieli jest również 
Polska. Działalność Centrum skupia się jed-
nak na pracach analitycznych i eksperckich 
w głównych obszarach cząstkowych komu-
nikacji strategicznej, zdefiniowanych przez 
Sojusz: dyplomacji publicznej, wojskowej dy-
plomacji publicznej, działań informacyjnych 
i działań psychologicznych. StratCom CoE 

2 Koncepcja przedstawiona m.in. w artykule 
na łamach „Kuriera Wojenno-Przemysłowego” – 
https://www.vpk-news.ru/articles/14632

3 PO(2009)0141, NATO Strategic Communi-
cations Policy, 29.09.2009 r.

jest więc niejako intelektualnym zapleczem 
Sojuszu, jego prace służą bardziej budowie 
świadomości informacyjnej i wskazywa-
niu potencjalnych kierunków rozwoju niż 
osiąganiu konkretnych zdolności cywilnych 
czy militarnych. 

W wymiarze wojskowym pierwszym 
dokumentem sojuszniczym ukierunkowu-
jącym prace w obszarze komunikacji stra-
tegicznej były, przyjęte przez Komitet Woj-
skowy Kwatery Głównej NATO w 2017 r.4, 
wytyczne do realizacji komunikacji strate-
gicznej. Określały między innymi ogólne 
zasady współdziałania elementów kinetycz-
nych z niekinetycznymi, głównie poprzez 
prowadzenie operacyjnych działań infor-
macyjnych jako funkcji koordynującej dzia-
łania kinetyczne i niekinetyczne, zgodnie 
z wytycznymi komunikacji strategicznej. 
Skoordynowana cywilna i wojskowa komu-
nikacja strategiczna daje NATO narzędzie 
do prowadzenia skutecznych działań de-
fensywnych i ofensywnych w środowisku 
informacyjnym, a poprzez to – wpływania 
na środowisko bezpieczeństwa międzyna-
rodowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że o ile 
„cywilny” StratCom dotyczy w zasadzie 
jedynie dyplomacji publicznej, o tyle jego 
wojskowy aspekt poszerza, poprzez wyko-
rzystanie narzędzi działań psychologicz-
nych i informacyjnych, zakres efektywnego 
oddziaływania komunikacji strategicznej 
podczas prowadzenia operacji oraz sytu-
acji kryzysowych. Umożliwia to Sojuszowi 
prowadzenie szerzej zakrojonych, bardziej 

4  Military Committee (MC) 0628, NATO 
Military Policy on Strategic Communications.
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efektywnych działań w sytuacjach, np. gdy 
uzna on działania prowadzone wobec 
NATO lub jego państwa członkowskie za 
zagrożenie, w tym zagrożenie hybrydowe.

NATO dostrzegało w dalszym ciągu ko-
nieczność zapewnienia sobie zdolności nie 
tylko do reagowania na bieżące wydarzenia, 
ale również do aktywnego, strategicznego 
wpływania na środowiska bezpieczeństwa 
międzynarodowego, w tym także, a może 
przede wszystkim, poprzez skoordynowa-
ne działania komunikacyjne, obejmujące 
wszystkie zdolności, także w wymiarze 
militarnym. Dlatego też Sojusz rozpoczął 
prace nad wojskowym dokumentem dok-
trynalnym, który regulowałby współdziała-
nie wszystkich zdolności komunikacyjnych 
w ramach jednolitych struktur komunikacji 
strategicznej. 

Bez wątpienia dodatkowym bodźcem 
do podjęcia tych prac był trwający od ro-
syjskiej agresji na Ukrainę i aneksji Krymu 
w 2014 r. konflikt rosyjsko-ukraiński, któ-
ry w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na 
terytorium wschodniej Ukrainy w 2022 r. 
przekształcił się w otwartą wojnę. Jednym 
z kluczowych aspektów tej agresji była pro-
wadzona przez Rosję wojna informacyjna. 

Będący obecnie na etapie gorącej woj-
ny konflikt, do którego Federacja Rosyjska 
przygotowywała się starannie przez ostatnie 
kilkanaście lat, jest też pierwszą w historii 
konfliktów wojną hybrydową, tj. konfliktem 
wykorzystującym całą paletę działań po-
litycznych, ekonomicznych, cybernetycz-
nych, a szczególnie informacyjnych, które 
prowadzone były poniżej progu tradycyjnie 
pojmowanej wojny. 

Pomimo wielokrotnej różnicy potencja-
łów sił zbrojnych, przewagi technologicz-
nej i wieloletnich przygotowań Federacja 
Rosyjska nie tylko jednak nie osiągnęła 
zamierzonych celów militarnych i poli-
tycznych, tj. rozbicia sił zbrojnych Ukrainy 
i podporządkowania politycznego pokona-
nego państwa, ale wręcz poniosła porażkę. 
W trwającym od lutego 2022 r. konflikcie 
wojska rosyjskie w wielu miejscach przeszły 
do obrony. Największą jednak porażkę Fe-
deracja Rosyjska ponosi nie na fizycznym, 
lecz informacyjnym polu bitwy, w którym 
jej dominacja wydawała się pewnikiem 
w chwili wybuchu aktywnej fazy konfliktu. 

Strona ukraińska błyskawicznie zaada-
ptowała bowiem struktury całego państwa 
do prowadzenia skutecznej wojny infor-
macyjnej, zapewniła koordynację przekazu 
medialnego oraz skuteczne współdziałanie 
wszystkich zdolności kinetycznych i nieki-
netycznych w przeciwdziałaniu rosyjskiej 
agresji. Innymi słowy – Ukraina zbudowa-
ła i uruchomiła bardzo efektywny system 
StratCom, realizowany na wszystkich po-
ziomach państwa. 

Skuteczność ukraińskiego systemu ko-
munikacji strategicznej w przeciwdziałaniu 
rosyjskiej agresji wywarła na państwach 
Sojuszu ogromne wrażenie, udowadniając 
w praktyce, jak istotnym komponentem 
współczesnego pola walki jest środowisko 
informacyjne oraz pokazując, jak efektyw-
nie skoordynowany system komunikacji 
strategicznej może wpływać na rezultaty 
działań bojowych. Wnioski z działań in-
formacyjnych Ukrainy stanowiły także do-
wód wagi efektywnego, skoordynowanego 
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systemu komunikacji strategicznej w szerzej 
pojmowanych konfliktach hybrydowych, 
szczególnie w środowisku informacyjnym.

Warto podkreślić, że agresja Federacji 
Rosyjskiej w Ukrainie jest nie tylko kon-
fliktem między dwoma państwami – jedno-
cześnie bowiem agresor prowadził szeroko 
zakrojone działania hybrydowe przeciwko 
NATO i jego państwom członkowskim. 
Celem tych działań było zniwelowanie lub 
przynajmniej ograniczenie wsparcia dla za-
atakowanego państwa przy jednoczesnym 
wykorzystaniu konfliktu do podkopania 
sojuszniczej jedności i wzajemnego zaufa-
nia sojuszników oraz, bardziej długofalowo, 
do zakwestionowania całego obecnego sys-
temu bezpieczeństwa międzynarodowego. 

NATO podczas swoich prac nad roz-
wojem holistycznego systemu komunikacji 
strategicznej obserwowało działania i prze-
ciwdziałania w środowisku informacyjnym 
podejmowane przez obie strony konflik-
tu i uwzględniło obserwacje i wnioski  
w opracowanej w Komitecie Wojskowym 
KG NATO (NATO Military Committee)5, 
sojuszniczej doktrynie standaryzacyjnej 
wojskowej komunikacji strategicznej (Allied 
Joint Doctrine for Strategic Communications – 
AJP-10). Dokument ten jest uzupełnieniem 

5 Komitet Wojskowy (KW) NATO stanowi 
najwyższą władzę wojskową Sojuszu. W stosunku 
do Rady Północnoatlantyckiej, będącej najwyższą 
władzą polityczną Sojuszu, KW pełni funkcję do-
radczą w kwestiach wojskowych. Doradztwo to 
oparte jest na konsensusie wypracowanym wspól-
nie przez wszystkich wojskowych szefów obrony 
państw członkowskich NATO. https://www.nato.
int/ims/docu/mc-brochure-for-mccs-poland-07.
pdf (dostęp 1.08.2022 r.).

wspomnianej wcześniej doktryny cywilnej 
z 2009 r. oraz wytycznych do realizacji ko-
munikacji strategicznej z 2017 r. Wszystkie 
trzy dokumenty łącznie stanowią holistycz-
ne podejście sojuszu do StratCom. Tak długi 
odstęp czasowy pomiędzy powstaniem po-
szczególnych dokumentów wynikał m.in. 
z faktu, że komunikacja strategiczna przez 
wiele lat była postrzegana głównie jako 
wyłączna domena dyplomacji publicznej 
(public diplomacy), dotycząca działań po-
litycznych NATO z relatywnie niewielkim 
wkładem militarnym, polegającym głównie 
na wspieraniu i amplifikacji tez dyplomacji 
publicznej. Dopiero atak hybrydowy Fe-
deracji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. był 
bodźcem, który – uświadamiając rolę mili-
tarnych aspektów komunikacji strategicznej 
w efektywnym oddziaływaniu i przeciw-
działaniu w środowisku informacyjnym – 
zapoczątkował aktywne prace NATO, jak 
i poszczególnych państw sojuszniczych na 
rzecz budowy, utrzymania i rozwoju woj-
skowych zdolności operacyjnych StratCom.

Podstawowym celem AJP-10 jest za-
pewnienie efektywnego funkcjonowania 
komunikacji strategicznej, jej elementów 
składowych, w tym funkcji sztabowych 
i zdolności komunikacyjnych sojuszniczych 
dowództw, oraz ich integracja w procesach 
planistycznych, a także prowadzenie i ocena 
działań z uwzględnieniem poziomu strate-
gicznego, operacyjnego i taktycznego. 

Wskazanym przez autorów kontekstem 
merytorycznym dokumentu jest operowa-
nie struktur wojskowych Sojuszu w między-
narodowym środowisku bezpieczeństwa, 
w którym aktorzy militarni i niemilitarni 
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stanowią stałe zagrożenia konwencjonalne, 
niekonwencjonalne i hybrydowe. Wyraża 
się to działaniami informacyjnymi wymie-
rzonymi w NATO w ramach nieustannego, 
globalnego cyklu informacyjnego. Wobec 
tych wyzwań komunikacja strategiczna sta-
je się kluczowym elementem zachowania 
strategicznego znaczenia Sojuszu i warun-
kiem sine qua non dla sukcesu podejmowa-
nych operacji. Spójna komunikacja strate-
giczna zapewnia, że działania kinetyczne 
i niekinetyczne oraz przekazy zewnętrzny 
i wewnętrzny są zgodne z przyjętą narracją 
komunikacji strategicznej tak, by wywołać 
efekt maksymalnej synergii. 

AJP-10 wskazuje kluczową rolę wła-
śnie komunikacji strategicznej jako pod-
stawy wszelkich działań informacyjnych 
i komunikacyjnych Sojuszu. Tym samym 
staje się ona główną funkcją zapewniającą, 
że wszystkie planowane i podejmowane 
działania uwzględniają wymóg informo-
wania i wpływania na postrzeganie NATO 
i stosunek do niego oraz wpływania na za-
chowania docelowych grup odbiorców, tak 
by osiągać przez to postawione cele. 

Wdrożenie doktryny standaryzacyjnej 
AJP-10 jako dokumentu nadrzędnego wy-
musi również adaptację innych, już istnie-
jących dokumentów standaryzacyjnych 
obszarów składowych StratCom, czyli 
doktryn komunikacji publicznej (Military 
Public Affairs – MPA), działań informacyj-
nych (InfoOps) i działań psychologicznych 
(PSYOPS), tak by umożliwić ich integrację 
w ramach komunikacji StratCom. 

AJP-10 jest także zestawem wytycz-
nych dla dowódców i sztabów NATO na 

wszystkich szczeblach i poziomach dowo-
dzenia, umożliwiając im zrozumienie śro-
dowiska informacyjnego i aktywne współ-
działanie w jego kształtowaniu zgodnie 
z celami Sojuszu. Opisuje główne pryncypia 
StratCom, zasady jego integracji w proce-
sach planistycznych, definiuje role i zakresy 
odpowiedzialności na wszystkich szcze-
blach i poziomach dowodzenia oraz jego 
relacje z działaniami informacyjnymi jako 
funkcją sztabową oraz zdolnościami infor-
macyjnymi, którymi są MPA i PSYOPS.

Jako obowiązujący dokument doktry-
nalny dla struktur sojuszniczych AJP-10 
jest także dokumentem odniesienia dla so-
juszników i partnerów, oferując ramy misji, 
operacji i zadań prowadzonych w ramach 
koalicji państw sojuszniczych i innych 
państw partnerskich oraz organizacji.

Dokument podaje definicję komunika-
cji strategicznej w kontekście NATO jako 
integrację zdolności komunikacyjnych 
i sztabowej funkcji działań informacyjnych 
z innymi działaniami militarnymi, celem 
zrozumienia i kształtowania środowiska 
informacyjnego zgodnie ze strategicznymi 
celami Sojuszu.

 Zgodnie z zapisami dokumentu 
w strukturach sojuszniczych poziomu stra-
tegicznego (KG NATO, Sojusznicze Do-
wództwo Operacyjne – ACO i Sojusznicze 
Dowództwo Transformacyjne – ACT) oraz 
operacyjnego (Dowództwa Operacyjne 
w Brunssum i Neapolu oraz dowództwa 
rodzajów sił zbrojnych) zostaną powołane 
do życia komórki (zarządy) komunikacji 
strategicznej – J-10 (patrz: rys. 2 – Strat-
Com w strukturze dowództw NATO), 
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odpowiedzialne za StratCom jako funkcję 
sztabową grupy dowodzenia dowództwa. 

Warto podkreślić, że zgodnie z roz-
wiązaniem przyjętym w AJP-10 zarówno 
szef komórki (zarządu) StratCom J-10, jak 
i szef podległej mu komórki prasowej/ko-
munikacji publicznej (Chief Public Affairs – 
CPAO) zachowują bezpośredni dostęp do 
dowódcy, ten ostatni – jako bezpośredni, 
niezależny doradca dowódcy w zakresie 
komunikacji publicznej. Pozostałe obsza-
ry komunikacji strategicznej (Info Ops, 
PSYOPS) podlegają szefowi J-10. 

Jako funkcja sztabowa komórka Strat-
Com będzie odpowiedzialna za zapew-
nienie zrozumienia pełnego spektrum 
środowiska informacyjnego we wszystkich, 
istotnych z punktu widzenia dowództwa, 
grupach odbiorców oraz za oddziaływanie 

w oparciu o tę wiedzę, z wykorzystaniem 
wszystkich sposobów komunikacji, obej-
mujące działania, obrazy i słowa, tak by 
właściwie informować i wpływać na po-
strzeganie i zachowanie docelowych grup 
odbiorców. Proces realizacji StratCom 
będzie prowadzony na wszystkich pozio-
mach i szczeblach dowodzenia, zgodnie 
z zakresem wskazanym na rys. 3 – proces 
komunikacji strategicznej w NATO. 

Rozwiązania przyjęte w AJP-10 umoż-
liwiają pełną synchronizację i koordynację 
wszystkich działań podejmowanych w śro-

dowisku informacyjnym, w przeciwień-
stwie do obecnie funkcjonujących, które 
rozdzielały poszczególne obszary pomiędzy 
kompetencje różnych pionów dowództwa 
(Info Ops – J-3 lub J-9, PSYOPS – J-2, J-3, 
J-9, MPA – komórka doradcza dowódcy), 

Rys. 2: StratCom w strukturze dowództw NATO
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co znacznie utrudniało ich współpracę 
i koordynację, co z kolei przekładało się na 
ograniczoną efektywność StratCom jako 
takiego i w znacznym stopniu niwelowało 
efekt synergii. 

Dokument, po jego ratyfikacji przez 
państwa członkowskie w tym roku, wej-
dzie do użytku w Sojuszu w 2023 r. i będzie 
dokumentem obowiązującym wszystkie 
dowództwa sojusznicze oraz będzie sta-
nowił podstawę merytoryczną do budowy 
stosownych struktur narodowych w pań-
stwach NATO. 

AJP-10 stanowi poważną zmianę jako-
ściową dla NATO i państw sojuszniczych. 
Jej wejście w życie oznaczać będzie zmiany 
strukturalne i kompetencyjne wszystkich 
obszarów składowych i wymusi adaptację 
ich dokumentów doktrynalnych, tak by 

zapewnić ich efektywną współpracę w ra-
mach jednolitej struktury StratCom. 

Jej realizacja w Sojuszu oraz adaptacja 
rozwiązań narodowych tak, by były one 
spójne z sojuszniczymi, spowoduje, że nie 
tylko NATO jako takie, ale również resorty 
obrony oraz siły zbrojne poszczególnych 
państw uzyskają zdolność synergicznego 
oddziaływania w środowisku informacyj-
nym. Zapewnienie tożsamości rozwiązań 
doktrynalnych spowoduje również, że moż-
liwe będzie holistyczne podejście do komu-
nikacji strategicznej, gdzie działania NATO 
i państw członkowskich będą się nawzajem 
dopełniać, skutkując skokowym wzrostem 
ich efektywności i synergii na wszystkich 
szczeblach i poziomach dowodzenia.

Wymagać to będzie jednak aktualiza-
cji i adaptacji aktualnych dokumentów 

Rys. 3: Proces komunikacji strategicznej w NATO
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doktrynalnych i uregulowań dotyczących 
komunikacji strategicznej i jej poszczegól-
nych obszarów, również na poziomie na-
rodowym. 

W resorcie obrony narodowej Centrum 
Doktryn i Szkolenia SZ RP już rozpoczęło 
prace nad opracowaniem narodowej dok-
tryny DD-10, która będzie spójna z doktry-
ną sojuszniczą i pozwoli żołnierzom Woj-
ska Polskiego na skuteczne współdziałanie 
w ramach struktur NATO, jak i na poziomie 
bilateralnym z innymi państwami sojusz-
niczymi i partnerskimi. Ponadto narodo-
wy dokument umożliwi również właściwą 
koordynację obszarów StratCom na pozio-
mie narodowym, w tym jej uwzględnienie 
w szkoleniu i w prowadzonych działaniach. 
Utworzenie komórek (zarządów) komuni-
kacji strategicznej w dowództwach pozio-
mu operacyjnego i strategicznego pozwoli 
także na lepszą współpracę personelu służb 
komunikacyjnych, Info Ops i PSYOPS oraz 
lepszą koordynację ich działań. Poprawi 
także współdziałanie wojsk w zakresie 
działań kinetycznych i niekinetycznych na 
wszystkich etapach przygotowania, szkole-
nia i działania SZ RP. 

Wdrożenie systemu komunikacji strate-
gicznej sprawi także, że specjaliści poszcze-
gólnych jej obszarów będą mogli wspólnie 

szkolić się i służyć w jednolitych komór-
kach, co z kolei umożliwi lepsze wzajemne 
zrozumienie zadań i wynikających z nich 
potrzeb. 

Doświadczenia Ukrainy z wojny obron-
nej, będącej skutkiem rosyjskiej agresji, 
wskazują, że przeciwdziałania informacyj-
ne oraz aktywne operacje informacyjne 
w oparciu o wydolną strukturę i efektyw-
ne zdolności komunikacji strategicznej 
są skuteczne o tyle, o ile są podejmowane 
w sposób skoordynowany na poziomie ca-
łego państwa, w ramach jasno określonych 
kompetencji poszczególnych aktorów sceny 
politycznej i wojskowej. 

Dlatego też NATO oraz państwa sojusz-
nicze wprowadzają rozwiązania mające na 
celu maksymalne wykorzystanie tych do-
świadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu 
stosownych rozwiązań doktrynalnych. 

Najbliższe lata będą okresem dynamicz-
nego rozwoju komunikacji strategicznej na 
wszystkich szczeblach i poziomach w wy-
miarze narodowym, sojuszniczym i koali-
cyjnym. Doświadczenia dzięki temu zdo-
byte pozwolą na skuteczne funkcjonowanie 
i oddziaływanie sił zbrojnych, ale również 
całego systemu StratCom w międzynarodo-
wym środowisku bezpieczeństwa, a szcze-
gólnie w środowisku informacyjnym. 
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28.04. Nowa narracja rosyjskiej pro-
pagandy: Polska chce odzyskać swoje 
historyczne tereny na Ukrainie (Cyber 
Defence24). Polska planuje odzyskać swo-
je historyczne tereny na Ukrainie przy po-
mocy silnego sojuszu zawartego z Waszyng-
tonem – twierdzi S. Naryszkin, dyrektor 
Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji. To 
nowa narracja rosyjskiej propagandy. 
29.04. Wybrane tezy dezinformacyjne 
rosyjskich działań informacyjnych (Di-
sinfo Digest). Polska traci kontrolę nad 
siłami USA w Polsce z powodu wyłącze-
nia ich spod polskiego prawa. 1) Żołnierze 
wojsk sojuszniczych w Polsce są wystraszeni 
potencjalnym konfliktem z Rosją. 2) Wojska 
USA stacjonujące w Polsce nie mają odpo-
wiedniego morale do udziału w wojnie, 
sprawdzają się wyłącznie w konfrontacji 
z nieuzbrojonymi cywilami. 3) Żołnierze 
NATO coraz częściej unikają pełnienia 
służby w Polsce, korzystając ze zwolnień 
lekarskich lub nie przedłużając kontraktów. 
29.04. Analiza pt. Polska „przygoto-
wuje się” do ataku na Ukrainę, lecz 
wyposaża również ukraińską armię – 
bieżące przekazy propagandowe Kremla 

(Fundacja CBWŚB). Kreml odświeżył wą-
tek rzekomych przygotowań Polski do za-
jęcia zachodniej Ukrainy. Linie fałszywych 
narracji: 1) Polsce nie można ufać. 2) Woj-
sko Polskie rozpoczęło ćwiczenia z zakresu 
przejęcia kontroli nad Ukrainą. 3) Polska 
pomaga Ukrainie, by odwrócić uwagę od 
swoich „agresywnych zamiarów”. 4) Polska 
dokona podziału Ukrainy wraz z Rumunią. 
5) Polska wraz z Rumunią dokona ataku na 
Mołdawię. 6) Polska od wielu lat przygo-
towuje się do zajęcia Ukrainy. 7) Rozpad 
Ukrainy następuje i nastąpi z winy Zachodu.
30.04. Ukraiński minister kultury: 
rosyjska dezinformacja szerzy chaos 
w Europie (PAP). Rosyjska dezinfor-
macja „szerzy chaos w Europie” – ostrzegł 
ukraiński minister kultury O. Tkaczenko. 
Kiedy zaczęła się wojna, kanały rosyjskiej 
propagandy takie jak Pierwszy Kanał, Ntv 
i inne zmieniły ramówkę, by całkowicie 
poświęcić ją wiadomościom. Otrzymują 
dużo pieniędzy, by szerzyć dezinformację 
nie tylko w Rosji, ale także w Europie.
30.04. Fronty informacyjne Rosji 
i Ukrainy. Przekazy te często są sprze- 
czne, A. Sadowski (Cyber Defence24, 

Bogumiła Piekut

Przegląd  publikacji na temat dezinformacji
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CyberMagazyn). Rozpętanie agresywnej 
wojny w Ukrainie przez Rosję jest szeroko 
analizowane pod względem wykorzystania 
przez obie jej strony elementów walki infor-
macyjnej oraz narzucania swoich narracji, 
związanych z toczącymi się wydarzeniami. 
Obserwacja obu „frontów informacyjnych” 
pokazuje te same wydarzenia w komplet-
nie innym świetle, często stojące ze sobą 
w sprzeczności. Wg badań Centrum Levady 
z kwietnia 2022 aż dla 70% respondentów 
głównym źródłem wiadomości są kanały te-
lewizyjne, co przy 54% wskaźniku zaufania 
każe sądzić, że narracje Kremla publikowa-
ne w telewizji są dość dobrze przyjmowane 
w przekroju społeczeństwa. Podjęcie komu-
nikacji z wyizolowanym oraz zdezinformo-
wanym społeczeństwem jest niezmiernie 
trudne. Nie tylko poprzez brak realnych 
kanałów dotarcia, ale także ze względu na 
wykształcone klatki poznawcze, które sku-
tecznie blokują komunikaty niezgadzające 
się z oficjalnym rządowym przekazem. 
1.05. Kampania dezinformacyjna 
Kremla na temat wojny na Ukrainie. 
Fabryka trolli działała w mediach spo-
łecznościowych (Głos Pomorza). Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Bry-
tanii poinformowało, że Rosja wykorzystuje 
fabrykę trolli do rozpowszechniania dezin-
formacji na temat wojny na Ukrainie. Trol- 
le działają w mediach społecznościowych. 
Atakują również polityków w wielu krajach, 
w tym w Wielkiej Brytanii i RPA. Wielka 
Brytania powołała się na finansowane 
przez ten kraj badania eksperckie, których 
nie opublikowała. Analizy ujawniły, w jaki 
sposób kampania dezinformacyjna Kremla 

miała na celu manipulowanie międzynaro-
dową opinią publiczną na temat rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę, zwiększenie poparcia 
dla niej i rekrutację nowych sympatyków. 
1.05. Rosjanie znów kłamią, że Polska 
chce przejąć Lwów. „Kreują Polskę na 
siłę zła i marionetkę USA”, Ż. Goto-
walska (Wirtualna Polska). Propaganda 
rosyjska sugeruje, że Polacy chcą przejąć 
Lwów i zagarnąć zachodnie tereny Ukrainy. 
To część rzekomego spisku z Zachodem. 
– Rosyjski aparat propagandowy od wielu 
lat kreuje Polskę na „siłę zła”, która poprzez 
swoje „podłe intrygi i rusofobię” szkodzi 
pokojowi w regionie. 
2.05. Żaryn: białoruska propaganda 
kontynuuje wywieranie presji na Polskę 
(PAP). Białoruska propaganda kontynuuje 
wywieranie presji na Polskę, by zaakcep-
towała szlak nielegalnej migracji – zazna-
czył rzecznik ministra koordynatora służb 
specjalnych S. Żaryn. Dodał, że białoruskie 
media piszą o szkodach, jakie spowoduje na 
Białorusi budowane ogrodzenie. 
2.05. Rosyjscy dyplomaci odpowiada-
ją za dezinformację. To część ich pra-
cy (Cyber Defence24). Rosyjski korpus 
dyplomatyczny dysponuje setkami kont 
w mediach społecznościowych – wskazuje 
„The Washington Post” – działając jak glo-
balna sieć propagandowa, w której te same 
twierdzenia są przetwarzane i dostosowy-
wane do różnych odbiorców w różnych 
krajach. Każdego tygodnia od początku 
wojny dyplomaci publikowali tysiące po-
stów, zdobywając ponad milion interakcji 
na Twitterze tygodniowo – skomentował tę 
kwestię M. Schliebs, badacz dezinformacji 
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w Oxford Internet Institute na Uniwersyte-
cie Oksfordzkim. Zajmował się śledzeniem 
ponad 300 kont w mediach społecznościo-
wych, powiązanych z rosyjskimi ambasada-
mi, konsulami i dyplomatami. 
3.05. Od infodemii do wojny informa-
cyjnej (EDMO BELUX). Od antyszcze-
pionkowców do propagandy wojennej. 
Analiza 225 niderlandzkojęzycznych kana-
łów Telegramu, z których część ma siedzibę 
w Belgii, pokazuje, jak wiele łączy dezinfor-
mację związaną z COVID-19 z prorosyj-
ską propagandą wojenną. Opublikowane 
badanie pokazuje również, w jaki sposób 
zjawisko to wpisuje się w globalny trend 
konwergencji narracji na te dwa tematy. 
4.05. Żaryn: rosyjska propaganda in-
synuuje, że rząd RP ma roszczenia tery-
torialne wobec Ukrainy (PAP). – Rosyj-
ska propaganda od wielu miesięcy oczernia 
Polskę, insynuując, że rząd RP ma roszcze-
nia terytorialne wobec Ukrainy czy Biało-
rusi – zaznaczył rzecznik prasowy ministra 
koordynatora służb specjalnych S. Żaryn. 
Dodał, że jest to motyw wykorzystywany 
w celu skłócenia Polaków i Ukraińców. 
4.05. Żaryn: propaganda Kremla zno-
wu próbuje zastraszać Zachód wizją 
wojny nuklearnej (PAP). – Rosyjska 
propaganda kolejny raz próbuje zastraszać 
Zachód wizją wojny nuklearnej – napisał 
na Twitterze rzecznik prasowy ministra 
koordynatora służb specjalnych S. Żaryn. 
Tym razem propagandysta Kremla grozi 
atakiem na instalacje USA w Niemczech. 
4.05. Analiza pt. Rosyjskie treści propa-
gandowe pojawiające się obecnie w pol-
skiej infosferze (Fundacja CBWŚB). 

Główne narracje: władze RP chcą wcią-
gnąć Polskę w wojnę z Rosją; WP jest słabe 
i niezdolne do obrony; obecność w NATO 
to przejaw podległości wobec USA, co do-
prowadzi Polskę do zniszczenia; sankcje na 
Rosję to problem tylko dla gospodarki RP; 
wkrótce w Polsce zabraknie gazu; Ukraina 
musi skapitulować dla własnego dobra; 
wojna na Ukrainie to prowokacja NATO; 
Zachód chce wojny z Rosją i zniszczenia 
Polski; w RP jest cenzura (niszczone są „nie-
zależne, prawdziwie polskie media”), RP jest 
„ukrainizowana”; Ukraińcy to „zwyrodniali 
naziści”, zagrażają Polakom; państwo ukra-
ińskie to struktura „nazistowska”, będzie 
nam zagrażać. 
4.05. Wojsko Polskie postawione „do 
stanu pełnej gotowości bojowej”, by 
chronić Lwów i Wołyń? Ten rozkaz jest 
fałszywką (Konkret24). W mediach 
społecznościowych krąży rzekomy roz-
kaz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych o postawieniu w stan pełnej go-
towości trzech polskich batalionów – prze-
strzegamy, to fałszywy dokument. Przekaz 
przyszedł do polskiej sieci z rosyjskojęzycz-
nego internetu. 
 4.05. W jaki sposób Rosja wykorzy-
stuje fałszywą weryfikację w swoim ar-
senale dezinformacyjnym (DFRLab). 
Placówki związane z Kremlem wykorzy-
stują badania open-source i weryfikację 
faktów, aby uczynić dezinformację bardziej 
wiarygodną. Wykorzystywanie przez Rosję 
fake fact-checkingu stanowi potrójne za-
grożenie, ponieważ (1) zniekształca sposób 
postrzegania wojny na Ukrainie i Zacho-
du przez obywateli Rosji; (2) zniekształca 
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sposób postrzegania wojny na świecie; oraz 
(3) podważa wiarygodność legalnych insty-
tucji weryfikujących fakty, zanieczyszczając 
środowisko informacyjne. 
5.05. Rosyjska propaganda znów ude-
rza w Polskę. Polacy mają szpiegować 
na rzecz Ukrainy (radio ZET). Rosyjska 
agencja RIA Novosti podała, powołując się 
na źródła w rosyjskiej bezpiece, że Polacy od 
dziesięciu lat mają pracować jako agenci dla 
Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. 
Polacy pracują na rzecz ukraińskiego wy-
wiadu – podała w RIA Novosti. To kolejny 
przejaw rosyjskiej propagandy, która moc-
no atakuje Polskę za jej opowiedzenie się 
po stronie zaatakowanej Ukrainy. Zdaniem 
rosyjskiej agencji współpraca wywiadowcza 
między Polakami a Służbą Wywiadu Zagra-
nicznego Ukrainy ma trwać od 2012 roku. 
To kolejny przypadek, gdy Rosja oskarża 
Polskę o akt szpiegostwa. 
5.05. W krainie kolorowych matrioszek 
– jak działa rosyjska dezinformacja? 
(Demagog). Matrioszka. Rozkładamy ją 
na części, wydaje nam się, że rozwikłanie 
zadania jest już blisko. Szukamy jej źródła. 
Na końcu zawsze ta sama kolorowa – choć 
dużo mniejsza – lalka. U swoich fundamen-
tów rosyjska dezinformacja działa właśnie 
w ten sposób. Jej podstawowym mecha-
nizmem jest mnożenie źródeł informacji 
w ramach podsuniętego wzorca. To właśnie 
system matrioszek – przez historyka i au-
tora M. Świerczka opisywany jako „dezin-
formacja doskonała”, w której każde kolejne 
podrzucone źródło zdobywa nasze rosnące 
zaufanie…, stale wyprowadzając na ma-
nowce. Kluczem do efektywnego działania 

rosyjskiej dezinformacji jest uruchomie-
nie jej na co najmniej kilku poziomach 
jednocześnie. Na ekosystem rosyjskiego 
agitpropu składa się pięć filarów. Każdy 
z nich polega na wykorzystywaniu oficjal-
nych rządowych komunikatów, informacji 
finansowanych przez ośrodki państwowe, 
zastępczych źródeł, „zbrojeniu” mediów 
społecznościowych oraz dezinformacji 
wykorzystującej cyberprzestrzeń do for-
sowania określonych narracji sprzyjających 
polityce Kremla. 
7.05. W Warszawie ogłoszono, że polscy 
żołnierze już biorą udział w walkach 
na Ukrainie (RIA Novosti). Propaganda 
rosyjska donosi o sensacji, powołując się 
na prorosyjskiego polskiego „politologa” 
Konrada Rękasa. Twierdzi on, że obywa-
tele RP są tam nie jako ochotnicy, ale na-
jemnicy i „żołnierze wysyłani na rozkaz”. 
Jego zdaniem Rosja faktycznie jest w sta-
nie wojny z całym amerykańskim blokiem, 
a działania zbrojne mogą trwać „do ostat-
niego ukraińskiego żołnierza wysłanego 
na front w ramach zbrodniczych planów 
Kijowa i Zachodu”. I nawet wtedy Ukraina 
nie przestanie być polem bitwy, bo Polacy, 
Kanadyjczycy, Brytyjczycy i inni będą nadal 
walczyć w ukraińskich mundurach.
8.05. OKO.press opublikowało arty-
kuł Anny Mierzyńskiej pt. Rosyjskie 
fałszywki. Jak kremlowscy propagan-
dziści fabrykują fake newsy? Jak zauwa-
ża autorka, kremlowscy propagandziści na 
froncie wojny informacyjnej ostatnio coraz 
częściej popełniają rażące błędy w fabryko-
waniu fałszywek. Jednym z przykładów jest 
nieistniejący polski rozkaz rozprowadzany 
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w sieci – miał być zaadresowany do pol-
skiego generała, który kilka tygodni wcze-
śniej odszedł ze służby. Sfabrykowany 
rozkaz najpierw szeroko rozchodził się 
na Telegramie, potem stał się newsem na 
rosyjskojęzycznych blogach i w rosyjskich 
mediach. Oczywiście prezentowano go jako 
autentyczny dokument. Można było o nim 
przeczytać m.in. na portalach: EADaily, sm.
news, news2.ru, Pravda, APN, Rambler, 
Donpress, Vojennoje Dielo oraz na platfor-
mach społecznościowych i blogowych, po-
pularnych w Rosji (VK, OK, LiveJournal). 
Tylko niektóre zaznaczały, że dokument nie 
został jeszcze potwierdzony. 
9.05. Rosyjskie działania propagando-
we w kontekście 9 maja – „Dnia Zwy-
cięstwa” (Fundacja CBWŚB). Kluczowe 
narracje propagandowe powstałe w efekcie 
przemówienia W. Putina oraz te, które stwo-
rzone zostały po jego wystąpieniu: 1) Rosja 
proponowała Zachodowi „uczciwy” układ 
dot. bezpieczeństwa w regionie. Zachód go 
odrzucił, będąc głuchym na prośby i suge-
stie Rosji. 2) Donbas i Krym to historyczne 
ziemie rosyjskie. 3) Rosja walczy o wiarę, 
historię i wartości. 4) Zachód rozpala ru-
sofobię i falsyfikuje historię. 5) Zachód 
chciał rozbić Rosję od wewnątrz – osłabić 
(poprzez działania hybrydowe i militarne). 
6) Rosja broni się przed Zachodem. 7) Tzw. 
Doniecka i Ługańska Republika Ludowa 
walczą o „swoją ziemię”. 8) Zachód wspiera 
nazizm. 9) Rosja broni wszystkich narodów 
i kultur (jest krajem wielokulturowym).
9.05. Eksperci o dezinformacji w czasie 
wojny w Ukrainie (Cyber Defence 24). 
21  kwietnia 2022 r. w Auli Biblioteki 

Akademii Sztuki Wojennej odbyła się dru-
ga edycja międzynarodowej konferencji pt. 
„Information – disinformation – cyberse-
curity”, organizowanej przez Akademickie 
Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. 
Przewodni temat nawiązuje do zrealizowa-
nego polsko-ukraińskiego projektu badaw-
czego dot. kwestii informacji i dezinforma-
cji w środowisku cyberprzestrzeni. 
10.05. Przemówienie Putina to dezin-
formacja i absurd (PAP). W swoim prze-
mówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa W. Pu-
tin zaprezentował rewizjonistyczną wersję 
historii i dezinformację, a jego oskarżenia 
obwiniające USA za agresję na Ukrainę są 
absurdalne – powiedziała rzeczniczka Bia-
łego Domu J. Psaki.
10.05. Żaryn: publikacja Rosyjskiej 
Akademii Nauk o agresji na Ukrainę 
zgodna z interesami Moskwy (PAP). 
Specjalna publikacja Rosyjskiej Akade-
mii Nauk o agresji na Ukrainę jest zgodna 
z interesami Moskwy; powtarza główne 
kłamstwa Kremla o „operacji specjalnej” 
– ocenił na Twitterze rzecznik prasowy 
ministra koordynatora służb specjalnych. 
Stanisław Żaryn poinformował 10.05., że 
rosyjskie środowiska naukowe włączają 
się w działania propagandy Kremla, któ-
rej celem jest zakłamanie prawdy o wojnie 
przeciwko Ukrainie, a także manipulowa-
nie relacjami Zachód–Rosja (…).
11.05. Polskie władze zmuszą uchodź-
ców z Ukrainy do pracy na budowach 
(Delfi.ru). Setki tysięcy odsłon na por-
talach społecznościowych zyskało wideo 
z informacjami o władzach w Polsce, która 
zmusza uchodźców z Ukrainy do pracy na 
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budowach. Ustalono, że autor tego filmu 
kłamie, premier RP czegoś takiego nie po-
wiedział. 
11.05. Narracje dezinformacyjne nt. 
Polski i rzekomych planów zajęcia 
Naddniestrza, obecne w grupach 
mediów społecznościowych prowa-
dzących działania na rzecz Federacji 
Rosyjskiej (RCB). 1) Polska zamierza wy-
słać do Mołdawii grupę bojową polskich 
Sił Zbrojnych, aby przejąć Naddniestrze 
i wkroczyć na Ukrainę. 2) Polska rozpoczęła 
proces tworzenia sił uderzeniowych na te-
rytorium Rumunii. 3) Polski rząd planuje 
utworzenie na terenie Mołdawii przyczół-
ka do operacyjnego zajęcia Naddniestrza 
i wprowadzenie kontyngentu pokojowego 
na terytorium obwodu odeskiego. 
11.05. S. Żaryn: w ramach rosyjskich 
kampanii dezinformacyjnych Pol-
ska jest przedstawiana jako państwo 
agresywne, a oprócz oskarżeń o zakusy 
na zachodnią Ukrainę Rosja serwuje 
dezinformację dot. planów naszego 
ataku na Białoruś i Mołdawię (PAP). 
11.05. Rosyjska propaganda zmienia 
przekaz. „Ukraina to narzędzie w rę-
kach USA” (Onet.pl). Propagandowe me-
dia w Rosji do niedawna pisały o Ukrainie 
jako o „wrogu”, którego należy poddać 
procesom „demilitaryzacji i denazyfikacji”. 
To w oczach Rosjan miało usprawiedliwić 
brutalny i bezzasadny atak rosyjskiego 
wojska na Ukrainę. Teraz jednak rosyjska 
propaganda wyraźnie zmienia kierunek, 
prezentując Ukraińców jako „narzędzie”, 
które kraje Zachodu wykorzystują do wła-
snych celów.

12.05. Przemówienie Putina z okazji 
Dnia Zwycięstwa: Ćwiczenie z fałszy-
wych stwierdzeń dla wojny (DFRLab). 
Kluczowe tezy wystąpienia usprawiedliwia-
jące agresję zbrojną: 1) Obrona „naszych 
ludzi” w Donbasie, przeciwstawienie się 
„ukraińskiemu ludobójstwu” i dążeniom 
do odebrania Rosji siłą jej „historycznych 
ziem” (Krym). 2) Kijów mógłby „zdobyć 
broń nuklearną” – sugestia nawiązująca 
do bezpodstawnych twierdzeń, że Ukraina 
przygotowuje „brudną bombę”. 3) NATO 
sprowokowało Rosję – nawiązanie do od-
rzucenia przez sojusz w grudniu 2021 r. ro-
syjskiego żądania o zapewnienie, że Ukraina 
nigdy nie wstąpi do NATO. 4) Inwazja na 
Ukrainę była „uderzeniem wyprzedzają-
cym” ukraińskie działania ofensywne pla-
nowane i wspierane przez Zachód. 5) Wojna 
z Ukrainą była „nieunikniona” jako starcie 
z „neonazistami i banderowcami” wspiera-
nymi przez USA i ich lokalnych partnerów. 
6) Zachód „fałszuje” historię II wojny świa-
towej – deprecjacja roli ZSRR to element 
odbierania Rosji poczucia mocarstwowości.
12.05. Fake: Dziesięć tysięcy żołnierzy 
z Polski i Litwy wjedzie na terytorium 
Ukrainy – dokument (StopFake.org). 
Rosyjskie media rozpowszechniają „doku-
ment”, w którym dowództwo Sił Zbrojnych 
Ukrainy rzekomo nakazało służbie granicz-
nej wpuszczenie w terminie 22–24 maja na 
terytorium Ukrainy czterech batalionów 
„litewsko-polskiego kontyngentu sił po-
kojowych” w celu ochrony i zapewnienia 
bezpieczeństwa zachodniej części kraju. 
Ten „dokument” po raz pierwszy został 
opublikowany przez rosyjskiego komisarza 
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wojskowego Jurija Kotenoka na jego kanale 
Telegram. „Kolejne potwierdzenie opraco-
wania planów okupacji i dalszego podzia-
łu kraju” – pisze propagandysta. O tym, że 
dokument jest fałszywy, świadczy wiele 
błędów w tekście „listu”. Na przykład au-
torzy błędnie napisali nazwę miasta Rawa 
Ruska, a w słowach „kordon polsko-ukra-
iński” i „Ukraina” zamiast litery „ї”, użyto 
„ii”. W niektórych zdaniach ponadto nie 
zgadzają się przypadki gramatyczne i jest 
wiele błędów interpunkcyjnych. 
12.05. Masowe groby pod Mariupolem: 
Rosjanie zaprzeczają i robią fałszywy 
fact-checking (Konkret24). Groby nie 
są masowe, tylko pojedyncze, a grabarz 
twierdzi, że ciała chowano w trumnach – 
taką narracją prorosyjskie serwisy próbują 
podważyć fakt, że koło Mariupola odkry-
to masowe groby cywili zamordowanych 
przez Rosjan. „Dowodem” ma być między 
innymi film „niezależnej kanadyjskiej akty-
wistki” – ale to kolejny przykład rosyjskiego 
fałszywego fact-checkingu. 
13.05. Wybrane tezy dezinformacyj-
ne rosyjskich działań informacyjnych, 
wymierzone w postrzeganie obecności 
wojsk USA w Polsce (Disinfo Digest). 
1) Polskie służby specjalne utraciły kontrolę 
nad obecnością wojsk USA. 2) Ćwiczenia 
Defender Europe 2022 i Swift Response 
2022 dowodzą [istnienia] planów ataku na 
Rosję. 3) Polska wykorzystuje sytuację na 
Ukrainie do zwiększania obecności wojsk 
USA w Polsce, co zdestabilizuje w przyszło-
ści Unię Europejską. 4) Amerykańskie bazy 
wojskowe w Polsce mają charakter ekstery-
torialny i są „wyjęte spod prawa”.

14.05. Fake: Rosja jest kozłem ofiarnym 
ukraińskiego ludobójstwa (Stop Fake). 
Chciałbym zaznaczyć, że ukraińskie służ-
by bezpieczeństwa z pomocą państw za-
chodnich zorganizowały brutalną i krwawą 
prowokację w Buczy, m.in. po to, by skom-
plikować proces negocjacji – powiedział 
szef rosyjskiej dyplomacji w wywiadzie dla 
agencji informacyjnej Xinhua 30.04 br. Ła-
wrow przekonywał w rozmowie z chińską 
agencją, że na Ukrainie trwa specjalna ope-
racja wojskowa, której celem jest „ochrona 
przed ludobójstwem ze strony neonazistów, 
demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy”. 
14.05. Przestrzeń informacyjna to od-
rębna domena konfliktu (CyberDe-
fence24). Infosfera to odrębna domena 
konfliktu, której nie należy utożsamiać czy 
wręcz włączać do cyberprzestrzeni jako 
jedynie jednego z jej obszarów. Wynika to 
z faktu, że kampanie wpływu mogą być pro-
wadzone poza wirtualnym światem, bazu-
jąc na tradycyjnych mediach, jak np. prasie 
czy telewizji. Wojna w Ukrainie podkreśliła 
znaczenie tej kwestii. Kampanie w infosfe-
rze pozwoliły Moskwie na stworzenie her-
metycznie zamkniętej bańki propagando-
wej, w której żyją Rosjanie. Z jednej strony 
to fascynujące zjawisko, jak aparat państwa 
na przestrzeni lat może stworzyć tak silnie 
oddziałującą na umysły społeczeństwa ma-
chinę, że nawet fakty na temat okrucieństw 
wojennych Putina są przez obywateli od-
bierane jako kłamstwa i „zachodnie fake 
newsy”. Z drugiej strony: budzi przerażenie, 
ponieważ kontrola Kremla nad świado-
mością Rosjan wytrąca światu oręż z ręki 
i skutecznie uniemożliwia ich przekonanie, 
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że to, co dostarcza im państwo, to jedynie 
propaganda zbudowana na kłamstwie. 
15.05. Ukraina/Władze: okupanci szy-
kują akcję dezinformacyjną z udziałem 
wywiezionych dzieci (PAP). Rosyjscy 
okupanci szykują nowy atak dezinforma-
cyjny na Ukrainę z udziałem dzieci przy-
musowo wywiezionych z Mariupola do 
Doniecka i ich rodziców – poinformowało 
Centrum Komunikacji Strategicznej i Bez-
pieczeństwa Informacyjnego. „Groźbami 
rozłączenia z dziećmi na zawsze rodzice są 
zmuszani do występowania w nagraniach, 
które będą <świadectwami>, że rozłąkę 
rodziców i dzieci spowodowali żołnierze 
(ukraińskiego) pułku Azow (który bro-
ni ostatniego punktu ukraińskiego opo-
ru w Mariupolu, kombinatu Azowstal) 
i wojskowi nacjonaliści Ukrainy” – cytuje 
Centrum słowa doradcy mera Mariupola 
P. Andriuszczenki. Według doradcy mera 
w następnej kolejności planowana jest dru-
ga seria nagrań, w których rodzice odzyska-
ją swoje dzieci. 
16.05. Rosjanie przygotowują operację 
informacyjno-psychologiczną w Ma-
riupolu (Belsat.eu). InformNapalm, 
jeden z czołowych międzynarodowych 
zespołów analitycznych, założony w pierw-
szej fazie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
w 2014 r. i składający się głównie z wolon-
tariuszy, poinformował 15 maja 2022  r. 
o przygotowywanej przez rosyjskie siły 
okupacyjne operacji propagandowo-psy-
chologicznej polegającej na przedstawie-
niu rzekomego poddania się ukraińskich 
żołnierzy broniących kombinatu Azowstal 
w oblężonym Mariupolu. 

16.05. Fałszywe informacje o skła-
dowaniu w Polsce broni chemicznej, 
która ma zostać wykorzystana do prze-
prowadzenia prowokacji na Ukrainie 
przeciwko Rosji (Disinfo Digest). Jest 
to kontynuacja (od 2017 r.) m.in. rosyjskiej 
operacji dezinformacyjnej sugerującej pro-
dukcję broni chemicznej przez USA na 
Ukrainie.
16.05. StopFake opublikował materiał 
pt. Manipulacja: Ukraina planuje po-
wołać milion ludzi do wojska. Kremlow-
skie media szerzą dezinformację, podając, 
że „minister obrony Ukrainy Ołeksij Re-
znikow ogłosił zamiar ukraińskich władz 
zmobilizowania miliona ludzi do wojska”. 
Tę „wiadomość” natychmiast skomentował 
tzw. „ambasador ŁRL w Rosji”, gdzie powtó-
rzył szeroko rozpowszechnioną rosyjską 
narrację o SZ Ukrainy jako „mięsie armat-
nim za amerykańskie pieniądze”. W swoich 
„fejkach” propagandyści powołują się na 
post FB ministra Reznikowa, w którym 
w rzeczywistości nie ma ani słowa o mobi-
lizacji, a chodzi o „uruchomienie procesów, 
które zapewnią budowę potencjału obron-
nego Ukrainy”.
17.05. Polska w przekazie rosyjskim – 
źródło „rusofobii” i bezpośrednie zagro-
żenie dla Rosjan (Fundacja CBWŚB). 
Polska pozostaje państwem odpowiedzial-
nym za rozpowszechnianie „rusofobii” na 
obszarze europejskim. Polska ma nie tylko 
zupełnie „bez powodu” stymulować niechęć 
do Rosji w Unii Europejskiej i w NATO, 
ale również ma „zarażać” tzw. rusofobią 
sąsiednie kraje znajdujące się na wschód 
od polskich granic. 
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17.05. Żaryn: szef agencji kosmicznej 
Roskomos wpisuje się w rosyjską dezin-
formację (PAP). Szef rosyjskiej agencji ko-
smicznej Roskomos D. Rogozin wpisuje się 
w działania rosyjskiej dezinformacji, mani-
pulując relacjami NATO – Rosja oraz pró-
bując zastraszyć Zachód – ocenił rzecznik 
ministra koordynatora służb specjalnych. 
Rogozin, który w ostatnich miesiącach 
wygłaszał wiele komentarzy wpisujących 
się w narrację Kremla, stwierdził, że NATO 
prowadzi wojnę przeciwko Rosji mimo 
tego, iż nie wypowiedziało jej oficjalnie. 
17.05. Analiza przypadków pro-
kremlowskiej manipulacji medialnej 
(Portal Delfi.ru). Analiza 1: Na porta-
lach społecznościowych pojawił się krót-
ki film, którego autor próbuje przekonać 
odbiorców, że Ukraina eksterminuje lud-
ność cywilną w Donbasie. Materiał ten 
jest manipulacją i próbą usprawiedliwie-
nia militarnej agresji Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę. Analiza 2: Rosyjskie media 
nadal mówią o zagrożeniach integralności 
terytorialnej Ukrainy ze strony Zachodu. 
Na portalu Vzglyad.ru ukazał się kolejny 
felieton, którego autor twierdzi, że państwa 
Unii Europejskiej (Rumunia, Węgry i Pol-
ska) są „gotowe do udziału w podziale tortu 
ukraińskiego”. 
18.05. Wicepremier Ukrainy o rosyj-
skiej propagandzie: ma dzielić Pola-
ków i Ukraińców, N. Bochyńska (Cy-
berDefence24). Dezinformacyjne narracje 
skupiają się na podzieleniu obu narodów: 
polskiego i ukraińskiego, by łatwiej było 
manipulować społeczeństwem. Według 
M. Fedorowa, wicepremiera i ministra 

ds. transformacji cyfrowej, jest kilka linii 
narracyjnych. Jedną z nich jest twierdzenie, 
że »Ukraińcy to neonaziści« i odwołując się 
do pamięci o II wojnie światowej, mówią, że 
teraz powtórnie – tym razem Ukrainę, wy-
zwalają od neonazizmu. Drugą linią dezin-
formacyjną jest to, że na terytorium Ukra-
iny idzie im (Rosjanom – red.) tak ciężko, 
ponieważ walczą de facto nie z Ukrainą, 
a z NATO. 
18.05. Chiny wspierają Kreml w euro-
pejskich mediach? „Propaganda władz” 
(Interia). Gdy rosyjska agencja informa-
cyjna Sputnik zniknęła z europejskiego 
rynku, chińskie media zaczęły rozpo-
wszechniać w naszym regionie propagan-
dę władz na Kremlu – uważa Alicja Ba-
chulska, analityczka ds. Chin w Ośrodku 
Badań Azji Akademii Sztuki Wojennej 
i w projekcie MapInfluenCE. Największą 
aktywność propagandową Chin zaobser-
wowano w Bułgarii, Czechach, Polsce oraz 
Rumunii. Kontrolowane przez chiński rząd 
media często jeden do jednego powtarzają 
rosyjską narrację nt. wojny na Ukrainie i nie 
zmienia się to, w miarę jak konflikt zbrojny 
wchodzi w nowe fazy. Jak dodaje, Ukraina 
jest prezentowana jako pasywny aktor, nie-
posiadający żadnej mocy sprawczej. Chiń-
skie media w przekazie kierowanym do 
Europejczyków podkreślają też negatywny 
wpływ, jaki wojna wywiera na gospodarkę 
i bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. 
18.05. Wybrane tezy dezinformacyj-
ne nt. demontażu pomników Armii 
Czerwonej w Polsce zawarte w wy-
powiedziach Marii Zacharowej (Di-
sinfo Digest). 1) Polska bezcześci zwłoki 
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czerwonoarmistów. 2) Demontaż pomni-
ków Armii Czerwonej jest nielegalny. 
3) Akty wandalizmu miejsc pochówku są na 
stałe wpisane w politykę Polski. 4) Działania 
zmierzające do rozbiórki miejsc pamięci 
Armii Czerwonej są motywowane rusofo-
bią. 5) Działania wymierzone w demontaż 
pomników to celowe bezczeszczenie miejsc 
pochówków. 6) Polska dąży do przepisania 
historii na nowo, zakłamuje obraz „wyzwo-
lenia Polski” przez czerwonoarmistów. 
  17.05. EDMO: wciąż jesteśmy zale-
wani fake newsami na temat wojny 
[na Ukrainie] (Demagog). Tematyka 
związana z wojną na Ukrainie pozostaje 
nadal głównym obiektem dezinformacji 
w państwach UE. W kwietniu zaobser-
wowano nieznaczne spowolnienie treści 
dezinformujących dot. wydarzeń za naszą 
wschodnią granicą. Dezinformacja po-
wiązana z wojną na Ukrainie spowolniła 
działania EDMO (European Digital Media 
Observatory). Wraz z partnerami EDMO 
przygotowuje comiesięczne raporty, w któ-
rych podsumowuje dezinformujące treści. 
Jedenasta edycja raportu poświęcona zosta-
ła wydarzeniom kwietniowym. W zeszłym 
miesiącu organizacje zrzeszone w EDMO 
opublikowały w sumie 1337 analiz niepraw-
dziwych informacji. Spośród nich aż 580 
(43%) dotyczyło dezinformacji związanej 
z Ukrainą. W marcu odsetek ten wynosił 
rekordowe 59%. Spadek udziału procento-
wego ukraińskich treści dezinformujących 
spowodowany jest wieloma czynnikami, 
m.in.: spowolnieniem rosyjskiej ofensywy 
w kwietniu, redukcją efektu szoku, któ-
ry miał miejsce w marcu, wystąpieniem 

istotnych lokalnych wydarzeń o znacze-
niu politycznym (np. wybory we Francji 
i Słowenii). Z podsumowania wynika, że 
największą popularnością cieszyły się na-
stępujące nieprawdziwe treści: przerażają-
ce sceny nagrane w Buczy, które miały być 
ukartowane przez Ukrainę; nagrania i zdję-
cia pokazujące W. Zełenskiego biorącego 
kokainę; pocisk, którego numer seryjny 
miał sugerować, że atak rakietowy na stację 
kolejową w Kramatorsku przeprowadziła 
Ukraina; dowody na rzekome oszustwo 
wyborcze we Francji. 
18.05. Jak Rosja poszerza swój arsenał 
prowojennej propagandy (DFRLab). 
Kreml stara się utrzymać poparcie w kraju 
poprzez wprowadzanie na rynek symboli 
i haseł patriotycznych, od litery Z po „Nie 
wstydzę się”. Aby uzasadnić „specjalną 
operację” na Ukrainie i utrzymać poparcie 
w państwie, Kreml stara się poszerzyć na-
rzędzia propagandy prowojennej. Ostatnie 
badania niezależnego rosyjskiego ośrod-
ka Centrum Lewady wskazują, że eskala-
cja wewnętrznej retoryki prowojennej na 
Kremlu może przynosić efekty. Wskaźniki 
aprobaty dla prezydenta W. Putina wzrosły 
z 63% w listopadzie 2021 r. do 83% w mar-
cu 2022 r. W najnowszym sondażu ośrod-
ka 81% respondentów zadeklarowało, że 
„zdecydowanie popiera” lub „w większości 
popiera” działania rosyjskich sił zbrojnych 
na Ukrainie. 
19.05. Czego można się spodziewać po 
Rosji na froncie wojny informacyjnej? 
(EUvsDISINFO) Rosyjska wojna infor-
macyjna ma na celu podzielenie Ukraiń-
ców i przekierowanie uwagi na nieistotne 
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kwestie. Stabilność informacyjna i morale 
każdego pojedynczego Ukraińca są niezwy-
kle ważne. Należy pamiętać, że Rosja będzie 
próbowała tworzyć podziały, więc najlep-
sze, co można zrobić, to trzymać się razem. 
19.05. Coraz więcej wpisów dezinfor-
macyjnych, zniechęcających do Ukra-
ińców (CyberDefence24). W sieci można 
zaobserwować wzrost treści dezinformacyj-
nych, powiązanych z aktualnymi wydarze-
niami – wskazują eksperci NASK. Wśród 
nich wymieniają m.in. Konkurs Piosenki 
Eurowizji 2022 czy przypisywane Ukraiń-
cowi zabójstwo z 8 maja br. na warszaw-
skim Nowym Świecie. W obu przypadkach 
autorzy przekazów dezinformacyjnych 
bezpodstawnie próbują budować narrację 
o „niewdzięczności, jaką mają wykazywać 
Ukraińcy w stosunku do Polaków”. 
20.05. Wojny informacyjne: Putinow-
ska propaganda przenika do włoskich 
mediów (Politico). Włoska COPASIR 
(Parlamentarna Komisja ds. Bezpieczeń-
stwa Republiki) wszczęła śledztwo w spra-
wie proputinowskiej dezinformacji rozpo-
wszechnianej za pośrednictwem serwisów 
informacyjnych. Wydaje się, że rosyjskie 
wysiłki zmierzające do dezorientacji Wło-
chów przynoszą efekty – według niedaw-
nego sondażu połowa Włochów uważa, że 
relacje na temat Ukrainy są zniekształcone, 
a 25% twierdzi, że nie wierzy doniesieniom 
medialnym nt. Ukrainy. Według sondaży 
Włosi również znacznie mniej popierają 
dozbrajanie Ukraińców niż inni zachodni 
sojusznicy – tylko około 30% opowiada się 
za zwiększeniem dostaw broni w porówna-
niu do około 60% w Wielkiej Brytanii i USA.

20.05. Kremlowskie narracje propa-
gandowe obecne w polskiej infosferze 
(Fundacja CBWŚB). Główne linie nar-
racji: 1) Wojna na Ukrainie ma odwracać 
uwagę Polaków od „poważniejszych pro-
blemów”. 2) Polskie służby inwigilują Pola-
ków, dążąc do ograniczenia naszej wolności. 
3) Obecność większej ilości żołnierzy ame-
rykańskich w Polsce ściąga widmo wojny na 
nasz kraj. 4) Polski rząd dąży do wojny z Ro-
sją. 5) Amerykańscy żołnierze nie szanują 
Polaków (są naszymi wrogami). 6) Ukraiń-
cy masowo łamią prawo (molestują Polki, 
zabijają Polaków, kradną). 7) Ukraińscy żoł-
nierze to „naziści”, którzy nie zasługują na 
wsparcie ze strony Polaków. 8) Wspierając 
Ukrainę, polska armia pozbawia się sprzętu 
(staje się bezbronna).
20.05. Jak Chiny walczą z „zagraniczną 
dezinformacją”? Ujawniają lokaliza-
cję użytkowników (CyberDefence24). 
Chińska cenzura ma nowy sposób walki 
z „zagraniczną dezinformacją”. To ujaw-
nianie lokalizacji użytkowników mediów 
społecznościowych pod ich wpisami, które 
ma obnażyć rozmiar rzekomych manipu-
lacji zagranicznych aktorów w chińskiej 
przestrzeni informacyjnej. Do tej pory ar-
senał narzędzi chińskiej cenzury ograniczał 
się przede wszystkim do blokowania kont 
użytkowników zamieszczających w inter-
necie niebezpieczne dla Pekinu wpisy, jak 
i ich usuwanie. Teraz jednak aparat cenzury 
prezydenta Xi sięgnął po nowe, wcześniej 
niewykorzystywane narzędzie, jakim ma 
być automatyczne zamieszczanie lokalizacji 
użytkowników pod ich wpisami w social 
mediach. Celem tego działania jest ukazanie 
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skali, jaką wg chińskich władz mają mani-
pulacje zagranicznych podmiotów w sferze 
informacyjnej ChRL, ukierunkowane na 
destabilizację kraju. 
21.05. Rosyjskie media: Polska ma 
„podstępny plan” wobec Ukrainy (Do-
Rzeczy.pl). Rosyjska propaganda szerzy 
fałszywą historię o tym, że Polska zamierza 
zająć zachodnią część Ukrainy – informu-
ją władze w Kijowie. Centrum Zwalczania 
Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa 
Narodowego i Obrony Ukrainy: Narracja 
o tym, że Polska rzekomo przygotowuje 
się do aneksji zachodniej części Ukrainy, 
pozostaje jedną z głównych w rosyjskiej hy-
brydowej wojnie informacyjnej przeciwko 
Ukrainie, której celem jest zwrócenie Ukra-
iny i Polski przeciwko sobie. 
22.05. Żaryn: rosyjska propaganda 
będzie podejmować próby ataków in-
formacyjnych (PAP). Rzecznik ministra 
koordynatora służb specjalnych S. Żaryn 
przestrzegł, że w związku z rosnącą pozycją 
Polski rosyjska propaganda będzie podej-
mować kolejne próby ataków informacyj-
nych przeciwko Polsce. Jesteśmy obecnie 
najważniejszym krajem wschodniej flanki 
NATO, kluczowym dla odpowiedniej reak-
cji na rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. 
Rosyjska propaganda i przemysł dezinfor-
macyjny będzie podejmować kolejne próby 
ataków informacyjnych przeciwko Polsce. 
Działania te mają dla Kremla charakter 
strategiczny. 
22.06. Dezinformacja na temat wojny 
w Ukrainie powoli wyhamowuje (De-
magog). EDMO opublikowało raport 
obejmujący analizę infosfery, z którego 

wynika, że w maju w państwach UE co trze-
ci ujawniony fake news dotyczył wojny na 
Ukrainie. Jeszcze w marcu było to blisko 
60%. Spadek może wskazywać, że uwaga 
mediów oraz opinii publicznej w Europie 
skupiona na tematach związanych z Ukra-
iną stopniowo maleje. W ubiegłym miesią-
cu odnotowano natomiast wzrost dezin-
formujących treści o tematyce zdrowotnej. 
Za cel obrana została małpia ospa i WHO. 
Z podsumowania wynika, że największą 
popularnością w skali europejskiej cieszyły 
się następujące nieprawdziwe informacje: 
1) Finlandia przenosi sprzęt wojskowy 
na wschodnią granicę z Rosją. 2) Adolf 
Hitler miał żydowskie korzenie. 3) Ukra-
iński zespół muzyczny Kalush Orchestra 
salutował w nazistowskim stylu podczas 
Konkursu Piosenki Eurowizji. 4) Za strze-
laniną w szkole w Uvalde w stanie Teksas 
stała transpłciowa kobieta. 5) Bill Gates 
przewidział pandemię małpiej ospy. Po-
nadto w infosferze przynajmniej dziesięciu 
państw (w tym również w Polsce) cały czas 
krążyły nieprawdziwe informacje dotyczące 
rzekomych oszustw wyborczych we Francji.
23.05. Wielka Brytania/ Media: 
YouTube usunął 70 tys. nagrań pro-
mujących rosyjską narrację na temat 
wojny (PAP). Serwis YouTube usunął po-
nad 70 tys. nagrań wideo i 9 tys. kanałów 
związanych z wojną na Ukrainie za łamanie 
wytycznych dotyczących treści, w tym ta-
kich, które rosyjską inwazję nazywały „mi-
sją wyzwalania” – podał brytyjski dziennik 
„The Guardian”. 
23.05. Nowa polityka Twittera ws. 
dezinformacji będzie testowana na 



66

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 

wojnie w Ukrainie. Wywoła chaos? 
(CyberDefence24) Nowa, globalna po-
lityka Twittera ws. dezinformacji kryzy-
sowej zakłada, że treści wprowadzające 
w błąd nie będą wzmacniane ani polecane 
przez algorytmy. Nowe zasady będą testo-
wane w rzeczywistości de facto wojennej, 
co zdaniem ekspertów może wywołać 
chaos informacyjny. Działania ws. dezin-
formacji kryzysowej właściciele Twittera 
zadeklarowali w swoim oświadczeniu na 
oficjalnym blogu firmy. Nowa polityka 
zostanie zastosowana natychmiast i bę-
dzie „testowana na żywo” na przykładzie 
dezinformacji wojennej dotyczącej Ukra-
iny. Zdaniem ekspertów cytowanych przez 
serwis Protocol jest to ważna zmiana, ale 
z drugiej strony – to duże wyzwanie dla 
administracji platformy. Pierwszym po-
wodem będzie fakt, że potencjalny wła-
ściciel Twittera uważa się za „absolutystę 
wolności słowa”, co może oznaczać, że 
nie będzie on chciał usuwać kontrower-
syjnych tweetów, nie do końca znajdują-
cych pokrycie w rzeczywistości. Ponadto 
Twitter będzie musiał weryfikować, co jest 
prawdą, a co nie, a w sytuacji wojny łatwo 
o chaos informacyjny; dodatkowo trudno 
oceniać, co już definiuje się jako „kryzys”. 
„W okresach kryzysów, takich jak między-
narodowy konflikt zbrojny, sytuacje kryzy-
sowe dot. zdrowia publicznego i katastrofy 
naturalne na dużą skale, odkrywamy, że 
dezinformacja może podważyć zaufanie 
publiczne i spowodować dalsze szkody już 
narażonym społecznościom” – skomen-
tował Y.  Roth, szef ds. bezpieczeństwa 
i uczciwości na Twitterze. 

23.05. Żaryn: rosyjskie media działa-
jąc na rzecz Kremla, oczerniają Prezy-
denta RP (PAP). W mediach rosyjskich 
i kanałach informacyjnych pracujących na 
rzecz Kremla wciąż identyfikowane są ele-
menty kampanii oczerniania Prezydenta 
RP – wskazał rzecznik ministra koordyna-
tora służb specjalnych S. Żaryn. Dodał, że 
promowane są kłamstwa dotyczące rodziny 
Prezydenta Andrzeja Dudy.
24.05. Raport Robotrolling 1/2022 
(NATO StratCom COE). Eksperckie 
Centrum Komunikacji Strategicznej 
NATO opublikowało kolejne wydanie 
biuletynu Robotrolling, w którym poru-
szono problematykę działań informacyj-
nych dot. przygotowań do inwazji Rosji na 
Ukrainę. Autorzy ocenili m.in., że: 1) Od 
czasu nielegalnej aneksji Krymu oczeki-
wano, że działania kinetyczne zostaną po-
przedzone działaniami informacyjnymi na 
dużą skalę. Jednak w okresie od sierpnia 
2021 do 20 lutego 2022 r. nastąpił wzrost 
wypowiedzi elit (i ruchów wojsk) niepo-
równywalny z fałszywą prokremlowską ak-
tywnością w mediach społecznościowych. 
Może to odzwierciedlać odgórną hierarchię 
komunikacji, w której niższe szczeble albo 
otrzymywały niewiele wskazówek, albo 
kierownictwo miało milczeć. 2) Natężenie 
zautomatyzowanej aktywności było zbyt 
niskie, aby dać jakikolwiek wiarygodny 
sygnał o zbliżającej się inwazji. W lutym 
2022 r. prokremlowskie kanały i relacje 
wzmocniły narrację, że „ludobójstwo” 
społeczności rosyjskojęzycznej w Donba-
sie usprawiedliwiało interwencję. Nośność 
tego przekazu można przypisać osobistym 
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wypowiedziom Putina, a nie internetowym 
kanałom propagandowym. 3) Porówny-
walny brak aktywności prokremlowskiej 
na Twitterze w połączeniu ze wzmożoną 
aktywnością na VKontakte (VK) sugeruje, 
że propagandyści kremlowscy traktowa-
li priorytetowo publiczność krajową. Na 
Twitterze wzrost rosyjskojęzycznych twe-
etów na temat NATO był w przeważającej 
mierze napędzany przez komunikaty anty-
kremlowskie i proukraińskie. Udział auto-
matycznych wiadomości na Twitterze i VK 
na temat państw bałtyckich, Polski i NATO 
spadł przy znacznym wzroście ogólnego 
ruchu. Boty stanowiły 30% rosyjskojęzycz-
nych i 12% anglojęzycznych wiadomości na 
Twitterze oraz odpowiadały za 15% wiado-
mości o regionie na VK. W lutym 2022 r. 
liczba tweetów anglojęzycznych była sied-
miokrotnie wyższa niż tweetów rosyjskich.
25.05. „Polskie bataliony wyszły z Kijo-
wa” na front? MON: działania dezinfor-
macyjne Rosji (Konkret24). W mediach 
społecznościowych rozpowszechniany jest 
przekaz o rzekomej aktywności polskiego 
wojska w Ukrainie. Przedstawiciel wydziału 
prasowego Centrum Operacyjnego MON 
zdementował te doniesienia, nazywając je 
„absurdalnym fake newsem, wpisującym 
się w działania dezinformacyjne Rosji”. Po-
dobne informacje o rzekomej aktywności 
polskich jednostek czy „polskich najemni-
ków” w Ukrainie regularnie pojawiają się 
w sieci. To elementy szerokiej akcji dezin-
formacyjnej wymierzonej w polskie wojsko.
27.05. Cotygodniowy tzw. Rosyjski 
Raport Wojenny (Atlantic Coun-
cil). Rosyjskie narracje poddane analizie: 

1) Prokremlowskie kanały Telegramu prze-
kręcają słowa dyrektora MAEA, by twier-
dzić, że Ukraina buduje „brudną bombę”. 
Prokremlowski kanał Readovka przeina-
czył komentarze dyrektora Międzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) 
R. Grossiego, twierdząc, że Ukraina pro-
dukuje „brudną bombę”. DFRLab wcze-
śniej  analizował podobne twierdzenia 
rosyjskich polityków i mediów. 2) Źródła 
prokremlowskie próbują zaprzeczyć dowo-
dom z „New York Times” na temat masakry 
w Buczy. Niedawny artykuł z „New York 
Times” zawiera nagrania z kamer CCTV, 
zeznania świadków i niepublikowane na-
grania z drona potwierdzające, że rosyjscy 
żołnierze zabijali cywilów. Opierając się na 
wcześniejszych zaprzeczeniach ze strony 
Rosji, prokremlowski kanał na Telegramie 
Агент Госдепа (agent Dep. Stanu) opubli-
kował trzy posty, w których próbował oba-
lić nowe dowody zbrodni. 3) Rosja oskar-
ża Polskę o okupację terytorium Ukrainy. 
Próbując doprowadzić do podziału między 
Ukrainą a jej sojusznikami, Rosja prowa-
dzi kampanię dezinformacyjną, oskarżając 
Polskę o plany okupacji Ukrainy. Tego typu 
narracje dezinformacyjne rozpowszechnia-
li rosyjscy urzędnicy wysokiego szczebla, 
w tym rzeczniczka MSZ, wiceprzewodni-
cząca Rady Bezpieczeństwa i szef Służby 
Wywiadu Zagranicznego (SWR), a tak-
że zwolennik eurazjatyckiego imperializmu, 
filozof Aleksander Dugin. 4) Komentatorzy 
rosyjscy wysuwają fałszywe twierdzenia 
o rozmieszczeniu polskich batalionów na 
Ukrainie. 23 maja br. prokremlowski ka-
nał Wargonzo rosyjskiego dziennikarza 
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Siemiona Piegowa twierdził bez żadnych 
dowodów, że 2 bataliony polskiej piecho-
ty, wyposażone w 4 działa przeciwpan-
cerne Rapira i transportery opancerzone, 
przybyły do   Pawłohradu (między Dnie-
prem a Donieckiem). W poście podano, 
że   „polska piechota” przygotowywana jest 
do przerzutu do Awdijewki na linię frontu 
pod Donieckiem; stwierdzono również, że 
nie wiadomo, czy są to żołnierze regular-
ni, czy najemnicy. Informację na antenie 
TV Rossija1 powtórzył Wiktor Baraniec 
– ekspert „Komsomolskiej Prawdy”. Już 22 
maja kanał Telegram Rybar podał, że polscy 
najemnicy pojawili się w Charkowie. Szereg 
mediów rosyjskich nagłośniło doniesienia 
o obecności polskiego wojska na Ukrainie; 
twierdzenia te zostały również wzmocnione 
przez kilka polskich kont na Twitterze.
27.05. Obiekty trwale zaangażowane 
w rosyjskie działania dezinformacyjne 
próbują negatywnie wpływać na po-
strzeganie Wojska Polskiego (RCB). 
Linie fałszywych narracji: 1) Polacy nie 
chcą służyć w Wojsku Polskim. 2) Wysoka 
przestępczość w wojsku zniechęca Polaków 
do wstępowania w szeregi armii. 3) Prze-
stępczość w WP dotyczy głównie cywili, 
w tym dzieci. Bójki, pobicia, porwania. 4) 
Żołnierze WP mają problemy z nadużywa-
niem alkoholu i agresją. Wywołują bójki. 5) 
Żołnierze WP nie liczą się z bezpieczeń-
stwem Polaków. 
27.05. Polska nadal „zagrożeniem” 
dla Białorusi i Rosji – przekazy pro-
pagandowe Mińska i Moskwy (Fun-
dacja CBWŚB). 1) Rosja kontynuuje 
przekazy o tym, iż Kreml został zmuszony 

do wydania rozkazu o ataku w celu wyko-
nania uderzenia wyprzedzającego „natow-
sko-banderowską prowokację”. Przekaz ten 
stanowi uzupełnienie narracji o potrzebie 
„denacyfikacji” Ukrainy, która w ostatnim 
czasie schodzi na plan dalszy. 2) W percep-
cji rosyjskiego aparatu propagandowego po 
zajęciu zachodniej Ukrainy Polska ma skon-
centrować się na ataku na Białoruś w celu 
ponownego utworzenia „wielkiej Polski”, 
która jest „prawdziwym zagrożeniem” dla 
Ukraińców i Białorusinów. Patrząc z tej 
perspektywy na rolę Moskwy w Europie, 
dla osób znajdujących się pod wpływem 
kremlowskiej propagandy, Rosja jest jedyną 
siłą mogącą ocalić Białoruś i Rosję przed 
„powrotem polskich panów” oraz przed 
„polonizacją świętej prawosławnej Rusi”.
27.05. Dezinformacja na wschodniej 
granicy. „Część planu Łukaszenki”. 
(CyberDefence24) Podczas konferencji 
prasowej „Granica dezinformacji – edycja 
wschodnia” w Sokółce podpisano porozu-
mienie o współpracy w zakresie edukacyj-
no-szkoleniowym pomiędzy Akademickim 
Centrum Komunikacji Strategicznej i do-
wództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Jednym z zadań będą szkolenia o dezin-
formacji dla lokalnej społeczności. Konfe-
rencję poświęconą zagadnieniom dezinfor-
macji na wschodniej granicy z Białorusią 
otworzył minister obrony narodowej Ma-
riusz Błaszczak, który mówił o wpływie fał-
szywych wiadomości na bezpieczeństwo 
wewnętrzne, ale i zewnętrzne – nie tylko 
Polaków, ale w całej Europie. 
27.05. Szef MON – trzeba być przygoto-
wanym do walki z dezinformacją (PAP). 
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Trzeba być przygotowanym do walki z dezin-
formacją i pokazywać, że fake newsy służą 
interesom agresora – powiedział Mariusz 
Błaszczak. Jak dodał, ważne jest włączenie 
w tę walkę WOT, które mogą przeciwdziałać 
dezinformacji wśród lokalnych społeczno-
ści. Szef MON przebywał z wizytą w Sokółce 
(woj. podlaskie), gdzie wziął udział w ćwi-
czeniach żołnierzy, wojskowym pikniku, 
a także w konferencji „Granice dezinforma-
cji”. Podczas otwarcia konferencji podkreślił, 
że informacja rozchodzi się w dzisiejszych 
czasach błyskawicznie, z czego wynikają ko-
rzyści, ale też zagrożenia. 
27.05. Jak manipuluje się językiem na 
temat uchodźców i wojny w Ukrainie 
(Demagog). Językowa manipulacja bywa 
określana „złą siostrą perswazji”, gdyż skry-
wa prawdziwe zamiary wobec odbiorcy. 
Perswazja stanowi jedynie próbę przekona-
nia odbiorcy do własnych racji, podczas gdy 
manipulacja niesie za sobą negatywne skut-
ki. Manipulacja ma na celu wprowadzenie 
odbiorcy w błąd, wywołanie u niego emocji 
oraz nakłonienie go do myślenia zgodnie 
z przedstawioną w przekazie fałszywą tezą. 
Technik manipulacji za pomocą języka jest 
wiele. Składają się na nie m.in.: językowe 
wartościowanie zarówno za pomocą kon-
kretnych wyrazów, jak i na poziomie całego 
zdania; język nacechowany emocjonalnie 
wraz z różnymi środkami stylistycznymi 
wykorzystywanymi do uwypuklania sil-
nych odczuć wśród odbiorców; zdania py-
tające oraz konkretne znaki interpunkcyjne, 
które przy pomocy specyficznej konstrukcji 
tekstu mają potencjał do wprowadzania od-
biorcy w błąd; sugestie niewyrażone wprost, 

mogące przyczyniać się do dezinformacji 
z powodu swojej niejednoznaczności i róż-
nych możliwości interpretacji na podstawie 
istniejących stereotypów.
Językoznawczyni dr L. Polkowska: manipu-
lacje językowe i wartościowanie Ukraińców 
w dezinformujących przekazach nie tylko 
„nasilają nastroje antyukraińskie w Polsce”, 
ale także „przyczyniają się do rozprzestrzenia-
nia się niezwykle groźnej mowy nienawiści”.
28.05. Historia dwóch batalionów wid-
mo. Rosyjska praktyka dezinformacji 
w działaniu (CyberDefence24). Stu-
dium przypadku wymyślonych batalionów 
polskich, które rzekomo walczą/walczyły 
po stronie ukraińskiej, pokazuje odradza-
jącą się zdolność do prowadzenia pełnego 
spektrum działań informacyjnych przez 
Rosjan. Prześledzenie i analiza tej historii 
uwypukla także próby wciągania polskich 
polityków i polskich aktywistów partyjnych 
w dyskusję na wymyślony temat, tak aby 
umiejscowić go w debacie publicznej.
29.05. Moskiewska propaganda mówi 
o aneksji części Ukrainy przez Polskę. 
Żaryn: To dezinformacja (GazetaPraw-
na.pl). Rosyjska propaganda prowadzi 
kolejne etapy operacji dezinformacyjnej 
przeciw Polsce – ostatnio wykorzystała 
m.in. wizytę w Kijowie prezydenta An-
drzeja Dudy – powiedział rzecznik prasowy 
ministra koordynatora służb specjalnych. 
Kreml szerzy kolejne insynuacje pod ad-
resem Polski, powtarzając kłamstwa doty-
czące rzekomych planów ataku Polski na 
zachodnią Ukrainę – wskazał S. Żaryn. 
29.05. Polska w oczach rosyjskiej 
propagandy – od „hieny Europy”, 
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do „nazistowskiego hegemona Europy 
Środkowo-Wschodniej” (StopFake). 
Przez wiele dziesięcioleci Polska w rosyj-
skiej propagandzie była przedstawiana jako 
państwo, które nie jest krajem w pełni speł-
nionym. Kraj, który zawsze działa u czyje-
goś boku i wykonuje obce rozkazy, często 
niekorzystne dla polskiej racji stanu. Kraj, 
który zawsze wykorzysta trudną sytuację 
sąsiada, aby osiągnąć swoje partykularne in-
teresy. Kraj zamieszkały przez ludzi o nad-
miernie wyśrubowanym poczuciu własnej 
ważności, z zakodowaną na poziomie gene-
tycznym „rusofobią”.
30.05. Wsparcie udzielane Ukrainie 
„szkodzi Polsce” – bieżący przekaz 
Kremla (Fundacja CBWŚB). Linie fałszy-
wych narracji: 1) Polska wspierając Ukrainę, 
naraża się na atak odwetowy Rosji. 2) Cała 
Europa zmienia swoje podejście do Ukrainy 
(„jedynie Polska wspiera Ukrainę”). 3) Niem-
cy prowadzą „rozsądną politykę”, dostrze-
gając to, iż Europa nie jest w stanie funkcjo-
nować bez Rosji i jej zasobów (przekaz: bez 
rosyjskiego gazu zamarzniemy). 4) Ukrainki 
stanowią „zagrożenie” dla polskich rodzin 
(rozwinięcie wątku: ukraińscy uchodźcy są 
„zagrożeniem” dla Polaków). 5) Obecność 
wojsk USA w Polsce to „zagrożenie” dla na-
szego narodu. 6) Rząd RP „reprezentuje in-
teresy” Amerykanów i Ukraińców – nie Po-
laków. 7) Polska armia „sama pozbawia się” 
zdolności obronnych, wysyłając swój sprzęt 
na Ukrainę. 8) Rosjanie niosą Ukraińcom 
„pokój i wyzwolenie” (względnie – Rosjanie 
odzyskują „tereny historycznie rosyjskie”). 
30.05. Manipulacja: musimy dobro-
wolnie odtworzyć Związek Radziecki 

i przyłączyć do niego kraje bałtyckie. 
Wśród rosyjskojęzycznych użytkowników 
portali społecznościowych na Litwie krą-
ży nagranie wideo, które nie tylko szerzy 
dezinformację, ale także zawiera wezwania 
do przywrócenia Związku Radzieckiego 
i „powrotu” krajów bałtyckich do odro-
dzonego ZSRR. Autor wideo manipuluje 
widzami, próbuje udowodnić słuszność 
wojny, którą Federacja Rosyjska rozpętała 
przeciwko Ukrainie, wzywając do obalenia 
ustroju państwowego w republikach znajdu-
jących się jego zdaniem w rosyjskiej strefie 
wpływów (Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, 
Ukraina) i ich wstąpienia do odrodzonego 
ZSRR. To manipulacja i fałsz. Analiza strony 
w litewsko-rosyjskim segmencie sieci spo-
łecznościowej, na której pojawił się ten film, 
wskazuje na nietypową liczbę wyświetleń tej 
strony, na którą składają się filmy opubliko-
wane w ciągu ostatnich dziesięciu dni maja. 
To pozwala postawić założenie o ewentual-
nej interwencji w celu zwiększenia ich zasię-
gu przez czynniki trzecie.
30.05. Fala kłamstw. Wojna na Ukra-
inie i propaganda Kremla na Bałka-
nach (Radio Svoboda). Bułgaria zapro-
ponowała Komisji Europejskiej stworzenie 
specjalnego mechanizmu kontroli algo-
rytmów portali społecznościowych, które 
zwiększają skuteczność ataków trollowych, 
przede wszystkim prokremlowskich. Buł-
garia ma się czym martwić: zgodnie z wy-
nikami badania Fundacji Badań Humani-
tarnych i Społecznych (FHSR) natężenie 
rosyjskiej propagandy w tym kraju po ro-
syjskiej inwazji na Ukrainę podskoczyło 
dziesięciokrotnie.
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31.05. Polskojęzyczne kanały komu-
nikatora Telegram rozpowszechniają 
antyuchodźcze narracje (DFRLab). 
Kanały Telegramu rozpowszechniają bez-
podstawne twierdzenia dotyczące ukraiń-
skich uchodźców, najwyraźniej próbując 
wpłynąć na opinię publiczną w kwestii 
napływu Ukraińców do Polski. DFRLab 
przeanalizował 27 kanałów, które rozpo-
wszechniały treści skierowane przeciwko 
uchodźcom, prokremlowskie, a czasem 
także antyszczepionkowe. Niektóre z nich 
wydają się być połączone, ponieważ pu-
blikują identyczne posty lub przekazują 
je wzajemnie. Kilka kanałów pierwotnie 
publikowało treści w języku rosyjskim, ale 
później przeszło na publikowanie w języ-
ku polskim. Przy wykorzystaniu narzędzia 
analitycznego TGStat ustalono m.in., że do 
10 maja 2022 r. zgromadziły one ponad 120 
tys. obserwujących, a siedem zostało utwo-
rzonych po 24 lutego – dacie rozpoczęcia 
inwazji Rosji na Ukrainę.
31.05. Dezinformacja celuje w wojsko. 
Rosyjska propaganda skierowana wo-
bec armii (CyberDefence24). Jak wska-
zuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
dezinformacja ze Wschodu za cel obrała so-
bie Wojsko Polskie. Rosyjskie działania kie-
rowane są po to, by wpływać na negatywne 
postrzeganie naszych żołnierzy. Przekazy 
mają nie tylko wzbudzić brak zaufania do 
polskiej armii, spowodować wątpliwości co 
do faktycznych zdolności Wojska Polskiego; 
wprowadzić poczucie braku bezpieczeń-
stwa i stabilizacji wewnętrznej. W efekcie 
chodzi o wywołanie chaosu i łatwiejsze 
manipulowanie społeczeństwem.

31.05. Fake: Władze Ukrainy chcą 
oddać część kraju pod kontrolę Pol-
ski (StopFake.org). Tekst poświęcony 
jest dezinformacji w wypowiedzi rzecz-
niczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej 
z 25 maja br. Elementy fałszywej narracji: 
1) Podczas wystąpień z okazji Dnia Polo-
nii i Święta Konstytucji 3 Maja br. prezy-
dent Polski A. Duda powiedział, że „jeden 
z narodów Rzeczpospolitej broni dziś 
swojego państwa” i że w przyszłości nie 
będzie granicy między Polską a Ukrainą. 
To pośrednie potwierdzenie niedawne-
go pomysłu Polski, by wysłać na Ukrainę 
„misję pokojową” w celu opracowania 
planu przejęcia przez Polskę kontroli nad 
jej „historycznymi posiadłościami”. 2) To 
nie pierwszy taki sygnał – wystarczy przy-
pomnieć przygotowany przez Polaków 
w ramach obchodów 100-lecia niepod-
ległości w 2018 r. projekt polskiego pasz-
portu z wizerunkami wcale nie polskich 
Lwowa i Wilna, lub zamówionego w tym 
samym czasie przez władze województwa 
podkarpackiego pociągu ozdobionego 
wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i sce-
nami z wojny 1919–1921, zarysem granic 
II Rzeczpospolitej, w skład której wchodziły 
ziemie Zachodniej Ukrainy. 3) Nie można 
wykluczyć, że w Warszawie powstają plany 
„pełzającej ekspansji” na terytorium sąsied-
niego państwa. Przemawiają za tym fakty. 
Powiązanie z rosyjską specjalną operacją 
wojskową w tym przypadku nie jest niczym 
więcej niż pretekstem. Są to pytania do 
władz w Kijowie, które powinni skierować 
do nich obywatele Ukrainy. Nie da się już 
tego nie zauważyć. Dochodzi do „przejęcia” 
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terytorium Ukrainy przez polskie władze, 
obywateli i siły bezpieczeństwa.
31.05. Marines chcą stworzyć dowódz-
two do operacji informacyjnych (Cy-
berDefence24). Korpus Piechoty Mor-
skiej USA chce stworzyć nowe dowództwo 
skupione na operacjach informacyjnych 
i lepszej koordynacji działań – wynika z ma-
jowej aktualizacji Force Design 2030 (doku-
ment z 2020 r.). Za pomysłem utworzenia 
Dowództwa Informacji Korpusu Piechoty 
Morskiej USA stoi świadomość Pentagonu, 
że adwersarze, w tym Rosja i Chiny, inwe-
stują w cyberzdolności, co stwarza zagroże-
nie dla amerykańskiej armii i infrastruktury 
krytycznej.
1.06. Manipulacja: Większość Polaków 
popiera wprowadzenie wojsk w celu 
okupacji Ukrainy Zachodniej (Stop 
Fake.org). Rosyjskie środki masowego 
przekazu (MK.ru, Wojennoje Obozrenije) 
i internauci (blog NewsFrol) rozpowszech-
niają informację, że ponad połowa obywate-
li polskich rzekomo popiera wprowadzenie 
wojsk na Ukrainę, a tylko 33% sprzeciwia się 
temu scenariuszowi. W rzeczywistości cho-
dzi o ewentualny udział polskiego wojska 
w misji pokojowej na terytorium Ukrainy – 
o ile zapadnie taka decyzja. Przedstawiciele 
Polski wielokrotnie deklarowali, że szanują 
suwerenność Ukrainy i popierają jej inte-
gralność. Materiały rosyjskich mediów są 
manipulacją danymi sondażu „Rzeczpo-
spolitej”, w którym 56,8% ankietowanych 
opowiedziało się za udziałem polskich sił 
zbrojnych w misji pokojowej na Ukrainie, 
organizowanej przez NATO, ONZ lub 
Unię Europejską. 32,5%  respondentów 

sprzeciwiało się udziałowi Polski w takiej 
misji pokojowej, a 10,7% wstrzymało się 
od odpowiedzi.
2.06. Zamiast złotych przebojów pro-
kremlowskie media wciąż grają tę samą 
zdartą płytę (EUvsDISINFO). Propu-
tinowskie środki masowego przekazu od 
dłuższego czasu desperacko próbują popra-
wić globalny wizerunek Rosji, trwale nad-
szarpnięty przez udokumentowaną, zbrod-
niczą działalność jej wojsk m.in. w Buczy. 
Zarówno media, jak i służby dyplomatycz-
ne promują dezinformację na temat m.in. 
bezpieczeństwa żywnościowego, by zrzucić 
z siebie winę za zakłócenia w światowych 
dostawach żywności spowodowane inwa-
zją na Ukrainę i blokadą żeglugi na Morzu 
Czarnym. Okazjonalnie stosują mixtape, 
w którym „stare kawałki” znalazły nowe 
zastosowanie: koronawirusa zastąpiła tzw. 
małpia ospa, pochodząca, jak nietrudno 
zgadnąć, z „amerykańskich laboratoriów 
na całym świecie”. Dodać należy, że tak 
zniekształcone narracje Kremla propagu-
ją również media chińskie. Na „playliście” 
Kremla w ub. tygodniu: 1) Polska chce wejść 
na zachodnią Ukrainę. 2) Rosyjskie dzia-
łania na Ukrainie mające na celu pomóc 
cywilom, Kijów nie ma prawa ingerować. 
3) Ukraina jest ofiarą zbiorowego Zachodu, 
utrata suwerenności to tylko konsekwencja. 
6.06. Pentagon bada przechwycony 
rosyjski sprzęt w nadziei na zdoby-
cie „zaawansowanych technologii” 
(StopFake.org). Rosyjskie media powo-
łując się na „The New York Times”, podały, 
że przedstawiciele Pentagonu dokładnie 
studiują „zaawansowany” rosyjski sprzęt 
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zdobyty w walkach na Ukrainie, rzekomo 
„w nadziei na skopiowanie i pozyskanie 
czegoś dla siebie”. W rzeczywistości celem 
wizyty na Ukrainie ekspertów była ocena 
zachodnich technologii, które wykorzystuje 
rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. 
Według delegacji sprzęt używany przez siły 
rosyjskie w większości zawiera elementy 
wyprodukowane w USA i UE. 
6.06. Białoruska propaganda przeciw 
Polsce. Żaryn: chcą wymusić wstrzy-
manie budowy zapory granicznej (Pol-
skieRadio24). Władze Białorusi kolejny 
raz wykorzystują propagandę przeciwko 
budowie zapory na polsko-białoruskiej 
granicy. Działania dezinformacyjne mają 
utrudniać finalizację projektu kluczowego 
dla bezpieczeństwa Polski. Szef białoruskiej 
dyplomacji W. Makiej wyraził „zaniepoko-
jenie” budową zabezpieczeń granicznych, 
które stanowić mają „poważne zagroże-
nie” dla ekosystemu Puszczy Białowieskiej. 
Mińsk oczekuje zaprzestania prac na odcin-
ku granicznym, usunięcia zainstalowanej 
już bariery i rozpoczęcia procesu naprawy 
wyrządzanych ekosystemom szkód. W oce-
nie rzecznika ministra koordynatora służb 
„to kolejna próba wykorzystania kłamstw 
i działań propagandowych do wymusze-
nia na Polsce, by wstrzymała budowę za-
pory granicznej, która powstaje w związku 
z operacją hybrydową Białorusi przeciwko 
Polsce”. 
7.06. Raport pt. Rosyjskie działania 
dezinformacyjne w mediach społecz-
nościowych (Korporacja RAND). Rosja 
prowadzi z Zachodem zakrojoną na szeroką 
skalę wojnę informacyjną. Znaczna część tej 

wojny toczy się w mediach społecznościo-
wych, które Rosja wykorzystuje do szerze-
nia dezinformacji i ingerowania w politykę 
wewnętrzną innych krajów. Raport opisuje 
rosyjską aktywność ofensywną w sferze me-
diów społecznościowych (stan na 2019 r.) 
i zawiera zalecenia, jak lepiej przeciwdzia-
łać temu ewoluującemu zagrożeniu. Klu-
czowe wnioski: 1) Rosja postrzega media 
społecznościowe jako miecz obosieczny, 
jednocześnie obawiając się, że mogą one 
osłabić bezpieczeństwo Rosji i dostrzegając 
ich zalety jako taniej i potencjalnie bardzo 
skutecznej broni w wojnie asymetrycznej. 
2) Rosyjska wojna informacyjna oparta 
na mediach społecznościowych ewoluuje. 
Poza realizacją stałych celów rosyjscy pro-
pagandyści opracowują coraz bardziej wy-
rafinowane techniki mające na celu obejście 
zachodnich środków zaradczych.
8.06. Armia na celowniku propagandy 
w Rosji: uwaga na Anuszauskasa i zakup 
„biednego litewskiego drona o niskiej 
wartości” (RiTV Litwy). Departament 
Komunikacji Strategicznej SZ: Inicjatywa 
Litwy dotycząca zakupu i podarowania 
Ukrainie bojowego drona „Bayraktar” nie 
tylko szeroko rozprzestrzeniła się w zachod-
nich mediach, ale także wpadła w machinę 
rosyjskiej propagandy. W Rosji fakt popar-
cia inicjatywy publicznej przez litewskiego 
ministra obrony narodowej wywołał bardzo 
negatywną reakcję. Podkreślono, że Arvydas 
Anuszauskas jest twórcą kampanii, która 
zaprasza do datków i zbiórek pieniędzy na 
uzbrojenie. Podejmowano również próby 
podważenia wysiłków społeczeństwa na 
rzecz wsparcia Ukrainy – podkreśla się, że 
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„biedni Litwini zebrali kwotę na jednego 
drona o niskiej wartości”. Większość dezin-
formacji znajduje się w sieciach społeczno-
ściowych typu Telegram i VKontakte. Re-
prezentująca litewski StratCom wojskowy 
Dominyka Daszkevicziute podała, że także 
szeroko rozpowszechniona została wia-
domość o rezolucji sejmowej ws. uznania 
działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie za 
ludobójstwo i powołaniu specjalnego mię-
dzynarodowego trybunału karnego do zba-
dania zbrodni rosyjskich, w związku z czym 
odnotowano wiele agresywnej retoryki, 
wprowadzających w błąd interpretacji oraz 
gróźb wobec Litwy.
9.06. Kremlowska mowa nienawi-
ści nawołuje do zbrodni wojennych 
na Ukrainie (EUvsDISINFO). Były 
prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew 
wykorzystując platformę Telegram, opu-
blikował mowę nienawiści, sugerując, że 
wszyscy Ukraińcy powinni zostać zmieceni 
z powierzchni ziemi. To nie pierwsza pró-
ba nawoływania do przemocy czy uspra-
wiedliwiania zbrodni wojennych. Kreml 
obwinia cały świat o „rusofobię”, promuje 
kampanię #StopHatingRussians za pomo-
cą nowego filmu wideo, w którym rzuca 
się bezpodstawne oskarżenia o zachodnie 
próby wymazania rosyjskiej kultury, pod-
czas gdy jego własna retoryka dezinfor-
macyjna wzywa do eliminacji niewinnych 
ludzi. Dopóki Rosja swoim postępowaniem 
(zbrodnie przeciwko ludzkości, naruszenie 
globalnego bezp. żywnościowego etc.) chce 
„trzymać świat jako zakładnika w nieuza-
sadnionej wojnie”, dopóty wszelkie pozory 
humanitaryzmu będą kwestią wątpliwą.

9.06. Dziel i rządź – jak Rosja chce 
wygrać informacyjną zimną wojnę 
(Visegrad Insight). Głównym celem 
rosyjskiej polityki informacyjnej i działań 
dezinformacyjnych – zarówno przed agre-
sją, jak i w czasie wojny na Ukrainie – jest 
chęć rozbicia jedności państw europejskich 
i NATO. Rosja chce umacniać swoją po-
zycję poprzez budowanie antagonizmów 
między państwami oraz wewnątrz poszcze-
gólnych państw i ich społeczeństw. Ma też 
na celu obwinianie Zachodu za wojnę na 
Ukrainie. Materiał przedstawia kluczowe 
narracje obecne w polskim internecie – 
głównie dezinformacyjne – oczerniające 
różne kraje lub ich rządy. 
3.06. Amerykańska Kongresowa Służ-
ba Badawcza opublikowała raport 
dotyczący problematyki technologii 
deepfake. Główne tezy: 1) W materiale 
przedstawiono, czym jest deepfake, jak jest 
tworzony, wykorzystywany oraz wykrywa-
ny. Podkreślono zagrożenia, jakie stwarza: 
mimo iż obecnie wykrycie fałszywych na-
grań nie jest trudne, to gwałtowny rozwój 
technologii wymusza tworzenie dodatko-
wych zabezpieczeń, by nie wykorzystywać 
deepfake’ów w celu generowania treści 
o tematyce zapalnej. 2) W celu zwiększenia 
obrony przed tego typu operacjami rząd 
USA prowadzi szereg programów poświę-
conych zagadnieniu (m.in. badania prowa-
dzone przez DARPA: MediFOR, SemaFor). 
7.06. Felieton pt. Nie mów mi prawdy: 
pułapki walki z dezinformacją – au-
torstwa prezesa niemieckiej Fundacji 
Eberta – Michaela Bröninga (Politico). 
W Niemczech, we Francji, w Wielkiej 
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Brytanii, Australii, Danii, Nowej Zelan-
dii, Indiach, Szwecji i RPA walka z „mową 
nienawiści” jest obecnie zapisana w prawie. 
Parlament Korei Płd. wezwał panel eksper-
tów do oddzielenia „prawdziwej historii” od 
teorii spiskowych. A w USA administracja 
prezydenta Bidena ogłosiła powołanie mię-
dzyagencyjnej Rady Zarządzania Dezinfor-
macją. Organizacje międzynarodowe idą 
tym samym tropem. UE uchwaliła ustawę 
o usługach cyfrowych, umożliwiającą pań-
stwom członkowskim likwidowanie pro-
pagandy politycznej lub mowy nienawiści. 
A w ONZ obserwuje się znaczące przejście 
od ratowania kolejnych pokoleń przed pla-
gą wojny – jak obiecano w Karcie Narodów 
Zjednoczonych – do zwalczania wciąż sze-
rzących się wojen informacyjnych. Jednak-
że w gruncie rzeczy zbyt częste proszenie 
polityki o wyznaczenie linii demarkacyjnej 
między faktem a fikcją sprowadza się do 
powierzenia wilkowi opieki nad owcami. 
Wolność opinii to system operacyjny społe-
czeństw demokratycznych. To nie tylko wy-
nik, ale także warunek wstępny demokracji. 
W świecie przesiąkniętym dezinformacją 
nie mów mi prawdy, a daj mi debatę – kon-
statuje Bröning.
7.06. Nowa brytyjska jednostka do 
walki informacyjnej CETaS skorzysta 
z OSINT (CyberDefence24). Nowa bry-
tyjska jednostka do walki informacyjnej 
CETaS (Centre for Emerging Technology 
and Security) ma pomóc w odpieraniu ro-
syjskiej dezinformacji nasilającej się przez 
wojnę w Ukrainie. Zlokalizowana w Insty-
tucie Alana Turinga CETaS skorzysta w tym 
celu z metod OSINT (białego wywiadu). 

Głównym celem powstania CETaS jest 
rozwijanie kompetencji do walki informa-
cyjnej poza instytucjami rządowymi, jak 
i oddziaływanie na opinię publiczną, mimo 
wielu wysiłków wciąż bardzo podatną na 
działanie rosyjskich operacji informacyj-
nych. CETaS ma posługiwać się metodami 
OSINT (białego wywiadu), korzystając 
z ogólnodostępnych źródeł informacji, 
w tym z mediów społecznościowych, które 
są główną areną walki informacyjnej.
10.06. Propaganda wzmacnia obraz 
Ukrainy jako państwa nikczemnego, 
wojsko zaminowuje granice kraju. (The 
Kyiv Independent). Białoruska propa-
ganda coraz mocniej przedstawia Ukrainę 
jako państwo podłe. W międzyczasie woj-
sko ostrzeliwuje granice z Ukrainą i Polską. 
Represje wobec związków zawodowych 
i pracowników służby zdrowia na Białoru-
si doprowadziły do masowych aresztowań 
i samobójstwa jednego z aktywistów. Jed-
nocześnie białoruska gospodarka zwraca 
się ku piractwu i kontrabandzie, aby prze-
ciwdziałać rosnącej liczbie sankcji nałożo-
nych przez kraje zachodnie w odpowiedzi 
na udział Białorusi w trwającej wojnie Rosji 
z Ukrainą.
13.06. Rosyjska dezinformacja bierze 
na cel litewską kampanię Bayraktar. 
(Lrt.lt). W ostatnim czasie na Litwie nasi-
liły się działania dezinformacyjne, których 
celem była m.in. kampania zbierania fun-
duszy na drony bojowe Bayraktar – oby-
watele Litwy byli wyśmiewani i nazywani 
„żebrakami”, zbierającymi fundusze na 
„opatrunek dla zmarłego”. Według ana-
lizy przeprowadzonej przez siły zbrojne 
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„przepływ dezinformacji skierowanej prze-
ciwko litewskim zdolnościom obronnym, 
krajowym i międzynarodowym ćwicze-
niom NATO, stanowił 41,61% całkowitego 
przepływu dezinformacji”. Taka retoryka 
Rosji ma na celu zastraszenie społeczeń-
stwa i celowe osłabienie wizerunku kraju 
w rosyjskojęzycznym środowisku informa-
cyjnym.
13.06. Wikipedia walczy z rosyjskim 
nakazem usunięcia informacji o woj-
nie na Ukrainie (Reuters). Fundacja 
Wikimedia (właściciel Wikipedii) złożyła 
odwołanie od decyzji moskiewskiego sądu, 
który nakazał jej usunięcie informacji zwią-
zanych z rosyjską inwazją na Ukrainę, argu-
mentując, że ludzie mają prawo znać fakty 
dotyczące wojny. Moskiewski sąd ukarał 
fundację grzywną w wysokości 5 mln RUB 
(88 tys. USD) za odmowę usunięcia dezin-
formacji z rosyjskojęzycznych artykułów 
Wikipedii: „Rosyjska inwazja na Ukrainę”, 
„Zbrodnie wojenne podczas rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę” i „Rzeź w Buczy”. Ta 
decyzja sugeruje, że zweryfikowana infor-
macja na Wikipedii, która jest niezgodna 
z rosyjskimi narracjami rządowymi, sta-
nowi dezinformację. Moskiewski sąd argu-
mentował, że to, co określił jako dezinfor-
mację w Wikipedii, stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego w Rosji. Wikipedia 
jest jednym z niewielu masowych źródeł 
informacji dla Rosjan, sprawdzonych pod 
kątem faktów w języku rosyjskim, nie w peł-
ni podlegających cenzurze Kremla.
13.06. Dezinformacja zagraża naszej 
spójności społecznej opartej na zasa-
dach – opinia pracownika IML i twórcy 

platformy DisinfoWatch Marcusa 
Kolgi oraz senatora z Nowej Szkocji 
Stana Kutchera (Instytut Macdonal-
da-Lauriera). Polaryzacja społeczna i po-
lityczna dotykająca Kanadę [choć nie tylko 
to jedno państwo] jest częściowo wynikiem 
toksycznej dezinformacji, która podkopuje 
zaufanie do demokratycznych instytucji, 
wybieranych urzędników, mediów, ludzi 
nauki, a nawet rządów prawa. Głównymi 
beneficjentami tego swoistego zerwania 
umowy społecznej są krajowi ekstremiści 
i obce reżimy autorytarne. Chociaż wrogo 
nastawieni zagraniczni aktorzy nie są wy-
łącznie odpowiedzialni za zanieczyszczenie 
zachodniego środowiska informacyjnego, 
w ciągu ostatniej dekady z powodzeniem 
wykorzystali i nasilili podziały w społeczeń-
stwie. Na przykład rosyjscy propagandy-
ści osiągnęli biegłość w identyfikowaniu 
i „uzbrajaniu” kwestii społecznych, pogłę-
biając nasze różnice za pomocą kontrolo-
wanych przez państwo mediów, mediów 
społecznościowych i licznych platform po-
średniczących, powiązanych z państwami 
autorytarnymi.
13.06. Basaj: Dezinformacja to jedno 
z wielu narzędzi stosowanych w opera-
cjach propagandowych Kremla (Biznes 
Alert). Dezinformacja wpływa na postrze-
ganie sytuacji, emocje i decyzje odbiorców. 
Federacja Rosyjska stale prowadzi działania 
manipulacyjne, które będą wprost efektyw-
ne, wprost proporcjonalnie do czasu ich 
prowadzenia. Dezinformacja w rozumieniu 
operacyjnym jest informacją mającą na celu 
wywołanie określonego przez dysponenta 
efektu poprzez „modelowanie” przestrzeni 
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informacyjnej, czyli taki dobór sił i środ-
ków, aby wytworzyć odrębne, kontrolowa-
ne przez Rosję środowisko informacyjne. 
Jednym z wymogów takiego działania jest 
spójność, logiczna ciągłość działania i roz-
proszony charakter operacji. Organizacje 
i podmioty pozornie pozarządowe reali-
zują cele Kremla, tworząc wydarzenia, 
sugestywne raporty i dążąc do uzyskania 
wpływu na dyskurs poprzez „ekspertów”. Są 
to działania wykonywane globalnie: wobec 
Zachodu, jak i innych państw spoza tran-
satlantyckiego obszaru. Unia Europejska 
powinna dostosować przeciwdziałanie ade-
kwatnie do zagrożenia. Stworzyć narzędzia 
organizacyjne, prawne i osobowe, które 
umożliwią państwom UE i ich aparatom 
bezpieczeństwa przeciwdziałanie opera-
cjom informacyjnym Federacji Rosyjskiej. 
Kampanie dezinformacyjne Rosji można 
obserwować na różnych polach. [Rosja-
nie] Maskują zbrodnie wojenne, których 
dokonują w Ukrainie, falsyfikują dowody 
zbrojnej napaści i prowadzą operacje psy-
chologiczne wymierzone w społeczeństwa 
udzielające wsparcia Ukrainie.
13/14.06. Analiza Weroniki Kraszew-
nikowej pt. Polska buduje wielką po-
tęgę od morza do morza [przykład 
kremlowskiej retoryki propagando-
wej] (Portal RIA Nowosti). Główne tezy: 
1) Warszawa ma niepowtarzalną szansę 
przejęcia kontroli nad ziemiami ukraiń-
skimi w ramach koncepcji Międzymorza. 
Marszałek Piłsudski proponował tę ideę 
100 lat temu, a Polska przez wieki próbo-
wała realizować swoje ambicje dotyczące 
Europy Wschodniej i Ukrainy z Białorusią. 

2) Międzymorze wydaje się jeszcze bardziej 
użyteczne w połączeniu z większym, neo-
osmańskim projektem Turcji, która będzie 
naciskać na Rosję od południa. Oba ośrod-
ki regionalne są napędzane imperialistycz-
nym odwetem i dążą do uzyskania maksy-
malnych korzyści z ponownego podziału 
Europy i Eurazji, który rozpoczął się wraz 
ze specjalną operacją wojskową Rosji na 
Ukrainie. 3) Podczas gdy prezydenci Polski 
i Ukrainy padają sobie w objęcia, jedynie 
co siódmy Polak jest gotów zgodzić się na 
Ukraińców z takimi samymi świadcze-
niami rodzinnymi i socjalnymi, jakie sam 
otrzymuje. Według ONZ Polska przyjęła 
ponad 3,5 mln uchodźców, ale polska hoj-
ność ledwie starczyła na 3 miesiące: zasiłki 
są anulowane, ulgi na przejazdy odebrane. 
Polacy nie uważają Ukraińców za „swoich” 
– są zainteresowani zachodnioukraińskimi 
ziemiami, wyzyskiem gospodarczym, wy-
korzystywaniem ich przeciwko Rosji, ale 
bynajmniej nie Ukraińcami jako takimi. 
4) Przejęcie Ukrainy przez Polskę weszło 
w aktywną fazę. Należy przypuszczać, że 
część Ukrainy, która nie przypadnie Rosji, 
znajdzie się pod polską kontrolą – i to nie 
tylko obwód lwowski. Pod koniec specjal-
nej operacji wojskowej Rosja stanie twarzą 
w twarz ze zradykalizowanym ukraińsko-
-polsko-amerykańskim sojuszem wojsko-
wo-politycznym i NATO. 5) Obecnie nie 
ma przesłanek, aby sojusz ten zgodził się 
na pokój, dlatego też należy się spodziewać 
regularnych bombardowań wschodnich 
regionów [Donbas?] i reakcji Rosji na nie 
w ramach konfliktu o niskiej intensywności. 
6) Z drugiej strony wewnętrzne problemy 



78

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 

Polski podważą jej stabilność i zmniej-
szą apetyt na militarne awantury. Jednak 
w obecnej sytuacji możliwe są nieracjonal-
ne działania, w szczególności zagłuszanie 
problemów w kraju. Dlatego też przyszła 
zachodnia granica Rosji prawdopodob-
nie pozostanie „gorąca” w nadchodzących 
latach.
14.06. Rosyjska dezinformacja w Ka-
nadzie. Na czym się skupia, czego do-
tyczy? (Demagog) Rosyjska dezinforma-
cja jest obecna na całym świecie, również 
w Kanadzie. Zespół badaczy od początku 
stycznia zebrał i przeanalizował 6,2 mln 
tweetów pod kątem wpływów rosyjskich 
narracji w kanadyjskich portalach społecz-
nościowych. Z analizy wynika, że prorosyj-
skie narracje promowane w kanadyjskich 
mediach społecznościowych pochodzą 
głównie od dwóch grup: 1) z kont, na które 
wpływ miały Stany Zjednoczone, 2) kont, 
które w dużej mierze były pod wpływem 
Chin, Rosji czy Europy. Dezinformacja 
w wydaniu obu grup jest podobna: NATO 
jest winne rosyjsko-ukraińskiemu konflik-
towi, Zachód nie ma moralnego prawa do 
potępiania Moskwy, bo ma swoje własne 
interesy w toczonej wojnie, a w Ukrainie 
rządzą faszyści. Inna prorosyjska narracja 
próbuje wzmocnić brak zaufania do insty-
tucji demokratycznych.
14.06. Google, Facebook i Twitter mu-
szą walczyć z deepfakami pod groźbą 
grzywny nałożonej przez UE (CNN). 
W ramach zaktualizowanego Kodeksu Po-
stępowania w Zakresie Zwalczania Dezin-
formacji UE koncerny takie jak Google, Fa-
cebook etc. będą musiały podjąć działania 

w celu zwalczania deepfakes i fałszywych 
kont na swoich platformach lub ryzyko-
wać wysokie grzywny nałożone przez UE. 
Właściwi sygnatariusze przyjmą, wzmocnią 
i wdrożą jasne zasady dotyczące niedopusz-
czalnych zachowań i praktyk manipulacyj-
nych w swoich serwisach, w oparciu o naj-
nowsze dowody dotyczące postępowania 
oraz taktyk, technik i procedur (TTP) sto-
sowanych przez złośliwe podmioty. Inwazja 
Rosji na Ukrainę zdecydowanie przyczyniła 
się do wprowadzenia obostrzeń w kodeksie.
14.06. Raport roczny o stanie czeskiej 
sceny dezinformacyjnej za 2021 r. (Eu-
ropejskie Wartości – Centrum Polityki 
Bezpieczeństwa). Rdzeń czeskiej sceny 
dezinformacyjnej od dawna składa się 
z ok. 40 aktywnych stron internetowych. 
Liczba ta ulega niewielkim wahaniom, po-
nieważ sieć stron dezinformacyjnych jest 
zmienna – niektóre witryny znikają, ale są 
regularnie zastępowane nowymi. Najważ-
niejsze sprawy czeskie i zagraniczne oma-
wiane na scenie dezinformacji w minionym 
roku – m.in. wybuch składów amunicji we 
Vrběticach, ataki na Informacyjną Służbę 
Bezpieczeństwa [BIS – odpowiednik ABW] 
i jej szefa Michala Koudelkę, atak na wa-
szyngtoński Kapitol, wycofanie wojsk USA 
z Afganistanu, kryzys energetyczny i Nord 
Stream, wydarzenia na Białorusi. 
15.06. Trwa nowy atak dezinforma-
cyjny, rosyjska propaganda znów 
aktywna (RCB). Po kilkutygodniowej 
względnej ciszy notowany jest kolejny 
wzrost aktywności rosyjskiego aparatu pro-
pagandowego, skutkujący licznymi dzia-
łaniami, mającymi na celu przedstawienie 
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Polski w negatywnym świetle. W okresie 
pomiędzy 6 a 13 czerwca zidentyfikowa-
nych zostało pięć głównych fałszywych linii 
rosyjskiej narracji: 1) Polska pod pozorem 
pomocy udzielanej UKR planuje dokonać 
aneksji jej terytorium. 2) Polska utrudnia 
rozmowy pokojowe UKR Z RUS. 3) Za-
chód dał ciche przyzwolenie POL na utwo-
rzenie protektoratu na UKR. 4) Sterowany 
przez POL prezydent UKR przyzwala na 
plany inkorporacji zach. UKR. 5) Polska 
dokonuje skrytej polonizacji UKR. 
16.06. Kolejny odcień nienawiści (EU-
vsDisinfo). Dezinformacja, której towa-
rzyszy mowa nienawiści, wciąż wylewa się 
z rosyjskich mediów kontrolowanych przez 
państwo. W tym tygodniu byliśmy świad-
kami kolejnej odmiany: w celu oczernienia 
ukraińskich sił zbrojnych główny propagan-
dzista Kremla, objęty sankcjami UE Dmitrij 
Kisielow, uciekł się do homofobii. W swoim 
programie Kisielow wyemitował nagranie 
rzekomo pokazujące przesłuchanie schwy-
tanego ukraińskiego żołnierza, który odno-
sił się do siebie w sposób poniżający (uży-
wając słownictwa, które w języku rosyjskim 
oczernia osoby LGBTQI+) i powiedział, 
że jego dowódca „upiekł go pod ogonem”. 
Kisielow zasugerował również, że Ukraina 
wystawia swoich żołnierzy LGBT, aby stwo-
rzyć europejski wizerunek i ukryć nazizm: 
„co to za nazizm, jeśli wśród naszych żoł-
nierzy są geje?” Nie jest to odosobniony in-
cydent, gdy kremlowska propaganda ucieka 
się do oczerniania społeczności LGBTQI+ 
w celach politycznych. W rzeczywistości 
homo- i transfobia są kluczowymi skład-
nikami prokremlowskiej dezinformacji, 

w szczególności skierowanej do rodzimych 
odbiorców rosyjskojęzycznych.
17.06. Gdy słowa zabijają – od Moskwy 
do Mariupola (EUvsDisinfo). Mowa 
nienawiści stała się prekursorem okru-
cieństw w wielu wojnach (np. Holokaust, 
ludobójstwo w Rwandzie, wojny w byłej 
Jugosławii). Podobne mechanizmy funkcjo-
nują w przypadku wojny Rosji przeciwko 
Ukrainie. Przykład ten ilustruje, że mowa 
nienawiści idzie zawsze w parze z dezinfor-
macją i manipulacją medialną. Kreml od lat 
budował narrację, która finalnie posłużyła 
do uzasadnienia agresji i zbrodni. Główne 
tezy zawarł W. Putin w artykule z 2021 r. 
pt. O historycznej jedności Rosjan i Ukraiń-
ców, który został również rozdany żołnie-
rzom: 1) Znaczna część Ukrainy to ziemie 
zagrabione „historycznej Rosji”’. 2) Naród 
ukraiński jest sztuczną ideą, a Ukraińcy są 
w zasadzie Rosjanami z wypranymi mó-
zgami. 3) Ukraina jest kierowana przez 
„radykałów i neonazistów”, którzy są „na-
rzędziami” Zachodu. Z czasem, szczególnie 
po wybuchu wojny, ton wypowiedzi opar-
tych na powyższych tezach się zaostrzał. Za-
równo w przestrzeni medialnej, jak i wśród 
polityków zaczęły pojawiać się głosy po-
średnio lub bezpośrednio nawołujące do 
ludobójstwa. Przekaz ten trafia do żołnie-
rzy walczących na froncie i wpływa na ich 
zbrodnicze zachowania.
17.06. Bieżące działania dezinfor-
macyjne strony rosyjskiej – Moskwa 
przygotowuje się do aktywizacji na 
kierunku „historycznym” (Infowarfa-
re.pl). Kremlowski aparat propagandowy 
nadal koncentruje się na wykorzystywaniu 
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tematu Polski do wzmacniania obrazu od-
powiedzialności NATO za prowokowanie 
konfliktu w regionie. Jednocześnie stara się 
stymulować antyukraińskie i antyrządowe 
nastroje w Polsce. Odświeżono m.in. nar-
rację dezinformacyjną, która wskazuje, że 
Prezydent RP jest rzekomo spowinowacony 
z jednym z członków UPA.
19.06. Tysiące fake’owych kont z rosyj-
ską dezinformacją. Dominują na nich 
spekulacje, pytania z tezą, a nawet 
plotki (Rzeczpospolita). NASK zdia-
gnozował tysiąc kont na portalach społecz-
nościowych, które wpisują się w narrację 
prorosyjską – zawierają te same tezy, które 
propaguje RIA Nowosti czy wygłasza szef 
rosyjskiego MSZ. Konta są prowadzone 
zarówno przez boty, prorosyjskich trolli, 
jak i przez tzw. pożytecznych idiotów. Ak-
tualne główne linie narracyjne: 1) Polacy są 
obywatelami drugiej kategorii we własnych 
kraju. 2) Ukraińcy są dobrze sytuowani fi-
nansowo i są niewdzięczni za okazywaną 
pomoc. 3) Ukraińcy w wieku 18–60 lat 
mają być deportowani z Polski. 4) To nazi-
ści z „UPAiny” stoją za mordami w Buczy.
20.06. Rola propagandowych „władz” 
w procesie tworzenia rosyjskich narra-
cji dezinformacyjnych (Infowarfare.pl). 
Centrum badań nad współczesnym śro-
dowiskiem bezpieczeństwa podsumowuje 
ostatnie trendy kremlowskiej dezinforma-
cji, wzmacnianej i zyskującej rozgłos dzię-
ki wypowiedziom czołowych rosyjskich 
polityków. Głównym celem jest przedsta-
wienie Polski i NATO jako agresywnych 
stron. W tym kontekście powstaje kontrast 
między „złym Zachodem” a „dobrą Rosją”, 

która stara się „uratować pokój” w regio-
nie i „ratować” Ukrainę i Białoruś przed 
agresją NATO. Główne linie narracyjne: 
1) Polska planuje przejąć kontrolę nad za-
chodnią Ukrainą. 2) Najemnicy z polskich, 
prywatnych firm wojskowych popełniają 
zbrodnie wojenne na wschodzie Ukrainy. 
3) Polska wspólnie z Ukrainą przygotowują 
się do agresji na Białoruś.
20.06. Manipulacja: Trójkąt Lubelski 
to polski projekt gospodarczego zniewo-
lenia Ukrainy (Delfi.lt). W mediach spo-
łecznościowych pojawił się film, w którym 
rosyjski bloger Dmitrij Nikotin przekonuje, 
że Trójkąt Lubelski – trójstronny, regional-
ny sojusz między Ukrainą, Polską i Litwą – 
jest projektem zniewolenia gospodarczego 
Ukrainy i połączenia jej w jedno państwo 
z Polską. Wpisuje się to w kremlowską 
narrację, która powtarza, że Polska dąży 
do aneksji zach. Ukrainy. Bloger manipu-
luje faktami i prezentuje je wybiórczo, by 
pasowały do jego tezy, która jest zbieżna 
z rosyjską dezinformacją.
20.06. Dezinformacja powinna pod-
legać przepisom o nienawiści w sieci: 
zespół doradczy (Canada’s National 
Observer). W Kanadzie odbyło się spo-
tkanie ekspertów, powołane przez ministra 
dziedzictwa P. Rodrigueza, mające na celu 
dopracowanie założeń ustawy, która po-
zwoli na podjęcie zdecydowanych kroków 
w celu zwalczania dezinformacji. Przepro-
wadzona przez naukowców analiza ponad 
6 mln tweetów wykazała, że Kanada jest 
celem Rosji, która chce wpływać na opi-
nię publiczną w tym kraju. Większość in-
formacji dotyczących wojny na Ukrainie 
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i wyrażających prorosyjskie nastroje po-
chodzi z Rosji, Chin oraz USA. Niektórzy 
eksperci sugerowali, że Kanada powinna 
wzorować się na opublikowanym przez KE 
nowym Kodeksie Postępowania w Zakresie 
Zwalczania Dezinformacji.
21.06. Dyrektor Google ostrzega Radę 
Bezpieczeństwa ONZ: Ukraina to 
„kryształowa kula” dla wojny infor-
macyjnej (Time). Podczas spotkania 
Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone-
go mowie nienawiści, podżeganiu i okru-
cieństwom na Ukrainie jeden z dyrektorów 
Google’a ostrzegł, że cyberataki, dezinfor-
macja i inne formy wojny informacyjnej 
prowadzonej na Ukrainie są „kryształową 
kulą” dla przyszłych problemów w innych 
miejscach. Dodał, że państwa muszą wy-
pracować doktrynę odstraszania w do-
menie cybernetycznej. Choć firmy tech-
nologiczne dysponują niezbędną wiedzą, 
„nie ma magicznego algorytmu”. Zastępca 
ambasadora Wielkiej Brytanii przy ONZ 
J. Kariuki podsumował: „Mowa nienawiści 
może być również zbrodnią wojenną”. Woj-
na na Ukrainie zdecydowanie zwiększyła 
presję na firmy technologiczne, aby ciężej 
pracowały nad zwalczaniem mowy niena-
wiści, dezinformacji i innych szkodliwych 
treści w internecie.
21.06. Ujawniono wspieraną przez 
Rosję kampanię podsycającą dezinfor-
mację w sprawie Syrii (The Syrian Ob-
server). Instytut Dialogu Strategicznego 
(ISD) zidentyfikował sieć organizacji, osób 
i kont w mediach społecznościowych, któ-
re rozpowszechniały dezinformację na te-
mat konfliktu syryjskiego. Zmanipulowane 

publikacje śledziło 1,8 mln osób. Główne 
fake newsy dotyczyły fałszywego przed-
stawiania Syryjskiej Obrony Cywilnej 
(tzw. „Białych Hełmów”) oraz organizacji 
humanitarnych, pracujących nad ewaku-
acją ludności cywilnej. Kampania dezin-
formacyjna koncentrowała się również na 
zaprzeczaniu lub zniekształcaniu faktów 
dotyczących użycia broni chemicznej przez 
reżim syryjski. ISD ustalił, że oficjalne ro-
syjskie konta rządowe odegrały kluczową 
rolę w tworzeniu i rozpowszechnianiu fał-
szywych treści, a ambasady Rosji w Wielkiej 
Brytanii i Syrii odegrały w tym procesie zna-
czącą funkcję. Doniesienia skomentował 
były urzędnik Departamentu Stanu USA: 
„Syria była poligonem doświadczalnym 
dla tego typu działań dezinformacyjnych, 
a wnioski wyciągnięte z tego przypadku 
mogą być wykorzystane w działaniach na 
Ukrainie i nie tylko”.
21.06. Po drugiej stronie lustra na 
Kremlu (EUvsDisinfo). Według pro-
kremlowskiej dezinformacji państwa takie 
jak Finlandia i Szwecja nie wyrażają swojej 
prawdziwej suwerenności i nie wypełniają 
woli społecznej, wstępując do NATO – to 
ktoś inny „pociąga za sznurki” i podejmuje 
decyzje. W tym wyimaginowanym świe-
cie przystąpienie do Sojuszu prowadzi do 
utraty wolności. Narracja o utracie nieza-
leżności brzmi szczególnie pusto, jak gdy-
by podporządkowanie pod rosyjską strefę 
wpływów dawało jakąkolwiek realną su-
werenność tym, którzy w niej żyją. Przy-
wódcy państw autokratycznych o imperial-
nych zapędach i nierozwiązanych kwestiach 
kolonialnych, takich jak Rosja, boją się, że 
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suwerenne narody, wzmocnione przez swo-
ich wolnych i oświeconych obywateli, będą 
w stanie wyrazić własną wolę. W miarę jak 
Finlandia i Szwecja kontynuują proces ak-
cesji do NATO, powinniśmy spodziewać się 
więcej słownych zaczepek i agresji ze strony 
Kremla. Będzie to trwało, chyba że Moskwa 
wykona nieprawdopodobny ruch i „spojrzy 
w lustro”, dokonując uczciwej oceny swoich 
przeszłych i obecnych zbrodni.
21.06. Rosja blokuje stronę internetową 
gazety „British Telegraph” (Reuters). 
Strona brytyjskiej gazety „The Telegraph” na 
wniosek prokuratora generalnego została 
zablokowana w Rosji. Dostęp został ograni-
czony po tym, jak ustalono, że rozpowszech-
niano „nieścisłe informacje o specjalnej 
operacji wojskowej prowadzonej przez Siły 
Zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy”. Od 
czasu wysłania wojsk na Ukrainę Rosja cen-
zuruje doniesienia medialne o konflikcie, 
blokując strony internetowe zagranicznych 
serwisów informacyjnych, które według niej 
rozpowszechniają „fałszywe” informacje 
o swojej „kampanii wojskowej”.
21.06. Rosja: Imperium kłamstw 
(American Purpose). S. Żaryn w tekście 
dla „American Purpose” opisuje rosyjskie 
„imperium kłamstw”, wyjaśniając, że kłam-
stwa, propaganda i manipulacje są na stałe 
zakorzenione w naturze rosyjskiej polityki, 
a natura ta nie zmieniła się przynajmniej od 
czasów Rosji bolszewickiej. Dopełnieniem 
propagandy Kremla wymierzonej w Ukra-
inę jest pogląd, że NATO stanowi zagroże-
nie dla Rosji, jest agresywnym sojuszem, 
a jego rozszerzenie na wschód zagraża bez-
pieczeństwu Federacji.

22.06. Rosyjski wywiad oskarża polski 
Kościół. „Istnieją dowody”. (Do Rze-
czy). „Istnieją dowody na to, że Konferen-
cja Episkopatu Polski – centralny organ 
Kościoła katolickiego w Polsce – poważ-
nie omawia kwestię przejęcia archidiecezji 
lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego na 
Ukrainie” – poinformowała w komunika-
cie Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji 
(SWR). S. Żaryn (TT): Rosyjska machina 
dezinformacyjna w ramach ataków na Pol-
skę produkuje coraz więcej absurdów. Od 
dawna wiadomo, że nie ma takich bzdur, 
których Kreml nie mógłby wykorzystać do 
operacji dezinformacyjnych przeciwko RP.
22.06. Raport pt. Rosyjska dezinfor-
macja nie może ukryć swojej [rosyj-
skiej] odpowiedzialności za światowy 
kryzys żywnościowy (Departament 
Stanu USA). Rosyjski rząd i jego stronnicy 
kierują do odbiorców na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce masową kampanię dezin-
formacyjną, obwiniając Ukrainę i Zachód 
za światowy kryzys żywnościowy. Blokada 
Morza Czarnego przez Rosję uniemożli-
wia eksport milionów ton zboża z Ukra-
iny. Według raportu regiony najbardziej 
dotknięte brakami żywności są zalewane 
fałszywą narracją, według której przyczyną 
tej sytuacji są sankcje. Kreml w ten sposób 
chce zdjąć z siebie odpowiedzialność, jed-
nocześnie wywołując presję na Zachód ze 
strony państw zagrożonych głodem.
22.06. Nowa kampania dezinformacji 
wyłudza dane, wykorzystując fałszywe 
newsy i clickbaity (CyberDefence24). 
CERT Polska ostrzega przed kampanią wy-
korzystującą fałszywe domeny wyłudzające 
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dane, która jednocześnie służy do dezin-
formacji i rozsiewania nieprawdziwych 
doniesień na temat inwazji Rosji na Ukra-
inę. W internecie zaroiło się od doniesień 
o rzekomym zatrzymaniu polskiej dzien-
nikarki przez rosyjskich żołnierzy. Materiał 
tam zamieszczony ma formę wideo – aby 
go obejrzeć, użytkownik musi się zalogo-
wać do Facebooka. Strona logowania, która 
otwiera się po próbie obejrzenia nagrania, 
to witryna spreparowana w celu przejmo-
wania danych do logowania w mediach 
społecznościowych. Kiedy działanie takie 
zakończy się sukcesem, przejęte konto wy-
korzystywane jest do dalszej dystrybucji 
fałszywych postów w różnych grupach na 
Facebooku.
23.06. Rusofobia i dezinformacja 
w Niemczech: Narracja ofiary jako 
broń (EU Disinfo LAB). Od począt-
ku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w kilku 
krajach europejskich odnotowano nara-
stające nastroje antyrosyjskie. Potwierdzo-
ne incydenty rusofobiczne współistnieją 
z wątpliwymi twierdzeniami, propagandą 
i dezinformacją. W związku z tym nie-
mieccy weryfikatorzy faktów obalili około 
tuzina twierdzeń o rusofobii od początku 
inwazji, ale także zweryfikowali i potwier-
dzili niektóre epizody. Fałszywe twierdzenia 
o rusofobii promują programy prorosyjskie. 
Do przekaźników dezinformacji należą ro-
syjskie media i prorosyjscy aktorzy w me-
diach społecznościowych, ale na obecnym 
etapie nie jest możliwe pełne zrozumienie 
pochodzenia tych mylących zarzutów. 
Wstrzykiwanie do debaty publicznej nie-
prawdziwych doniesień o rusofobii grozi 

negatywnym wpływem na akceptację i in-
tegrację mniejszości oraz naraża prawdzi-
we ofiary dyskryminacji i nękania na brak 
zrozumienia i pomocy.
23.06. Oczy na korytarz Suwalski (EU-
vsDisinfo). Aktualnie Rosja skupiła część 
swoich wysiłków, by oszukać światową opi-
nię publiczną na temat Litwy. Dokładniej 
mówiąc, chodzi o przesmyk suwalski. Kreml 
był bardzo podekscytowany tym, że weszły 
w życie sankcje UE, które zabraniają impor-
tu i tranzytu niektórych wyrobów żelaznych 
i stalowych pochodzących z Rosji. Mimo to 
tranzyt pasażerów i towarów nieobjętych 
sankcjami do i z obwodu kaliningradzkiego 
przez Litwę odbywa się nadal bez zakłóceń. 
Tranzyt lądowy między Kaliningradem a in-
nymi częściami Rosji nie został wstrzymany. 
Nie ma blokady Morza Bałtyckiego. Litwa, 
sumiennie stosująca sankcje UE, nie nało-
żyła żadnych dodatkowych ograniczeń na 
tranzyt. Fakty te w najmniejszym stopniu 
nie przeszkadzają kreatywnym copywrite-
rom z prokremlowskich mediów dezinfor-
macyjnych, by atakować „niesprawiedliwe 
i nielegalne” sankcje UE. Co więcej, temat 
wniosków Ukrainy, Mołdawii i Gruzji 
o członkostwo w Unii Europejskiej jest 
bardzo aktualny w prokremlowskich środ-
kach masowego przekazu. Rosyjskie media 
twierdzą, że dążenie Ukrainy do członko-
stwa w UE zamieniło ją w „rynek niewolni-
ków”, wykorzystując stare, dezinformacyjne 
tropy „porzuconej Ukrainy”. Zbliżające się 
decyzje Rady Europejskiej o przyznaniu tym 
państwom statusu kandydata nie umkną 
uwadze prokremlowskiego ekosystemu 
dezinformacji. 
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25.07. Rosyjska dezinformacja w Eu-
ropie Wschodniej – od 27 czerwca do 
4 lipca 2022 roku. Raport (FakeNews). 
W raporcie wyróżniono kilka osi, wokół 
których prowadzona jest fałszywa propa-
ganda: 1) wydarzenia związane z wojną, 
2) sytuacja rosyjskiej mniejszości narodo-
wej w różnych państwach, 3) Ukraińscy 
uchodźcy i ich status w różnych państwach, 
4) konsekwencje obłożenia Rosji sankcjami 
gospodarczymi, 5) militarne zagrożenie dla 
Europy Środkowej, 6) konsekwencje sze-
roko rozumianego wsparcia militarnego 
Ukrainy. 
25.07. Rusofobia doprowadziła Polskę 
do granic możliwości (RIA Novosti). 
Siergiej Sawczuk (stały komentator portalu) 
straszy ostrym kryzysem energetycznym 
w Polsce, powołując się na wywiad J. Ste-
inhoffa dla WP.pl: Kierując się patologiczną 
rusofobią Polacy jako pierwsi i jak na razie 
jedyni w UE całkowicie zakazali importu 
rosyjskiego węgla. Reszta Europy przesunęła 
moratorium do 15 sierpnia, z możliwością 
przeniesienia na jeszcze później. Część lud-
ności Polski tej jesieni i zimy może zostać bez 
ogrzewania w domach.
25.07. Polskie czołgi dotarły na Ukra-
inę. Rosyjska propaganda poszła w ruch 
(CyberDefence24). Aparat propagando-
wy Kremla nie mógł przejść obojętnie wo-
bec dostarczenia Ukrainie polskich czołgów 
PT-91 Twardy. W sieci zaczęły krążyć mate-
riały mówiące o wspieraniu przez Warszawę 
„nazistów” oraz ich uzbrajaniu.
26.07. Atak na centrum Winnicy. Ro-
syjskie narracje propagandowe. Ana-
liza (FakeNews.pl). Rosyjskie uderzenie 

rakietowe na centrum Winnicy odbiło się 
szerokim echem w międzynarodowych 
mediach. Stało się kolejnym przykładem 
brutalności i bezwzględności sił RUS. Jak 
zawsze kremlowska propaganda starała się 
usprawiedliwić atak przy pomocy zarów-
no kanałów oficjalnych, jak i prorosyjskich 
kont w mediach społecznościowych. Śmierć 
trzech ukraińskich oficerów podczas ataku 
nie jest jednoznacznym dowodem na od-
bywające się rzekomo spotkanie z zagra-
nicznymi dostawcami broni. Wszystkie 
pozostałe fakty przeczą rosyjskiej narracji 
propagandowej. Rakiety spadły na cele 
cywilne, a zdecydowaną większość ofiar 
stanowią zwykli przechodnie, w tym kil-
koro dzieci. Samo uderzenie jest elementem 
rosyjskiej kampanii mającej na celu zastra-
szenie ukraińskiej ludności poprzez bom-
bardowanie centrów największych miast.
26.07. Unia Europejska faktycznie 
uznała terytorium Obwodu Zaporo-
skiego za część Rosji (Delfi). Oświad-
czenia przedstawiciela tzw. „Administracji 
Cywilno-Wojskowej Obwodu Zaporo-
skiego” W. Rogowa, że w ramach 7 pakietu 
antyrosyjskich sankcji UE rzekomo fak-
tycznie uznała zasadność „administracji 
cywilno-wojskowej” i suwerenność Rosji 
nad terytorium tego ukraińskiego obwo-
du to kłamstwa. Od początku rosyjskiej 
agresji w lutym 2022 r. UE konsekwentnie 
wspierała Ukrainę, domagając się od Rosji 
natychmiastowego zaprzestania działań 
wojennych, wycofania jednostek i sprzętu 
wojskowego z terytorium Ukrainy, a także 
poszanowania integralności terytorialnej, 
suwerenności i niepodległości Ukrainy.
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26.07. Obraz Polski w rosyjskim prze-
kazie propagandowym – „agresor” 
i „prowokator” (CBNWŚB). W kreowa-
nym przez Kreml obrazie rzeczywistości 
Polska stanowi czynnik destabilizujący re-
gion oraz prowokujący III wojnę światową. 
To m.in. nasz kraj ma wymuszać na Rosji 
i Białorusi przygotowania do obrony przed 
atakiem lub do kolejnego „uderzenia pre-
wencyjnego”. Rosyjskie i białoruskie społe-
czeństwo jest regularnie zastraszane wizją 
„zbliżającego się ataku” Polski i NATO – 
tego rodzaju proces wywoła/wywołuje dłu-
gotrwały wpływ na to, jak Polska jest i bę-
dzie postrzegana na Wschodzie. Kluczowe 
narracje ostatnich dni: 1) Polska militaryzu-
je Ukrainę i wspiera ukraińskich „nazistów” 
(komentarze dot. przekazania czołgów 
PT- 91 Twardy). 2) Polska przygotowuje 
swoją armię do ataku na Białoruś i Rosję 
(kwestia wypowiedzi ministra M. Błaszcza-
ka dot. zwiększania potencjału komponen-
tu lądowego SZ RP). 3) Polska już wkrótce 
zajmie zachodnią Ukrainę (pomimo eks-
ponowania wsparcia, jakie Polska udziela 
Ukrainie, Rosjanie nadal rozwijają ten wą-
tek). 4) Polska ciągle wysyła najemników na 
Ukrainę (komentarze dot. śmierci polskiego 
sportowca Tomasza Walentka, który zginął 
na Ukrainie). 5) Polska gospodarka upada 
w efekcie „rusofobicznej” polityki rządu RP. 
6) Polska uczestniczy w wojnie przeciwko 
Rosji na Ukrainie.
27.07. Manipulacja: ukraińscy uchodźcy 
w Norwegii utrzymują się z prostytucji 
(StopFake.org). Rosyjskie media doko-
nały manipulacyjnego uogólnienia opar-
tego na opiniach kilku kobiet, o których 

opowiadały osoby trzecie, które stały w ko-
lejce po jedzenie w ośrodku pomocowym 
w Norwegii. Norweskie media nie pisały 
o tym jako o dominującym trendzie wśród 
ukraińskich uchodźców ani o potwier-
dzonych przypadkach prostytucji „w imię 
przetrwania”. Jednocześnie organizacje mię-
dzynarodowe odnotowują, że wojna Rosji 
na Ukrainie spowodowała wzrost ryzyka 
handlu ludźmi.
28.07. Kluczowe narracje w pro-
kremlowskiej dezinformacji, część 1: 
elita kontra naród (EUvsDisINFO). 
Cechą charakterystyczną prokremlowskiej 
dezinformacji jest jej powtarzalność. Mimo 
wszystkich skandalicznych twierdzeń pro-
kremlowskie media często brzmią jak zdarta 
płyta, trzymając się zaledwie kilku podsta-
wowych komunikatów przeznaczonych dla 
odbiorców krajowych i międzynarodowych. 
Nie jest to przypadek czy przeoczenie, lecz 
projekt: powtórzenie sprawia, że kłamstwa 
brzmią bardziej wiarygodnie. Prokremlow-
skie instytucje dezinformacyjne osiągają to 
poprzez trzymanie się zestawu powtarzają-
cych się narracji, które działają jako szablo-
ny dla poszczególnych historii. Kluczowa 
narracja w prokremlowskiej dezinformacji 
brzmi: elity kontra lud. Ta narracja może 
być bardzo skuteczna, ponieważ wskazuje 
kozła ofiarnego, którego docelowa grupa 
odbiorców może obwiniać za wszelkie nie-
powodzenia oraz żale. Narracja ta ma dłu-
gą, ponadstuletnią historię. Jej propagatorzy 
twierdzą, że są głosem rozsądku i reprezen-
tują pozbawionych praw obywateli, mówiąc 
prawdę przeciwko elitom, które starają się ją 
ukryć, by realizować określone cele.
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4.07. Wielka Brytania mówi o wzmoc-
nieniu prawa internetowego, aby wal-
czyć z rosyjską dezinformacją (Reu-
ters). Wielka Brytania wprowadza nowe 
prawo, które będzie wymagało od firm 
zajmujących się mediami społecznościo-
wymi aktywnego zwalczania dezinformacji 
publikowanych przez obce państwa, takie 
jak Rosja. 
6.07. Sztuczna inteligencja, deepfaki 
i dezinformacja. Elementarz (RAND). 
Celem publikacji jest przedstawienie zagro-
żeń, jakie niesie za sobą deepfake. Doko-
nano przeglądu technologii kryjącej się za 
tym zjawiskiem oraz technologii opartych 
na sztucznej inteligencji (AI), które stano-
wią podstawę dla filmów wykorzystujących 
technikę obróbki obrazu i dźwięku. Pokaza-
no zagrożenia wynikające z tego zjawiska, 
a także czynniki, które mogą je złagodzić. 
Dokument zawiera przegląd bieżących 
wysiłków mających na celu wykrywanie 
i zwalczanie zjawiska deepfake oraz prze-
gląd zaleceń dla decydentów. 
6.07. Dezinformacja 2.0: Czy powinni-
śmy przywrócić pojęcie propagandy do 
dyskursu publicznego? (GlobalVoices) 
Dezinformacja to modne hasło i źródło 
znaczących zakłóceń i konfliktów na ca-
łym świecie. Począwszy od prezydentury 
Donalda Trumpa – z jego oskarżeniami 
o „fałszywe wiadomości” – zakłócone wy-
bory i nieautentyczne komentarze zalewają-
ce dyskusje w mediach społecznościowych 
stały się powszechną, ale bardzo irytującą 
częścią rzeczywistości online. Dzisiejsza 
apokalipsa dezinformacji jest napędzana 
przez mieszankę czynników: degradujący 

kontekst polityczny, brak wysiłku ze strony 
platform IT i prosty fakt ludzkiej natury. 
Niedawny wzrost dezinformacji wokół woj-
ny na Ukrainie wskazuje na pewien wzór. 
Podczas gdy ukraińska kampania informa-
cyjna wydaje się być skuteczna w realizacji 
silnego i wpływowego programu w krajach 
zachodnich, rosyjska dezinformacja jest 
wymierzona w resztę świata, w tym kraje 
BRICS, Azję i Afrykę. W przeciwieństwie 
do narracji strony ukraińskiej, mającej na 
celu podniesienie świadomości o popeł-
nianych tam zbrodniach wojennych lub za-
demonstrowanie siły ukraińskiego oporu, 
rosyjska kampania dezinformacyjna pro-
wadzona jest w sposób rozproszony, rozpo-
wszechniając komunikaty, które domyślnie 
mają rezonować z istniejącymi postawami 
lokalnej populacji.
6.07. Bieżąca aktywność propagan-
dowa Kremla na „kierunku polskim” 
(CBWSB). Strona rosyjska nadal konty-
nuuje działania z zakresu próby wywarcia 
wpływu na opinie Polaków i nastroje pa-
nujące w naszym państwie. Coraz aktyw-
niejsze są środowiska kooperujące z rosyj-
skim aparatem propagandowym, które nie 
tylko próbują oddziaływać na Polaków, ale 
również dostarczają Rosjanom materiałów 
uwiarygadniających kremlowski przekaz 
dezinformacyjny. Obecnie przekazy dezin-
formacyjne emitowane przez dane środo-
wiska i ośrodki propagandowe koncentrują 
się na kreowaniu zafałszowanego obrazu 
rzeczywistości, zgodnie z którym: 1) Po-
lacy masowo dostrzegają „destruktywne 
skutki” obecności w kraju ukraińskich 
uchodźców, 2) w Polakach gwałtownie 
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wzrasta nienawiść do Ukraińców, 3) Polska 
jest poddawana procesowi „banderyzacji” – 
rząd RP i opozycja zdradziły Polskę, chcąc 
przemienić nasz kraj w „Ukropol”, 4) Po-
lacy są gotowi poprzeć atak na Ukrainę 
w celu zajęcia części jej obszarów, 5) wojna 
na Ukrainie (będąca przyczyną obecności 
uchodźców) jest efektem „agresywnych 
działań NATO i prowokacyjnych działań 
rządu RP”, 6) obecność armii USA w Polsce 
to „okupacja” – największe zagrożenie dla 
Polski to USA, a nie Rosja.
6.07. Ukraińskie kopalnie w Lisiczań-
sku i 70 „statków zakładników” – świe-
że podróbki Kremla (Ukrinform). Cen-
trum Antydezinformacji (CDC) działające 
przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 
i Obrony Ukrainy zebrało następujące  
deepfaki, manipulacje i dezinformacje 
generowane przez rosyjską propagandę 
w ostatnim tygodniu: 1) Rosyjskie media 
podały, że „Zachód stopniowo zdaje so-
bie sprawę, iż armia rosyjska ostatecznie 
przejmie kontrolę nad większością teryto-
rium Ukrainy. Taki rozwój sytuacji może 
popchnąć Chiny do operacji na Tajwanie, 
w wyniku czego Stany Zjednoczone wraz 
z Japonią zostaną zaangażowane w poważ-
ny konflikt”. CPD zauważa, że jest to mani-
pulacja. 2) Ministerstwo Obrony Federacji 
Rosyjskiej stwierdziło, że „70 zagranicznych 
statków z 16 krajów pozostaje zablokowa-
nych w sześciu ukraińskich portach. Groźba 
ostrzału z Kijowa nie pozwala na ich wyjście 
w morze”. Jest to dezinformacja. 3) Prasa 
rosyjska donosiła, że w Lisiczańsku były 
używane „zakazane miny PFM-1”. „Lo-
kalni mieszkańcy musieli je samodzielnie 

zneutralizować”. CPD ostrzega, że jest to 
dezinformacja. 4) Jak donosi Ukrinform, 
rosyjska propaganda i niektóre zagranicz-
ne media rozpowszechniają fałszerstwo 
o rozłamie w NATO w sprawie stosunku 
do wojny na Ukrainie.
6.07. Piskorski to prorosyjski propa-
gandysta. W białoruskich mediach 
mówił o pomocy humanitarnej dla 
Polaków (MSN). S. Żaryn: Mateusz Pi-
skorski, prorosyjski propagandysta oskar-
żony o współpracę z rosyjskim i chińskim 
wywiadem, występuje w białoruskich me-
diach, angażując się w walkę informacyj-
ną przeciwko RP. Zdaniem Piskorskiego 
działania reżimu Łukaszenki są „rodzajem 
pomocy humanitarnej dla Polaków znaj-
dujących się w trudnej – z powodu inflacji 
i nałożonych na Rosję sankcji – sytuacji”. 
Podczas wystąpienia w reżimowej telewizji 
Piskorski wyraził zaniepokojenie stosun-
kiem polskich władz do powyższej sprawy, 
które zdolne są podjąć działania na rzecz 
zniechęcenia Polaków do wyjazdów na 
Białoruś. Wystąpienia Piskorskiego kore-
spondują z głównymi tezami Rosji – mają 
na celu oczernianie Polski poprzez kreowa-
nie fałszywego obrazu rzeczywistości. 
7.07. Niekończące się pragnienie śmier-
ci i dewastacji Kremla (EUvsDiSiNFO). 
Prokremlowskie ośrodki dezinformacji na-
dal nazywają ogromne ludzkie cierpienie 
wyzwoleniem, a ruiny, które tymczasowo 
wpadły w ręce rosyjskie, oznakami chwa-
lebnego zwycięstwa. Bez wahania kremlow-
scy propagandziści zamieniają terrory-
styczny atak na centrum handlowe w atak 
na cel wojskowy. Rosyjscy przedstawiciele 
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w Egipcie przyłączyli się do takiej narracji, 
próbując szerzyć dezinformację na temat 
zniszczenia składów broni i amunicji. Inne 
wybrane dezinformacje minionego tygo-
dnia: 1) Polska posługuje się wyimagino-
waną rosyjską groźbą, by uzasadnić swoją 
militaryzację. 2) Wojna na Ukrainie dotyczy 
zjednoczenia narodu rosyjskiego. 3) NATO 
prowadzi wojnę z Rosją rękami Ukraińców.
7.07. Dezinformacja w sieci. Prof. Ja-
błoński: mówi się już o totalitaryzmie 
cyfryzacji (PolskieRadio24). Socjolog 
prof. Arkadiusz Jabłoński: Cyfrowe tech-
nologie są wykorzystywane do przetwa-
rzania informacji zawartych w sieci, które 
mogą być elementem ataku na czyjeś konta, 
a potem szerzenia dezinformacji. Tego typu 
dezinformacja jest rodzajem działań, które 
są bardzo trudne do zidentyfikowania i zna-
lezienia jasnej formuły przeciwdziałania. 
W przypadku „maili Dworczyka” mamy do 
czynienia z obroną racji stanu Polski. Są to 
informacje, które nie powinny w ogóle wy-
ciec na zewnątrz, zostały wykradzione i są 
teraz wykorzystywane przeciwko Polsce. 
Z drugiej strony mamy oczekiwania opinii 
publicznej, która chce mieć jak największą 
przejrzystość zachowań władzy. Tu jest 
wyraźne napięcie, w którym oczekiwania 
opinii publicznej są nam bliższe, dlatego 
dajemy wiarę każdej sensacji, każdemu ude-
rzeniu we władzę, bo daje nam to poczucie 
jej kontrolowania. Nie zdajemy sobie często 
sprawy, że nie tylko nie kontrolujemy, ale – 
będąc sterowanymi – działamy przeciwko 
własnej władzy.
4.07. Rosja płaci osobom publicznym 
za szerzenie propagandy – bułgarski 

rząd (Unian). Bułgarskie służby specjal-
ne posiadają dane, według których Rosja 
płaci około 2000 EUR miesięcznie osobom 
publicznym, dziennikarzom oraz polity-
kom za szerzenie prorosyjskiej propagandy 
i dezinformacji.
8.07. Propaganda Federacji Rosyj-
skiej rozsiewa fałszerstwo o przygo-
towaniu zamachu terrorystycznego 
w Słowiańsku przez „nacjonalistów” 
(Ukrainform). Centrum Zwalczania 
Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Obrony Narodowej 
poinformowało o nowych fałszerstwach: 
1) Rosyjska propaganda rozpowszechnia 
zmanipulowane informacje o możliwym 
zamachu terrorystycznym rzekomo przy-
gotowywanym przez „neo-nazistów” w Sło-
wiańsku w obwodzie donieckim. 2) Media 
propagandowe Federacji Rosyjskiej, po-
wołując się na słowa wziętych do niewoli 
ukraińskich żołnierzy, rozpowszechniały 
manipulacje nt. braku umiejętności wy-
korzystania zachodniej broni: „ukraińska 
armia miała problemy z zaopatrzeniem, 
ale jeśli chodzi o broń zachodnią, zawsze 
było jej wystarczająco.  Jednak nie była 
wykorzystywana z braku doświadczenia”. 
3) Kremlowscy propagandyści szerzą nar-
rację o priorytetowym znaczeniu Odessy 
dla Rosji i konieczności odcięcia Ukrainie 
dostępu do morza.
8.07. Wojna na Ukrainie jako konflikt 
zbrojny między Rosją a NATO jest jed-
ną z kluczowych narracji rosyjskiej 
propagandy (CBNWSB). Rosyjski apa-
rat dezinformacyjny nieustannie rozpo-
wszechnia komunikaty przedstawiające 
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wojnę na Ukrainie jako konflikt zbrojny 
między NATO a Rosją. W tym zniekształ-
conym obrazie rzeczywistości to Stany 
Zjednoczone wykorzystują Ukraińców 
do zniszczenia Rosji, której agresja na są-
siedni kraj jest „tylko aktem obrony” przed 
zewnętrznym zagrożeniem. Kreml nadal 
koncentruje się na przekonywaniu Rosjan 
i Białorusinów, że rosyjska armia jest silna, 
a zwycięstwo bliskie – co może znacząco 
wpływać na przygotowania Białorusinów 
do potencjalnego zaangażowania ich armii 
w wojnę.
8.07. Minister Joly zapowiada dodat-
kowe sankcje wobec rosyjskich agen-
tów dezinformacji i propagandy (Ca-
nada ca). Aby przeciwdziałać kampanii 
dezinformacyjnej Kremla, Kanada nałożyła 
sankcje na 29 sponsorowanych przez pań-
stwo agentów dezinformacji i propagandy 
oraz 15 podmiotów kontrolowanych lub 
będących własnością rosyjskiego rządu 
i zaangażowanych w działania dezinfor-
macyjne. Dotyczy to między innymi Sum-
batowicza Gasparyana, szefa działu mię-
dzynarodowego w państwowym holdingu 
medialnym Russia Today.
Kanada uruchomiła ponadto stronę in-
ternetową poświęconą przeciwdziałaniu 
dezinformacji na temat rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę.
8.07. Rosja znajduje kolejną scenę 
dla dezinformacyjnego spektaklu na 
temat ukraińskich laboratoriów bio-
logicznych (Bulletin of the Atomic 
Scientists). Na początku tego roku rosyj-
ska kampania dezinformacyjna dotycząca 
broni biologicznej na Ukrainie nasiliła się 

i nabrała znacznie wyższego profilu poli-
tycznego niż w poprzednich latach. Obec-
nie zamiast stosunkowo mało znanych 
osób oskarżenia wysuwa sam Władimir 
Putin. Przed inwazją na Ukrainę Moskwa 
aktywnie przygotowała grunt pod wzniesie-
nie kampanii dezinformacyjnej na wyższy 
poziom, przygotowując wstępnie fałszywą 
narrację w mediach, wzmacniając wybra-
ne tweety i hakując konta dziennikarzy. Ze 
strony dyplomatycznej w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy Rosja wysyłała dokumen-
tację Radzie Bezpieczeństwa i rozesłała 
noty dyplomatyczne do misji krajowych 
przy ONZ, dostarczając rzekome dowody 
na poparcie swoich zarzutów dotyczących 
broni biologicznej na Ukrainie. Podjęła po-
nadto decyzję o zwołaniu specjalnej sesji 
Konwencji o broni biologicznej, co niesie 
ze sobą ryzyko wykorzystania tego trak-
tatu jako platformy do szerzenia i legity-
mizowania dezinformacji – zwłaszcza jeśli 
ważne państwa będą milczeć. Konieczna 
będzie ciężka praca i pomysłowość dyplo-
matów zajmujących się rozbrojeniem, aby 
spotkanie nie przerodziło się w forum dla 
rosyjskiej propagandy. Istnieje pilna potrze-
ba przeciwdziałania destrukcyjnej narracji 
Moskwy oraz ochrony norm i instytucji za-
kazujących broni biologicznej przed nie-
uzasadnionymi zarzutami, które mogłyby 
jeszcze bardziej spolaryzować traktat o bro-
ni biologicznej.
9.07. Bieżąca aktywność rosyjskiego 
aparatu propagandowego: niszczenie 
obrazu Polski oraz stymulowanie na-
pięć w relacjach polsko-ukraińskich 
(CBNWSB). Rosyjska propaganda oprócz 
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przedstawiania Polski w negatywnym świe-
tle skupiła się w ostatnich dniach na pod-
sycaniu konfliktu polsko-ukraińskiego przy 
wykorzystaniu rocznicy rzezi wołyńskiej. 
Strona rosyjska przedstawia wydarzenia 
odnoszące się do upamiętniania ofiar jako 
dowód na to, że w Polsce rzekomo radykal-
nie wzrasta odsetek osób nienawidzących 
Ukraińców. Działania te służą wywołaniu 
kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich 
oraz służą wzmocnieniu narracji depre-
cjonujących obraz Polski i Polaków – kre-
owanie nas na naród agresywny, którego 
wsparcie udzielane Ukraińcom to jedynie 
„intryga” służąca przejęciu przez Warszawę 
kontroli nad zachodnią Ukrainą.
9.07. Prochińska grupa prowadzi 
kampanię dezinformacyjną przeciw-
ko firmom z USA i Kanady (Republic 
World). Chiny prowadzą kampanię in-
formacyjną przeciwko USA i Kanadzie, 
nazywając tamtejsze firmy „nieodpowie-
dzialnymi środowiskowo”. Wg analityków 
grupy prochińskie wykorzystują tę strate-
gię, aby odwrócić uwagę świata od swojej 
eksploatacji metali ziem rzadkich. Po tym, 
jak administracja J. Bidena podjęła kroki, 
aby ponownie stać się znaczącym produ-
centem tych pierwiastków i nakreśliła plan 
modernizacji amerykańskiej infrastruktury 
oraz przemysłu półprzewodników – Chi-
ny uznały to za próbę zdominowania tego 
rynku przez USA. W odpowiedzi Pekin 
rozpoczął kampanię dezinformacji pod 
nazwą „Dragonbridege” w USA i Kana-
dzie. Amerykański Departament Obrony 
nakazał przeprowadzenie dochodzenia 
w tej sprawie.

10.07. Stanisław Żaryn: rosyjska pro-
paganda kontynuuje operację dezin-
formacyjną wymierzoną w Polskę (Pol-
skie Radio). Po raz kolejny Kreml stara 
się przedstawić Polskę jako podżegacza 
wojennego. S. Żaryn: rosyjska propagan-
da kontynuuje operację dezinformacyjną 
wymierzoną w Polskę. Rzecznik zaznacza, 
że „politolog” Aleksander Nosowicz prze-
konuje, że Polska chce stworzyć „poważną 
koalicję wojskową przeciw Rosji. Jednak, 
jak twierdzi propagandysta, wesprzeć Pol-
skę chcą tylko kraje bałtyckie”.
10.07. Sieć naukowa EDMO ustaliła, co 
należy zrobić, aby skutecznie walczyć 
z dezinformacją (Press.pl). European 
Digital Media Observatory (EDMO), sieć 
naukowa, do której należą m.in. Stowa-
rzyszenie Demagog, Uniwersytet SWPS 
i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach, opracowała zalecenia dotyczące walki 
z dezinformacją. Przeanalizowano materia-
ły dostępne w mediach społecznościowych 
i mediach tradycyjnych dotyczące wojny 
na Ukrainie oraz wprowadzające w błąd 
reklamy, satyrę i parodię oraz wiadomości 
i komentarze jednoznacznie stronnicze. 
Obserwowano, w jaki sposób kształtowała 
się infosfera, a także jaką rolę w dyskursie 
publicznym odgrywała dezinformacja – jak 
zmieniały się narracje wokół wojny. Efektem 
pracy grupy zadaniowej jest lista zaleceń, 
które mają pomóc w walce z dezinformacją. 
Koncentrują się one na utworzeniu nieza-
leżnej i ponadnarodowej sieci fact-chec-
kingowej, która zajęłaby się opracowaniem 
zasad reagowania na bieżące i kryzysowe 
wyzwania informacyjne. EDMO sugeruje 



91

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 

też, aby położyć większy nacisk na eduka-
cję w zakresie dezinformacji i umiejętności 
korzystania z mediów, natomiast platformy 
internetowe powinny udostępniać dane źró-
dłowe dotyczące publikowanych treści.
11.07. Białoruś – „kraina mlekiem 
i miodem płynąca”. Działania propa-
gandowe w kontekście ograniczenia 
obowiązku wizowego dla obywateli 
RP (CBNWSB). Białoruskie oraz rosyjskie 
ośrodki propagandowe rozpoczęły proces 
zniekształcania rzeczywistości w oparciu 
o kwestię zniesienia przez Mińsk obo-
wiązku wizowego dla obywateli RP. Rów-
nolegle do publikowania przez rosyjskie 
media przekazów o „wspaniałomyślności” 
A. Łukaszenki (m.in. powstałe na podsta-
wie wywiadu z Mateuszem Piskorskim), 
białoruskie media eksponują „zachwyt” 
nad sytuacją panującą na Białorusi, który 
wyrażać mają przybywający na Białoruś 
Polacy. Celem takiej narracji jest przeko-
nanie obywateli, że nie warto migrować do 
Polski, a także dekonstrukcja pozytywnego 
obrazu naszego kraju, postrzeganego wśród 
Białorusinów jako państwo bogate i gwa-
rantujące wyższy poziom życia. Działania 
propagandowe dot. kwestii ograniczenia 
obowiązku wizowego sprowadzają się 
również do kreowania A. Łukaszenki na 
polityka „dialogu” i „dobrego gospodarza”.
11.07. Ostrzejsze przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa online. Wielka Bryta-
nia chce zwalczać rosyjską dezinforma-
cję (CyberDefence24). Brytyjska ustawa 
o bezpieczeństwie online (Online Safety 
Bill) zaostrza przepisy w zakresie zwal-
czania wrogiej dezinformacji państwowej. 

Nowy akt prawny zakłada, że platformy 
społecznościowe będą musiały aktywnie 
monitorować i usuwać dezinformację kie-
rowaną przez podmioty państwowe. Media, 
które nie będą wypełniać tego obowiązku, 
będą karane wysokimi grzywnami lub na-
wet blokowane. Jest to reakcja na rosnącą 
skalę rosyjskiej dezinformacji.
12.07. Meta stworzyła nowe narzędzie 
Sphere. Ma pomóc w walce z fake new-
sami (CyberDefence24). Koncern Meta 
(dawniej Facebook) stworzył nowe narzę-
dzie „Sphere”, wykorzystujące sztuczną 
inteligencję do walki z fake newsami. Pro-
gram ma weryfikować informacje z olbrzy-
mim zasobem danych, składającym się ze 
134 mln publicznych stron internetowych. 
Pierwszym użytkownikiem nowego pro-
duktu jest Wikipedia, której Sphere pomaga 
identyfikować wadliwe wpisy.
12.07. Polski minister chce, aby w celu 
walki z dezinformacją rosyjscy amba-
sadorowie zostali wyrzuceni z mediów 
społecznościowych (Politico). Pełno-
mocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 
Janusz Cieszyński zaapelował, by w celu 
walki z dezinformacją wspieraną przez 
Kreml media społecznościowe, takie jak 
Twitter i Facebook, zakazały rosyjskim 
ambasadorom korzystania ze swoich plat-
form: „Zdejmijcie ich, to propagandziści 
agresywnego reżimu odpowiedzialnego za 
tysiące zabitych ludzi, za masakry ludności 
cywilnej”. Po tym, jak UE nałożyła sankcje 
na sponsorowane przez Kreml media, Mo-
skwa w ostatnich miesiącach coraz częściej 
wykorzystywała konta swoich ambasad do 
rozpowszechniania propagandy.
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13.07. ONZ podkreśla kluczową rolę ko-
munikacji w zwalczaniu dezinformacji 
(AP News). Rada Bezpieczeństwa ONZ 
stwierdziła, że trzeba zrobić więcej, aby 
przeciwdziałać dezinformacji i błędnym 
informacjom na temat 12 operacji poko-
jowych ONZ, które spotykają się z coraz 
częstszymi atakami, zwłaszcza w mediach 
społecznościowych. Sekretarz General-
ny ONZ Antonio Guterres zauważył, że 
„broń, którą władają terroryści, przestępcy 
i uzbrojone bojówki, to nie tylko karabiny 
i materiały wybuchowe, ale coraz częściej 
także dezinformacja i mowa nienawiści”. 
Niedawna ankieta wykazała, że prawie 
połowa wszystkich członków sił pokojo-
wych ONZ uważa, że dezinformacja i błęd-
ne informacje poważnie wpływają na ich 
pracę i zagrażają ich bezpieczeństwu. Jako 
przykład podano fałszywy list, w którym 
twierdzono, że siły pokojowe ONZ w Mali 
współpracowały z grupami zbrojnymi. 
Wiadomość rozprzestrzeniła się „wiruso-
wo” na WhatsApp i została podchwycona 
przez krajowe media, czego skutkiem była 
wrogość i niechęć wobec sił pokojowych. 
Jak twierdzi stały przedstawiciel Wielkiej 
Brytanii przy ONZ Barbara Woodward – 
odpowiedzią na te problemy powinna być 
przede wszystkim skuteczna, wykorzystują-
ca technologie cyfrowe komunikacja strate-
giczna, obejmująca swoim działaniem całą 
działalność misji.
14.07. Rzutowanie własnych pokręco-
nych działań na innych (EUvsDISIN-
FO). Rosja w ostatnim czasie wzmocniła 
dezinformacyjny przekaz na temat rze-
komych planów Polski zaanektowania 

zachodniej Ukrainy. O ile prokremlowskie 
narracje znane są z absurdów, o tyle ta jest 
szczególnie trudna do pogodzenia z rze-
czywistością. Przez ostatnie 30 lat Polska 
była jednym z najbardziej oddanych zwo-
lenników europejskich i euroatlantyckich 
aspiracji Ukrainy i ważnym partnerem 
handlowym. Po wybuchu wojny pomaga 
milionom uchodźców i aktywnie wspiera 
ukraiński wysiłek militarny. Tymczasem 
to właśnie Rosja narusza integralność te-
rytorialną Ukrainy. Podobny mechanizm 
zarzucania innym rzeczy, za które de facto 
samemu jest się odpowiedzialnym, został 
zastosowany także w kolejnej głównej linii 
narracyjnej Moskwy, dotyczącej kryzysu 
żywnościowego. Za wywołany przez siebie 
kryzys Moskwa obarcza innych – w tym 
wypadku UE i jej sankcje.
14.07. Nowe prawo dot. dezinformacji 
w Turcji: alarmujący trend w kierun-
ku cyberautorytaryzmu (German In-
stitute for International and Security 
Affairs). Turecki rząd przedstawił projekt 
ustawy kryminalizującej szerzenie dezin-
formacji. Propozycja obejmuje kary wię-
zienia do 3 lat za rozpowszechnianie wpro-
wadzających w błąd informacji dotyczących 
„wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeń-
stwa kraju, porządku publicznego i zdro-
wia publicznego”. Kara więzienia może być 
zwiększona o połowę, jeśli treści są udostęp-
niane z anonimowego konta. Ustawę dezin-
formacyjną należy rozpatrywać w kontek-
ście gwałtownego zwrotu autorytarnego 
w Turcji. Proponowane przepisy mają na 
celu objęcie kontrolą rządu interneto-
wych serwisów informacyjnych i platform 



93

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 

mediów społecznościowych w okresie po-
przedzającym wybory w 2023 roku.
22.07. Białoruś to „kraina mlekiem 
i miodem płynąca”. Działania pro-
pagandowe w kontekście ograniczeń 
wizowych dla obywateli polskich 
(CB NWŚB). Ośrodki propagandy biało-
ruskiej i rosyjskiej rozpoczęły proces znie-
kształcania rzeczywistości na podstawie 
sprawy zniesienia przez Mińsk wiz dla oby-
wateli polskich. Równolegle z publikacją 
w rosyjskich mediach doniesień o „szczo-
drości” A. Łukaszenki, białoruskie media 
opisują, że Polacy są zachwyceni spokojem, 
porządkiem i dobrobytem panującym na 
Białorusi. Tymi działaniami strona biało-
ruska stara się przekonać swoich obywateli, 
że nie warto emigrować do Polski.
28.07. Analiza komunikacji ZAPAD 
2021: wiadomości, narracje, (dez)infor-
macje (NATO StratCom CoE). Autorzy 
opracowania konstatują, że rosyjsko-biało-
ruskie ćwiczenia ZAPAD 2021 oznaczały 
czystą wojnę informacyjną z wszelkimi jej 
elementami – zastraszaniem, wojskowymi 
działaniami w eterze, wiadomościami poli-
tycznymi, wysiłkami na rzecz przyciągania 
sojuszników i szerzenia podziałów wśród 
wrogów oraz narracjami przekazywany-
mi własnej ludności i osobom spoza Rosji. 
Analiza składa się z dwóch oddzielnych, 
połączonych ze sobą części: 1) Część I do-
tyczy perspektywy tego, co manewry miały 
sygnalizować zarówno bezpośrednio, jak 
i pośrednio. Dekonstruuje i grupuje te wia-
domości i narracje. Ponadto oferuje zasób 
interesujących informacji na temat zacho-
wania Rosji w obszarach bezpieczeństwa, 

polityki i mediów. 2) W części II dokonano 
przeglądu komunikacji dot. ZAPAD 2021, 
z uwzględnieniem środowisk informacyj-
nych w państwach bałtyckich i Polsce, które 
są celem działań informacyjnych. Czyni się 
to poprzez równoważenie i łączenie holi-
stycznego zrozumienia z kryminalistycz-
ną dbałością o szczegóły. Analiza obejmuje 
zarówno oficjalną komunikację Federacji 
Rosyjskiej i Białorusi, jak i komunikację 
w cyfrowych serwisach informacyjnych, 
w oparciu o kompleksowe badania poparte 
unikalną metodologią.
29.07. Studium przypadku pt. Awan-
tura pomiędzy Polakami i Rosjanami 
w tureckim hotelu wykorzystana przez 
rosyjską propagandę (FakeNews.pl). 
Od 24 lipca w internecie zaczęły pojawiać 
się artykuły opisujące incydent z udzia-
łem turystów z Polski i Rosji w tureckim 
hotelu Quattro Beach w mieście Alanya. 
Według doniesień 13 lipca doszło do bój-
ki, której podłożem był stosunek do wojny 
w Ukrainie. Ochrona oraz obsługa hotelu 
miały stać i w milczeniu przyglądać się, jak 
czwórka Polaków bije młode małżeństwo 
z Rosji. Po zdarzeniu miano aresztować tyl-
ko obywatela Rosji. Artykuły dodatkowo 
były opatrzone dwoma zdjęciami przed-
stawiającymi rzekome zdarzenie. 1) Pierw-
sza publikacja zmanipulowanej informacji 
miała miejsce 24 lipca na propagandowym 
rosyjskim kanale „Rybar” na Telegramie. 
Autorzy sugerowali, żeby nie wybierać 
Turcji jako kierunku wyjazdów urlopo-
wych i rozważyć jako alternatywę Amery-
kę Łac. Wpis nie zawierał żadnych zdjęć. 
2) Kilka dni później na anglojęzycznych 
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oraz rosyjskich, niemieckich, rumuńskich, 
hiszpańskich, ukraińskich, a nawet chiń-
skich portalach informacyjnych pojawiły 
się podobne artykuły opisujące zdarzenia 
z 13 lipca w tonie bliźniaczym do publikacji 
„Rybar”. Były dodatkowo opatrzone dwoma 
zdjęciami rzekomo z zajść w hotelu. Każde 
z nich przedstawia inne zdarzenie, oba były 
też wykorzystywane w przeszłości do dezin-
formacji. 3) Tego typu wpisy są elementem 
rosyjskiej wojny informacyjnej nastawio-
nej na osiągnięcie konkretnych reakcji 
społecznych. U odbiorców mają wywołać 
przekonanie o rusofobicznym nastawieniu 
społeczności międzynarodowej, przedsta-
wiając przy okazji w złym świetle Polaków.
30.07. Analiza pt. Narracje anty-
uchodźcze. Drugi oddech dla rosyjskiej 
dezinformacji (CyberDefence24). Po 
pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie 
sytuacja na froncie informacyjnym uległa 
wyrównaniu. 1) Sukcesem Federacji Rosyj-
skiej jest przeniesienie winy na Ukrainę za 
wiele zjawisk wywoływanych przez kon-
flikt zbrojny. Bezpośrednią przyczyną takiej 
sytuacji może być umiejętne dopasowanie 
narracji przez stronę rosyjską. Opowieść 
ma doprowadzić u odbiorców do błędów 
logicznych, opartych o skróty myślowe. 
Np. przekaz: W wyniku napaści Rosji na 
Ukrainę UE oraz inne kraje ogłosiły daleko 
idące sankcje gospodarcze, mające na celu 
ograniczenie dochodów, jakie Rosja czerpie 
ze sprzedaży węglowodorów. Sytuacja dopro-
wadziła do znacznych podwyżek cen paliw, 
zamieniany jest na łatwiejszy: Przez woj-
nę w Ukrainie zwiększyła się cena benzyny. 
Od tego komunikatu już blisko do narracji 

dezinformacyjnej: To przez Ukraińców tan-
kujemy drożej. 2) Wyraźne w ostatnich mie-
siącach stają się narracje o podłożu narodo-
wym. Uderzają one w syndrom „oblężonej 
twierdzy”, wskazując, że Polacy nie czują 
się u siebie. Podkreślane są w nich kwestie 
zasiłków, opieki zdrowotnej, widocznych 
w miastach grup młodych Ukraińców. 
Narracje te są wzmacniane przez przekazy 
ugrupowań prawicowych. 3) Po począt-
kowych sukcesach, jakie odnosiła na polu 
informacyjnym strona ukraińska i szeroko 
rozumiany Zachód, następuje renesans nar-
racji prorosyjskich. Obserwacja mediów 
społecznościowych każe sądzić, że Federa-
cja Rosyjska odtworzyła swoje zdolności do 
prowadzenia walki informacyjnej. Świad-
czy o tym ilość i jakość wykorzystywanych 
do propagandy kont. 4) Należy spodziewać 
się gwałtownie rosnącego sentymentu an-
tyukraińskiego, który może przerodzić się 
w niechęć, postawy agresywne, a w skraj-
nych przypadkach w przemoc. Każda sytu-
acja tego typu będzie potęgowała zjawisko 
i będzie wykorzystywana w kolejnych nar-
racjach propagandowych.
1.08. Jak Rosja próbuje zdyskredyto-
wać Polskę w Gruzji? (CBNWŚB) Pol-
ska nie jest głównym celem dla rosyjskiej 
propagandy w Gruzji. Prokremlowskie 
podmioty rozpowszechniają teorie spisko-
we lub kłamstwa przeciwko USA, NATO 
i UE. Głównym zadaniem tych działań jest 
dekonstrukcja pozytywnego wizerunku. 
Podmioty prorosyjskie starają się przedsta-
wić Polskę jako państwo słabe i agresyw-
ne, które zostanie podzielone przez „duże 
państwa” (Rosję i Niemcy), jeśli Warszawa 
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nie zmieni swojego tonu wobec Moskwy. 
Wpływ tych propagandowych narracji jest 
ograniczony i powtarzany przez marginalne 
siły polityczne, tzw. pożytecznych idiotów 
lub ekspertów cieszących się niewielką po-
pularnością.
2.08. Wiceszef MSWiA bije na alarm: 
służby rosyjskie uaktywniają się 
w obszarach dezinformacji (Polskie-
Radio24). Służby rosyjskie uaktywniają 
się w obszarach dezinformacji. Jesteśmy 
świadomi tego, że co chwilę są tworzone 
różnego rodzaju fake newsy przy pomocy 
różnych agentów. Staramy się natychmiast 
dementować te fałszywe informacje, nie-
mniej jednak Rosjanie nieustannie próbują 
nas skłócać oraz nastawiać przeciwko Ukra-
ińcom – stwierdził Maciej Wąsik.
2.08. Ministerstwo Sprawiedliwości 
Federacji Rosyjskiej wydało zalecenia 
dla śledczych, jak odróżnić „fejki” o ar-
mii od jej „dyskredytacji” (Meduza). 
Rosyjskie MS przygotowało dwa komplety 
wytycznych dla śledczych, sędziów i eks-
pertów kryminalistycznych na temat tego, 
jak prowadzić badanie nowych artykułów 
pod kątem „fejków” i „dyskredytacji” armii. 
Jeśli „informacje są przedstawiane w formie 
stwierdzenia faktów i wydarzeń”, to „pozwala 
to organom ścigania ustalić ich fałsz lub wia-
rygodność”. Resort przypomina, że w Rosji 
istnieje już praktyka egzekwowania prawa 
w sprawie „fejkowych” artykułów o roz-
przestrzenianiu się COVID. W wytycznych 
wyjaśniono również, że „dyskredytowanie” 
należy rozumieć jako „celowe działania ma-
jące na celu podważenie zaufania do władz 
państwowych, umniejszanie ich autorytetu”.

2.08. Polski „marsz na wschód” i „od-
powiedzialność Zachodu za kryzys 
surowcowy” to istotne przesłania ro-
syjskiej propagandy (CBNWŚB). W ro-
syjskiej zniekształconej wizji rzeczywisto-
ści Polska pozostaje jednym z kluczowych 
wrogów Kremla, rzekomo przygotowując 
się do ataku na Ukrainę, Białoruś i obwód 
kaliningradzki. Ta „agresywna” i „rusofo-
biczna” polityka tłumaczy potrzebę dalszej 
militaryzacji życia społeczno-politycznego 
w Rosji oraz konieczność dostosowania się 
ludności do narastających problemów eko-
nomicznych. Oprócz rozpowszechniania 
poglądów, które przedstawiają Polskę jako 
kraj, który „w każdej chwili” może zająć 
zachodnią Ukrainę, a następnie „uderzyć 
w Białoruś” i „wywołać III wojnę światową”, 
Rosjanie powołują się również na kwestie 
gospodarcze. Kreml swoimi działaniami 
dezinformacyjnymi próbuje przenieść 
odpowiedzialność za kryzys na Zachód, 
„zapominając” o bezpośredniej jego przy-
czynie. Jednocześnie Moskwa wyraźnie 
stara się przygotować bazę informacyjną 
pozwalającą na poważną operację infor-
macyjno-psychologiczną, której celem 
będą społeczeństwa krajów UE i która bę-
dzie dotyczyć kryzysu surowcowego. To nie 
pierwszy przypadek, kiedy Rosjanie wyko-
rzystują surowce jako dźwignię wpływania 
na decyzje polityczne krajów UE.
 2.08. Polska się zbroi. Rosja „zmuszo-
na jest” reagować – przekaz dezinfor-
macyjny Kremla (CBNWŚB). W wizji 
przedstawianej przez Kreml Polska nie 
dąży do zwiększenia swojego potencjału 
obronnego, lecz do pozyskania potencjału 
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ofensywnego pozwalającego na „odzy-
skanie” kresów wschodnich II RP. Warto 
zwrócić uwagę na wątek tworzenia przez 
Polskę „doliny dronów” w okolicach Skar-
żyska-Kamiennej. Zgodnie z rosyjskim 
przekazem rozwój zdolności produkcyj-
nych WB Electronics przedstawiany jest 
jako celowe działania Warszawy z zakresu 
pozyskania nowych zdolności uderzenio-
wych, które mogą zostać zastosowane przez 
SZ RP w ramach „ofensywy na wschód”. 
Przekazy wpisano w kontekst tzw. „mili-
taryzacji Polski”. Rozwój polskiego sekto-
ra zbrojeniowego oraz WP stanowi więc 
w optyce Kremla „prowokację” i element 
„agresywnych działań” Zachodu – Rosja 
w tej zakłamanej wizji rzeczywistości jest 
jedynie państwem broniącym się przed 
„zachodnim imperializmem”. Natomiast 
w dobie istnienia poważnych napięć po-
między USA i Chinami wyraźnie przejawia 
się działalność rosyjskiego aparatu propa-
gandowego z zakresu ocieplania wizerunku 
Chin i emitowania przekazów lobbujących 
narracje zbieżne z celami Pekinu. Strona 
chińska może liczyć na wsparcie rosyjskie-
go aparatu propagandowego, szczególnie 
jeśli chodzi o oddziaływanie na państwa 
zachodnie i afrykańskie.
4.08. Nowe trendy w dezinformacji 
(Gazeta Prawna). Zamiana europejskich 
oddziałów Sputnika na afrykańskie, akcja 
#StopHatingRussians i zaangażowanie 
ambasad w działalność propagandową – 
tak Kreml promuje swoją wizję świata. 
UE już na początku rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę nałożyła sankcje na kremlowskie 
media. Odtąd zakazane jest nadawanie 

i rozpowszechnianie na terenie UE takich 
mediów jak Rossija-24, Rossija RTR, RT, 
RTR Płanieta, Sputnik czy TW Centr. Pol-
scy operatorzy w większości zastąpili nada-
wane dotychczas rosyjskie kanały ukraiń-
skimi. Zawieszono licencje i zezwolenia 
na dystrybucję wspomnianych mediów, 
w tym drogą satelitarną i kablową, a także 
w postaci platform, stron internetowych 
i aplikacji. Utrudnia to Rosji działalność 
dezinformacyjną w Europie, ale zgodnie 
z unijnymi raportami, do których dotarł 
DGP, Kreml szerzy ją także w innych czę-
ściach świata. 
6.08. Kluczowe narracje w pro-
kremlowskiej dezinformacji, część 2: 
„zagrożone wartości” (EUvsDISINFO). 
Narracja o „zagrożonych wartościach” jest 
adaptowana do szerokiego zakresu tematów 
i zazwyczaj wykorzystywana do kwestio-
nowania zachodnich postaw dotyczących 
m.in. praw kobiet, mniejszości etnicznych 
i religijnych oraz grup LGBTQI+. Pro-
kremlowscy komentatorzy wyśmiewają 
rzekomy zachodni „upadek moralny” lub 
„zdeprawowane postawy”. Rosja i prawo-
sławie są natomiast prawdziwymi obroń-
cami tradycyjnych wartości. Zgodnie z tą 
narracją „zniewieściały Zachód” gnije pod 
naporem dekadencji, feminizmu i „po-
prawności politycznej”, doprowadzając do 
upadku swoją gospodarkę, podczas gdy 
Rosja uosabia tradycyjne ojcowskie war-
tości. Idea rozkładającego się Zachodu ze-
stawionego z Rosją, która jest „strażnikiem” 
przyzwoitości i moralności, emanuje z sa-
mego szczytu Kremla. Jak wynika z analizy 
Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, 
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już w 2013 r. Putin przyjął taką postawę, 
potępiając kraje „euroatlantyckie” za brak 
moralności.
7.08. Rosja „zniszczyła kilka HIMARS” 
w pobliżu Charkowa (StopFake.org, 
Photofake). Pentagon i Siły Zbrojne 
Ukrainy zaprzeczyły słowom rosyjskiego 
ministra obrony Szojgu o „zniszczeniu” 
ukraińskich 6 wyrzutni HIMARS i ponad 
200 pocisków do nich. Publikowane przez 
Rosjan zdjęcia i wideo z rozbitym i spalo-
nym sprzętem wojskowym przedstawiają 
ciężarówkę M1083A1P2 MTV i haubicę 
M777, a nie amerykański HIMARS. Po-
przednie podobne fałszerstwo rosyjskie na 
temat HIMARS-ów zostało obalone przez 
Departament Obrony USA na początku 
lipca br.
8.08. Przestępczość wzrosła na Ukra-
inie o 270% „z powodu rozdawnictwa 
broni wśród ludności” (StopFake.org, 
Fake). Źródłem danych jest anonimowy 
kanał Telegram „Rezident”, który systema-
tycznie rozpowszechnia fałszywe wiadomo-
ści pod przykrywką informacji poufnych 
rzekomo otrzymywanych od przedstawi-
cieli władz ukraińskich. Wcześniej SBU 
i Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy in-
formowały, że w celu destabilizacji sytuacji 
na Ukrainie pracę „Rezidenta” koordynu-
je Kreml za pośrednictwem swoich służb 
specjalnych. W rzeczywistości wg MSW 
Ukrainy w ciągu 6 miesięcy ogólny poziom 
przestępczości na Ukrainie spadł o 25% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poważne 
i szczególnie poważne przestępstwa pozo-
stały niemal na tym samym poziomie co 
w 2021 r.

8.08. Zespół KE w Sofii współpracuje 
z FactCheck Bulgaria w kampanii prze-
ciwko dezinformacji (Bulgarian News 
Agency). „Nie daj się oszukać! Dezinfor-
macja to nie inny punkt widzenia!” – to 
przesłanie kampanii, którą rozpoczyna 
dziś przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Bułgarii we współpracy z FactCheck 
Bulgaria. Pandemia i wojna wystawiły na 
próbę zdolność ludzi do radzenia sobie 
z własnymi lękami, ale także z ogromną 
ilością wprowadzających w błąd informacji, 
które wykorzystują ich lęki do zasiewania 
podziałów w społeczeństwie. Dlatego waż-
niejsza niż kiedykolwiek jest umiejętność 
rozpoznawania dezinformacji i dążenie do 
umiejętności korzystania z mediów, co jest 
kluczem do osiągnięcia bardziej zrówno-
ważonej demokracji w UE. Kampania jest 
realizowana w ramach Bułgarskiej Koalicji 
Przeciw Dezinformacji (#BGvsDisinfo), 
która skupia przedstawicieli instytucji eu-
ropejskich i międzynarodowych, bułgar-
skich agencji rządowych, mediów, osób 
sprawdzających fakty i organizacji poza-
rządowych, aby połączyć wysiłki na rzecz 
przeciwdziałania dezinformacji w Bułgarii.
8.08. Chiny podejmują w ciągu tygo-
dnia 272 próby szerzenia dezinformacji 
na Tajwanie (Taiwan News). Tajwańskie 
Ministerstwo Obrony Narodowej 8 bm. 
ogłosiło, że ChRL podjęła w zeszłym ty-
godniu 272 próby szerzenia dezinformacji 
na wyspie tylko w okresie 1–8 bm., przy 
czym największy odsetek przypadł na okres 
manewrów wojskowych. Od rozpoczęcia 
chińskich ćwiczeń fałszywe wiadomo-
ści, takie jak rzekomy atak rakietowy na 
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międzynarodowy port lotniczy Taoyuan 
i rzekome podejście chińskiego okrętu wo-
jennego do wschodniego wybrzeża krążyły 
w mediach społecznościowych. Ze względu 
na szybki rozwój społeczności interneto-
wych i mediów cyfrowych strategie wojen-
ne zmieniły się dramatycznie w stosunku 
do przeszłości, szczególnie w sferze wojny 
kognitywnej. 
9.08. Polska – „agresor” i „prowoka-
tor”. Czego oczekuje Kreml, emitując 
przekazy propagandowe dotyczące 
Polski (CBNWŚB). Kreml w ostatnich 
przekazach koncentruje się na równoległym 
kreowaniu naszego państwa na poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, 
Białorusi i Rosji oraz na eksponowaniu 
obecnego na Zachodzie kryzysu surowco-
wego, który ma rzekomo doprowadzić do 
upadku m.in. polskiej gospodarki. Z jednej 
strony w obrazie kreowanym przez Rosjan 
jesteśmy „agresywną potęgą” zagrażającą 
wszystkim swoim sąsiadom, z drugiej na-
tomiast krajem niemalże upadłym. Obie 
te skrajności wpajane Rosjanom, Białoru-
sinom i Ukraińcom służą realizacji ściśle 
określonych celów, tj.: 1) konsolidowanie 
rosyjskiego społeczeństwa wokół wyimagi-
nowanego zagrożenia, 2) usprawiedliwianie 
przyczyn ataku na Ukrainę (utrzymywanie 
obecnego poziomu poparcia dla działań 
zbrojnych), 3) wzmacnianie prorosyjskich 
nastrojów na Białorusi (stymulowanie 
w białoruskim społeczeństwie „potrzeby” 
dalszego zbliżenia między Mińskiem i Mo-
skwą – wzmacnianie poziomu poparcia dla 
obecności rosyjskich wojsk na Białorusi), 
4)  dekonstrukcja pozytywnego obrazu 

Polski na Ukrainie, 5) podważanie zaufa-
nia Ukraińców do instytucji państwowych 
oraz prezydenta. 
9.08. Manipulacja – litewska gospodar-
ka jest zniszczona, a krajem zarządza 
się z zewnątrz (DELFI). Analityk Bia-
łoruskiego Instytutu Studiów Strategicz-
nych Aleksiej Awdonin manipuluje faktami 
i rozpowszechnia teorie spiskowe. Politolog 
jako przykłady państw zniszczonych przez 
Zachód wymienił Syrię, kraje Afryki i Ame-
ryki Łacińskiej, Polskę i kraje bałtyckie. 
Wszystkie te państwa zniszczono i nazna-
czono w nich zarządców, którzy są w pełni 
przeszkoleni w programach Sorosa lub pro-
gramach amerykańskich. Teraz ci menedżero-
wie wykonują wolę centrów decyzyjnych, któ-
re znajdują się w Waszyngtonie. W żadnym 
wypadku nie myślą o interesach swoich ludzi. 
Co więcej, są zdrajcami narodu – stwierdził 
Awdonin. Najbardziej podstawowe wskaź-
niki ekonomiczne, o których białoruski 
„ekspert” wolał zapomnieć – PKB (Produkt 
Krajowy Brutto) i PPP (Parytet Siły Nabyw-
czej) – wskazują, że białoruska gospodarka 
przeżywa ciężkie czasy i jest daleko w tyle 
za litewską.
9.08. Eksperci ostrzegają: deepfake to 
rosnące zagrożenie (CyberDfence24). 
Z danych zawartych w ostatnim raporcie 
o zagrożeniach spółki VMware wynika, 
że technologia deepfake jest coraz częściej 
wykorzystywana przez sprawców cybera-
taków. Podstawową metodą dystrybucji 
zmanipulowanych materiałów przez cy-
berprzestępców jest poczta elektroniczna. 
60% respondentów ankiety wskazało, że od 
czasu inwazji Rosji na Ukrainę częstotliwość 
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działań cyberprzestępców z wykorzysta-
niem tej technologii, jak i innych technik, 
wzrosła. Deepfake wykorzystano m.in. 
krótko po inwazji do manipulacji wizerun-
kiem prezydenta W. Zełenskiego.
9.08. Białoruś: Jak niezależne media 
i aktywiści wciąż ryzykują wszystkim 
(EUvsDisinfo). EUvsDisinfo regularnie 
monitoruje, w jaki sposób reżim Łuka-
szenki wykorzystuje system prawny i apa-
rat bezpieczeństwa, aby uciszyć nieliczne 
pozostałe, niezależne głosy w kraju. Ce-
lami są dziennikarze, lokalni wydawcy, 
kanały Telegram oraz ich obserwatorzy 
i czytelnicy. Korzystanie z wolności słowa 
na Białorusi było trudne jeszcze przed sfał-
szowanymi wyborami w sierpniu 2020 r. 
Później jednak represje reżimu się nasiliły. 
W ostatnich miesiącach reżim Łukaszen-
ki podjął kolejne kroki: prześladowanie 
dziennikarzy, stosowanie sfabrykowanych 
lub absurdalnych zarzutów, surowe wyroki 
więzienia, przymusowe „zeznania” i na-
ciski na rodzinę i przyjaciół aktywistów, 
dalsze rozprawianie się z mediami spo-
łecznościowymi i zniekształcanie faktów 
dot. gospodarki, manipulacje kontami oraz 
zbliżenie z rosyjskimi władzami nadzoru-
jącymi mass media. Należy spodziewać się 
dalszych represji.
9.08. Analitycy NewsGuard zidenty-
fikowali 250 stron internetowych roz-
powszechniających dezinformację na 
temat Rosji i Ukrainy (NewsGuard). 
3 marca 2022 r. NewsGuard stworzył ro-
syjsko-ukraińskie centrum śledzenia dezin-
formacji wyłapujące fałszywe twierdzenia 
związane z rosyjską inwazją na Ukrainę. 

W marcu było 116 stron publikujących 
dezinformację na temat wojny, co ozna-
cza, że liczba tych stron obecnie wzrosła 
ponad dwukrotnie – do 250. Tylko w ciągu 
ostatnich czterech miesięcy analitycy ziden-
tyfikowali 78 innych stron, które publikują 
dezinformację związaną z Rosją i Ukrainą. 
NewsGuard wyszczególnił niektóre wi-
tryny na podstawie badań przeprowadzo-
nych przez Instytut Dialogu Strategicznego 
07.2022 r., które wykazały, że treści z Rus-
sia Today (RT), mimo że zostały zakazane 
przez UE, pojawiły się na wielu stronach 
internetowych, w tym w odmianach nazw 
domen witryny RT, które są identyczne 
z oficjalnymi witrynami RT, ale publikowa-
ne pod innym adresem URL, oraz witryny 
kopiujące i wklejające całe artykuły RT.
10.08. Fałsz: podział Rzeczypospolitej 
dał Białorusinom możliwość przywró-
cenia więzi historycznych, zjednocze-
nia się z narodem rosyjskim (DELFI). 
Uznając Rosję za centrum „słowiańskiego 
świata”, białoruski prorządowy politolog 
W. Elfimow twierdzi, że wszystkie przeciw-
ne jej kraje stają się „zachodnimi marionet-
kami”, postrzega PRL jako formę polskiej 
państwowości broniącej „niepodległości 
i wartości słowiańskich” i oświadcza, że dla 
Białorusinów rozbiory Rzeczypospolitej 
były przywróceniem historycznych więzi 
z Rosją. Wypowiedzi takie są retransmisją 
narracji Kremla, które promują szczegól-
ną rolę Rosji jako centrum opozycji wobec 
cywilizacji zachodniej, a także jej wiodącą 
rolę w „świecie słowiańskim”. Jednocześnie 
argumentacja Elfimowa opiera się na kłam-
stwie w ocenie roli przystąpienia Białorusi 
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do Imperium Rosyjskiego, ponieważ po-
mija obiektywne fakty historyczne, które 
to poprzedzały. Kolejnym kłamstwem są 
jego słowa, że PRL broniła „niezależnych, 
słowiańskich wartości”.
12.08. Trzy powody, dla których 
dezinformacja jest tak wszechobec-
na i co możemy z tym zrobić (theco-
nversation.com). W odpowiedzi na ten 
problem powstały trzy szkoły myślenia. 
Pierwsza sugeruje, że dezinformacja jest tak 
wszechobecna, ponieważ nieufność wobec 
tradycyjnych źródeł, w tym mediów infor-
macyjnych, stale rośnie. Po drugie, badania 
pokazują, że fałszywe informacje w me-
diach społecznościowych rozprzestrzeniają 
się dalej, szybciej i głębiej niż prawdziwe 
informacje, ponieważ są bardziej nowa-
torskie i zaskakujące. Wreszcie, nie można 
pominąć roli wrogich i celowych taktyk 
dezinformacyjnych. Facebook szacuje, że 
podczas wyborów w USA w 2016 r. złośliwe 
treści Rosyjskiej Agencji Badań Internetu, 
mające na celu stworzenie podziału wśród 
amerykańskiej publiczności głosującej, do-
tarły do 126 mln osób w USA i na całym 
świecie.
14.08. Ekspert NATO: Rosyjska nar-
racja próbuje poróżnić Polskę z resztą 
Europy (TVP.Info). Rosja przez swoją 
propagandę i narrację próbuje podzielić 
Europę; Kreml chce poróżnić z nią Polskę 
i kraje bałtyckie – ocenia Janis Sarts, dy-
rektor Centrum Eksperckiego NATO ds. 
Komunikacji Strategicznej w Rydze. Rosja 
nie rozpowszechnia obecnie klasycznej 
dezinformacji, lecz uprawia propagandę 
wojenną  – zaznacza ekspert. – Patrząc 

z rosyjskiej perspektywy, w ramach propa-
gandy wojennej stworzono alternatywną 
rzeczywistość. A poszukiwanie dezinfor-
macji w rzeczywistości alternatywnej jest 
kontrproduktywne, bo wszystko jest dezin-
formacją – mówi dyrektor działającej pod 
auspicjami NATO organizacji. 

 y 19.08. Żołnierze w mediach spo-
łecznościowych. Pentagon publi-
kuje wytyczne (CyberDfence24). 
Jak wskazano, komunikacja na wszyst-
kich platformach i oficjalnych kontach 
ma być spójna i „zgodna z celami”, 
a „wszystkie oficjalne treści w mediach 
społecznościowych są odzwierciedle-
niem Departamentu”. Dodatkowo na-
leży zachować szacunek, responsyw-
ność i szczerość i stosować „takie same 
wysokie standardy profesjonalnego 
i etycznego zachowania na kontach 
w mediach społecznościowych, jak 
podczas pełnienia każdej innej funkcji 
lub na każdej innej platformie”. Wska-
zano również, że treść wpisów ma in-
spirować i angażować odbiorców, nie 
powinny one podważać działań Depar-
tamentu. Nie wolno publikować ma-
teriałów, które można by było uznać 
za obraźliwe, nieodpowiednie lub nie-
stosowne. Natomiast oficjalnych kont 
w mediach społecznościowych nie wol-
no używać do promowania lub popie-
rania podmiotów niefederalnych lub 
do osobistych interesów finansowych. 
Tylko specjalnie do tego wyznaczony 
personel Departamentu Obrony może 
autoryzować udostępniane w social 
mediach informacje, pracownicy mogą 
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wspierać komunikację, ale nie mogą 
autoryzować ujawniania informacji 
publicznych. Jakie powinny być wpisy 
w mediach społecznościowych? Penta-
gon precyzyjnie określił, jakie powinny 
być wpisy opublikowane z oficjalnych 
kont Departamentu Obrony w mediach 
społecznościowych: 

 y Dokładne – ich treść jest dokładna. 
 y Właściwe – konto jest nośnikiem odpo-

wiednich wiadomości. 
 y Aktualne – wiadomość ma zostać do-

starczona w odpowiednim czasie. 
 y W odpowiednim tonie – wiadomość 

jest skonstruowana we właściwym tonie. 
 y Zatwierdzone do publicznego udostęp-

nienia – sprawdzone pod kątem bez-
pieczeństwa operacji i informacji oraz 
zaakceptowane do publicznego udo-
stępnienia.

22.08. Fake fact checking oraz fake 
OSINT w służbie dezinformacji 
Kremla (Disinfo Digest). Do kanonu 
chwytów erystycznych wykorzystywanych 
przez rosyjskie ośrodki propagandowe 
i dezinformacyjne należy przewrotność. 
Jest to obok relatywizacji drugi najczęściej 
wykorzystywany środek manipulacyjny 
w obecnie trwającej rosyjskiej wojnie na-
pastniczej w Ukrainie. Przewrotność nale-
ży do wyrafinowanej taktyki wykrętu, czyli 
uchylania się od spełniania zobowiązań lub 
odpowiedzialności. Jest to cecha kogoś, kto 
zachowuje się chytrze, przewrotnie, pod-
stępnie i fałszywie, a według słownika ję-
zyka polskiego: postępek nacechowany fał-
szem, obłudą, chytrością. Poza uchylaniem 
się od odpowiedzialności służy również 

do maskowania prawdziwych motywów 
działania i sprawstwa oraz do odwrócenia 
sytuacji czy ról. 
24.08. Polityczna dezinformacja 
w metawersum może być gorsza niż ta 
w social mediach (CyberDefence24). 
Media społecznościowe od wielu lat są 
główną areną, na której odbywają się dzia-
łania dezinformacyjne. Według niektórych 
jednak kolejnym frontem, na którym ro-
zegra się walka z dezinformacją i będzie 
ona jeszcze trudniejsza, jest metawersum. 
To połączenie świata realnego z cyfro-
wym, które projektuje m.in. koncern Meta  
(Facebook).
25.08. Google rozpocznie kampanię 
antydezinformacyjną na temat ukra-
ińskich uchodźców (euractiv.com). 
Spółka zależna Google Jigsaw rozpocznie 
w przyszłym tygodniu kampanię mającą 
na celu walkę z dezinformacją w Polsce, 
Słowacji i Czechach na temat ukraińskich 
uchodźców, opartą na badaniach przepro-
wadzonych przez psychologów na dwóch 
brytyjskich uniwersytetach. Kampania ma 
na celu budowanie odporności na narra-
cje skierowane przeciwko uchodźcom, we 
współpracy z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi, weryfikatorami faktów, 
naukowcami i ekspertami od dezinforma-
cji. Rozpowszechnianie wprowadzających 
w błąd i fałszywych informacji w Stanach 
Zjednoczonych i Europie za pośrednic-
twem sieci społecznościowych doprowa-
dziło do tego, że różne rządy naciskają na 
nowe przepisy, aby powstrzymać kampanie 
dezinformacyjne. „Polska została wybra-
na, ponieważ ma najwięcej ukraińskich 
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uchodźców” – powiedziała, dodając, że 
Czechy i Słowacja byłyby przydatnymi 
przewodnikami dla reszty Europy. Kam-
pania potrwa miesiąc.
26.08. Kluczowe narracje w pro-
kremlowskiej dezinformacji, część 5: 
„hahaganda” (EUvsDISINFO). Cechą 
charakterystyczną prokremlowskiej dezin-
formacji jest jej powtarzalność. Pomimo 
wszystkich skandalicznych twierdzeń, które 
wygłaszają, prokremlowskie media często 
brzmią jak zepsuta płyta trzymająca się 
tylko garstki podstawowych wiadomości 
dla krajowej i międzynarodowej publicz-
ności. To nie przypadek lub niedopatrze-
nie, to jest założenie: powtarzanie sprawia, 
że kłamstwa brzmią bardziej wiarygodnie. 
Prokremlowskie media dezinformacyjne 
osiągają to, trzymając się zestawu powta-
rzających się narracji, które działają jako 
szablony dla poszczególnych historii. (…) 
Ironią losu jest zatem, że rosyjskie i pro-
kremlowskie media dezinformacyjne czę-
sto starają się ukryć swoje antyzachodnie 
kłamstwa i oszustwa za zasłoną satyry, 
twierdząc, że jest to w granicach ich prawa 
do wolności słowa. Jednocześnie jednak 
agresywnie odmawiają tolerowania jakiej-
kolwiek satyry krytycznej wobec Kremla 
lub podważającej jego agendę polityczną. 
Celem „hahagandy” nie jest przekonanie 
odbiorców o prawdziwości konkretnego 
żartu, ale raczej podważenie wiarygod-
ności danego celu, takiego jak osoba lub 
instytucja, poprzez ciągłe wyśmiewanie 
i poniżanie. Czasami „hahaganda” przy-
biera naprawdę chorobliwy obrót, kiedy 
prokremlowska machina dezinformacyjna 

postanawia zamienić próbę zabójstwa po-
litycznego w pośmiewisko.
26.08. Wojna informacyjna Rosji: 
czy uda się przełamać „linię obrony” 
w Europie? (CBNWŚB) Fiasko tzw. „spe-
cjalnej operacji wojskowej”, strategiczny im-
pas pełnowymiarowego ataku na Ukrainę 
i całkowity brak perspektyw militarnych 
na dalsze sukcesy rosyjskiego dowództwa 
na teatrze działań wojskowych na Ukrainie 
coraz bardziej przekształca wysiłki Rosji 
z kierunku militarnego na hybrydowy (kie-
runek polityczny, informacyjny, energetycz-
ny i ekonomiczny). Propaganda rosyjska 
tradycyjnie zwraca szczególną uwagę na 
Polskę. W przestrzeni informacyjnej kon-
tynuowane są aktywne próby rozpowszech-
niania fake newsów o tym, że Polska chce 
zająć zachodnie regiony Ukrainy i „już 
wprowadza” swoje wojska na Ukrainę. Jest 
to robione oczywiście w celu pogorszenia 
stosunków polsko-ukraińskich, stworzenia 
atmosfery nieufności i konfliktu.
29.08. „Ukrainizacja Polski” i „zbli-
żający się głód” – bieżące rosyjskie 
przekazy propagandowe przejawiające 
się w polskiej infosferze (CBNWŚB). 
Aktywizacja anonimowych kont, których 
działalność sprowadza się do demonizacji 
Ukrainy i wybielania Rosji, coraz częściej 
odnosi się również do lobbowania tez o rze-
komo mającym nastać w Polsce „głodzie”. 
Dostrzegalnym jest, iż konta te ukierun-
kowują swoją działalność w oparciu o bie-
żące tendencje dotyczące przekazu rosyj-
skojęzycznego emitowanego przez Kreml. 
Wraz z emitowaniem przez źródła rosyjskie 
przekazów o czekającej Polaków „śmierci 
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z głodu” i „zimna” (czemu winna ma być 
„rusofobiczna” polityka Warszawy), wą-
tek ten coraz częściej zaczął przejawiać się 
w polskojęzycznych wpisach anonimowych 
kont. Strona rosyjska wyraźnie będzie dążyć 
do wykorzystania kryzysu surowcowego, 

aby stymulować w polskim społeczeństwie 
gotowość do uległości względem Rosji – ak-
ceptacja dla pozyskiwania surowców z Rosji 
(co jest korzystne z perspektywy Kremla, 
gdyż pozwoli Moskwie na pozyskanie fun-
duszy wspierających działania zbrojne).
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