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Agnieszka Glapiak,  
dyrektor Centrum Operacyjnego MON,  

kierująca pracami Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej

Komunikacja to szacunek do odbiorcy  
i jednocześnie zaufanie do nadawcy

Konferencję „Niepodległość informacji” 
zorganizowaliśmy w  symbolicznym 

dniu 17 września. Data ta jest wymow-
na, tak jak wymowny jest tytuł konferen-
cji, ponieważ informacja może być narzę-
dziem, ale może być też obiektem ataku, 
a  słowo jest bronią. Akademickie Cen-
trum Komunikacji Strategicznej (ACKS) 
działające przy Akademii Sztuki Wojennej 
istnieje krótko, bo od maja 2021 roku, ale 
nie tracimy czasu, bo – jak wiadomo – czas 
w komunikacji jest bardzo istotny. To z na-
szej inicjatywy na uczelniach wojskowych 
studenci będą uczyć się komunikacji stra-
tegicznej na podstawie programu zajęć, 
który opracowaliśmy. Od początku ACKS 
współpracuje także z najważniejszą w ob-
szarze komunikacji strategicznej instytu-
cją – Centrum Eksperckim Komunikacji 
Strategicznej w  Rydze. W  sierpniu pod-
pisaliśmy Memorandum of Understan-
ding, dotyczące dwustronnej współpracy, 
wymiany wiedzy i doświadczeń w obsza-
rze komunikacji strategicznej. Warto tak-
że wspomnieć, że już w czerwcu tego roku, 
dzięki inicjatywie Centrum, ministrowie 
obrony Polski, Czech, Słowacji i  Węgier 

podpisali list intencyjny o  współpra-
cy w  dziedzinie komunikacji strategicz-
nej. Dokument daje możliwość współpra-
cy pomiędzy instytucjami akademickimi, 
takimi jak Akademickie Centrum Ko-
munikacji Strategicznej, a  Akademią Sił 
Zbrojnych w  Liptowskim Mikulaszu czy 
Uniwersytetem Służby Publicznej w  Bu-
dapeszcie. 

Konferencja „Niepodległość informa-
cji” – pierwsza z  organizowanych przez 
ACKS, była zaproszeniem wszystkich do 
wspólnej debaty i  do wspólnego porozu-
mienia na rzecz walki z  dezinformacją. 
Odbyła się w  Akademii Sztuki Wojen-
nej w  trybie stacjonarnym, ale zgroma-
dziła ponad 1300 uczestników online 
zarówno z  Polski, jak i  ze świata. Wśród 
prelegentów, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością, znaleźli się m.in. Jānis Sārts 
– dyrektor Centrum Eksperckiego Komu-
nikacji Strategicznej NATO, prof. Jadwiga 
Stawnicka – wykładowca AWF w Katowi-
cach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, Martyna Bildziukiewicz – szefowa 
EEAS East StratCom Task Force, Rasmus 
Hindren – kierownik działu współpracy 
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z  zagranicą Europejskiego Centrum 
Eksperckiego ds. Przeciwdziałania Za-
grożeniom Hybrydowym czy dr Shashi 
Jayakumar – dyrektor Centrum Eksperc-
kiego ds. Bezpieczeństwa Narodowego 
(CENS) w Szkole Studiów Międzynarodo-
wych Rajaratnam (RSIS) przy Uniwersy-
tecie Technologicznym Nanyang (NTU). 
Konferencję otworzył Mariusz Błaszczak 
– minister obrony narodowej. 

Poprzez wszystkie działania ACKS 
chcemy budować odporność społeczeń-
stwa na dezinformację i  na fake newsy. 
Podczas konferencji rozpoczęliśmy także 
kampanię #Fejkoodporni, dzięki której 
chcielibyśmy pokazać, jak informować 
w  czasach dezinformacji i  jak nie ulegać 
fake newsom. Zachęcamy więc wszyst-
kich ekspertów, dziennikarzy, polityków: 
zewrzyjmy szyki i  stańmy do walki 
z fake newsami i z dezinformacją. Jest to 
szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, 
w  którym komunikujemy się 7  dni w  ty-
godniu. W  Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, także w  Wojsku Polskim, dosko-
nale wiemy, że komunikacja odgrywa dziś 
podstawową rolę w działaniu. Jest równie 
ważna jak strategia czy prawodawstwo. 
Możemy wiele czynić, działać, tworzyć 
itd., ale jeśli o  tym nie informujemy, nie 
promujemy tego, czasami też nie bronimy, 
to tak, jakbyśmy nie robili nic. 

Komunikacja w  naszym rozumieniu 
to szacunek do odbiorcy i  jednocześnie 
zaufanie do nadawcy. Komunikacja stra-
tegiczna powinna być szybka, aktualna, 
rzetelna, atrakcyjna, ale także zrozumia-
ła i  poprawna językowo, przemyślana 

i spójna; lecz co każda z tych cech oznacza 
w praktyce? Aby komunikacja była szybka 
i  aktualna, informacje powinny docierać 
do odbiorców we właściwym czasie. Jeżeli 
mamy do powiedzenia bardzo ważne rze-
czy, musimy komunikować je jak najszyb-
ciej. Dziennikarze i społeczeństwo muszą 
być poinformowani właściwie od razu, by 
informacja nie straciła na aktualności i nie 
dawała szansy na przekłamania. Tego wy-
maga dzisiejsze środowisko informacyjne. 
Nie ma czasu, żeby sporządzać obszerne 
informacje. Choć do przekazu wiado-
mości powszechnie dziś wykorzystujemy 
media społecznościowe, to dziennikarze 
wciąż odgrywają ważną rolę w  procesie 
komunikowania. Ponadto, informacja 
musi być rzetelna i  sprawdzona. W  tym 
celu w  Ministerstwie Obrony Narodowej 
specjaliści i  praktycy tworzą merytorycz-
ne i  szczegółowe informacje. Od depar-
tamentów MON oraz jednostek wojsko-
wych otrzymujemy zatem sprawdzone 
informacje i właśnie takie dalej przekazu-
jemy opinii publicznej w  atrakcyjnej for-
mie, uwzględniając kulturę języka polskie-
go w naszym przekazie. 

Współcześnie atrakcyjność komunika-
cji jest niezwykle istotna, ponieważ zmie-
nił się sposób odbioru informacji. Dziś 
nie mamy czasu czytać długich tekstów. 
Szukamy informacji zwięzłych i  zrozu-
miałych, przekazanych w ciekawy sposób. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do przyciągają-
cych obrazów, które zastępują treści. Ob-
raz mówi więcej niż tysiąc słów. Chcąc do-
trzeć do odbiorców, przywiązujemy więc 
ogromną wagę do obrazu i  ciekawych 
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grafik. Nie zapominamy przy tym o  po-
lityce językowej. Komunikacja bowiem 
musi uwzględniać kulturę języka polskie-
go. Mówimy więc poprawnie, po polsku 
i zrozumiale. Osiągnąć to można, nie bu-
dując zdań wielokrotnie złożonych i  nie 
używając słów skomplikowanych, których 
odbiorca nie zrozumie. 

Profesjonalna komunikacja musi być 
zawsze przemyślana i spójna. Warto więc ją 
zaplanować i przewidzieć możliwie wszyst-
ko, by zapobiec dezinformacji. Dynamika 
sytuacji nie zawsze na to pozwala, ale wów-
czas pomaga doświadczenie. Szczególnie 
w  sytuacjach kryzysowych spójność prze-
kazu jest bardzo istotna. Szybkie i regular-
ne informowanie o  tym, co się dzieje na 
bieżąco, zmniejszą ryzyko dezinformacji 
i tworzenia fake newsów. Ważne jest także, 
aby informacje przekazywała jedna osoba, 
wiarygodna i dobrze zorientowana w tema-
tyce. By była „twarzą przekazu”. Im więcej 
głosów i wypowiedzi na dany temat, szcze-
gólnie w sytuacji kryzysowej, tym większy 
chaos, a to powoduje, że odbiorca nie wie, 
co w rezultacie się wydarzyło i jakie są tego 
skutki. Przykładem dobrze przeprowa-
dzonej i  spójnej komunikacji były przeka-
zy dotyczące Światowych Dni Młodzieży, 
w których wzięło udział 3 miliony uczestni-
ków ze wszystkich krajów świata, ćwiczeń 
Defender Europe – największych ćwiczeń 
wojsk USA w Europie od lat czy kampanii 
„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 
największej kampanii informacyjno-rekru-
tacyjnej do Wojska Polskiego.

Światowe Dni Młodzieży organizo-
waliśmy, pracując w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji. Bardzo 
wiele mówiło się wtedy na temat bezpie-
czeństwa i polityki migracyjnej. W Euro-
pie Zachodniej dochodziło bowiem do 
częstych aktów terroru. Wszystkie dzia-
łania służb ukierunkowane były na to, by 
bezpieczeństwo młodzieży-pielgrzymów 
nie było zagrożone. W związku z tym bar-
dzo dużą wagę przykładaliśmy do stałego 
informowania społeczeństwa, że policja, 
Straż Graniczna i  Państwowa Straż Po-
żarna czuwają, by zapewnić pielgrzymom 
bezpieczeństwo. W  ramach strategii ko-
munikacyjnej regularnie organizowane 
były konferencje prasowe ministra spraw 
wewnętrznych i  administracji. Towarzy-
szyli mu komendanci służb podległych 
ministerstwu. Komendant Straży Granicz-
nej zapewniał bezpieczeństwo na naszych 
granicach, komendant policji dbał o  pa-
trole w mieście, a komendant Państwowej 
Straży Pożarnej czuwał nad zabezpiecza-
niem różnych obiektów pod względem 
ochrony przeciwpożarowej. Regularnie 
organizowane konferencje prasowe za-
równo przed Światowymi Dniami Mło-
dzieży, jak i w czasie ich trwania uspokaja-
ły uczestników i opinię publiczną. Podczas 
wydarzenia „twarzą przekazu” na temat 
był rzecznik prasowy policji, który co-
dziennie organizował briefingi dla dzien-
nikarzy i na bieżąco informował o stałym 
zapewnianiu bezpieczeństwa przez służby 
podległe MSWiA. Rzecznik także bardzo 
często dementował różnego rodzaju nie-
prawdziwe informacje, które pojawiały się 
w  mediach i  wzbudzały niepokój społe-
czeństwa. 
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Podobnie dużym wyzwaniem komu-
nikacyjnym były ćwiczenia Defender 
Europe 2020. Wiadomo, że dziś nie da 
się niczego, nawet działań wojskowych, 
prowadzić w  tajemnicy. Zawsze znajdzie 
się ktoś, kto sfotografuje i  opublikuje 
zdjęcie w  mediach społecznościowych. 
W  strategii komunikacyjnej dotyczącej 
ćwiczeń Defender chodziło więc o  to, 
żeby przekazać społeczeństwu, że Woj-
sko Polskie przemieszcza się na poligon 
z południa na północ drogą lądową oraz 
koleją i  nie powinno to wzbudzać żad-
nych obaw. Rolą Centrum Operacyjnego 
MON było skonstruowanie komunikatu 
rzetelnego i  wyprzedzającego przemiesz-
czanie wojsk wraz ze sprzętem. Miało 
to na celu poinformowanie społeczeń-
stwa o  ćwiczeniach. Następnie wszystkie 
wiadomości w  sposób skoordynowany 
przekazywane były przez rzeczników 
jednostek, na terenie których przemiesz-
czało się wojsko. Rzecznicy w  swoim re-
gionie wysyłali informacje do mediów 
lokalnych, a także do władz lokalnych, by 
te zamieszczały komunikaty na swoich 
stronach internetowych. Zależało nam 
na tym, by informacja szybko i  szeroko 
dotarła do lokalnych społeczności, by wy-
darzenie nie wzbudzało niepokoju. Tak 
prowadzona strategia komunikacyjna się 
sprawdziła. Nie odnotowaliśmy żadnego 
chaosu ani żadnej dezinformacji. Spójny 
i  skoordynowany przekaz przyczynił się 
do tego, że społeczeństwo było dobrze 
i szybko poinformowane. 

Z  kolei kampania społeczna „Zo-
stań Żołnierzem Rzeczypospolitej” to 

przedsięwzięcie komunikacyjne zawie-
rające nie tylko przekaz informacji poda-
nych w atrakcyjnej formie. To także szereg 
przedsięwzięć towarzyszących tradycyj-
nemu komunikowaniu. Specjalnie zreali-
zowane spoty publikowane w  TVP, sto-
iska promujące wstępowanie do wojska, 
a  nawet oznaczone logotypem kampanii 
samochody jeżdżące po całej Polsce były 
elementami kampanii „Zostań Żołnie-
rzem Rzeczypospolitej”. 

Mówiąc o  prowadzeniu komunikacji 
strategicznej przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, chciałabym odnieść się do za-
rzutu o braku rzecznika prasowego resortu. 
W naszym przekonaniu rzecznik prasowy 
nie jest potrzebny. O  kwestiach dotyczą-
cych działań ministerstwa i  wojska infor-
muje sam minister w mediach społeczno-
ściowych lub podczas spotkań z udziałem 
mediów. Wydział Prasowy MON jest 
w stałym kontakcie z redakcjami i na bie-
żąco udziela im informacji o  istotnych 
wydarzeniach z  udziałem kierownictwa 
MON oraz odpowiada na pytania meryto-
rycznie przygotowane przez wojskowych 
z  poszczególnych rodzajów sił zbrojnych 
czy poszczególnych jednostek. Żołnierze 
są profesjonalistami i  potrafią wyjaśnić 
najbardziej skomplikowane zagadnienia, 
o które pytają dziennikarze. Warto dodać, 
że minister Mariusz Błaszczak świetnie 
rozumie znaczenie komunikacji społecz-
nej i bardzo aktywnie informuje o swoich 
decyzjach i  o  tym, co ważnego dzieje się 
w  ministerstwie, za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, bez których 
dziś nie da się funkcjonować w  świecie 
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komunikacji. Mimo że dziennikarze wciąż 
odgrywają istotną rolę w komunikowaniu 
pomiędzy instytucją a  społeczeństwem, 
to coraz częściej społeczeństwo czerpie 
wiedzę z  mediów społecznościowych. Co 
więcej, ma możliwość bezpośredniego ko-
mentowania spraw i wydarzeń. 

Na koniec warto przywołać wyniki pro-
wadzonych przeze mnie badań dotyczą-
cych postrzegania komunikacji społecznej 
przez ministerstwa i  urzędy wojewódz-
kie. W  urzędach administracji publicznej 

umiejscowienie komórek odpowiedzial-
nych za komunikację społeczną w  struk-
turze organizacyjnej urzędu odpowiada 
współczesnym wyzwaniom w  tej dziedzi-
nie, a wynika przede wszystkim z zadań re-
alizowanych na podstawie Konstytucji RP 
i Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o do-
stępie do informacji publicznej. Wnioski są 
bardzo pozytywne. Instytucje państwowe 
rozumieją znaczenie komunikacji społecz-
nej w porozumiewaniu się pomiędzy urzę-
dem a obywatelem. 
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Powszechny i prosty dostęp do informacji 
pochodzących z  różnych źródeł, szyb-

kie rozpowszechnianie wiadomości za po-
średnictwem mediów społecznościowych 
i nagminnie pojawiające się fake newsy – 
tak w wielkim skrócie wygląda nasz infor-
macyjny świat w  XXI wieku. Informacje 
– zarówno te prawdziwe, jak i zniekształ-
cone – od zawsze miały ogromny wpływ 
na bezpieczeństwo, jednak dziś wszelkie 
procesy związane z  komunikacją prze-
biegają szybciej niż kiedykolwiek dotąd, 
a tym samym mogą stawać się źródłem nie 
tylko dezinformacji, ale także wielu zagro-
żeń o  różnym charakterze i  skali. Można 
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że infor-
macja stała się współczesną bronią maso-
wego rażenia o  nie mniejszej skuteczno-
ści, być może nie w domenie kinetycznej, 
ale o ogromnym spektrum oddziaływania 
na różnego rodzaju obszary. Stała się tak-
że doskonałym narzędziem modelowania 

konfliktów hybrydowych toczących się 
poniżej progu wojny, co w ostatnich latach 
coraz częściej obserwujemy.

Dlatego cieszy nas fakt, że właśnie 
w murach naszej Akademii mogliśmy dys-
kutować o  znaczeniu komunikacji stra-
tegicznej w  kontekście pojawiających się 
wokół nas wyzwań w  obszarze bezpie-
czeństwa. Udział tak szerokiego gremium 
w  konferencji, zarówno w  Akademii, jak 
i online, był najlepszym dowodem aktual-
ności i znaczenia tej problematyki. Dzięki 
zaangażowaniu i obecności różnych środo-
wisk możemy spojrzeć dziś na komunika-
cję strategiczną i na jej wszystkie wymiary 
w  tak potrzebnym interdyscyplinarnym 
ujęciu, analizując wspólnie fakty i  wsłu-
chując się w opinie tych, którzy na co dzień 
zajmują się komunikacją. Jestem przeko-
nany, że wypracowane w tak znamienitym 
gronie rekomendacje będą sukcesywnie 
przekuwane w praktyczne działania. 

gen. bryg. dr Robert Kosowski,  
rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej na froncie walki 
z dezinformacją
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Thank you very much for your invita-
tion to the “Information independence” 

conference and please accept my congrat-
ulations for having initiative to set up the 
Academic Centre for Strategic Communi-
cation. It is very important because already 
in the past centuries there was an under-
standing that the one that controls or has 
an ability to control the thoughts of the 
opponent, of an enemy wins the conflict, 
wins the fight. It is still true today. But 
the tools are changing, the boundaries are 
changing, the way to do it changes. 

Increasingly most of our societies re-
ceive information in the online environ-
ment. Social media, Facebook, Instagram, 
YouTube, TikTok – all of these are places 
where people, including soldiers, view the 
world, learn about what happens. And 
that is of course also the way the disin-
formation and information attacks occur. 
The technologies like Big Data, an Arti-
ficial Intelligence play a  big role in a  way 
we think about various issues. But also is 
having and will have bigger role in how the 
disinformation and information warfare is 
conducted. 

So that is a  very dynamic area that 
doesn’t have boundaries and that not only 
target military, it targets the societies. And 
it is used by the countries that mean harm 
to us as a western societies. And this chal-
lenge is not easy to answer. Because in the 
democracy we value freedom. We value 
freedom of expression, we value freedom 
of thought. But we should not accept when 
somebody uses that freedom from outside 
to make us weaker, to make us more vul-
nerable, to make us surrender. And that is 
what we face today and what we will face 
even more in the future. Because the tech-
nologies are evolving. They are going to 
transform the information warfare further 
to the point that things we never thought 
could be possible, will be possible. So we 
have to find the instruments how to de-
fend our societies. 

NATO in it’s document on NATO 2030 
underline the importance of the strategic 
communications. I  imagine also the up-
coming Strategic Concept will emphasize 
the importance of being able to fight the 
information confrontation, to fight the 
information warfare. And it should stress 

Jānis Sārts,  
director of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence 

The future of the cognitive dimension  
of the conflict
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the societal resilience to this threats. But 
somebody has to lead because this is an 
area that is evolving very fast. Somebody 
has to analyse every day what is happen-
ing in the information space and what are 
the new vulnerabilities developed. Who is 
under attack by whom. Therefore it is very 
important to have this academic centres 
that develop capabilities, who have the 
ability to observe, conduct analysis and 
learn from them.

I am also very pleased about the docu-
ment we have signed during the “Informa-
tion independence” conference because 
this document addresses such an import-
ant ability to train. It is important because 
in 10–15 years from now no military 
commander will be able to be successful 
without a  very good understanding and 
an ability to use the strategic commu-
nications. Because you know what? Ev-
erything communicates. Every deed the 
commander decides to do – communi-
cates, every decision not to act – commu-
nicates. And that has to be the art of the 
way we operate. 

We have to adapt to this things. This is 
why in the NATO Centre of Excellence we 
talk about the future of the cognitive di-
mension of the conflict. Which we stron-
gly believe is shaping as we speak. The-
refore it is important to have people that 
understand it and have tools to operate in 
that space, but also most importantly to 
have people that can apply this knowledge 
to the real world, to have commanders that 
can understand that and use it and have 
a system that always looks for the future. 

Because this is one of those areas where 
technology plays one of the key role. In 
a technological sense 3 or 5 years is a huge 
distance. And that is what we have to keep 
pace with. Adapt, learn, understand and 
apply. And therefore I am so pleased by the 
establishment of the Academic Centre for 
Strategic Communication. We are ready to 
cooperate. We are ready to share the expe-
rience as well as have a joint projects. And 
I am so happy that we can make a point in 
accreditation of the centres ability to train, 
that will be so much needed in the future 
to protect our countries. 
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Tabloidyzacja dzisiejszego świata, szybki 
przekaz informacji, budowanie opinii na 

podstawie zasłyszanych i  nieprawdziwych 
informacji to problemy, z jakimi muszą się 
zmagać współczesne służby informacyjne 
rządowych instytucji. Jednak największą 
bolączką naszych mediów jest tabloidy-
zacja, czyli ucieczka od poważnych tema-
tów i  pogłębionych analiz. Tym bardziej 
szczególnego znaczenia nabiera efektywna, 
oparta na wzajemnym zaufaniu współpra-
ca ze środkami masowego przekazu.

Komunikacja w czasie pandemii nabrała 
szczególnego znaczenia. To właśnie kreowa-
ny przekaz do społeczeństwa wywoływał 
kryzysy lub je zażegnywał. Sytuacja jest na-
dal bardzo złożona, a współpraca instytucji 
rządowych w  kreowaniu informacji jest 
bardzo istotna. Ważną rolę w  tym przeka-
zie, oprócz Ministerstwa Zdrowia, odgrywa 
również polska policja, która pełniła kluczo-
wą rolę w pierwszych dniach wprowadzania 
obostrzeń covidowych i lockdownu.

Rola przekazu

Właściwy przekaz pozwolił, aby oby-
watele naszego kraju zaczęli stosować się 

do wprowadzanych restrykcji mających 
ograniczyć rozprzestrzenianie się  koro-
nawirusa. Ogromną rolę odegrali tutaj 
polscy policjanci, którzy każdego dnia 
mieli bezpośredni kontakt z  obywatela-
mi, a  podczas kwarantanny często byli 
jedynymi, którzy mogli tym ludziom po-
móc. 

Tę ciężką i  odpowiedzialną pracę po-
kazywały polskie media. I  tutaj właśnie 
dużą rolę odegrały rozbudowane struk-
tury prasowo-informacyjne polskiej poli-
cji. To właśnie dzięki oficerom prasowym 
i  rzecznikom komend wojewódzkich in-
formacje o pracy policji i pomocy obywa-
telom trafiały do  mediów społecznościo-
wych i tradycyjnych. Wiele zdjęć i filmów 
cieszyło się pozytywnym odbiorem społe-
czeństwa i  kreowało pozytywny wizeru-
nek policji i polskiego państwa jako kraju 
dbającego o swoich obywateli. 

Dezinformacja i tabloidyzacja

Jednocześnie zadanie to było utrud-
nione przez wiele fałszywych informacji, 
które trafiały do przestrzeni medialnej, 
część została bowiem powielona przez 

insp. dr Mariusz Ciarka, 
 rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji

Media i instytucje publiczne na froncie informacyjnym  
– dlaczego współpraca jest możliwa
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tabloidy, które szukając sensacji, wprowa-
dzały obywateli w błąd. 

To właśnie współpraca instytucji rzą-
dowych w weryfikacji tych informacji po-
zwalała na zatrzymanie paniki i kryzysu. 
Tak było, gdy w  mediach ukazały się in-
formacje dotyczące wprowadzenia na uli-
ce polskich miast wojska, wprowadzenia 
stanu wyjątkowego i  godziny policyjnej. 
Oczywiście w trakcie działań związanych 
z  walką z  COVID-19 wojsko odegrało 
ważną rolę, ale  zadaniem tej formacji nie 
było (tak jak w stanie wojennym) represjo-
nowanie społeczeństwa, a  pomoc w  szpi-
talach covidowych i  punktach szczepień. 
To  między innymi zaangażowanie WOT 
pozwoliło na sprawną walkę z wirusem. 

Rewolucja cyfrowa całkowicie zmie-
niła komunikację między ludźmi. Po raz 
pierwszy w historii tak istotną rolę pełnią 
media społecznościowe. Badania poka-
zują, że z internetu korzysta 3,77 miliarda 
osób, z czego 2,8 miliarda to użytkownicy 
social mediów.

Tabloidyzacja dzisiejszego świata, szyb-
ki przekaz informacji, budowanie opinii 
na podstawie zasłyszanych i  nieprawdzi-
wych wiadomości to problemy, z  jakimi 
muszą się zmagać współczesne służby in-
formacyjne rządowych instytucji. 

Jednak największą bolączką naszych 
mediów jest tabloidyzacja, czyli ucieczka od 
poważnych tematów i pogłębionych analiz. 
Taką sytuację generuje rynek – poważna 
oferta nie znajduje odbiorcy. Z roku na rok 
spada nakład tygodników opiniotwórczych 
i  gazet, które dawniej kształtowały opinię 
publiczną i cieszyły się dużą poczytnością. 

Natomiast programy telewizyjne emi-
towane przez największych nadawców 
to  czysta rozrywka. Wszyscy jesteśmy 
przeładowani informacjami, dlatego też 
ludzie oczekują od mediów najprost-
szych sygnałów oraz łatwych i  przyjem-
nych informacji. Coraz częściej nadawcy, 
konkurując właśnie z mediami interneto-
wymi, stawiają na szybkość uzyskania in-
formacji, a nie na jej jakość. 

Dziennikarz jest usługodawcą. Jego za-
danie polega na tym, by zrozumieć, jakiej 
wiedzy żąda odbiorca, tę wiedzę powinien 
następnie zdobyć, uchwycić sedno spra-
wy i  precyzyjnie przekazać. Dziś polskie 
dziennikarstwo rozwija się prężnie w  za-
kresie warsztatu i  technologii. Natomiast 
sama informacja i  jej rzetelność zeszły na 
drugi plan. 

Tabloidy tworzą własne informacje 
i doskonale wykorzystują efekt szoku. Pa-
liwem dla nich jest skandal. Nie liczy się 
treść, a dobre zdjęcie.

Dziennikarz z social mediów

Banalność jest w cenie. Sytuację dodat-
kowo utrudniają social media, które z jed-
nej strony pozwalają na jeszcze szybszy 
przekaz informacji, z  drugiej strony po-
wodują, że pojawiające się tam informa-
cje nie są weryfikowane i  sprawdzane. 
Rozwój technologii i  rosnąca potrzeba 
wiedzy, bycia na bieżąco w  praktycznie 
każdej dziedzinie życia społecznego spo-
wodowały, że jesteśmy świadkami, a  na-
wet uprawnionym jest stwierdzenie, że 
stajemy się twórcami społeczeństwa infor-
macyjnego, które tkwi u podstaw systemu 
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komunikacyjnego społeczeństwa. Teraz 
każdy może być dziennikarzem. 

Nie są potrzebne warsztat, wiedza 
i doświadczenie. Tak zwani dziennikarze 
obywatelscy to osoby, które nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności za  publikowa-
nie niesprawdzonych informacji. Często 
wykorzystują to określenie do załatwia-
nia swoich prywatnych spraw pod przy-
krywką pracy dziennikarskiej. Jest to 
o tyle trudne dla nas, rzeczników, że w tej 
chwili prawie każdy może się stać dzien-
nikarzem.

Nasze zespoły prasowe zalewane są 
setkami e-maili od tych osób z żądaniem 
odpowiedzi na niejednokrotnie absurdal-
ne i  niekompetentne pytania. To  powo-
duje, że tracimy czas, który moglibyśmy 
przeznaczyć dla prawdziwych dziennika-
rzy, udzielając im odpowiedzi zawierają-
cych wyczerpujące materiały. Osoby te do 
swojego przekazu wykorzystują właśnie 
social media, publikują swoje artykuły czy 
zamieszczają wideorelacje. 

To wszystko wymusiło na nas rozbu-
dowę struktur zajmujących się  właśnie 
obsługą social mediów i  weryfikowania 
ukazujących się tam informacji. 

Dodatkowo zalewa nas tzw. fala fake 
newsów, celowo rozpowszechnianych przez 
różne osoby, aby wprowadzić chaos i dezin-
formację, a także żeby podsycić społeczne 
niepokoje. 

Kolejnym elementem są też portale in-
ternetowe – stały się one jednym z głów-
nych źródeł informacji, szczególnie wśród 
młodego społeczeństwa, które  w  do-
bie internetu śledzi na swoich telefonach 

publikowane tam artykuły. Niestety wie-
le publikacji zawiera nieprawdziwe, nie-
sprawdzone informacje. Redaktorzy tych 
serwisów rozliczają dziennikarzy nie z ja-
kości publikacji pod względem meryto-
rycznym, ale z liczby kliknięć i odsłon.

Kolejnym problemem w  walce z  tymi 
nieprawdziwymi informacjami jest utrud-
niony kontakt z redakcjami. Dziennikarze 
piszący tam artykuły niejednokrotnie nie 
dają możliwości skontaktowania się z nimi 
w  celu sprostowania takiej informacji. 
W naszych wieloletnich doświadczeniach 
nieraz spotkaliśmy się z sytuacją, że jedyny 
kontakt, jaki można było nawiązać z por-
talem, to kontakt z jego prawnikami. Wy-
dłużało to znacznie proces sprostowania 
nieprawdziwej informacji. 

W jedności siła

Wiele sytuacji wymusza na nas, rzecz-
nikach, szybkie działanie w celu weryfika-
cji informacji. Zadanie jest o  tyle trudne, 
że raz zamieszczona negatywna opinia 
potrafi momentalnie być powielona przez 
setki osób. W  naszej codziennej pracy 
walka z  fake newsami stała się chlebem 
powszednim. W  tej walce, prowadzonej 
pod presją czasu i  opinii publicznej, wła-
śnie współpraca pozwala na weryfikację 
informacji i  wypracowanie wspólnego 
stanowiska. 

Nasza praca jako pionów prasowo-in-
formacyjnych odgrywa też ogromną rolę 
w sytuacji zagrożeń związanych z atakami 
terrorystycznymi czy prowadzeniem dzia-
łań przez obce państwa, których celem 
jest dezinformacja. Wydarzenia na świecie 
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związane z  tymi zagrożeniami pokazują, 
jak łatwo jest wprowadzić w  społeczeń-
stwie panikę i poczucie zagrożenia w przy-
padku złego przekazu informacyjnego. 

Dlatego współczesna rzeczywistość wy-
maga działania wielu służb, ale  z  jednym, 
wspólnym, skoordynowanym w czasie prze-
kazem do mediów i  społeczeństwa. Bo-
wiem w  sytuacji zagrożenia bezpieczeń-
stwa narodowego wszystkie służby muszą 
współdziałać, podając jednolity przekaz. 

Jako rzecznik prawie codziennie spo-
tykam się z sytuacjami kryzysowymi. Po-
licja cieszy się dużym zainteresowaniem 
ze strony mediów, a niemal każde zdarze-
nie jest szeroko komentowane w mediach 
przez tzw. specjalistów i ekspertów. Nie za-
wsze te osoby mają wiedzę stricte policyj-
ną, niejednokrotnie wypowiedzi są dosto-
sowywane pod tezę, którą autor materiału 
już wcześniej założył. I tego typu sytuacje 
są najbardziej szkodliwe dla pozytywnego 
wizerunku policji. To, że nie zawsze może-
my przedstawić dowody na naszą obronę, 
wynika często z  faktu, że postępowania 

w danej sprawie prowadzone są przez inne 
organy, takie jak sąd czy prokuratura. 

To niestety powoduje, że w  mediach 
słyszymy wypowiedź dziennikarza, iż po-
licja odmawia komentarza. Prawda jest 
taka, że my po prostu nie możemy zabrać 
głosu, aby się obronić. W wielu sprawach 
jest na nas wywierana presja szybkiej od-
powiedzi i zajęcia stanowiska, a my – do-
póki nie  będziemy mieli sprawdzonych 
i  rzetelnych informacji, nie możemy za-
brać głosu. Dodatkowo obecna sytuacja 
polityczna powoduje, że instytucje takie 
jak policja, wojsko, Straż Graniczna czy 
Żandarmeria Wojskowa stają się celem 
ataków różnych grup społecznych i środo-
wisk. Prawie codziennie słyszymy o sytu-
acjach, gdzie dochodzi do ataku medial-
nego na służby, które wykonują jedynie 
swoje zadania w trosce o bezpieczeństwo 
obywateli i naszego państwa. 

Właśnie takie sytuacje powinny budzić 
w nas, rzecznikach, solidarność i chęć wal-
ki o  dobre imię i  szacunek dla polskiego 
munduru. 
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While the information environment 
is crucial in itself, it is also a  part of 

a larger spectrum. Therefore, when reflect-
ing on the current disinformation envi-
ronment, it is sometimes useful to first take 
one step back and start by trying to situate 
the information domain in the broader 
hybrid threat environment. It remains 
imperative to understand the various in-
terfaces between the different domains. 
In short, it is a  massively complex threat 
environment which sets huge demands to 
democratic state structures. The responses 
need to be equally multidimensional and 
leverage the different tools ranging several 
domains in an effective manner. This is the 
reality in which the European Centre of 
Excellence for Countering Hybrid Threats 
(Hybrid CoE) operates, striving to make 
visible the connectedness in the threat en-
vironment and the jointness that is needed 
for effective response.

As soon as the responses are parsed, it 
becomes clear that most of time purely na-
tional responses are insufficient. Interna-
tional cooperation to counter disinforma-
tion and to proactively shape narratives is 

already taking place, but there are several 
initiatives and efforts underway to make 
this cooperation more productive. Some 
of the existing and potential elements are 
mentioned here.1

Disinformation and the broader threat 
environment 

Disinformation is only one of many 
tools in influence campaigns, often com-
bined with other means. The malign actors 
choose their toolset for a given campaign 
based on effectiveness and the relative 
vulnerabilities of the target. Countering 
disinformation requires an appreciation 
of the big picture and an understanding 
of how disinformation is related to other 
methods of hybrid influencing.2

The ‘hybrid’ in hybrid threats refers to 
the way malign actors combine and utilize 

1 This part of the text draws heavily on recent 
studies that the Hybrid CoE has been involved 
with. The first study was commissioned by the 
CoE, titled “Effective State Practices against Disin-
formation”. The second is an EU-HYBNET Policy 
Brief, titled “Framing the information domain vul-
nerabilities”.

2 Vilmer 2021

Rasmus Hindrén, 
 Head of International Relations European Center  

of Excellence for Countering Hybrid Threats

 
Disinformation in the hybrid threat environment
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different tools at their disposal. The tools 
target various domains from information, 
social and culture to space, cyber and mil-
itary domains. As the combinations of 
these tools are practically endless, the pre-
paredness for hybrid threats should not 
exclude any of them. 

Besides the characteristics of the threat, 
the actors themselves need to be con-
sidered. Hybrid activities, up to the level 
of hybrid warfare, sometimes constitute 
a  strategy on their own. However, they 
often support an existing strategy or pol-
icy in the eventuality that the strategy or 
policy is viewed as unsuccessful or failing. 
This means that traditional tools of inter-
national influencing like diplomacy, eco-
nomic deals, and legal agreements alone 
do not allow the actor to reach its strategic 
goals. Usually, but not always, the mili-
tary-centric approach is excluded or may 
not apply and there is interest in minimiz-
ing the risk of open escalation or conflict.3

Hybrid influencing will likely increase 
in the coming years as it is a strategy pre-
ferred by certain actors to achieve their 
strategic objectives with minimal risk of 
being detected or being forced to pay a sig-
nificant political price. It is emblematic for 
this era of strategic competition. Compe-
tition serves as a  useful conceptual inter-
mediate space between conflict and peace. 
The clearest signs of a threat environment 
characterized by competition are the con-
stant probing of adversaries and poten-
tial adversaries, priming them for further 
actions and operating in the “grey zone”, 

3 Hindrén & Smith 2021

legally and politically dubious area where 
norms are challenged by hybrid actors 
and yet these deeds often go undetected or 
unpunished. Therefore, a  successful way 
of competing must include a  lot more 
than just deterring war.

Competition in international affairs 
has two major characteristics: it is more 
or less constant and it takes place mostly 
under the threshold of open conflict. The 
fact that it is constant should require a re-
think on how to perceive the logic of con-
flict and escalation, and how to structure 
the defence of the society in terms of pre-
paredness and decision-making. The com-
petition is likely to be most intense and 
persistent in nonmilitary areas of national 
advantage – and the targeting of other so-
cieties with such means creates emerging 
and poorly understood escalatory risks.4

Competing successfully requires build-
ing deterrence and resilience against hy-
brid threats across the spectrum. Deterring 
hybrid threats requires a strategic approach 
which must blend resilience and crisis re-
sponse with the ability to impose cost on 
hostile actors. This is a  crucial starting 
point which shouldn’t be lost in the broad-
er discussions which often tend to separate 
resilience from the foreign and security 
policy tools to be activated in times of cri-
sis. The key is in the combination of these 
elements, the “deterrence by denial” and 
“deterrence by punishment” of the classical 
deterrence theories.5 

4 Mazarr et al 2018
5 Kersanskas 2020
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The future threats will require a  more 
flexible and more proactive approach that 
will not supersede the classical deterrence 
but rather complements it. The two sides of 
deterrence are resilience and countermea-
sures. They are interrelated and must be un-
derstood as forming one deterrence pack-
age. This applies also in individual domains 
where hybrid influencing takes place, in-
cluding in the information domain.

International responses  
to disinformation

From a  hybrid threat perspective, the 
circulation of disinformation is a  vul-
nerability especially as it coincides with 
a  general decrease of trust in authority 
and expertise.6 There are barriers to ma-
nipulated information in our societies, but 
several trends undermine those barriers. 
Social media isn’t necessarily helping the 
situation. As things stand, “the diffusion of 
information on social media is unhinged, 
viral and undergoes little to no control 
mechanism.”7 This points to the need of 
regulating the social media platforms as 
one example of tackling the challenge. 

States, individually and collectively, 
as well as other actors have taken many 
initiatives to counter disinformation in 
recent years. Yet it is hard to gauge their 
effectiveness. A lack of larger foreign disin-
formation campaigns may be either a sign 
of effective mitigation or deterrence or just 
a lack of interest from potential adversar-
ies. Measuring the success of a response is 

6 https://euhybnet.eu/policy-briefs/
7 Ibid.

difficult also because it depends on the at-
tacker’s intent and because we might only 
see one part of the operation. A successful 
response can, however, be understood in 
the context of deterrence theories: either as 
effective countermeasures when attacked; 
or as an effective deterrence or mitigation 
of attacks due to society’s resilience.8

A successful response, whether proac-
tive or reactive, is normally the result of 
combined efforts of different actors in the 
society. Moreover, disinformation is an in-
ternational challenge. National efforts tend 
to be most effective “when they are con-
ducted in collaboration with international 
partners, having a  shared understanding 
of the threat, but also a shared response.”9 
International cooperation helps countries 
to arrive at a  common understanding of 
key definitions and concepts related to 
disinformation, such as disinformation, 
information manipulation and informa-
tion influence. It helps them to share best 
practices, and shines light on the differ-
ences between longer-term efforts main-
ly related to resilience-building and the 
shorter-term efforts, which might be more 
reactive in nature. 

Cooperation can come in various 
forms such as policy dialogue, bench-
marking and sharing best practices, test-
ing and exercising, and capacity-building. 
Hybrid CoE does all of this. It is a  venue 
and an instrument to foster cooperation 
between its participating states, the EU 
and NATO. It doesn’t aspire to be the hub 

8 Vilmer 2021
9 Ibid.



16

A K A D E M I C K I E  C E N T R U M  K O M U N I K A C J I  S T R A T E G I C Z N E J 

of expertise on disinformation, but in-
stead applies a hybrid lens to it, spanning 
the full threat spectrum and situating dis-
information efforts in that spectrum.

Besides the examples listed above, 
there is a  need for structural and regula-
tive responses at the international level. 
The main actor at that level is the EU, with 
its capacity to regulate and structural abil-
ity to muster a  comprehensive response, 
spanning across the various policy sectors 
and drawing on a broad toolbox. 

In improving the EU’s response to for-
eign interference, the European Democ-
racy Action Plan will be one of the more 
relevant tools. It “identifies the need to 
counter disinformation, promote media 
pluralism and the sustainability of and 
promoting of free and fair elections”. It 
also aims at tackling the effects of hyper 
personalised targeting in the social me-
dia and to strengthen media freedom and 
pluralism.10 The regime of aggregated in-
dividual data should be tackled, including 
the obligations and accountability of large 
platforms. One possibility is to further 
regulate individual data online, potentially 
based on the logic of the General Data Pro-
tection Regulation (GDPR).11 Moreover, 
there is the Digital Services Act (DSA), 
currently being prepared by the Com-
mission which aims at improving content 
moderation on social media platforms to 
address concerns about illegal content. 
This could mean new obligations on plat-
forms to disclose how their algorithms 

10 https://euhybnet.eu/policy-briefs/
11 Ibid.

work, on how decisions to remove content 
are taken and on the way advertisers target 
users. 

Our European societies and organiza-
tions should aim for a more proactive way 
of communicating and shaping strategic 
narratives. That requires a  common situ-
ational awareness, and a  common sense 
of purpose even if it is hard to attain at the 
international level. At the same time, there 
continues to be a need for countering false 
narratives, fact-checking and debunking 
false information. It is a resource-intensive 
endeavour, requiring sufficient resources 
both at the national and international lev-
els. Current efforts, including the plan to 
combine the EU strategic communication 
and counter-disinformation tools together 
to form a coherent toolbox are promising. 
A toolbox is a worthy objective and a crit-
ical element of escalation management, 
because it gives several options to choose 
from when responding to externally or-
chestrated disinformation campaigns. 

In fact, one should also take into ac-
count the possibility of responding to dis-
information campaigns by actions in oth-
er domains. Essentially, it is about having 
the ability to escalate horizontally. To have 
this option, the counter-disinformation 
tools should be part of a  larger compre-
hensive toolbox to counter hybrid threats. 
The toolbox would bring together the var-
ious instruments of power, be it money, 
regulation or military capabilities. 

Finally, it is worth noting that the efforts 
listed here form one component in the in-
ternational efforts to fight disinformation 
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and related threats. They also form pillars 
in the Commission’s efforts to enhance the 
resilience of the member states and of the 
Union as a  whole. They cannot be taken 
forward in a vacuum, but should rather be 
coordinated with the Strategic Compass, 
the process led by the member states to 
update the EU’s strategic thinking on se-
curity and defence. That, in turn, has likely 
implications to NATO’s strategic concept 
and the ways in which disinformation is 
viewed in that context. Countering disin-
formation must therefore be anchored in 
the overall security strategy.
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Nawet w  rzeczywistości silnych emocji 
politycznych i  polaryzacji społecznej 

muszą istnieć wartości poza sporami. In-
teres państwa i  bezpieczeństwo narodo-
we właśnie do takich wartości należą. To 
oczywistość, ale dobrze, jakbyśmy wycią-
gali z tego wnioski. 

Dylemat: między oglądalnością a bez-
pieczeństwem, o którym dyskutujemy, do-
tyczy obu stron tak zwanej informacyjnej 
barykady, choć w różnym stopniu i w róż-
nych aspektach. Używamy określenia „ba-
rykada”, choć nie jest ono zbyt dobre, bo 
„po dwóch stronach barykady” oznacza, 
że urzędnik jest wrogiem dziennikarza, 
a  tak nie jest. Oczywiście urzędnik ma 
zupełnie inne ograniczenia niż dzienni-
karz. Tymczasem warto zadać sobie pyta-
nie, czy dziennikarz to również obywatel. 
A  jeśli tak, to czy możemy oczekiwać, że 
powinien – nie z  powodu wykonywane-
go zawodu dziennikarza, ale właśnie bycia 
obywatelem – mieć ograniczenia w publi-
kowaniu różnych informacji? 

Dziś jestem urzędnikiem, ale byłam 
dziennikarką. Moim zadaniem było więc 
dostarczenie szybkiej, najlepiej unikatowej, 

autorskiej informacji o  tym, co zobaczy-
łam lub usłyszałam. Z czasem, gdy praco-
wałam jako korespondent Polskiego Radia 
na Ukrainie, częściej zastanawiałam się, 
czy każda informacja powinna być kolpor-
towana tylko jako treść czysto informacyj-
na. Czasem ważny był kontekst, zebranie 
kilku kuluarowych opinii, bo dziennikarz 
informacyjny komentować nie może. Ale 
właśnie podawanie informacji bez kontek-
stu może przynieść duże szkody i być ma-
nipulacją, chociaż będzie zgodne ze sztuką 
dziennikarską. Taki przykład pojawił się 
w  polskich mediach w  połowie września 
2021 roku był to wywiad z rosyjskim po-
litologiem wojskowości na temat ćwiczeń 
Zapad. Z  punktu widzenia dziennika-
rza był to klasyczny wywiad składający 
się z  pytań i  odpowiedzi, ale bez żadne-
go kontekstu. A  ten kontekst był istotny, 
gdyż w  tym wywiadzie rosyjski politolog 
wojskowości sprzedał wszystkie rosyjskie 
narracje w  sprawie Zapadu – bez słowa 
komentarza i bez opisania kontekstu przez 
redakcję. A musimy pamiętać, że od kilku 
lat na Ukrainie toczy się realna wojna. Ona 
m.in. wzięła się stąd, że narracje rosyjskie 

Anna Kuźma,  
zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON 

Wartości poza sporami
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były w  mediach przesączane, masowo 
kolportowane. Dlatego rynek informacyj-
ny nie może działać bez refleksji. Podczas 
konferencji używaliśmy sformułowania, 
które jest prawidłowe, choć wojenne i zmi-
litaryzowane: „informacja jest bronią”. 
Wszyscy to wiemy, ale pojawia się pytanie, 
czy z  tego wyciągamy jakiekolwiek wnio-
ski. Moim zdaniem powinniśmy. 

Komunikacja a informacje wrażliwe

Oczywiście jako urzędnik, a nie dzien-
nikarz, mam dużo więcej ograniczeń, bo 
nie reprezentuję tylko siebie, ale instytu-
cję, w  której pracuję. Muszę uwzględniać 
istnienie wrażliwych informacji z zakresu 
obronności i  wojskowości, więc pomimo 
że pracuję w sferze komunikacji i powin-
nam jak najwięcej i jak najczęściej komu-
nikować, to w komunikacji muszę również 
te wrażliwe rzeczy uwzględniać. Jak to wy-
gląda – pokażę na najświeższym przykła-
dzie, którym będzie ewakuacja polskich 
obywateli i  współpracowników z  Afgani-
stanu. Wszyscy widzieliśmy obrazy z  lot-
niska w  Kabulu, amerykańskie samoloty 
startujące z  przyczepionymi przy kołach 
ludźmi, którzy potem spadali. Zdjęcia te 
przejdą do historii. 

Sytuacja w  Afganistanie wywołała, co 
oczywiste, lawinę pytań, także do MON. 
Oczekiwań naszych dziennikarzy, którzy 
od razu chcieli wiedzieć, czy my także bę-
dziemy ewakuować, jak, co robimy. Co 
planujemy? Podobne operacje, jak wia-
domo, są przygotowywane trochę dłużej, 
bo operacje specjalne realizują zwykle 
tzw. specjalsi, czyli żołnierze oddziałów 

specjalnych, którzy powinni i  bardzo lu-
bią działać w ciszy. I tak właśnie powinno 
być. Te operacje realizują bardzo często 
specyficznie uzbrojeni żołnierze, którzy 
mają zadbać o  bezpieczeństwo ludzi. Do 
tego wymagają embarga. Dlatego dopóki 
ci ludzie nie dolecieli na miejsce, nie roz-
poznali tego, w  jakich warunkach będą 
realizować misję, to my o  tym po prostu 
nie informowaliśmy. I  był to nasz świa-
domy wybór. Wiem, że dziennikarzom to 
się bardzo nie podobało, ale musieliśmy 
uwzględnić element bezpieczeństwa lu-
dzi. Ludzi, których nasi specjalsi, polscy 
dyplomaci, polscy żołnierze, polscy pilo-
ci mieli po prostu bezpiecznie przywieźć 
z Afganistanu do Polski. 

Wtedy oczywiście pojawiły się dyle-
maty. Mieliśmy np. dylemat, czy jedno 
miejsce w samolocie, którym może wrócić 
jeden uratowany Afgańczyk, przeznaczyć 
dla fotoreportera. Z  jednej strony może-
my wtedy pozyskać zdjęcia historyczne, 
które przejdą do archiwów, do annałów, 
a  z  drugiej strony – ocalić życie człowie-
ka. Na tamtym etapie zadecydowaliśmy, 
że fotograf poleciał troszkę później. Nie 
od razu. Bo na początku nie wiedzieliśmy, 
jak ta akcja będzie przebiegać, ile osób żoł-
nierze z naszymi dyplomatami są w stanie 
uratować i  w  jakim czasie. Więc jako ko-
munikatorka przyznaję, że bardziej byli-
śmy w tym momencie skoncentrowani na 
uratowaniu jak największej liczby osób, 
a nie na tym, jak się pochwalić, że spraw-
nie i dobrze to robimy. 

Ewakuacja z  Afganistanu miała też 
dobre strony – pokazała, że w  naszym 
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dosyć skłóconym polskim społeczeństwie 
współpraca jest możliwa. Była to realizacja 
akcji, w którą włączyło się bardzo dużo lu-
dzi z wielu środowisk, które na co dzień się 
nie lubią.

Nowy rynek mediów – nowe wyzwania 

Obok wspomnianych dylematów wo-
jen hybrydowych, dezinformacji i współ-
pracy na linii urzędnik – dziennikarz mu-
simy mierzyć się z  nowymi wyzwaniami. 
W  kwestiach wrażliwych, jak informacje 
o śmierci żołnierzy czy szczegółach uzbro-
jenia, do tej pory współpracowaliśmy 
z  doświadczonymi dziennikarzami, któ-
rzy wiedzą, czym jest warsztat dzienni-
karza, rozumieją, czym jest embargo czy 
gentlemen’s agreement, rozumiejącymi, 
że są granice informowania o  uzbroje-
niu. Osobiście nie jestem specjalistką od 
uzbrojenia i  jak wchodzę do wozu bo-
jowego, to nie wiem, co wolno pokazać, 
a  czego nie. Ale od tego są bardzo mery-
toryczni, świetnie przygotowani i  komu-
nikatywni rzecznicy zarówno dowództw, 
jak i różnych jednostek; oni tego po prostu 
pilnują. Jak dziennikarz pojawia się w jed-
nostkach, to zawsze jest ktoś, kto spraw-
dza, czy nie widzi za dużo. Bo te materiały 
interesują nie tylko nasze społeczeństwo, 
ale np. obce służby. Chodzi więc o  to, by 
pokazać to, co możemy pokazać, a  ukryć 
przed bardzo ciekawskimi, niekoniecznie 
społecznymi oczyma to, czego pokazywać 
nie wolno. 

Dziś rynek mediów bardzo się zmienił. 
Media tradycyjne zaczynają być wypie-
rane przez media społecznościowe. Co-
raz częściej mamy też dylematy, kim dziś 
jest dziennikarz. Czy za takiego możemy 
uznać osobę zamieszczającą posty, a  nie-
koniecznie zatrudnioną w jakiejś redakcji? 
To często ktoś bez podstawowej wiedzy 
o obronności, bez umiejętności analitycz-
nych. Czy takie osoby mają i  powinny 
mieć jakieś ograniczenia w  publikowaniu 
informacji, choćby tych wrażliwych? Takie 
pytania stawiamy sobie nie tylko w MON. 
Problem polega na tym, że możemy prze-
szkolić dziennikarzy i tworzyć green booki, 
ale żyjemy w świecie, gdzie mamy nie tyl-
ko pośredników w  postaci dziennikarzy, 
pośrednikiem jest każdy człowiek, który 
ma smartfon w  ręku i  wydaje mu się, że 
jest dziennikarzem, że o czymś informuje. 
W związku z tym opanowanie tej sytuacji 
jest coraz trudniejsze. Możemy więc narze-
kać, możemy edukować, a  możemy i  po-
winniśmy robić swoje. Bo skoro nie tylko 
dziennikarze dziś informują, to możemy 
jako Wojsko Polskie wykorzystywać moż-
liwości bezpośredniej rozmowy z  ludźmi 
i korzystać z nowoczesnych narzędzi. 

Porozumienie środowisk jest nie tylko 
możliwe, ale wręcz konieczne. Wymaga 
zarówno od urzędników, jak i od dzienni-
karzy minimum zaufania, doświadczenia 
i zrozumienia, że żyjemy w czasach wojen 
hybrydowych, w  których dezinformacja 
jest głównym orężem.
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Czy w dobie „galopujących” wręcz wiado-
mości na dowolny temat możemy jeszcze 

mówić o  dziennikarskiej uczciwości i  rze-
telności, o wiarygodności źródeł informacji 
i o bezpieczeństwie informacji? To pytanie 
z  pewnością zadaje sobie wielu dziennika-
rzy co najmniej kilka razy dziennie – kiedy 
pracują nad daną wiadomością, artykułem, 
depeszą czy wywiadem. Jest to pytanie, któ-
re moim zdaniem powinno pojawiać się jak 
najczęściej w naszych głowach.

Dylematy współczesnych mediów po-
wtarzają się bez względu na redakcje, w ja-
kiej się pracuje, i tematykę, jaką się zajmu-
je. Moje zainteresowania od lat skupiają 
się wokół szeroko pojmowanego bezpie-
czeństwa. Siłą rzeczy najczęściej pochylam 
się nad Siłami Zbrojnymi, bo to one są na 
„pierwszej linii” i  to one odpowiadają za 
kreowanie tego bezpieczeństwa. 

Informacje na temat tego, jak działa 
nasza armia, jak szkoleni są jej żołnierze 
i  jakie są plany modernizacyjne, dzienni-
karz zdobywa dzięki współpracy z  insty-
tucjami publicznymi, głównie z  resortem 
obrony narodowej. To ministerstwo nada-
je ton wojsku i jest odpowiedzialne za jego 

prawidłowe działanie. Nic więc dziwnego, 
że to z  resortem obrony często dzienni-
karz wojskowy się kontaktuje, zadaje py-
tania, a po otrzymaniu odpowiedzi tworzy 
informację. I  tu dotykamy sedna spra-
wy – mowa o  wzajemnym zaufaniu. Bez 
tego trudno tworzyć dobre wiadomości 
i  trudno oczekiwać, że uzyskamy intere-
sującą nas informację. Czy takie zaufanie 
jest w ogóle możliwe między tak, wydawać 
by się mogło, różnymi stronami? Według 
mnie jak najbardziej. Prezentuję media 
publiczne, które mają misję społeczną, 
które mają przekazywać wiedzę rzetelną, 
sprawdzoną i  pozbawioną spekulacji. 
Sama marka Polskiego Radia narzuca 
pewien ton komunikacji. Stąd w  mojej 
dotychczasowej współpracy z  resortem 
obrony i jego przedstawicielami nie napo-
tkałam większych problemów z  uzyska-
niem potrzebnych mi informacji. Z pew-
nością ma na to wpływ fakt, że od lat 
zajmuję się „wojskowością” i  nieraz udo-
wodniłam, że opracowuję wiadomości 
prawdziwe, bez spekulacji. Dzięki takiemu 
zapleczu wytworzenie „porozumienia” na 
linii dziennikarz – resort nie jest trudne. 

Agnieszka Drążkiewicz,  
redaktor Informacyjnej Agencji Radiowej

Media i instytucje publiczne  
– czy współpraca jest możliwa?
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Przez lata współpracy z  MON mogę 
powiedzieć, że jest ona możliwa na każ-
dym etapie tworzenia wiadomości. Dzien-
nikarz zawsze może doprecyzować infor-
mację i  powinien to robić bezpośrednio 
u  źródła. Z  mojego doświadczenia wyni-
ka, że jeśli tylko dany urzędnik jest w sta-
nie odpowiedzieć na nasze pytanie czy 
postawione zagadnienia, zrobi to. 

W tworzeniu informacji o charakterze 
militarnym często pojawiają się dylematy 
dotyczące szybkości informacji, jej wia-
rygodności oraz zakresu, w  jakim może-
my/powinniśmy ją podać. Zdarzają się 
sytuacje, że zastanawiamy się nad tym, 
czy dany materiał opublikować natych-
miast po uzyskaniu informacji, czy jednak 
trochę poczekać i  dokładniej sprawdzić 
źródło informacji. Według mnie zawsze 
na pierwszym miejscu powinna być wia-
rygodność i  dokładne sprawdzenie wia-
domości. Lepiej kwadrans poczekać z pu-
blikacją, niż potem ją prostować. Poza tym 
taka postawa buduje markę dziennikarza 
jako osoby godnej zaufania i rzetelnej.

Współczesne dziennikarstwo narażo-
ne jest – jak wiele innych dziedzin naszego 
życia – na zalew wiadomościami fałszywy-
mi, tak zwanymi fake newsami. Specjalizuje 
się w  ich rozpowszechnianiu wiele zagra-
nicznych portali. Wiadomo, że jest to jed-
no z  chętniej wykorzystywanych narzędzi 
przez naszego wschodniego sąsiada, Fede-
rację Rosyjską. Dziennikarze muszą zdawać 
sobie z  tego sprawę i  wręcz ich obowiąz-
kiem jest sprawdzanie, czy nie powołujemy 
się akurat na informację fałszywą, celowo 
spreparowaną na potrzeby obcego państwa. 

Równie ważnym zagadnieniem, z któ-
rym przychodzi mierzyć się mediom, jest 
wypracowanie podejścia do informowa-
nia o  sprawach dotyczących bezpieczeń-
stwa. Tu trzeba pamiętać, że czasem prze-
kazanie zbyt wielu szczegółów, związanych 
np. z  zakupem nowego uzbrojenia, może 
być niefortunne. Przeciwnik, który zbiera 
wszelkie informacje z danego kraju, chęt-
nie wykorzysta taką wiedzę i jest obawa, że 
może to zrobić przeciwko nam. Poza tym 
czasem informacja po prostu musi być 
opatrzona embargiem, bo wymaga tego 
interes państwa albo – jak to często mia-
ło miejsce w trakcie naszych misji w Iraku 
czy Afganistanie – interes żołnierzy i  ich 
rodzin zostawionych w kraju. 

Jako przykład niech tu posłuży cho-
ciażby to, jak media i struktury wojskowe 
współpracowały przy przekazywaniu in-
formacji o rannych czy (co niestety też się 
zdarzało) zabitych w czasie naszych dzia-
łań na zagranicznych misjach. Niepisana 
umowa była taka, że dziennikarze, nawet 
jeśli wiedzą o danym zdarzeniu wcześniej, 
informację przekazują dopiero wtedy, gdy 
zostaną o  tym oficjalnie poinformowani 
rodzina i najbliżsi. Takie podejście pozwa-
lało zachować minimum przyzwoitości 
i dać szansę służbom wojskowym do rze-
telnego przygotowania rodziny na infor-
mację o śmierci żołnierza. Podobne „umo-
wy” można wypracować w  wielu innych 
sprawach. W  mojej zawodowej karierze 
wiele razy zdarzało mi się dotrzeć do wia-
domości „newsowej”, której podanie od 
razu po jej zdobyciu przysporzyłoby mi 
wielu pochwał i zapewniło „cytowalność”. 
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Mam tu na myśli wiadomości o  tym, że 
kupujemy nowe uzbrojenie, albo takie, 
które pokazywały politykę wewnątrz re-
sortu obrony czy danej jednostki. Zmia-
ny personalne na wysokich stanowiskach 
w  armii są „łakomym kąskiem” dla wielu 
redakcji i  pierwszeństwo w  ich przekaza-
niu to dążenie wielu dziennikarzy. Warto 
tu jednak zadać sobie pytanie, czy muszę 
przekazać zdobytą wiedzę od razu i  bez-
krytycznie, czy lepiej jednak sprawdzić ją 
w kilku źródłach i „puścić w eter” dopiero 
wtedy, gdy będzie potwierdzona. I tu kła-
nia się wspomniana przeze mnie „umowa” 
z danym resortem. Jeśli robimy tematy po-
święcone wojsku i bezpieczeństwu, to nie 
będzie dla nas ujmą, jeśli zadamy pytanie 
o naszego „newsa” także w takiej instytucji 
jak MON. Przy podawaniu wiadomości 
dotyczących bezpieczeństwa warto zwró-
cić się do danej instytucji i po prostu zapy-
tać o interesujące nas zagadnienia. 

Ważnym aspektem współpracy me-
diów z  instytucjami, takimi jak resort 
obrony czy jakimikolwiek innymi, jest 
zaufanie obu stron. To materia bardzo de-
likatna, bo – tak jak w życiu prywatnym – 
na zaufanie trzeba zapracować i zasłużyć. 
Podobnie jest na linii dziennikarz–resort. 
Zaufanie nie przychodzi od razu, tylko 
dlatego, że ktoś reprezentuje daną redakcję 
i postanowił napisać materiał poświęcony 
wojskowości. To proces jak każdy inny 
i  wymaga czasu i  pielęgnacji. Ktoś może 
spytać, czy zaufanie między, wydawać by 
się mogło, tak różnymi stronami baryka-
dy, w ogóle jest możliwe. Według mnie jest 
to możliwe. Dziennikarz oddany sprawie, 

podchodzący z  powagą do swojej pracy, 
jest w  stanie bardzo szybko udowodnić, 
że jest godny zaufania. Jeśli piszemy in-
formacje rzetelnie i  wiarygodnie i  jeśli 
sprawdzamy ich źródła, to każda instytu-
cja i  pracująca w  niej osoba zrozumie, że 
można z nami się porozumieć i współpra-
cować dla ważnej sprawy. Dla mnie zaufa-
nie, jakie okazuje mi MON, ma kolosalne 
znaczenie. To z tą instytucją przychodzi mi 
kontaktować się prawie codziennie i  lu-
dzie, z którymi rozmawiam, wiedzą, że jak 
przekażą mi wiadomość „do sprawdzenia”, 
czyli taką, z  której publikacją trzeba się 
trochę wstrzymać, to dotrzymam umowy. 
Może pojawić się pytanie, czy to aby nie 
przesada tak się „przyjaźnić” z  instytucją 
publiczną? Ja uważam, że to coś natural-
nego. Skąd czerpać informacje dotyczące 
planów resortu, zmian w tej instytucji czy 
aktywności jej kierownictwa? To najlep-
sze i  chyba najszybsze źródło informacji. 
Oczywiście zdobywamy jako dziennika-
rze informacje również innymi sposoba-
mi, ale jedno nie wyklucza drugiego. Poza 
tym w  takich kontaktach obie strony po-
znają się, a jak się lepiej znają, to wiedzą, ja-
kie są oczekiwania, a to gwarantuje sukces 
w polityce informacyjnej. 

Poza tym współpraca z  instytucja-
mi pozwala „odczarować” jeszcze jedną 
ważną kwestię: biurokrację. Współpra-
ca z  mediami wymusza specyficzny tryb 
pracy. Często dziennikarz nie daje szansy 
urzędnikowi na wielogodzinne spraw-
dzanie danego zagadnienia, na werto-
wanie dokumentów i  przygotowywanie 
wielostronicowej odpowiedzi na piśmie. 
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Dziennikarz zadaje pytanie i  de facto po 
chwili chce znać odpowiedź. Z  własnego 
doświadczenia widzę, że tu udało się wie-
le zrobić. Do rzadkości należy teraz sytu-
acja, żeby dziennikarz został poproszony 
o wysłanie pytań na dany temat e-mailem. 

Proceder ten kiedyś był namiętnie sto-
sowany w  kontaktach z  ministerstwami. 
Obecnie – w  dobie dostępu do szybkich 
wiadomości i  równie szybkich odpowie-
dzi – nikt nawet nie próbuje wychodzić 
z takimi propozycjami. 
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The U.S. Department of State’s Global En-
gagement Center’s (GEC) mission is to 

lead and coordinate the U.S. Government’s 
efforts to recognize, understand, expose, 
and counter foreign disinformation aimed 
at underminin the stability of the Unit-
ed States, its allies, and partners. The GEC 
was established pursuant to Executive Or-
der 13721, signed by President Obama on 
March 14, 2016. It replaced the Center for 
Strategic Counterterrorism Communica-
tions, originally founded after the terrorist 
attacks of September 11, 2001, with the goal 
of countering terrorist recruitment efforts 
and limiting the distribution of extremist 
messaging. The GEC expanded from coun-
tering terrorism to the larger mandate of 
mitigating foreign disinformation. 

As the U.S. Government’s dedicated 
center for countering foreign disinforma-
tion, the GEC is mandated to expose and 
counter threats from malign actors. The 
Department works with interagency and 
global partners to counter disinformation, 
with the GEC playing a key role in coordi-
nating efforts and helping to lead a global 
response.

In coordination with our partners in 
government, civil society — including re-
search institutions such as the Academic 
Centre for StratCom (ACSC) — and pri-
vate sector companies, including social 
media companies, the GEC is making 
great strides in pushing back against dis-
information and adversarial influence 
operations from Russia and the People’s 
Republic of China (PRC) which target 
democratic processes, including elections. 
By collaborating with our internation-
al partners and allies, we directly impact 
Moscow’s and Beijing’s disinformation 
agendas. 

For example, the GEC Special Report 
“Pillars of Russia’s Disinformation and 
Propaganda Ecosystem” provided an anal-
ysis of the main Russian disinformation 
platforms and techniques that provid-
ed partners and allies with a  framework 
through which to analyze and counter 
them. The report found that “Russia’s dis-
information and propaganda ecosystem 
is the collection of official, proxy, and un-
attributed communication channels and 
platforms that Russia uses to create and 

Karl Stoltz,  
The U.S. Department of State’s Global Engagement Center

The Global Engagement Center at the Forefront of 
Countering Disinformation
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amplify false narratives.”  It concluded that 
successful counter disinformation efforts 
must expose Russia’s tactics so that partner 
and allied governments, civil society or-
ganizations, academia, the press, and the 
public can conduct further analysis and 
take steps to increase and sustain their re-
silience to disinformation.  

U.S. Strategic Communication 
Perspective 

The United States seeks to achieve 
the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) Alliance’s political and military 
objectives in the area of strategic com-
munication through robust collaboration 
with NATO and other allies and partners 
including the EU. Thus, it is increasingly 
important the Alliance communicates ap-
propriately, in a timely manner, and accu-
rately on its evolving roles, objectives, and 
missions.

 At the GEC, we aim to assist our in-
ternational partner-nations to understand 
weaponized messages used to further false 
narratives. We also collaborate to increase 
worldwide comprehension also collabo-
rate to increase worldwide comprehen-
sion of disinformation’s impact. Russia 
and the PRC exploit freedom of speech in 
the free world and use state funding to cul-
tivate proxy sources and weaponize social 
media. The ultimate goal of their false nar-
ratives is to undermine institutional trust, 
fragment their adversaries’ societal unity, 
to serve their geopolitical agendas. 

The GEC and our partners must also 
raise awareness of the pernicious effects 

of malicious narratives on the health of 
democracy. As such, we promote and 
support initiatives to increase societal re-
silience to disinformation. For example, 
in response to foreign attacks on demo-
cratic elections, the GEC promotes media 
and digital literacy training in Eastern and 
Central Europe. We also enable efforts 
which support independent media and 
journalists and work with social media 
companies to identify malicious and mis-
leading social media accounts. 

The GEC’s priorities are to focus on 
confronting challenges regarding elec-
tions security and collaborate on elections 
security through information sharing and 
monitoring. Furthermore, the GEC rec-
ognizes the need to encourage informa-
tion-sharing in other areas and explore 
more opportunities to counter adversarial 
disinformation and other forms of foreign 
malign influence. 

Partnership between GEC, the NATO 
StratCom Centre of Excellence (COE), 
and the Academic Center for StratCom 

NATO StratCom COE’s strategic pos-
ture vis-à-vis GEC, NATO, the Alliance, 
and the Academic Center for StratCom 
is an important collaboration to counter 
disinformation. The GEC, NATO Starcom 
Center of Excellence, and our partners such 
as the Academic Centre for Strategic Com-
munication, will continue to advance our 
technological tools to strengthen future 
interoperability, collaboration, and coor-
dination with international partners. The 
GEC will also continue other coordination 
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with the ACSC to develop training pro-
grams, share experience, and provide sup-
port through mentors and lectures.  

The GEC and NATO COE’s abilities 
and potential to deliver innovative ideas 
and timely expertise will make the Aca-
demic Centre a critical actor in bridging 
the Alliance and international partners’ 
current and future posture to counter 
disinformation. Other areas for further 
cooperation include developing socie-
tal resilience, triggering public debate on 
Strategic Communication and potential 
hybrid threats, and sharing research and 
development.  

The GEC takes a leading role in analytic 
coordination with international partners, 
including the G7, EU, and NATO, on PRC 
and Russia’s disinformation. For exam-
ple, the GEC and The GEC and the Rap-
id Response Mechanism Canada (RRM 
Canada) have produced joint reporting 
for RRM members on suspected Chinese 
activity with Canada in June 2020. The 
GEC joined the State Department’s Bu-
reau of Democracy, Human Rights, and 
Labor (DRL) to represent the U.S. govern-
ment within the Canada-led G7 Rapid Re-
sponse Mechanism (G7RRM), an initia-
tive to further advance coordination with 
G7 countries in the information space. 

GEC’s Teams and How they Support 
Countering Disinformation:

The Global Engagement Center In-
sights-Quantified, known as GEC-IQ Plat-
form, was built to provide a platform for 
concrete cooperation and collaboration 

with our interagency and international 
partners. GEC-IQ is a secure unclassified 
online platform for sharing insights and 
analysis across multiple partners. It  pro-
vides a coordination platform for 25 coun-
tries, with numbers growing. 

The GEC’s relationship with the ACSC 
will continue to grow as we solidify our 
joint programs in various areas to confront 
our adversaries in the information envi-
ronment. For example, the GEC’s   Tech-
nology Engagement Team (TET) is collab-
orating with the COE Technological and 
Science Development branch to identify 
and assess new tools to counter foreign 
disinformation and other malign mes-
saging. These tools can help analyze how 
susceptible foreign audiences are to disin-
formation. TET is also engaging the COE 
Science branch to facilitate identification 
of key NATO elements best aligned to par-
ticipate in our interagency/international 
working group on countering propagan-
da and disinformation shortfalls, tools, 
use cases, and application of technologies 
in our testbed. Additionally, through the 
GEC’s TET, we collaborate with our in-
ternational partners, including NATO 
StratCom COE, to identify and apply so-
cial media monitoring tools to track PRC 
narratives on vaccine research globally, as 
well as other pertinent matters.

Last but not least, the GEC’s Analytics 
and Research (A&R) Team is composed 
of experts in data analytics, artificial intel-
ligence and machine learning, visualiza-
tion, and opinion polling to produce con-
text- and data-driven insights. To properly 
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detect and understand disinformation, 
particularly context and narratives, the 
GEC ensures close integration between 
our data scientists and the subject matter 
experts who know the respective regions, 
media environments, political environ-
ments, and languages. 

Regarding GEC’s activities in the Mid-
dle East, the GEC is a co-lead of the Com-
munications Working Group (CWG) of 
the Global Coalition to Defeat ISIS, which 
supports the information activities of the 
Coalition’s 83 members. The United States, 
UK, and UAE co-lead the CWG to coor-
dinate actions to counter disinformation 
from ISIS in both Iraq and Syria, and their 
global branches, such as ISIS-West Africa. 

The work of the GEC is also crucial 
as we fight back against terrorist organi-
zations and hostile states who seek to ex-
ploit developments in Afghanistan and 

elsewhere to weaken Western alliances, 
inspire extremism, and advance their in-
terests. The GEC possesses the people and 
tools to identify and expose hostile disin-
formation from multiple threat actors, to 
aid in the fight against terrorists, and to 
work with our regional bureaus and mis-
sions abroad, as well as the ability to col-
laborate with our interagency and interna-
tional partners to counter our adversaries’ 
disinformation.

In conclusion, GEC will partner with 
the Academic Centre for Strategic Com-
munication on the Course Control Doc-
uments for the NATO course. GEC is 
keen on working with the Centre; we look 
forward to strengthening our relation-
ship, advancing our collaboration, coor-
dination, and synchronizing our training 
efforts to counter disinformation in the 
information environment.  
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Powiedzenie, że Polska znajduje się pod 
agresją dezinformacyjną, jest dziś try-

wialne. Jak jednak przebiega ten atak, ja-
kie są jego cechy? Czym różni się od tego, 
co spotykało Polskę w przeszłości? Czym 
różni się od dezinformacji na temat Polski 
produkowanej przez komunistyczną Ro-
sję i nazistowskie Niemcy?

Są oczywiście uderzające podobień-
stwa – jak chociażby stale eksploatowa-
ny wątek antysemityzmu, o  który Rosja 
oskarżała Polskę od samego początku 
istnienia Polski Odrodzonej w 1918 roku. 
Owocem obwiniania o  pogromy i  syste-
mowy antysemityzm była przecież Ko-
misja Morgenthaua, która jednak nie 
potwierdziła tych oskarżeń. Wątek oskar-
żeń o  antysemityzm przewijał się przez 
cały okres międzywojenny, ale szczegól-
nie podczas II wojny światowej na tere-
nie Stanów Zjednoczonych, czego ślady 
do dzisiaj widać w  popkulturze. Ten tzw. 
polski antysemityzm jako przejaw agre-
sji dezinformacyjnej umiejscowić należy 
na szerszym tle, jako jeden z  trzech nur-
tów dekonstrukcji polskiej rzeczywisto-
ści, obecny w  antypolskiej propagandzie 

w przeszłości i w dobie dzisiejszej. Te trzy 
nurty to: dekonstrukcja informacyjna pol-
skiej historii, dekonstrukcja informacyjna 
polskiej teraźniejszości i dekonstrukcja in-
formacyjna polskiego prawa.

Najbardziej zauważanym przez Pola-
ków nurtem agresji dezinformacyjnej jest 
atak na polską historię. Jeszcze niedawno 
dla każdego Polaka, nawet niezbyt intere-
sującego się II wojną światową, oczywiste 
było, że Polska w  1939 roku padła ofia-
rą niemieckiej agresji, że Polacy dzielnie 
z  nią walczyli, płacąc za to wysoką cenę, 
wreszcie, że Niemcy zbudowali obozy za-
głady na naszych ziemiach i wymordowali 
bardzo wielu Polaków i  niemal wszyst-
kich Żydów. Bardziej świadomi wiedzieli, 
wbrew komunistycznej propagandzie, że 
17 września Sowieci dołączyli do nie-
mieckiego ataku na Polskę, że Katyń to ich 
zbrodnia, a  łagry były nie mniej straszne 
niż lagry. Taka była zbiorowa pamięć. I ni-
komu nie przychodziło do głowy, że za 
„żelazną kurtyną” buduje się zupełnie inna 
narracja, zmierzająca do obciążenia ofiary 
zbrodniami jej kata. Dla większości społe-
czeństwa zetknięcie się z  rzeczywistością 

Maciej Świrski

Agresja dezinformacyjna przeciwko Polsce  
– trzy nurty dekonstrukcji polskiej rzeczywistości. 

Opis, konsekwencje, remedium
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informacyjną dzisiejszego Zachodu było 
brutalnym doświadczeniem. 

Uboga wiedza obywateli wolnego świa-
ta na temat wydarzeń w  Europie Środ-
kowej i  Wschodniej podczas II wojny 
światowej połączona ze świadomym znie-
kształcaniem wiedzy na temat przeszło-
ści (nie bez wpływu sowieckiego) przez 
rozmaite ośrodki oraz niechęć Izraela do 
polskiej narracji zaowocowały w  końcu 
dzisiejszym konsensusem naukowym na 
temat rzekomego „polskiego współudzia-
łu w Holokauście”. Trzeba tu zauważyć, że 
ten konsensus nie powstałby, gdyby nie 
aktywna postawa części polskiego środo-
wiska naukowego. Tak więc – jak w każdej 
wojnie informacyjnej – przeciwnik nie 
może liczyć na sukces, jeśli nie znajdzie 
podatności u atakowanego, tak aby treści 
dezinformacyjne zakorzeniły się w  jego 
środowisku informacyjnym. Te podatno-
ści to, oprócz działań niektórych naukow-
ców, także specyficzna sytuacja medialna 
w  Polsce oraz specyfika polskiego życia 
politycznego. Wszystkie są ze sobą powią-
zane i  decydują o  słabej odporności Pol-
ski na dezinformację. Sukces przeciwnika 
(a obecnie możemy mówić już o jego suk-
cesie) zasadza się na umiejętnym wyko-
rzystaniu wspomnianych podatności oraz 
na znajomości profilu psychologicznego 
polskiego społeczeństwa. Daje to w  kon-
sekwencji konglomerat dezinformacyjny 
trudny do zwalczenia, ponieważ jakiekol-
wiek operacje przeciwdziałania musiałyby 
ingerować głęboko w  przywiązania men-
talne przedstawicieli różnych opiniotwór-
czych środowisk w  Polsce – a  to z  kolei 

dałoby nieprzychylny dla instytucji pań-
stwa oddźwięk w mediach. 

Spróbujmy zatem opisać poszczególne 
kierunki ataku na Polskę z  wykorzysta-
niem nurtów dekonstrukcji informacyjnej.

Dekonstrukcja informacyjna opisu 
polskiej historii

Obecnie nie mówi się już o Niemcach 
jako winnych zbrodni II wojny światowej, 
ale o nazistach-nacjonalistach, obarczając 
Polaków winą za zbrodnie Holokaustu, 
nie wspominając wcale o polskich ofiarach 
niemieckiego ludobójstwa. Przy tym upo-
minanie się przez Polaków o  prawdę na 
temat realiów niemieckiej okupacji uważa 
się za polską propagandę i  przesadzone 
opowieści. Stawia to w  oczach Zachodu 
Polskę w roli współwinnej zagłady Żydów, 
co równocześnie ma unieważnić polskie 
dążenia do uzyskania zadośćuczynienia 
od Niemiec i Rosji za ludobójstwo, znisz-
czenia i  grabieże II wojny światowej oraz 
osłabić propagandowo polski opór przed 
niesłusznymi roszczeniami za mienie po-
zostałe po Żydach. Operatorzy tego nurtu 
dekonstrukcyjnego bazują na niewiedzy 
nie tylko zwykłych członków społeczeń-
stwa, ale też elit wykształconych na uni-
wersytetach, którym daleko do niegdysiej-
szego poziomu badań humanistycznych. 

Od połowy lat 70. XX wieku mamy do 
czynienia z  upadkiem nauk humanistycz-
nych i  wypieraniem ich przez rozmaite 
„kulty cargo w nauce”. Chodzi o działania, 
które wyglądają na naukowe – są wyda-
wane książki z  przypisami, organizowane 
konferencje z referatami i dyskusjami (tak 
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się składa, że zazwyczaj wszyscy dyskutanci 
zgadzają się ze sobą), publikowane artykuły 
w czasopismach – tyle tylko, że ma to nie-
wiele wspólnego z nauką pojmowaną jako 
poszukiwanie prawdy z  wykorzystaniem 
ściśle zdefiniowanej metodologii badaw-
czej, gdzie publikacja i  poddawanie pod 
dyskusję własnych tez i  ich falsyfikacja 
(sprawdzanie) jest podstawowym zada-
niem naukowca. Zamiast tego współcze-
śnie dokonywane są (zwłaszcza w naukach 
historycznych) rozmaite działania, mające 
niejako „na skróty” doprowadzić do „udo-
wodnienia” rozmaitych tez, które są trak-
towane jak „prawdy objawione”, a wszelkie 
podawanie ich w  wątpliwość uznawane 
jest za „atakowanie badaczy” i „atakowanie 
wolności nauki”. W  konsekwencji w  wie-
lu miejscach badanie historii najnowszej 
upodobniło się obecnie do Wieczorowe-
go Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, 
gdzie odmienia się rytualnie na wiele spo-
sobów kilka frazesów wymyślonych przez 
powszechnie uznanych guru, bojąc się wy-
paść z „głównego nurtu” i za wszelką cenę 
starając się uniknąć zarzutu „kontrowersyj-
ności”. Za „kontrowersyjne” uważa się – i to 
jest właśnie sukces operacji dekonstrukcji 
polskiej historii – twierdzenia uważane do 
niedawna za niewątpliwie prawdziwe, na 
przykład: że Polacy ponieśli druzgocące 
straty z rąk obu okupantów lub że nieśli po-
moc Żydom podczas II wojny światowej. 

Dekonstrukcja informacyjna polskiej 
teraźniejszości

Drugim nurtem dekonstrukcji infor-
macyjnej jest pokazywanie naszego kraju 

jako tradycyjnie nietolerancyjnego i  dys-
kryminującego wszelkie mniejszości. Jest 
to nurt dekonstrukcji informacyjnej pol-
skiej teraźniejszości. Wydaje się, że jest on 
obecnie nawet bardziej niebezpieczny dla 
Polski niż fałszowanie naszej historii, po-
nieważ kwestia swoiście rozumianych na 
Zachodzie „praw człowieka” dominuje za-
równo w debacie publicznej, jak i agendzie 
medialnej. Od kwestii „praw człowieka” 
zaczynają być uzależnione konkretne pra-
wa członkowskie, np. w Unii Europejskiej, 
czego jesteśmy obecnie świadkami. Roz-
maite fałszywe informacje na temat Pol-
ski krążące po gremiach UE dają asumpt 
do wdrażania przeciwko Polsce procedur, 
które mogą skończyć się odebraniem na-
szemu krajowi należnych środków finan-
sowych. Fałszywe informacje na temat 
Polski („kraj dyktatury”, „kraj apartheidu 
– LGBT Free Zones”, „kraj bezprawia i bez 
niezależnych sądów”) są podawane nie 
tylko przez ośrodki dezinformacji bez-
pośrednio powiązane ze strategicznym 
wrogiem Polski, ale rezonowane także 
przez „niezależne media” w kraju i na Za-
chodzie. W  konsekwencji rzutuje to bez-
pośrednio na polskie bezpieczeństwo na-
rodowe, ponieważ może się okazać, że dla 
decydentów obecnej administracji w USA 
istotne będzie połączenie kwestii wojsko-
wej obecności USA w  Polsce z  żądaniem 
uprzywilejowania tzw. osób LGBT. Przy 
polskim oporze w tej kwestii (oraz prowo-
kacjach w  stylu „strefy wolne od LGBT”, 
które powodują erodowanie sympatii 
Amerykanów do Polski) może się okazać, 
że amerykański parasol bezpieczeństwa 
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staje się iluzoryczny. Stanom Zjednoczo-
nym potrzebny jest sojusznik zdecydowa-
ny na obronę wschodniej flanki NATO, 
podzielający te same wartości, jeśli cho-
dzi o kwestię wolności jednostki; w ciągu 
sześciu lat rządów obozu patriotycznego 
kręgi kierownicze „głównego sojuszni-
ka” przekonały się, że Polska poważnie 
traktuje swoje zobowiązania sojusznicze, 
równocześnie pokazując, że umie też grać 
transakcyjnie, tak jak są do tego przyzwy-
czajeni Amerykanie. Jeśli jednak erozja 
wizerunku Polski będzie postępować za 
sprawą rozmaitych prowokacji dekonstru-
ujących prawdę o polskiej rzeczywistości, 
to może mieć to fatalne skutki. Widać 
stąd, jak niebezpieczny dla polskiego bez-
pieczeństwa narodowego jest nurt dezin-
formacyjny. W  gruncie rzeczy jest tylko 
jeden beneficjent tej operacji – Rosja, bo 
ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla 
szeroko rozumianego Zachodu alienacja 
Polski w  sojuszu NATO nie jest korzyst-
na, ponieważ osłabia strategicznie NATO. 
Zadziwiające jest zatem, jak łatwo promi-
nentni politycy Zachodu oraz niektórzy 
politycy polscy rezonują ten nurt dekon-
strukcji informacyjnej.

Dekonstrukcja informacyjna polskiego 
prawa

Trzecim nurtem agresji dezinforma-
cyjnej jest przypisywanie Polsce cech kra-
ju rządzonego przez dyktaturę. Ma nie być 
tu niezależnego od władzy wykonawczej 
sądownictwa, wszystko jest pod nadzo-
rem monopartii. W tym ujęciu Polska jest 
totalitarnym państwem, w  którym nie są 

respektowane podstawowe zdobycze cy-
wilizacji Zachodu i  który „maszeruje na 
Wschód” – prosto w objęcia Putina. Nurt 
ten można nazwać nurtem „dekonstruk-
cji prawa”, ponieważ dezinformacje przez 
niego serwowane przedstawiają – wbrew 
faktom – reformę sądownictwa i  trybu-
nałów w Polsce jako zamach na niezależ-
ne sądownictwo, podczas gdy podobne 
regulacje istnieją w  wielu krajach Unii 
Europejskiej. Tego rodzaju dezinformacja 
ma kompromitować Polskę, a  jej rządowi 
odbierać legitymację, co w  konsekwencji 
ma doprowadzić do obalenia legalnie wy-
branych władz. Można też domyślać się, że 
rozprzestrzenianie tego rodzaju dezinfor-
macji współgra z propagandą reżimu Łu-
kaszenki na temat „kryzysu uchodźczego” 
i  rzekomej „polskiej bezczynności”, przez 
którą rzekomo „umierają dzieci”.

Muszę zaznaczyć, że słowa „dezinfor-
macja” i  „agresja” należy rozumieć tu do-
słownie, ponieważ – jak już wspomniałem 
– pokazane wyżej nurty mają bezpośred-
ni wpływ na polskie bezpieczeństwo na-
rodowe. Jest to taka sama broń, mająca 
obezwładnić Polskę, jak rakiety i  czołgi. 
Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, bę-
dącego podstawą sojuszu NATO, jest ściśle 
polityczny. Nie ma w  nim mowy o  obli-
gatoryjnej pomocy zbrojnej w  przypadku 
agresji, ale o podjęciu działań, jakie zosta-
ną uznane za konieczne, łącznie z pomocą 
zbrojną. O  tym, jakie działania będą ko-
nieczne, zadecydują politycy. A  ci kierują 
się swoją wiedzą oraz interesem osobistym 
i politycznym, którym jest zwykle ponow-
ny wybór i  utrzymanie się u  władzy. Jaki 
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polityk zaryzykuje swoje stanowisko i ka-
rierę polityczną w obronie narodu, do któ-
rego jego obywatele, tak jak on sam, czują 
niechęć, bo znają go z przekazów medial-
nych jako quasi-faszystowską dyktaturę, 
naród antysemitów i sprawców Holokau-
stu, kraj segregacji, z apartheidem skiero-
wanym przeciwko „społeczności LGBT”? 
A  tak właśnie jest przedstawiana Polska 
w  mainstreamowych mediach świata. 
Ostatecznym celem tej agresji dezinfor-
macyjnej jest wyalienowanie Polski z  so-
juszu NATO, tak aby mechanizm pomocy 
w przypadku Polski nie zadziałał.

Docelowym odbiorcą kampanii dezin-
formacyjnej prowadzonej przeciwko Pol-
sce są wyborcy, politycy, intelektualiści 
i  dziennikarze, a  przede wszystkim nasi 
sojusznicy. Dlatego też wszelkie działania 
mające na celu obronę dobrego imienia 
Polski i ukazanie historycznej prawdy mu-
szą być adresowane do równie szerokiej 
publiczności. Ostatecznym celem naszego 
programu komunikacji powinno być pre-
zentowanie Polski oddanej wolności i kul-
turze zachodniej zbudowanej na warto-
ściach judeochrześcijańskich i  rzymskim 
prawie, państwa dumnego ze swojej wie-
lokulturowej historii i  tradycji tolerancji 
religijnej (zakłócanej w czasie rozbiorowej 
zależności), co stanowi najlepsze zabez-
pieczenie jej pozycji. 

Trzeba też pamiętać, że państwo demo-
kratyczne, jakim jest Polska w momencie 
opisywanej agresji, nie jest całkowicie bez-
radne, jakby się wydawało, konfrontując 
możliwe środki zaradcze z  potencjałem 
histerii i  oskarżeń o  „cenzurę” rzucanych 

przez rozmaite ośrodki medialne w  Pol-
sce. Niestety, na skutek ułomności polskie-
go ustroju duża część mediów w Polsce nie 
respektuje naczelnej wartości kultywowa-
nej w krajach takich jak USA czy Niemcy 
– suwerenności państwowej. W  związku 
z tym podejmowane są przez nie działania, 
które w innych krajach nie byłyby możli-
we ze względu na potępienie ze strony wi-
downi, a w konsekwencji osłabienie oglą-
dalności czy zasięgów. W  Polsce istnieje 
sprzężenie dezinformacyjne – ośrodki 
medialne produkują nieprawdziwe infor-
macje, które rozchodzą się poprzez media 
społecznościowe. Tam informacje te są 
powielane przez zwykłych ludzi i  wraca-
ją do mediów tradycyjnych jako news. 
W  konsekwencji politycy rządzący pań-
stwem stykają się z nasiloną agresją skiero-
waną przeciwko nim, powielaną w  social 
mediach i  mediach tradycyjnych. Z  oba-
wy przed jeszcze większym wzmożeniem 
ataków nie podejmuje się działań przeciw 
agresorom wewnętrznym. Jest to droga 
prowadząca donikąd, a  lękliwość w  tej 
mierze może doprowadzić do nieobli-
czalnych skutków. Polska ma i  tak zepsu-
tą opinię przez ośrodki dezinformacyjne, 
więc radykalne działania zabezpieczające 
podstawowe polskie interesy w infosferze 
już tak bardzo tej opinii nie zaszkodzą. 
Dlatego uważam, że powinny nastąpić 
istotne zmiany w państwowym podejściu 
do rozpowszechniania fake newsów i nie-
sprawdzonych informacji, ponieważ bez 
przeciwdziałania w  tym obszarze agresja 
dezinformacyjna przeciwko Polsce będzie 
trwać i generować kolejne kryzysy. 
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Bardzo istotnym problemem jest koor-
dynacja działań antydezinformacyjnych 
strony polskiej. Reduta Dobrego Imienia 
jest organizacją pozarządową i  w  swoich 
celach statutowych ma właśnie obronę 
dobrego imienia Polski. Działamy głów-
nie na drodze prawnej i wygrywamy jed-
ną sprawę na kwartał. To jest nasz wkład 

w  walkę z  dezinformacją dotykającą Pol-
skę. Wszyscy musimy pamiętać, że mamy 
do czynienia z przebiegłymi, zdetermino-
wanymi, doświadczonymi i bezwzględny-
mi przeciwnikami.

Informacje o  Reducie Dobrego Imie-
nia można znaleźć na stronie http://rdi.
org.pl. 
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Niniejszy artykuł poświęcony jest kwe-
stii wskazania możliwości demaskowania 
dezinformacji poprzez cechy językowe za-
warte w  komunikacie dezinformującym. 
Wykorzystana zostanie w  tym kontekście 
perspektywa lingwistyki kryminalistycz-
nej. Autorka artykułu, biegła z lingwistyki 
kryminalistycznej, od lat wykonuje eksper-
tyzy dla wymiaru sprawiedliwości w  tym 
zakresie. Lingwistyka kryminalistyczna, 
subdyscyplina funkcjonująca w  ramach 
kryminalistyki i językoznawstwa, zajmuje 
się – w  ujęciu ogólnym – analizą lingwi-
styczną pod kątem przydatności sądowej. 
Lingwistyka kryminalistyczna rozwija się 
w  krajach anglosaskich od kilkudziesię-
ciu lat1. Wśród obszarów zainteresowania 

1 Wśród licznych anglojęzycznych publikacji 
z  tego obszaru wymienić można między innymi: 
książki An Introduction to Forensic Linguistics: 
Language in Evidence, New York (Coulthard, 
Johnson, 2007), Forensic Linguistics (2012, 
Olsson, Luchjenbroers), Forensic Linguistics: 
Advances in Forensic Stylistics (McMenamin, 
2002), Forensic linguistics: An Introduction to 
Language in the Justice System (Gibbons, 2003). 
Na szczególną uwagę zasługują w  tym kontekście 
publikacje K. Kredensa – anglisty, absolwenta 
Uniwersytetu Łódzkiego, który pracuje w  Szkole 

lingwistyki kryminalistycznej wymienić 
należy między innymi ustalanie autor-
stwa tekstów kwestionowanych, którymi 
są np. anonimowe teksty w  internecie, li-
sty z  pogróżkami, żądaniami okupu, listy 
pożegnalne, a także konstruowanie profilu 
lingwistycznego sprawcy jako komple-
mentarnego w  stosunku do profilowania 
psychologicznego.  

W  epoce nawału informacji trudno 
nam wyselekcjonować te najważniejsze 
i  kluczowe. E. Mistewicz w  książce Mar-
keting narracyjny zaznacza, iż przy po-
święceniu minuty na przejrzenie każdej ze 
stron internetowych musielibyśmy żyć… 
300 tysięcy lat2. Ponadto każdego miesiąca 

Języków i  Nauk Społecznych na Uniwersytecie 
w  Aston, m.in. Towards a  corpus-based metho-
dology of forensic authorship attribution: a com-
parative study of two idiolects (2002), Korpusy 
językowe w  językoznawstwie sądowym (2005), 
On the Status of Linguistic Evidence in Litiga-
tion [w:] Język. Komunikacja. Informacja (2006), 
Corpus Linguistics in Authorship Identification 
(2012). 

2 E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak bu-
dować historie, które sprzedają. Gliwice 2011, 16; 
E. Mistewicz, 2009: Milion dolarów za chwilę uwagi. 
„Dziennik”, 22.08.2009, www.wiadomosci, dziennik.

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka,  
kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Demaskowanie dezinformacji  
poprzez cechy językowe.  

Perspektywa lingwisty kryminalistycznego
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otrzymujemy tyle informacji, ile nasi dziad-
kowie otrzymywali przez całe życie. W każ-
dym wydaniu „New York Timesa” zawar-
tych jest więcej informacji niż przeciętny 
mieszkaniec siedemnastowiecznej Anglii 
był stanie zgromadzić w  ciągu całego ży-
cia3. Informacji bezsprzecznie towarzyszy 
dezinformacja. Jej założeniem interpreta-
cyjnym jest intencjonalność działania. In-
formacja nieprawdziwa jest przekazywana 
w  tym celu, aby osiągnąć jakiś określony 
efekt, aby przekazać odbiorcy informację 
nieprawdziwą, niepełną, zniekształconą 
w  celu podejmowania błędnych decyzji 
i manipulowania jego działaniami. Osoba 
/ grupa osób / instytucja dezinformująca 
pozostaje w  stanie podwójnej świadomo-
ści (kłamstwo, fabrykowanie informacji) 
i  przekazuje zatem informację niezgodną 
ze stanem rzeczywistym we wszystkich 
komponentach, informację niepełną (przy 
przemilczeniu pewnych danych), nadmiar 
informacji (zbytnie uszczegółowienie po-
przez informacje, które nie są prawdziwe).

Ponieważ celem artykułu jest wska-
zanie możliwości wykorzystania lingwi-
styki kryminalistycznej, a  moja praktyka 
biegłego sądowego wskazała aż 20 ob-
szarów, w  których można wykorzystać 
umiejętności lingwisty kryminalistycznego, 
poniżej omówię wybrane – z  konieczno-
ści – obszary ze wskazaniem, w  jaki spo-
sób można demaskować dezinformację, 

pl/wydarzenia/artykuly/93551.milion-dolarow-
-za-chwile-uwagi.html [dostęp 21.09.2021 r.].

3 R.S. Wurman, 1989: Information Anxiety. 
New York; za E. Mistewicz, 2011: Marketing nar-
racyjny. Jak budować historie, które sprzedają. 
Gliwice 2011.

wykorzystując narzędzie lingwistyki kry-
minalistycznej.

Ustalanie autorstwa wypowiedzi 

Na podstawie cech językowych moż-
liwe jest wskazanie autorstwa gróźb ka-
ralnych, listów z pogróżkami, żądań oku-
pu. Możliwe jest np. ustalenie autorstwa 
anonimowych tekstów czy wpisów na 
blogu, chociaż sprawca posługuje się róż-
norodnymi nickami, to jednak jego cechy 
językowe (tzw. idiolekt osobniczy) mogą 
wskazać autora. Autor anonimu w sposób 
intencjonalny dezinformuje odbiorców co 
do swojego autorstwa, a  zatem demasko-
wanie autora to „obnażanie” jego dezin-
formacji. Np. autorstwo groźby Teraz frajer 
Kowalski4 się zacznie bać chodzić po mieście, 
bo Adamowicza wyeliminowali, to teraz na 
niego przyszła kolej czy groźby wezwanie do 
zabójstwa Jana Kowalskiego5 jest w  stanie 
wykazać lingwista kryminalistyczny, jeśli 
dysponuje materiałem porównawczym 
i wówczas odpowiada np. na pytanie:

Czy w  materiale kwestionowanym 
w  postaci komentarzy umieszczanych 
w  sieci internet w  okresie od…… do…… 
przez użytkownika wykorzystującego 
nick „znajomy7337” (ze szczególnym uw-
zględnieniem komentarza z dnia……, za-
wierającego faszystowskie pozdrowienie, 
i  komentarza z  dnia……, zawierającego 
wezwanie do zabójstwa……) oraz w ma-
teriale porównawczym Jana Kowalskiego 
można wyróżnić wspólne cechy językowe?

4 Tutaj pojawiło się w groźbie nazwisko jedne-
go z prezydentów miast.

5 Tu: nazwisko byłego Prezydenta RP.
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Jeśli można wyróżnić wspólne cechy 
językowe (cechy idiolektu osobniczego) 
i dokonać ich analizy, wskazując, iż nie jest 
możliwe, aby dwie osoby posiadały te same 
wyróżnione cechy (zasada niepowtarzal-
ności kodowania językowego, ang. uniqu-
eness of encoding), wówczas można ocenić 
kwestię autorstwa sprawcy w skali od kate-
gorycznie, prawdopodobieństwo graniczące 
z  pewnością, z  bardzo wielkim prawdopo-
dobieństwem, z  dużym prawdopodobień-
stwem, prawdopodobnie, nierozstrzygalnie.

Często występują sytuacje, iż kilka osób 
podejrzewanych jest o ustalenie autorstwa 
materiału dowodowego lub materiał do-
wodowy pisała osoba (osoby) posługująca 
(posługujące) się różnymi nickami. W jed-
nej ze spraw, które analizowałam, sprawca 
posługiwał się 170 nickami, ale cechy języ-
kowe wskazywały, że jest to ciągle ta sama 
osoba. 

Manipulacja przekazem komunikacyjnym  
po dokonaniu przestępstwa

Manipulowanie przekazem komuni-
kacyjnym po dokonaniu przestępstwa 
wiąże się z  tworzeniem (wysyłaniem) 
wiadomości przez sprawców po reali-
zacji czynu zabronionego w  celu zatar-
cia śladów bądź skierowania śledztwa 
w niewłaściwym kierunku6. Sprawca dez- 

6 Maskowanie się przestępcy to celowe dążenie 
sprawcy do uniknięcia odpowiedzialności karnej 
za popełniony przez niego czyn, m.in.: ukrywa-
nie narzędzi czynu, ukrywanie swojej tożsamości, 
zacieranie śladów swojego pobytu na miejscu. 
Jednym z rodzajów maskowania przestępstwa jest 
właśnie manipulacja przekazem komunikacyjnym 
po dokonaniu przestępstwa. 

informuje odbiorców, że autorem tekstu 
jest nieżyjąca już ofiara. 

Przykład 1. Rodzina zgłasza zagi-
nięcie młodej dziewczyny. Spotykała się 
z  partnerem o  20 lat starszym od siebie. 
Dziewczyna nie chciała się z  nim spoty-
kać i  doszło do zerwania, czego partner 
nie mógł zaakceptować i zabił swoją part-
nerkę. Po jej śmierci wysyłał z jej telefonu 
SMS-y skierowane do rodziny oraz do 
mężczyzny, z którym spotykała się po ze-
rwaniu z nim, aby upozorować, iż dziew-
czyna żyje. SMS-y zawierały informacje 
obciążające rodzinę winą za wyjazd za 
granicę i  złe traktowanie. Okazało się, 
że SMS-y pisał były partner dziewczyny, 
który ją zabił. Po analizie językowej SMS-
-ów podejrzany przyznał się do zbrodni. 
Sprawca dezinformował odbiorców, iż 
autorem SMS-ów jest osoba już nieżyjąca.

Przykład 2. Dariusz P. – oskarżony 
o podpalenie domu w dniu 10 maja 2013 r. 
w Jastrzębiu-Zdroju, w którym znajdowa-
ła się jego żona i dzieci, co spowodowało 
ich śmierć. Został zatrzymany m.in. na 
podstawie analizy SMS-ów z pogróżkami, 
które – jak twierdził – otrzymywał. Bie-
gły językoznawca potwierdził, że autorem 
SMS-ów z pogróżkami jest ta sama osoba, 
która udziela wypowiedzi prasie7. Sprawca 
podał, że ktoś go prześladuje i to właśnie 
osoba go prześladująca podpaliła dom. 
Stwierdził, że od prześladowcy otrzymuje 
SMS-y z  pogróżkami. Dariusz P. pokazał 

7 https://www.newsweek.pl/polska/spoleczen-
stwo/spalil-zone-i-dzieci-dariusz-p-skazany-na-
-dozywocie/6lxyspv [dostęp 12.01.2018 r.].
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serię SMS-ów, których nadawcą miał być 
rzekomy podpalacz, który najpierw chwa-
lił się, że słyszał, jak umierali jego bliscy, 
potem mu groził, a w ostatniej wiadomo-
ści wyraził skruchę i zaproponował 7 tys. 
zł odszkodowania. Śledczy zarzucili mu 
zabójstwo pięciu osób, a także usiłowanie 
zabójstwa najstarszego syna. 

Konstruowanie profilu  
lingwistycznego autora anonimów  
jako komplementarnego w stosunku  
do profilowania psychologicznego 

Sporządzam profile na podstawie użycia 
języka (np. w sprawie o wysadzenie bloku 
w  Bielsku-Białej, autora e-maili o  podło-
żonych ładunkach wybuchowych w urzę-
dach w Polsce, profil sprawcy po porwaniu 
dziecka w Krakowie na podstawie wysyła-
nych SMS-ów). Z  języka nadawcy wyod-
rębnia się językowy obraz świata, który 
ekspert rekonstruuje na podstawie struk-
tury języka: form gramatycznych, słow-
nictwa, skonwencjonalizowanych zwrotów 
używanych przez nadawcę. Na podstawie 
tych elementów określić można np. wiek 
sprawcy (przynajmniej w  przybliżeniu), 
jego wykształcenie, poglądy. Nadawca 
interpretuje postrzeganą rzeczywistość 
poprzez język, a  zatem poprzez sposób 
używania języka dociera do sposobu po-
strzegania i  interpretacji rzeczywistości 
wyrażanej poprzez język, tj.  używane 
formy gramatyczne, słownictwo, związki 
wyrazowe. A zatem „wydobywając” z tek-
stu te elementy, można zrekonstruować 
i opisać obraz świata postrzegany poprzez 
język.

Analiza treściowo-formalna zeznań 
świadków i podejrzanego(-ych). 
Analizy zeznań świadków pod kątem 
ich wiarygodności 

Dokonując analizy treściowo-formalnej 
zeznań świadków i  podejrzanego(-ych), 
odpowiadam na pytanie Czy z  treści 
zeznań świadka można wnioskować 
o  skłonności do celowego deformowa-
nia odtwarzanych spostrzeżeń? A zatem 
demaskuję dezinformację występującą 
w  zeznaniach. Opieram się przy tym na 
zasadach teorii manipulowania informa-
cją (Information manipulation theory)8. 
Można wyróżnić następujące językowe 
wskaźniki kłamstwa: brak zaangażowa-
nia w  stwierdzeniu (asekuracje językowe 
w  postaci dwuznaczności i  redukowania 
specyficznych cech, strategie niejasności); 
preferowanie negacji (zaprzeczenia, ne-
gatywne wyrażenia emocji, brak pamięci 
i wzbudzanie wątpliwości co do własnego 
zeznania); inne cechy kłamstwa (użycie 
słów nazywających zmysły, zaimki i  od-
niesienia zorientowane na inne osoby, 
brak płynności mowy). A zatem dezinfor-
mowanie zostaje zdemaskowane. 

Ustalenie prawdopodobieństwa 
popełnienia plagiatu

W  przypadku popełnienia plagiatu 
mamy również do czynienia z  dezinfor-
macją, gdyż sprawca zawłaszczył frag-
menty tekstu bądź cały tekst innej osoby 
i  przypisał sobie autorstwo tego tekstu. 

8 D. Galasiński, The Language of Deception. 
A  Discourse Analytical Study. Thousand Oaks: 
Sage 2000.
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Plagiat prac naukowych jest świadomym 
fałszywym oznaczaniem autorstwa albo 
całości bądź elementów utworu chronio-
nych prawem autorskim, albo też osią-
gnięć naukowych w  warunkach narusze-
nia dóbr osobistych z art. 23 kc. Za plagiat 
uznaje się także powtórzenie w mniej lub 
bardziej zmienionej formie istoty cudze-
go utworu. Plagiat to zatem świadome, 
zamierzone przypisanie sobie autorstwa 
cudzego dobra intelektualnego. Ponadto 
cytat powinien być wyróżniony od resz-
ty tekstu, w przeciwnym wypadku będzie 
naruszeniem praw autorskich. Cytat musi 
być wyraźnie oznaczony co do autorstwa 
oraz źródła. Nie jest wystarczające odwo-
łanie się do autorów lub dzieł w zestawie-
niu bibliograficznym.

W kwestii ustalenia, czy doszło do za-
właszczenia cudzego tekstu, biegły odpo-
wiada na pytania: 

 – Czy struktura kompozycyjna rozpra-
wy doktorskiej M.B. pt. „...” oraz jej 
struktura treściowa zostały oparte na 
zapisach monografii J.K. pt. „...”?

 – Jaki jest stopień przejęcia w  tekście 
rozprawy doktorskiej M.B. fragmen-
tów z monografii J.K. pt. „…”? 

 – Czy w  rozprawie doktorskiej M.B. 
pt. „...” zostały zastosowane zabiegi 
kamuflujące przejęcie treści z  po-
wyższych trzech monografii au-
torstwa J.K. w  celu spreparowania 
przejętych fragmentów w  taki spo-
sób, aby komputerowe programy 
antyplagiatowe nie mogły oznaczyć 
ich jako plagiat?

Badanie tekstów marketingowych 

Badania tekstów marketingowych 
przeprowadzane są w  celu ustalenia, czy 
wprowadzają odbiorców w  błąd i  naru-
szają zbiorowe prawa konsumentów przez 
stosowanie środków językowych utrwala-
jących w odbiorcy przekonania niezgodne 
ze stanem faktycznym. A zatem: czy mamy 
do czynienia z  wprowadzeniem w  błąd 
konsumentów (dezinformacją), sugerując 
w SMS-ach pewność wygranej? Czy suge-
ruje się w SMS-ach nie tyle pewność wy-
granej, ile możliwości uzyskania nagrody? 
Czy też SMS-y zachęcają do udziału w grze 
i zdobywania punktów oraz premii? Nie-
wątpliwie wyrażana jest pozorna informa-
cyjność, podczas gdy właściwą intencją 
jest nakłanianie (Za każdy SMS wysłany 
pod numer 7224 przyznawane są losy). 
W wiadomościach pojawia się stopniowo 
zwiększenie pewności nagrody (Każdy los 
bierze udział w  3 losowaniach). Komuni-
katy formułowane są w ramach modalno-
ści hipotetycznej (Oznacza to, że za 1 SMS 
możesz wygrać WIELKĄ KASĘ!). Zachęca 
się odbiorcę do działań zwiększających 
szansę wygranej (Im więcej zgromadzisz 
losów, tym masz większe szanse na wygra-
ną!), przy tym oczekiwane działanie jest 
wyrażane wprost (wystarczy wysłać SMS). 
Działania organizatorów są usankcjo-
nowane (Loteria jest zatwierdzona przez 
ministra finansów). Ważnym elementem 
sterującym jest wskazanie ograniczenia 
czasowego (Loteria trwa od 9.12.2020 do 
31.12.2020). Wskazuje się możliwość wy-
granej po uprzednim spełnieniu warun-
ków (Codziennie w  loterii możesz wygrać 
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10 000, raz w tygodniu 50 000, a na koniec 
250 000 złotych!). Z  powyższego wynika, 
iż są to komunikaty wyrażające zintensyfi-
kowane działanie perswazyjne.

Ustalanie znaczeń pojęć stosowanych 
w tekstach umów i innych dokumentów 

W  przypadku niezgodności między 
stronami lingwista kryminalistyczny usta-
la znaczenia pojęć stosowanych w tekstach 
umów i  innych dokumentów poprzez 
ocenę tzw. stopnia mglistości tekstu w tek-
stach umów handlowych i bankowych itd. 

W  sporach dotyczących dokumentów 
przetargowych, umów oraz innych doku-
mentów pisemnych strony mogą nie zga-
dzać się co do  znaczenia poszczególnych 
zapisów (słów, zwrotów, zdań, akapitów). 
Językoznawca analizuje różne możliwe 
interpretacje i  ocenia ich wiarygodność. 
Wszelkie niejasności, dwuznaczności, nie- 
zrozumiałe wyrażenia i  brak wyjaśnień 
w  treściach umów są przykładem dezin-
formowania odbiorcy co do warunków 
kredytowych. Czynniki determinujące 
łatwość i  zrozumiałość tekstu to czytel-
ność tekstu, empatia komunikacyjna 
nadawcy, spójność jego językowych wy-
borów (styl wypowiedzi, wybór środków 
językowych) oraz poprawność języka. 
Teksty umów są analizowane z  perspek-
tywy empatii komunikacyjnej nadawcy 
(przyjęcie perspektywy czytelnika i dosto-
sowanie ich do postaw, oczekiwań, świa-
topoglądu i  zakresu wiedzy); spójności 
podejmowanych decyzji przy wyborze 
środków językowych (unikanie stylistycz-
nej niespójności i  braku jednorodności); 

poprawności językowej (unikanie błędów 
utrudniających zrozumienie tekstu i kon-
strukcji na granicy akceptacji); czytelności 
tekstu (cecha mierzalna poprzez oblicze-
nie tzw. stopnia mglistości tekstu, indeks 
FOG). 

Identyfikacja nadawcy ze względu 
na kraj pochodzenia

Analizując teksty, eksperci poszukują 
wskazówek odnoszących się do możli-
wości zidentyfikowania autora. Są to np. 
informacje dotyczące języka ojczystego 
autora, regionalnego pochodzenia (dia-
lektu), wieku, zawodu, wykształcenia lub 
przynależności do grupy. W  Niemczech 
praca lingwistów jest wspomagana przez 
System Informacji Kryminalistycznej Tek-
stów (Kriminaltechnische Informations 
System Texte – KISTE). Pomaga on prze-
prowadzać analizę językową z  różnych 
perspektyw. Teksty są korygowane i  sło-
wa zapisane w  formach podstawowych. 
System określa przynależność do części 
mowy oraz właściwości gramatyczne po-
szczególnych wyrazów. 

W jednej ze spraw, w której należało do-
konać analizy materiału porównawczego, 
w  celu ustalenia autorstwa listu pożegnal-
nego Jana Kowalskiego, tj. czy Jan Kowalski 
był autorem, czy tylko wykonawcą tego listu 
(czy list pożegnalny mu dyktowano), cechy 
językowe wskazały, iż tekst był dyktowany 
przez osobę, dla której język polski nie był 
językiem rodzimym. W  tekście dowodo-
wym pojawiły się wyrażenia, które były 
„kalkami językowymi” z języka ukraińskie-
go, co pozwoliło wskazać sprawcę (każdemu 
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z nas chciałoby się żyć na szeroką nogę; ukr. 
жити на широку ногу – pol. żyć na wysokiej 
stopie; Ale ja mam głowę na ramionach; ukr. 
мати голову на плечах – pol. mieć głowę na 
karku; wzięliśmy się za rozum; ukr. взятися 
за розум – pol. pójść po rozum do głowy).

W ramach kolejnego przykładu wskażę 
komunikat, który pojawił się na oficjalnej 
stronie powiatu wschowskiego, „Tygo-
dnika Regionalnego” (województwo lu-
buskie) oraz na portalu epoznan.pl. pod 
koniec września 2019 roku.

Szanowni Państwo! Informujemy, że zgod-
nie z umową dwustronną zawartą mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Federalnej Niemiec 
w  sprawie restytucji mienia osób, które 
mieszkały na  obecne terytorium RP 
do 1945 roku, od dnia 1 stycznia 2020 r. 
zostanie dokonane przejście własności 
nieruchomości na  rzecz obywateli nie-
mieckich. W związku z tym do dnia 1 li-
stopada 2019 r. wszystkim właścicielom 
należy złożyć dokumenty potwierdza-
jące własność nieruchomości do Urzędu 
Miasta. W przypadku niezgłoszenia się 
do Urzędu Miasta w określonym termi-
nie nieruchomości będą podlegać wy-
właszczeniu oraz  przekazywaniu stro-
nie niemieckiej9.

Komunikat z tych stron został już usu-
nięty przez ich administratorów. Jednak 
cały czas można go odczytać za pomocą 
narzędzi archiwizujących. Zarządzający 
tymi stronami oświadczyli, że zostały one 

9 Poprzez wytłuszczenie zostały wyróżnione 
fragmenty zawierające błędy językowe.

zhakowane. Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych potwierdziło, że Rzeczpospolita 
Polska nie zawarła z  Republiką Federalną 
Niemiec żadnej umowy dotyczącej restytucji 
mienia na rzecz osób, które do 1945 r. za-
mieszkiwały obecne terytorium RP. Należy 
zaznaczyć, iż w  tej informacji są 4  błędy 
językowe, nie może to zatem być infor-
macja urzędowa. Są to rusucyzmy, np. 
wszystkim właścicielom należy złożyć 
dokumenty – документы должны быть 
поданы (самим заявителем).

Językowe aspekty działań peracyjnych 
w środowiskach przestępczych 

Kolejny sposób walki z  dezinforma-
cją to deszyfrowanie treści utajnianych 
w działaniach przestępczych na materiale 
slangu narkotykowego. Ustalanie rzeczy-
wistego znaczenia słów jest bowiem przy-
datne organom ścigania do typowania 
i  wskazania autora tekstu dowodowego. 
Językoznawca odpowiada np. na pytanie:

Czego dotyczą dialogi zarejestrowane 
podczas kontroli operacyjnej wykony-
wanej na telefonach podejrzanego Jana 
Kowalskiego?

Osoby kontaktujące się ze sobą w spra-
wach narkotykowych nie posługują się 
językiem czytelnym i  klarownym dla in-
nych odbiorców i czynią to intencjonalnie, 
a ciągi o ograniczonej komunikatywności 
są wplatane w wypowiedzi należące do po-
tocznej odmiany polszczyzny mówionej. 
W ramach ciągów o ograniczonej komu-
nikatywności przekazywane są informa-
cje dotyczące posiadania lub uczestnictwa 
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w obrocie substancjami, których posiada-
nie jest zabronione, czyli środków wywo-
łujących zjawisko narkomanii. 

Jakiekolwiek stwierdzenie dotyczące 
literalnego odczytania przekazywanych 
treści (np. zakup żwirku dla kota, pół Da-
mianka, cały Damianek, pochodzić / nie 
chodzić w butach przed ich zakupem, zapo-
trzebowanie na wołowinę, newsy od rzeź-
nika, brać placki, dwieście placków, ważyć 
pranie mokre, ważyć pranie suche, myć sa-
mochód) jest opatrzone błędem. Hipoteza 
o  intencjonalnym ograniczaniu komuni-
katywności wypowiedzi została oparta na 
analizie leksykalno-gramatycznej. Sposób 
kodowania komunikatu jest uzależnio-
ny od poziomu zorganizowanej grupy 
przestępczej i  przyjętych przez nią reguł 
ostrożności. Przy mniejszym stopniu zor-
ganizowania grupy rozmówcy używają 
słownictwa kojarzącego się jednoznacznie 
z narkotykami (np. biała dama, amfa, pro-
chy, UFO). Wraz ze wzrostem szczelności 
i  stopnia zorganizowania grupy zwiększa 
się poziom zakodowania komunikatów. 

Pozostałe obszary lingwistyki 
kryminalistycznej

Pozostałe obszary lingwistyki krymina-
listycznej, których nie miałam możliwości 
omówić w niniejszym artykule ze względu 
na ograniczenia zawartości treści, wymie-
nię poniżej, gdyż powinny się stać przed-
miotem analizy w następnych tekstach:

– komunikacja językowa podczas zatrzy-
mań i przesłuchań, w tym w sprawach 
o charakterze terrorystycznym;

– ustalanie znaczeń pojęć;

– analiza identyczności znaków słow-
nych w sprawach dotyczących badania 
zdolności odróżniającej znaków towa-
rowych i o naruszenie ich ochrony; 

– analiza nagrań pod względem zawar-
tości treściowej, np. nagrania służb 
ratowniczych w  sytuacjach, kiedy nie-
zbędne jest dokonanie analizy lingwi-
stycznej nagrania; 

– badanie zagadnień związanych z  pro-
tokołowaniem zeznań świadków;

– manipulacje językowe dokonywane 
przez sprawcę;

– mobbing – analiza wypowiedzi, któ-
rym przypisano znamiona mobbingu; 

–  ocena roli tłumacza ustnego podczas 
przesłuchania świadka lub podejrza-
nego;

– zagadnienie nieuczciwej konkurencji10; 
– ustalanie intencji nadawcy komunika-

tu / przekroczenie granic wolności wy-
powiedzi, np. obraza uczuć religijnych 
(art.  196 kk), zniesławienie (art. 212 
kk), znieważenie (art. 216 kk), znie-
ważenie funkcjonariusza publicznego 
lub konstytucyjnego organu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (art. 226 kk); znie-
ważenie pomnika lub innego miejsca 

10 Przykładowe pytanie do biegłego: Czy można 
stwierdzić, że doszło w stosunku do firmy pokrzyw-
dzonego do szeregu czynów nieuczciwej konkurencji 
polegających m.in. na ujawnieniu i  wykorzystaniu 
tajemnic przedsiębiorstwa pokrzywdzonego, doty-
czącej jego sytuacji finansowej, sposobu działania fir-
my, treści kontraktów i  kontaktów z  kontrahentami 
oraz do przedstawienia nieprawdziwych informacji 
o  przedsiębiorstwie pokrzywdzonego w  celu dopro-
wadzenia do zerwania z  nim współpracy przez do-
stawców i odbiorców?
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publicznego urządzonego w  celu upa-
miętnienia zdarzenia historycznego 
lub uczczenia osób (art. 261 kk); 

– przestępstwa mowy nienawiści, np. 
propagowanie ustroju faszystowskiego 
lub innego totalitarnego, nawoływanie 
do nienawiści na tle narodowościo-
wym, rasowym, etnicznym lub wyzna-
niowym (art. 256 kk), publiczne znie-
ważenie grupy ludności lub jej członka 
ze względu na szczególną cechę (art. 
257 kk), przestępstwo groźby bezpraw-
nej skierowanej wobec grupy osób lub 
osoby z powodu jej przynależności do 
określonej grupy (art. 119 § 1 kk), prze-
stępstwo tzw. negacjonizmu (kłamstwo 
oświęcimskie) (art. 55 ustawy o IPN).

Na zakończenie rozważań postulu-
ję, aby w  działania Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa w  zakresie przeciwdzia-
łania dezinformacji, w  zespole roboczym 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego ds. Zagrożeń Hybrydowych, 
w  którym dezinformacja stanowi jeden 
z  przedmiotów prac zespołu roboczego 
do spraw wczesnej identyfikacji zagrożeń 
hybrydowych oraz wsparcia koordynacji 
działań w  tym obszarze, powołano języ-
koznawcę (lingwistę kryminalistycznego). 
Rola lingwisty kryminalistycznego w  za-
prezentowanym kontekście jest nie do 
przecenienia.
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Stworzenie kursu komunikacji strate-
gicznej NATO to jeden z  głównych 

celów Akademickiego Centrum Komu-
nikacji Strategicznej od początku istnienia 
centrum. To nowe rozwiązanie szkole-
niowe będzie przeznaczone nie tylko dla 
żołnierzy i  pracowników resortu obrony 
narodowej czy innych ministerstw, ale 
również dla personelu międzynarodo-
wego kierowanego do służby w  Sojuszu. 
W  trakcie konferencji „Niepodległość 
informacji” uroczyście rozpoczęto proces 
certyfikacji takiego kursu. 

Ceremonia zatwierdzenia kursu była 
jednym z głównych elementów sesji otwie-
rającej konferencję. W obecności ministra 
obrony narodowej i  rektora-komendanta 
Akademii Sztuki Wojennej swój podpis 
pod dokumentami kontrolnymi (tzw. 
CCD) złożyli dyrektor Centrum Eksperc-
kiego Komunikacji Strategicznej NATO 
Jānis Sārts oraz dyrektor ACKS Agnieszka 
Glapiak. 

Akademickie Centrum Komunika-
cji Strategicznej powstało w  odpowie-
dzi na dynamicznie zmieniające się śro-
dowisko informacyjne i  rosnące tym 

samym potrzeby szkoleniowo-analityczne 
Sił Zbrojnych RP w tym obszarze. Tuż po 
ustanowieniu rozpoczęto prace nad roz-
szerzeniem wachlarza kursów krajowych 
i  międzynarodowych. Naturalnym part-
nerem do współpracy jest znajdujące się 
w  Rydze NATO Strategic Communica-
tions Centre of Excellence, czyli Centrum 
Eksperckie Komunikacji Strategicznej 
NATO. Placówka ta odpowiada bowiem 
w Sojuszu Północnoatlantyckim za jakość 
szkolenia komunikacji strategicznej1. 

Współpraca w  wymiarze roboczym 
trwała od kwietnia br., kiedy to ACKS 
zaprezentowało plany szkoleniowe na 
dorocznej konferencji koordynacyjnej 
NATO (tzw. Annual Discipline Conferen-
ce) w  obszarze komunikacji strategicznej 

1 NATO StratCom COE pełni funkcję koordy-
natora (Departament Head) w systemie globalnego 
programowania (Global Programming). Funkcja 
ta sprowadza się do nadzoru, aby kursy organizo-
wane przez różne ośrodki edukacyjno-szkolenio-
we były dostosowane do wymagań sformułowa-
nych przez tzw. Requirements Authority, którym 
w przypadku komunikacji strategicznej NATO jest 
wydział komunikacji Naczelnego Dowództwa Sił 
Sojuszniczych Europy (SHAPE Communications 
Division). 

kmdr por. dr Grzegorz Łyko, 
 Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej

Nowy kurs NATO
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organizowanej przez NATO StratCom 
COE. Tuż po tym rozpoczął się proces 
tworzenia nowego kursu odpowiadające-
go na wprowadzony niedawno w Sojuszu 
dokument standaryzujący szkolenie Strat-
Com2. Wyniki prac były konsultowane na 
poszczególnych etapach z ekspertami cen-
trum eksperckiego z Rygi. 

W sierpniu br., w trakcie oficjalnej wi-
zyty kierownictwa Akademickiego Cen-
trum Komunikacji Strategicznej w NATO 
StratCom COE, podpisano porozumienie 
o  współpracy pomiędzy obiema placów-
kami. Niecały miesiąc później dokumenty 
kursu były gotowe do rozpoczęcia procesu 
zatwierdzania. Dyrektor Sārts swoim pod-
pisem oficjalnie potwierdził zgodność no-
wego rozwiązania szkoleniowego przygo-
towanego w ACKS ze standardami NATO. 
Tuż po konferencji dokumenty zostały 
przesłane do Sojuszniczego Dowództwa 
Transformacji NATO w  Norfolk, gdzie 
przejdą formalny proces certyfikacji. 

W międzyczasie ACKS przetestuje wy-
pracowane rozwiązania. Kurs jest już do-
stępny w elektronicznym katalogu możli-
wości edukacyjno-szkoleniowych NATO 
(ETOC)3 i  planowana jest jego edycja 

2 ASCP-01 NATO Strategic Communications 
(StratCom) Training Standards, tzw. STANAG. 

3 Kurs obecnie ma status NATO Listed i  jest 
rozpoznawany przez NATO jako możliwość edu-
kacyjno-szkoleniowa oferowana przez polską 
placówkę personelowi państw członkowskich 
i  partnerskich NATO. Po zakończeniu formalne-
go procesu certyfikacji uzyska on status „NATO 
Selected” i będzie rozpoznawany jako kurs przygo-
towujący do służby w obszarze komunikacji strate-
gicznej zgodnie ze standardami Sojuszu. 

pilotażowa. Główną grupą docelową kur-
su będą żołnierze i  pracownicy cywilni 
zajmujący się komunikacją, kierowani do 
pracy w strukturach Sojuszu lub na misje 
i operacje NATO, a także personel współ-
pracujący na co dzień z jednostkami i in-
stytucjami NATO. 

Uczestnicy kursu poznają podstawy 
komunikacji strategicznej i  procesów ko-
ordynacyjnych pomiędzy poszczególny-
mi szczeblami kierowania i  dowodzenia, 
zasady tworzenia narracji, a  także podej-
ście sojusznicze do środowiska informa-
cyjnego, rozumienia grup docelowych 
czy konfrontacji w  domenie poznawczej. 
W ramach kursu omówione zostaną pod-
stawowe dokumenty oraz obszary zwią-
zane z  komunikacją strategiczną, m.in. 
operacje informacyjne, komunikacja spo-
łeczna czy operacje psychologiczne, a także 
zasady współpracy z innymi polami dzia-
łania, jak planowanie operacyjne, rozpo-
znanie czy targetting. 

Certyfikowany kurs komunikacji stra-
tegicznej NATO nie jest jedynym kursem 
opracowywanym w  ACKS. Nieco wcze-
śniej zostaną uruchomione krajowe au-
torskie kursy ACKS, które będą dostępne 
zarówno dla praktyków działań komuni-
kacyjnych, jak i dla personelu niezajmują-
cego się komunikacją na co dzień. Wszyst-
ko po to, aby uzyskać głębsze zrozumienie 
procesów odbywających się w środowisku 
informacyjnym i  ich wpływu na każdy 
inny aspekt funkcjonowania jednostki czy 
instytucji. 
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Doświadczenia autora niniejszego arty-
kułu, nabyte podczas 20 lat badań roli 

i  sposobu relacjonowania współczesnych 
(zagranicznych) konfliktów zbrojnych 
przez polskie media, skłaniają do wnio-
sku, że dyskusja w  tym obszarze prowa-
dzona była zwykle na dwóch płaszczy-
znach normatywnych doktryny działania 
mediów: odpowiedzialności społecznej 
oraz liberalnej. Pierwsza z nich jest typo-
wa dla mediów publicznych, druga – ko-
mercyjnych. Przedstawiciele polskich me-
diów publicznych skłaniali się raczej ku 
stanowisku, iż media powinny odgrywać 
w  konfliktach zbrojnych prowadzonych 
poza granicami kraju rolę niezależnego 
kanału transmisyjnego komunikatów pły-
nących od uczestników działań politycz-
no-militarnych do obywateli własnego 
państwa i opinii międzynarodowej. W tej 
roli postrzegały siebie przede wszystkim 
jako pośrednika. Dziennikarze mediów 
komercyjnych skłaniali się raczej do od-
grywania roli aktywnego i  zaangażowa-
nego emocjonalnie podmiotu stojącego 
na straży przestrzegania prawa konfliktów 

zbrojnych i uważnie patrzącego na skutki 
działań walczących stron dla ludności cy-
wilnej. W  tym kontekście można zauwa-
żyć, że w czasie wojny swoją narrację mają 
zwalczające się strony, zazwyczaj agresor 
i  ofiara agresji – obrońca, które rozprze-
strzeniają swoje wiadomości za pośred-
nictwem mniej lub bardziej przychylnych 
im mediów. Współczesne media coraz 
częściej nie chcą jednak być tak postrze-
gane i  „wychodzą” z  roli typowego prze-
kaźnika komunikatów od nadawcy do od-
biorcy. Intencjonalnie lub nie, ale zgodnie 
ze swoją naturą reprezentowania odbior-
ców, media stają się – czasami, w pewnym 
sensie – nadawcą, który w czasie konflik-
tów ma swoją narrację – obrońcy ludności 
cywilnej (szczególnie dzieci), niewinnych 
ofiar walki zbrojnej lub niezbrojnej zwa-
śnionych stron. Wydaje się jednak, że wraz 
z  rozwojem „niepodległości narracyjnej 
mediów” niedemokratyczne strony kon-
fliktów zbrojnych nauczyły się wykorzy-
stywać tę „przypadłość” demokracji do 
własnych celów. Z  punktu widzenia au-
tora niniejszego artykułu ograniczonym 

dr Dariusz Kryszk,  
Akademia Sztuki Wojennej

Funkcje mediów w konfliktach zbrojnych
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Rysunek 1. Narracje w konfliktach zbrojnych. Wojna w Iraku

i  oczywiście symbolicznym odwzorowa-
niem przedstawionych rozważań może 
być poniższe zestawienie zdjęć1. 

Przeprowadzone powyżej wstępne roz-
ważania postaw mediów publicznych i  ko-
mercyjnych mogą stanowić podstawę do 
próby określenia głównego celu niniejszego 
artykułu. Spróbujmy zatem przedstawić 
podstawowe funkcje i zadania, jakie pełnią 

1 W tym miejscu należy podkreślić, że do ana-
lizy sposobu relacjonowania konfliktów zbroj-
nych mogą być również zastosowane teorie fra-
mingu i  agenda-setting. Przypis autora. Por. np. 
http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/
MKKS_14_1_2018_06_Wasilewski-K.pdf. 

współczesne środki masowego przekazu 
zaangażowane w  relacjonowanie konflik-
tów zbrojnych, wojen. Przed tym jednak 

niezbędne jest rozpoznanie funkcji me-
diów w czasie pokoju. 

Funkcje mediów w czasie pokoju

Zarówno media komercyjne, nieko-
mercyjne, jak i  publiczne, na podstawie 
przyjętej normatywnej doktryny działania 
mediów (np. wspomnianej wcześniej libe-
ralnej lub odpowiedzialności społecznej) 
realizują swoją misję, działając w imię sze-
roko pojmowanego interesu społecznego. 

Źródło: https://www.quora.com/Does-the-media-manipulate-the-truth [dostęp: 11.10.2021].
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Za swoje podstawowe funkcje w państwie 
demokratycznym uważają2:
– zdobywanie wszelkimi dostępnymi spo-

sobami informacji o rzeczywistości;
– selekcję zebranych informacji i  odpo-

wiednie ich przygotowanie do przeka-
zania swojej publiczności;

– informowanie obywateli o  wydarze-
niach, problemach i zjawiskach zacho-
dzących w społeczeństwie poprzez do-
starczanie informacji o  instytucjach, 
ekonomii, polityce, które mogą mieć 
publiczne zastosowanie, ostrzegają 
o niebezpieczeństwach i zagrożeniach;

– dostarczanie rządzącym, instytucjom 
państwowym i społecznym, politykom 
i  innym podmiotom wiedzy o  społe-
czeństwie i jego opiniach. Ta grupa od-
biorców otrzymuje użyteczne informa-
cje o obywatelach i wyborcach, o sobie 
samych, nastrojach społecznych i  opi-
nii publicznej;

– kontrolowanie – funkcja psa stróżu-
jącego – i reagowanie na wszelkie nie-
prawidłowości; są strażnikiem społe-
czeństwa. Media wyciągają na światło 
dzienne afery, korupcje itp. Zmuszają 
w  ten sposób rządzących, polityków  
i  instytucje publiczne do ciągłej kon-
troli swojego postępowania i  zacho-
wania. Jak to ujął M. Król, redaktor 
naczelny tygodnika „Wprost”: mamy 
poważną chorobę w  elitach władzy, 
ale dzięki Bogu mamy prasę, media, 

2 B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy 
polityczni, w świetle studiów nad komunikowaniem 
politycznym, Wrocław 2004, s. 136–138.

które przejmują funkcje, jakie po-
winny pełnić prokuratury, sądy3;

– funkcję info-rozrywkową – informacja 
jako forma rozrywki, niekończącego 
się spektaklu politycznego lub społecz-
nego. W  tym ujęciu dziennikarzom 
przypada rola prezenterów oraz arty-
stów estradowych prowadzących np. 
„talk show” lub „reality show” na okre-
ślony temat;

– funkcję edukacyjną – media powin-
ny analizować problemy, kształcić 
obywateli, tłumaczyć i  wyjaśniać im 
zawiłości wydarzeń politycznych, 
wskazywać znaczenie i  wagę fak-
tów. Liczy się przy tym obiektywizm  
i  profesjonalizm personelu me-
diów, odpowiedzialnego za selekcję  
i prezentację wiadomości;

– funkcję platformy debaty publicznej – 
mającej ułatwić przepływ nowych opi-
nii, poglądów i punktów widzenia. Jest 
forum ścierania się odmiennych kon-
cepcji i wizji, tam kształtuje się opinia 
publiczna;

– funkcję orędownika – przejawia się 
ona w  prezentacji politycznych racji 
lub wartości społecznych. Przykładem 
takiego podejścia może być tradycja 
wielu dzienników na świecie, w tym np. 
„NYT”, do tego, by nawet w dniu ciszy 
wyborczej redaktor naczelny napisał, 
na kogo głosuje4. Taki zwyczaj dotyczy 
również innych ważnych społecznie 

3 M. Król, Świat według naczelnych, „Przekrój”, 
nr 6/3111.

4 H. Łuczywo, Świat według naczelnych, „Prze-
krój”, nr 6/3111. 
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spraw, w  tym zaangażowania kraju 
w konflikt zbrojny.
Podobny podział funkcji mediów pro-

ponuje również Z. Bauer, który wyróżnia 
funkcje: informowania, wyjaśniania, in-
terpretowania rzeczywistości, kształtowa-
nia postaw odbiorców (funkcja perswa-
zyjna), rozrywkową. Zaznacza przy tym, 
że naturalne dla człowieka – winno być 
zatem i wskazówką dla mediów – jest ta-
kie konstruowanie komunikatu, by prze-
kazywane wiadomości dotyczyły nie tyl-
ko faktów i wydarzeń, ale także zawierały 
wiadomości o ludzkich stanach psychicz-
nych, emocjach i sposobach widzenia rze-
czywistości5.

W  innej klasyfikacji funkcji mediów, 
przedstawionych w formie metafor, B. Do-
bek-Ostrowska do dominujących zaliczy-
ła6:
– media jako okna – na wydarzenia, któ-

re poszerzają wizjer odbiorców;
– media jako zwierciadło – w  którym 

odbijają się wydarzenia społeczne (od-
bicie nie jest jednak wierne i  zależy 
od kierunku i  kąta ustawienia lustra,  
o czym decydują inni);

– media jako filtr – lub gate-keeper – 
powszechna w  literaturze przedmiotu 
metafora podnosi problem selekcji in-
formacji przyjętej przez instytucję me-
dialną;

– metafora interpretatora – media to 
znak drogowy, przewodnik, tłumacz 

5 A. Komorowski, Media za granicą [w:] Dzien-
nikarstwo i  świat mediów, pod red. Z. Bauera, 
E. Chudzińskiego, Kraków 2004, s. 149.

6 B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 141.

dla obywateli. Nadaje sens zjawiskom 
społecznym, wydarzeniom, pomaga 
odbiorcom zrozumieć, na podstawie 
elementów, cały świat;

– metafora interlokutora – media nie są 
tylko kanałem komunikacji, ale reagują 
i wchodzą w interakcje z uczestnikami 
wydarzeń i procesu komunikacji;

– metafora propagandysty – media od-
ciągają uwagę odbiorców od rzeczywi-
stego świata, proponując im rozrywkę 
lub zastępując dwustronne komuniko-
wanie jednostronną propagandą.
Ponadto M. McLuhan postrzega me-

dia jako publiczny konfesjonał, w którym 
przedstawiane są ciemne strony życia spo-
łecznego od kulis7. W latach 80. XX wieku 
D.C. Hallin w swoich badaniach nad wia-
domościami telewizyjnymi dochodzi do 
wniosku, że są one8:
 Jednocześnie gatunkiem dziennikar-

skim i  show-businessem; zarówno 
podstawową instytucją polityczną, 
jak też pełnią rolę sprzedawcy prosz-
ków do prania i płatków kukurydzia-
nych.
W. Godzic, analizując funkcje telewizji, 

zauważa, że oprócz realizacji koncepcji 
medium jako rozrywki i  „wehikułu dzia-
łań perswazyjnych” jest ona przede wszyst-
kim jednocześnie obrazem społecznej 
praktyki9. Przedstawione powyżej funkcje  

7 M. McLuhan, Zrozumieć media, Warszawa 
2004, s. 278.

8 W. Godzic, Telewizja [w:] Dziennikarstwo 
i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskie-
go, Kraków 2004, s. 61.

9 Ibidem, s. 79.
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można przyporządkować jako charakte-
rystyczne dla mediów o określonej formie 
środków i  podmiotów kontrolujących. 
W tym ujęciu będą istnieć funkcje realizo-
wane w  równym stopniu przez wszystkie 
media, np. zdobywanie, selekcja informa-
cji (media jako okno na świat, metafora 
gate-keepera), informowanie obywateli 
i polityków (media jako zwierciadło). Po-
nadto media komercyjne mogą prefero-
wać funkcje kontrolną i info-rozrywkową,  
a media niekomercyjne mogą koncentro-
wać się na wypełnianiu funkcji platformy 
debaty publicznej (metafora interloku-
tora), funkcji edukacyjnej (metafora in-
terpretatora) czy też funkcji orędownika 
(metafora propagandysty). J. Olędzki pod-
kreśla przy tym, że stosowanie bardziej 
ambitnych form dziennikarskich, upór 
w  zdobywaniu i  weryfikowaniu faktów, 
dziennikarstwo śledcze (ang. Invstigative 
reporting lub behind-closed-doors report) 
przyczynia się do podniesienia prestiżu, 
wzmocnienia marki danego medium10. 
Z  drugiej strony były redaktor naczelny 
„Rzeczpospolitej”, G. Gauden, za główną 
wadę polskich mediów uznaje11:
 Grzech mentorstwa, taki profesorski styl. 

To jakaś pozostałość po dawnych cza-
sach, kiedy prasa była pasem transmisyj-
nym władzy, i pozostało poczucie, że tak 
trzeba, bo ludzie nie wszystko rozumieją.
Analizę poglądów na funkcje wy-

pełniane przez media należy również 
10 J. Olędzki, Komunikowanie w  świecie, War-

szawa 2001, s. 54.
11 G. Gauden, Świat według naczelnych, „Prze-

krój”, nr 6/3111.

rozpatrywać w  kontekście polityki za-
granicznej państwa, bezpośrednio zwią-
zanej przecież z  operacjami militarnymi 
prowadzonymi poza granicami kraju. 
B.C.  Cohen stwierdził, że media amery-
kańskie w polityce zagranicznej tego pań-
stwa pełnią funkcję12:
– komunikowania, interpretowania, 

wspierania polityki zagranicznej;
– inicjowania rządowych i  społecz-

nych reakcji na konkretne wydarzenia 
o znaczeniu międzynarodowym.
B. Ociepka, analizując poglądy ame-

rykańskich medioznawców, dochodzi do 
wniosku, że do podstawowych funkcji 
mediów w  kontekście polityki zagranicz-
nej państwa należy zaliczyć13:
– funkcję katalizatora wyjaśniającego lub 

gmatwającego przebieg wydarzeń mię-
dzynarodowych lub znaczenie dysku-
towanych zagadnień;

– funkcję przyspieszania lub opóźniania 
decyzji podejmowanych w polityce za-
granicznej, która ujawnia się szczegól-
nie w obliczu konfliktów zbrojnych;

– funkcję świadomego lub nieświado-
mego narzędzia propagandy w polityce 
zagranicznej;

– funkcję „pełnomocnika”, polegającą 
na przejmowaniu niektórych funkcji 
dyplomatów (dyplomacja medialna), 
tworzeniu tzw. mostów w  przestrze-
ni. W  ramach tej funkcji media mają 
również za zadanie pełnić rolę systemu 

12 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodo-
we, Wrocław 2002, s. 68.

13 Ibidem, s. 71.
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sygnalizacyjnego lub wczesnego ostrze-
gania;

– funkcję dyplomatyczną (interwencja 
dyplomatyczna mediów, dyplomacja 
telewizyjna) polegającą na dużym zaan-
gażowaniu się dziennikarzy w politykę 
zagraniczną, np. poprzez zapraszanie 
czołowych polityków do dyskusji przed 
kamerami na temat najważniejszych 
problemów międzynarodowych14;

– funkcję ustalania porządku dnia, któ-
ra czasami prowadzi do cenzurowania 
zawartości przekazu, nie dopuszczając 
do upublicznienia niektórych tematów 
lub osób. Wynika to z  wyznaczonych 
opcjami politycznymi mediów granic 
dyskusji na arenie międzynarodowej15;

– funkcję sygnalizacyjną. 

Funkcje mediów w konfliktach 
zbrojnych

S. Livingston, analizując funkcje me-
diów we współczesnych konfliktach zbroj-
nych, wymienia następujące16:
– funkcja akceleratora przyśpieszającego 

podejmowanie decyzji przez polity-
ków i wojskowych; 

– funkcja najszybszego kanału komuni-
kacyjnego między przywódcami zwa-
śnionych stron;

– funkcja przeszkody w komunikowaniu 
– wówczas media swoją działalnością 
przyczyniają się do zmiany nastawienia 
obywateli do wojny;

14 Por. np. A. Ciupiński (red.), Dyplomacja wie-
lostronna, Warszawa 2003, s. 262. 

15 B. Ociepka, op. cit., s. 74.
16 Ibidem, s. 146.

– funkcja przeszkody dla działań sił 
zbrojnych – media swoją naturą upu-
bliczniają informacje mogące stanowić 
zagrożenie dla personelu sił zbrojnych 
i powodzenia operacji;

– funkcja „strategicznego odstraszania” 
(ang. strategic deterrence) – poprzez 
media komunikuje się przeciwnikowi, 
że użyje się siły po to, by on jej nie użył;

– funkcja „odstraszania taktycznego” 
(ang. tactical deterrence) – media mogą 
wówczas wzmocnić, wesprzeć stoso-
wane w konflikcie środki.
Tomasz Bąk sformułował natomiast 

następujące wnioski dotyczące roli me-
diów masowych we współczesnym kon-
flikcie zbrojnym i  zamachu terrorystycz-
nym17: 
– media służą do indoktrynowania po-

staw społecznych i  usprawiedliwiania 
działań militarnych;

– zadaniem mediów jest nie tylko rela-
cjonowanie działań militarnych, ale 
aktywne kształtowanie rzeczywistości. 
Emitując swoje komunikaty, w  znacz-
nym stopniu opierają się na stosowaniu 
niedomówień, nadinterpretacji, wyra-
żeń nacechowanych emocjonalnie, któ-
re mają wzbudzać określone postawy 
społeczne i  narodowe. Pojęcie prawdy 
jest w tym przypadku przez media ce-
lowo uplastyczniane i odwracane; 

– środki masowego przekazu coraz 
bardziej uzależnione są od polityki 

17 T. Bąk (red. nauk.), Rola mediów we współ-
czesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycz-
nych, WSIiZ, Rzeszów, Szczecin, Londyn, 2020,  
s. 18.
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rządów i  organizacji terrorystycznych. 
Media tracą misyjny i  kontrolny cha-
rakter pod wpływem nacisków poli-
tycznych i  społecznych, służą modyfi-
kowaniu nastrojów społeczeństwa;

– organizacje terrorystyczne wykorzy-
stują wszelkie możliwe środki prze-
kazu w  celu pozyskiwania nowych 
członków i  poszukiwania intratnych 
źródeł finansowania. Media zachodnie 
stają się areną, na której terroryści pro-
wadzą kampanię propagandową oraz 
medialną; 

– eksponowanie obrazów wojennych 
na przykładzie relacjonowania egze-
kucji czy zamachów terrorystycznych 
wpływa na brutalizację i  tabloidyzację 
środków masowego przekazu. Media 
ukazują przemoc i  rozlew krwi, aby 
jak najskuteczniej dotrzeć do odbiorcy 
i rzetelnie spełnić obowiązek informo-
wania o  każdym aspekcie prowadzo-
nych działań wojennych; 

– konflikty zbrojne i  zamachy terrory-
styczne zyskały rangę najważniejszych 
wydarzeń medialnych roku i  były 
konsekwentnie relacjonowane przez 
największe światowe agencje prasowe 
i stacje telewizyjne. Każda ze stacji tele-
wizyjnych czy agencji prasowych emi-
tuje komunikaty w  odrębny sposób, 
a  treść przekazów w  istotnym stop-
niu uzależniona jest od polityki kraju, 
w którym dane medium funkcjonuje.
Autor na podstawie własnych doświad-

czeń oraz przeprowadzonych w niniejszym 
artykule badań do podstawowych funk-
cji realizowanych przez środki masowego 

przekazu państwa demokratycznego w ob-
liczu konfliktu zbrojnego prowadzonego 
poza granicami kraju zaliczył: 
– funkcję informowania (wczesnego 

ostrzegania) o istotnych dla odbiorców 
zagrożeniach międzynarodowego bez-
pieczeństwa i pokoju;

– funkcję kanału informacyjnego po-
średniczącego w  wymianie poglądów  
i opinii różnorodnych podmiotów (np. 
polityków, wojskowych, organizacji 
pozarządowych, ekspertów itd.) biorą-
cych udział w  procesie informowania 
społeczeństwa o  sposobach przeciw-
działania zagrożeniom międzynarodo-
wego bezpieczeństwa i pokoju; 

– funkcję wieloaspektowego wyjaśnia-
nia, interpretowania oraz komentowa-
nia znaczenia zachodzących wydarzeń 
odbiorcom, w tym szczególnie realnych  
i potencjalnych niebezpieczeństw, jakie 
niesie ze sobą użycie siły; 

– funkcję strażnika pokoju przeciwdzia-
łającego zbyt pochopnemu sięganiu 
przez polityków po środki militarne 
w rozwiązywaniu konfliktów; 

– funkcję informowania o  przyczynach, 
przebiegu i  skutkach podejmowanych 
działań polityczno-militarnych; 

– funkcję kontrolowania „humanitarne-
go” sposobu prowadzenia walki zbroj-
nej przez strony konfliktu;

– funkcję obrońcy ludności cywilnej do-
tkniętej wojną;

– funkcję sędziego oceniającego w imie-
niu opinii publicznej koszty i  efekty 
działań podjętych przez polityków 
i wojskowych;
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– funkcję budowania wiarygodności me-
diów w oczach odbiorców jako przede 
wszystkim atrakcyjnego, niezależnego, 
rzetelnego gwaranta demokratycznego 
prawa obywateli do informacji o  pro-
wadzonych działaniach polityczno-
-militarnych.
Przedstawione funkcje odnoszą się za-

tem do zadań i celów, jakie realizowane są 
w obliczu konfliktu zbrojnego przez środ-
ki masowego przekazu – w interesie społe-
czeństwa i swoim własnym18.  

Analizując funkcje i  sposób relacjo-
nowania konfliktów zbrojnych przez me-
dia, trzeba pamiętać, że nie jest to coś, co 
można określić w sposób definitywny. We 
współczesnych złożonych uwarunkowa-
niach działań sił zbrojnych i mediów każ-
da relacja z wojny wymaga osobnego roz-
patrzenia. W  takiej sytuacji prowadzenie 
badań w tym obszarze to stale dokonują-
cy się proces, który stwarza nowe pytania 
i dylematy, odsłaniając jednocześnie wiele 
sprzeczności. Z drugiej strony, jak zauwa-
żył J. Kean: Trudno wyobrazić sobie świat, 
w którym nie stawiano by pytań i nie byłoby 
dyskusji nad rolą mediów 19.

18 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie 
masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i  in-
ternetu, Warszawa–Kraków 2001, s. 125.

19 J. Kean, Media a demokracja, Londyn 1992, 
s. 131.
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Konferencja „Niepodległość informacji” 
była jednym z pierwszych przedsięwzięć 
na tę skalę na temat zagadnień związanych 
z komunikacją.
Zachęcamy do lektury artykułów, które 
przygotowali nasi prelegenci.
W numerze m.in. o tym, dlaczego w ko-
munikacji niezwykle ważny jest zarówno 
szacunek dla odbiorcy, jak i zaufanie do 
nadawcy. 
Dowiedzą się Państwo również, jak wy-
gląda współpraca instytucji publicznych 
i mediów zarówno z perspektywy urzędni-
ków, jak i dziennikarzy. 
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