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Wojna informacyjna

SYTUACJA

Trwająca nieprzerwanie od 2014 r. woj-
na na Ukrainie z punktu widzenia nauk 

o wojskowości stanowi dziś jeden z funda-
mentalnych przykładów skutecznego pro-
wadzenia wojny informacyjnej. Działania 
niekinetyczne Federacji Rosyjskiej wymie-
rzone w destabilizację społeczną oraz poli-
tyczną Ukrainy zostały zintensyfikowane od 
24 lutego 2022 r. Pomimo wcześniejszych 
prób manipulacji i dezinformacji Moskwy, 
m.in. w sprawie rzekomej antyukraińskiej 
suwerenności Krymu, dopiero regularne 
działania zbrojne toczone pomiędzy nacie-
rającą armią rosyjską i broniącymi się siłami 
ukraińskimi wymusiły na aparacie władzy 
Władimira Putina maksymalizację wysiłku 
w wymiarze walki informacyjnej. 

Złamanie ukraińskiego ducha naro-
dowego, obniżenie morale broniących się 
wojsk i wreszcie przekonanie międzynaro-
dowej opinii publicznej o słuszności pro-
wadzonej agresji było i jest dla Rosji prio-
rytetem. Mimo zaplanowania przyszłych 
działań informacyjnych oraz stworzenia 
międzynarodowego zaplecza politycznego 

propaganda Federacji poniosła jednak dru-
zgocącą klęskę na kluczowych kierunkach.

Już w pierwszych dniach konfliktu, kie-
dy agresor zdał sobie sprawę ze skuteczno-
ści ukraińskiej armii i niezwykle patriotycz-
nej postawy Ukraińców, władze Kremla 
musiały zrozumieć, że fundamentalne dla 
sprawnego zajęcia i utrzymania terytorium 
są nastroje społeczne, które wbrew przewi-
dywaniom nie będą dla Rosji przychylne 
ani –  nawet w najlepszym razie – neutralne.

Skalę błędów i  nieudolności prowa-
dzenia działań informacyjnych Rosji bez-
pośrednio pokazuje jej zaskakująco niski 
stopień początkowego militarnego przy-
gotowania do inwazji. Nieudolnie prowa-
dzone działania informacyjne Rosji nie po-
mogły jej w ukryciu słabego przygotowania 
militarnego do inwazji.

Nieumiejętne rozpoznanie społeczne, 
nieaktualne dane wywiadowcze, nieefek-
tywna propaganda skierowana przeciw 
Ukrainie – wszystko to mogło doprowa-
dzić do sukcesu jedynie w pojęciu Rosjan, 
żyjących w kraju, w którym centralnie kie-
rowane agencje prasowe, stanowiące jaw-
ny element państwowych służb wywiadu, 

Krzysztof Pietrzak
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długookresowo prowadziły toporną i nie-
skuteczną narrację dezinformacyjną.

Natychmiastowa reakcja władz, orga-
nów administracji państwowej, wojskowej 
oraz społecznej Ukrainy na podejmowane 
przez Rosję zintensyfikowane ataki infor-
macyjne skutecznie zablokowała fałszywą 
narrację i jeszcze bardziej wzmocniła od-
porność tego państwa na dezinformację.

Sytuacja stanowiąca dla Moskwy za-
skoczenie oraz scenariusz najmniej praw-
dopodobny zmusza ją obecnie do prowa-
dzenia informacyjnych działań obronnych, 
w których zamiast na nowo programować 
ukraińską i międzynarodową mentalność 
jest zmuszona do walki o przebicie się ze 
swoim przekazem i wyrwanie się z izolacji, 
jakiej zachodni świat poddał Rosję.

Cechą szczególną tej wojny jest szero-
kie, oddolne i ochotnicze zaangażowanie 
się obywateli Ukrainy w trwający konflikt 
informacyjny, którego Rosja nie może już 
wygrać. Wcześniej opisane ukraińskie przy-
gotowania do odparcia zmasowanego ata-
ku informacyjnego – zarówno w wymiarze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym państwa 
– miały swój wyraz m.in. w powołaniu wy-
specjalizowanych instytucji, takich jak Cen-
trum ds. Przeciwdziałania Dezinformacji, 
oraz w zorganizowaniu przez organy admi-
nistracji systemu szybkiego, samodzielnego 
i elastycznego reagowania na próby mani-
pulacji. Wysoką efektywność takich dzia-
łań wykazują w szczególności ukraińskie 
Wojska Obrony Terytorialnej, skupiające 
ochotników, którzy są w stanie sprawnie 
wpływać na swoje bliższe otoczenie, sku-
tecznie chroniąc je przed propagandą. 

Oddolny charakter walk niekinetycznych 
po stronie ukraińskiej przekłada się na re-
alny wzrost potencjału obronnego państwa 
na skutek budowania wysokiego morale 
oraz stałego zjednywania sobie międzyna-
rodowej opinii publicznej.

INSTYTUCJE

Centrum ds. Przeciwdziałania 
Dezinformacji (CPD) zostało powo-
łane decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodo-
wego i Obrony Ukrainy (RBNiOU) w dniu 
11 marca 2021 r.1 i 8 dni później uchwalone 
dekretem prezydenta Wołodymyra Zełen-
skiego2. Bezpośrednią przyczyną powsta-
nia Centrum była przyjęta Strategia Bez-
pieczeństwa Narodowego Ukrainy, której 
jednym z kluczowych celów jest potrzeba 
aktywnego przeciwdziałania wzrastającym 
zagrożeniom w wymiarze informacyjnym. 
Dokument ten określa, że działania takie 
powinny obejmować m.in. ochronę ludno-
ści ukraińskiej i opinii międzynarodowej 
przed wrogą manipulacją. Ponadto szczegól-
ną uwagę poświęca konieczności reagowa-
nia na planowane kampanie dezinformacyj-
ne oraz próby manipulacji występujące we 
wrogiej propagandzie i przeciwdziałaniu im. 

W zatwierdzonym 7 maja 2021 r. regu-
laminie CPD określa się, że jest ono orga-
nem roboczym RBNiOU, którego głównym 

1 Decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego 
i Obrony Ukrainy z dnia 11 marca 2021 r. o utwo-
rzeniu Centrum ds. Przeciwdziałania Dezinfor-
macji.

2 Dekret Prezydenta Ukrainy nr 106/2021 o de-
cyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 
Ukrainy z dnia 11 marca 2021 r. o utworzeniu Cen-
trum ds. Zwalczania Dezinformacji.
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celem jest przeciwdziałanie aktualnym 
i przyszłym zagrożeniom dla bezpieczeń-
stwa narodowego i  interesów Ukrainy 
w wymiarze informacyjnym3. Centrum jest 
również odpowiedzialne za prowadzenie 
analiz oraz stałe monitorowanie działań 
mających na celu manipulowanie opinią 
społeczną czy też ścieżek dystrybucji fał-
szywych i wrogich informacji. Wyniki pro-
wadzonych analiz, prognozowanych zmian 
w obszarze komunikacji strategicznej oraz 
sposobów wykrywania i przeciwdziałania 
dezinformacji dostarcza Radzie. Dla niej 
CPD opracowuje również strategie oraz 
określa środki zaradcze mające na celu 
wzmocnienie odporności społecznej oraz 
wsparcie działań organów administracji 
publicznej w walce z wrogą manipulacją. 

Centrum aktywnie działa w środowi-
sku krajowym i międzynarodowym, two-
rząc forum do dyskusji i warunki rozwoju 
dla komunikacji strategicznej. Aktywnie 
dzieli się opracowanymi koncepcjami oraz 
metodami dotyczącymi podnoszenia in-
formacyjnej świadomości społecznej. Po-
przez liczne kampanie szkoleniowe stale 
uczy organy administracji państwowej 
systemowych rozwiązań oraz sposobów 
natychmiastowego reagowania na zagro-
żenia informacyjne w ich środowisku in-
formacyjnym. Organizacja ta doskonale 
rozumie współczesne trendy medialne 
i charakter mediów społecznościowych, 
dzięki czemu zwraca szczególną uwagę na 
potrzebę wymiany wiedzy, doświadczeń 

3 Dekret Prezydenta Ukrainy nr 187/2021 
z  11  marca 2022 r. o  zagadnieniach Centrum  
ds. Przeciwdziałania Dezinformacji.

oraz prowadzenia działań edukacyjnych 
skierowanych bezpośrednio do społeczeń-
stwa. Zintegrowanie działań oraz wypraco-
wanie forum współpracy w tym obszarze 
jest jednym z kluczowych celów CPD. Cen-
trum słusznie zaznacza, że przy obecnym 
rozwoju techniki i środków przekazu żoł-
nierzem nie jest już tylko członek sił zbroj-
nych danego państwa, ale jest nim również 
każdy obywatel, który swoją aktywnością 
i determinacją może wzmacniać odpor-
ność informacyjną państwa, wspierając je 
w wykrywaniu i przeciwdziałaniu wrogiej 
manipulacji i propagandzie.

Centrum Eksperckie NATO ds. Komu-
nikacji Strategicznej (CEKS NATO) 
jest powstałą w styczniu 2014 r. międzyna-
rodową organizacją wojskową działającą 
przy akredytacji NATO. Powstała ona jako 
rezultat podpisanych przez Polskę, Niem-
cy, Wielką Brytanię raz państwa bałtyckie 
ustaleń w  sprawie powołania wyspecja-
lizowanej komórki odpowiedzialnej za 
obszar komunikacji strategicznej4. Mimo 
afiliowania przez NATO Centrum stanowi 
niezależną placówkę. Nie jest elementem 
struktur wojskowych Sojuszu i nie podlega 
zwierzchności żadnego innego podmiotu 
z państw członkowskich. 

Bezpośrednią przyczyną powstania 
Centrum Eksperckiego NATO ds. Komu-
nikacji Strategicznej była jednoznaczna 
potrzeba zapewnienia efektywnego i ela-
stycznego przepływu informacji w ramach 
Sojuszu. Ze względu na rozbudowaną 

4 https://stratcomcoe.org/about_us/about-na-
to-stratcom-coe/5 (dostęp: 3 listopada 2022 r.).
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strukturę, wielkość zajmowanego obszaru, 
liczbę członków organizacji coraz bardziej 
widoczna stała się konieczność zapewnienia 
wspólnych kierunków polityki bezpieczeń-
stwa. Jednym z priorytetów w działaniach 
NATO jest zatem reorganizacja systemu 
komunikacji wewnętrznej. Efektywniejszy 
model komunikowania się w ramach Soju-
szu musiał charakteryzować się wysokim 
stopniem elastyczności, zapewniającym 
szybkie reagowanie w sytuacjach kryzyso-
wych oraz umożliwiającym prowadzenie 
szybkiego, niezakłóconego dialogu. Jedynie 
takie działania mogły zapewnić efektywny 
rozwój organizacji i realizację przyjętych 
celów.

Centrum jako wyspecjalizowana jed-
nostka, której wysiłki są ukierunkowane na 
podnoszenie zdolności komunikacji strate-
gicznej w ramach NATO, pozwala na wielo-
poziomową wymianę informacji pomiędzy 
wieloma podmiotami jednocześnie. Z racji 
wypracowanej samodzielności w spraw-
niejszy sposób od tradycyjnie pojmowa-
nych struktur administracyjnych buduje 
forum dialogu pomiędzy środowiskiem 
naukowym, wojskowym oraz cywilnym. 
Przyjęty model pozwala na wymianę wie-
dzy, doświadczeń oraz technologii w celu 
podnoszenia efektywności komunikacji 
strategicznej Sojuszu. 

Wielośrodowiskowe otoczenie we-
wnętrzne umożliwia Centrum nie tylko 
swobodną wymianę poglądów w ramach 
poszczególnych krajów, instytucji, osób 
prywatnych, ale również pozwala na bu-
dowanie grupy ekspertów sektorowych, 
którzy poprzez swoją indywidualną wiedzę 

i doświadczenie stanowią specjalistyczne 
zespoły pozwalające na natychmiastową 
reakcję w przypadku wystąpienia nowych 
zagrożeń i problemów. 

112 Samodzielna Brygada Obrony 
Terytorialnej Ukrainy to powstała 
w 2018 r. jednostka wojskowa, której obszar 
odpowiedzialności stanowi miasto Kijów5. 
Wchodzące w jej skład samodzielne bata-
liony są odpowiedzialne za poszczególne 
dystrykty stolicy oraz za jeden rejon do niej 
przyległy. 

Swój chrzest bojowy jednostka prze-
szła w pierwszych dniach rosyjskiej agre-
sji, kiedy to uczestniczyła w organizowaniu 
obrony Kijowa. W późniejszym czasie jej 
siły brały udział m.in. w starciach pod Ho-
stomelem, Czarnobylem oraz Moshchun. 
Obecnie, po wyparciu jednostek Federacji 
z rejonu Kijowa, poszczególne jednostki 
formacji zasilają siły obrony wschodniej 
granicy państwa.

Poza niewątpliwym potencjałem bojo-
wym oraz brawurą, jaką wykazuje się jed-
nostka, stanowi ona doskonały przykład 
efektywnego wzmacniania świadomości 
i odporności społecznej na dezinformację. 
Wraz z rozpoczęciem militarnej agresji Rosji 
i napływem tysięcy ochotników jednostka 
zaczęła zyskiwać na znaczeniu i autorytecie 
wśród mieszkańców stolicy. Jej zaangażo-
wanie na rzecz przygotowania Kijowa do 
obrony, pomocy cywilom oraz widocznemu 

5 Dekret Prezydenta Ukrainy  z  dnia 5 lutego 
2016 r. nr 39/2016 o  zatwierdzeniu wojskowo- 
-administracyjnego podziału terytorium Ukrainy.
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poświęceniu w krótkim czasie zaowocowało 
pozyskaniem zaufania kijowian.

Jednostka ta stała się pewnego rodza-
ju łącznikiem pomiędzy siłami zbrojnymi 
a społeczeństwem Ukrainy. Z czasem po-
dobną rolę zaczęła odgrywać w Interne-
cie, sprawnie oraz samodzielnie reagując 
na manipulacje, propagandę i fałszywe 
informacje tworzone przez Rosję oraz jej 
sympatyków. 

Wysokie zaufanie społeczne, jakim 
jednostka została obdarzona, oraz profe-
sjonalizm żołnierzy hamowały wszelkie 
działania dywersyjne Federacji prowadzo-
ne za pośrednictwem platform społeczno-
ściowych. Obecnie jednostka ta uchodzi za 
jedną z kluczowych formacji szczególnie 
podziwianych przez społeczeństwo. Dzięki 
wypracowanym schematom potrafi aktyw-
nie przeciwstawić się manipulacji oraz ma-
sowo zwiększać świadomość i odporność 
społeczną obywateli Ukrainy.

Akademickie Centrum Komuni-
kacji Strategicznej – jesteśmy nie-
zależnym think tankiem Akademii Sztuki 
Wojennej, założonym w maju 2021 r. Naszą 
misją jest usprawnianie systemu komuni-
kacji w Wojsku Polskim i resorcie obrony 

narodowej, zwiększanie świadomości spo-
łeczeństwa co do zagrożeń płynących ze 
środowiska informacyjnego oraz inicjo-
wanie debaty publicznej na temat komu-
nikacji strategicznej i  przeciwdziałania 
dezinformacji.

Dostrzegamy współczesny rozwój no-
wych metod walki informacyjnej, w szcze-
gólności kampanii dezinformacyjnych 
prowadzonych przez Federację Rosyjską 
oraz Republikę Białoruską6. Prowadzimy 
badania mające na celu określenie ich dy-
namiki oraz efektywności oddziaływania 
na bezpieczeństwo Polski.

W czasach wojny informacyjnej chro-
nimy społeczeństwo przed dezinformacją. 
Przeciwdziałamy wrogim atakom, stale 
analizując, szkoląc i informując o pojawia-
jących się zagrożeniach w obszarze komuni-
kacji strategicznej. Współpracujemy z mię-
dzynarodowymi instytucjami i ekspertami 
w sferze komunikacji społecznej oraz stra-
tegicznej. Prowadzimy też kampanie in-
formacyjne, aktywnie przeciwstawiając się 
wrogim próbom fałszywego wpływania na 
społeczeństwo i Siły Zbrojne RP. 

6 https://www.gov.pl/web/special-services/di-
sinformation-strike (dostęp: 3 listopada 2022 r.).
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Konferencja „Niepodległość informa-
cji” jest unikatowym przedsięwzięciem 

w skali Sił Zbrojnych RP. Jest oczekiwaną 
platformą dialogu na temat wrogich działań 
w przestrzeni informacyjnej, w tym zmaga-
nia się z dezinformacją. Jak podkreślono na 
wstępie konferencji: 

Żyjemy w czasach, kiedy kluczem do 
porozumienia i skutecznej komunikacji 
staje się umiejętność rozróżnienia, co jest 
prawdą, a co fałszem; co jest informacją, 
a co dezinformacją, która stała się bronią 
współczesnego pola walki, dlatego kon-
ferencja „Niepodległość informacji” jest 
miejscem spotkania ekspertów, naukow-
ców i zwolenników wolnych poglądów 
i niepodległej myśli.

Agnieszka Glapiak, Dyrektor Centrum 
Operacyjnego Ministra Obrony Narodo-
wej, Dyrektor Akademickiego Centrum 
Komunikacji Strategicznej, nawiązała do 
symboliki konferencji oraz podkreśliła rolę 
komunikacji w perspektywie funkcjono-
wania Sił Zbrojnych RP i przeciwdziałania 
dezinformacji:

Spotykamy się dziś, w  przeddzień 
80. rocznicy napaści Rosji na naszą 

ojczyznę, ale spotykamy się także 
w  205.  dniu brutalnej agresji Ro-
sji na Ukrainę. Wojna na Ukrainie 
pokazuje, że informacja jest bronią, 
uświadamia nam także, jak waż-
ne jest prowadzenie ofensywnych 
działań komunikacyjnych. Dziś jak 
nigdy dotąd uświadamiamy sobie, 
że niepodległość informacji jest ko-
niecznością. Zdajemy sobie sprawę, 
że manipulowanie informacją może 
mieć fatalne skutki, że dezinforma-
cja jest groźna, musimy się przed nią 
bronić i wzmacniać naszą odporność. 
Dzisiejszą konferencją podkreślamy 
potrzebę przeciwstawienia się dezin-
formacji i wzmacniania zaufania do 
instytucji publicznych. Najlepszym 
sposobem jest po prostu komuniko-
wać fakt, że polska armia zamawia 
najnowocześniejszy sprzęt, jest coraz 
liczniejsza, a sprawność naszego pań-
stwa i siła naszego wojska wzmacnia 
potencjał całego NATO. 

Pan Mariusz Błaszczak, wicepremier, 
minister obrony narodowej, podczas konfe-
rencji nawiązał do kryzysu migracyjnego na 

ppłk Tomasz Gergelewicz

Doświadczenia z prowadzenia działań informacyjnych 
podczas konfliktu na Ukrainie
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granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że 
Polska mierzyła się z atakiem hybrydowym 
przeprowadzonym przez reżim Aleksandra 
Łukaszenki. Podkreślił, że żołnierze Woj-
ska Polskiego, wspierając Straż Graniczną, 
utrzymali granicę polską. Mariusz Błasz-
czak wyraził przekonanie, że ten atak był 
zaplanowany na Kremlu i stanowił wstęp 
do ataku na Ukrainę, a Kremlowi chodziło 
o to, żeby zdestabilizować Polskę. Gdyby 
zatem Polska została zdestabilizowana, 
wówczas nie mogłaby pomagać Ukrainie. 
Wicepremier wyraził także zdecydowa-
ne poparcie dla woli walki i determina-
cji Ukrainy, podkreślając, iż: Ukraińcy 
oczywiście walczą za swoją wolność, ale 
jednocześnie walczą za wolność Polski, 
więcej, za wolność całej Europy.

Kolejnym wątkiem poruszonym przez 
wicepremiera była perspektywa politycz-
na społeczności europejskiej i jej postawy 
względem Federacji Rosyjskiej. Zaakcen-
tował, że jego polityczne środowisko prze-
strzegało przed Putinem i odradzaniem 
się imperialnej Rosji. Podkreślił, że wów-
czas rusosceptycy, rusorealiści w Polsce 
nazywani byli rusofobami. Wydaje się, iż 
w Polsce takie pojęcie jak rusofobia nie ma 
prawa funkcjonować, ponieważ stan obaw 
przed zagrożeniem ze strony bezwzględnej 
i agresywnej Moskwy to stan permanentny, 
więc nie jest możliwe używanie antonimu 
– rusofila – bo to z kolei brzmi jak wynatu-
rzenie. Wicepremier podkreślał, że: 

Dziś Unia Europejska mówi, że mie-
liśmy rację. Przewodnicząca Komisji 
Europejskiej von der Leyen w Parla-
mencie Europejskim powiedziała, że 

politycy europejscy powinni słuchać 
Polaków. Tak, powinni słuchać Pola-
ków (…), ale dziś powinni też słuchać 
Ukraińców, dziś powinni patrzeć na 
to, jak doświadczony jest naród ukra-
iński przez okupantów rosyjskich po 
odzyskaniu terytorium okupowanego 
przez miesiące przez Rosję. Przecież 
wszyscy dokładnie wiedzą, że Rosja 
dopuszczała się zbrodni wojennych. 
Sam miałem sposobność wizyty w Ki-
jowie (…). Te same metody, które były 
stosowane przez dawną Rosję, zarów-
no białą, jak i przez Rosję czerwoną, 
teraz są stosowane przez Rosję puti-
nowską. Polacy doświadczyli w swojej 
historii wielokrotnie tego, jak wyglą-
da, z czym jest związana okupacja 
rosyjska.
Wicepremier przypomniał także tra-

giczne wydarzenia z okresu II wojny świa-
towej i okrucieństwo, którego doświadczył 
polski naród ze strony niemieckiego i ra-
dzieckiego okupanta. Podkreślił, że:

Dziś pamiętamy o  wydarzeniach 
[II  wojny światowej – przyp. autora] 
i dziś wspieramy Ukrainę. To wspar-
cie odbywa się na dwóch płaszczy-
znach. Po pierwsze, jest to wsparcie, 
które jest przeprowadzane przez naród 
polski. Przecież te miliony Ukraińców 
przyjmowanych w Polsce są wyrazem 
właśnie naszej solidarności z naszymi 
sąsiadami. Nam zależy na tym, żeby 
Ukraina była państwem niepodle-
głym, nam zależy na tym, żebyśmy są-
siadowali z Ukrainą, a nie z Rosją. No 
i druga płaszczyzna wsparcia to jest 
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wsparcie związane właśnie z pomocą, 
która jest kierowana już na Ukrainę. 
Tu też jesteśmy aktywni, tu w koor-
dynacji ze Stanami Zjednoczonymi 
(…). Zależy nam bardzo mocno na 
tym, żeby Ukraina oparła się inwazji 
rosyjskiej.
Wicepremier przywołał także autorytet 

naszych czasów, śp. Lecha Kaczyńskiego, 
który w 2008 r., po ataku rosyjskim na Gru-
zję, w Tbilisi mówił:

Ten kraj [Rosja – przyp. autora] uwa-
ża, że dawne czasy upadłego niecałe 
20  lat temu imperium wracają, że 
znów dominacja będzie cechą tego 
regionu. Nie będzie! Te czasy się skoń-
czyły raz na zawsze, nie na 20, 30 czy 
50 lat. Wszyscy w tym samym okre-
sie. Wszyscy w tym samym okresie lub 
w okresach nieco innych poznaliśmy tę 
dominację. To nieszczęście dla całej 
Europy, to łamanie ludzkich charak-
terów, to narzucanie obcego ustroju, 
to narzucanie obcego języka, ale czym 
się różni sytuacja dzisiaj od tej sprzed 
wielu lat? Dziś jesteśmy tu razem. Dziś 
świat musiał zareagować, nawet jeśli 
był tej reakcji niechętny. My jesteśmy 
po to tutaj, żeby ten świat zareagował 
jeszcze mocniej. W szczególności Unia 
Europejska i NATO7. 
Wówczas śp. Lech Kaczyński ostrzegał 

słowami: Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, 

7 https://polskieradio24.pl/5/3/artykul/2175729, 
dzis-gruzja-jutro-ukraina-a-pozniej-moze-i-czas-
-na-moj-kraj-mija-10-lat-od-wystapienia-prezy-
denta-lecha-kaczynskiego-w-tbilisi (dostęp: 3  li-
stopada 2022 r.).

jutro Ukraina, a później może i czas na 
mój kraj, na Polskę!8 Odnosząc się do 
dezinformacji, wicepremier zaznaczył po-
trzebę skutecznego przeciwdziałania i po-
wołania instytucji w tym celu:

Dezinformacja, która zawsze towa-
rzyszyła i  towarzyszy wojnie, jest 
niezwykle groźna dla społeczeństw 
demokratycznych. Z dezinformacją 
trzeba walczyć. Potrzebne są insty-
tucje, które oddzielają kłamstwa od 
prawdy. W XXI w. przy wykorzysta-
niu mediów społecznościowych mamy 
z  jednej strony wielką szansę, żeby 
właśnie dotrzeć z prawdziwą rzetelną 
informacją do bardzo szerokiej grupy 
odbiorców, ale z drugiej strony me-
dia społecznościowe są przedmiotem 
ataku, są wykorzystywane do siania 
dezinformacji, dlatego tak potrzebne 
są instytucje, które pokazują prawdę. 
Odnosząc się do obecności przedstawi-

cieli strony ukraińskiej i do porozumienia, 
które zostało podpisane podczas konferen-
cji, wicepremier podkreślił:

Dużą wagę przywiązują właśnie do 
rzetelnej informacji i bardzo się cie-
szę z tego, że dziś podpisane zostanie 
porozumienie dotyczące współpracy 
właśnie w rzetelnym informowaniu 
opinii publicznej o tym, co dzieje się 
na Ukrainie, co wiąże się z atakiem ro-
syjskim na Ukrainę. Dziękuję za to, że 

8 https://wpolityce.pl/polityka/186022-wie-
my-swietnie-ze-dzis-gruzja-jutro-uk raina-
-a-pozniej-moze-i-czas-na-moj-kraj-na-polske 
-lech-kaczynski-w-sierpniu-2008-r-w-tbilisi-zo-
bacz-wideo (dostęp: 3 listopada 2022 r.).
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możemy wykorzystywać doświadcze-
nia ukraińskie w budowaniu polskiej 
odporności, i to nie tylko w dziedzinie 
dezinformacji.

Znaczenie informacji podkreślał także 
gen. bryg. Robert Kosowski, rektor-komen-
dant Akademii Sztuki Wojennej: 

Dziś informacja to określona wartość. 
Ona może budować, ale także może 
niszczyć w niewłaściwych rękach. Mo-
żemy ją postrzegać jako swego rodzaju 
broń masowego rażenia. Stała się ona 
zasobem o znaczeniu strategicznym, 
celem ataku, ale także środkiem walki. 
Działania w sferze informacyjnej są 
chyba dziś kluczową niematerialną 
składową przewagi głównej zasady 
sztuki wojennej, czego zapewne po-
twierdzenie będzie jednym z efektów 
dzisiejszej konferencji „Niepodległość 
informacji” (…). Działania w Ukra-
inie dobitnie pokazały, że informacja 
nieprawdziwa, zniekształcona, zma-
nipulowana może kreować opinię pu-
bliczną i tworzyć pożądaną dla strony 
przeciwnej narrację. 
Rektor-komendant przywołał także 

antydezinformacyjną kampanię społeczną 
„#Fejkoodporni”: 

Poprzez różnego rodzaju kampanie 
społeczne, jak chociażby „#Fejkood-
porni”, edukujemy nasze społeczeń-
stwo, jak skutecznie identyfikować, 
ale przede wszystkim przeciwdziałać 
tego typu zjawiskom. Dziś ponow-
nie spotykamy się w murach naszej 
uczelni, aby dyskutować o informacji 

i dezinformacji w różnych aspektach. 
Jestem przekonany, że wnioski, które 
będą zapewne efektem dzisiejszej kon-
ferencji, będziemy mogli wdrożyć do 
naszej działalności. 

Andrii Shapovalov, dyrektor Centrum 
ds. Przeciwdziałania Dezinformacji Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i  Obrony 
Ukrainy podkreślił wagę pomocy, jaką 
Ukraina otrzymała od Polski: Jestem bar-
dzo wdzięczny naszym polskim przyja-
ciołom za tę pomoc, którą dzisiaj odczu-
wa Ukraina, którą czuje każda ukraińska 
rodzina. Zaznaczył także, jak istotną rolę 
na dzisiejszym polu walki odgrywa infor-
macja: Informacja dzisiaj jest straszną 
siłą, o czym się przekonaliśmy. Zabija 
nie tylko moralnie, nie tylko myśli, ale 
jest podstawą do absolutnie rzeczywistych 
działań wojennych, które aż ciężko sobie 
było wyobrazić, jeszcze pół roku temu, że 
coś podobnego może się dziać w centrum 
Europy w XXI wieku. Andrii Shapovalov 
podkreślił, że: 

Ukraina pokazała dobry przykład, jak 
można wykorzystać doświadczenie 
w walce z dezinformacją, aby otrzy-
mać odporność masową, odporność 
zbiorową ludzi, którzy mogą prze-
ciwdziałać tej informacji. Nieciężko 
byłoby sobie wyobrazić, czym skoń-
czyłaby się agresja, która zaczęła się 
24 lutego na terenie mojego kraju, ale 
dzięki naszej pracy, dzięki naszemu 
doświadczeniu przeciwdziałaliśmy, 
odparliśmy wroga i przede wszyst-
kim właśnie w rozumach, ponieważ 
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wszystkie wojny zaczynają się w gło-
wie i w głowie się kończą (…). Dzi-
siaj Ukraina chętnie dzieli się swoim 
doświadczeniem z całym cywilizowa-
nym światem, jak przeciwdziałać, jak 
dawać odpór tej absolutnej agresji.
Dalej podczas panelu dyskusyjnego An-

drii Shapovalov podkreślił znaczenie bańki 
informacyjnej, w której żyje społeczeństwo 
rosyjskie:

Kiedy mieszkasz w cywilizowanym 
świecie, żyjesz w cywilizowanym świe-
cie, to wydaje ci się, że w to nie da się 
uwierzyć, nie da się uwierzyć w to, że 
ktoś tworzy absolutnie równoległą rze-
czywistość, która w pierwszej kolejno-
ści nawołuje do nienawiści, do podzia-
łów i do śmierci (…). Czyjś potworny 
rozum postanowił wykorzystać to, 
aby rozpalić wojnę, doprowadzić do 
podziału i dzięki superwspółczesnym 
cyfrowym technologiom i absolutnie 
ludożerczym pomysłom. To połączenie 
dało pewne połączenie zerojedynko-
we, które zamieniło się w absolutnie 
straszną wojnę w centrum Europy. 
Rosjanie w tym momencie mieszka-
ją w sztucznym świecie, który został 
stworzony zgodnie ze wszystkimi ka-
nonami i prawami propagandy, z cze-
go korzystają europejscy dziennikarze 
czy w zasadzie wszyscy dziennikarze 
na świecie, którzy uważają się za 
dziennikarzy. 

We wstępie do panelu dyskusyjnego 
podkreślono kluczową rolę doświad-
czeń płynących z  prowadzenia działań 

informacyjnych podczas wojny na Ukra-
inie. Zaznaczono bezprecedensowy atak 
Rosji na Ukrainę, barbarzyństwo Rosjan 
i bohaterstwo broniących się Ukraińców: 

Za nami już ponad 200 dni bohater-
skiej obrony Ukrainy przed bandyckim, 
niczym niesprowokowanym atakiem 
ze strony Rosji. Jest to 200 dni, które 
całkowicie zmieniło nasze postrzega-
nie kwestii związanych z bezpieczeń-
stwem. Jest to wciąż i będzie cały czas 
temat numer jeden zarówno w polskich 
mediach, jak i w rozmowach w polskich 
domach; natomiast konflikt ten przede 
wszystkim jest analizowany przez śro-
dowisko wojskowe, przez ekspertów 
związanych z bezpieczeństwem pod 
kątem militarnym, a my chcemy się 
dzisiaj skupić na kwestiach związanych 
z komunikacją, ponieważ ta wojna od-
grywa się także w naszych umysłach. 

Generał bryg. Serhij Sobko, szef Sztabu 
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej 
Sił Zbrojnych Ukrainy, zwrócił uwagę na 
wspólną polsko-ukraińską historię zma-
gania się z Sowietami i pomoc Polaków dla 
Ukraińców:

Za wolność waszą i  naszą to jest 
motto używane przez armię zarówno 
ukraińską, jak i polską jeszcze w roku 
1920, kiedy stawiały opór wojskom 
sowieckim, i  bardzo tego nie lubi 
rząd sowiecki. Tutaj ta wasza i nasza 
wolność ma znaczenie nie tylko sym-
boliczne, ale również jest osadzona 
w realiach historycznych. Teraz, kie-
dy Ukraińcy walczą z pomocą swoich 
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zagranicznych sprzymierzeńców prze-
ciwko imperializmowi Rosji, te war-
tości są wyznawane przez Ukraińców, 
Polaków i bałtów. Chcę wyrazić wiel-
ką wdzięczność narodowi polskiemu 
i narodom państw bałtyckich za wiel-
ką pomoc i wsparcie, jakie otrzymuje-
my w naszej walce z Rosjanami.

Następnie szef Sztabu DWOT Sił Zbroj-
nych Ukrainy podkreślił specyficzne moż-
liwości ukraińskich Wojsk Obrony Tery-
torialnej:

Ponad 100 000 żołnierzy rosyjskich 
stanęło 24 lutego bieżącego roku nad 
granicą Ukrainy i zaatakowało nasz 
kraj i wtedy otworzyła się nowa moż-
liwość działania dla ukraińskich Wojsk 
Obrony Terytorialnej. W większości 
nie są to zawodowi żołnierze, to są rol-
nicy, artyści, ludzie różnych zawodów 
(…). Walczyli o przyszłość dla siebie, 
dla swoich najbliższych. Nasi żołnie-
rze i cywile są szkoleni w obsłudze 
broni i zyskują doświadczenie bojo-
we, walcząc ramię w ramię z innymi 
formacjami sił zbrojnych Ukrainy (…). 
Ponad 110 000 Ukraińców wstąpiło do 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Było to 
całkowicie niespodziewane (…). Przez 
siedem miesięcy stawiania przez nas 
oporu Rosjanie używają nie tylko bro-
ni przeciwko nam, ale również prowa-
dzą walkę informacyjną, zwłaszcza na 
tych terytoriach, które są przez nich 
okupowane. [Rosjanie – przyp. autora] 
prowadzą intensywną walkę informa-
cyjną i tu również otwiera się pole do 

działania dla naszych Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Nasi żołnierze są w peł-
ni wyszkoleni i gotowi do walki, ale 
szkolimy ich również, żeby nie tylko 
wiedzieli, jak obsługiwać broń, ale 
również żeby potrafili oddzielić fał-
szywe informacje od prawdy.

Generał bryg. Serhij Sobko podkreślił 
także znaczenie rosyjskiej wrogiej narracji: 

Propaganda rosyjska ukierunkowa-
na jest na dzielenie społeczeństwa, na 
pogarszanie relacji pomiędzy różnymi 
rodzajami sił zbrojnych, politykami 
i tak dalej, na doprowadzenie do spo-
rów. Znamy tę taktykę naszych prze-
ciwników, ale my, silni naszą jednością 
i bronią, jaką dysponujemy, jesteśmy 
w  stanie zatrzymać nieprzyjaciela 
i zachować nasze życie, a także inte-
gralność terytorialną naszego kraju. 
Będziemy nadal szkolić naszych żoł-
nierzy pod względem bezpieczeństwa 
informacji. 
Generał wyraził wdzięczność także za 

wsparcie z zagranicy:
Chcę podziękować naszym partnerom 
międzynarodowym, którzy pokazali 
nam, jak szkolić naszych żołnierzy 
w obsłudze tej ważnej broni. W szcze-
gólności Polsce chcę podziękować za 
pomoc humanitarną, jaką świadczy 
dla naszych żon i dzieci, i dla nas, 
żeby odeprzeć nieprzyjaciela. Wojna 
pokazała, że to, co wczoraj jeszcze 
było uważane za drugą największą 
armię na świecie, wcale nie jest taką 
niezwyciężoną armią. Wiele osób 
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uświadomiło sobie, że wolność to nie 
jest coś danego raz na zawsze, trzeba 
o to walczyć. Ukraińcy walczą o swoje 
prawo do życia, o zachowanie swojej 
ziemi, o zachowanie swojej historii 
i kultury. I nasi partnerzy walczą, żeby 
umożliwić nam tę walkę (…). Chciał-
bym dodać, że bez wolnej Ukrainy nie 
będzie niezależnej i wolnej Europy. 
Chwała Polsce, chwała Ukrainie.

Pierwszy panel konferencji poświęcony 
był doświadczeniom z prowadzenia działań 
informacyjnych podczas konfliktu w Ukra-
inie. Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, przy-
pomniał, iż eksperci od konfliktów zbroj-
nych, od nowoczesnej wojny mylili się co 
do środków i metod prowadzenia konfliktu 
w XXI w. Podkreślił, że pomimo rozwoju 
technologii, w tym warstwy „cyber”, nadal 
walka rozgrywa się na poziomie: żołnierz 
vs żołnierz i czołg vs czołg:

Za naszą wschodnią granicą toczy się 
regularna wojna, wojna niszcząca, 
wyniszczająca i wojna, która wniwecz 
kładzie wszystkie doktryny, wskaza-
nia, słowa ekspertów różnego rodzaju, 
którzy mówili, że ten konflikt XXI w. 
to nie będzie tradycyjna wojna kine-
tyczna, to nie będzie konflikt z zaan-
gażowaniem takich rodzajów wojsk, 
jak wojska pancerne, tylko to będzie 
wojna, która będzie się rozgrywała 
gdzieś w przestrzeni cybernetycznej 
czy gdzieś w zupełnie innych dome-
nach. Proszę zauważyć, że dzisiaj 
mamy do czynienia z brutalną wojną, 

która dzieje się za naszą wschodnią 
granicą. Brutalną pod wieloma wzglę-
dami, bo to nie tylko brutalność w sto-
sunku do narodu ukraińskiego, do 
armii ukraińskiej, ale to i brutalność 
w stosunku do ludności cywilnej.
Wojciech Skurkiewicz przytoczył także 

opinię wicepremiera Mariusza Błaszczaka, 
który wskazał niezmienność mentalności 
Rosji:

Słusznie premier Błaszczak mówił 
i wielokrotnie to powtarza, że czy 
ta Rosja kiedyś biała, czy później 
czerwona, czy dzisiaj putinowska, 
ona cały czas jest taka sama w tej 
mentalności, ona się absolutnie nie 
zmienia. Ta wojna daje bez wątpie-
nia wielką wartość dodatnią z punktu 
widzenia militarnego i strategicznego, 
bo pokazuje, w jakie obszary Polska, 
jako kraj frontowy wschodniej flanki 
NATO, musi inwestować, jakie potem 
musi podejmować działania. Stąd też 
zespoły, które w Ministerstwie Obrony 
Narodowej zostały powołane przez 
pana premiera, stąd też bardzo moc-
ne zaangażowanie bezpośrednie tych, 
którzy odpowiadają za dowodzenie 
w polskiej armii.
Na zakończenie swojej wypowiedzi 

Wojciech Skurkiewicz podkreślił znaczenie 
wiarygodności komunikacji:

Nasza komunikacja z otoczeniem nie 
tylko dotyczy rzeczy chwalebnych, 
pięknych i dobrych, ale również zda-
rzają się rzeczy trudne i tutaj też o nich 
mówimy, z nimi się zderzamy i o nich 
komunikujemy. Jedną z najbardziej 
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kluczowych rzeczy jest przede wszyst-
kim prawda i rzetelność informacji, 
to jest rzecz, która w moim odczuciu 
jest niezbędna, bo jeżeli ktokolwiek, 
komunikując, zostanie przyłapany na 
mijaniu się z prawdą, na nieprawdzie 
czy wręcz na kłamstwie, to absolutnie 
traci wiarygodność i tę wiarygodność 
traci nie na dzień, tydzień, tylko to 
już jest na długi czas. Stąd też tak 
wiele wagi przykładamy do tego, aby 
ta komunikacja i do wewnątrz, i na 
zewnątrz, mówię o naszym środowi-
sku, była przede wszystkim rzetelna. 
O to chyba w głównej mierze chodzi.

Jego ekscelencja Wasyl Zwarycz, am-
basador Ukrainy w Polsce, zaznaczył, że 
Polska jest przykładem właściwego prze-
ciwstawienia się rosyjskiemu zagrożeniu:

Dzisiaj rosyjskie barbarzyństwo 
akurat działa na podstawie tego, 
że chcą nas od czegoś wyzwolić, ale 
wyzwalają tylko naszych ludzi od 
życia i od wolności, od rzeczy takich 
egzystencjalnych. Musimy się temu 
przeciwstawiać, żeby nie dać całej 
Europie zaspać, bo jeżeli damy Eu-
ropie zaspać, to w pewnym momencie 
obudzi się w ogniu i wtedy już będzie 
za późno. Polska jest dla nas przy-
kładem. Ja jako ambasador Ukrainy 
w Polsce bardzo się cieszę, że mogę 
korzystać też i z doświadczenia pol-
skiego. Polska stanęła na wysokości 
zadania w czasach, kiedy rosyjska 
propaganda rozpoczęła brutalny atak 
poprzez migrację z Białorusi. Polska 

stała się przykładem tego, jak trzeba 
wzmacniać Siły Zbrojne Rzeczypospo-
litej Polskiej i tutaj jest ważne to, że 
jeżeli chce się pokoju, to zawsze trzeba 
szykować się do wojny, w tym wojny 
informacyjnej.
Jego ekscelencja podkreślił także wielo-

etapowość i złożoność działań Rosji:
Informacja w  rękach rosyjskich 
propagandystów stała się bronią 
masowego rażenia i  to nie po pro-
stu słowa. To widzimy w Ukrainie 
i bardzo ważne, żeby Europa też tę 
lekcję odrobiła i już była przygoto-
wana. Rosyjska propaganda działa 
tak naprawdę w 3 etapach. Pierwszy 
etap to jest, powiedzmy, soft power, 
czyli wychodzą media propagandowe, 
rozprzestrzeniają się w całej Europy, 
w świecie demokratycznym. Oczy-
wiście korzystają z wolności słowa 
i  innych pryncypiów wartości, ale 
oni nadużywają tych wartości, przy-
krywając się wolnością słowa. Sieją 
propagandę, sieją nienawiść, sieją 
podział w naszych społeczeństwach. 
Kolejnym etapem jest przywiązanie 
do swoich interesów. Biznes poprzez 
korupcję polityczną, poprzez korup-
cję finansową. Wciągnięcie polityków 
w strefę interesów rosyjskich. To, co 
widzimy, dzieje się teraz i w Euro-
pie. Niestety Europa jest na drugim 
etapie tej wojny informacyjnej, któ-
rą rozpętała Rosja przeciwko światu 
demokratycznemu. Ukraina niestety 
dzisiaj przeżywa 3 etap tej wojny in-
formacyjnej, kiedy wkraczają czołgi, 
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kiedy zabijają ludzi, kiedy niszczą in-
frastrukturę, kiedy niszczą nas jako 
naród, jako państwo tylko dlatego, że 
my chcemy być wolnymi. 

Jānis Sārts, dyrektor Centrum Eksperc-
kiego NATO ds. Komunikacji Strategicz-
nej w Rydze, wskazywał, że jeżeli państwa 
Zachodu chcą zwyciężyć w wojnie z Rosją, 
konieczne jest przejęcie inicjatywy infor-
macyjnej:

Informacja w coraz większym stop-
niu staje się częścią konfliktów i wojny 
i w ramach wojny w Ukrainie myślę, 
że możemy tam zobaczyć napraw-
dę, na czym to polega, jak odbywa 
się wojna informacyjna, do czego 
ona prowadzi. Na polu walki mo-
rale zapewnia trzykrotną przewagę 
w stosunku do liczebności i to wła-
śnie widzimy w Ukrainie, i to był naj-
większy błąd w planach Putina, na 
to nie liczył, i to jest czynnik, który 
przekłada się naprawdę na sukcesy 
w walce militarnej, ale przede wszyst-
kim ma to miejsce na poziomie ope-
racyjnym. My w NATO musimy mieć 
to na względzie. Po pierwsze tak jak 
na rzeczywistym polu walki musimy 
mieć inicjatywę w dziedzinie informa-
cji. Ktoś może spytać, w jaki sposób 
możemy przejąć inicjatywę w obliczu 
nieprzyjaciela, który pompuje te fake 
newsy na ogromną skalę i zachowu-
je się arogancko. Bardzo ważne jest, 
żeby można było przyjąć inicjatywę 
informacyjną, trzeba to oprzeć o od-
powiednie informacje, o  wywiad, 

o rozpoznanie. Oczywiście instynkt 
też tutaj ma pewną rolę. 

Jānis Sārts podkreślał potrzebę wiary-
godności przekazu:

Przede wszystkim ta wojna informa-
cyjna toczy się na poziomie mediów 
społecznościowych i musimy tutaj za-
służyć sobie na wiarygodność. Każdy 
Ukrainiec może być żołnierzem bio-
rącym udział w wojnie informacyj-
nej. Proszę pomyśleć o tym, jak jakiś 
piekarz z Kijowa na Facebooku mówi, 
co on czuje w jakiejś sytuacji, a inny 
piekarz z Berlina mówi: „To do mnie 
przemawia, rozumiem tego człowie-
ka, wierzę mu”. I interesujące jest to, 
że rosyjski system, który nadal ma 
charakter pionowy, nie jest w stanie 
przeciwstawić się temu.
Dyrektor Centrum Eksperckiego NATO 

ds. Komunikacji Strategicznej podkreślał 
potrzebę zrozumienia w krajach Zachodu 
ogromu zaangażowania Rosji w aparat pro-
pagandy:

Myślę, że również bardzo ważne jest 
to, co powinniśmy w Europie sobie 
uświadomić, może nie tak bardzo 
w Polsce, jak w  innych krajach, to 
fakt, że Rosja powiedziała: Mamy 
media, mamy think tanki, mamy 
ogromne instrumentarium nacisku 
na opinię publiczną i w rzeczywistości 
zablokowanie tego, nie tylko nienada-
wania stacji telewizyjnej sączących tę 
propagandę, ale również takich sta-
cji jak Rosja Jeden i temu podobne. 
Musimy to robić, ponieważ fakt, że 
oni przykleili sobie samym etykietkę 
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mediów, nic nie znaczy. To w ogóle 
nie są media i  w  wielu krajach te 
niby-media są traktowane jako me-
dia. Jest to potężny błąd, niezrozu-
mienie rzeczywistej sytuacji i myślę, 
że musimy wyciągnąć z tego wnioski. 
Po pierwsze, przestrzeń informacyjna 
nie ma granic i nie możemy myśleć 
o tym, że będziemy walczyć w naszej 
przestrzeni informacyjnej, na przy-
kład polskiej, ukraińskiej czy niemiec-
kiej. Musimy przenosić tę walkę do 
przestrzeni informacyjnej Rosji, ale 
również musimy objąć tą walką resztę 
świata. Rosjanie przychodzą i mówią: 
Musimy tutaj przypisać winę Ukra-
inie i  Zachodowi, w  szczególności 
Europie. 

Generał broni Wiesław Kukuła, dowód-
ca WOT, wskazał na czynniki odporności 
Wojsk Obrony Terytorialnej: 

Mogę powiedzieć o 4 krytycznych 
czynnikach, które były niezwykle 
istotne, aby budować tutaj odporność 
WOT na oddziaływanie informacyj-
ne. Po pierwsze to jest doktryna, po 
drugie to jest przywództwo, po trze-
cie to są zasoby osobowe i ich talenty, 
i po czwarte to są kanały komuni-
kacyjne. 
Ponadto generał podkreślił potrzebę 

proaktywności komunikacyjnej, która ma 
na celu przeciwdziałanie szerzącej się dezin-
formacji:

Prawda sama się obroni, tak mi 
przekazywano i  był taki moment, 
kiedy zastanawiałem się, czy takiej 

doktryny w tym obszarze nie przyjąć. 
Ale prawda się sama nie obroni i czas 
naiwności minął dla nas. Prawda po-
trzebuje odważnych żołnierzy, którzy 
jej będą bronić, i to jest po prostu nasz 
obowiązek. Dlatego nasza doktryna 
zakładała zabranie przestrzeni infor-
macyjnej, w której mogła się mnożyć 
dezinformacja, bezkarnie, i postano-
wiliśmy zbudować taką doktrynę, któ-
ra bardzo mocno opierała się na na-
szej aktywności, na inicjatywie (…). 
Równocześnie zrozumieliśmy, jak 
ważne jest budowanie w powszechnej 
świadomości znaczenia tych procesów 
i również wpływu dezinformacji na 
nas, żołnierzy, ponieważ pod mun-
durem każdego żołnierza jest fizycz-
ne ciało, jest umysł, na który właśnie 
przeciwnik również oddziałuje, i nie 
możemy tego lekceważyć.

Konferencja „Niepodległość infor-
macji” skupia różne środowiska, różne 
doświadczenia państw, instytucji i ludzi. 
Wszyscy zgodnie podkreślali, że dezin-
formacja jest problemem naszych czasów, 
a jej wpływ na nieodporne społeczeństwo 
może być tragiczny w skutkach. Jak czy-
tamy w sprawozdaniu specjalnym Euro-
pejskiego Trybunału Obrachunkowego: 
Dezinformacja stanowi poważny pro-
blem w  zorganizowanych społeczeń-
stwach. Za sprawą mediów społeczno-
ściowych i nowych technologii zmieniła 
się skala tego zjawiska oraz szybkość, 
z jaką nieprawdziwe lub wprowadzają-
ce w błąd informacje mogą dotrzeć do 
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zamierzonych i niezamierzonych od-
biorców9. W „Przeglądzie Prawa Konstytu-
cyjnego” czytamy, że: ogólnie rozumiana 
dezinformacja odnosi się do pewnego 
rodzaju informacji, będącej jednakże jej 
przeciwieństwem, informacją fałszywą, 
kłamliwą lub rzekomą, która wprowa-
dza w błąd odbiorcę10. Dezinformacja 

9 Dezinformacja w  UE – pomimo podejmo-
wanych wysiłków problem pozostaje nieroz-
wiązany, Sprawozdanie specjalne PL09 Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego, 2021, s. 80, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SR21_09/SR_Disinformation_PL.pdf (dostęp: 3 li-
stopada 2022 r.).

10 T. Kacała, Dezinformacja i  propaganda 
w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa pań-

funkcjonuje w środowisku informacyjnym, 
w wirtualnym przedsionku do umysłów 
społeczeństw i społeczności. Tam podważa 
wiarygodność, zaufanie, wiarę w siłę wła-
snego państwa i narodu. Goście zaproszeni 
na konferencję, odnosząc się do wojny na 
Ukrainie, podkreślali, że walka o umysły 
żołnierzy i cywilów ukraińskich to klucz 
do wygrania wojny. Wraz ze zmieniającym 
się środowiskiem informacyjnym rośnie 
potrzeba przeciwstawienia się zagrożeniom 
pojawiającym się w tym obszarze. Mamy 
zatem do czynienia z wojną w dwóch wy-
miarach: prochu i informacji. 

stwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, 
nr 2 (24).
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Od 24 lutego 2022 r. na Ukrainie rów-
nolegle z wojną na froncie toczy się 

wojna w infosferze. Podczas II edycji konfe-
rencji „Niepodległość informacji” o swoich 
doświadczeniach w walce z dezinformacją, 
roli mediów w czasie wojny i skutkach prze-
kazywania informacji prosto z frontu dys-
kutowali: Anna Kuźma, zastępca dyrektora 
CO MON, dr Jewhen Fedczenko, redaktor 
naczelny StopFake, dyrektor Mohylańskiej 
Szkoły Dziennikarstwa, sierż. Roman Vin-
toniv, dziennikarz ukraiński, obecnie żoł-
nierz 112 Brygady Obrony Terytorialnej 
(112 BOT), por. Andrii Kowalow, szef służ-
by współpracy ze społeczeństwem, rzecznik 
prasowy 112 BOT Sił Zbrojnych Ukrainy, 
gen. bryg. Hubert Glica oraz Karolina Pa-
jączkowska, korespondentka wojenna, 
dziennikarka TVP.

Brak w czasie wojny dużej aktywności 
dziennikarzy powoduje powstanie infor-
macyjnej próżni. Rosjanie, nie zważając 
na żadne wartości i zasady, pozwalają 
sobie wtedy na rozpowszechnianie nie-
prawdziwych informacji. Nie jesteśmy 
w stanie ich całkowicie powstrzymać, 
a jedyne, co możemy zrobić, to utrzymać 

kontakt z naszą publiką, tak by przekaz 
wroga nie był w stanie się przebić – tymi 
spostrzeżeniami z pierwszych dni wojny 
dzielił się ukraiński dziennikarz i żołnierz 
sierż. Roman Vintoniv.

Paneliści byli zgodni, że rolą dziennika-
rza w czasie wojny, tak jak i w czasie pokoju, 
jest przekazywanie społeczeństwom praw-
dziwej informacji. Jednocześnie wszyscy 
zaznaczali, że są sytuacje, kiedy przekazy-
wanie wszystkich prawdziwych informa-
cji może przynieść większe korzyści tym, 
którzy bezprawnie zaatakowali Ukrainę, 
niż tym, którzy jej bronią. Jak podkreślali 
rozmówcy, ważne jest, aby znaleźć odpo-
wiedni balans w środowisku informacyj-
nym pomiędzy tym, ile wiemy, a tym, co 
możemy przekazać w danym momencie, 
np. ze względów bezpieczeństwa. Zasada 
ta dotyczy zarówno wojskowych komuni-
katorów, jak i dziennikarzy. 

Jak podkreślał w  swojej wypowiedzi 
rzecznik prasowy 112 BOT por. Andrii 
Kowalow, wojsko w czasie konfliktu musi 
współpracować z dziennikarzami. Początek 
wojny tylko potwierdził to, że współpra-
ca z dziennikarzami jest w tak trudnym 

Bogumiła Piekut

Rola mediów w czasie konfliktu zbrojnego
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momencie pewnego rodzaju obowiązkiem, 
zadaniem, które w pośredni sposób wpływa 
na to, co dzieje się na froncie, na to, co dzieje 
się wśród cywilnej części społeczeństwa za-
atakowanego kraju. Nie można zapominać, 
że ta wojskowo-dziennikarska współpraca 
ma ogromny wpływ także na opinię mię-
dzynarodową, a w konsekwencji – także na 
reakcję świata wobec tego barbarzyństwa, 
jakie zgotowali Rosjanie na Ukrainie. Od 
pierwszych dni wojny zrozumieliśmy, że 
dziennikarze mają być naszymi sojuszni-
kami. Jeżeli nie będziemy z nimi praco-
wać, nie będziemy dziennikarzom dawać 
możliwości nagrywać, zdobywać infor-
macje, oni sami będą tego szukać. A to 
może skończyć się i dla nich, i dla nas 
tragicznie. W tym samym czasie trwały 
bombardowania nie tylko rosyjskimi ra-
kietami, ale też rosyjskimi fejkami przez 
rosyjskie środki masowej propagandy, bo 
moim zdaniem w Rosji nie ma mediów, 
nie ma środków masowej informacji, 
tylko są środki masowej propagandy – 
podkreślał por. Andrii Kowalow.

Jednym z  przykładów takiego bom-
bardowania fake newsami w czasie wojny 
na Ukrainie była akcja rosyjskich propa-
gandystów i kampania dezinformacyjna 
o zajęciu Kijowa. Żeby zatrzymać skutki 
tej propagandy – jak podkreślają ukra-
ińscy żołnierze – konieczna była natych-
miastowa współpraca ukraińskich wojsk 
z mediami. Jak zaznaczył rzecznik 112 BOT, 
zadaniem wszystkich komunikatorów 
ukraińskich było w tamtym czasie szybkie 
udowodnienie, że kłamstwo rozpowszech-
niane przez Rosjan nie ma nic wspólnego 

z  rzeczywistością. Należało wykazać, że 
Rosjanie chcą złamać morale Ukraińców, 
zastraszyć ich, wywołać panikę, przerażenie 
oraz że chcą przekonać świat, iż wspieranie 
Ukrainy to daremny wysiłek. Tego zada-
nia musieli się podjąć zarówno wojskowi, 
jak i dziennikarze. Zwycięstwo Rosjan na 
froncie informacyjnym pociągnęłoby za 
sobą zwycięstwo nad Ukrainą. Rozu-
miejąc to, musieliśmy wymyślać bardzo 
śmiałe, kreatywne działania. (…) Stąd 
np. publikacja informacji o ślubie w Bry-
gadzie OT. Postanowiliśmy zorganizo-
wać wesele naszych żołnierzy na jednym 
z punktów kontrolnych. Zwołaliśmy tam 
m.in. dziennikarzy zagranicznych, którzy 
byli wtedy w Kijowie. I to był prawdziwy 
informacyjny wybuch, ponieważ ten kre-
atywny krok, to przeciwdziałanie poka-
zało nie tylko, że okupanci nie dotarli do 
Kijowa, nie zdobyli Kijowa, ale że Kijów 
walczy. Oprócz tego, że nasi żołnierze 
walczą, to mają jeszcze wesele. Dzięki 
współpracy z dziennikarzami ten prze-
kaz zyskał na sile. Praca, którą wykony-
waliśmy każdego dnia przede wszystkim 
z międzynarodowymi dziennikarzami, 
była bardzo ciężka, rzetelna, ale była ko-
nieczna. Musieliśmy przekonać naszych 
partnerów międzynarodowych, że Kijów 
walczy, że władza pozostaje w Kijowie, 
główny dowodzący sił zbrojnych zostaje 
w Ukrainie. Musieliśmy dotrzeć do jak 
największego grona odbiorców, w tym 
także do Ukraińców, którzy od pierw-
szego dnia wojny byli gotowi walczyć 
za swój kraj i dzielnie walczyli – mówił 
por. Kowalow. 
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Rolą dziennikarza w czasie pokoju jest 
przekazywanie prawdziwej informacji. 
Kiedy zaczyna się wojna, w zasadzie też 
ta rola powinna być taka sama. Wszyscy 
jednak w tym samym czasie rozumiemy, 
że przekazywanie wszystkich informacji 
może być szkodliwe dla swojej strony. 
Skutkiem zmniejszenia informacji jest 
powstanie informacyjnej próżni, którą 
ludzie starają się czymś wypełnić, zaczy-
nają szukać tej informacji. I tutaj wkra-
cza rosyjska propaganda – mówił podczas 
panelu sierż. Roman Vintoniv. 

Ukraińskie wojsko, ukraińscy urzędnicy 
bardzo szybko przekonali się, że jednym 
ze sposobów walki z dezinformacją w cza-
sie wojny jest współpraca z mediami. Jak 
podkreślano w dyskusji, władze Ukrainy 
bardzo szybko zauważyły, że konieczna jest 
systematyczna i profesjonalna współpraca 
z mediami. Z jednej strony przekazywane 
informacje pozwoliły na dotarcie do spo-
łeczeństwa, z drugiej – stały się jednym ze 
sposobów walki z Rosją, jej propagandą 
i próbą wpłynięcia na postawę ukraińskich 
żołnierzy czy cywilnej części ukraińskiego 
społeczeństwa. Jednym ze sposobów walki 
z dezinformacją rosyjską na polu walki 
jest to, żeby nie pozwolić wrogowi trafić 
do głowy – ani żołnierza, ani zwykłego 
obywatela. Konieczne jest stałe utrzymy-
wanie z nimi kontaktu i przekonywanie 
się, że on nie słabnie. Im więcej jest tych 
profesjonalnych kontaktów, tym lepiej – 
mówił sierż. Vintoniv.

Jak podkreślała w swojej wypowiedzi 
korespondentka TVP Karolina Pajączkow-
ska, praca na Ukrainie pokazała, z iloma 

zagrożeniami, które nie muszą bezpośred-
nio dotyczyć zagrożenia życia, zmagają się 
media. Niestety w przypadku tej wojny 
my nie mamy możliwości przedstawie-
nia dwóch stron konfliktu. Ta wojna jest 
o tyle inna od tych, które wcześniej wi-
dzieliśmy, że tutaj dziennikarze są celem, 
absolutnym celem. Rosjanie, kiedy tylko 
byśmy się zjawili w ich okolicy, po prostu 
by nas zabili – przekonywała redaktor Pa-
jączkowska. Zwracała uwagę na to, że rela-
cjonując wydarzenia z wojny na Ukrainie, 
dziennikarze muszą mieć świadomość, że 
bardzo łatwo także można zostać wpląta-
nym w propagandę Kremla. Każdego dnia 
stawałam przed dylematem, czy mówić 
dokładnie wszystko, co widzę, i wylądo-
wać w rosyjskiej telewizji propagandowej 
– podkreślała. 

Ułatwienie dostępu do informacji dla 
dziennikarzy, współpraca z dziennikarza-
mi nie rozwiązuje jednak wszystkich pro-
blemów związanych z  informowaniem 
w czasie wojny. Jak podkreślali uczestnicy 
dyskusji, w  czasie wojny bardzo trudno 
o niezawodne narzędzie do komunikacji. 
Jak pokazała wojna na Ukrainie, o wiele 
trudniej docierać z informacją przez oficjal-
ne narzędzia komunikacji, które wykorzy-
stywane były w czasie pokoju. Jak wynika 
z doświadczeń Ukrainy, niezbędne jest ko-
rzystanie w takim czasie głównie z mediów 
społecznościowych, które są popularne za-
równo wśród dziennikarzy, jak i zwykłych 
mieszkańców. Komunikatorzy, którzy 
działają w administracji w czasie pokoju, 
czy nawet współpracujący z nimi dzienni-
karze mają więcej czasu na opracowanie 
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komunikatu i przekazanie go odbiorcom. 
Na wojnie tego czasu żadna ze stron nie ma 
zbyt wiele. W walce z dezinformacją obok 
rzetelności równie ważny jest czas publi-
kacji, reakcji.

Szybko się okazało, że rosyjscy oku-
panci nie szanują żadnych kanonów 
dziennikarstwa i żadnych praw. Dobit-
nym tego dowodem była śmierć amery-
kańskiego korespondenta Brenta Renau-
da. (…) Zrozumieliśmy, że jeśli nie damy 
dziennikarzom możliwości nagrywania, 
jeśli nie dostarczymy informacji, mogą 
iść szukać na własną rękę, co może się 
skończyć tragicznie – mówił rzecznik pra-
sowy 112 BOT. 

O komunikacji i współpracy z dzien-
nikarzami w  czasie wojny mówił także 
dr Jewhen Fedczenko, w ocenie którego 
Ukraina całkiem dobrze sobie dziś radzi 
na polu walki informacyjnej. Jak zazna-
czał ukraiński dziennikarz, sytuacja ta jest 
efektem tego, że jego kraj był przygoto-
wany do takiej walki z dezinformacją i do 
takich działań w infosferze. Wyciągnięto 
wnioski po ataku Rosji w 2014 r. Od tam-
tego czasu rozwijano narzędzia do walki 
z dezinformacją i edukowano społeczeń-
stwo. Dezinformacja i propaganda Rosji 
od wieków pracują na to, żeby zniszczyć 
fakty i całkowicie usunąć je z informacyjnej 
przestrzeni, zasypując ją swoją dezinfor-
macją i swoją propagandą. Kiedy zaczęła 
się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie 
w 2014 r., już wtedy zrozumieliśmy, że 
infosfera będzie jednym z głównych pól 
walki. Razem z kinetyczną wojną bę-
dzie trwała wojna informacyjna. Wtedy 

zaczęto nazywać hybrydową wojną, ko-
gnitywną wojną – to wszystko są różne 
koncepcje, które mówią o tym samym, że 
są to dwie przestrzenie, gdzie te działa-
nia wojenne trwają jednocześnie. (…) Nie 
można tworzyć systemu do walki z dezin-
formacją w momencie wybuchu wojny. 
Taki system musi być stworzony wcze-
śniej. Dzięki naszym doświadczeniom 
zbieranym od 2014 r. byliśmy gotowi na 
to, co się stało. Zebrane informacje prze-
kuliśmy w broń i nie dopuszczamy dziś do 
zalania rosyjską propagandą przestrzeni 
informacyjnej. Od 2014 r. systematycznie 
przestrzeń informacyjną uwalniamy od 
dezinformacji i propagandy – informował 
redaktor naczelny StopFake.

Obecność rosyjskiej propagandy, jak 
zaznaczali rozmówcy, jest szczególnie 
niebezpieczna w momentach najtragicz-
niejszych, w trudnym czasie dla żołnierzy 
i ich rodzin. Jak podkreślił sierż. Roman 
Vintoniv, to, czym jest rosyjska dezinfor-
macja i jakie może mieć skutki dla każdego 
jednego żołnierza, uświadomił sobie, kie-
dy sam dostał się pod ostrzał. Pamiętam 
pierwsze bombardowanie, które trwało 
około 2 godzin. Byliśmy w okopie. To było 
najstraszniejsze doświadczenie w moim 
życiu. Pamiętam wtedy swoją myśl o tym, 
jak bardzo kocham ten kraj, czy kocham 
ten kraj aż tak bardzo, by umrzeć za 
niego? Ciężko to zrozumieć, ale myślę, 
że takie pytanie pojawi się często u ludzi 
w takiej sytuacji. Człowiek zastanowi się: 
„czy jestem gotów by umrzeć?”. Później to 
zrozumiałem, że walczę nie o kraj, tylko 
o ludzi, którzy są obok mnie, o swoich 
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bliskich, walczę o swoich przyjaciół. Im 
lepszy mam kontakt z ludźmi, którzy są 
obok mnie, z moją rodziną, im więcej 
mam lepszych wspomnień, dobrych wspo-
mnień, tym lepiej walczę. Co robi Rosja? 
Ona stara się zerwać ten kontakt i swoją 
obecnością w mediach społecznościowych 
zachwiać właśnie tę pewność. Rosja chce, 
żebym podczas działań wojennych się 
wahał. (…) Dlatego tak ważny jest stały 
kontakt z drugim człowiekiem, budowa-
nie więzi, komunikacja (…) współpraca 
z dziennikarzami – mówił sierż. Roman 
Vintoniv. 

Jak podkreślał w  czasie konferencji 
gen. Hubert Glica, walka z dezinformacją 
czy nierzetelnymi rosyjskimi dziennika- 
rzami jest z jednej strony łatwa, bo prze-
widywalna, z drugiej strony nie możemy 
mówić o walce z nierzetelnymi rosyjskimi 
dziennikarzami, bo niezależnych dzien-
nikarzy w Rosji nie ma. W Rosji nie ma 
czwartej władzy, bo w  Rosji nie ma 
trzeciej władzy, nie ma drugiej władzy. 
W Rosji jest tylko jedna władza. Wła-
dza, w składzie której jest aparat służb, 
który w zasadzie się przenika z aparatem 
władzy. W tym aparacie służb jest apa-
rat propagandy. Dopiero w tym aparacie 
propagandy odnajdziemy rosyjskie me-
dia. (…) Dzisiaj stanęli troszeczkę w in-
nej sytuacji, stąd też pewne rzeczy ich 
zaskakują i tak naprawdę w mojej opinii 
są w defensywie, powiedziałbym nawet: 
w głębokiej defensywie. Zmiany na fron-
cie powodują, że rosyjski aparat propa-
gandy musi dostosowywać ten komuni-
kat strategiczny. Komunikat strategiczny 

był na początku przygotowany w trochę 
innej formie – mieliśmy wejść do Kijowa, 
szybko zmienić władzę, stąd te komu-
nikaty były ukierunkowane głównie na 
dyskredytację ukraińskich władz w Ki-
jowie. (…) Porażka w operacji kijowskiej 
powoduje, że ta narracja się zmienia. 
Nazistami nie są już tylko ci, którzy są 
w Kijowie, ale staje się [nimi] coraz szer-
sza grupa ukraińskiego społeczeństwa, 
aż w końcu dochodzi do tej kulminacji, 
gdzie mówi się o potrzebie denazyfikacji 
całego narodu ukraińskiego. Propaganda 
rosyjska jest bardzo skostniała, zcentrali-
zowana, wszystko musi być zatwierdzo-
ne na tym centralnym szczeblu. Dlatego 
komunikat z opóźnieniem. W tym czasie 
przestrzeń informacyjna wypełniana jest 
już tym ukraińskim, dynamicznym prze-
kazem, który idzie od samego dołu – tak 
o systemie rosyjskiej dezinformacji i walce 
z nim mówił gen. bryg. Glica. 

Choć rosyjska dezinformacja, jak pod-
kreślał zarówno generał, jak i dr Jewhen 
Fedczenko, jest przewidywalna i skostnia-
ła, to jednak nie można jej tak całkowicie 
ignorować. W tej walce nawet z tak nieudol-
ną dezinformacją wojsko i administrację 
muszą wspierać media, a obok nich także 
zwykli obywatele. Najprostszym sposobem 
jest niepowielanie jej i  konfrontowanie 
z rzeczywistością. To zadanie zarówno dla 
mediów, obywateli Ukrainy, jak i społecz-
ności międzynarodowych. 

Wystarczy zatem nauczyć się nie brać 
informacji z rosyjskich źródeł. Przecież 
nie pijecie wody ze śmietnika. Tak samo 
nie trzeba brać informacji ze śmietnika, 
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czyli z rosyjskiej propagandy. Niestety to 
nadal jest aktualny temat, bo wielu za-
chodnich dziennikarzy i ekspertów czer-
pie informację z rosyjskich źródeł. Wciąż 
są tacy, którzy starają się zobaczyć Ukra-
inę przez te okulary rosyjskich okupan-
tów – mówił w trakcie dyskusji o rosyjskiej 
dezinformacji rzecznik 112 BOT. 

Podsumowując dyskusję o  roli me-
diów i komunikowaniu w czasie wojny 
na Ukrainie, wszyscy prelegenci zgodzi-
li się, że tam, gdzie nie ma informacji, 

natychmiast pojawia się rosyjska dezin-
formacja, a skutki przegranej wojny w in-
fosferze mogą mieć bezpośredni wpływ na 
to, co dzieje się w tym samym czasie na tra-
dycyjnym polu walki. Wojna na Ukrainie 
pokazuje, jak ważna w czasie konfliktu jest 
współpraca z dziennikarzami. Ale znając 
mechanizm działania wszechobecnej na 
wojnie dezinformacji, to właśnie dzien-
nikarze muszą mieć świadomość, komu 
i czemu posłuży przekazywana przez nich 
informacja. 





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


