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Wojny zaczynają się w ludzkich umysłach

Karta UNESCO

Wstęp

Żyjemy otoczeni informacjami, które przetwarzamy dla zaspokajania indywi-
dualnych oraz zbiorowych potrzeb. Na ich podstawie podejmujemy decyzje 
o sprawach najważniejszych dla życia naszego i wspólnot, w których uczest-
niczymy. Dlatego rzeczą tak istotną jest, by środowisko informacyjne wypeł-
nione było danymi prawdziwymi, a więc nie podlegającymi celowym znie-
kształceniom lub zafałszowaniu – dającymi przesłanki podejmowania decyzji 
racjonalnych i optymalnych. Jednocześnie, współczesny człowiek zderza się 
na co dzień z bezprecedensowo wielką ilością informacji, które musi selek-
cjonować, ale także weryfikować i oceniać pod kątem prawdziwości. Ten sam 
człowiek korzysta dziś z nowoczesnych narzędzi elektronicznych i platform 
medialnych, gwarantujących nie tylko ciągły wzrost liczby informacji i bez-
ustanne mnożenie się ich źródeł, ale także przyspieszenie ich obiegu spo-
łecznego i zwielokrotnienie siły oddziaływania. Konsekwencje społeczne tych 
wszystkich zjawisk są już coraz lepiej opisane przez badaczy i powszechnie 
dostępne dla zainteresowanych. W sprzężeniu tych wszystkich czynników 
współczesny człowiek może żyć bardziej świadom otaczającej go rzeczywi-
stości, ale również wystawiony jest na nowe ryzyka i zagrożenia.

Pośród tych ostatnich, coraz silniej widoczny staje się problem dezinfor-
macji. Ma on bardzo szerokie podstawy oraz wiele postaci, bazujących na 
fizycznych ograniczeniach ludzkich możliwości percepcyjnych i schematach 
poznawczych. Pojawia się jako narzędzie reklamy, marketingu politycznego, 
czy wreszcie jako składnik działań politycznych współczesnych państw, dążą-
cych do wpływania na indywidualne i zbiorowe zachowania innych uczestni-
ków stosunków międzynarodowych. Po co? Niezmiennie od tysiącleci – dla 
władzy, dominacji w świecie lub po prostu dla większej sprzedaży produktów 
– bez względu na szkody zadane obiektowi dezinformacji. Każdy z tych gene-
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ralnych powodów może oczywiście w działaniach dezinformatorów sięgać 
bardziej szczegółowych i zniuansowanych uzasadnień.

Jasne zatem jest, że świadomość istnienia zagrożeń płynących z dezinfor-
macji i jej pochodnych musi się opierać na wiedzy płynącej z badań tej pro-
blematyki. Wiedza zaś powinna przekładać się na ludzkie zachowania, służąc 
zwiększaniu świadomości społecznej zagrożeń oraz upowszechnieniu szero-
kiej edukacji medialnej. Celem takiej edukacji ma być wykształcenie zdolno-
ści bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w przestrzeni informacyj-
nej. Chodzi także o nauczenie się technik rozpoznawania dezinformacji, a co 
za tym idzie, przeciwdziałania jej – począwszy od poziomu użytkownika Inter-
netu, przez państwa, organizacje społeczne, po firmy technologiczne i plat-
formy medialne. Wzmacniana tą drogą odporność społeczna służy umocnie-
niu fundamentów wolności i demokracji.

Dezinformacja jest zdolna uderzać w podstawowe wartości demokracji, 
w państwa i ich struktury. Świat po dłuższym czasie słusznie uznał, że nie 
jest ona problemem błahym. Społeczeństwa, rządy, organizacje międzyna-
rodowe i firmy technologiczne wzmogły w ostatnich latach wysiłki, by się jej 
przeciwstawiać. Ich skuteczność zależy od determinacji w ich kontynuowaniu, 
adaptacji do ciągłych zmian w sposobach fałszowania informacji, konsolida-
cji i koordynacji działań tak na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Tej problematyki dotyczy niniejsza publikacja. Powstała ona w ramach 
projektu finansowanego przez uzyskany w 2020 r. grant naukowy Kwatery 
Głównej NATO: Counter-Disinformation Platform – Building Social Resilience. 
Research and Education. Skupia on grupę badaczy ze Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu oraz praktyków w dziedzinach edukacji i międzynarodowego 
zwalczania dezinformacji. Projekt: Platforma Przeciwdziałania Dezinforma-
cji (PPD) – Badania i Edukacja ma na celu wzmocnienie społecznej odporno-
ści na fałsz informacyjny. Adresowany jest szczególnie do młodszych pokoleń 
– studentów i uczniów w Polsce. Jeżeli zainspiruje do podobnych inicjatyw, 
lub też poszerzy ich spektrum w innych państwach, będzie to dla autorów źró-
dłem dodatkowej satysfakcji.

PPD jest propozycją modelu działania ogólnokrajowego obejmującego 
docelowo wszystkie poziomy edukacji szkolnej i akademickiej. By tak się 
stało, winny jej przyświecać następujące zasady: 
– obywatelskość – społeczna „własność” i niezależność od agend rządowych, 

ale gotowość do współdziałania z nimi,
– sieciowość – horyzontalna (międzyuczelniana) i wertykalna (szkoła wyż-

sza-szkoła średnia-szkoła podstawowa),
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– masowość – docelowo obejmująca swoim zasięgiem jak najwięcej placó-
wek edukacyjnych, studentów i uczniów oraz innych odbiorców,

– praktyczność – operacjonalizacja badań, przełożenie ich na działania 
praktyczne,

– medialność – rozpowszechnianie efektów PPD przez patronów i partne-
rów w środkach masowego przekazu, ogólnokrajowych i lokalnych.
PPD ma potencjał, by przyczynić się w innowacyjny sposób i względnie 

krótkiej perspektywie do zwiększenia świadomości i zrozumienia zagrożeń 
dezinformacyjnych wśród jej adresatów w wybranych ośrodkach uniwersy-
teckich i w szkołach. Zakładając powodzenie pierwszego etapu inicjatywy, 
w kolejnych fazach może zaangażować polskie uczelnie, szkoły średnie i pod-
stawowe, media oraz niezależnych ekspertów w całej Polsce w formule sieci 
badawczo-dydaktycznej, w ramach której:
a) docelowo rolę sterującą pełnić będzie konsorcjum wyższych uczelni,
b) prowadzone będą systematyczne i kompleksowe badania nad dezinforma-

cją, w tym w powiazaniu z towarzyszącymi jej innymi działaniami hybrydo-
wymi i technologicznymi, a ich rezultaty będą szeroko rozpowszechniane 
przy współpracy z partnerami medialnymi,

c) powstanie ogólnopolski program nauczania akademickiego, a także
d) program zajęć dla szkół średnich i podstawowych, objętych patronatem 

członków konsorcjum i innych akcjonariuszy.
Wdrożony model – lub jego elementy – pozostając otwartym na syste-

matyczne oceny i modyfikacje, może być zastosowany w innych krajach 
z uwzględnieniem ich specyfiki, najlepszych praktyk i doświadczeń.

PPD i plany jego wdrażania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Organiza-
cji Traktatu Północnoatlantyckiego akcentującej potrzebę aktywnego angażo-
wania społeczeństw państw członkowskich w przeciwdziałanie wymierzonej w 
nich dezinformacji. W zakresie strategicznych celów projektu istotnym kom-
ponentem jest także szerzenie wśród młodych ludzi zrozumienia roli NATO, 
wartości, na których się opiera i które chroni oraz silniejsze poparcie spo-
łeczne dla misji Sojuszu.

Intencją autorów jest przede wszystkim wypełnianie istotnej luki eduka-
cyjnej (istniejącej także w zdecydowanej większości państw dotkniętych pro-
blemem) w przeciwdziałaniu dezinformacji w Polsce. Chodzi także o zaini-
cjowanie kompleksowego programu badawczo-edukacyjnego zwiększającego 
indywidualną i grupową świadomość manipulacji informacyjnych, a tym 
samym skuteczniej ograniczającego ich rozprzestrzenianie się i wpływ na spo-
łeczne odczucia i decyzje.
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Autorzy podjęli próbę, by przekazać w ręce odbiorców publikację, która 
w zwięzły i  językowo przyjazny sposób przeprowadziłaby ich przez mean-
dry definiowania i genezę dezinformacji, jej przejawy w różnych dziedzinach 
życia, ze szczególnym uwzględnieniem polityki międzynarodowej. Na tej pod-
stawie, czytelnikowi zostały zaproponowane praktyczne narzędzia kształcenia 
akademickiego oraz na poziomie szkolnym. W przygotowywaniu poszcze-
gólnych części opracowania sięgnięto do licznych książek monograficznych, 
wyników badań, ekspertyz, raportów i medialnych doniesień na temat dezin-
formacji w stosunkach międzynarodowych, jej przyczyn i celów, metod i środ-
ków. Odwołano się także do pokaźnego już dorobku badawczego i praktycz-
nych rekomendacji, jak dezinformacji przeciwdziałać. 

Pierwszą część publikacji, poświęconą teorii i praktyce dezinformacji, 
otwiera rozdział autorstwa Roberta Kupieckiego Dezinformacja w stosunkach 
międzypaństwowych. Geneza, cele, aktorzy, metody – zarys problemu. Stanowi 
on przegląd tego zagadnienia w perspektywie problematyki bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Dostarcza także podstawowej wiedzy o genezie, sposo-
bach definiowania, strukturze wewnętrznej oraz głównych przejawach pań-
stwowych tego zjawiska. Drugi w kolejności tekst, autorstwa Tomasza Chłonia 
i Krzysztofa Kozłowskiego, nosi tytuł Wybrane studia przypadku systemowych 
działań dezinformacyjnych: Rosja i Chiny. Jest on próbą systematycznej ana-
lizy celów i przejawów działań tych państw w infosferze. Są dziś one nie tylko 
dużą częścią analizowanego przez nas zjawiska dezinformacji, ale także swo-
istym wzorcem metod działania korzystających ze współczesnej technologii. 
Trzeci zawarty w książce artykuł pt. Dezinformacja a proces wyborczy: studium 
przypadku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, autorstwa Jana 
Misiuny, dotyczy wpływu dezinformacji na proces wyborczy i stanowi studium 
przypadku wyborów prezydenckich w USA w latach 2016 i 2020. W kolejnym 
tekście, zatytułowanym Przeciwdziałanie dezinformacji – inicjatywy i  instru-
menty obywatelskie, rządowe i międzynarodowe w wybranych państwach, instytu-
cjach i organizacjach, Tomasz Chłoń – do niedawna Dyrektora Biura NATO 
w Moskwie – podejmuje zagadnienie rozpoznawania i zwalczania dezinfor-
macji. Obok przeglądu najlepszych praktyk państw obcych w tej dziedzinie, 
tekst ten przynosi również niemałą dawkę wiedzy o pozarządowych inicjaty-
wach i miejscach, gdzie powstają dobre standardy w tej dziedzinie.

Budując na takim fundamencie wiedzy, drugą część publikacji poświęcono 
problematyce zwalczania dezinformacji poprzez edukację społeczną. Została 
ona nakierowana na umiejętności praktyczne czytelnika, dotyczące rozpozna-
wania i zwalczania dezinformacji. Opiera się ona w kolejności zamieszczanych 
tekstów, na:
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– propozycji sylabusa akademickiego pióra Filipa Bryjki. Ma on postać kla-
sycznego programu przedmiotu rozpisanego na 30 godzin zajęciowych 
(ze stosowną literaturą i zagadnieniami szczegółowymi) pt. Wykrywanie 
i zwalczanie dezinformacji. Został przygotowany w taki sposób, by mógł 
bezpośrednio (lub po stosownej adaptacji) zostać wykorzystany np. na 
kierunkach studiów z zakresu politologii, biznesu, nauk o bezpieczeń-
stwie czy dziennikarstwa. Jego wartością jest również i to, że poszczególne 
moduły tego przedmiotu można zrealizować w innym wymiarze godzino-
wym i w ramach różnych kierunków studiów,

– propozycji krótkiego skryptu do przedmiotu Wykrywanie i zwalczanie 
dezinformacji. Został on przygotowany również przez Filipa Bryjkę jako 
szczegółowe rozwinięcie treści najważniejszych części sylabusa,

– propozycji trzech scenariuszy lekcji na poziomie szkoły podstawowej/
średniej. Zostały one przygotowane przez doświadczonych nauczycieli, 
Justynę Podemską i Piotra Podemskiego, pod ogólnym tytułem: Broń 
się przed dezinformacją. Ich celem jest pokazanie, w jaki sposób można 
kształtować podstawowe umiejętności uczniowskie w zakresie odpowie-
dzialnego korzystania z informacji, w układzie WIEDZA – POSTAWY – 
DZIAŁANIE. Zamiarem autorów było uczynienie tego w sposób nowo-
czesny (z wykorzystaniem multimediów), atrakcyjny i angażujący ucznia. 
Każdy tekst w niniejszym opracowaniu został opatrzony przypisami 

i bibliografią. Ich zadaniem jest nie tylko udokumentowanie toku własnych 
prac, ale również przedstawienie odbiorcy uporządkowanego i zweryfikowa-
nego przez autorów zbioru publikacji. Mogą one także posłużyć adaptacji lub 
rozwinięciu treści dydaktycznych proponowanych w naszej publikacji. Dla 
osób zainteresowanych naukowym badaniem zjawiska dezinformacji, wspo-
mniana literatura przedmiotu może stanowić punkt wyjścia lub rozwinięcie 
ich własnych badań.

Wszyscy uczestnicy wspomnianego projektu są doświadczonymi bada-
czami i praktykami. Niniejszy tom jest więc również w jakimś sensie wyni-
kiem ich własnych obserwacji i wniosków dotyczących sposobów korzystania 
przez ludzi ze źródeł informacji. Niestety w praktyce oznacza to także coraz 
częściej źródła … dezinformacji. Bez rozwijania i utrwalania umiejętności jej 
wykrywania oraz wyrabiania nawyków sprawdzania faktów może ona względ-
nie łatwo pojawiać się w sytuacjach szkolnych, akademickich czy państwowych 
jako uprawnione stanowisko w dyskusji – ze wszystkimi tego konsekwencjami 
dla bezpieczeństwa własnego, państwa i międzynarodowego. 

Zamiarem autorów jest kontynuowanie tego projektu w jak najszerszej 
współpracy ze środowiskami zainteresowanymi zwalczaniem dezinformacji 
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w życiu codziennym. Dlatego też niniejsza publikacja jest szeroko dostępna, 
w językach polskim i angielskim, w postaci sieciowego e-booka. Czytelników 
zachęcamy do twórczego korzystania z jej treści i współpracy na kolejnych 
etapach projektu.

Niniejsza publikacja nie była by możliwa bez wsparcia finansowego Kwa-
tery Głównej NATO w ramach grantu naukowego Counter-Disinformation 
Platform – Building Social Resilience. Research and Education. Autorzy wyra-
żają tą drogą podziękowanie za zakwalifikowanie ich projektu do realizacji.

Warszawa, 28 grudnia 2020 r.
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Dezinformacja  
w stosunkach międzypaństwowych.  

Geneza, cele, aktorzy, metody – zarys problemu

Człowiek do właściwego funkcjonowania społecznego i zaspokajania swoich 
potrzeb potrzebuje informacji, czyli danych prawdziwych lub opartych na 
zrozumieniu wpływu jakichkolwiek zniekształceń na ogólną poprawność1. 
Są one częścią ludzkiego ekosystemu, nie mniej istotną od wody, powietrza 
i pożywienia. W podobny sposób decydują bowiem o przetrwaniu i jakości 
życia. Pozwalają rozumieć i porządkować otaczający świat. Znaczenie praw-
dziwości informacji rośnie wraz z ich funkcjonowaniem w istotnych kontek-
stach społecznych: wymagających wiedzy, dotyczących interpretacji ważnych 
zdarzeń czy istotnych sytuacji decyzyjnych. Ta ogólna prawidłowość dotyczy 
wszystkich jednostek i organizacji ludzkich, nie wyłączając społeczeństw, naro-
dów i państw oraz ich wzajemnych relacji opartych na wymianie  informacji. 

Dezinformacja – koncepcja

Zabezpieczenie źródeł informacji, zdolności do weryfikacji danych i ich 
ochrony jest więc elementarnym składnikiem bezpieczeństwa każdego pod-
miotu, bez względu na poziom analizy (jednostka-państwo-system międzyna-
rodowy), czy też jego wymiar funkcjonalny (np. polityka, gospodarka, kwestie 
wojskowe, środowiskowe, społeczne). Prawdziwość zdobywanych informacji, 

1 Prawdziwość informacji może być weryfikowana na podstawie określonych standardów 
intelektualnych, opartych na doświadczeniu, potwierdzalności danych, określonej procedu-
rze, wiarygodności źródła czy kryterium naukowości. Na tę ostatnią cechę zwraca uwagę: 
L. McIntyre, Post-Truth, MIT Press, Cambridge 2018.
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jako rzetelne odzwierciedlenie faktów, jest bowiem warunkiem podejmowa-
nia decyzji racjonalnych. Na podstawie poprawnego przetworzenia danych 
wyjściowych pozwolą one wybrać działanie stwarzające przesłanki optymal-
nej realizacji własnych celów – bez szkody dla innych i nie odbywające się ich 
kosztem.

Proces ten może zostać zaburzony na wiele sposobów, zależnych – np. 
wskutek niewiedzy lub odrzucenia wiedzy – bądź niezależnych od decydenta, 
gdy ten jest celowo i systematycznie wprowadzany w błąd2. Szczególny przy-
padek stanowi jednak zamierzona dezinformacja, mająca na celu zafałszo-
wanie wiedzy gwarantującej poprawność postępowania, utrudnienie dotarcia 
do zweryfikowanych faktów, przekształcenie świadomości społecznej, wywo-
ływanie strachu lub niepewności, albo też manipulowanie (przemieszanie 
prawdy i fałszu) – opierających się na faktach – przesłanek decyzji podejmo-
wanych przez podmiot będący celem dezinformacji. Uzyskanie przez państwo 
obce (choćby częściowej) kontroli nad sposobem przetwarzania informacji 
przez społeczeństwo innego państwa oraz nad ich treścią3, a tą drogą wpływu 

2 Może to jednak być skutkiem zamierzonych działań dezinformacyjnych albo nieinten-
cjonalnej dezinformacji (opartej np. na nieświadomym wprowadzeniu do obiegu informacji 
fałszywych, częściowo nieprawdziwych lub niezweryfikowanych co do swej prawdziwości), lub 
złego wykorzystania informacji (np. w celu napiętnowania określonych grup społecznych – 
tzw. mowa nienawiści). Zagadnienia terminologiczne związane z pojęciami „disinformation-
misinformation-malinformation” omawia A. Lanoszka, Disinformation in international politics, 
„European Journal of International Security”, April 2019, s. 3–4, DOI: 10.1017/eis.209.6. 
Nie zmienia to faktu, że każdy z tych zabiegów będących manipulacją informacjami stanowi 
zagrożenie i może być efektem zewnętrznej inspiracji i wrogich oddziaływań. 

3 Jest też przedmiotem systematycznej refleksji naukowej rozpoznającej to zjawisko, 
zob.: K. Shu & others (eds.), Disinformation, misinformation, and fake news in social media. 
Emerging research challenges and opportunities, Springer Nature, 2020, DOI: 10.1007/978-
3-030-42699-6-1; J. Auerbach, R. Castronovo (eds.), The Oxford handbook of propaganda 
studies, Oxford University Press, Oxford 2013; T.R. Levine (ed.), Encyclopedia of Deception, 
SAGE, London 2014. Na przeciwnym biegunie, dostępne są też swoiste podręczniki technik 
takiego oddziaływania (oraz ich wykrywania), zob. Journalism, fake news, disinformation. 
Handbook for journalism education and training, United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, Paris 2018; R. Kick (ed.), The Disinformation Guide to media distor-
tion, historical whitewashes and cultural myths, Disinformation Network, New York 2001; 
H.K. Melton, R. Wallace, The Official CIA manual of trickery and deception, Harper, New 
York 2010; D. Smith, Banned mind control techniques unleashed. Learn the dark secrets of 
hypnosis, manipulation, deception, persuasion, brainwashing and human psychology, b.r.mw. 
2014; I.M. Pacepa, R.J. Rychlak, Disinformation: Former spy chief reveals secret strategies for 
undermining freedom, attacking religion and promoting terrorism, WND Books, Washington 
DC 2013; P. Houston, M. Floyd, S. Carnicero, Spy the Lie. Former CIA officers teach you 
how to detect deception, St. Martin’s Press, New York 2012.
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na postrzeganie przez nie otoczenia i w efekcie na kształt podejmowanych 
decyzji, urasta zatem do rangi kluczowego składnika politycznej skuteczności 
i potęgi. Jest za to mniej kosztowne, niż długotrwałe oddziaływania gospodar-
cze, polityczny przymus czy konflikt zbrojny.

W relacjach międzypaństwowych, oddziaływania za pomocą metod dezin-
formacji – opartej na spreparowanych danych (co do istoty fałszywych, choć 
w szczegółach mogących łączyć nieprawdę z prawdą) – od najdawniejszych 
czasów stanowiły składnik komunikacji strategicznej państw lub narzędzie 
polityki w czasach wojny i pokoju. Ich celem było zawsze uzyskanie przewagi 
nad przeciwnikiem, zakłócenie mu precyzyjnego rozpoznania rzeczywistości, 
a co za tym idzie, utrudnienie przełamywania decyzyjnej niepewności – tym 
większej, im poważniejszej sprawy dotyczyła. Odpowiednio spreparowana 
informacja miała np. wprowadzać w błąd wrogie armie w czasie wojny4. Kla-
sycznym tego przykładem jest historia podstępu zastosowanego w bitwie pod 
Troją („koń trojański”), który poprzedziła operacja informacyjna o wycofaniu 
się Greków oblegających miasto, co skłoniło Trojan do porzucenia czujno-
ści. W czasach pokoju zaś odpowiednie sterowanie informacją (prawdziwą, 
częściowo zafałszowaną lub fałszywą) mogą rozwijać obraz potęgi, której nie 
warto wchodzić w drogę, przekonując przeciwnika o nieopłacalności agre-
sji. Na takim postępowaniu opiera się np. skuteczność polityki odstraszania. 
Służą temu rozbudowane mechanizmy propagandy (wspierane przez organi-
zacje wywiadowcze) i dyplomacji publicznej, wzbogacane stopniowo o zdoby-
cze wiedzy płynące z nauk społecznych i nauk o człowieku oraz nowoczesne 
technologie masowej komunikacji. 

Metody współczesnego marketingu i reklamy, oparte na powtarzalności 
treści i obrazów, perswazji podprogowej operującej zestawieniem danych 
prawdziwych i  spreparowanych, indywidualizacji przekazu (wykorzysty-
wanego np. w reklamach internetowych personalizowanych na podstawie 
maszynowej analizy zachowań sieciowych użytkowników) to tylko współcze-
sny „poligon” operacji informacyjnych. Wnioski z niego wyciągają także pań-
stwowi dyspozytorzy dezinformacji, obserwując stosowane techniki, metody 
oraz ich zdolność do trwałej zmiany preferencji klientów. Światy polityki i glo-
balnego handlu, jakkolwiek różniące się skutkami wywoływanych działań, 

4 Sun Tzu, chiński wódz i klasyk myśli strategicznej od 25 wieków, w wielu miejscach 
swojego dzieła będącego do dziś źródłem refleksji dla polityki czasów wojny i pokoju, 
wskazuje na znaczenie wprowadzania przeciwnika w błąd, zob. Sztuka wojny, Wydawnictwo 
Helion, Warszawa 2005. W ślad za nim, na sposób korzystania z informacji zwracają uwagę 
inni klasycy myśli strategicznej – od Greków i Rzymian, przez Niccolo Machiavellego, po 
strategów ery nuklearnej i współczesnych teoretyków strategicznej dezinformacji.
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dają się bowiem porównywać na poziomie stosunku do informacji, czy też jej 
instrumentalizacji w celu osiągania określonych korzyści5.

Celowe posługiwanie się fałszywymi informacjami, by wprowadzić 
odbiorcę w błąd, nie jest więc niczym nowym w polityce i biznesie, przynaj-
mniej jeśli idzie o ogólne treści działań dezinformacyjnych oraz intencje dez-
informatorów. Charakter i znaczenie tego problemu w czasach współczesnych 
zwiększa jednak rozwój i globalizacja mediów oraz gwałtowny rozwój techno-
logiczny w zakresie narzędzi komunikacji cyfrowej. Wraz z tym rośnie pokusa 
prowadzenia operacji informacyjnych, a także rosną ich możliwości. Plat-
formy internetowe zasadniczo zmieniły bowiem zasięgi i naturę dezinforma-
cji, a także szybkość z jaką jest zdolna się rozprzestrzeniać. Dostarczają one 
także finansowych zachęt grupom ich użytkowników (notujących największe 
zasięgi oraz „klikalność”), sprzyjając rozpowszechnianiu niezweryfikowanych 
informacji i utrudniając identyfikację ich rzeczywistych wytwórców. W zna-
czący sposób ułatwiły też działanie dezinformatorów (np. służb specjalnych), 
sprawnie i skutecznie korzystających ze sfabrykowanych tekstów, zdjęć, gra-
fiki i zapisów dźwiękowych. Ich przeznaczeniem może być upowszechnianie 
fałszywych opisów zdarzeń, uwiarygodnianie nieprawdy, podważanie opinii 
opartych na wiedzy, dyskredytowanie instytucji demokratycznych czy dez-
orientowanie odbiorców. 

Długotrwałe oddziaływania tego typu są w stanie zmieniać postawy i ludz-
kie decyzje. W USA do dziś trwa zaciekły spór o zakres rosyjskich działań 
dezinformacyjnych podczas wyborów prezydenckich w 2016 r. oraz ich wpływ 
na zwycięstwo Donalda Trumpa6. Planowa i celowa dezinformacja stanowi 
więc przypadek szczególny, a pochodne jej zagrożenia zyskują na znaczeniu. 
Celem jest tu bowiem trwałe wpłynięcie na zachowania dużych grup ludzkich 
i manipulowanie ich postawami, a stosowane w tym celu narzędzia opierają 
się na systemowym wykorzystaniu fałszywych informacji celem destrukcji kul-
turowych lub zdroworozsądkowych podstaw funkcjonowania społeczeństw: 
niszczeniu zaufania do autorytetów, wiedzy naukowej, instytucji publicznych, 
czy wpływaniu na demokratyczne procedury państw obcych. 

5 Szerzej zob. Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo, społeczeństwo, 
polityka, biznes, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019, www.cyberpolicy.
nask.pl/raport-zjawisko-dezinformacji-w-dobie-rewolucji-cyfrowej-panstwo-spoleczenstwo-
polityka-biznes (dostęp 21.11.2020).

6 Podobnie wiele kontrowersji i zainteresowania analityków budzi – wspierana z zagranicy 
– długotrwała kampania zwolenników opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej 
(tzw. Brexit).
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Dezinformacja – geneza i ramy pojęciowe

Odnoszą się do tego użytkowe definicje dezinformacji wskazujące, iż jest 
to określony rozwinięty rodzaj przekazu opartego na fałszu, „którego celem 
jest wywołanie u odbiorcy poglądu, decyzji, działania lub jego braku, w zgodzie 
z założeniem ośrodka, który planował proces wprowadzenia odbiorcy w błąd”7. 
Problem z tym związany jednak jest na tyle złożony, że wiele rządów i organi-
zacji międzynarodowych definiuje go na własny sposób, jako podstawę mniej 
lub bardziej zaawansowanych strategii zwalczania tej współczesnej politycznej 
plagi. I tak np. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) określa 
dezinformację jako „świadome tworzenie i rozprzestrzenianie fałszywych oraz 
zmanipulowanych informacji z zamiarem oszustwa lub wprowadzania w błąd”. 
Prowadzi to w efekcie do „pogłębiania podziałów wśród sojuszników i podrywa 
zaufanie obywateli do demokratycznie wybranych rządów”8. W podobnym kie-
runku idzie definicja stosowana przez Unię Europejską9, która wskazuje także 
na motywację finansową dezinformatorów. Unia w 2018 r. stworzyła także wła-
sny „Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji” mający na 
celu ograniczenie zasięgu dezinformacji10. Nie stanowi on regulacji prawnej, ale 
zachętę dla firm technologicznych do samoregulacji ograniczających możliwości 
wykorzystania portali społecznościowych i Internetu w ogóle do szerzenia fałszu. 

Definicje te, dotycząc wpływu dezinformacji na bezpieczeństwo państw 
i międzynarodowe stosunki gospodarcze, mają olbrzymie znaczenie dla roz-

 7 K. Basaj, Dezinformacja, czyli sztuka manipulacji, www.rcb.gov.pl/dezinformacja-czy-
li-sztuka-manipulacji/ (dostęp 4.12.2020). W literaturze naukowej istnieje wiele sposobów 
definiowania dezinformacji, które np. wyraźniej akcentują korzyść manipulatora (mierzoną 
skutecznością wpływu po stronie manipulowanego), celowość jego działań, strukturalną 
fałszywość przekazu, czy intencjonalną szkodliwość zamiaru. 

 8 NATO’s approach to countering disinformation, www.nato.int/cps/en/natohq/177273.
htm#case (dostęp 23.11.2020). Od 2014 r. w Rydze działa Centrum Doskonałości do spraw 
Komunikacji Strategicznej, zajmujące się m.in. badaniem i analizą zjawiska dezinformacji 
(NATO StratCom COE). Problematyką tą zajmuje się także współpracujące z NATO Euro-
pejskie Centrum Doskonałości ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (tzw. Hybrid COE 
z siedzibą w Helsinkach).

 9 „Dezinformacja – czyli fałszywa lub myląca informacja tworzona, prezentowana i roz-
powszechniana dla korzyści finansowej lub celem świadomego wprowadzania w błąd opinii 
publicznej – wypacza debatę publiczną, podważa zaufanie obywateli do instytucji i mediów, 
a nawet destabilizuje procesy demokratyczne, takie jak wybory”, Questions and answers – 
The EU steps up action against disinformation, www.ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/MEMO_18_6648 (dostęp 23.11.2020).

10 EU Code of Practice on Disinformation. Omówienie i tekst zob. www.ec.europa.eu/
digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation (dostęp 5.12.2020).
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poznania samego zjawiska i zrozumienia jego możliwych implikacji. Wśród 
znawców przedmiotu trwa jednak spór co do tego, czy działania dezinforma-
cyjne „pasożytują” na istniejących podziałach społecznych, czy też mają rze-
czywistą zdolność ich tworzenia11. Na inny wymiar zjawiska, dotyczący swobód 
obywatelskich i wolności mediów, zwracają uwagę w swojej działalności także 
Rada Europy oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie12. 

Samo pojęcie „dezinformacja” pochodzi ze Związku Sowieckiego 
i powstało w okresie dwudziestolecia międzywojennego na gruncie tamtej-
szych służb specjalnych. Były szef wywiadu komunistycznej Rumunii, zbiegły 
w 1978 r. na Zachód, pisze, iż „Józef Stalin wymyślił tę tajemną «naukę», 
dając jej francusko brzmiącą nazwę i udając, że jest to brudna praktyka 
Zachodu”13. Od samego początku więc ta metoda walki politycznej nace-
chowana była fałszem maskującym nawet źródło jej pochodzenia. Co inte-
resujące, w słownikach języków zachodnich pojęcie to pojawiło się dopiero 
ponad pół wieku później. Wcześniej jego przestrzeń znaczeniową wyczerpy-
wały pojęcia „komunistycznych kłamstw” lub szerzej „propagandy”. Na grun-
cie rosyjskim dokonało się również podniesienie dezinformacji do rangi broni 
wykorzystywanej dla realizacji politycznych strategii, ale także ścisłe związa-
nie jej z nowymi koncepcjami konfliktu zacierającego granice między czasem 
wojny a pokoju, jeśli idzie o ofensywne działania w domenie informacyjnej 
(tzw. doktryna Gierasimowa). Tam też nastąpiło istotne rozwinięcie jej metod 
i zapewnienie im szerokiej podbudowy teoretycznej opartej na pojęciu „środ-
ków aktywnych”14 oraz „wojny informacyjnej”15.

11 Zob. A. Lanoszka, Disinformation in international politics, „European Journal of Interna-
tional Security”, April 2019, s. 1–22, DOI: 10.1017/eis.209.6; A.W.M. Gerrits, Disinformation in 
international relations. How important is it?, „Security and Human Rights” 2018, nr 29, s. 3–23.

12 Szerzej zob. A.W.M. Gerrits, Disinformation…, s. 16–18.
13 I.M. Pacepa, J.S. Rychlak, Disinformation, Former spy chief reveals secret strategies for 

undermining freedom, attacking religion and promoting terrorism, WND Books, Washington 
DC 2013, s. 34. 

14 Odwołują się one m.in. do technik manipulacji mediami i opinią publiczną w pań-
stwach obcych wykorzystujących spreparowane informacje i bardziej złożone narracje, oparte 
na przemieszaniu treści prawdziwych i fałszywych, lub będących prostym fałszem i dezin-
formacją. Mogą być rozpowszechniane przy wykorzystaniu otwartych platform informacyj-
nych lub ludzi pozyskanych na potrzeby tego rodzaju operacji. Szerzej nt. takich działań 
sowieckich w okresie zimnej wojny, zob. Soviet active measures in the west and the developing 
world, www.psywar.org/content/sovietActiveMeeasures (dostęp 7.12.2020); F. Bryjka, Rosyjskie 
środki aktywne w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] M. Banasik, A. Rogozińska (red.), 
„Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa”, Difin, Warszawa 2019, s. 23–38.

15 Rozumianej jako prowadzenie operacji informacyjnych wspierających działania woj-
skowe, lub też ich samodzielne zastosowanie do osiągania celów politycznych. 
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W bardziej nowoczesnym wcieleniu koncepcja przemyślanego i celowego 
ukrywania własnych intencji oraz nadawania przekazom specyficznych znaczeń 
to maskirovka, a także inne instrumenty uzyskiwania „wpływu, kontroli zacho-
wań / odruchów” strony przeciwnej (ros. refleksivnoje upravlenie lub refleksivnyj 
kontrol; ang. reflexive control)16. Nie chodzi więc przy tym o działanie jedno-
razowe, ale ciągłe, długotrwałe i złożone oddziaływanie na przeciwnika (przy 
użyciu m.in. spreparowanych ciągów informacji). Uzupełniają one tradycyjne 
instrumenty polityki zagranicznej, służące swoistemu programowaniu i kon-
trolowanemu wywoływaniu u niego oczekiwanych przez siebie zachowań. Cały 
proces wykorzystuje narracje powielane za pośrednictwem różnych technicz-
nych platform informacyjnych w jasno sprecyzowanym celu wywołania zamie-
rzonych reakcji (bądź minimalizowania przypadku i zachowań niepożądanych) 
po stronie odbiorców17. Jego podstawą jest rozpoznany mechanizm skłonno-
ści umysłów ludzkich do przyjmowania za prawdziwe informacji odnoszących 
się do powszechnej elementarnej wiedzy i emocji, powtarzanych ciągle i przez 
wiele źródeł, bez względu na przeczące im fakty lub dowody. Skonfrontowana 
z prawdą narracja oparta na fałszu nie traci więc siły perswazyjnej. 

Zatem ten sposób wpływania na drugiego człowieka, grupy ludzi czy też pań-
stwo w relacji z innym państwem stanowi stały składnik rzeczywistości, w któ-
rej różne podmioty konkurują ze sobą o jakieś szczególne dobro (np. pozycję 
międzynarodową, bezpieczeństwo, kontrolę nad określonymi zasobami, zwy-
cięstwo militarne). Kłamstwo w tym kontekście może zresztą funkcjonować:
– jednostkowo jako narzędzie polityki (dotycząc konkretnej sprawy lub 

osoby), 
– układać się we wzajemnie powiązane ze sobą ciągi narracyjne (dotyczące 

przebiegu, oceny czy interpretacji bardziej złożonych zjawisk, ciągów 
wydarzeń lub procesów społecznych), 

– lub też stanowić składnik skomplikowanych operacji, gdzie informa-
cja (operacje informacyjne) odgrywa istotną rolę, torującą drogę innym 
narzędziom polityki. 
16 Szerzej zob. T.L. Thomas, Russia’s reflexive control theory and the military, „Journal of 

Slavic Military Studies” 2004, no. 2, s. 237–256, DOI:10.1080/13518040490450529; Ch. Paul, 
M. Matthews, The Russian ‘Firehouse of Falsehood’ propaganda model. Why it might work 
and options to counter it, RAND Corporation 2017, www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.
html/ (dostęp 18.11.2020); M. Wojnowski, Zarządzanie refleksyjne jako paradygmat rosyjskich 
operacji informacyjno-psychologicznych w XXI w., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 
2015, nr 12, s. 11–36.

17 C. Kasapoglu, Russia’s renewed military thinking. non-linear warfare and reflexive control, 
NATO Defence College, „Research Paper” 121, Rome 2015, www.ndc.nato.int/news/news.
php?icode=877 (dostęp 9.12.2020). 
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Pojęcie „dezinformacja” ma zresztą wiele synonimów, jak: propaganda, 
socjotechnika, inżynieria społeczna, perswazja, czyli techniki społecznej 
manipulacji. Oznaczają one systematyczne propagowanie przekazów o cechach 
informacji przygotowanych w sposób tendencyjny, celem wywołania określonych 
zachowań lub postaw18. Ich wspólnymi elementami są:
– wykorzystywanie narzędzi społecznych, które pozwalają na oddziaływania 

manipulacyjne nakłaniające decydentów do określonego postępowania, 
– dobrowolność wywołanych zachowań,
– świadomość celowego szkodzenia obiektowi dezinformacji,
– świadomość dysponenta dezinformacji, że wywoływane skutki (decyzje) 

niekoniecznie leżą w najlepszym interesie decydenta, za to sprzyjają inte-
resom źródła manipulacji19.
Decydentem może być tu jednostka (osoba podejmująca jakieś działa-

nia – np. akt głosowania w demokratycznych wyborach), organ państwa czy 
grupa społeczna wywierająca presję na konstytucyjnie umocowane władze 
państwowe. Dezinformację zatem, zależnie od jej przeznaczenia, wagi celów, 
jakich osiąganie wspiera oraz złożoności służących temu mechanizmów, 
można podzielić na: 
1) doraźną i prostą (taktyczną) dla sytuacji najprostszych, jak wywołanie 

określonej zmiany zachowania (np. jednorazowa decyzja),
2) złożoną (operacyjną), gdy funkcjonuje w dłuższych lub powtarzalnych ciągach 

czasowych, dotycząc zagadnień wielowątkowych, nie będących jednostkową 
sytuacją decyzyjną (np. podważenie zaufania do demokratycznie wybranych 
władz, autorytetów w jakiejś dziedzinie wiedzy, ustaleń nauki itp.),

3) strategiczną, gdzie służy osiąganiu celów długofalowych, dotyczących naj-
ważniejszych (żywotnych) spraw, tak właśnie zdefiniowanych przez dyspo-
nenta działań dezinformacyjnych, np. wywołanie trwałej zmiany w sposo-
bie myślenia czy oceny zjawisk. 
Przy jej pomocy państwa mogą ofensywnie wpływać na procesy komuni-

kacyjne i decyzyjne innych uczestników stosunków międzynarodowych, wska-
zując kierunek pożądanych zmian, legitymizując własne cele i konsolidując 
własną wspólnotę oraz obniżając koszty takich działań (w relacji do kosztów 
innych metod). Mogą też bronić swoich decyzji i zachowań międzynarodo-
wych, ukrywać lub zafałszowywać rzeczywiste intencje, korzystając przy tym 

18 M.J. Mazarr i inni, Hostile Social Manipulation. Present Realities and Emerigng Trends, 
RAND Corporation, 2019, www.rand.org/pubs/research_reports/RR2713.html (dostęp 
30.11.2020).

19 Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz, Maszyny społeczne. Współczesna inżynieria społeczna 
i  innowacje socjotechniczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013. 
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z celowo spreparowanych i konsekwentnie powtarzanych treści oraz budując 
dla nich przyjazne środowisko i grono odbiorców. Mogą wreszcie realizo-
wać hybrydową strategię integrującą jednocześnie wiele celów wewnętrznych 
i zewnętrznych, ofensywnych i defensywnych.

Dezinformacja – jako niekończąca się opowieść

Dezinformacja może też mieć nieskończoną liczbę i postać nośników, 
od słowa mówionego – żartu czy zwykłej plotki powtarzanej wielokrotnie 
(dowolnie zmieniającej zawartość podczas „obiegu”), wystąpienia politycz-
nego, telewizyjnego wywiadu/debaty „pseudoautorytetów”, przez różne formy 
obrazu (zmanipulowane filmy, reklama, zdjęcia lub przedstawienia graficzne), 
dźwięku (muzyka oddziałująca na podświadomość, odpowiednie teksty popu-
larnych piosenek), po słowo pisane w formie artykułu prasowego, innego 
komunikatu, czy też tekstu powielanego w mediach społecznościowych. 

Osiem typów dezinformacji:
Satyra i parodia – w funkcji dyskredytowania obiektu dezinformacji lub 
bez intencji szkodzenia, ale z potencjałem ogłupiania odbiorcy.
Zwodnicza treść – specyficzne wykorzystanie informacji dla z góry zamie-
rzonego przedstawienia faktu lub osoby.
Fałszywe treści podszywające się pod oryginalne źródło.
Sfabrykowana treść – w pełni sfałszowana informacja celem oszukania 
odbiorcy i wyrządzenia szkód.
Fałszywe związki – gdy tytuł tekstu lub obraz nie mają odzwierciedlenia 
w treści, lub znaczeniu.
Fałszywy kontekst – gdy prawdziwa treść jest przekazywana w fałszywym 
kontekście.
Zmanipulowana treść – gdy oryginalna treść podlega zniekształceniu 
celem oszukania odbiorcy20.
Mit – odnawiający się przekaz zawierający empirycznie niepotwierdzalne 
złożone informacje21.

20 C. Wardle, H. Derakhshan, Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework 
for research and policymaking, Council of Europe, Strasbourg, October 2017, s. 17, www.
firstdraftnews.org/latest/coe-report/ (dostęp 1.12.2020).

21 Zob. R. Kupiecki, „Mit założycielski” polityki zagranicznej Rosji, „Sprawy Międzynaro-
dowe” 2019, nr 4, s. 77–105, DOI: 10.35757/SM.2019.72.4.03. Mity kreowane przez państwa
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A zatem treść dezinformacji często splata się integralnie z jego nośni-
kiem i pozornie niewinną formą (patrz ramka powyżej). Każda forma prze-
kazu zmanipulowanej informacji może też tworzyć opowieść żyjącą własnym 
życiem. Jej rodowodu i przeznaczenia można się domyślać zaś dopiero wtedy, 
gdy poznamy większy fragment złożonej opowieści, której jest częścią22. Spe-
cjaliści wskazują tu na wzajemne związki, chociaż formalną rozdzielność, 
trzech czynników:
• samej opowieści/narracji (czyli sposobu ukazywania określonych zdarzeń),
• jej konkretnego przekazu (opowieści zamkniętej w tekście, lub innej for-

mie utrwalenia),
• fabuły (porządkującej opis i interpretację zdarzeń pod względem kontek-

stu, czasu, miejsca, czy też określonych moralnie ról w prostym schemacie 
dobra i zła).
Wzajemne związki przekazu, fabuły i narracji mogą tworzyć nieskończenie 

liczne wersje przedstawień (modyfikacji fabuły), zależnie od potrzeb, audy-
torium do którego są kierowane oraz możliwości medium wykorzystywanego 
w tym celu. Sam przekaz stanowi zaś jedynie, specyficzną dla czasu i miejsca, 
konkretyzację narracji, która będąc z istoty konstrukcją nadrzędną funkcjo-
nuje niezależnie od swych nośników i zapisów23. Przekaz taki pełni rolę ściśle 
służebną wobec kluczowych celów polityki i ma dla niej tylko taką wartość 
jak użyteczność dla określonej sprawy, lub rezultat który zdolny jest wywoły-
wać. Można (a nawet trzeba) więc go zmieniać, zachowując konsekwencję nie 
w odniesieniu do jego treści, ale jedynie do nadrzędnego założenia, któremu 
ona służy. W polityce zagranicznej korzystającej z takich narzędzi idzie jednak 
o zagregowany efekt różnych przekazów w ramach spójnej narracji strategicz-
nej. Jej celem jest bowiem specyficzne oddziaływanie informacyjne na debatę 
międzynarodową lub sytuację w państwie obcym, zgodnie z potrzebami strony 
prowadzącej dane działania. 

mogą w polityce zagranicznej korzystać z licznych narracji, zmanipulowanych, jeśli idzie 
o prawdziwość faktów i sposób ich przedstawienia. Mogą zmieniać się z biegiem czasu 
oraz podlegać modyfikacjom i aktualizacjom, zależnie od potrzeb ich dysponenta, jak też 
zmieniającego się otoczenia.

22 M. Bal, Narratology. Introduction to the theory of narrative, University of Toronto 
Press, Toronto 2009; T.E. Ricks, Narratives are about ‘meaning’, not ‘truth’, „Foreign Poli-
cy” z  3.12.2015, www.foreignpolicy.com/2015/12/03/narratives-are-about-meaning-not-truth 
(dostęp 16.09.2019).

23 J.H. Kołodziej, Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne 
przymiarki, „Polityka i  Społeczeństwo” 2017, nr 1, s. 26, DOI:10.15584/polispol.2017.1.2.
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Dezinformacja  
– wrażliwość społeczeństw demokratycznych

Zwielokrotniona możliwościami współczesnej technologii cyfrowej dyna-
mika i złożoność tych zjawisk, już w punkcie wyjścia czyni rzeczą niezwykle 
trudną rozpoznawanie i zorganizowane zwalczanie dezinformacji oraz izolo-
wanie i usuwanie nieprawdziwych treści z publicznego obiegu. Siła oddziały-
wania danego przekazu zależy bowiem od wielu czynników, takich jak:
– charakter środowiska, w jakim operuje (np. społeczeństwo otwarte i demo-

kratyczna natura debaty publicznej), 
– determinacja dysponenta w sprawie jego wykorzystania w kraju i zagranicą, 
– społeczna afirmacja treści i zaangażowanie emocjonalne odbiorców, 
– intensywność powtórzeń pożądanych treści dokonywanych przez źródła 

uznane za wiarygodne, 
– odwołanie się do ogólnego stanu świadomości będącej potoczną wiedzą 

wyjściową, 
– niekonsekwencja w zakresie kontrnarracji broniącej się strony. 

I tak np. demokratyczna struktura debaty publicznej cechująca zachod-
nie społeczeństwa i systemy polityczne sprawia, że rządzący i rządzeni korzy-
stają z zasadniczo tych samych źródeł informacji. Obie strony przyjmują także 
za rzecz naturalną trwałą obecność w przestrzeni informacyjnej przekazów 
innych niż własne. Tym samym informacje fałszywe mogą tam nie tylko być 
tolerowane, ale i z uwagi na kulturę polityczną, łatwiej zyskiwać status rów-
nouprawnionych stanowisk w debacie. Stawia to w sytuacji uprzywilejowanej 
beneficjentów ofensywnych narracji dezinformacyjnych, których celem jest 
wpływanie na stan świadomości i procesy decyzyjne zachodnich społeczeństw.

Odmiennym przykładem w tej mierze jest Rosja (i naśladujące ją Chiny) 
– współcześnie jedno z państw najbardziej agresywnie korzystające w swej 
polityce zagranicznej z operacji dezinformacyjnych wymierzonych w państwa 
zachodnie. Państwo silnie aspiruje tu do ochrony i jest dość skuteczne (choć 
w przeciwieństwie do czasów sowieckich już nie jest monopolistą) w kontroli 
pojawiających się w nim treści. Czyni to za pomocą rozwiązań prawnych pena-
lizujących uznawane za wrogie działania informacyjne, struktury właścicielskiej 
mediów (ograniczenie udziału podmiotów zachodnich), propagandy państwo-
wej w mediach oraz kontroli Internetu i programów edukacyjnych w szkołach24. 

24 K. Giles, Handbook of Russian information warfare, NATO Defence College, „Fel-
lowship Monograph” 9, Rome 2016, s. 27−30, www.researchgate.net/publication/313423985_
Handbook_of_Russian_Information_Warfare (dostęp 1.12.2020).
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Ogranicza to dopływ zewnętrznych treści i otwiera rosyjską opinię publiczną 
na oddziaływanie rządowych narracji politycznych rozwijanych w duchu spe-
cyficznego i  kontrolowanego wykładu narodowych interesów. Budując na 
oczywistości odbioru przez Rosjan własnej odmienności od świata zachod-
niego, zostawia się tu niewiele przestrzeni dla treści zewnętrznych, uzasadnia-
jąc „patriotyczne wzmożenie” i potrzebę mobilizacji wokół celów wskazanych 
przez władze państwowe25. Strona rosyjska przejawia nie tylko inicjatywę, ale 
posiada również przewagę w zakresie intensywności stosowanych środków. Ma 
wreszcie wsparcie aparatu państwowego, własnych służb specjalnych, biznesu 
i agentury wpływu. Powyższe podnosi potencjalną skuteczność stosowanych 
środków, niezależnie od przyjętej miary sukcesu. Może być nią np. korzystne 
dla siebie wpłynięcie na procesy decyzyjne lub „tylko” przeniknięcie sprepa-
rowanej informacji do świadomości społeczeństw Zachodu, podważenie ich 
zaufania do własnych źródeł informacji, autorytetów oraz instytucji i w rezul-
tacie zwiększenie ich podatności na rosyjski punkt widzenia. Bywa to osią-
gane drogą bezpośredniego docierania do wybranych osób i środowisk lub też 
poprzez wykorzystanie tradycyjnych mediów, dyskusji eksperckich czy mediów  
społecznościowych. 

„BHP” użytkownika i wytwórcy informacji

Zawsze, gdy dociera do nas informacja, która nas zaniepokoi, wzbudzi inten-
sywne emocje, warto odczekać, uspokoić się, znaleźć tę informację w innym 
medium, poszukać źródła. Nie dajmy się ponieść emocjom, nie przekazujmy 
takiej informacji w mediach społecznościowych czy wiadomościach do bli-
skich. Warto też wyjść ze swojej bańki informacyjnej, rozmawiać z  ludźmi 
o różnych poglądach. Sięgać po sprawdzone, uznane źródła. Kluczowa jest 
świadomość, że ktoś może dezinformować celowo i może mieć w tym interes. 
Z doświadczenia reporterskiego wiem, że dobrym testem – nie tylko w sytu-
acji styczności z fake newsem – jest zadanie sobie pytania: czy na pewno mam 
rację? Gdzie jeszcze mogę to sprawdzić?26

25 Zob. M. van Herpen, Putin’s propaganda machine. Soft power and russian foreign policy, 
Rowman & Littlefield Publishers, London 2015; R. Diresta, S. Grossman, Potemkin pages 
and personas: assessing GRU online operations 2014−2019, Stanford University, Stanford  
2019.

26 B. Biel, B. Grysiak, Musimy odkłamywać fake newsy, „Rzeczpospolita” z 15.11.2020.
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Dezinformacja – zwalczanie

Skuteczne zwalczanie dezinformacji przez państwa demokratyczne, zanim 
rzecz dotknie kwestii techniki wykrywania i reagowania, staje się problema-
tyczne już na poziomie ich systemów politycznych i prawnych. Nie tylko bowiem 
zachęcają one do pluralizmu mediów i przekazywanych przez nie informacji, 
ale skutecznie ich bronią. Takie postępowanie ma w dodatku przyzwolenie spo-
łeczne umocnione dekadami wychowania w kulturze wolności, tolerancji i swo-
body wyboru. Dezinformatorzy często więc korzystają z osłony, jaką dają spo-
łeczeństwa otwarte oraz niekonsekwentne działania operatorów medialnych. 

Ten sam mechanizm wikła weryfikatorów informacji oraz instytucje spe-
cjalizujące się w zwalczaniu dezinformacji w niekończące się i nie zawsze roz-
strzygalne dyskusje o granicach między prawem do opinii (wolnością słowa) 
a celową dezinformacją, o zdolności odróżnienia przekaźnika dezinformacji 
od jej źródła, czy też intencjach towarzyszących działaniom w przestrzeni dez-
informacyjnej. Uprawnione (w kategoriach bezpieczeństwa i ochrony swobód 
obywatelskich) działanie w sferze zwalczania dezinformacji dzieli od krępo-
wania swobody mediów, czy zgoła cenzury, nie zawsze dostrzegalna granica.

Jeśli nawet pominąć te obawy, pojawiają się kwestie techniczne dotyczące 
skutecznego wykrywania dezinformacji, przedstawienia jej dowodu, wykry-
cia sprawcy i naprawienia szkody. Każda z tych faz procesu stwarza problem, 
jak również w punkcie wyjścia oznacza spóźnienie w stosunku do działania 
sprawcy i wielokrotności powtórzeń fałszywych informacji. Pojawia się rów-
nież kwestia, kto (organy i służby państwowe, media korzystające z technolo-
gicznych filtrów ruchu w sieci, organizacje społeczne, aktywiści?) ma zdolność 
i prawo do takich działań oraz w jakim stopniu, w jakich obszarach (eduka-
cja?) wszystkie te podmioty są zdolne i powinny ze sobą współpracować.

Wyjąwszy kwestię konieczności uświadomienia sobie przez państwa i spo-
łeczeństwa, nieuchronności koegzystowania z informacyjnymi anomaliami, 
skuteczność walki z nimi powinna bazować na dwóch czynnikach:
– prewencji, opartej na społecznej edukacji medialnej, zdolnej wytwarzać 

od najmłodszych lat u odbiorców informacji postawy krytyczne, nawyki 
sprawdzania wiarygodności oraz umiejętności w tym zakresie, a co za tym 
idzie daleko idącą odporność na zagrożenia stąd płynące,

– strategiach i procedurach reagowania na dezinformację, zmierzających do 
usuwania ich z infosfery oraz korygowania zafałszowanych treści. Techno-
logia, która wspiera dezinformatorów, może w tym wypadku służyć także 
zwalczaniu ich działalności (blokowanie i filtrowanie określonych treści, 
maszynowe rozpoznawanie dezinformacji itp.).
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Co zrobić by skuteczniej zwalczać dezinformację?27

Firmy technologiczne:
Stworzyć międzynarodowe mechanizmy doradcze oparte na współpracy 
i wymianie dobrych praktyk.
Tworzyć standardy maszynowego tworzenia treści.
Wyeliminować finansowe zachęty sprzyjające dezinformacji (powiązanie 
„klikalności” treści z zyskiem).
Poprawić narzędzia wykrywania i eliminowania dezinformacji z Internetu. 
Rozwijać narzędzia fact-checking i weryfikacji wytwórcy informacji.

Rządy:
Współpracować w dziedzinie wykrywania i mapowania zagrożeń dezin-
formacyjnych.
Regulować treści internetowe (przejrzystość, finansowanie, technologie).
Wspierać media publiczne, badania i edukację.
Wspierać edukację technologiczną społeczeństw i rozwijać świadomość 
zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Media:
Współpracować i wdrażać wspólne standardy zarządzania przestrzenią 
informacyjną.
Wdrażać standardy etyczne pracy mediów.
Demaskować fałszywe treści i ich wytwórców oraz usuwać tego typu treści.
Poprawiać jakość informacji i tytułów wiadomości (tzw. pasków).
Edukować odbiorców informacji.

Społeczeństwo obywatelskie:
Rozwijać edukację publiczną i badania w zakresie zagrożeń informacyj-
nych i nowych mediów.
Opracować nowe standardy edukacji powszechnej i zawodowej odpowia-
dające tempu rozwoju społecznego.
Uczciwie pośredniczyć między wytwórcami i użytkownikami informacji.

27 Wybrane rekomendacje raportu przygotowanego pod auspicjami Rady Europy, zob. 
C. Wardle, H. Derakhshan, Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for 
research and policymaking, Council of Europe, Strasbourg, October 2017, s. 80–85, www.
firstdraftnews.org/latest/coe-report/ (dostęp 1.12.2020).
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Dezinformacja – próba konkluzji

Powszechność dezinformacji (i motywowanych wrogością technik wpływu 
społecznego) tworzy globalne zagrożenie dla jednostek, państw oraz ich 
gospodarek i systemów politycznych. Demokratyzacja w sferze dostępu do 
informacji, oparta na zdobyczach technologii i nowych mediach (społecz-
nościowych) nie tylko pomnożyła społeczne interakcje, ale geometrycznie 
zwiększyła liczbę informacji wprowadzanych do globalnego obiegu (a wraz 
z tym pokusę operacji informacyjnych opartych na dezinformacji)28. 

W tym kontekście mówi się nawet o „globalnej pandemii informacyjnej” 
(infodemii), „globalnym zanieczyszczeniu informacji” (ang. information pol-
lution), czy też nieładzie informacyjnym (ang. information disorder) mających 
zasadniczo odmienny charakter aniżeli znane z historii przypadki dezinfor-
macji. We współczesnym świecie „skażona informacja” przestaje być bowiem 
anomalią, stając się zjawiskiem powszechnym. Koegzystuje ona z rzetelną 
wiedzą opartą na zweryfikowanych i prawdziwych informacjach. Tworzy 
nawet własne „bańki” skupiające odbiorców przekonanych np. o szkodliwo-
ści powszechnych szczepień, płaskości globu, istnieniu ogólnoświatowych spi-
sków, tajnych grup rządzących globalną polityką itd. Takie samopowielające 
się „bańki (dez)informacyjne” mogą mieć – zależnie od tematu – wymiar 
lokalny lub globalny. 

Trwająca rewolucja technologiczna przynosząca wzrost mocy oblicze-
niowej komputerów i rozwiązania systemowe wzmacniane różnymi zastoso-
waniami tzw. sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), stworzy 
w przyszłości nowe możliwości zarówno działaniom dezinformacyjnym, jak 
też metodom ich zwalczania. AI, „żywiąca się” wielkimi zbiorami danych, 
rzuci wyzwanie ochronie informacji i systemów ich przetwarzania, prywatno-
ści i bezpieczeństwa danych, jakie codziennie ludzie kierują bezwiednie do 
sieci i zaufanych instytucji. Szczególne zagrożenie dotyczy jednak ludzkiej 
tożsamości jako obiektu fałszerstwa wizerunku, głosu, lokalizacji, intencji, 
dorobku i reputacji czy w szerszym zakresie – prowadzenia kampanii celowej 
dezinformacji. Techniki tego rodzaju znane jako deepfake niosą ryzyko o cha-

28 Błyskawiczna ekspansja mediów społecznościowych zmieniła układ sił w sferze 
informacyjnej. Media tradycyjne straciły na znaczeniu i z wolna przenoszą działalność do 
sieci. Obecnie informacje publikować może każdy – zawodowy dziennikarz, „publicysta, lub 
sygnalista obywatelski przekonany o swej misji”, bloger czy influencer korzystający z social 
media. Użytkownicy Internetu nie są jedynie odbiorcami komunikatów, ale mogą mieć nie-
ograniczony i bezpośredni wpływ na ich kreację i rozprzestrzenianie się, np. udostępniając 
lub komentując wybrane przez siebie treści.
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rakterze kryminalnym – jeśli byłyby wykorzystane do popełnienia przestęp-
stwa – lub politycznym, gdy obiektem fałszerstwa stałby się przywódca pań-
stwa o sfabrykowanej tożsamości, wypowiadający np. treści delegitymizujące 
własne przywództwo lub stanowiące zagrożenie dla pokoju. AI daje w tej mie-
rze możliwości przewyższające dostępne aplikacje rozrywkowe (pozwalające 
ukazać każdego w dowolnym miejscu i stylizacji)29. 
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Wybrane studia przypadku  
systemowych działań dezinformacyjnych:  

Rosja i Chiny

Czas pokaże, czy rok 2020 przejdzie do historii dezinformacji w stosunkach 
międzynarodowych jako moment przełomowy i na ile doświadczenia z pande-
mią COVID-19 utrwalą zachowanie Chin jako aktora posługującego się dez-
informacją wobec zagranicy w coraz większym stopniu. Jedno jest jasne: kry-
zys pandemiczny doprowadził do raczej bezprecedensowej korelacji strategii 
komunikacyjnych Rosji i Chin, stając się impulsem do wzmocnienia współ-
pracy propagandowej i medialnej obu stron. W tym szczególnym partnerstwie 
Rosja pozyskała sojusznika w swojej oportunistycznej ofensywie dezinfor-
macyjnej, Chiny natomiast obrońcę przed zarzutami sprawstwa wirusowego 
kryzysu globalnego.

Niemniej, mimo określonych podobieństw celów i metod dezinformacji 
ze strony obu tych państw, mimo połączenia ich wysiłków i działań, obserwa-
torzy, analitycy i praktycy komunikacji na Zachodzie muszą wziąć pod uwagę 
dość istotne różnice dotyczące działań obu tych państw. Dotyczy to, zarówno 
ich bieżących oraz długofalowych celów oraz metod, jakimi się posługują. 

Rosja stoi za bezwzględną większością dezinformacji i medialnych ope-
racji wpływu na świecie. Chiny od dość niedawna zaczęły powielać schematy 
agresywnej dezinformacji na wzór rosyjski. Oceniając ich starania można 
orzec, że się tego stylu komunikacji Pekin się dopiero uczy. Rosja jest wobec 
Zachodu bardziej asertywna i zakłada, iż metodą pozyskiwania z jego strony 
respektu jest przede wszystkim strach. Chiny są bardziej reaktywne, kreowa-
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nie zaś uznania międzynarodowego w ich wizji polega mniej na wywoływaniu 
strachu, a bardziej podziwu i uznania dla swoich osiągnięć. 

Oba państwa dążą do przekształcenia istniejącego porządku międzyna-
rodowego i wzmocnienia swojej roli, kosztem dotychczasowych globalnych 
liderów i zasad, na jakich opiera się porządek międzynarodowy. Rosja wydaje 
się przy tym akceptować perspektywę chaosu towarzyszącego ewentualnemu 
– choć bardzo mało prawdopodobnemu – rozpadowi zachodnich wspólnot, 
podczas gdy Chiny preferują stopniową zmianę.

Na to nakłada się asymetria środków i w konsekwencji preferowanie przez 
Rosję wobec zagranicy stosowania korupcji – przede wszystkim politycznej, 
zaś przez Chiny ekonomicznej. Chiny są przy tym informacyjnie zamknięte, 
a ich władze dążą do pełnej kontroli przestrzeni komunikacyjnej. Rosja zaś, 
mimo dość ścisłej kontroli własnej infosfery, toczy jednak bój o rząd dusz na 
własnym podwórku.

W końcu, wyraźna ambicja Pekinu do napisania na nowo historii pandemii 
2020 r. pomijającej jej początki w ChRL, ma znaczenie zdecydowanie bardziej 
długofalowe. Jest nakierowana nie tylko na odbudowanie nadszarpniętego 
wizerunku międzynarodowego tego państwa, ale przede wszystkim związa-
nej z nim „miękkiej siły” jako instrumentu realizacji interesów politycznych 
i gospodarczych.

Rosja – zasłona dymna: ukrycie swoich działań 
i dezorientacja przeciwnika

Rosja uchodzi za niechlubnego sprawcę zdecydowanej większości zidenty-
fikowanych i opisanych działań systemowej dezinformacji wymierzonej w inne 
państwa. Czy czyni tak ze względu na zranioną duszę i brak pogodzenia się 
z upadkiem imperium? Jak zawiedziony (we własnej opowieści przez Zachód) 
partner szuka kompensacji nieudanego związku1? Czy wreszcie dlatego, że… 
tak może i „jak wiejski zabijaka, chce pokazać światu, że jest w stanie zrobić 
to, co tylko jej się podoba”2? 

1 O micie „zdrady Rosji przez Zachód” pisze wnikliwie R. Kupiecki, Mit założycielski 
polityki zagranicznej Rosji, „Sprawy Międzynarodowe” 2019, nr 4, s. 77–105, www.research-
gate.net/publication/344069207_ROBERT_KUPIECKI_Mit_zalozycielski_polityki_zagranicz-
nej_Rosji (dostęp 18.12.2020).

2 Tak uważa Andriej Iłłarionow, w przeszłości bliski doradca W. Putina, w wywiadzie 
dla Jessikki Aro, zob. J. Aro, Trolle Putina, Wydawnictwo SQN, Kraków 2020, s. 16. 
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Przyczyny dezinformacji

W gruncie rzeczy istnieje ku temu wiele przyczyn i powodów, jak również 
dostatecznie długa tradycja podobnych działań, opisanych w licznych anali-
zach. Spośród nich na gruncie polskim cenne są między innymi publikacje 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pióra Agnieszki Leguckiej 
czy Ośrodka Studiów Wschodnich autorstwa Jolanty Darczewskiej i Marii 
Domańskiej3, czy też autorów publikujących w periodyku „Przegląd Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego”. W ocenie piszącego te słowa, jedną z jej współcze-
snych przyczyn jest również utożsamianie przez wąską grupę obecnych wład-
ców Rosji swych własnych interesów, w tym niewyobrażalnych dla zwykłego 
Rosjanina gigantycznych korzyści biznesowych, z jej interesami narodowymi. 
Takie i inne motywacje doprowadziły niestety do zupełnej utraty skrupułów 
i hamulców tej grupy w zafałszowywaniu rzeczywistości na użytek polityki. 
Tworzy ona toksyczną zasłonę dymną, która w oglądzie i zrozumieniu otocze-
nia otumania i zaślepia zarówno ją samą, jak i większość jej rodaków, a nie-
kiedy, niestety, także adresatów w innych krajach.

Lekcją intencji tej grupy w jej relacjach międzynarodowych były już wyda-
rzenia w Estonii w 2007 r. wokół przenosin pomnika żołnierza sowieckiego 
z centrum stolicy na cmentarz talliński (tzw. Żołnierza z Brązu), a przede 
wszystkim wojna w Gruzji w 2008 r. Jednak, jak pokazało życie, lekcją przez 
Zachód odrobioną niedostatecznie.

Dezinformację, czy szerzej manipulowanie informacją, w całościowym 
hybrydowym wymiarze – wraz z elementami cybernetycznymi, operacjami spe-
cjalnymi, w tym pod progiem bezpośrednich działań wojskowych oraz korup-
cją polityczną – często i w istocie niewłaściwie określa się za M.  Galeottim 
mianem doktryny Gerasimowa4. Faktycznie, rosyjski szef sztabu generalnego, 
w krótkim wystąpieniu opublikowanym w niszowym periodyku5 charaktery-
zował bowiem działania nie Rosji a – w jego mniemaniu – Zachodu, który 
to miał zdobywać kolejne dla siebie przyczółki bez jednego wystrzału, w dro-

3 Prace te są uwzględnione szerzej w bibliografii niniejszego opracowania. W tym miejscu 
zwracamy uwagę na komentarz dot. polityki historycznej Rosji, zob. M. Domańska, Mocar-
stwowy mit wojny we współczesnej polityce zagranicznej Kremla, Ośrodek Studiów Wschodnich, 
Warszawa, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2019-12-31/mocarstwowy-mit-
wojny-we-wspolczesnej-polityce-zagranicznej (dostęp 6.12.2020).

4 Sam Galeotti przyznał, iż z taką etykietą się pospieszył, www.inmoscowsshadows.
wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/ (dostęp 
12.12.2020).

5 Generał nie zadał sobie naturalnie trudu, by przeanalizować ich rzeczywiste przyczyny, 
www.vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf (dostęp 12.12.2020).
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dze kolorowych rewolucji. Wystarczyło, że zapewnił sobie panowanie nad 
ludzkimi emocjami i w konsekwencji działaniami. Zdaniem Gerasimowa, 
Rosja powinna odpowiedzieć Zachodowi tym samym. Można sobie zatem 
wyobrazić Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 
w generalskim gabinecie nad rozłożoną mapą globu ziemskiego, z najwięk-
szym państwem terytorialnym w jej centrum i prominentnie wyeksponowaną 
maksymą innego wodza, z odległej o dwadzieścia pięć wieków epoki, gło-
szącą mianowicie iż: „największym osiągnięciem jest pokonanie wroga bez  
podejmowania bitwy”6. 

Tak oto, parafrazując innego klasyka, dezinformacja i szerzej pojęte dzia-
łania hybrydowe zostały przez Rosję podniesione obecnie do poziomu wojny 
prowadzonej innymi metodami, szczególnie gdy – przy asymetrycznych poten-
cjałach ekonomicznych – wychodzi jej to znacznie taniej.

Dezinformacja – cele, metody i środki

Rosja rozwija zatem i stale adaptuje do nowych możliwości swój arse-
nał tzw. aktywnych działań (hybrydowych), czego genezę naszkicował Robert 
Kupiecki w pierwszej części niniejszego opracowania. W ich zestawie wio-
dącą rolę w praktycznym manipulowaniu informacją i jej rozpowszechnia-
niu powierzono koncernowi prasowemu Rossija Siewodnia7 z jego zagra-
nicznymi pośrednio lub wprost podlegającymi ekspozyturami RT (dawniej 
Russia Today) i Sputnik8. Został on zaopatrzony w budżet większy od budżetu 
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i umocowany ustawowo jako 
przedsiębiorstwo państwowe o znaczeniu strategicznym. Do nielegalnych 
operacji w Internecie stworzono kryptoośrodki, z niesławną Agencją Badań 
nad Internetem – ABI9 (ang. Internet Research Agency – IRA) na czele i pseu-
doniezależne agencje prasowe i media, w tym zagraniczne. Przykładem są 

6 Sun Tzu, Sztuka wojenna, Amber Books, 2011, s. 17.
7 J. Godzimirski, M. Østevik, How to understand and deal with Russian strategic commu-

nication measures?, Norwegian Institute of International Affairs, Policy Brief, 1/2018, www.
nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2490552/Policy%2bBrief%2b1%2bGo
dzimirski_%25C3%2598stevik%2b%2528003%2529.pdf?sequence=2&isAllowed=y (dostęp 
20.12.2020).

8 M.L. Richter, What We Know about RT (Russia Today), European Values, Prague, 
10.9.2017, www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2017/09/What-We-Know-about-RT-
Russia-Today-1.pdf (dostęp 17.12.2020).

9 J.C. Wong, Russian agency created fake leftwing news outlet with fictional editors, Face-
book says, „The Guardian”, www.theguardian.com/technology/2020/sep/01/facebook-russia-
internet-research-agency-fake-news (dostęp 6.12.2020).



Wybrane studia przypadku systemowych działań dezinformacyjnych… 37

między innymi portale Baltnews, operujące w Państwach Bałtyckich pod nie-
udolnie skrywaną kontrolą Rossiji Siewodnia10, czy powiązana z ABI Fede-
ralna Agencja Informacyjna (ang. Federal News Agency). Sputnik ma ponad 
trzydzieści wersji językowych, a ich zasięg świadczy o geograficznych czy 
raczej geopolitycznych priorytetach. Łączone tym sposobem w sieć media 
tradycyjne, online i społecznościowe umożliwiają sterowanie strumieniem  
(dez)informacji wprowadzając ją również mniej lub bardziej skutecznie 
w obieg miejscowych środków masowego przekazu. W efekcie pozwala im to 
wpływać na procesy społeczne i polityczne, w tym – jak pokazały „chociażby” 
wybory prezydenckie w USA w 2016 r. czy we Francji w 2017 r. – na przebieg 
kampanii wyborczych za granicą w czasie rzeczywistym.

Oprócz mediów państwowych wspieranych przez inne organy i służby pań-
stwa lub mediów przez państwo w różny sposób kontrolowanych, najczęściej 
przez powiązania polityczno-finansowe, w realizowanie działań dezinforma-
cyjnych zaprzęgnięto także inne grupy zawodowe. Dotyczy to np. części śro-
dowisk naukowych, sieci organizacji społecznych, finansowanych lub wspo-
maganych w inny sposób przez państwo, podporządkowany Kremlowi biznes, 
a także Cerkiew Prawosławną.

Lokalne zamiary Rosji wobec jej propagandowych i dezinformacyjnych 
„ofiar” są w  oczywisty sposób dywersyfikowane, ale przyświeca im jeden 
cel zasadniczy – przebudowania istniejącego porządku międzynarodowego. 
Polega to na rewizji jego pozimnowojennych podstaw i na napędzanym rewi-
zjonizmem dążeniu do przywrócenia Rosji roli globalnego superdecydenta 
i arbitra rozstrzygającego o losach innych państw w elitarnym koncercie naj-
większych mocarstw. Większość operacji komunikacji strategicznej służących 
temu celowi w różnych miejscach na świecie ma w sferze intencji pewne cechy 
wspólne, a mianowicie:
– wywoływanie poczucia zagrożenia, strachu, chaosu, jeśli nie konfliktu, 

w stosunkach wewnętrznych państw i ich relacjach międzynarodowych11,
– podważanie zaufania do demokratycznie wybranych rządów i ich polityk,

10 The National, Russia propaganda campaign revealed in Baltic state, www.thenation-
alnews.com/world/europe/russia-propaganda-campaign-revealed-in-baltic-state-1.765040 
(dostęp 4.12.2020).

11 Sputnik regularnie straszy III wojną światową. Media rosyjskie nakierowane zarówno 
na odbiorcę krajowego, jak i zagranicznego, wypełniają przestrzeń doniesieniami o manew-
rach, ćwiczeniach wojskowych, próbach z  nowymi systemami uzbrojenia, a władze kraju 
zaklinają rzeczywistość oświadczeniami o niezrównanym arsenale militarnym Federacji 
Rosyjskiej. Jednocześnie udział Rosji w globalnym produkcie wyniósł w 2019 r., wg Banku 
Światowego, 1,42% i się kurczy, a problemów socjalnych przybywa.
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– kreowanie wątpliwości w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa naro-
dowego, socjalnego i gospodarczego,

– podważanie wiary w samego siebie, we własny potencjał, wiarygodności do 
sojuszników, organizacji międzynarodowych, szczególnie NATO czy Unii 
Europejskiej,

– dzielenie i polaryzowanie społeczeństwa, 
– dyskredytacja grup i osób krytycznych wobec Rosji,
– kreowanie i promowanie środowisk prokremlowskich,
– w końcu, takie wpływanie na suwerenne decyzje państw, by odpowiadały 

możliwie najlepiej interesom Rosji.
Odpowiedzialny, myślący obywatel i wyborca jest w tych państwach 

z punktu widzenia Rosji niepożądany; wyborca to żołnierz współczesnego 
pola walki, którego trzeba pozyskać, wręcz zrekrutować dla siebie. W swo-
ich dezinformacyjnych poczynaniach i operacjach wpływu Rosja odwołuje 
się więc przede wszystkim do odczuć i emocji, eksploatując je na tle nacjo-
nalizmów i wszelkich innych negatywnych „izmów”, takich jak szowinizm, 
rasizm czy radykalizm (lista może być znacznie dłuższa). Wykorzystuje do 
tego grunt religii, ksenofobii, migracji, nierówności ekonomicznych czy kon-
trowersji społecznych, takich jak obowiązek szczepień, czy prawo do posiada-
nia broni. Notabene, większość z tych zjawisk świetnie identyfikuje z własnych 
doświadczeń historycznych. W tym paradygmacie racjonalność jest wrogiem, 
a emocjonalność i ignorancja sojusznikami.

Według dziennika „The New York Times”, posługujący się manipulacją 
czy kłamstwem dysponent, lub wykonawca takich operacji musi stosować się 
do siedmiu następujących przykazań: szukaj podziałów; wykreuj kłamstwo; 
opakuj je w pozory faktów; ukryj swój udział; znajdź pożytecznego idiotę; 
zaprzecz wszystkiemu; prowadź grę długofalowo12.
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najczęściej  we  własną   karykaturę.   Jakże   bowiem   inaczej   oceniać   taki  wpis   rzeczniczki   rosyjskiego  MSZ  
Marii   Zacharowej   na   portalu   społecznościowym   w  odpowiedzi   polskiemu   urzędnikowi:   „Bój   się   Boga,  
Stanisławie.   Tyle   kłamstw   i   brudu,   ile   polskich   polityków   wylało   w   stronę   Rosji,   wystarczyłoby   do  
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12   EUvsDisinfo,   Seven   commandments   of   fake   news,   www.euvsdisinfo.eu/seven-commandments-of-fake-news-new-york-times-
exposes-kremlins-methods/  (dostęp  11.12.2020).  
13  Ibid.  
14   o2.pl,   „Bój   się   Boga!”.   Rosja   znowu   atakuje   Polskę,   www.o2.pl/informacje/boj-sie-boga-rosja-znowu-atakuje-polske-
6575931656727520a  (dostęp  10.12.2020).  

Opracowanie własne na podstawie „The New York Times”13.

12 EUvsDisinfo, Seven commandments of fake news, www.euvsdisinfo.eu/seven-com-
mandments-of-fake-news-new-york-times-exposes-kremlins-methods/ (dostęp 11.12.2020).

13 Ibid.
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Skrytości czy zaprzeczeniu często towarzyszy prześmiewczość, jednak 
w zapale dyskredytowania wyimaginowanych wrogów humor, potencjalnie 
fenomenalny ku temu instrument, przekształca się najczęściej we własną 
karykaturę. Jakże bowiem inaczej oceniać taki wpis rzeczniczki rosyjskiego 
MSZ Marii Zacharowej na portalu społecznościowym w odpowiedzi pol-
skiemu urzędnikowi: „Bój się Boga, Stanisławie. Tyle kłamstw i brudu, ile 
polskich polityków wylało w stronę Rosji, wystarczyłoby do zapylenia rajskich 
sadów – napisała na Facebooku”14.

Propaganda kremlowska dywersyfikuje swoje komunikaty i metody ich 
przekazu w zależności od grup docelowych i sytuacji15. Za granicą celem są 
najczęściej młode pokolenia, a do pogłębiania podziałów socjalnych i eskalacji 
konfliktów wykorzystuje oportunistycznie wszelkiego rodzaju nadarzające się 
okazje i pojawiające się kryzysy. Tak jest z trwającą pandemią SARS-CoV-2, 
w której na przykład Sojusz Północnoatlantycki był przedstawiany w przeka-
zie Rosji jako organizacja nie tylko bezużyteczna, ale wręcz szkodząca spo-
łeczeństwom państw członkowskich, narażanym rzekomo na wzrost infekcji 
z powodu organizowanych ćwiczeń wojskowych. NATO Defence  College oce-
nił te rosyjskie działania jako niepozbawione skutków negatywnych dla wize-
runku sojuszu, szczególnie w krajach Europy najbardziej dotkniętych przez 
wirus w pierwszej fazie pandemii, takich jak Włochy16.

14 o2.pl, „Bój się Boga!”. Rosja znowu atakuje Polskę, www.o2.pl/informacje/boj-sie-boga-
-rosja-znowu-atakuje-polske-6575931656727520a (dostęp 10.12.2020).

15 Dezinformacja wewnętrzna nie jest głównym przedmiotem niniejszych rozważań, ale 
warto odnotować, że Kreml kontrolując u siebie niemal w pełni przestrzeń informacyjną, 
zohydza Zachód milionom Rosjan, którzy w  większości nadal czerpią wiedzę o świecie 
z kontrolowanych przez autorytarne państwo kanałów telewizyjnych. W tym przekazie pań-
stwa demokratyczne, Zachód, przedstawiane są jako zdegenerowane, anarchistyczne, rzą-
dzone przez skorumpowany i pozbawiony skrupułów establishment, targane wewnętrznymi 
konfliktami, agresywne wobec Rosji. O skuteczności propagandy rosyjskiej świadczy fakt, 
że jedynie 3% Rosjan uważa, że Skrypali otruli Rosjanie. Aż 28% myśli, że Brytyjczycy. 
Rbc.ru, Только 3% россиян связали отравление Скрипалей с российскими спецслужбами, 
25.10.2018, www.rbc.ru/politics/25/10/2018/5bd088539a794762be18d9af?from=main (dostęp  
10.12.2020).

Co więcej, jak twierdzi socjolog Centrum Levada (jednego z ostatnich w Rosji nie-
zależnych ośrodków badań socjologicznych), Denis Wołkow, liczni zwykli Rosjanie chęt-
nie rozprzestrzeniają oficjalną propagandę, gdyż po prostu chcą uczestniczyć w konflikcie 
z Zachodem. D. Wołkow, Carnegie.ru, Отравили – ну и что? Верят ли в России, что Москва 
ни во что не вмешивалась, www.carnegie.ru/commentary/77678?fbclid=IwAR1LZgM-
muuTHO_7WTOZcMKK9eEAmlsSP-vzttGZ09u_QFiaNMddpdX-Es0 (dostęp 10.12.20220).

16 A. Monaghan, Russian Grand Strategy and the COVID crisis, NATO Defence College, 
Policy Brief No. 22, www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=6 (dostęp 20.12.2020).
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Chociaż badacze i komentatorzy różnią się w ocenach skuteczności pro-
kremlowskiej propagandy za granicą, to w sytuacjach, gdy o wynikach może 
decydować niewielka grupa wyborców głosujących w tę czy inną stroną, bądź 
absencja ludzi zniechęcanych do udziału w wyborach, jej efekty mogą być 
rozstrzygające.

Wybrane państwa jako obiekty dezinformacji

Spójrzmy bliżej na przykłady rosyjskiej dezinformacji wymierzonej w Pol-
skę oraz – w dużym skrócie – w niektóre inne państwa z jej kręgu geograficz-
nego i sojuszniczego.

Polska

Od 2014 roku, na tle głębokiej degradacji stosunków z Zachodem po agre-
sji Rosji przeciw Ukrainie i nielegalnej aneksji Krymu, Polska stała się jednym 
z głównych państwowych obiektów rosyjskich manipulacji informacyjnych. 
Szczególnie w wymiarze polityki historycznej przybrały one bezprecedensową 
skalę i formy. W istocie mamy do czynienia z operacją specjalną, w której 
z ofiary II wojny światowej Polska jest kreowana przez Rosję na niemalże jej 
współsprawcę, a tej dyfamacyjnej kampanii lideruje głowa państwa. 

Jej przyczyny i cele prezentuje wspomniana już Maria Domańska z war-
szawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, wskazując między innymi na kon-
tekst rosyjskich dążeń do osłabienia wspólnot euroatlantyckich i jej poszcze-
gólnych członków17. Ktoś zapyta, jaki tutaj występuje związek między historią 
a teraźniejszością? Co ma wspólnego z dzisiejszym NATO i Unią Europej-
ską tak haniebna jak obecnie trwająca w Rosji rehabilitacja stalinizmu i retu-
szowanie współpracy Stalina i Hitlera? Czemu służy równoległe piętnowa-
nie przedwojennych rządów innych państw jako rzekomych sojuszników 
nazistowskich Niemiec? Czyż nie chodzi wyłączenie o sprawy propagandy 
wewnętrznej i konsolidacji społecznej wokół pewnych historycznych faktów 
i mitów? 

Otóż nie tylko. W tym „świecie przedstawień” zbudowanym z rosyjskich 
kłamstw „Polska jako sojusznik Hitlera” może uzasadniać dzisiejsze obawy 

17 M. Domańska, Mocarstwowy mit wojny we współczesnej polityce zagranicznej Kremla, 
OSW, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2019-12-31/mocarstwowy-mit-wojny-
we-wspolczesnej-polityce-zagranicznej (dostęp 6.12.2020).
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Moskwy w sferze bezpieczeństwa i osłabiać ważnego członka wspólnoty 
państw, którą Rosja świadomie przedstawia jako współczesnego przeciwnika. 
W narracji Moskwy, skoro Polacy zdradzali innych (Czechosłowacja – 1938) 
w przeszłości, to jaka jest gwarancja, że nie uczynią tego kiedyś ponownie. 
Jakkolwiek oburzająco czy abstrakcyjnie by to w Polsce brzmiało, to takie 
konstatacjei mogą za granicą budzić pewien rezonans. A w tej rosyjskiej nar-
racji historycznej ważne jest kreowanie kontekstu dla obecnych działań ope-
racyjnych. Dotyczy to także zabiegów dezinformacyjnych, które przy wyko-
rzystaniu dedykowanych portali społecznościowych, preparowanych fake 
newsów lub zmanipulowanych doniesień, czy w końcu fałszowania dokumen-
tów, owym „historycznym grzechom” dopiszą współczesną kontynuację18. 

Posłuchajmy „Aktualności Pilne 05.11.7528r. w Radio Sławenia” (frag-
ment < 5 min.)19, w których pojawia się na przykład absurdalny wątek 
„mocarstwowych ambicji Polski”, czy „pretensji” do historycznie należących 
do niej terytoriów obecnej Białorusi.
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Ta  audycja  mogłaby  się  wydawać  głupim  żartem  czy  satyrą,  tyle  że  nią  nie  jest  z  uwagi  na  medialne  

zasięgi   nadawcy.   Biorąc   pod   uwagę   jej   żenujący   poziom   zastanawia   jednocześnie,   jak   autor   zdołał  
wypromować  się  wśród  setek  tysięcy  internautów?  

Mniej  satyryczne  są  już  jednak  medialne  nagłówki  o  tym,  iż  „w  Sejmie  uważają,  że  stała  baza  USA  
w  Polsce  oznaczać  będzie  utratę  części  suwerenności”  (z  powołaniem  się  na  jednego  niezrzeszonego  posła),  
lub   (fałszywy)   „wywiad”   z   polskim   generałem   krytykującym   obecność   wojskową   USA   w   Polsce,   czy  
systematyczne   próby   dyskredytowania   dyslokacji   w  Polsce   batalionowych   grup   bojowych   NATO   oraz  
sojuszniczych  ćwiczeń  wojskowych.  
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18 Onet.pl, Polski poseł w rosyjskich mediach krytykuje lokalizację bazy USA w Polsce, 
www.wiadomosci.onet.pl/kraj/posel-janusz-sanocki-dla-rosyjskich-mediow-nie-dla-bazy-usa-
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wiadomosci.onet.pl/kraj/jak-dzialaja-rosyjskie-trolle-w-polsce/jmtzd5k (dostęp 6.12.2020).

19 Aktualności Pilne 05.11.7528 r. w Radio Sławenia, https://youtu.be/RO_XjTQBas0 
(dostęp 6.12.2020).



42 Tomasz Chłoń, Krzysztof Kozłowski

Ta audycja mogłaby się wydawać głupim żartem czy satyrą, tyle że nią 
nie jest z uwagi na medialne zasięgi nadawcy. Biorąc pod uwagę jej żenu-
jący poziom zastanawia jednocześnie, jak autor zdołał wypromować się wśród 
setek tysięcy internautów?

Mniej satyryczne są już jednak medialne nagłówki o tym, iż „w Sejmie 
uważają, że stała baza USA w Polsce oznaczać będzie utratę części suweren-
ności” (z powołaniem się na jednego niezrzeszonego posła), lub (fałszywy) 
„wywiad” z polskim generałem krytykującym obecność wojskową USA w Pol-
sce, czy systematyczne próby dyskredytowania dyslokacji w Polsce bataliono-
wych grup bojowych NATO oraz sojuszniczych ćwiczeń wojskowych.

26	  

  

  
Prokremlowskie  media  i  trolle  mierzą  naturalnie  szerzej  i  celują  w  inne  kluczowe  dla  bezpieczeństwa  

państwa  sfery,  jak  np.  energetyka,  trafiając  ze  swoim  przekazem  także  do  mainstreamu  polskich  mediów20,  a  
polskie  władze  i  Ambasada  RP  w  Moskwie  nie  narzekają  na  brak  pracy  w  przeciwdziałaniu  dezinformacji.  

  

     
  

Na   tym   tle  może   nasuwać   się   refleksja   o   iluzji,   jaką   u  wielu  mogło   utrwalać   przeświadczenie,   iż  
Rosja   akurat   w   przypadku   Polski   uzna,   że   próby   podważania   euroatlantyckich   aspiracji   Polaków   i   ich  
wiarygodności  sojuszniczej  są  z  góry  skazane  na  porażkę.  Nie  da  się  bowiem  podważyć  bardzo  wysokiego  
poparcia  wśród  Polaków  dla  członkostwa  Polski  NATO  i  UE  oraz  zakłamać  tragicznych  doświadczeń  Polski  
podczas  II  wojny  światowej,  milionów  ofiar,  a  także  wkładu  militarnego  Polaków  w  ostateczne  pokonanie  
nazistowskich  Niemiec.  Okazuje  się  jednak,  że  Rosja  nie  tylko  nie  ustaje  w  tych  wysiłkach,  ale  je  wzmaga,  a  
co   zastanawiające,   tak   jak   w   innych   państwach,   znajduje   w   tym   celu   tak   zwanych   opiniotwórczych  
pożytecznych  idiotów.    

Powyższe  polskie  przykłady  pokazują  zatem  jak  w  soczewce,  iż  Rosja  w  swej  grze  „na  długą  metę”  
podważa  to,  co  dla  funkcjonowania  państw  i  społeczeństw  jest  kluczowe:  tożsamość  i  stabilność  polityczną,  
bezpieczeństwo  i  wiarygodność.  

Estonia,  Litwa  i  Łotwa  

Jak   świadczy   casus   Polski,   Rosja   dyskredytuje   demokratycznie  wybrane   rządy   nie   przebierając  w  
środkach.   W   przypadku   Estonii,   Litwy   i   Łotwy   do   „klastra”   historycznej   i  euroatlantyckiej   narracji  
inkorporuje   element   etniczny.  W   skrajnych   enuncjacjach   neguje   trwałość   państwowości   tej   „trójki”   i   nie  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20  W.  Jakóbik,  LNG  z  USA  nie  pochodzi  z  Rosji.  Rosyjska  propaganda  w  polskiej  gazecie,  biznesalert.pl,  www.biznesalert.pl/lng-
usa-rosja-propaganda/  (dostęp  9.12.2020).  

Prokremlowskie media i trolle mierzą naturalnie szerzej i celują w inne 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa sfery, jak np. energetyka, trafiając ze 
swoim przekazem także do mainstreamu polskich mediów20, a polskie władze 
i Ambasada RP w Moskwie nie narzekają na brak pracy w przeciwdziałaniu 
dezinformacji.

Na tym tle może nasuwać się refleksja o iluzji, jaką u wielu mogło utrwalać 
przeświadczenie, iż Rosja akurat w przypadku Polski uzna, że próby podwa-
żania euroatlantyckich aspiracji Polaków i ich wiarygodności sojuszniczej są 
z góry skazane na porażkę. Nie da się bowiem podważyć bardzo wysokiego 
poparcia wśród Polaków dla członkostwa Polski NATO i UE oraz zakłamać 

20 W. Jakóbik, LNG z USA nie pochodzi z Rosji. Rosyjska propaganda w polskiej gazecie, 
biznesalert.pl, www.biznesalert.pl/lng-usa-rosja-propaganda/ (dostęp 9.12.2020).
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tragicznych doświadczeń Polski podczas II wojny światowej, milionów ofiar, 
a także wkładu militarnego Polaków w ostateczne pokonanie nazistowskich 
Niemiec. Okazuje się jednak, że Rosja nie tylko nie ustaje w tych wysiłkach, 
ale je wzmaga, a co zastanawiające, tak jak w innych państwach, znajduje 
w tym celu tak zwanych opiniotwórczych pożytecznych idiotów. 
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Powyższe polskie przykłady pokazują zatem jak w soczewce, iż Rosja 
w swej grze „na długą metę” podważa to, co dla funkcjonowania państw i spo-
łeczeństw jest kluczowe: tożsamość i stabilność polityczną, bezpieczeństwo 
i wiarygodność.

Estonia, Litwa i Łotwa

Jak świadczy casus Polski, Rosja dyskredytuje demokratycznie wybrane 
rządy nie przebierając w środkach. W przypadku Estonii, Litwy i Łotwy 
do „klastra” historycznej i  euroatlantyckiej narracji inkorporuje element 
etniczny. W skrajnych enuncjacjach neguje trwałość państwowości tej „trójki” 
i nie przyznaje się do ich ponad półwiekowej okupacji przez ZSRR, próbując 
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przekonywać świat, że stały się jego częścią dobrowolnie. Prezentuje je jako 
struktury słabe, gdzie rządy zamiast troszczyć się o socjalny poziom życia, 
tracą środki na obronę przed wyimaginowanym wrogiem.

Estonia i Łotwa, w których zamieszkuje duża grupa (ok. 25% całej 
 populacji) etnicznych Rosjan, są atakowane za rzekome dyskryminowanie 
mniejszości rosyjskiej na miejscowym rynku pracy czy w systemie szkolnictwa. 
Przekaz ten jest zatem koncentrowany na kluczowych dla ludzi sferach życia, 
w których władze mają jakoby wyrządzać rodakom Rosjan krzywdę. 

Litwie zarzuca się nie tylko nieudolne rządy prowadzące do wyludniania 
się państwa, ale podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych państw bałtyc-
kich, poddanie się „okupacji NATO”. Dodatkowe zarzuty to wspieranie ter-
roru w Białorusi czy samoograniczanie suwerenności wskutek presji Finlandii 
i Szwecji w kwestii elektrowni atomowej w Ostrowcu w Białorusi21, a nawet 
wypowiedzenie Rosji hybrydowej wojny.

Ukraina

Jeśli Państwa Bałtyckie – zdaniem Moskwy – mają słabe i nieudolne rządy, 
a nawet wątpliwą państwową wiarygodność, to Ukraina jest już wprost przed-
stawiana jako twór sztuczny, który nie powinien być państwem w ogóle, bowiem 
jednym narodem są wspólnie Rosjanie i Ukraińcy. Rosyjscy operatorzy dezin-
formacji akcentują, że ci drudzy, wykorzystani przez Zachód, zdradzili swych 
wschodniosłowiańskich braci podczas nielegalnego przewrotu na Majdanie. 
W jego wyniku do władzy doszli neofaszyści i nacjonaliści, krzywdzący mieszka-
jących w Ukrainie Rosjan i naruszający ich prawa socjalne, ekonomiczne i kul-
turowe, ich rudymentarne potrzeby. Pod tymi rządami Ukraina stała się wasa-
lem Zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, którym między innymi 
zezwoliła umieścić na swoim terytorium biologiczne laboratoria śmierci oraz 
wydała zgodę na wykorzystywanie swoich obywateli w tajnych amerykańskich 
doświadczeniach testowania szczepionki przeciwko koronawirusowi22. 

21 Państwa bałtyckie (i Polska) są na celowniku ze względu na obecność batalionowych 
grup NATO. Ale media rozpowszechniające treści skierowane przeciwko tym państwom na 
gruncie krajowym czynią to nierzadko także w celach czysto komercyjnych jako treści – nie-
stety – chodliwe. Zob. Atlantic Council’s Digital Forensic Lab, Propaganda for profit targets 
the Baltic states on YouTube. Fringe YouTube channels monetize pro-Kremlin narratives about 
the Baltic states, www.medium.com/dfrlab/propaganda-for-profit-targets-the-baltic-states-on-
youtube-b8bf78c32d78 (dostęp 7.12.2020).

22 Ukraina jest przypadkiem zasługującym na oddzielne szersze omówienie ze względu 
na skalę doświadczeń w omawianej tu problematyce. Dysponuje siłą rzeczy bogatą ekspertyzą 
w zakresie obrony przed dezinformacją, Wspólnie z NATO w ramach jednego z partnerskich 
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Finlandia i Szwecja

Finlandia i Szwecja – grzeszą w oczach Kremla przede wszystkim zbliże-
niem i zbyt daleką idącą cywilną i wojskową współpracą z NATO. Zasługują 
zatem na przykładne napiętnowanie przy zastosowaniu swoistej (dez)informa-
cji prewencyjnej, wskazującej na potencjalne koszty polityczne i ekonomiczne 
wzmacniania pronatowskiej orientacji tych państw. Taka prewencja ma ude-
rzać w partie mainstreamu Nordyków, eksploatując wrażliwe kwestie nie tylko 
odnoszące się stricte do polityki obronnej, ale również migracyjne, suweren-
nościowe (stąd gra na nastrojach antyunijnych) czy etniczne (dyskry minacja 
Rosjan w Finlandii). Towarzyszą temu hybrydowe par excellence działania 
polegające między innymi na nabywaniu nieruchomości w fińskim archipe-
lagu i tworzeniu z nich infrastruktury paramilitarnej23.

Finlandia jest również osobliwym przypadkiem obiektu napastliwej rosyj-
skiej narracji historycznej, która tworzy pewien dysonans z dość poprawnymi 
relacjami międzypaństwowymi na tle ogólnych stosunków Rosji z Zachodem. 
Przykładem prowadzonej w ten sposób swoistej polityki patriotycznej i jedno-
cześnie edukacji młodych rosyjskich pokoleń jest otwarcie w Karelii w 2020 r. 
przy granicy z Finlandią muzeum „fińskiego obozu koncentracyjnego” rekon-
struującego warunki, w jakich Finowie więzili rosyjskich jeńców w okresie 
II wojny światowej. Adresatem tego projektu są uczniowie, którzy mają 
w ramach lekcji „historii” przyjeżdżać w to miejsce z wizytami grupowymi 
z całej Rosji. Dzisiaj już nikogo chyba nie dziwi, dlaczego młodzież szkolna 
w Rosji nie jest objęta obowiązkowym programem wizyt w sowieckich guła-
gach i jakie doświadczenia tworzą jej wychowawcze podstawy patriotyzmu24.

Szwecja stanowi również ciekawy przypadek adaptacji rosyjskiej aktyw-
ności medialnej za granicą. Sputnik zaprzestał tam działalności, kiedy decy-
denci przy zasadniczo dużej tolerancji dla kosztów, uznali jednak, iż jest ona 
nieefektywna. W zamian Rosjanie wykupili sześć miejscowych szwedzkich 
portali internetowych25.

programów stworzyła tzw. platformę hybrydową będącą między innym miejscem wymiany 
doświadczeń i praktycznej współpracy. 

23 A. Higgins, Finnish soldiers find ‘secret Russian military bases’ after raiding mysteri-
ous island, „The Independent”, www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-russia-
military-bases-sakkiluoto-putin-dmitry-medvedev-police-a8612161.html (dostęp 5.12.2020).

24 „The Moscow Times”, Russia Builds Replica WWII Prison Camp for Kids, www.the-
moscowtimes.com/2020/11/13/russia-builds-replica-wwii-prison-camp-for-kids-a72035 (dostęp 
11.12.2020).

25 J. Rudolph, T. Morley, Covert Foreign Money: Financial Loopholes Exploited by 
Authoritarians to Fund Political Interference in Democracies, Alliance for Securing Democ-
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Słowacja, Czechy, Węgry

W kontekście dezinformacji „czwórka wyszehradzka” jako spójny obiekt 
działań Rosji nie istnieje. Po pierwsze, żadne z pozostałych państw nie jest 
atakowane tak jak Polska. Druga prawidłowość polega na koniunkturalnym 
i cyklicznym, niekiedy jedynie punktowym, dozowaniu propagandy wobec 
wybranych odbiorców. Określone siły polityczne stają się tam więc przedmio-
tem dezinformacji w odpowiedzi na postrzegane przez Rosję niekorzystne 
procesy polityczne lub nieprzyjazne działania.

W Słowacji, po wyborach w 2020 r., rządy objęła koalicja bardziej kry-
tyczna wobec rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa niż poprzed-
nicy. Jednocześnie jej prezydent, Zuzana Czaputova, jest politykiem 
liberalnym i sprawuje swój mandat odwołując się często do wartości demo-
kratycznych, na których oparta jest Unia Europejska i Sojusz Północno-
atlantycki. W konsekwencji, Słowacja stała się od pewnego czasu obiektem 
wzmożonej krytyki ze strony Moskwy i działań dezinformacyjnych na tle pro-
blemów związanych z pandemią koronawirusa. Trzeba wszakże przyznać, 
że Rosja potrafi w sposób mniej agresywny i poprzez autentyczną obecność 
w słowackiej mainstreamowej przestrzeni medialnej dyskontować niemały, 
ugruntowany jeszcze na tradycji panslawizmu, poziom sympatii do siebie  
u Słowaków.

W przypadku Czech, gdzie doszło do skandali dyplomatycznych z udzia-
łem Rosji, a władze Pragi postanowiły przenieść pomnik sowieckiego gene-
rała, Rosja zareagowała falą ostrej, nagłaśnianej medialnie krytyki, zarzu-
tów i prowokacji. Napięcia z Czechami są jednak dość konsekwentnie 
łagodzone między innymi przy udziale byłych i obecnych przedstawicieli 
najwyższych władz, a szczególnie prezydentów Waclawa Klausa i Milosza  
Zemana. 

Na Węgrzech natomiast, Rosja stara się maksymalizować swe wpływy poli-
tyczne i gospodarcze wykorzystując w tym celu węgierskie media głównego 
obiegu bardziej otwarte na prezentowanie rosyjskich narracji niż ma to miej-
sce w przypadku środków masowego przekazu w Czechach i Słowacji26.

racy, German Marshal Fund of the United States, www.securingdemocracy.gmfus.org/covert-
foreign-money/ (dostęp 15.12.2020).

26 D. Bartha, Countering Disinformation at Home. Tools to combat state-controlled 
amplifiers, Visegrad Insight, www.visegradinsight.eu/disinformation-home-hungary/ (dostęp 
13.12.2020).
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Niderlandy

Od czasu zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych MH17 
w 2014 r. opinia publiczna w Niderlandach i opinia międzynarodowa są pod-
dawane nieustannym testom cierpliwości ze strony Rosji broniącej się przed 
zarzutami sprawstwa. Jak się wydaje, bardziej jej to dziś szkodzi niż pomaga 
– szczególnie w sytuacji, gdy holenderscy śledczy i prokuratorzy przedsta-
wili w sądzie niezbite dowody obciążające Rosję. Kwestionowanie ich budzi 
powszechną frustrację, a u wielu ludzką złość i oburzenie. Rosyjscy decydenci 
muszą sobie zdawać sprawę z tego, że owa taktyka negacji jest obosieczna. 
Niemniej stanowi ona egzemplifikację żelaznej reguły rosyjskich działań 
hybrydowych: nieprzyznawania się do niczego.

Ale Rosja prowadzi z Holendrami długofalową grę wynikającą z człon-
kostwa i  aktywności tego państwa oraz jego dyplomacji w Unii Europej-
skiej i NATO jak również skłonności Holendrów do prowadzenia otwar-
tych i krytycznych, także wobec państw przyjaznych, wewnętrznych debat. 
Przy panującej w tym kraju tradycji dogłębnego oglądu spraw, również na tle 
ich potencjalnych ekonomicznych konsekwencji, te debaty mogą prowadzić 
do nieprzewidywalnych rezultatów. Tak się stało z zawetowaną przez Hagę 
umową stowarzyszeniową UE z Ukrainą w wyniku referendum, wokół któ-
rego Rosja prowadziła długotrwały i aktywny lobbing.

Inne państwa

Wielka Brytania – i nie tylko ona – długo jeszcze będzie toczyć dyskusje, 
jaką rolę odegrał Kreml w Brexicie wykorzystując eurosceptycyzm Brytyj-
czyków, podsycany latami przez media, w tym również te będące własno-
ścią rosyjskich oligarchów. Tak czy inaczej, także poza Unią, Zjednoczone 
Królestwo, z uwagi na jego trwałe znaczenie w relacjach międzynarodowych 
i wpływy, pozostaje jednym z najważniejszych obiektów pro-kremlowskiej 
dezinformacji. Państwo brytyjskie przekonało się o tym po próbie otrucia 
na jego terytorium byłego rosyjskiego szpiega Sergieja Skripala przez rosyj-
skie specsłużby. Widzi to również obecnie, w kontekście prowadzonych na 
zasadach konkurencyjnych i posiadających niezwykły społeczny, ekonomiczny 
i polityczny ciężar gatunkowy badań nad szczepionką przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2.

Stany Zjednoczone w percepcji Kremla, czy bardziej wizji, do której chce 
przekonać nie tylko siebie, ale i społeczność międzynarodową, odpowiadają 
za niemal „wszelkie zło” i krzywdy międzynarodowe, a nawet wewnętrzne 
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Rosji. Nie traktują jej jak równorzędnego partnera, nakładają na nią sank-
cje oraz „przymuszają” inne państwa i organizacje do analogicznych kroków. 
Tymczasem same są – w tejże wizji – targane konfliktami politycznymi i spo-
łecznymi, zgoła systemowymi kryzysami. 

W raporcie przygotowanym w 2018 r. dla Senatu podkreśla się, że adresa-
tem takich kampanii są młode pokolenia Amerykanów, a „na zachętę” pro-
pagandziści sięgają także do tematów popkultury, lokalnych wydarzeń, hap-
peningów, a szczególnie demonstracji społecznych czy protestów27.

Rosja naturalnie zaprzecza, że podległe jej służbom media, także two-
rzone w samych Stanach Zjednoczonych portale i grupy na forach społecz-
nościowych, chętnie żerują na podziałach społecznych w USA, a tamtejsze 
konflikty nie tylko eksploatują, ale wręcz je inspirują. Niemniej każdy, kto 
dysponuje elementarną wiedzą na temat działania amerykańskich instytucji 
i wymiaru sprawiedliwości ma świadomość, iż przedstawiane przez prokura-
torów dowody na ingerencję Rosjan w amerykańskie sprawy i procesy demo-
kratyczne muszą być twarde.

Lista państw dotkniętych rosyjskim wirusem dezinformacji i operacji 
wpływu jest naturalnie znacznie dłuższa. Istnieją oparte na gruntownych ofi-
cjalnych i dziennikarskich śledztwach raporty i zarzuty dotyczące ingerencji 
Rosji w procesy wyborcze oraz życie polityczne we Francji i Niemczech, w tym 
poprzez dezinformację. W przypadku Niemiec, obserwowany tam w ostatnich 
miesiącach polityczny trolling jest następstwem podjętej z pobudek przede 
wszystkim humanitarnych decyzji o ratowaniu życia polityka rosyjskiej opozy-
cji Aleksieja Nawalnego. Oczywiste jest wspieranie i wykorzystywanie, także 
medialnie, partii skrajnych, takich jak AfD czy Front Narodowy. Podobnie 
we Włoszech – działania na rzecz separatystycznego Ruchu Pięciu Gwiazd, 
a w Hiszpanii w sprawie odłączenia się Katalonii. 

Na Bałkanach Rosja wykorzystuje swoje silne polityczne i medialne 
wpływy, szczególnie w Serbii, ale również wspiera lub korumpuje miejscowe 
media, a nawet tworzy grupy indywidualnych współpracowników (studen-
tów i młodych ludzi) wykonujących płatne zlecenia trollingu w mediach spo-

27 Zob. np. Projekt Lakhta, tzw. Agencji Badań nas Internetem (Internet Research 
Agency) Jewgenija Prigożina powiązanego z Kremlem oligarchy (któremu także przypisuje 
się finansowanie rosyjskich organizacji paramilitarnych) z tysiącem kont skoncentrowanych 
na sianiu zamętu i eskalowaniu emocji w takich tematach, jak kontrola broni, masowe 
strzelaniny, prawa gejów, marsze kobiet, z budżetem 35 mln USD przed wyborami w USA 
w  2018 r.: The US Department of Justice, Russian Project Lakhta Member Charged with 
Wire Fraud Conspiracy, www.justice.gov/opa/pr/russian-project-lakhta-member-charged-wire-
fraud-conspiracy (dostęp 9.12.2020).
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łecznościowych. Służyć ma to nie tylko spowalnianiu, ale wręcz wykolejaniu 
integracji państw regionu z NATO i Unią Europejską. Umożliwia też reali-
zację operacji hybrydowych, w tym cyberdziałań przeciwko oponentom spoza 
regionu28. Rosja uciekała się do skrajnych kroków zmierzających do obalenia 
rządu i usunięcia premiera Czarnogóry przed referendum o jej przystąpie-
niu do NATO. Próbowała zapobiec osiągnięciu porozumienia między Ate-
nami a Skopje w sprawie nazwy macedońskiego państwa, które utorowało 
mu drogę do Sojuszu Północnoatlantyckiego i dało nowy impuls integracji 
z Unią Europejską. 

Infopandemia i co dalej

Rosyjskie przewrotne „carpe diem”, wykorzystywanie nadarzających się 
okazji, przejawiło się w całej krasie i jest trwale obecne w trakcie trwają-
cej pandemii koronawirusa. Włosi i Serbowie, otrzymując wsparcie Moskwy 
w sprzęcie i zespołach medycznych, stali się jednocześnie obiektami nachalnej 
indoktrynacji o rzekomo zupełnej bezużyteczności w walce z pandemią takich 
organizacji jak NATO i Unia Europejska. 

Agresywne propagandowe eksploatowanie kryzysu związanego z SARS-
-CoV-2, ostatecznie wyrządza Rosji, jak się wydaje, więcej szkody niż pożytku, 
ale to nie zniechęca dysponentów tej strategii do kontynuacji wysiłków z upo-
rem godnym lepszej sprawy. Listę ich „rezultatów” kompiluje regularnie 
EUvsDisinfo, jeden z najlepszych zespołów i portali antydezinformacyjnych 
na świecie29. NATO zaś dowiodło, że żałosne bardziej niż zabawne wystą-
pienia rzeczniczki MSZ Rosji, która przyrównała tej organizacji do zepsutej 
i zbędnej „zabawki”, trafiają kulą w płot30.

28 I. Stanley-Becker, Pro-Trump youth group enlists teens in secretive campaign likened 
to a ‘troll farm’, prompting rebuke by Facebook and Twitter, „The Washington Post”, www.
washingtonpost.com/politics/turning-point-teens-disinformation-trump/2020/09/15/c84091ae-
f20a-11ea-b796-2dd09962649c_story.html (dostęp 15.12.2020).

29 EUvsDisinfo, EEAS Special Report Update Short Assessment of Narratives and Dis-
information around COVID-19 Pandemic (Update May – November), www.euvsdisinfo.eu/
eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-
covid-19-pandemic-update-may-november/ (dostęp 5.12.2020).

30 NATO’s approach to countering disinformation: a focus on COVID-19, witryna NATO, 
www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm (dostęp 20.12.2020).
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Organizację  do  zepsutej  i  zbędnej  „zabawki”,  trafiają  kulą  w  płot30.  
  

  
  

Z   perspektywy   roku   2020   i   na   tle   efektów   przeciwdziałania   przez   Zachód   i   jego   euroatlantyckie  
organizacje   rosyjskiej   dezinformacji,   zasadna   wydaje   się   ocena,   że   również   z  trwającego   kryzysu  
infopandemicznego   wychodzą   one   obronną   ręką.   Strategicznie   demonstrują   i   komunikują   systemowy  
(medyczny,  cywilny  i  militarny)  potencjał  przeciwdziałania  pandemii,  oparty  na  przewadze  ekonomicznej  i  
technologicznej  swoich  członków  nad  Rosją,  skutecznie  dezawuując  tym  samym  działania  Kremla.  

Nie   oznacza   to,   że   w   nowy   rok   2021   świat   wchodzi   z   Rosją   mniej   skłonną   do   stosowania  
dezinformacji   jako   niestatycznego   (o   czym   trzeba   pamiętać)   instrumentu   rywalizacji   na   arenie  
międzynarodowej.   Dlatego   społeczność   transatlantycka   musi   stale   adaptować   i   dostosowywać   środki  
podejmowane  w  celu  torpedowania  takich  praktyk.  Potrzebne  będzie  w  związku  z  tym  zwrócenie  większej  
uwagi   na   intensywne   praktyczne   działania   w   trzech   dziedzinach:   edukacji   medialnej,   demaskowania  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28   I.  Stanley-Becker,  Pro-Trump  youth  group  enlists   teens   in  secretive  campaign   likened   to  a  ‘troll   farm’,  prompting  rebuke  by  
Facebook   and   Twitter,   The   Washington   Post,   www.washingtonpost.com/politics/turning-point-teens-disinformation-
trump/2020/09/15/c84091ae-f20a-11ea-b796-2dd09962649c_story.html  (dostęp  15.12.2020).  
29  EUvsDisinfo,  EEAS  Special  Report  Update  Short  Assessment  of  Narratives  and  Disinformation  around  COVID-19  Pandemic  
(Update   May   -   November),   www.euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-
around-the-covid-19-pandemic-update-may-november/  (dostęp  5.12.2020).  
30   NATO’s   approach   to   countering   disinformation:   a   focus   on   COVID-19,   witryna   NATO,  
www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm  (dostęp  20.12.2020).  

Z perspektywy roku 2020 i na tle efektów przeciwdziałania przez Zachód 
i jego euroatlantyckie organizacje rosyjskiej dezinformacji, zasadna wydaje 
się ocena, że również z trwającego kryzysu infopandemicznego wychodzą one 
obronną ręką. Strategicznie demonstrują i komunikują systemowy (medyczny, 
cywilny i militarny) potencjał przeciwdziałania pandemii, oparty na przewa-
dze ekonomicznej i technologicznej swoich członków nad Rosją, skutecznie 
dezawuując tym samym działania Kremla.

Nie oznacza to, że w nowy rok 2021 świat wchodzi z Rosją mniej skłonną 
do stosowania dezinformacji jako niestatycznego (o czym trzeba pamiętać) 
instrumentu rywalizacji na arenie międzynarodowej. Dlatego społeczność 
transatlantycka musi stale adaptować i dostosowywać środki podejmowane 
w celu torpedowania takich praktyk. Potrzebne będzie w związku z tym zwró-
cenie większej uwagi na intensywne praktyczne działania w trzech dziedzi-
nach: edukacji medialnej, demaskowania sprawców oraz nowych regulacji, 
w tym prawnych.

Chiny – Wirtualny chiński mur:  
polityka (dez)informacyjna ChRL  

na przykładzie pandemii COVID-19

To, co widzimy, zależy od tego, na co patrzymy, jak również od tego, co 
nauczyliśmy się dostrzegać. W przypadku chińskiej polityki informacyjnej 
trzeba dostrzec, że to, na co patrzymy, może być czymś zupełnie innym niż 
to, na co patrzą chińscy obywatele za kamiennym czy wirtualnym chińskim 
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murem31. Analiza chińskiej polityki informacji i dezinformacji, czyli swoistej 
wojny o rząd dusz w narracji o pandemii, pozwala sformułować kilka ogól-
nych wniosków.

Przede wszystkim, fundamentalnym celem polityki chińskiej jest kontrola 
informacji w ramach samych Chin. O ile uwagę wielu obserwatorów może 
przyciągać np. chińska aktywność na portalach społecznościowych dostęp-
nych w państwach zachodnich, często zapomina się, że podmioty zewnętrzne 
nie mają praktycznie wstępu za chiński wirtualny mur. Oznacza to bardzo 
istotne ograniczenia w dotarciu do chińskich odbiorców z treściami odmien-
nymi od  dominujących w ich środowisku informacyjnym komunikatów – 
propagandowo uwarunkowanych i kontrolowanych przez Komunistyczną 
 Partię Chin.

Skuteczność informacyjnej polityki ChRL wydaje się skorelowana z efek-
tywnością współpracy Państwa Środka z rządami państw, których społeczeń-
stwa są wystawiane na chińskie zabiegi informacyjne. Oficjalny pozytywny 
obraz relacji często jednak nie pokrywa się z realiami interakcji w wymia-
rze people-to-people. Skuteczność chińskiej polityki informacyjnej jest jed-
nak wyraźnie zróżnicowana w zależności od stopnia wcześniejszej histo-
rycznej ekspozycji danego społeczeństwa na chińskie zabiegi informacyjne. 
Widać to wyraźnie w braku zaufania Tajwanu, Korei Południowej czy 
Wietnamu do  pierwszych uspokajających sygnałów z ChRL dotyczących 
COVID-19, po ich doświadczeniach z analogicznymi komunikatami z czasów  
epidemii SARS.

Chiny Ludowe relatywnie od niedawna zaczęły powielać schematy agre-
sywnej dezinformacji na wzór rosyjski i oceniając ich starania można orzec, że 
się tego stylu komunikacji dopiero uczą. Biorąc jednak pod uwagę eskalację 
tych działań, nie należy ich nie doceniać, a w dłuższej perspektywie na pewno 
nie wolno ich lekceważyć.

31 Celem tej części opracowania jest zarysowanie głównych wyzwań, jakie wiążą się 
z dezinformacją praktykowaną przez chińskie instytucje publiczne, jak i inne podmioty 
bezpośrednio lub pośrednio reprezentujące ich linię polityczną. Ze względu na rozmiary 
opracowania, gros wniosków będzie opartych na analizie chińskiej polityki informacyjnej 
związanej z COVID-19 w 2020 roku, z pominięciem kampanii dezinformacji dotyczących 
np. Hong Kongu, Tybetu, Xinjiangu czy Tajwanu. O ile te ostatnie dostarczają obszerne-
go materiału poglądowego na temat chińskiej dezinformacji, ich omówienie wymagałoby 
wprowadzenia w specyfikę geopolityczną każdego z nich. Z kolei za użytecznością oparcia 
wywodu na przykładzie chińskiej polityki informacyjnej odnośnie do COVID-19 przema-
wia wyraźna chińska ambicja napisania historii pandemii 2020 r. na nowo: pomijającej jej 
początki w ChRL i podkreślającej późniejsze rzeczywiste i mniemane sukcesy oraz pomoc 
dla państw szczególnie dotkniętych ekspansją koronawirusa.
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Państwo Środka a Globalna Wioska

Ponad 50% populacji ChRL ma dostęp do Internetu. W przeciwieństwie 
do państw zachodnich, w Chinach podlega on publicznej kontroli i cenzurze 
(podobnie zresztą jak cały chiński rynek medialny), a popularne zachodnie 
serwisy społecznościowe są niedostępne bez usługi VPN. Już w 1998 r. chiń-
skie władze wprowadziły w życie Projekt Złotej Tarczy, często nazywany Great 
Firewall of China, oficjalnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 
Zgodnie z chińskim prawem, to ostatnie oznacza jednak blokowanie wszyst-
kich treści niezgodnych z oficjalną ideologią i linią polityczną Komunistycz-
nej Partii Chin.

Najistotniejszą konsekwencją zamknięcia chińskiej przestrzeni wirtualnej 
dla zachodnich mediów społecznościowych jest dominacja na rynku rodzi-
mych alternatyw (często kopiujących zachodnie rozwiązania). Chińczycy, 
mając dostęp do szerokiego portfela usług w ramach WeChat (ok. 1 mld 
użytkowników), QQ (ponad 800 mln użytkowników) czy Qzone (ponad 
500 mln użytkowników), obejmującego wszystkie funkcje dostępne w ramach 
mediów takich jak Facebook, Instagram czy Twitter, poszerzonych o płatno-
ści online i usługi VoD, nie są nawet zainteresowani zachodnimi mediami 
społecznościowymi. Rodzi to konsekwencje nie tylko w zakresie komunika-
cji biznesowej (w sensie odmiennych kanałów komunikacji z klientem) czy 
personalnej (utrzymywanie kontaktu ze znajomymi z ChRL wymaga często 
korzystania z chińskiego oprogramowania), ale również w zakresie polityki  
informacyjnej.

Dotarcie do chińskiego odbiorcy z komunikatem o charakterze politycz-
nym w wersji sprzecznej, lub nawet tylko odmiennej od promowanej i akcep-
towanej przez władze państwa jest możliwe w bardzo ograniczonym stopniu 
i de facto jest równoznaczne ze złamaniem chińskiego prawa. Oznacza to, że 
w przypadkach zaistnienia konkurencyjnych wersji lub interpretacji wyda-
rzeń wewnątrz i na zewnątrz ChRL, podmiot chcący dotrzeć do odbiorcy 
chińskiego z własną narracją będzie narażony na niekorzystną dla siebie asy-
metrię. O ile bowiem państwo chińskie będzie mogło się cieszyć swobod-
nym dostępem do Internetu np. w  państwach zachodnich, to komunikat 
z zewnątrz do adresatów w ChRL może w ogóle nie dotrzeć. W konkurencji 
o chińską opinię publiczną chiński rząd jest więc w przenośni i dosłownie 
bezkonkurencyjny. Można skonstatować, że w warunkach globalnej inter-
netowej wioski, ChRL stała się uprzywilejowaną wyspą z dostępem do świa-
towego oceanu możliwości, ale w swoich granicach rządzącą się własnymi  
prawami.
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Schematy chińskich działań informacyjnych  
na przykładzie COVID-19

Pandemia COVID-19 pozwala prześledzić mechanizmy działania polityki 
informacyjnej (i dezinformacyjnej) ChRL skierowane do wewnątrz, jak i na 
zewnątrz państwa. 

Pierwotną reakcją władz Chin kontynentalnych na wykrycie pierwszych 
zachorowań w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. było wprowadzenie ści-
słej cenzury. Władze administracyjne Wuhanu np. uniemożliwiły lekarzom 
ujawnienie zagrożenia32. Kontrola informacji była tak daleko posunięta, 
że skutkowała opóźnieniem wprowadzenia procedur zapobiegających roz-
przestrzenianiu się wirusa na resztę Chin. Sytuację pogorszył fakt, że pierw-
sze zachorowania w Wuhanie przypadły na tygodnie poprzedzające Chiń-
ski Nowy Rok. Na ten okres kalendarzowy przypada najwięcej podróży 
w tym kraju celem obchodzenia święta z rodziną. Wobec rozprzestrzenie-
nia się wirusa poza Wuhan, pierwsze zakażenia za granicą były tylko kwestią 
czasu. Nie oznacza to jednak rezygnacji z cenzury informacji na ten temat. 
Chińskie władze konsekwentnie pomijają powyższe fakty w oficjalnej chro-
nologii wydarzeń, zamiast tego koncentrując się na przebiegu pandemii  
poza ChRL.

Co do chińskich komunikatów skierowanych poza granice ChRL można 
zauważyć pewien generalny schemat zarządzania rozpowszechnianiem  
informacji33.

Co do kanałów formalnych, w pierwszej kolejności komunikaty na temat 
pandemii generują chińskie władze, najczęściej MSZ. Są one następnie podej-
mowane przez chińskie placówki dyplomatyczne w mediach społecznościo-
wych oraz anglojęzyczne media partyjne, jak „People’s Daily”. Przedstawi-
ciele dyplomatyczni starają się także wykorzystywać lokalne tytuły prasowe do 
publikacji oświadczeń ChRL (w Polsce np. „Rzeczpospolita”), co ma pomóc 
uwiarygodnić przekaz i dotrzeć do szerszego grona adresatów.

Przekaz w kanałach formalnych jest następnie podchwytywany przez konta 
w mediach społecznościowych. Konta, nie użytkowników, bo część z nich jest 
fałszywa lub zautomatyzowana (boty) o profilu uwzględniającym lokalne śro-
dowisko medialne. W sierpniu 2019 r. Twitter zamknął ok. 1000 fałszywych 

32 Chiny wobec światowej pandemii COVID-19, Analizy OSW, www.osw.waw.pl/pl/publi-
kacje/analizy/2020-03-31/chiny-wobec-swiatowej-pandemii-covid-19 (dostęp 13.12.2020).

33 Dyplomacja Publiczna w ChRL w mediach społecznościowych, Biuletyn PISM, www.
pism.pl/publikacje/Dyplomacja_publiczna_ChRL_w_mediach_spolecznosciowych (dostęp 
13.12.2020).
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profili, Facebook trzy grupy użytkowników, z czego do każdej zapisało się 
ok. 15 tys. osób, Google zablokował 210 podobnych kanałów na YouTube. 
Liczba użytkowników z nimi powiązanych była oceniana na kilkaset tysięcy 
osób. Rok później można odnotować w tym zakresie tendencję wzrostową34.

Zabiegom komunikacyjnym towarzyszyła tzw. polityka maseczkowa – 
pomocy medycznej dla państw dotkniętych pandemią, oferowanej zarówno 
odpłatnie, jak i nieodpłatnie35. Jest ona szczególnie pozytywnie odbierana 
w państwach rozwijających się lub szczególnie gwałtownie dotkniętych epi-
demią. Zwłaszcza państwa względnie od niedawna współpracujące z Chinami 
na większą skalę wydają się bardziej podatne na chińskie zabiegi informa-
cyjne (nawet w Europie miała miejsce relatywna poprawa wizerunku Chin 
np. w Serbii czy we Włoszech)36.

W konsekwencji ChRL tuszuje rolę własnych służb w zaniedbaniach 
pierwszej fali rozprzestrzeniania wirusa, podkreślając własne zaangażowanie 
w adresowanie wyzwań związanych z kolejnymi falami zakażeń poza granicami 
ChRL. Pozwala to nie tylko na promowanie własnego, pozytywnego wize-
runku i skuteczności w walce z wirusem, ale również dostarcza przesłanek do 
przekonań o nieskuteczności działań podejmowanych przez inne  państwa37.

Rozwój chińskiej polityki informacyjnej i dezinformacyjnej

Choć chińskie działania dezinformacyjne za granicą są coraz częściej przed-
stawiane jako równie agresywne, co analogiczne działania Federacji Rosyj-
skiej, pozostają wciąż, jak się zdaje, na niższym stopniu zaawansowania38.  
 

34 Twitter deletes 170000 accounts linked to china influence campaign, „The Guardian”, 
www.theguardian.com/technology/2020/jun/12/twitter-deletes-170000-accounts-linked-to-
china-influence-campaign (dostęp 13.12.2020).

35 Chińskie dostawy sprzętu medycznego do Europy, Analizy OSW, www.osw.waw.pl/
pl/publikacje/analizy/2020-03-20/chinskie-dostawy-sprzetu-medycznego-do-europy (dostęp 
13.12.2020).

36 China’s Disinformation Campaign in Italy, „The Diplomat”, www.thediplomat.
com/2020/06/chinas-disinformation-campaign-in-italy/ (dostęp 13.12.2020).

37 Analyzing China’s Coronavirus Propaganda Messaging in Europe, Alliance for Securing 
Democracy, www.securingdemocracy.gmfus.org/analyzing-chinas-coronavirus-propaganda-
messaging-in-europe/ (dostęp 13.12.2020); China thinks the pandemic will make it the world’s 
new leader. It won’t, „The Washington Post”, www.washingtonpost.com/outlook/china-uses-
the-pandemic-to-claim-global-leadership/2020/05/21/9b045692-9ab4-11ea-ac72-3841fcc9b35f_
story.html (dostęp 13.12.2020).

38 Tweeting through the Great Firewall, Australian Strategic Policy Institute, www.aspi.
org.au/report/tweeting-through-great-firewall (dostęp 13.12.2020).
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Jako przykład można wskazać bardzo niewprawne rozpowszechnienie 
przez chińską ambasadę w kwietniu 2020 r. informacji o opuszczeniu cho-
rych we francuskich domach opieki przez tamtejszy personel medyczny39. 
W Polsce z kolei zarzuty niewprawnej dezinformacji ze strony Chin poja-
wiły się w sporach między ambasadą ChRL a ambasadą USA, w których tej 
pierwszej wytknięto korzystanie z fałszywych kont w promowaniu negatyw-
nych komentarzy czy słownika online w symulowaniu aktywności polskich  
internautów40.

Brak wprawy czy okazjonalne wpadki chińskich dyplomatów w mediach 
społecznościowych powinny jednak być umieszczone w szerszym kontek-
ście. Chińska dyplomacja zaczęła korzystać z zachodnich mediów społecz-
nościowych relatywnie niedawno (jako pierwszy z Twittera skorzystał amba-
sador Chin w USA, Cui Tiankai, dopiero w czerwcu 2019 r.)41. Co prawda 
ponad dekadę wcześniej korzystali z nich już przedstawiciele ważniejszych 
chińskich redakcji prasowych, jednak ich rola w chińskiej dyplomacji publicz-
nej zaczęła rosnąć dopiero w ostatnich latach. Analiza treści publikowanych 
w tych kanałach komunikacyjnych prowadzi do wniosku, że chińskie władze 
w latach poprzedzających pandemię poprzestawały na przybliżaniu własnych 
działań niechińskim odbiorcom i promowaniu pozytywnego obrazu ChRL za 
granicą42. Lata 2019 i 2020 przyniosły w tym zakresie istotne zmiany w postaci 
coraz bardziej asertywnej a często nawet agresywnej polityki, opartej na kry-
tyce rozwiązań zachodnich, czynnych oskarżeniach o uprzedzenia wobec 
ChRL, wreszcie uciekanie się do manipulacji politycznej. Czynią to też w spo-
sób coraz lepiej zorganizowany. W czerwcu 2019 r. chiński MSZ powierzył 
chińskiemu „Global Times” zadanie monitorowania serwisów społecznościo-

39 Outraged French lawmakers demand answers on ‘fake’ Chinese embassy accusations, 
Reuters, www.reuters.com/article/health-coronavirus-france-china/outraged-french-law-
makers-demand-answers-on-fake-chinese-embassy-accusations-idUKL5N2C370M (dostęp 
13.12.2020).

40 Wojna o narrację o COVID-19: jak Polska stała się miejscem potyczek amerykańsko-chiń-
skich?, Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych, www.ecpp.org.pl/wojna-o-narracje-o-
covid-19-jak-polska-stala-sie-miejscem-potyczek-amerykansko-chinskich/ (dostęp 13.12.2020).

41 Dyplomacja Publiczna w ChRL w mediach społecznościowych, Biuletyn PISM, www.
pism.pl/publikacje/Dyplomacja_publiczna_ChRL_w_mediach_spolecznosciowych (dostęp 
13.12.2020).

42 Jeszcze raz należy tu zaznaczyć, że wyjątki stanowią narracje dotyczące chińskich 
peryferii: Tajwanu, Hong Kongu, Xinjiangu i Tybetu. Zgodnie z założeniami przedstawionymi 
we wstępie opracowania w tekście nie są one poddawane analizie, głównie ze względu na 
unikalne uwarunkowania geopolityczne specyficzne dla każdego ze wskazanych przypadków.
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wych pod kątem informacji nt. ChRL43. Działania informacyjne są wspierane 
również przez fałszywe konta wywodzące się z Chin. 

Generalnie jednak należy zaznaczyć, że jeszcze względnie do niedawna 
chińska polityka informacyjna była wiązana z dyplomacja publiczną. Dopiero 
w 2020 roku Unia Europejska otwarcie wskazała ChRL na równi z Rosją 
jako państwo z premedytacją szerzące dezinformację44. O ile raporty Komisji 
Europejskiej nie podkreślały tego aspektu wzajemnych relacji, o tyle wystą-
pienie Vĕry Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 10 czerwca 
2020 r. zapoczątkowało falę potwierdzających się oskarżeń pod adresem 
ChRL o szerzenie fałszywych danych na temat rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa w Europie45.

Podsumowanie

Wykorzystywanie dezinformacji jako sposobu prowadzenia polityki nie 
jest niczym nowym, szczególnie dla takiego reżimu jak Chiny. To stamtąd 
wywodzi się monumentalne dzieło Sztuka Wojny, w którym Sun Tzu poświęca 
cały ostatni rozdział roli dezinformacji w tworzeniu przewag konkurencyjnych 
wobec rywali. 

Głównym zagrożeniem ze strony chińskiej dezinformacji jest jej anty-
demokratyczny wydźwięk. Działania ChRL, mimo że w obecnej fazie nie 
zawsze efektywne w dotarciu do odbiorców zachodnich, zagrażają jakości 
społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w zakresie dyskursu o wartościach 
demokratycznych. W dłuższej perspektywie mogą się one przyczynić do ero-
zji instytucji demokratycznych w poszczególnych państwach zachodnich, jak 
również osłabiać dynamikę współpracy opartej na demokratycznych warto-
ściach przedstawianych jako nieskuteczne – w zestawieniu z autokratycznymi 
wzorami działań antykryzysowych. W kontekście chińskich podwójnych stan-
dardów obrotu informacją wewnątrz i na zewnątrz własnych granic wyzwa-

43 Dyplomacja publiczna w ChRL w mediach społecznościowych, Biuletyn PISM, www.
pism.pl/publikacje/Dyplomacja_publiczna_ChRL_w_mediach_spolecznosciowych (dostęp 
13.12.2020).

44 EU says China behind ‘huge wave’ of Covid-19 disinformation, „The Guardian”, www.
theguardian.com/world/2020/jun/10/eu-says-china-behind-huge-wave-covid-19-disinformation-
campaign (dostęp 13.12.2020).

45 The evolving consequences of the coronavirus ‘infodemic’, Parlament Europejski, www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652083/EPRS_BRI(2020)652083_EN.pdf 
(dostęp 13.12.2020).
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nie to wymaga solidarnej odpowiedzi państw i organizacji przywiązanych do 
wartości demokratycznych.

Co jednak ciekawe, ani polityka informacyjna, ani dyplomacja publiczna, 
ani dyplomacja maseczkowa nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem w bez-
pośrednim otoczeniu Chin, dwie dekady temu szczególnie dotkniętym SARS. 
Korea Południowa, Tajwan, Singapur czy nawet ideologicznie bliski ChRL 
Wietnam, nie zważając na uspakajające sygnały płynące z Państwa Środka, 
natychmiast zablokowały przepływ ludzi z Chin kontynentalnych46. Może to 
prowadzić do wniosku, że dłuższa w czasie ekspozycja na chińskie zabiegi 
informacyjne w zderzeniu z codziennością relacji z Państwem Środka nie 
odnosi zamierzonych skutków. Można więc postawić pytanie, czy budowa-
nie wirtualnego muru w kontekście pandemii COVID-19 per saldo nie osła-
bia chińskiej dyplomacji publicznej jako takiej. Najlepszym tego wyrazem 
jest rosnące zainteresowanie instytucji zachodnich chińską dezinformacją, 
znajdujące wyraz chociażby w coraz bardziej asertywnym stanowisku UE 
w tym zakresie. ChRL pokazała jednak wielokrotnie, że umie się uczyć na 
błędach. Błędem adresatów chińskich działań byłoby zakładać, że tym razem 
będzie inaczej.
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Niniejszy tekst jest analizą działań dezinformacyjnych podejmowanych 
w związku z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w latach 
2016 i 2020. Jego celem jest pokazanie różnych form dezinformacji, jej ewo-
lucji, a także znaczenia postaw władz państwowych oraz korporacyjnych w jej 
przeciwdziałaniu. Chociaż wniosków wyciągniętych z badań przykładu ame-
rykańskiego w żadnym wypadku nie wolno przenosić bezpośrednio w skali 
1 do 1 na grunt innych państw – nigdy dość podkreślania truizmów o niepo-
wtarzalności amerykańskiego systemu politycznego i szerzej amerykańskiego 
doświadczenia – to wartość informacyjna i ilustracyjna tego przykładu pozo-
staje istotna. O ile wybory 2020 r. – ze zrozumiałych względów – jeszcze nie 
doczekały się opracowania naukowego, to poprzednie wybory prezydenckie 
w 2016 r. są dobrze omówione w literaturze naukowej1. Dysponujemy rów-
nież bogatymi źródłami wiedzy o nich powstałymi w efekcie dochodzeń pro-
wadzonych m.in. przez komisje Izby Reprezentantów2, Senatu3, a także nie-

1 Patrz np. K.H. Jamieson, Cyberwar. How Russian Hackers and Trolls Helped Elect 
a President: What We don’t, Can’t and Do Know, Oxford University Press, New York 2018; 
Y. Benkler, R. Faris, H. Roberts, Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and 
Radicalization in American Politics, Oxford University Press, New York 2018.

2 U.S. House of Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence, Russia 
Investigation Transcripts and Documents, https://intelligence.house.gov/russiainvestigation/ 
(dostęp 12.01.2021).

3 Report of the Select Committee on Intelligence United States Senate on Russian Active 
Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election, Vol. I–V, Washington D.C. 
2019–2020.



62 Jan Misiuna

zależnego prokuratora specjalnego4, które zostały przedsięwzięte w efekcie 
wspólnego raportu służb wywiadowczych USA5. 

Trudno jest przecenić znaczenie procesu wyborczego dla legitymacji 
całego systemu politycznego i procesu kreacji władz w państwie demokra-
tycznym. Z tego względu wszystkie działania dezinformacyjne mające za cel 
system wyborczy są w gruncie rzeczy atakami wymierzonymi w istotę samego 
systemu, prowadzą do jego destabilizacji, a w skrajnym przypadku do jego 
delegitymizacji. Otwarty charakter kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczo-
nych6, sprzyjający debacie publicznej, utrudnia zarazem obronę przed działa-
niami dezinformacyjnymi wymierzonymi w proces wyborczy. Tym samym to, 
co stanowi o sile demokracji jako ustroju politycznego, staje się przyczyną jej 
słabości, gdy do systemu wprowadzona zostaje dezinformacja. W ostatnich 
czterech latach amerykańskie wybory prezydenckie były celem zorganizowa-
nych, planowych akcji dezinformacyjnych, prowadzonych zarówno przez pod-
mioty zewnątrzsystemowe, jak i wewnątrzsystemowe. Jednak intensywność 
tych akcji, warunki w jakich były przeprowadzane, ich skuteczność, a także 
dominujące podmioty ulegały zmianie.

Dezinformacja w kampanii prezydenckiej w 2016 r.

Prezydencka kampania wyborcza w 2016 r. jest przykładem skutecznych 
działań dezinformacyjnych podjętych przede wszystkim przez podmioty 
zewnętrzne. W raportach przygotowanych przez komisje śledcze, niezależ-
nego prokuratora specjalnego oraz badaczy akademickich panuje jednomyśl-
ność, że kluczową rolę we wprowadzaniu do debaty publicznej i do mediów 
społecznościowych nieprawdziwych informacji odgrywały podmioty działa-
jące na zlecenie bądź będące częścią składową rosyjskich organizacji wywia-
dowczych. Celem podejmowanych działań było doprowadzenie do klęski 
wyborczej kandydatki Partii Demokratycznej na urząd prezydenta USA Hil-
lary R. Clinton, uznawanej za gorszą alternatywę z perspektywy interesów 

4 R.S. Mueller, III, Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 
Presidential Election, Vol. I–II, U.S. Department of Justice, Washington, D.C., 2019.

5 Intelligence Community Assessment, Assessing Russian Activities and Intentions in 
Recent US Elections, ICA 2017-01D, 6 January 2017, https://www.dni.gov/files/documents/
ICA_2017_01.pdf (dostęp 12.01.2021).

6 Otwarty charakter kampanii wyborczej w USA przejawia się w wielości nadawców 
komunikatów o charakterze wyborczym i względnie niewysokim progu, który organizacja 
bądź grupa musi pokonać by wejść do tego grona.



Dezinformacja a proces wyborczy: studium przypadku… 63

Federacji Rosyjskiej w porównaniu z kandydatem Partii Republikańskiej 
Donaldem J. Trumpem. Swego rodzaju „nagrodą pocieszenia” w wypadku 
zwycięstwa kandydatki Partii Demokratycznej byłoby podważenie wiarygod-
ności samego procesu wyborczego. Skala rosyjskich operacji podejmowanych 
w związku z wyborami prezydenckimi w USA w 2016 r. była tak duża, że zda-
niem Kathleen Hall Jamieson przynajmniej częściowo spełniały one kryteria 
cyberwojny7, zaś ich skuteczność wynikała z wykorzystania przez Rosjan sil-
nych stron amerykańskiego systemu politycznego, jak ochrona wolności prasy 
i słowa, brak regulacji środków przekazu i komunikacji politycznej, a także 
potencjału marketingowego mediów społecznościowych8. Na skutek wysokiej 
polaryzacji politycznej społeczeństwa amerykańskiego skuteczność działań 
dezinformacyjnych uległa wzmocnieniu. Doszło tutaj do powstania swego 
rodzaju sprzężenia zwrotnego: polaryzacja sprzyjała skuteczności dezinfor-
macji, a skuteczna dezinformacja wzmacniała polaryzację. Wśród czynni-
ków zwiększających skuteczność dezinformacji wymierzonej w amerykańskie 
wybory prezydenckie w 2016 r. warto wymienić jeszcze sam sposób przepro-
wadzania wyborów, który za sprawą Kolegium Elektorskiego wybieranego 
w prawie wszystkich stanach w oparciu o ordynację większościową na pozio-
mie całego stanu – pozornie sprzecznie – umożliwia minimalizację znaczenia 
woli większości całego elektoratu9.

Należy podkreślić, że kampania wyborcza w 2016 r. oczywiście nie była 
pierwszą, w czasie której podmioty zagraniczne usiłowały wpłynąć na wynik 
amerykańskich wyborów10. Jednak zmiana technologiczna, która nastąpiła 
w sposobie prowadzenia kampanii wyborczych i dystrybucji informacji w Sta-
nach Zjednoczonych w XXI w. – szczególnie od czasu pierwszej kampanii 
prezydenckiej Baracka Obamy w 2008 r. – otworzyła nowe możliwości przed 
zdeterminowanymi podmiotami, nie bojącymi się ryzykować i wykorzystywać 

 7 Cyberwojna rozumiana jest przez nią jako „działania podejmowane przez jedno pań-
stwo dążące do spenetrowania komputerów i sieci w innym państwie w celu zadania strat 
lub spowodowania zakłóceń”, patrz K.H. Jamieson, op. cit., s. 7.

 8 Ibidem, s. 11.
 9 W wyborach 2016 r. kandydatka Partii Demokratycznej uzyskała prawie 3 mln gło-

sów więcej od kandydata Partii Republikańskiej, co jednak nie dało jej większości głosów 
w Kolegium Elektorskim. Patrz: Federal Election Commission, Federal Elections 2016: Elec-
tion Results for the U.S. President, the U.S. Senate and the U.S. House of Representatives, 
Washington, D.C., December 2017, s. 5, https://www.fec.gov/resources/cms-content/docu-
ments/federalelections2016.pdf (dostęp 12.01.2021).

10 C. Walton, “Active measures”: a history of Russian interference in US elections, „Pros-
pect”, December 23, 2016, https://www.prospectmagazine.co.uk/science-and-technology/
active-measures-a-history-of-russian-interference-in-us-elections (dostęp 12.01.2021).
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pojawiających się okazji11. Co ma równie wielkie znaczenie, nowe możliwo-
ści wywierania wpływu na przebieg kampanii wyborczych i wynik wyborów 
nie wiązały się z koniecznością dokonywania wielkich inwestycji finansowych. 
Umożliwiło to nie tylko prowadzenie szeroko zakrojonych działań, ale także 
ich różnicowanie ze względu na odbiorcę, co w efekcie mogło wpływać na 
wzrost efektywności całej kampanii dezinformacyjnej.

Rosyjskie działania dezinformacyjne podczas prezydenckiej kampanii 
wyborczej w 2016 r. można podzielić na te skierowane bezpośrednio do zwy-
kłych wyborców oraz na te skierowane do liderów opinii, głównie dziennika-
rzy. W obu wypadkach celem było doprowadzenie do zmiany zachowania, 
jednak charakter zmiany był różny. O ile w pierwszym przypadku chodziło 
wyłącznie o zachowania wyborcze – oddanie głosu na jednego z kandydatów, 
w tym niekoniecznie Donalda Trumpa, lub spowodowanie absencji wybor-
czej – to w drugim celem było doprowadzenie do zmiany zawartości pro-
gramów publicystycznych i informacyjnych, tj. odwrócenie uwagi dzienni-
karzy (a za ich pośrednictwem wyborców) od informacji przedstawiających 
w negatywnym świetle Donalda Trumpa i skoncentrowanie ich na kwestiach 
trudnych dla Hillary Clinton, aby w ten sposób wywołać zmianę zacho-
wań wyborczych. Najlepszym przykładem takiego działania jest „przykry-
cie” skandalu związanego z nagraniem komentarzy Donalda Trumpa odno-
śnie jego zachowań względem kobiet (tzw. Access Hollywood Tapes) przez 
ujawnienie na stronach WikiLeaks treści wykradzionych z serwerów Partii  
Demokratycznej12.

Chociaż prymat w prowadzeniu kampanii dezinformacyjnych w czasie 
kampanii wyborczej przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi w 2016 r. 
przypisuje się organizacjom działającym na zlecenie rosyjskich służb wywia-
dowczych, nie znaczy to, że inne podmioty pozostawały bierne. Szczególnym 
przypadkiem celowych działań dezinformacyjnych były te podejmowane 
przez komitet wyborczy Donalda Trumpa, które miały za zadanie doprowa-
dzenie do absencji wyborczej wśród wyborców Partii Demokratycznej. O ile 
pracownicy komitetu wyborczego Donalda Trumpa określali prowadzone 
przez siebie działania jako voter suppression13 – rozumiane jako zniechęce-

11 O znaczeniu oportunizmu w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasie rządów 
Władimira Putina, patrz F. Hill, C.G. Gaddy, Mr. Putin: Operative in the Kremlin, Brookings 
Institution Press, Washington, D.C. 2015.

12 K.H. Jamieson, op. cit., Part Two and Part Three, s. 67–189.
13 J. Green, S. Issenberg, Inside the Trump Bunker, With Days to Go, „Bloomberg 

Businessweek”, 27.10.2016, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-27/inside-the-
trump-bunker-with-12-days-to-go (dostęp 12.01.2021).
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nie do udziału w wyborach, a nie zgodnie z klasyczną definicją jako ogra-
niczenie możliwości korzystania z czynnego prawa wyborczego14 – i loko-
wali je w obszarze negatywnej kampanii wyborczej, to sposób prowadzenia 
tych działań wyraźnie wskazuje na ich dezinformacyjny charakter. Być może 
właśnie w tym miejscu warto zadać sobie pytanie o to, kiedy dochodzi do 
konwergencji między zwykłymi działaniami z zakresu marketingu politycz-
nego a dezinformacją. Chociaż wypracowanie kryteriów umożliwiających 
względnie precyzyjnie rozróżnienie między nimi nawet w dość skomplikowa-
nych przypadkach nie jest zadaniem niewykonalnym, to wykracza poza ramy  
tego tekstu.

Dezinformacja w kampanii prezydenckiej w 2020 r.

Skala i zasięg dezinformacji w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej 
w 2016 r. stanowiły punkt odniesienia do oceny zagrożenia dla procesu wybor-
czego w Stanach Zjednoczonych przed kampanią wyborczą poprzedzającą 
wybory do Kongresu w 2018 r., a w perspektywie również przed prezydencką 
kampanią wyborczą w roku 2020. Tymczasem zarówno kampania wyborcza 
w roku 2018, jak i w 2020 r. nie były prostymi powtórkami tej z 2016 r. nie tylko 
jeśli chodzi o skalę i zasięg, ale również charakter prowadzonych działań dez-
informacyjnych. O ile w czasie poprzedniej prezydenckiej kampanii wybor-
czej podmiotem zagranicznym, który bezdyskusyjnie odgrywał najważniej-
szą rolę była Federacja Rosyjska i organizacje działające na jej zlecenie, tak 
w czasie kampanii wyborczej w 2020 r. liczba państw, które zdecydowały się 
zaangażować w działania dezinformacyjne wymierzone w amerykański proces 
wyborczy wzrosła. Co więcej każde z nich miało trochę inny cel, który chciało 
osiągnąć. Ani amerykańskie agencje wywiadowcze, ani ośrodki naukowe nie 
przedstawiły jeszcze pełnych raportów o akcjach dezinformacyjnych w czasie 
kampanii wyborczej 2020 r., jednak dostępne opracowania wskazują na to, że 
istotną rolę, oprócz Rosji, próbowały odgrywać również Chiny i Iran. W oce-
nie National Counterintelligence and Security Center z września 2020 r. róż-
nica między celami, które chciały osiągnąć państwa zaangażowane w działa-
nia przeciwko USA prezentowała się następująco: „Chiny prowadzą działania 
zmierzające do zdyskredytowania prezydenta USA Donalda Trumpa, zaś 

14 Szerzej na ten temat pisałem w: J. Misiuna, Ograniczenie możliwości korzystania 
z czynnego prawa wyborczego (voter suppression) a wybory w USA w 2016 r., [w:] A. Bielecki, 
D.  Szarfrański, T. Gąsior (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, 
praktycznym i teoretycznym. Część ósma, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 113–122. 
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Rosja dąży do osłabienia kandydatury nominata Partii Demokratycznej Joe 
Bidena”15. Wspieranie bądź atakowanie kandydata to nie jedyne formy zaan-
gażowania przez inne państwa w kampanię wyborczą w 2020 r. O wiele waż-
niejsze z punktu widzenia stabilności systemu politycznego i legitymacji władz 
były działania dezinformacyjne podejmowane przede wszystkim przez pod-
mioty powiązane z Federacją Rosyjską, których celem było zasianie wątpli-
wości co do uczciwości samych wyborów i wiarygodności ich oficjalnych wyni-
ków. W warunkach pandemicznych, gdy wiele stanów rozszerzało możliwość 
głosowania korespondencyjnego, to właśnie na dyskredytacji tego sposobu 
głosowania koncentrowały się działania rosyjskie16.

Dezinformacji, która była wprowadzana do amerykańskiej debaty publicz-
nej przez podmioty zagraniczne w czasie samej kampanii wyborczej i po niej 
– szczególnie w okresie między wyborami a zaprzysiężeniem nowego prezy-
denta – towarzyszyła wyjątkowa intensywna kampania dezinformacyjna pro-
wadzona przez podmioty wewnętrzne, a także przez kandydatów w wyborach 
i ich najbliższych współpracowników. Rozpowszechnianie dezinformacji pod-
ważającej wiarygodność amerykańskiego systemu wyborczego stało się lejtmo-
tywem kampanii wyborczej prezydenta Donalda Trumpa w 2020 r. Nie znaczy 
to jednak, że wcześniej nie głosił on podobnych opinii: już cztery lata wcze-
śniej, jeszcze jako kandydat w wyborach prezydenckich, poddawał on w wąt-
pliwość uczciwość przebiegu wyborów, a historia jego podobnych wypowiedzi 
publicznych jako obywatela prywatnego sięga przynajmniej roku 201217. Wraz 
z rozszerzeniem w poszczególnych stanach w obliczu pandemii prawa do gło-
sowania korespondencyjnego przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi 
rosła liczba dezinformujących komunikatów wysyłanych przez urzędującego 
prezydenta18, jednak kulminacja nastąpiła dopiero po dniu wyborów prezy-
denckich. Wtedy to nie tylko prezydent, ale również jego współpracownicy 
rozpoczęli dużą akcję podważania – zarówno w drodze wystąpień publicz-

15 E. Braw, The Real Hacking Threat, „Foreign Policy”, September 25, 2020, https://
foreignpolicy.com/2020/09/25/real-hacking-threat-foreign-election-interference-2020/ (dostęp 
12.01.2021).

16 Ibidem.
17 L. Qiu, Donald Trump’s baseless claims about the election being ‘rigged’, „Politifact”, 

August 15, 2016, https://www.politifact.com/factchecks/2016/aug/15/donald-trump/donald-
trumps-baseless-claims-about-election-being/ (dostęp 12.01.2021).

18 Narastającą koncentrację na ryzyku fałszerstw wyborczych w wypowiedziach 
D.J.   Trumpa można było zaobserwować już od wiosny 2020 r., patrz np. L. Jacobson, 
Donald Trump’s dubious claim that ‘thousands’ are conspiring on mail-ballot fraud, „Politi-
fact”, April 9, 2020, https://www.politifact.com/factchecks/2020/apr/09/donald-trump/donald-
trumps-dubious-claim-thousands-are-conspiri/ (dostęp 12.01.2021).
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nych, jak i na drodze sądowej – wyników wyborów. W okresie po wyborach 
prezydenckich rozpowszechniali oni fałszywe informacje dotyczące nie tylko 
samego głosowania korespondencyjnego, ale również przebiegu liczenia gło-
sów (od strony organizacji pracy)19, a także sposobu w jaki to liczenie się 
odbywało (od strony wykorzystywanych urządzeń)20.

Trudno jest oceniać skalę dezinformacji – zarówno endogenicznej, 
jak i  egzogenicznej – dotyczącej przebiegu samego procesu wyborczego 
w USA w 2020 r. Nie ma jednak wątpliwości, co do jej skuteczności. Cho-
ciaż Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), agenda rządu 
federalnego odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycz-
nego procesu wyborczego, konsekwentnie dementowała wszelkie twier-
dzenia mówiące o  fałszerstwach głosów na masową skalę w wyborach 
2020 r.21 wynikających z działania podmiotów zagranicznych, a wraz z nią 
odpowiedzialne za organizację wyborów administracje stanowe, to aż 34% 
Amerykanów w grudniu 2020 r. nie wierzyło w uczciwość wyników wybo-
rów prezydenckich, a kolejne 5% miało wątpliwości. Przy czym zaufanie do 
prawdziwości wyników wyborów wyraźnie koreluje z sympatiami politycz-
nymi: aż 72% zwolenników Partii Republikańskiej było przekonanych, że 
wybory nie przebiegały uczciwie, podczas gdy aż 95% zwolenników Partii 
Demokratycznej było przeciwnego zdania22. Tym samym można uznać, że 
cel dyskredytacji amerykańskiego systemu wyborczego i pogłębienia polary-
zacji politycznej, jaki postawiły sobie służby specjalne Federacji Rosyjskiej, 
wspólnym – chociaż nieskoordynowanym – wysiłkiem ich samych, zwią-
zanych z nimi organizacji, a także sztabu wyborczego Donalda J. Trumpa  
został osiągnięty.

19 D. Funke, C. Hendrickson, L. Jacobson, N.Y. Kim, I. Strauss, Fact-checking Trump’s 
election fraud falsehoods in White House remarks, „Politifact”, November 5, 2020, https://
www.politifact.com/article/2020/nov/06/fact-checking-falsehoods-trumps-nov-5-election-rem/ 
(dostęp 12.01.2021).

20 J. Easley, More conservatives break with Trump over election claims, „The Hill”, Novem-
ber 20, 2020, https://thehill.com/homenews/administration/526938-more-conservatives-break-
with-trump-over-election (dostęp 12.01.2021).

21 Co ostatecznie doprowadziło do dymisji jej szefa przez prezydenta D.J. Trumpa, 
który nie zgadzał się z raportami CISA, patrz M. Gstalter, Krebs says allegations of foreign 
interference in 2020 election ‘farcical’, „The Hill”, November 27, 2020, https://thehill.com/
homenews/administration/527795-krebs-says-allegations-of-foreign-interference-in-2020-elec-
tion (dostęp 12.01.2021).

22 D. Montanaro, Poll: Just A Quarter Of Republicans Accept Election Outcome, „National 
Public Radio”, December 9, 2020, https://www.npr.org/2020/12/09/944385798/poll-just-a-
quarter-of-republicans-accept-election-outcome (dostęp 12.01.2021).
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Podsumowanie

Analizując działania dezinformacyjne prowadzone w czasie kampanii 
wyborczej w 2020 r. warto skupić się na zmianie podejścia do zjawiska ze 
strony administracji federalnej, korporacji technologicznych i samego pre-
zydenta USA w porównaniu z rokiem 2016. Przytaczane raporty i wypowie-
dzi kierowników agend federalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
cybernetyczne i zabezpieczenie przebiegu wyborów, takich jak Cybersecu-
rity and Infrastructure Security Agency czy National Counterintelligence 
and Security Center, wyraźnie wskazują na długofalowe działania na dużą 
skalę, skoordynowane z rządami stanowymi, mające przygotować na i zabez-
pieczyć przed atakami cybernetycznymi skierowanymi przeciwko administra-
cjom wyborczym w poszczególnych stanach, a także na uważną obserwację 
działań podejmowanych przed podmioty odpowiedzialne za kampanię dez-
informacyjną cztery lata wcześniej. Działania podejmowane przez agendy 
federalne i rządy stanowe stają się jeszcze ważniejsze, gdy zostaną skontra-
stowane z postawą samego prezydenta, który ewidentnie nie uważał dezin-
formacji za problem w procesie wyborczym, przeciwnie sam z niej chętnie 
korzystał. Aktywność administracji federalnej w czasie kampanii wyborczej 
2020 r., szczególnie w zakresie polityki informacyjnej, wyróżnia się także na 
tle kampanii wyborczej z 2016 r., gdy administracja Baracka Obamy, dysponu-
jąc danymi o działaniach dezinformacyjnych prowadzonych przez podmioty 
związane z Federacją Rosyjską, nie zdecydowała się na ich upublicznienie 
przed dniem wyborów, aby nie być posądzoną o próbę wywierania wpływu na 
przebieg głosowania. W 2020 r. obecność w debacie publicznej dokumentów 
przygotowanych przez agendy odpowiedzialne za bezpieczeństwo procesu 
wyborczego, a także wypowiedzi kierownictwa tych agencji, była wyraźnie 
widoczna właśnie po to, by wpłynąć na przebieg głosowania – skontrować 
działania dezinformacyjne przez wzmocnienie ich świadomości.

Prawdopodobnie jednak dla większości osób szukających informacji 
w Internecie, szczególnie w mediach społecznościowych23, najważniejszą 
zmianą było jednak oznaczanie przez największe platformy, jak Facebook, 
Twitter, YouTube, wiadomości dotyczących m.in. wyborów jako wymagają-

23 Internet jest podstawowym źródłem informacji o polityce dla 43% Amerykanów, 
z  czego dla 18% źródłem tym są media społecznościowe, patrz A. Mitchell, M. Jurkowitz, 
J.B. Oliphant, E. Shearer, Americans Who Mainly Get Their News on Social Media Are Less 
Engaged, Less Knowledgeable, Pew Research Center, July 2020, s. 3, https://www.journal-
ism.org/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/PJ_2020.07.30_social-media-news_REPORT.pdf 
(dostęp 12.01.2021).
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cych szczególnej ostrożności i sprawdzenia pod kątem prawdziwości, a także 
zawieszanie i usuwanie kont służących celowemu i konsekwentnemu prowa-
dzeniu działań dezinformacyjnych. Chociaż decyzje o zawieszaniu i usuwaniu 
kont przez administratorów platform budziły kontrowersje i pytania o to, czy 
w imię walki z dezinformacją nie ulega ograniczeniu wolność wypowiedzi, to 
wydaje się, że należy raczej potraktować je jako rodzaj wzięcia odpowiedzial-
ności przez korporacje technologiczne za to w jaki sposób wykorzystywane 
są narzędzia przez nie stworzone. Nawet jeżeli w ostatecznym rozrachunku 
skuteczność tych działań okaże się mniejsza niż przypisywana im zarówno 
przez zwolenników, jak i przeciwników tego rodzaju aktywności administra-
cyjnej podejmowanej przez koncerny technologiczne, to przy wysokim stop-
niu polaryzacji społecznej każda próba stonowania nastrojów – w tym na dro-
dze ograniczenia możliwości aktywnego i celowego dezinformowania – jest 
bardzo cenna z perspektywy nie tylko procesu wyborczego, ale i codziennego 
funkcjonowania państwa i społeczeństwa.
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Przeciwdziałanie dezinformacji  
– inicjatywy i instrumenty obywatelskie,  

rządowe i międzynarodowe w wybranych 
państwach, instytucjach i organizacjach

Kluczem do sukcesu w przeciwdziałaniu współczesnym formom dezinforma-
cji na szczeblu krajowym i w relacjach między państwami jest odporność1 
społeczna i  indywidualna, oparta na szerokiej edukacji, skutecznych regu-
lacjach prawnych i koordynacji działań w ramach narodowych struktur oraz 
ponadnarodowych instytucji i organizacji. 

„Społeczny wariograf”

Autorzy „Praskiego Poradnika” (Prague Manual) opracowanego w Euro-
pean Values, czeskim think-tanku, wielce zasłużonym w zakresie przeciwdzia-
łania dezinformacji, słusznie podkreślają, że najważniejszą rolę w tym zadaniu 
siłą rzeczy odgrywa społeczeństwo obywatelskie, a szczególnie środowiska 
badawcze, dydaktyczne i medialne. To właśnie one nie tylko pomagają rozpo-
znawać dezinformację i zrozumieć ten problem, służą w tym zakresie eksper-
tyzą, doradztwem, bazą kształcenia dla pracowników służb publicznych, ale 
przede wszystkim edukują użytkowników i aktorów przestrzeni informacyj-
nej. Szczególnie zaś młode pokolenia czerpiące wiedzę głównie z jej nowych 
cyfrowych źródeł2. W większości państw, świadomych zagrożeń pochodnych 

1 Odporności (indywidualna i kolektywna) rozumiana jako zdolność do rozpoznawania 
i rozwiązywania problemów, zdolność oceny sytuacji i reakcji oraz zdolność do podejmowania 
działań w odpowiedzi na sytuację, w tym wypadku na informacje fałszywe, zmanipulowane 
lub błędnie przygotowywane i rozpowszechniane w  sposób systemowy i długofalowy. 

2 Niemożliwe jest naturalnie wymienienie na tych stronach wszystkich ośrodków badaw-
czo-naukowych zajmujących się dezinformacją. Dorobek wielu z nich ilustruje bibliografia 
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dezinformacji, coraz prężniej działają różne inicjatywy eksperckie prowa-
dzące tego rodzaju działalność.

W wymiarze międzynarodowym najbardziej wpływowe ze względu na 
potencjał badawczy, rezonans, zasięg i skalę oddziaływania są ośrodki ame-
rykańskie i brytyjskie. W wielu przypadkach korzystają one z wiedzy eksper-
tów z innych krajów. W ramach np. amerykańskiej Atlantic Council funk-
cjonują dedykowane zespoły zajmujące się dezinformacją, z których pracy 
analitycznej korzysta nie tylko rząd USA, ale i inne państwa czy organizacje 
międzynarodowe. Center for European Policy Analysis, RAND Corporation, czy 
Brookings Institution przygotowują regularne analizy i zalecenia dla rządów. 
German Marshall Fund of the United States zainaugurował projekt Alliance 
for Securing Democracy przyczyniający się do szerzenia świadomości zagrożeń 
związanych z dezinformacją: nagłaśnia rezultaty prac naukowych, a jej portal 
Hamilton 2.0 Dashboard przedstawia regularnie zestawienia narracji i działań 
dezinformacyjnych ze strony Rosji, Chin i Iranu.

Szereg prac jest prowadzonych na uniwersytetach indywidualnie lub 
w ramach międzynarodowych klastrów badawczych. Z ośrodków akademic-
kich wychodzą także inne cenne projekty obywatelskie. Na Ukrainie do naj-
bardziej skutecznych sieci tropiących i ujawniających dezinformację należy 
Stopfake. Jest aktywna w wielu państwach i w wielu językach, również po pol-
sku, a powstała z inicjatywy pracowników uniwersyteckich i studentów dzien-
nikarstwa3.

Podobnie jak w przypadku środowiska naukowego, można w ramach 
niniejszego opracowania jedynie zasygnalizować niektóre przykładowe pro-
jekty obywatelskie i medialne, warte bliższego poznania jeśli nie naśladowa-
nia: w Finlandii jedną z pierwszych organizacji dziennikarskich weryfikują-
cych prawdziwość informacji – Faktabaari4, a w Wielkiej Brytanii fenomenalny 
zespół dziennikarzy śledczych – Bellingcat5. We Francji w 2017 r., na wiele 
miesięcy przed wyborami prezydenckimi, powstało konsorcjum ogólnokrajo-
wych i lokalnych mediów tropiących i ujawniających przykłady dezinformacji 

niniejszego opracowania, a wcześniej interaktywna lista źródeł, z których między innymi 
korzysta w swej pracy Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego.

3 www.stopfake.org/pl/o-nas-pl (dostęp 14.12.2020).
4 E. Mackintosh, Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be 

crucial to Western democracy, CNN, www.edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-
fake-news-intl/ (dostęp 5.12.2020).

5 DutchNews.nl, Digital investigation collective Bellingcat to expand into NL, www.
dutchnews.nl/news/2018/11/digital-investigation-collective-bellingcat-to-expand-into-nl/?utm_
source=newsletter (dostęp 4.12.2020).
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wyborczej. Konsorcjum to być może uratowało prezydenturę Emmanuela 
Macrona6.

Na Litwie zainicjowano masowy społeczny ruch tzw. elfów7 tropiących 
internetowe trolle, zaś pewien kreatywny Holender, Ruud Oosterwoud, zain-
spirował nie tylko własnych rodaków, ale i Niemców, brytyjski MSZ a nawet 
NATO, pomysłem programu DROG – szkolenia dla urzędników, dziennika-
rzy, a także edukacja dla młodzieży poprzez gry i symulacje8. 

Warto także odnotować ważną funkcję, jaką na styku obywatele – rządy 
w  zwalczaniu dezinformacji pełnią parlamenty. Parlament Europejski 
w 2016 r. zainicjował proces, który doprowadził do przyjęcia unijnego Planu 
Działań przeciwko Dezinformacji. Parlamenty narodowe z jednej strony wsłu-
chują się w społeczne postulaty, a z drugiej służą wzmacnianiu obywatelskiej 
świadomości zagrożeń (Biblioteka Kongresu USA jest np. „kopalnią wiedzy” 
o problemie dezinformacji9), wywierają presję na rządy w zakresie przyjmo-
waniu administracyjnych środków przeciwdziałania, nie tylko obronnych, ale 
i ofensywnych – jak na przykład sankcji.

Rządy – wybrane przypadki

Na potrzeby niniejszej monografii wybrane zostało kilka przykładów sys-
temowych działań państw i ich rządów w zakresie przeciwdziałania dezinfor-
macji, wartych, zdaniem autora, głębszego poznania, a także naśladowania 
w ramach lokalnych możliwości i uwarunkowań. 

6 F. Bell, Here’s a list of initiatives that hope to fix trust in journalism and tackle “fake 
news”, www.medium.com/@ferg/heres-a-list-of-initiatives-that-hope-to-fix-trust-in-journalism-
and-tackle-fake-news-30689feb402 (dostęp 10.12.2020).

7 K. Sengputa, Meet the Elves, Lithuania’s digital citizen army confronting Russian trolls, 
„The Independent”, www.independent.co.uk/news/world/europe/lithuania-elves-russia-elec-
tion-tampering-online-cyber-crime-hackers-kremlin-a9008931.html (dostęp 20.12.2020).

8 Brytyjski Foreign Office podjął decyzje o sfinansowaniu przetłumaczenia czy stwo-
rzenia wersji narodowych w 12 innych językach. DROG przeprowadził szkolenie dla 200 
holenderskich wojskowych, którzy dostali m.in. zadanie przeprowadzenia symulowanego 
ataku na NATO, zob. Dutchman’s shock treatment against fake news Ruurd Oosterwoud 
wants to make Europeans aware of disinformation – by teaching them how to do it, www.
politico.eu/article/ruurd-oosterwoud-bad-news-drog-meet-the-dutchman-who-wants-to-make-
us-immune-to-fake-news/ (dostęp 4.12.2020).

9 Library of Congress (USA), Government Responses to Disinformation on Social Media 
Platforms: Sweden, www.loc.gov/law/help/social-media-disinformation/sweden.php (dostęp 
6.12.2020).
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Finlandia

„Na pierwszej linii obrony przed dezinformacją znajduje się przedszkolny 
wychowawca, a dzieci uwielbiają być detektywami”, jak konstatują eksperci 
edukacji medialnej10. Przy takim podejściu nie powinno dziwić, że fiński 
model przeciwdziałania dezinformacji jest uznawany za jeden z najlepszych 
na świecie, a Finowie są na pierwszym miejscu rankingu sporządzanego przez 
Open Society Institute Sofia w zakresie odporności na fake newsy11. Ale stoi za 
tym – dobrze przemyślany i zorganizowany – cały system edukacji. Na każdym 
poziomie kształcenia uczy on kreatywności i krytycznego podejścia do otacza-
jącego świata. Należy podkreślić, że jest on oparty na mocnych podstawach 
systemowych: metodycznych i dydaktycznych (system kształcenia nauczycieli) 
oraz ekonomicznych (nakłady na oświatę). 

Eksperci podkreślają jednocześnie, że wyrobienie w uczniach wspo-
mnianych wyżej umiejętności nie może być celem samym w sobie, mają 
one bowiem służyć kształtowaniu w nich szerszej zdolności do identyfiko-
wania i przyswajania wyższych wartości związanych z życiem w demokra-
tycznym społeczeństwie. Ważną systemową regułą jest jednocześnie to, że 
eksperci rządowi opracowują jedynie ogólne cele i zalecenia programowe 
pozostawiając w  ich realizacji swobodę szkołom, a szkoły poszczególnym  
pedagogom.

Edukacja medialna, a w jej ramach problem dezinformacji, choć na pozio-
mie podstawowym i średnim nie stanowi odrębnego przedmiotu nauczania, 
jest traktowany przekrojowo w fińskich programach szkolnych – na miarę zło-
żoności otaczającego nas świata. Na lekcjach matematyki uczniowie dowia-
dują się, jak można manipulować statystyką, na wychowaniu plastycznym – jak 
fałszować obraz, a na historii – jak zniekształcać przeszłość. 

W ramach kompleksowego podejścia do edukacji medialnej w szkołach, 
rząd wspiera projekty start-upów w celu wypracowania materiałów dydaktycz-
nych, uwzględniających kwestie dezinformacji, a wspomniany już dziennikar-
ski kolektyw Faktabaari współdziała ze szkołami w ramach inicjatywy Faktana, 
kiitos! (Poprosimy o fakty), nakierowanej na wyrabianie praktycznych umie-
jętności identyfikowania i rozumienia dezinformacji. 

10 J. Henley, How Finland starts its fight against fake news in primary schools, „The 
Guardian”, www.theguardian.com/world/2020/jan/28/fact-from-fiction-finlands-new-lessons-
in-combating-fake-news (dostęp 4.12.2020).

11 Open Society Institute Sofia, The Media Literacy Index 2019: Just think about it, www.
osis.bg/?p=3356&lang=en (dostęp 6.12.2020).
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Litwa

O ile w Finlandii przeciwdziałanie dezinformacji jest funkcją przede 
wszystkim systemu oświaty, o tyle w przypadku Litwy można mówić o swoistej 
militaryzacji przestrzeni medialnej, traktowanej przez władze niemalże jak 
odrębną domenę działań wojskowych. W litewskich siłach zbrojnych zaini-
cjowano od 2005 r. przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie szybkiej, ter-
minowej informacji o sytuacji w przestrzeni informacyjnej, wspierającej woj-
skowy i cywilny proces decyzyjny w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. 
Wojskowi i cywilni eksperci z dziedziny psychologii, nauk społecznych, bez-
pieczeństwa cybernetycznego i wywiadu monitorują media, analizują i reagują 
zgłaszając incydenty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Litewski 
MON prowadzi własne projekty na rzecz edukacji obywateli, przedstawicieli 
mediów i instytucji w zakresie działań dezinformacyjnych, przyczyniając się 
w ten sposób do wzmacniania odporności społeczeństwa na obcą propagandę.

Podobnie jak w Finlandii, współpraca między instytucjami rządowymi 
a społeczeństwem umożliwia Litwinom skuteczne łagodzenie wpływu dezin-
formacji i swoiste „oczyszczanie” środowiska informacyjnego, chroniące w ten 
sposób krajowe procesy podejmowania decyzji politycznych i obywatelskich. 

Odrębnym litewskim fenomenem jest pewnego rodzaju „pospolite ruszenie” 
polegające na masowym zaangażowaniu społecznym w bezpieczeństwo informa-
cyjne państwa. W 2017 r. zespół profesjonalistów i ochotników z różnych dzie-
dzin – nauk społecznych, specjalistów od mediów i biznesu, a nawet ludzi sztuki 
– zjednoczył się w ramach projektu Debunk EU i zaczął wspólnie przeciwdzia-
łać rosnącemu problemowi dezinformacji na Litwie. W jego ramach powstało 
narzędzie analityczne do monitorowania mediów internetowych, wykorzystu-
jące techniki sztucznej inteligencji. Ma ono zdolność wykrywania fałszywych 
informacji w przestrzeni medialnej zaledwie kilka minut po ich pojawieniu się. 

Innym przykładem społecznej mobilizacji na Litwie jest masowy ruch 
„elfów” – sponsorowanych przez państwo anonimowych aktywistów tropią-
cych działalność internetowych trolli. Ta ciągle rosnąca wspólnota, podobnie 
jak w przypadku Debunk UE, skupia dziennikarzy, informatyków, ludzi biz-
nesu, studentów i naukowców.

Szwecja

Szwecja może zaimponować kompleksowym podejściem do problemu 
dezinformacji zarówno ze strony rządu, jak i społeczeństwa obywatelskiego. 
Próbą generalną stworzonego systemu, do której Szwedzi skrupulatnie się 
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przygotowali, były wybory parlamentarne w 2018 r.12, przed którymi sięgnięto 
do doświadczeń innych państw. Do Sztokholmu zaproszono m.in. amerykań-
skich ekspertów, stworzono ogólnokrajową medialną platformę fact-checking 
obejmującą najważniejsze media mainstreamowe i zakazano reklam finanso-
wanych ze środków zagranicznych13.

W tym samym czasie dla studentów i uczniów szkół średnich Krajowa 
Rada Mediów przygotowała materiały dydaktyczne.

W 2019 r., na podstawie zebranych doświadczeń, Szwedzka Agencja 
Cywilnego Przeciwdziałania Kryzysowego (Swedish Civil Contingency Agency 
– MSB) wydała dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych zajmujących się 
komunikacją społeczną specjalny poradnik14, a sama MSB rozpoczęła proces 
przekształcenia się do 2022 r. w Agencję Obrony Psychologicznej (Psychologi-
cal Defence Agency), z zapewnionym odpowiednio budżetem i dostosowanymi 
do nowych potrzeb zadaniami.

Wielka Brytania

Ze względu na znaczenie w euroatlantyckiej wspólnocie – mimo Brexitu 
– oraz rolę jego podmiotów rządowych i pozarządowych, mediów i ośrod-
ków eksperckich w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej, Zjednoczone 
Królestwo, pozostaje (także dla Polski) jednym z najważniejszych aktorów 
i sojuszników w walce z dezinformacją. To w dużej części brytyjscy eksperci 
współkształtują założenia strategii komunikacyjnej NATO i uczestniczą w jej 
wdrażaniu. 

Na grunt NATO transponowali oni model kampanii informacyjnych 
OASIS (Objective, Audience insight, Strategy, Implementation, Scoring/ 
evaluation – Cel, Znajomość odbiorcy, Strategia, Wdrażanie, Rezultaty i ich 
ocena)15. Jest to swoiste narzędzie strategicznej komunikacji i kampanii 
komunikacyjnych, w którym wszystkie pięć elementów jest równie ważnych 

12 E. Colliver, T. Mauer, How Sweden is preparing for Russia to hack its election, BBC.
com, www.bbc.com/news/world-44070469 (dostęp 5.12.2020).

13 Obszerny raport na temat dezinformacji w Szwecji w związku z wyborami parlamen-
tarnymi w 2018 r. sporządziła Londyńska Szkoła Ekonomiczna. Ch. Colliver, P. Pomerantsev, 
A. Applebaum, J. Birdwell, Smearing Sweden International Influence Campaigns in the 2018 
Swedish Election, London School of Economics, Institute of Global Affairs, www.lse.ac.uk/
iga/assets/documents/arena/2018/Sweden-Report-October-2018.pdf (dostęp 3.12.2020).

14 Countering information influence activities A handbook for communicators, (msb.se), 
www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28698.pdf (dostęp 4.12.2020).

15 Guide to campaign planning: OASIS, www.gcs.civilservice.gov.uk/guidance/marketing/
delivering-government-campaigns/guide-to-campaign-planning-oasis/ (dostęp 15.12.2020).
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– w mniejszym lub większym stopniu powielanych w polityce informacyjnej 
innych państw – ale ostatni składnik systemu, czyli audyt efektów własnych 
działań, zasługuje na szczególnie głęboką analizę i refleksję, w tym na grun-
cie polskim. 

Podobnie jak Szwedzi, Brytyjczycy przygotowali dla swoich funkcjonariu-
szy publicznych instrumentarium (toolkit) przeciwdziałania dezinformacji16.

Z oczywistych względów brytyjskie rozwiązania są przedmiotem ana-
liz i naśladowania na świecie. Anne Wilding opracowała na zlecenie  British 
Council wskazówki do prowadzenia zajęć lekcyjnych z elementami, gry, 
symulacji, quizów (dostępnych w mediach np. Buzzfeed), debat klasowych  
i konkursów17.

Organizacje międzynarodowe 

NATO

To między innymi dzięki brytyjskim ekspertom, NATO może być uznane 
za podręcznikowy przykład skuteczności organizacji międzynarodowej 
w przeciwdziałaniu dezinformacji. Komunikacja Sojuszu jest oparta na fak-
tach, terminowa, przejrzysta i skoordynowana. Pozwala to NATO wywierać 
znaczący wpływ w międzynarodowej i narodowych przestrzeniach informa-
cyjnych. Istotą działań organizacji w tym względzie, polegających na swoistej 
komunikacji strategicznej o charakterze prewencyjnym, są dwa zasadnicze 
elementy: zrozumienie i zaangażowanie. Pełne zrozumienie środowiska infor-
macyjnego, w szczególności dezinformacji, ma kluczowe znaczenie dla umoż-
liwienia wiarygodnej reakcji. NATO, także przy wykorzystaniu czołowych ser-
wisów i monitoringu zewnętrznego, bada i analizuje środowisko informacyjne 
w trybie non-stop i na tej podstawie formułuje swoje skoordynowane z sojusz-
nikami strategie i komunikaty, oparte na faktach i wiarygodności.

Wyprzedzanie dezinformacji jest skuteczniejsze niż reagowanie. Ta filozo-
fia przyświeca podejściu polegającemu na przeciwdziałaniu realizacji celów 
oponentów poprzez kampanie dedykowane wsparciu dla roli i misji NATO 
w społeczeństwach państw członkowskich i partnerskich. Ważnym elemen-

16 RESIST Counter-disinformation Toolkit (netdna-ssl.com), www.3x7ip91ron4ju9ehf 
2unqrm1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/RESIST-Counter-Disinfor-
mation-Toolkit.pdf (dostęp 10.12.2020).

17 A.Wilding, How to use fake news critically in the classroom, British Council, www.
britishcouncil.org/voices-magazine/use-fake-news-classroom-critically (dostęp 4.12.2020).
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tem sojuszniczej dyplomacji publicznej w tym kontekście jest także aktywna 
(choć zazwyczaj trudna) praca z rosyjskimi mediami, opiniotwórcami, pra-
cownikami naukowymi i studentami, prowadzona także po rosyjsku, również 
przy wykorzystaniu Biura Informacji NATO w Moskwie oraz jego portali 
społecznościowych.

Organizacja wspiera państwa członkowskie i partnerskie doradztwem 
oraz współfinansowaniem projektów społecznych i naukowych, wzmacniają-
cych ich odporność na dezinformacje. Do dyspozycji państw członkowskich 
zostały postawione zespoły szybkiego reagowania w ramach strategii prze-
ciwhybrydowej. Organizacja wzmocniła współpracę z Unią Europejską, tak 
by unijny system alertu na incydenty dezinformacyjne służył także sojuszowi.

Od strony badawczej, analitycznej i operacyjnej działania te wspiera 
Centrum Doskonałości do spraw Komunikacji Strategicznej usytuowane 
w Rydze18, afiliowane przy NATO ale niebędące formalnie jego organem. 
Ekspertyzy i raporty Centrum na temat przeciwdziałania dezinformacji, 
a także odnośne prace NATO Defence College w Rzymie19, szkoły wchodzącej 
bezpośrednio w struktury Sojuszu, gwarantują najwyższy światowy poziom.

Od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i agresji przeciwko 
Ukrainie w 2014 roku NATO zintensyfikowało wysiłki w celu przeciwdzia-
łania dezinformacji20. Kierowano się wskazówkami szefów państw i rządów 
państw członkowskich Sojuszu zawartymi w deklaracji ze szczytu bruksel-
skiego w 2018 r., w której odnotowano wyzwania związane z kampaniami 
dezinformacyjnymi i atakami w cyberprzestrzeni. W 2019 roku w deklaracji 
szczytu londyńskiego szefowie państw i rządów państw członkowskich Sojuszu 
stwierdzili, że NATO wzmacnia swoje zdolności odstraszania i obrony przed 
zagrożeniami hybrydowymi.

Również w 2019 roku NATO przyjęło uaktualniony i usystematyzowany 
pakiet stosownych założeń, środków i działań antydezinformacyjnych. W tym 
celu współpracuje najściślej z Unią Europejską, ale także ONZ, G7 i pań-
stwami partnerskimi. W minionych miesiącach natomiast NATO pokazało, 
że jest w stanie utrzymać swoje operacje, misje i działania oraz zachować 
gotowość pomimo pandemii COVID-19, dbając o to, aby globalny kryzys 
zdrowotny nie przekształcił się również w globalny kryzys bezpieczeństwa. 

Poniższa tabela obejmuje wybrane przez autora ośrodki badawcze i media, 
monitorowane podczas wykonywania obowiązków w NATO podczas pandemii.

18 www.stratcomcoe.org/ (dostęp 20.12.2020).
19 www.ndc.nato.int/ (dostęp 20.12.2020).
20 NATO-Russia Setting the Record Straight, NATO website, www.nato.int/cps/en/nato-

hq/115204.htm (dostęp 20.12.2020).
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Atlantic Council Digital Forensic Research Lab www.atlanticcouncil.org/
programs/digital-forensic-research-lab/

Balkan Insight www.balkaninsight.com/

Brookings www.brookings.edu/

Carnegie Europe www.carnegieeurope.eu/

Chatham House www.chathamhouse.org/

Center for European Policy Analysis (CEPA) www.cepa.org/

Center for Security and Emerging Technology (specialised) www.global.
georgetown.edu/georgetown_units/center-for-security-and-emerging-
-technology

Center for Strategic International Studies www.csis.org/

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations www.clin-
gendael.org/

Council on Foreign Relations www.cfr.org/

EU DisinfoLab www.disinfo.eu/

European Values Think Tank (Prague) www.europeanvalues.net/

Foreign Policy www.foreignpolicy.com/

Foreign Policy Research Institute www.fpri.org/

German Council on Foreign Relations www.dgap.org/en

German Marshall Fund (GMF) www.gmfus.org/

Global Disinformation Index www.disinformationindex.org/

Globsec www.globsec.org/

Graphika www.graphika.com/

Harvard Kennedy School of Misinformation Review www.misinforeview.
hks.harvard.edu/

Institute for Strategic Dialogue www.isdglobal.org/

International Strategic Action Network for Security (ISANS) www.isans.
org/en

Ośrodek Studiów Wschodnich www.osw.waw.pl/pl

Oxford Internet Institute www.oii.ox.ac.uk/

Pew Research Centre www.pewresearch.org/

Polish Institute of International Affairs (PISM) www.pism.pl/



80 Tomasz Chłoń

The Jamestown Foundation www.jamestown.org/
RAND Corporation www.rand.org/

Reuters Institute www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/

Royal United Services Institute (RUSI) www.rusi.org/

Stanford Internet Observatory www.cyber.fsi.stanford.edu/io/io

Visegrad Insight www.visegradinsight.eu/

Woodrow Wilson Center www.wilsoncenter.org/

Global Engagement Center (USA) and Disinfo Cloud www.state.gov/
disinfo-cloud-launch/

Google www.google.com

NATO Defence College www.ndc.nato.int/

NATO’s Strategic Communications Centre of Excellence www.stratcom-
coe.org/

Polish government website www.premier.gov.pl/en.html

Twitter www.twitter.com 

United Nations Department of Global Communications www.un.org/en/
sections/departments/department-global-communications/

BBC Reality Check www.bbc.com/news/reality_check

Bellingcat www.bellingcat.com/

Buzzfeed News www.buzzfeednews.com/

Cable News Network (CNN) www.edition.cnn.com/

Euractiv www.euractiv.com/

Politico www.politico.com/ www.politico.eu/

The Times www.thetimes.co.uk/

Reuters www.reuters.com/

      Opracowanie własne.

Unia Europejska

Spośród organizacji i instytucji międzynarodowych, najbardziej wszech-
stronny mechanizm przeciwdziałania dezinformacji wspomagający państwa 
członkowskie wypracowała Unia Europejska. W reakcji na agresję Rosji 
przeciw Ukrainie oraz wzrost zagrożeń hybrydowych i dezinformacyjnych 
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w  2015  r. powstał w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
zespół EastStratCom21, dysponujący obecnie bazą 10 tys. przykładów dezin-
formacji, które regularnie analizuje, opisuje i ujawnia. 

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła Plan Działań przeciwko Dez-
informacji (Action Plan Against Disinformation), a w jego ramach mechanizm 
alertów w przypadkach wykrycia dezinformacji (Rapid Alert System), w któ-
rym państwa członkowskie komunikują się i koordynują odpowiedzi na incy-
denty dezinformacyjne.

Unia uzgodniła także Kodeks Postępowania w zakresie Zwalczania Dez-
informacji, który dobrowolnie przyjęły na siebie firmy technologiczne, regu-
lując po raz pierwszy bardziej kompleksowo zasady prowadzenia kampanii 
politycznych w sieci i na portalach społecznościowych oraz transparentność 
w tym zakresie22. 

Dla dydaktyków przeciwdziałania dezinformacji ważnym źródłem jest spo-
rządzony na zlecenie Komisji Europejskiej raport na temat praktyki edukacji 
medialnej w szkołach podstawowych i średnich państw Unii Europejskiej23.

Inne organizacje 

Jakkolwiek znaczenie innych organizacji i instytucji międzynarodowych 
w przeciwdziałaniu dezinformacji jest w porównaniu z NATO i Unią Euro-
pejską zdecydowanie bardziej ograniczone, odnotować należy w systemie 
ONZ (UNESCO, UNODC) oraz Radzie Europy działania zachęcające rządy 
państw członkowskich, by wzmogły wysiłki na rzecz przeciwdziałania dez-
informacji, szczególnie tej związanej z COVID-19. Ważną pracę wykonuje 
Biuro Komunikacji Globalnej ONZ. Organizacje międzynarodowe występują 
ze wspólnymi inicjatywami i oświadczeniami w sprawie zagrożeń dezinfor-
macyjnych, ale też dostrzegają zagrożenia dla wolności mediów wynikające 
z przeciwdziałania dezinformacji.

21 www.eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-
answers-about-the-east-stratcom-task-force_en (dostęp 20.12.2020).

22 www.eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59411/countering-disinfor-
mation_en (dostęp 20.12.2020).

23 J. McDougall, M. Zezulkova, B. van Driel, D. Sternadel, Teaching media literacy in 
Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education, NESET II 
report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018, www.eprints.
bournemouth.ac.uk/31574/1/AR2_Teaching%20Media%20Literacy_NESET.pdf (dostęp 
10.12.2020).
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Rada Europy promuje odporność na dezinformację poprzez edukację. Jej 
pion edukacji wspiera inicjatywy uczące krytycznego podejścia do mediów. 
W UNESCO opracowano poradnik szkoleniowy dla dziennikarzy24. OECD 
od 2018 r. uwzględnia wyniki edukacji medialnej w badaniach PISA.

W 2018 r. z inicjatywy Kanady, G-7 uzgodniło tzw. Rapid Responce Mecha-
nism w celu wymiany informacji i koordynacji odpowiedzi na zagrożenia. 

Firmy technologiczne

Od kilku lat, pod presją społeczną i rządów, operatorzy portali społeczno-
ściowych, jak Facebook, Twitter czy Google, wprowadzają rozwiązania pole-
gające na razie przede wszystkim na samoregulacji w zakresie przeciwdzia-
łania dezinformacji i mowie nienawiści w sieci. Ich elementem jest masowe 
usuwanie z portali społecznościowych kont naruszających te reguły i większej 
przejrzystości w prowadzeniu politycznych kampanii i reklamy25.

Eksperci firm i rządów, a także Unii Europejskiej, współdziałają w wypra-
cowywaniu nowych rozwiązań. Są to jednak nadal działania niewystarczające. 
Niektóre rządy, jak np. francuski, forsują kary pieniężne dla firm za opiesza-
łość w przeciwdziałaniu dezinformacji, ale takie próby są skutecznie zaskar-
żane w sądach w oparciu o zasady wolności słowa. 

Ocena pierwszego roku funkcjonowania Kodeksu Postępowania w zakre-
sie Zwalczania Dezinformacji UE nie jest bezkrytyczna i wskazuje m.in. na 
brak kryteriów ewaluacji jego wdrażania, jasnych zobowiązań, ustrukturyzo-
wanej współpracy czy zaangażowania branży reklamowej w jego realizację. 
Można się zatem spodziewać dalszych działań instytucji unijnych w celu jego 
wzmocnienia.

Polska

Na tle innych państw, w zakresie przeciwdziałania dezinformacji Polska 
wypada niejednoznacznie. European Values sytuował Polskę w 2018 r. jeżeli 
nie wśród liderów, to w gronie państw o dużej świadomości zagrożeń, jednak 

24 En.unesco.org, Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journal-
ism Education and Training, www.en.unesco.org/fightfakenews (dostęp 11.12.2020).

25 NATO Stratcom Centre of Excellence, Social Media Manipulation Report 2020, www.
stratcomcoe.org/social-media-manipulation-report-2020 (dostęp 21.12.2020).
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przede wszystkim wśród organów i instytucji państwa26. Gorzej rzecz wyglą-
dała w odniesieniu do społeczeństwa. W ostatnich dwóch latach ta prawi-
dłowość pozostaje aktualna. Potwierdza to raport przygotowany przez Open 
Society Institute z Sofii, porównujący sytuacje w zakresie edukacji medialnej 
w państwach Unii Europejskiej. 

Lepiej jest, jak się wydaje, z badaniami nad dezinformacją. Wśród pol-
skich ośrodków cieszących się renomą międzynarodową, regularne bada-
nia prowadzą i publikują eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynaro-
dowych27 i Ośrodka Studiów Wschodnich28. Cyklicznie raportuje Visegrad 
 Insight29 czy Kolegium Europy Wschodniej z Wrocławia30.

Na wielu uczelniach prowadzone są indywidualne badania wieńczone 
interesującymi wydarzeniami, raportami i projektami. W zakresie edukacji 
szkolnej wartościową pracę wykonuje Fundacja Nowoczesna Polska, poprzez 
Serwis Edukacja Medialna, z którego mogą korzystać nauczyciele. Otrzymują 
ponad 230 skryptów lekcji w dziedzinie szeroko pojętej edukacji medialnej 
dla wszystkich poziomów szkół podstawowych i średnich, ale z mocno ogra-
niczonym zakresem odnoszącym się bezpośrednio do dezinformacji.

W trzecim sektorze, najprężniej wydaje się działać Fundacja Info Ops Pol-
ska, prowadząca także aktywną działalność na Twitterze31.

Na wyróżnienie zasługują również inicjatywy Fundacji Panoptykon, która 
we współpracy z Fundacją Reporterów przygotowała publikację „Stop dez-
informacji. Poradnik dla dziennikarzy i redakcji”. Stowarzyszenie Demagog 
zostało natomiast pierwszym członkiem International Fact-Checking Network. 

26 V. Vichova, J. Janda, The Prague Manual How to counter the Kremlin’s influence in 
Europe, Federal Academy for Security Policy Working Paper, Issue 22/2018, www.baks.bund.
de/sites/baks010/files/working_paper_2018_22.pdf (dostęp 4.12.2020).

27 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych www.pism.pl/, np. A. Legucka, Walka z rosyj-
ską dezinformacją w  Unii Europejskiej, www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinfor-
macja_w_Unii_Europejskiej (dostęp 6.12.2020).

28 Ośrodek Studiów Wschodnich www.osw.waw.pl/pl, np. J. Darczewska, Między jawną 
dezinformacją a niejawną praktyką. Gry rosyjskich służb, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/punkt-
-widzenia/2019-03-28/miedzy-jawna-dezinformacja-a-niejawna-praktyka (dostęp 7.12.2020) 
i wiele innych opracowań tej autorki.

29 D. Bartha, Countering Disinformation at Home. Tools to combat state-controlled ampli-
fiers, „Visegrad Insight”, www.visegradinsight.eu/disinformation-home-hungary/ www.viseg-
radinsight.eu/tag/disinformation/ (dostęp 13.12.2020).

30 Kolegium Europy Wschodniej www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/Piotr-Po-
gorzelski-Zagro%C5%BCenie-rosyjsk%C4%85-dezinformacj%C4%85-w-Polsce-i-formy-pr
zeciwdzia%C5%82ania.pdf; „Nowa Europa Wschodnia”, www.new.org.pl/#858, Podcasty: 
Wojna informacyjna (dostęp 10.12.2020).

31 www.infoops.pl/.
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Wiele mediów naturalnie zajmuje się problemami dezinformacji na bie-
żąco, ale część z nich prowadzi również projekty dedykowane jej bezpośred-
nio. Na przykład „Gazeta Prawna”32, CyberDefence24.pl33, czy polska edycja 
EuroActiv34.

Warto śledzić także pracę dziennikarzy OKO Press poświęconą ujaw-
nianiu działań rosyjskich trolli w Polsce. Przykładem jest raport Anny Mie-
rzyńskiej, która przeanalizowała sieć w okresie między pierwszą i drugą turą 
wyborach samorządowych w Warszawie w 2018 r., odkrywając tysiące wpisów 
redagowanych błędną polszczyzną35.

W administracji państwowej i rządowej, w tym MSZ i MON, powstały dedy-
kowane przeciwdziałaniu dezinformacji komórki. MSZ jest operatorem unij-
nego system RAS (Rapid Alert System) i prowadzi w tym zakresie szkolenia, 
również dla kierownictw organów centralnych. W ramach szerszych kompeten-
cji kwestiami zagrożeń dezinformacyjnych zajmują się Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego, Departament Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM, służby 
wywiadu i kontrwywiadu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa36, a także Kra-
jowa Rada Radia i Telewizji, która prowadzi monitoring reklam politycznych37.

Przekrojową działalność poświęconą badaniom, szkoleniom i doradztwu 
w zakresie użytkowania Internetu prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy, podlegający Mini-
sterstwu Cyfryzacji. W ramach swej misji promowania i wdrażania koncepcji 
społeczeństwa informacyjnego, zajmuje się on również edukacją – głównie 
dzieci i młodzieży – nakierowaną na bezpieczne korzystanie z sieci i nowych 
technologii. NASK jest także odpowiedzialny za prowadzenie platformy bez-
piecznewybory.pl38.

32 „Gazeta Prawna”, Algorytm na fake news, www.serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/arty-
kuly/1495544,algorytm-na-fake-news.html oraz DEZINFORMACJA, www.gazetaprawna.pl/
tagi/dezinformacja (dostęp 9.12.2020).

33 CyberDefence24.pl, np. Żaryn: Polska jest celem wielowymiarowej rosyjskiej dezinformacji 
[Security Case Study 2018], www.cyberdefence24.pl/zaryn-polska-jest-celem-wielowymiarowej-
rosyjskiej-dezinformacji-security-case-study-2018 (dostęp 9.12.2020).

34 Euroactiv.pl, np. A. Wolska, Dezinformacja w czasach pandemii. Jak wygląda i jak się 
z  nią skutecznie zmierzyć?, www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/dezinfor-
macja-w-czasach-pandemii-jak-wyglada-i-jak-sie-z-nia-skutecznie-zmierzyc/ (dostęp 9.12.2020).

35 www.oko.press/o-nas/ (dostęp 9.12.2020).
36 RCB, www.rcb.gov.pl/rosyjska-ofensywa-propagandowa-w-cyberprzestrzeni-oraz-

inicjatywy-podejmowane-przez-nato-i-ue-w-celu-przeciwdzialania-temu-zjawisku/ (dostęp 
9.12.2020).

37 Krajowa Rada Radia i Telewizji www.gov.pl/web/krrit, np. „Przegląd Międzynarodo-
wy”, nr 4/2019 www.gov.pl/web/krrit/przeglad-miedzynarodowy--nr-42019 (dostęp 9.12.2020).

38 www.nask.pl/ (dostęp 9.12.2020).
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Próba podsumowania

Mija pięć lat od pierwszych prób systematyzacji działań narodowych 
i międzynarodowych wymierzonych w dezinformację, której skala i zasięg 
uległy szczególnemu spotęgowaniu po agresji Rosji na Ukrainę. Świat, jak 
się wydaje, uświadomił sobie w tym czasie wagę zagrożeń dezinformacyjnych 
i  wyzwań wynikających z  wprzęgnięcia dezinformacji w szersze działania 
o charakterze hybrydowym.

Z doświadczenia tego okresu można wysunąć wniosek, że przeciwdziałanie 
im ze strony państw i społeczności międzynarodowej, w tym takich organiza-
cji jak NATO i Unia Europejska, stało się z czasem coraz bardziej skuteczne. 
Niemniej zagrożenia dezinformacyjne ciągle ewoluują, a wśród aktorów 
w  dziedzinie dezinformacji w nowej roli na skutek pandemii COVID-19 
pojawiły się Chiny, z którymi w tej konfrontacji Zachód zbiera nowe  
doświadczenia. 

Problemem związanym z długofalowym przeciwdziałaniem dezinformacji 
pozostaną przeszkody wynikające z interesów politycznych i ekonomicznych 
poszczególnych członków wspólnoty euroatlantyckiej w ich relacjach zarówno 
z Chinami jak i Rosją. Dochodzą do tego także zasadnicze kwestie prawne, 
swobód i wartości demokratycznych, które w naturalny sposób ograniczają 
pole manewru rządom państw zachodnich i takim instytucjom jak Unia Euro-
pejska we wprowadzaniu nowych restrykcyjnych regulacji prawnych w zakre-
sie funkcjonowania mediów społecznościowych.

Zauważalne są jednak w tym wszystkim pewne trendy, które mogą skła-
niać do względnego optymizmu. Rośnie, jak się wydaje, frustracja szeregu 
ważnych aktorów sceny międzynarodowej, szczególnie Niemiec, z powodu 
agresywności poczynań Rosji i w coraz większym stopniu Chin. Nieba-
wem władzę w Stanach Zjednoczonych przejmie administracja, dla której 
regułą porządkującą kwestie międzynarodowe stanie się ponownie multi-
lateralizm. W końcu, widoczne stały się wyraźnie ograniczenia dotychcza-
sowego samoregulacyjnego podejścia do dezinformacji i mowy nienawiści 
w Internecie, a szczególnie na portalach społecznościowych, które w coraz 
większym stopniu są już dominującym źródłem wiedzy o  otaczającym  
ludzi świecie.

Zasadniczej poprawy wymagają zatem trzy kwestie, co do których realne 
wydaje się uzyskanie wsparcie większości państw euroatlantyckiej wspólnoty: 
edukacja, identyfikowanie, ujawnianie i skuteczniejsze karanie sprawców dez-
informacji, oraz regulacja sektora mediów społecznościowych.
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Edukacja medialna pozostanie przede wszystkim domeną państw i spo-
łeczeństw, i to na nich spoczywa obowiązek zwiększenia jej zasięgu oraz sku-
teczności, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania dezinformacji.

Identyfikowanie i ujawnianie sprawców, przypisywanie działań dezinfor-
macyjnych i szerzej hybrydowych konkretnym aktorom także należy przede 
wszystkim do prerogatyw narodowych. Ale istnieją możliwości, by w ramach 
Unii Europejskiej i NATO te działania skoordynować, uzgodnić standardy 
czy nawet protokoły postepowania w tym względzie i podejmować działania 
w sposób bardziej kolektywny.

Należy również rozważyć bardziej ofensywne środki z wykorzystaniem 
zdolności cybernetycznych w celu nie tylko ujawniania, ale i penalizacji dys-
ponentów i sprawców dezinformacji, między innymi poprzez szersze stoso-
wanie wobec nich sankcji indywidulanych i zbiorowych.

W końcu, regulacja środowiska internetowego, z uwagi na jego ponadna-
rodowy, globalny charakter, wymaga jak się wydaje znaczniejszej i bardziej 
zdecydowanej ingerencji instytucji międzynarodowych, w tym przede wszyst-
kim Unii Europejskiej. Dbałość o ekosystem musi być, jak podkreśla wielu 
ekspertów tematu, całościowa, obejmująca regulację rynku internetowego, 
by – tak jak w przypadku energetycznego – nie truł środowiska. W tym kie-
runku powinny pójść zatem prace nad reformą unijnego Kodeksu Postępowa-
nia w zakresie Zwalczania Dezinformacji i przekształcenia go z instrumentu 
samoregulacji w działania prawnie zobowiązujące.
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Jesteśmy społeczeństwem sieci1. To oczywiste stwierdzenie niesie ze sobą 
nieoczywiste konsekwencje. Zmiany społeczno-gospodarcze, w tym dyna-
miczny rozwój technologiczny ostatnich dekad, bezpowrotnie zmieniły spo-
sób naszego codziennego funkcjonowania, porozumiewania się, zdobywa-
nia wiedzy i odbierania świata. W cyberprzestrzeni dokonujemy zakupów, 
uczymy się, pracujemy, komunikujemy (bez względu na dystans geograficzny), 
a także śledzimy wydarzenia na całym świecie. Internet stał się tak powszech-
nym narzędziem codziennego użytku, że przeważająca część jego użytkowni-
ków zatraciła elementarny dystans i odruchy bezpieczeństwa związane z jego 
zawartością. Udogodnienia oferowane przez cyberprzestrzeń szczególnie 
dało się odczuć w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, którego globalne roz-
przestrzenienie się zmusiło miliardy ludzi, by do niezbędnego minimum ogra-
niczyli kontakty z innymi. Mimo tego, wielu miało możliwość kontynuowania 
pracy w trybie zdalnym, uczestniczenia w webinariach czy pobierania nauki 
bez wychodzenia z domu. Lepiej na tym tle widać też obszary społecznego 
wykluczenia, dysproporcje rozwojowe państw oraz ich wewnętrzne słabości.

Na całym świecie jest około 4,57 miliarda aktywnych użytkowników Inter-
netu. Co sekundę każdy z nich wytwarza 1,7 megabajtów danych, a cała ludz-
kość kreuje ich codziennie 2,5 tryliona. Wszystko wskazuje, że w przyszłości te 
liczby będą wyłącznie rosnąć, na co nałoży się nie tylko dynamika społeczno-
-gospodarcza i presja stylu życia, ale i przyspieszenie technologiczne dające 
szybsze moce obliczeniowe (komputery kwantowe), nowe ich zastosowania 

1 M. Castells, The Rise of the Network Society, Wiley-Blackwell, West Sussex 2011, DOI: 
10.1002/9781444319514.
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(internet rzeczy), czy też quasi-ludzkie możliwości maszyn (sztuczna inteli-
gencja)2. Wszystko to zwiększy tylko pokusę i zapewni nowe możliwości dla 
różnie motywowanych podmiotów operujących w domenie celowej dezin-
formacji3, półprawd i kreowania alternatywnej rzeczywistości, dla osiągania 
korzyści politycznych, biznesowych, lub tylko szkodzenia jednostkom, naro-
dom i społeczności międzynarodowej. 

W ciągu ostatnich dwóch dekad wytworzono aż 90% wszystkich świato-
wych danych. Według prognoz, do 2025 r. liczba ta wzrośnie do 463 eksa-
bajtów4. Jak zatem ludzie i narody mają odnaleźć się w zalewie tych infor-
macji? W jaki sposób dokonywać ich selekcji i oceny ich wiarygodności? Jak 
odróżniać informacje prawdziwe od zmanipulowanych lub zupełnie fałszy-
wych? Jak trwale badać rzetelność źródeł i wytwórców informacji? Ciągłe 
zmiany społeczne, przyspieszane rozwojem nowoczesnych środków komuni-
kowania się, niektórym obserwatorom rzeczywistości pozwalają nazwać nasze 
czasy epoką „postprawdy”. W jej ramach prawdziwe autorytety, zweryfiko-
wane informacje i wiedza koegzystują z różnymi formami celowego fałszu 
( używanego także jako broń w konfliktach politycznych i długotrwałych ope-
racjach na ludzkiej świadomości), lub spopularyzowanej przez stabloidyzo-
wane media „głupoty” pseudoautorytetów5. Odpowiedzi na postawione wyżej 
pytania mają szczególne znaczenie dla świata (lub jego obszarów geograficz-
nych, społecznych i mentalnych), w którym nie liczy się rzetelność i wiary-
godność informacji, lecz ich zmonetyzowana „klikalność”, tempo dystrybucji 
i zasięg oddziaływania. 

Fakty (prawdziwe informacje), koegzystując z fałszem, mogą zatem 
w coraz większym stopniu nie oddziaływać na odbiorcę mającego zdecydować 

2 R. Kupiecki, Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo międzynarodowe w przyszłości, 
[w:] R. Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, R. Kupiecki, M. Madej, K. Pronińska, 
A. Szeptycki, P. Śledź, M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 472–497.

3 Dezinformacja to określony rozwinięty rodzaj przekazu opartego na fałszu, „którego 
celem jest wywołanie u  odbiorcy poglądu, decyzji, działania lub jego braku, w zgodzie 
z założeniem ośrodka, który planował proces wprowadzenia odbiorcy w błąd”, za K. Basaj, 
Dezinformacja, czyli sztuka manipulacji, www.rcb.gov.pl/dezinformacja-czyli-sztuka-manipu-
lacji/ (dostęp 4.12.2020).

4 J. Bulao, How Much Data Is Created Every Day in 2020?, www.techjury.net/blog/how-
much-data-is-created-every-day/ (dostęp 23.11.2020).

5 Pojęcia „głupota” używam celowo, rozumiejąc jego nienaukowy i trudno definiowalny 
charakter. W kontekście tego tekstu chodzi mi jednak o konsekwencje braku wiedzy, odmowy 
wiedzy i popularyzacji podobnych postaw przez media – w każdym przypadku prowadzące 
do zachowań nieracjonalnych, czyli nie korzystających z rzetelnych i pełnych informacji 
w  celu podejmowania optymalnych decyzji.
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w co sam chce uwierzyć. To wielki przywilej wolności, z którego pełne korzy-
stanie wymaga jednak elementarnej wiedzy o świecie, wysiłku intelektualnego 
oraz podstawowych standardów intelektualnych. Dziś jednak algorytmy kom-
puterowe gromadzą dane dotyczące aktywności użytkowników w sieci, anali-
zują preferencje i zainteresowania, podsyłając następnie propozycje zgodne 
z przewidywanymi oczekiwaniami lub „potrzebami”. Współczesne możliwości 
technologiczne w zakresie profilowania dają szerokie pole manewru dla inży-
nierii społecznej, w tym bezpośredniego i skutecznego wpływania na postawy 
i decyzje polityczne jednostek i państw6. Wyzwaniem dla każdego człowieka 
jest dziś więc właściwe i bezpieczne korzystanie z możliwości oferowanych 
przez świat wirtualny. 

W XXI w. cyberprzestrzeń stała się także polem nowoczesnych oddziały-
wań (o przeznaczeniu cywilnym lub wojskowym), walki informacyjnej, cybera-
taków, kradzieży danych, tworzenia fałszywej tożsamości, cyberszpiegostwa, 
śledzenia i inwigilacji naszej aktywności. Nowe technologie dają szerokie 
możliwości w zakresie kreowania alternatywnej rzeczywistości za pomocą 
masowej produkcji i dystrybucji zmanipulowanych, lub zupełnie nieprawdzi-
wych informacji, wykorzystywanych przez niektóre państwa systematycznie 
i w długich okresach celem wpływania na postawy społeczne i decyzje podej-
mowane przez przeciwnika/konkurenta. Działania te mogą przy tym służyć do 
wywoływania zamieszek, niepokojów społecznych, a nawet konfliktów zbroj-
nych. W tych ostatnich mogą także być jedną z płaszczyzn konfliktu.

Wykorzystywanie informacji jako narzędzia polityki, dyplomacji, handlu 
czy działań wojennych, jest zresztą odwiecznym elementem strategii. Chiń-
ski generał i filozof Sun Tzu stwierdził, że „wojna jest sztuką wprowadzania 
w błąd (…) Dlatego sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem umiejęt-
ności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. Tak więc 
najważniejsze jest uderzenie w samą strategię przeciwnika”. Chociaż słowa 
te zostały sformułowane w VI w. p.n.e., równie trafnie oddają istotę współ-

6 Takie praktyki budzą poważne wątpliwości natury etycznej, czego egzemplifikacją jest 
rola firmy Cambridge Analytica (CA) w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 
(2016), referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czy kwe-
stii odłączenia się Katalonii od Hiszpanii (2017). Bez wiedzy użytkowników, CA pozyskała 
dane 50 mln użytkowników Facebooka, dzięki którym opracowała model segmentowania 
i  targetowania wyborców. Na tej podstawie opracowano specjalne treści i sposoby ich dys-
trybucji w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do wyborców i wpłynąć na ich postawę, 
szerzej zob.: E.L. Boldyreva, N.Y. Grishina, Y. Duisembina, Cambridge Analytica: ethics and 
online manipulation with decision-making process, „The European Proceedings of Social & 
Behavioural Sciences”, 2018, s. 91–102, DOI: 10.15405/epsbs.2018.12.02.10.
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czesnych konfliktów zbrojnych, określanych mianem „hybrydowych”7. Współ-
czesną adaptacją myśli strategicznej Sun Tzu jest zresztą chińska koncepcja 
wojny nieograniczonej (unrestricted warfare)8.

Jak zatem zapobiegać zagrożeniom związanym z dezinformacją? Jak 
odróżnić informację prawdziwą od „fake newsa”? Jak ocenić wiarygodność 
źródła informacji oraz dokonać właściwej ich selekcji? Jak uodpornić siebie 
i nasze otoczenie na masowe ataki dezinformacyjne? Jak uczyć tego dorosłych 
i młodzież od najwcześniejszych etapów edukacji? Niniejszy sylabus akade-
micki jest propozycją podstawowego podejścia edukacyjnego w zakresie roz-
poznawania i zwalczania dezinformacji. Tematyka kursu koncentruje się na 
operacjach informacyjno-psychologicznych podejmowanych przez Federację 
Rosyjską przeciwko społeczności transatlantyckiej. Od 2014 r. obserwujemy 
bowiem znaczący wzrost ofensywnej aktywności w cyberprzestrzeni podmio-
tów będących częścią rosyjskich struktur państwowych, bądź też działających 
w ich imieniu lub na ich rzecz, i prowadzących na masową skalę kampanie 
dezinformacyjne wymierzone w państwa NATO i UE. 

Oczywiście zjawisko to nie ogranicza się do kierunku rosyjskiego. Podobne 
działania podejmują również inni uczestnicy stosunków międzynarodowych, 
aspirujący do globalnych czy regionalnych ról mocarstwowych. Dobrze opi-
sane są przypadki Chin9 czy Iranu10. Z informacyjnych narzędzi wpływu oraz 
nowoczesnych nośników informacji (w różnej skali) korzystają jednak wszyst-
kie państwa na świecie. Nie wszystkie jednak korzystają przy tym systemowo 

 7 Istotą „wojny hybrydowej” jest połączenie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
metod prowadzenia walki, szerzej zob.: F.G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, „Joint 
Force Quarterly” 2009, nr 52; M.A. Piotrowski, Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska 
teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, „Sprawy Międzynarodowe”, 2015, 
nr 2, s. 7–38.

 8 Jej autorzy uważają, że Chiny powinny (bez żadnych ograniczeń prawnych i moral-
nych) sięgać po wszelkie metody osłabiania, wyczerpania i pokonania przeciwników dys-
ponujących przewagą militarną. Formułując te założenie mieli na myśli przede wszystkim 
potęgę wojskową Stanów Zjednoczonych. Do „zintegrowanych ataków” zaliczyli przy tym 
połączone operacje wojskowe i paramilitarne, działania psychologiczne, medialne, kompu-
terowe, finansowe, gospodarcze, kryminalne i terrorystyczne, zob.: Q. Liang, W. Xiangsui, 
Unresftricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America, Pan American Publishing 
Company, Panama City 2002.

 9 I. Karásková, One China under media heaven: How Beijing hones its skills in infor-
mation operations, Hybrid CoE Strategic Analysis, 23, 2020, www.hybridcoe.fi/wp-content/
uploads/2020/06/20200625_Strategic-Analysis_23_China_Web.pdf (dostęp 30.11.2020).

10 C. Kasapoglu, M. Fekry, Iran’s proxy war in Yemen: the information warfare landscape, 
NATO StratCom COE, 2020, www.stratcomcoe.org/irans-proxy-war-yemen-information-war-
fare-landscape (dostęp 30.11.2020).
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z dezinformacji czy spreparowanych ciągów informacyjnych. Nie wszystkie 
także czynią z tego stałe instrumentarium polityki, dyplomacji czy oddziały-
wań ofensywnych. Walka informacyjna11 nie jest zresztą wyłącznie domeną 
aktorów państwowych. Działania w tym zakresie prowadzą także podmioty 
pozapaństwowe – w tym organizacje terrorystyczne, jak na przykład tzw. Pań-
stwo Islamskie (ISIS)12. Manipulacja informacjami jest również narzędziem 
rywalizacji politycznej w wymiarze wewnątrzkrajowym czy lokalnym. 

Biorąc pod uwagę niezwykle szeroki zakres tej tematyki, poniższy sylabus 
koncentruje się na zagrożeniach z kierunku wschodniego. Rosja jest w tym 
kontekście nie tylko historycznym pionierem, ale i „wzorcem” oddziaływań 
(dez)informacyjnych we współczesnym świecie. Również w takim kształcie 
jest to dziś największe wyzwanie dla Polski i społeczności transatlantyckiej. 

Poszczególne części kursu mogą być jednak modyfikowane i dostosowy-
wane do potrzeb wykładowców i poszczególnych grup docelowych. Jest to 
bowiem kurs podstawowy. Jego ukończenie ma przede wszystkim wyposa-
żyć słuchaczy w niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i zdolności praktyczne 
w zakresie wykrywania, analizowania i demaskowania dezinformacji. Ma 
także uzupełnić ich umiejętności pozwalające na korzystanie z informacji i jej 
współczesnych źródeł oraz nośników w sposób zgodny ze standardami „bez-
pieczeństwa i higieny pracy”.

Program składa się z trzech powiązanych modułów: 
1) Rozpoznawanie dezinformacji, 
2) Rozpoznanie i analizowanie dezinformacji, 
3) Zwalczanie dezinformacji. 

Każdy z nich zawiera pięć szczegółowych tematów zajęć, realizowanych 
w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych. Kurs został zaprojek-
towany jako standardowy cykl akademicki liczący 30 godzin zajęć. W zależno-
ści od potrzeb, może być on rozbudowywany bądź ograniczany do elementów 
znajdujących się w zainteresowaniu poszczególnych audytoriów. Do każdego 
modułu zajęć załączony został wykaz podstawowej literatury. Mogłaby być 
ona naturalnie znacznie szersza i dobrana według innych kryteriów. Poniższy 
materiał koncentruje się na zawartości informacyjnej (treści), kwestie meto-
dyczne pozostawiając decyzjom użytkowników znajdujących się w różnych 
uwarunkowaniach dydaktycznych.

11 Zob. T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Editions Spotkania, Warszawa 
2016.

12 Ch. Winter, Daesh Propaganda, Before and After its Collapse, NATO StratCom COE, 
2019, www.stratcomcoe.org/daesh-propaganda-and-after-its-collapse (dostęp 30.11.2020).
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Kurs jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli akademickich pro-
wadzących zajęcia dydaktyczne dotyczące stosunków międzynarodowych, 
bezpieczeństwa (międzynarodowego i wewnętrznego), różnych kierunków 
politologicznych, historii, socjologii, dziennikarstwa. prawa czy szeroko poję-
tej walki informacyjnej. Jego składniki powinny jednak stanowić integralną 
treść kształcenia na wszystkich współczesnych kierunkach studiów – nieza-
leżnie od dyscypliny naukowej czy typu szkoły wyższej. Ważną grupę kur-
santów powinni także stanowić cywilni i wojskowi studenci uczelni wojsko-
wych i innych służb mundurowych. W zaawansowanej formie program może 
być także realizowany w ramach kursów specjalistycznych dla dziennikarzy, 
analityków, żołnierzy czy ekspertów zajmujących się problematyką walki 
informacyjnej i/lub sprawami wschodnimi, a także pracowników administra-
cji publicznej. W uproszczonej formie może być z kolei wykorzystywany na 
wcześniejszych etapach edukacji, np. w szkołach średnich. Jednym z kluczo-
wych elementów praktycznych programu są bowiem zajęcia z nauki krytycz-
nego myślenia, fact-checkingu, edukacji medialnej i bezpiecznego korzystania 
z mediów społecznościowych oraz innych nośników informacji.

MODUŁ I – ROZPOZNAWANIE DEZINFORMACJI

Temat 1 – Dezinformacja jako element walki informacyjnej
• Pojęcie dezinformacji – charakterystyka ogólna.
• Cele dezinformacji – charakterystyka ogólna: poziom jednostki i zbioro-

wości, zastosowania cywilne i wojskowe.
• Dezinformacja jako narzędzie walki informacyjnej/oddziaływań informa-

cyjnych.
• Charakterystyka zjawiska walki informacyjnej: ramy definicyjne, główne 

założenia, cele i sposoby realizacji.
• Wpływ nowych technologii na rozwój zjawiska walki informacyjnej.
• Elementy walki informacyjnej: działalność prasowo-informacyjna (Public 

Affairs), dyplomacja publiczna (Public Diplomacy), komunikacja stra-
tegiczna (StratCom), propaganda (biała, szara, czarna), operacje infor-
macyjne (InfoOps), operacje psychologiczne (PsyOps), operacje wpływu 
(Influence Ops).

• Podobieństwa i różnice w zachodnim i wschodnim rozumieniu walki infor-
macyjnej.

• Metody prowadzenia walki informacyjnej: dezinformacja, inspiracja, 
decepcja, maskirovka, socjotechniki, inżynieria społeczna, „fake news”, 
„deep fake”, „clickbite”.
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• Techniki dezinformacji.
• Podmioty uczestniczące w działaniach dezinformacyjnych: służby spe-

cjalne, „trole”, „agenci wpływu”, „pożyteczni idioci”, „boty”.

Temat 2 – Militaryzacja informacji w kulturze strategicznej Federacji  
Rosyjskiej
• Rys historyczny: wykorzystywanie dezinformacji przez carską Ochranę, 

rozwój zdolności oddziaływania informacyjno-psychologicznego u pod-
staw tworzenia i umacniania totalitarnego reżimu Rosji Sowieckiej; opera-
cja „MOCR-Trust” – analiza studium przypadku; wykorzystywanie „środ-
ków aktywnych” przez KGB w czasach zimnej wojny.

• Intelektualne podstawy współczesnej strategii walki informacyjnej pro-
wadzonej przez Rosję: koncepcja wojny sieciowej Aleksandra Dugina, 
szkoła walki informacyjnej Igora Panarina, koncepcja „zarządzania reflek-
syjnego”, znaczenie działań informacyjno-psychologicznych w rosyj-
skiej koncepcji „wojen nowej generacji”, znanej także jako „doktryna 
 Gierasimowa”13.

• Walka informacyjna w rosyjskich dokumentach strategicznych.

Temat 3 – Rosyjskie operacje informacyjno-psychologiczne w praktyce
• Rola rosyjskich służb specjalnych w prowadzeniu i inspirowaniu opera-

cji dezinformacyjnych: Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), Służba 
Wywiadu Zagranicznego (SWR), Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu 
Generalnego Federacji Rosyjskiej (GRU).

13 Nazwa tej „doktryny” pochodzi od nazwiska szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija 
Gierasimowa, który w 2013 r. opublikował artykuł poświęcony „wojnom nowej genera-
cji”. Zwrócił w nim uwagę na to, że uwarunkowania prowadzenia wojny uległy znacznej 
zmianie. Nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy stanem wojny, a pokoju. Dlatego interesy 
strategiczne (w tym o znaczeniu wojskowym) są realizowane za pomocą środków nie-
militarnych i metod pośrednich (w tym działań informacyjno-psychologicznych, którym 
przypisano znaczącą rolę). Sformułowanie określenia „doktryna Gierasimowa” przypi-
suje się brytyjskiemu specjaliście ds. rosyjskich dr. Markowi Galeottiemu, który jednak 
dystansuje się od tego terminu, podkreślając, że ten sposób działania jest od dawna 
zakorzeniony w rosyjskiej kulturze strategicznej. Zamiast terminu „doktryna Gierasi-
mowa” Galleoti stosuje określenie „konflikt nielinearny” lub „wojna hybrydowa”, zob.: 
M. Galeotti, The Gerasimov-Doctrine and Russian Non-Linear War, www.inmoscows-
shadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/  
(dostęp 9.12.2020).
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• Rosyjskie instytucje uczestniczące w działaniach dezinformacyj-
nych: Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych 
(MGIMO), Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych (RISI), Agencja 
Badań Internetowych (RIA), Rada ds. Polityki Zagranicznej i Obron-
nej (SVOP), Rosyjska Rada Spraw Międzynarodowych, (RIAC), Klub 
 Wałdajski, Centrum Analiz Strategii i Technologii (CAST), Centrum 
Badań nad Energią i Bezpieczeństwem (CENESS), Centrum Badań Stra-
tegicznych (CSR).

• Kanały dystrybucji rosyjskiej dezinformacji: media tradycyjne (m.in. RT, 
TASS, Rossija Siegodnia, Novosti), platformy internetowe (np. Sputnik, 
Regnum), portale demaskatorskie (WikiLeaks, DCLeaks), „media alter-
natywne” i grupy na portalach społecznościowych, blogerzy (np. Alex 
Jones i jego InfoWars).

• Główne cele, obszary, metody i techniki rosyjskich operacji dezinforma-
cyjnych podejmowanych przeciwko państwom NATO od 2014 r.

Temat 4 – Rosyjskie ingerencje (dez)informacyjne w procesy polityczne wybra-
nych państw NATO
• Studium przypadku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 

(2016).
• Studium przypadku kampanii dezinformacyjnej w sprawie „Brexitu” – 

wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.
• Studium przypadku akcesji do NATO Czarnogóry (2016).
• Studium przypadku wyborów prezydenckich we Francji (2017).
• Studium przypadku kampanii dezinformacyjnej w sprawie odłączenia się 

Katalonii od Hiszpanii (2017).
• Studium przypadku wyborów parlamentarnych w Niemczech (2017).

Temat 5 – Znaczenie operacji informacyjno-psychologicznych we współczesnych 
działaniach zbrojnych
• Studium przypadku rosyjskiej agresji na Gruzję (2008).
• Studium przypadku nielegalnej aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na 

wschodzie Ukrainy (od 2014).
• Studium przypadku rosyjskiej interwencji wojskowej w Syrii (od 2015).
• Działania dezinformacyjne towarzyszące ćwiczeniom wojskowym z udzia-

łem wojsk rosyjskich – studium przypadku manewrów „ZAPAD-17”.
• Działania informacyjno-psychologiczne podejmowane przez Rosję prze-

ciwko państwom „wschodniej flanki NATO”.
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MODUŁ II – ROZPOZNAWANIE I ANALIZOWANIE DEZINFORMACJI

Temat 1 – Wprowadzenie do krytycznego myślenia, fact-checkingu i edukacji 
medialnej
• Myślenie krytyczne i standardy intelektualne – uwagi ogólne.
• Krytyczna analiza przekazów medialnych (news literacy).
• Zadawanie pytań – jako narzędzie krytycznego myślenia.
• Bańki informacyjne.
• Wybrane organizacje fact-checkingowe (FactCheck.org., PolitiFact, The 

Washington Post Fact-Checker, Full Fact, Demagog, AllSides).
• Podstawowe zasady weryfikacji informacji sformułowane w Kodeksie 

organizacji fact-checkingowych stworzonym przez International Fact-
-Checking Network (IFCN).

• Metody weryfikacji informacji: analiza CRAAP (currency, relevance, 
accuracy, authority and purpose); Admiralty Code.

• Systemy ocen wiarygodności informacji i źródeł ich pochodzenia stoso-
wane przez organizacje fact-checkingowe.

Temat 2 – Warsztaty z krytycznego myślenia i fact-checkingu
• Rozpoznawanie technik dezinformacji.
• Odróżnianie faktów od opinii.
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• Krytyczna analiza i fact-checking treści zawierających prawdziwe, czę-
ściowo prawdziwe, zmanipulowane i/lub zupełnie fałszywe informacje na 
temat szczepionek.

• Krytyczna analiza i fact-checking treści zawierających prawdziwe, czę-
ściowo prawdziwe, zmanipulowane i/lub zupełnie fałszywe informacje na 
temat pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

• Krytyczna analiza i fact-checking treści zawierających prawdziwe, czę-
ściowo prawdziwe, zmanipulowane i/lub zupełnie fałszywe informacje na 
temat technologii 5G.

Temat 3 – Rozpoznawanie kampanii dezinformacyjnych z wykorzystaniem 
metod wywiadu jawnoźródłowego (OSINT)
• Wprowadzenie do tematyki wywiadu jawnoźródłowego: definicja, miejsce 

i znaczenie OSINT w cyklu wywiadowczym, przykłady otwartych źródeł 
informacji.

• Metodologia rozpoznania jawnoźródłowego: określanie przedmiotu roz-
poznania, formułowanie pytań wywiadowczych, wzorzec rozpoznania 
jawnoźródłowego, metodyka zbierania i zarządzania danymi, narzędzie 
wspierające proces gromadzenia danych (np. Maltego).

• Bezpieczeństwo operacyjne (OpSec) działań jawnoźródłowych (anonimi-
zacja i maskowanie własnej aktywności w cyberprzestrzeni, analiza ryzyka). 

• Analiza informacji pozyskanych z wykorzystaniem metod wywiadu jawno-
źródłowego.

Temat 4 – Praktyka działań jawnoźródłowych
• Zaawansowane metody pozyskiwania informacji w wyszukiwarkach inter-

netowych (m.in. Google, DuckDuckGo, Bing, Entireweb, Yandex).
• Narzędzia do gromadzenia danych statystycznych, śledzenia trendów 

i dystrybucji informacji w Internecie (m.in. Google Trends).
• Narzędzia do analizy mediów społecznościowych (m.in. Netlytic, Social-

bearing, Follow The Hashtag, TweetDeck).
• Narzędzia do zaawansowanego wyszukiwania i analizy obrazów (m.in. 

Google Images, TinEye, FotoForensics). 
• Narzędzia do analizowania materiałów video (m.in. YouTube Data 

 Viewer).
• Wyszukiwanie informacji na temat zmienionych lub usuniętych stron 

internetowych (m.in. The Internet Archive Wayback Machine).
• Narzędzia do zdobywania i weryfikowania informacji na temat osób i innych 

podmiotów (m.in. Email Checker, PIPL, Facebook Graph Search).
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Temat 5 – Warsztaty z rozpoznawania kampanii dezinformacyjnych z wykorzy-
staniem metod wywiadu jawnoźródłowego
• Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie wła-

snego śledztwa w oparciu o specjalnie przygotowane materiały (np. rosyj-
skie działania dezinformacyjne po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga 
lotu MH-17 nad Ukrainą; rosyjskie działania dezinformacyjne w sprawie 
ataku chemicznego w Syrii).
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MODUŁ III – ZWALCZANIE DEZINFORMACJI

Temat 1 – Zwalczanie dezinformacji przez instytucje państwowe
• Regulacje prawne jako forma zwalczania dezinformacji na przykładzie 

wybranych państw NATO.
• Rola służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
• Zwalczanie dezinformacji przez instytucje wojskowe.
• Przykłady instytucji państwowych do zwalczania dezinformacji.

Temat 2 – Współpraca międzynarodowa w zakresie rozpoznawania i zwalczania 
dezinformacji
• Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu dezinformacji: przypadek 

NATO i Unii Europejskiej.
• Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu dezinformacji: możliwości 

i ograniczenia.
• Rola i zadania Centrum Doskonalenia NATO ds. Komunikacji Strategicz-

nej w Rydze (Łotwa).
• Rola i zadania EU StratCom Task Force.
• Rola i zadania Europejskiego Centrum Doskonalenia ds. Zwalczania 

Zagrożeń Hybrydowych w Helsinkach (Finlandia).

Temat 3 – Pozarządowe inicjatywy z zakresu rozpoznawania, analizowania 
i zwalczania dezinformacji 
• Atlantic Council Digital Forensic Research Lab. 
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• Program Kremlin Watch realizowany przez czeski think tank European 
Values Center.

• GMFUS Alliance for Securing Democracy.
• Programy komunikacji strategicznej słowackiego think tanku GLOBSEC.
• Międzynarodowa inicjatywa StopFake.
• InformNapalm – ukraiński front walki informacyjnej.
• Bellingcat – międzynarodowa agencja wywiadu jawnoźródłowego.

Temat 4 – Pozarządowe inicjatywy z zakresu rozpoznawania, analizowania 
i zwalczania dezinformacji w Polsce
• Program DisInfo Digest realizowany przez Fundację INFO OPS Polska.
• Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (CAPiD).
• Program Edukacja Medialna realizowany przez Fundację Nowoczesna 

Polska.
• Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”.
• Obserwatorzy Kremla.
• Akademia Fact-Checkingu prowadzona przez Stowarzyszenie Demagog. 

Temat 5 – Zwalczanie dezinformacyjne na poziomie indywidualnym
• Wyrabianie dobrych nawyków (m.in. umiejętne sprawdzania źródeł, 

weryfikowanie adresów URL i nazw stron internetowych, krytyczne  
podejście).

• Budowanie cyberświadomości i odporności na dezinformację.
• Samodzielne rozpoznawanie i ujawnianie kampanii dezinformacyjnych.
• Tworzenie własnych inicjatyw w zakresie zwalczania dezinformacji.
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Wykrywanie i zwalczanie dezinformacji  
– zarys skryptu. Materiał pomocniczy 

do sylabusa zajęć akademickich

Dezinformacja – ogólna charakterystyka zjawiska,  
cele i narzędzia 

Dezinformacja to określony rozwinięty rodzaj przekazu opartego na fał-
szu, „którego celem jest wywołanie u odbiorcy poglądu, decyzji, działania lub 
jego braku, w zgodzie z założeniem ośrodka, który planował proces wprowa-
dzenia odbiorcy w błąd”1. Jak zauważa Vladimir Volkoff, proces ten jest nie-
odzownym elementem komunikacji międzyludzkiej2. Przekazując informacje 
człowiek, celowo lub też nieświadomie, może wprowadzać odbiorcę w błąd 
dodając do „czystej informacji” własną interpretację, ocenę, komentarz czy 
subiektywną opinię. Biorąc pod uwagę kryterium intencjonalności podmiotu 
będącego źródłem lub dystrybutorem nieprawdziwych informacji, możemy 
wyróżnić ich trzy rodzaje:
1) mylna informacja (misinformation) – informacja, która nie jest zgodna 

z rzeczywistością, Może być rozprzestrzeniana zarówno umyślnie (celowo), 
jak i niechcący (przez pomyłkę).

2) dezinformacja (disinformation) – celowo utworzona i/lub powielana nie-
prawdziwa i/lub zmanipulowana informacja, której intencją jest wprowa-
dzić w błąd odbiorcę dla realizacji określonych celów politycznych, eko-
nomicznych lub wojskowych.

1 K. Basaj, Dezinformacja, czyli sztuka manipulacji, www.rcb.gov.pl/dezinformacja-czyli-
-sztuka-manipulacji/ (dostęp 4.12.2020).

2 V. Volkoff, Psychosocjotechnika – dezinformacja – oręż wojny, przeł. M. Dybowski, 
Wydawnictwo Antyk, Komorów 1999, s. 5.
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3) szkodliwa informacja (malinformation) – złe wykorzystanie informacji np. 
w celu napiętnowania określonych grup społecznych – tzw. mowa nie-
nawiści.
W drugim przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju podstępem, 

którego zamiarem jest wywarcie wpływu na adresatów oddziaływania infor-
macyjnego, polegającego na zmianie percepcji konkretnego zjawiska w kie-
runku zaplanowanym przez podmiot realizujący operację. W tym ujęciu, dez-
informację należy postrzegać jak element walki informacyjnej, definiowanej 
jako „działania ukierunkowane na ochronę, wykorzystanie, uszkodzenie, 
zniszczenie informacji lub zasobów informacji, albo też zaprzeczenie infor-
macjom po to, aby osiągnąć znaczne korzyści, jakiś cel lub zwycięstwo nad 
przeciwnikiem”3. Widzimy zatem, że dezinformacja jest lub może się stać 
składnikiem szerszego zjawiska m.in. operacji prowadzonych przez służby 
wywiadowcze i specjalistyczne jednostki wojskowe.

Podmioty zaangażowane w prowadzenie działań informacyjnych (co nie 
wyklucza występowanie przez nie w roli obiektów dezinformacji):
• politycy, biznesmeni, urzędnicy państwowi,
• służby specjalne,
• wyspecjalizowane jednostki wojskowe,
• instytucje państwa (np. ministerstwo informacji, ministerstwo spraw 

zagranicznych),
• media tradycyjne (platformy medialne i agencje prasowe), 
• dziennikarze, blogerzy, vlogerzy,
• komentatorzy, „eksperci”, pseudoautorytety, 
• media społecznościowe (Facebook, Twitter, Youtube, vKontakte, Tele-

gram),
• fałszywe konta w mediach społecznościowych, trolle i boty.

FIRST – podstawowe zasady dezinformacji:
• Fabrication – fabrykowanie, manipulowanie zawartością przekazu, np. 

poprzez zamieszczenie sfałszowanego dokumentu lub zdjęcia zmodyfiko-
wanego w Photoshopie; 

• Identity – ukrywanie tożsamości lub jej kradzież, np. korzystanie z fałszy-
wych kont w mediach społecznościowych lub podawanie się za inne osoby;

3 Szerzej zob.: W. Schwartau, Information Warfare, Thunder’s Mouth Press, Nowy Jork 
1996, za: T.  Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Editions Spotkania, Warszawa 
2016, s. 105.
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• Rhetoric – wykorzystywanie w swojej retoryce argumentacji opartej na nie-
prawdziwych informacjach lub obraźliwych atakach, np. aktywność trolli 
komentujących wpisy w mediach społecznościowych lub na forach inter-
netowych;

• Symbolism – nieadekwatne wykorzystywanie symboliki do wzmocnienia 
przekazu komunikacyjnego, np. porównanie polityka do kontrowersyjnej 
postaci historycznej;

• Technology – wykorzystywanie przewagi technologicznej, np. botów – auto-
matycznie produkujących nieprawdziwe wiadomości na masową skalę4.

Podstawowe techniki dezinformacyjne:
• Astroturfing – przedstawianie odgórnie planowanych akcji agitacyjnych 

jako inicjatyw obywatelskich. Fałszywe przypisywanie danego przekazu 
innym podmiotom w celu ich uwiarygodnienia.

• Bandwagon effect (efekt podczepienia) – efekt poznawczy polegający na 
tym, że określona opinia/przekonanie rośnie w siłę, ponieważ są podzie-
lane przez innych, np. użytkownicy mediów społecznościowych chętniej 
„podadzą dalej” artykuły udostępniane przez dużą liczbę innych użytkow-
ników, niż te cieszące się małą popularnością (bez względu na ich treść).

• False connection (fałszywa konotacja) – sytuacja kiedy tytuł, lead, zdjęcia 
lub grafiki nie korespondują z treścią przekazu.

• False context (fałszywy kontekst) – sytuacja kiedy treść opiera się na fak-
tach, ale jest umieszczana w zmanipulowanym kontekście informacyjnym. 

• Filter bubble (bańka filtrująca) – to spersonalizowany dostęp do informa-
cji, opracowany przez algorytmy filtrujące na podstawie historii wyszuki-
wań i aktywności użytkownika w mediach społecznościowych. Prowadzi to 
do sytuacji, w której użytkownik w pierwszej kolejności widzi treści kore-
spondujące z jego dotychczasową aktywnością w sieci.

• Leaking (przeciekanie) – celowe rozpowszechnianie informacji uzyska-
nych niezgodnie z prawem, np. publikowanie dokumentów niejawnych, 
kradzież i publikacja prywatnej lub służbowej korespondencji osób zaj-
mujących stanowiska państwowe.

• Malign rhetoric (złośliwa retoryka) – stosowanie obraźliwego języka, 
oszczerstw i fałszywych zarzutów w celu zaburzenia debaty publicznej.

• Manipulation (manipulacja) – modyfikacja treści informacji w celu zmiany 
jej znaczenia.

4 RESIST Disinformation: a toolkit, UK Government Communication Service, s. 9, www.
fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/11/Toolkit-UK.pdf (dostęp 12.12.2020).
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• Misappropriation (malwersacja) – fałszywe przypisywanie komuś argu-
mentu, wypowiedzi lub stanowiska.

• Satire and parody (satyra i parodia) – wyśmiewanie osób (np. za pomocą 
memów), narracji lub opinii w celu podważenia ich wagi (znaczenia).

• Sock puppets (teatr lalek) – tworzenie fikcyjnej debaty pomiędzy dwoma 
(lub więcej) podmiotami z wykorzystaniem nowych technologii, np. utwo-
rzenia fałszywych kont w mediach społecznościowych i prowadzenie dys-
kusji między nimi.

• Trolling – celowe prowokowanie zaostrzenia dyskusji na forach interne-
towych lub w mediach społecznościowych poprzez umieszczanie kontro-
wersyjnych, obraźliwych lub emocjonalnych komentarzy w celu wywołania 
oburzenia odbiorców i wciągnięcia ich w dyskusję5.

Do grona odbiorców (celów) oddziaływania informacyjnego możemy zali-
czyć m.in. polityków, dyplomatów, żołnierzy, biznesmenów, ekspertów, ana-
lityków, dziennikarzy, komentatorów, nauczycieli akademickich, a w końcu 
całe społeczeństwa (bądź określone środowiska w nich występujące). Miarą 
sukcesu oddziaływania dezinformacyjnego jest uznanie przez adresatów spre-
parowanego przekazu informacyjnego za „prawdę”. Efektem jest bowiem nie 
tylko zmiana ich sposobu postrzegania danego zjawiska, ale także jego powie-
lenie (świadome lub nie) i utrwalenie dezinformacji w szerszej grupie odbior-
ców. Zmanipulowane osoby, nierzadko cieszące się w społeczeństwie auto-
rytetem, rozprzestrzeniając fałszywe informacje nie tylko zwiększają zasięg 
destrukcyjnego oddziaływania dezinformacji, ale także legitymizują jej „praw-
dziwość” w przestrzeni informacyjnej.

Główne cele działań dezinformacyjnych:
• sianie wątpliwości i manipulowanie opinią publiczną,
• wpływanie na postawy społeczne i polityczne,
• rozpraszanie debaty publicznej,
• polaryzacja nastrojów politycznych,
• osłabianie spójności państwa (grupy państw) będącego (będących) celem 

oddziaływania informacyjnego,
• podważenie zaufania do instytucji publicznych i mediów,
• szerzenie własnej ideologii i dyskredytowanie ideologii adwersarza,
• inspirowanie chaosu, podziałów i konfliktów,

5 Szerzej zob.: RESIST Disinformation: a toolkit, UK Government Communication Ser-
vice, s. 21–22, www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/11/Toolkit-UK.pdf (dostęp 
12.12.2020); I. Brodnig, Misinformation didn’t change the outcome of the Bundestag election, but it 
still made headlines, www.firstdraftnews.org/latest/7-types-german-election/ (dostęp 12.12.2020).
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• destabilizacja społeczeństwa, państwa,
• podważanie integralności rządu, zasad konstytucyjnych czy procesów poli-

tycznych (decyzyjnych).
Należy zwrócić uwagę na niepokojącą tendencję w epoce „postprawdy”, 

w której wiarygodność badań naukowych, opinia ekspertów czy autorytetów 
w danej dziedzinie jest kwestionowana przez blogerów, vlogerów, celebrytów 
i samozwańcze pseudoautorytety, które pomimo braku niezbędnej wiedzy, 
kompetencji i kwalifikacji cieszą się popularnością w mediach społecznościo-
wych. Dysponując tysiącami obserwatorów (followersów) śledzących ich na 
Facebooku, Instagramie, YouTubie czy Twitterze, są w stanie w znacznie więk-
szym stopniu oddziaływać na społeczeństwo niż rzetelne i wiarygodne instytu-
cje. Ukierunkowanie oddziaływania dezinformacyjnego właśnie na te grupy 
będzie najskuteczniejsze w przypadku dywersji ideologicznej skierowanej 
przeciwko społeczeństwu. Jej celem jest zniszczenie tworzących społeczeń-
stwo fundamentów, takich jak: zaufanie do rządu i instytucji państwowych, 
mediów czy systemu edukacji6. Uwarunkowania te sprawiają, że w XXI w. 
dezinformacja może być postrzegana jako „broń masowego rażenia”. 

Świadczyć o tym może chociażby fakt, że w 2017 r. Collins Dictionary uznał 
termin „fake news” za słowo roku7. Fake news – to fałszywa informacja (często 
o charakterze sensacyjnym) publikowana w mediach z intencją wprowadzenia 
odbiorcy w błąd, w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub 
prestiżowych8. Badacze Reuters Institute for the Study of Journalism wyróżniają 
szereg kategorii informacji, które można zaliczyć do grupy „fake newsów”:
1) świadomie zniekształcone w celu osiągnięcia określonego rezultatu,
2) wymyślone od zera, aby osiągnąć cel polityczny lub biznesowy (finansowy),
3) wynikające z niskiego poziomu profesjonalizmu dziennikarskiego, słabego 

warsztatu, błędów faktograficznych, wiadomości z mylącymi nagłówkami, 
z tytułami będącymi clickbaitami, czyli zapowiedziami o sensacyjnych, 
intrygujących treściach, tylko częściowo odnoszących się do faktycznej 
zawartości informacji, które mają jedynie spowodować kliknięcie w link.

4) sytuacje, kiedy termin „fake news” używany jest (np. przez polityków) 
po  to, by zdyskredytować źródło czy samą informację dla osiągnięcia 
celów politycznych,

6 Na temat dywersji ideologicznej szerzej zob.: T.D. Schuman (J. Bezmienow), Agentura 
wpływu: tajniki działalności wywrotowej KGB, Wydawnictwo AA, Kraków 2020.

7 ‘Fake news’ is Collins Dictionary’s word of the year 2017, www.apnews.com/article/474
66c5e260149b1a23641b9e319fda6 (dostęp 14.12.2020).

8 B. McNair, Fake News: False-hood, Fabrication and Fantasy in Journalism (Disruptions), 
Routledge, London–New York 2017.
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5) informacje, które wyglądają jak rzetelny materiał dziennikarski, ale w rze-
czywistości są materiałem reklamowym,

6) informacje wymyślone od zera, których celem jest rozśmieszenie odbior-
ców (satyra)9.
Odrębną kategorią dezinformacji czy „fake newsów”, związaną jednak 

z tym zjawiskiem, jest propaganda, definiowana jako jednokierunkowy prze-
kaz medialny opracowany w celu manipulowania opinią publiczną10. Pod 
względem stopnia utajnienia prowadzonych działań dzieli się ją na:
• białą – otwarte (jawne) przekazywanie informacji, które mają kształtować 

pozytywny wizerunek danego podmiotu (np. państwa, partii politycznej, 
firmy itp.). Opiera się ona na prawdziwych informacjach, które są selek-
tywnie dobrane. W przekazie pomija się wszelkie fakty niekorzystne, nie-
wygodne lub kompromitujące.

• szarą – niejawne (z ukryciem źródła) przekazywanie specjalnie opraco-
wanych informacji przez instytucje pośredniczące, które w mniejszym lub 
większym stopniu, oficjalnie lub półoficjalnie, są powiązane z instytucjami 
państwa prowadzącego działania propagandowe.

• czarną – niejawne przekazywanie zmanipulowanych, sfałszowanych 
( częściowo lub w całości) informacji z wykorzystaniem instytucji pośred-
niczących, którym trudno udowodnić powiązania z instytucjami państwa 
prowadzącego działania propagandowe11.
Oprócz dezinformacji, „fake newsów” i propagandy, można wyszczególnić 

szereg innych kategorii związanych z walką informacyjną, takich jak: działal-
ność prasowo-informacyjna (Public Affairs), dyplomacja publiczna (Public 
Diplomacy), komunikacja strategiczna (StratCom), operacje informacyjne 
(InfoOps), operacje psychologiczne (PsyOps). Powyższe pojęcia mogą być róż-
nie definiowane w zależności od kultury strategicznej państwa lub podmiotu 
państwowego. Poniższy zestaw definicji opiera się na terminologii stosowanej 
przez NATO12.

 9 N. Newman, R. Fletcher, A. Schulz, S. Andı, R.K. Nielsen, Reuters Institute Digital 
News Report 2020, Reuters Institute for the Study of Journalism, www.reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf (dostęp 14.12.2020).

10 Szerzej zob.: B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

11 T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Editions Spotkania, Warszawa 2016, 
s. 85–86.

12 Zob. NATO Military Policy on Strategic Communications, 2017, www.stratcom.nuou.
org.ua/wp-content/uploads/2020/01/NATO-MILITARY-POLICY-ON-STRATEGIC-COM-
MUNICATIONS.pdf (dostęp 15.12.2020). Definicje podane za: T. Kacała, J. Lipińska,  
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Działalność prasowo-informacyjna (Public Affairs)
• cywilna – terminowe, dokładne, aktywne i reaktywne zaangażowanie sek-

tora cywilnego NATO w informowanie za pośrednictwem mediów o poli-
tyce Sojuszu oraz wynikających z jej założeń działań oraz operacji.

• wojskowa – funkcja związana z odpowiedzialnością za promowanie wśród 
obiektów oddziaływania wojskowych celów działań podejmowanych 
przez NATO. Mają one skutkować podniesieniem poziomu świadomości 
i lepszym zrozumieniem militarnych aspektów funkcjonowania Sojuszu. 
Działalność ta obejmuje planowanie i realizację założeń przyjętych dla 
właściwych relacji z mediami, komunikację wewnętrzną oraz relacje ze 
społecznością (społecznościami).

Dyplomacja publiczna (Public Diplomacy) – przedsięwzięcia z zakresu cywil-
nej komunikacji NATO, uzupełnione o działania i narzędzia pomocnicze, 
które promują świadomość i budują zrozumienie oraz wsparcie dla poli-
tyki przyjętej przez NATO, a także krótko-, średnio- oraz długotermino-
wych działań i operacji prowadzonych przez Sojusz.

Komunikacja strategiczna (StratCom) – skoordynowane i odpowiednio 
dostosowane zastosowanie działań oraz zdolności komunikacyjnych 
NATO – Dyplomacji Publicznej, cywilnej i wojskowej Działalności Pra-
sowo-Informacyjnej, Operacji Informacyjnych oraz Operacji Psycholo-
gicznych – w ramach wsparcia sojuszniczej polityki, działań i operacji pro-
wadzonych w celu osiągnięcia celów NATO.

Operacje informacyjne (InfoOps) – element funkcjonalny, którego zasadni-
czym zadaniem jest doradztwo oraz koordynacja działań realizowanych 
w sferze informacyjnej, w celu osiągnięcia pożądanych efektów w zakresie 
woli działania, zrozumienia i zdolności przeciwnika, potencjalnego prze-
ciwnika oraz innych obiektów oddziaływania, zatwierdzonych przez Radę 
Północnoatlantycką w ramach wsparcia prowadzonych operacji, a także 
zadań i celów wyznaczonych przez Sojusz.

Operacje psychologiczne (PsyOps) – planowe działania psychologiczne pro-
wadzone z wykorzystaniem metod komunikacji oraz innych środków skie-
rowanych do zatwierdzonych odbiorców celem kształtowania sposobu 
postrzegania, postaw i zachowań warunkujących osiągnięcie celów poli-
tycznych i wojskowych.

Komunikacja strategiczna i Public Affairs, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2014, s. 13–21.
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Powyższe definicje w dużym stopniu odzwierciedlają sposób myślenia 
o elementach walki informacyjnej w państwach Zachodu. Nie są jednak toż-
same z ich interpretacją i praktycznym zastosowaniem przez podmioty o nie-
demokratycznym systemie rządów. Rosyjscy teoretycy walki informacyjnej 
wyróżniają jej dwa komponenty: informacyjno-techniczny i informacyjno-psy-
chologiczny. Pierwszy komponent rozumiany jest jako zintegrowane działa-
nie, blokowanie całej infrastruktury teleinformatycznej wrogiego państwa: 
kanałów łączności, środków radioelektronicznych oraz systemu dowodzenia 
i kontroli (C2 – Command and Control) jego sił zbrojnych13. 

Z kolei operacje informacyjno-psychologiczne są rozumiane jako kom-
pleks przedsięwzięć obejmujących wsparcie, przeciwdziałanie i obronę infor-
macyjną, prowadzonych według jednolitej koncepcji i planu, w celu wywal-
czenia i utrzymania przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem podczas 
prowadzenia operacji wojskowych. Celem prowadzenia operacji informa-
cyjno-psychologicznych jest dezorganizacja funkcjonowania elementów infra-
struktury informacyjnej przeciwnika, a w konsekwencji załamanie funkcjono-
wania struktur państwa. Warunkiem pomyślnego wyniku operacji jest ciągłe 
wywieranie presji na przeciwnika i utrzymanie inicjatywy psychologicznej, 
realizowane w ramach informacyjnego i propagandowego wsparcia operacji 
zbrojnej14. Należy podkreślić, że rosyjscy teoretycy nie dokonują rozróżnie-
nia na porządek militarny i pozamilitarny, technologiczny (cyberprzestrzeń) 
i społeczny (przestrzeń informacyjna), ani też czas pokoju i wojny15.

Rosjanie (w przeciwieństwie do Zachodu) nie traktują cyberprzestrzeni 
jako oddzielnego strategicznego teatru działań wojennych (obok powietrza, 
morza, lądu czy przestrzeni kosmicznej). Zamiast słowa „cyberprzestrzeń” 
używają sformułowania „przestrzeń informacyjna”. Dla Rosji jej cyberz-
dolności są nowym narzędziem dla działań w ramach wojny informacyjnej 
(wywiadu, kontrwywiadu, dezinformacji, propagandy), wojny elektronicznej, 
zakłócania komunikacji i nawigacji, wywierania presji psychologicznej oraz 
niszczenia zasobów informatycznych przeciwnika16. 

13 T.L. Thomas, Russian Information Warfare Theory: The Consequences of August 2008, 
[w:] S.J. Blank, R. Weitz, The Russian Military Today and Tomorrow. Essays in Memory of 
Mary Fizgerald, Strategic Studies Institute, July 2010.

14 G. Nowacki, Organizacja i prowadzenie działań psychologicznych w wybranych pań-
stwach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 144–147.

15 J. Darczewska, P. Żochowski, Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy, Ośrodek 
Studiów Wschodnich, „Punkt Widzenia OSW”, 64, Warszawa 2017, www.osw.waw.pl/sites/
default/files/pw_64_pl_srodki_aktywne_net.pdf (dostęp 12.12.2020).

16 A. Kozłowski, Cybwerwojownicy Kremla, Biuletyn Opinie FAE, Warszawa 2014.
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Militaryzacja informacji  
w rosyjskiej kulturze strategicznej

Dezinformacja jest niemal „od zawsze” kluczowym elementem rosyjskiej 
strategii imperialnej. W czasach carskich, za prowadzenie operacji informa-
cyjno-psychologicznych odpowiedzialna była Ochrana – tajna policja, któ-
rej głównym celem było eliminowanie opozycji politycznej, grup wywroto-
wych, anarchizmu i terroryzmu. Do perfekcji tajniki dezinformacji rozwinięto 
w czasach Rosji Sowieckiej, czego przykładem jest operacja „MOCR Trust” 
prowadzona w latach 20. XX w. przez GPU (Państwowy Zarząd Polityczny). 
Tworząc fikcyjną organizację opozycyjną ( Monarchiczieskoje  Objedinienije 
Central’noj Rossii, MOCR), sowieckie służby wypracowały sobie możli-
wość eliminowania „białej emigracji” i dezinformowania wspierających 
ją obcych wywiadów (m.in. Polski, Estonii, Łotwy, Finlandii i Wielkiej  
Brytanii)17.

Od 1954 r. za działania dezinformacyjne w wymiarze zewnętrznym odpo-
wiadał I Zarząd Główny Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)18. 
Operacje tego typu były prowadzone przez Służbę A, w której kompeten-
cjach było wykorzystywanie „środków aktywnych”. Ta kategoria obejmowała 
ofensywne przedsięwzięcia o charakterze dezinformacyjnym, dywersyjnym, 
destabilizującym i agenturalnym, wynikające z priorytetów polityki zagranicz-
nej Rosji, których celem jest zmuszenie przeciwnika do działań w kierunku 
pożądanym dla Moskwy. Termin łączy różne techniki wykorzystywane w ope-
racjach wpływu na otoczenie międzynarodowe Rosji oraz operacjach wspar-
cia polityki Kremla19. Do instrumentarium „środków aktywnych” zalicza się 
m.in.: działania informacyjno-psychologiczne, dezinformację, „maskirowkę”, 
specpropagandę, prowokacje, dywersję i sabotaż. Umożliwiają one oddzia-
ływanie na środowisko polityczne, nastroje społeczne, a tym samym bezpie-
czeństwo wewnętrzne innych państw, w sposób umożliwiający realizację stra-
tegicznych interesów Moskwy.

W czasach zimnej wojny „środki aktywne” wykorzystywano przede wszyst-
kim do „eksportu” rewolucji komunistycznej, propagowania ideologii mark-

17 M. Świerczek, Największa klęska polskiego wywiadu: sowiecka operacja dezinformacyjna 
„Trust” 1921–1927, Fronda, Warszawa 2020.

18 Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, przeł. R. Brzeski, Bellona, Warszawa 1997; 
W. Mitrochin, KGB Lexicon: The Soviet Intelligence Officer’s Handbook, London 2002.

19 J. Darczewska, P. Żochowski, Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy, Ośrodek 
Studiów Wschodnich, „Punkt Widzenia OSW”, 64, Warszawa 2017, s. 12–14, www.osw.waw.
pl/sites/default/files/pw_64_pl_srodki_aktywne_net.pdf (dostęp 12.12.2020).
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sistowsko-leninowskiej, destabilizacji systemów politycznych adwersarzy czy 
dyskredytowania opozycjonistów. Do najbardziej znanych przykładów prze-
prowadzonych przez Sowietów kampanii dezinformacyjnych można zali-
czyć m.in.:
• przypisanie Stanom Zjednoczonym wynalezienie wirusa HIV/AIDS 

w ramach prowadzonych badań nad bronią biologiczną;
• sprawę Golicyn-Nosenko, która w latach 60. sparaliżowała aktywność 

kontrwywiadowczą CIA i FBI;
• próbę skompromitowania prezydenta USA Ronalda Regana połączoną 

z zablokowaniem przystąpienia Hiszpanii do NATO (1982).
Zakończenie bipolarnej rywalizacji i rozpad Związku Sowieckiego 

sprawiły, że ofensywna aktywność informacyjna w wymiarze zewnętrznym 
została mocno ograniczona. Główną uwagę skupiano wówczas na proble-
mach wewnętrznych, zwłaszcza wojnie w Czeczenii. Po dojściu do władzy 
w 1999 r. byłego funkcjonariusza KGB – Wladimira Putina – wykorzystywa-
nie „środków aktywnych” ponownie nabrało dynamiki. Świadczy o tym m.in. 
rozwijana od 2000 r. doktryna „bezpieczeństwa informacyjnego”, a także 
jej praktyczne (ofensywne) zastosowanie, jako wsparcie dla działań zbroj-
nych w Gruzji (2008) czy na Ukrainie (od 2013)20. Dowodem przypisania 
przez Rosję strategicznej roli „militaryzacji informacji” jest koncepcja „wojen 
nowej generacji”, określana często również mianem „wojny hybrydowej”, 
„wojny nielinearnej”, czy też „doktryną Gierasimowa”21. Jej głównym zało-
żeniem jest to, że z uwagi na zmianę współczesnych uwarunkowań prowadze-
nia wojny (brak wyraźnej różnicy między pokojem a stanem wojny) interesy 
strategiczne Rosji są realizowane za pomocą środków niemilitarnych i metod  
pośrednich, takich jak:

20 Por. J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – 
studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich (Punkt Widzenia, 42), Warszawa 2014, 
www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf (dostęp 
12.12.2020); J.  Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle dok-
tryny wojennej Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich „Punkt Widzenia OSW”, 50), Warszawa 
2015, www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_50_pl_diabel_tkwi_net.pdf (dostęp 12.12.2020); 
J. Darczewska, Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej. Dokumenty strategiczne, 
Ośrodek Studiów Wschodnich „Punkt Widzenia OSW”, 57, Warszawa 2016, www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/prace-osw/2016-06-27/rosyjskie-sily-zbrojne-na-froncie-walki-informacyjnej 
(dostęp 12.12.2020).

21 M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu General-
nego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr  13, 
2005, s. 13–39.
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• dezinformowanie elit politycznych, dowódców wojskowych i społeczeń-
stwa przez manipulację informacjami, fabrykowanie informacji, fałszowa-
nie rzeczywistości, odwracania uwagi od rzeczywistych działań podejmo-
wanych przez Rosję i ich celów („maskirowka”)22;

• intoksykacja, sterowanie i manewrowanie społeczne, tj. intencjonalne 
wywieranie wpływu na społeczeństwo dla osiągnięcia określonych  korzyści;

• kompromitowanie, korumpowanie i szantażowanie elit politycznych i woj-
skowych; 

• podsycanie napięć i sporów wewnętrznych oraz międzynarodowych, 
wspieranie tendencji separatystycznych i konfliktów tle etnicznym i reli-
gijnym;

• organizowanie prowokacji, demonstracji i manifestacji (wykorzystanie 
„potencjału protestu”); 

• wspieranie grup opozycyjnych, ruchów oporu, środowisk ekstremistycz-
nych; tworzenie kontrolowanych przez służby specjalne instytucji, stowa-
rzyszeń, fundacji, organizacji, uzbrojonych grup paramilitarnych; 

• inspirowanie wydarzeń destabilizujących sytuację wewnętrzną; prowadze-
nie działalności wywrotowej, dywersyjnej, sabotażowej oraz terrorystycz-
nej, której celem jest wywoływanie w społeczeństwie poczucia niepewno-
ści i zagrożenia23.
Ich wspólnym mianownikiem jest wywoływanie „kontrolowanego cha-

osu”24. Umożliwia to kształtowanie sytuacji społeczno-politycznej poza gra-
nicami Rosji poprzez inspirowanie kryzysów, a następnie narzucenie korzyst-
nego z perspektywy Kremla rozwiązania. Rozwój technologii informacyjnych 
sprawił, iż jednym z kluczowych narzędzi dla prowadzenia tego rodzaju 
operacji jest cyberprzestrzeń25. Świat wirtualny jest kluczowym elementem 
oddziaływania na opinię publiczną, z uwagi na jego dostępność, otwartość, 
zniesienie barier komunikacyjnych etc. Efektem tego jest znaczne poszerze-

22 Na temat różnic między dezinformacją a „maskirowką” zob.: W. Martynowicz, 
O  maskirowce w  dezinformacji, www.fundacjapoint.pl/2016/09/o-maskirowce-w-dezinforma-
cji/ (dostęp 14.12.2020).

23 F. Bryjka, Rosyjskie „środki aktywne” w przestrzeni euroatlantyckiej, [w:] T. Grabińska, 
Z. Kuźniar (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne VI, AWL, Wrocław 
2018, s. 168–180.

24 M. Galeotti, Controlling Chaos: How Russia Manages Its Political War in Europe, 
European Council on Foreign Relations, 2017, nr 228. 

25 Por. F. Bryjka, Cyberprzestrzeń w rosyjskiej strategii wojny hybrydowej, [w:] T. Grabińska, 
Z. Kuźniar (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Czynniki antro-
pologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego, WSO WL, Wrocław 2015, s. 115–131; 
Y. Harrel, Rosyjska cyberstrategia, tłum. Beata Losson, DiG, Warszawa 2015.
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nie skali działania za pomocą „środków aktywnych”. W przestrzeni infor-
macyjno-psychologicznej zasadniczą rolę odgrywają „tuby propagandowe”  
w postaci: 
• mediów tradycyjnych i agencji informacyjnych (np. Russia Today, Sputnik), 
• portali demaskatorskich (takich jak WikiLeaks26, DCLeaks), 
• „farm trolli” (Agencja Badań Internetowych, Internet Research Agency), 
• „mediów alternatywnych”, 
• think tanków: Rosyjski Instytut Badań Strategicznych (RISI), Rada ds. 

Polityki Zagranicznej i Obronnej (SVOP), Rosyjska Rada Spraw Mię-
dzynarodowych (RIAC), Centrum Analiz Strategii i Technologii (CAST), 
Centrum Badań nad Energią i Bezpieczeństwem (CENESS), Centrum 
Badań Strategicznych (CSR), czy też stron internetowych należących do 
prorosyjskich organizacji, stowarzyszeń i fundacji (np. Russkij Mir, Klub 
Wałdajski).
Prorosyjska narracja jest dystrybuowana w przestrzeni informacyjnej przez 

różnego rodzaju pośredników działających w imieniu Kremla. Mogą to być 
dziennikarze, blogerzy, komentatorzy, „eksperci”, nauczyciele akademiccy, 
a nawet politycy – rozprzestrzeniający (świadomie lub nie) fałszywe informa-
cje opracowane przez rosyjskich strategów od dezinformacji. Zaklasyfikować 
ich możemy do kilku grup osób: „agentury wpływu”, „pożytecznych idiotów” 
lub „trolli”. Odrębną (niehumanoidalną) kategorią są „boty” – komputerowe 
algorytmy automatycznie tworzące i powielające w sieci fałszywe informacje, 
posty, komentarze itp.27

„Agenci wpływu” są osobami zwerbowanymi przez obcy wywiad. Świado-
mie działają w jego imieniu wykonując instrukcje, za co mogą przyjmować 
określone korzyści (np. finansowe). Ich celem jest rozprzestrzenianie spe-
cjalnie spreparowanych informacji w celu zmiany percepcji określonej kwe-
stii (np. oceny sytuacji politycznej) przez odbiorcę (społeczeństwo, elity poli-
tyczne itp.).

26 Na temat WikiLeaks zob. F. Bryjka, Whistleblowing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 
informacyjnego państwa. Kazus WikiLeaks i Edwarda Snowdena, [w:] T. Grabińska, H. Spu-
stek, Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne II. Terroryzm i inne zagrożenia, 
WSO WL, Wrocław 2014, s. 95–119.

27 Według badań przeprowadzonych przez Centrum Doskonalenia NATO ds. Komuni-
kacji Strategicznej w Rydze, 70% „tweetów” napisanych w języku rosyjskim, a 28% w języku 
angielskim, negatywnie odnoszących się wobec obecności sił Sojuszu na „Wschodniej Flance” 
powstało z kont „botów” lub robotów – łącznie odpowiadają one za 84% rosyjskojęzycznych 
i 46% anglojęzycznych treści na ten temat. Świadczy to o rosnącym znaczeniu technologii 
informacyjnych wykorzystywanych do zautomatyzowanej inżynierii społeczne, zob. R. Fred-
heim (ed.), Robotrolling, NATO StratCom CoE, Ryga 2017.
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Mianem „pożytecznych idiotów” określa się z kolei osoby pełniącą 
podobną rolę, ale w sposób nieświadomy – tzn. ich działanie nie jest wyni-
kiem zadaniowania przez oficera prowadzącego obcego wywiadu, lecz ich 
osobistych poglądów. Po raz pierwszy określenie „pożyteczny idiota” (ros. 
поле́зный идиот) miało być użyte przez Włodzimierza Lenina, który nazywał 
tak zachodnich dziennikarzy piszących entuzjastycznie o rewolucji bolszewic-
kiej i ukrywających jej niepowodzenia28.

„Trolle” natomiast to osoby działające na zlecenie i opłacane za wyko-
naną pracę, tj. zamieszczanie wpisów, komentarzy ukazujących odpowiednie 
osoby i wydarzenia w pozytywnym świetle. Wykorzystują do tego wybrane 
i przywołane w odpowiednim kontekście zmodyfikowane fakty. Najbardziej 
znaną rosyjską „fabryką trolli” jest znajdująca się w Sankt Petersburgu Agen-
cja Badań Internetowych (Internet Research Agency, IRA), której właścicie-
lem jest Jewgienij Prigożin – bliski współpracownik prezydenta Władimira 
Putina. Działająca od 2013 r. „fabryka trolli” dysponuje miesięcznym budże-
tem w wysokości 1 mln EUR i zatrudnia ok. 80 osób. Ich zadaniem jest m.in. 
powielanie rosyjskiej narracji, rozprzestrzenianie fałszywych informacji (fake 
news), wywoływanie skrajnych postaw społecznych i politycznych oraz dez-
informowanie zagranicznej opinii publicznej. Tym samym, instytucja ta jest 
jednym z głównych narzędzi wykorzystywanym przez Rosję do prowadzenia 
działań hybrydowych29.

Współcześnie prowadzenie działań informacyjnych (infoops) i psycho-
logicznych (psyops) jest domeną służb wywiadowczych. W przypadku Rosji, 
dominującą rolę odgrywają: 
• Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) – odpowiedzialna nie tylko za 

kontrwywiad czy zwalczanie zagrożeń wewnętrznych, takich jak terro-
ryzm, ale również za tzw. „wywiad taktyczny” prowadzony głównie w pań-
stwach sąsiadujących z Rosją.

• Służba Wywiadu Zagranicznego (SVR) – realizująca działalność wywia-
dowczą poza granicami krami.

• Główny Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego (GRU) – czyli rosyjski 
wywiad wojskowy.
Cywilne służby specjalne (FSB i SVR) powstałe po rozpadzie ZSRR są 

spadkobierczyniami KGB. Choć w ich nomenklaturze „środki aktywne” zastą-

28 M. Charen, Useful Idiots: How Liberals Got It Wrong in the Cold War and Still Blame 
America First, Lahnam 2003, s. 10.

29 A. Legucka, Walka z rosyjską dezinformacją w Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM”, 
2019, nr 111, www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej 
(dostęp 12.12.2020).
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piono terminem „środki wsparcia” (ros. meropriyatiya sodeistviya), modus ope-
randi pozostał bez zmian. Oczywiście ich zastosowanie rozszerzono o nowe 
możliwości technologiczne (zwłaszcza Internet i media społecznościowe). O 
działalności SVR w zakresie walki informacyjnej świat dowiedział się dzięki 
Siergiejowi Tretjakowi – byłemu oficerowi rosyjskiego wywiadu, zastępcy 
szefa „stacji” szpiegowskiej w Nowym Jorku, który w 2000 r. przeszedł na 
stronę Amerykanów i rozpoczął współpracę z CIA.

Zdecydowanie mniejszą wiedzę mamy na temat prowadzenia działań 
dezinformacyjnych przez rosyjski wywiad wojskowy (GRU). W oparciu 
o dostępne informacje można było odnieść wrażenie, że dezinformacja była 
wyłącznie domeną służb „cywilnych”. Dzięki publikacji dziennikarza śled-
czego Michaela Weissa, pracującego dla organizacji pozarządowej Free Rus-
sia Foundation, wiemy jednak, że było inaczej. W swoim raporcie zatytułowa-
nym Aquarium leaks. Inside the GRU’s psychological warfare program ujawnia 
on kulisy prowadzenia przez GRU operacji psychologicznych zarówno w cza-
sach zimnej wojny, jak i po jej zakończeniu30.

W raporcie poznajemy sylwetkę pułkownika Aleksandra Wiktorowicza 
Golijewa – specjalisty od propagandy i wojny psychologicznej, który wstą-
pił do służby na początku lat 80. Jego głównym zadaniem było zwalczanie 
ruchów antykomunistycznych w państwach Układu Warszawskiego. Służąc 
w Zarządzie Specjalnej Propagandy Głównego Zarządu Politycznego Armii 
Radzieckiej i Marynarki Wojennej Rosji (GLAVPUR), pułkownik Golijew 
w latach 80. został wysłany do Polski, gdzie zajmował się zwalczaniem „Soli-
darności”. Następnie (na początku lat 90.) skierowano go na Litwę, gdzie 
po szturmie na centrum telewizyjne w Wilnie założył lojalną wobec reżimu 
gazetę „Sowiecka Litwa”, drukowaną w Mińsku. Jego ostatnią placówką 
zagraniczną była Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), gdzie nad-
zorował wycofywanie wojsk radzieckich. 

Ze wspomnień pułkownika Golijewa dowiadujemy się, że w latach 70. 
Sowieci utworzyli centra szkoleniowe spec propagandy w Wojskowym Insty-
tucie Języków Obcych oraz na Wydziale Dziennikarstwa Moskiewskiego Uni-
wersytetu Państwowego (MGU). Przygotowano tam specjalistów od propa-
gandy i wojny psychologicznej, stanowiących rezerwę kadrową na wypadek 
mobilizacji wojennej. Jednym z zadań absolwentów kursów spec propagandy 
była indoktrynacja sowieckich żołnierzy. Pod koniec lat 80. funkcjonowało 

30 Szerzej zob.: M. Weiss, Aquarium leaks. Inside the GRU’s psychological warfare program, 
4FreeRussia, www.4freerussia.org/aquarium-leaks-inside-the-gru-s-psychological-warfare-pro-
gram/ (dostęp 15.12.2020).
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w strukturach wojskowych 20 tys. departamentów politycznych obsługiwanych 
przez 80 tys. pracowników.

W trakcie I wojny czeczeńskiej (1994–1996) Golijew dostał przydział do 
nowoutworzonej tajnej jednostki GRU 54777, zajmującej się działaniami 
informacyjnymi i psychologicznymi. Pułkownik brał udział m.in. w produkcji 
antyczeczeńskich filmów pt. „Psy wojny” i „Wilkołaki”. Co ciekawe, w 2018 r. 
prezydent Rosji Władimir Putin przywrócił do życia GLAVPUR, co najpraw-
dopodobniej ma na celu utrzymanie morale żołnierzy i ich lojalności wobec 
polityki prowadzonej przez Kreml. Jednocześnie, jednostka 54777 funkcjo-
nuje w strukturach GRU i prowadzi działania informacyjno-psychologiczne 
zarówno tam, gdzie trwają działania wojenne z udziałem Rosji (zwłaszcza 
Ukraina i Syria), jak i przeciwko państwom wspólnoty transatlantyckiej 
(NATO i UE).

Krytyczne myślenie, fact-checking  
i wywiad jawnoźródłowy

Umiejętność oddzielania faktów od opinii, prawdy od kłamstwa, czy 
też rozpoznawanie treści zmanipulowanych bądź zupełnie fałszywych, jest 
szczególnie istotną umiejętnością w czasach „postprawdy”. Kompetencje te 
można nabyć, rozwinąć i doskonalić dzięki krytycznemu myśleniu, którego 
nie należy utożsamiać z krytyką w potocznym rozumieniu. Jego celem nie 
jest złośliwe wypatrywanie błędów (krytykanctwo), lecz umiejętne analizo-
wanie informacji, ocenianie trafności argumentacji czy logiki wywodu. Swoją 
tradycją, krytyczne myślenie sięga starożytnej szkoły greckich filozofów. 
Określenie „krytyczne” wywodzi się od dwóch greckich słów: kritikos („świa-
tły osąd” lub „rozumiejący osąd”) oraz kriterion („standardy”, „kryteria”)31. 
Richard Paul i Linda Elder uważają, że „krytyczne myślenie jest myśleniem 
wprost ukierunkowanym na osiągnięcie dobrze uzasadnionej opinii, przy 
użyciu adekwatnych standardów oceny określającej prawdziwe znaczenie 
lub wartość czegoś”32. Edward Glaser, wyróżnia z kolei jego trzy elementy  
składowe:

31 P. Henzler, Jak świadomie korzystać z informacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Warszawa 2018, s. 7–8, www.goethe.de/resources/files/pdf168/poradnik_klik-
nij_sprawdz_zrozum.pdf (dostęp 12.12.2020).

32 R. Paul, L. Elder, Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and 
Your Life, Pearson Education Limited 2014.
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1) postawa wyrażająca się gotowością do rozpatrywania w przemyślany spo-
sób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia,

2) znajomość logicznych metod rozumowania i dociekania,
3) względna wprawa w stosowaniu tych metod33.

Myślenie krytyczne jest więc myśleniem konstruktywnym, użytecznym 
i potrzebnym. Jest procesem świadomym, przemyślanym i zaplanowanym. 
W praktyce, krytyczne myślenie to zestaw umiejętności obejmujący m.in.:
• gromadzenie potrzebnych informacji,
• analizowanie ich,
• określanie ich znaczenia (istotności) i wiarygodności,
• wykorzystywanie ich w praktyce (przetwarzanie i wyciąganie wniosków).

Dzięki rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia lepiej rozumiemy 
otaczającą nas rzeczywistość, lepiej radzimy sobie z problemami, łatwiej 
dostrzegamy związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w różnych zjawi-
skach i procesach, potrafimy ocenić znaczenie i przydatność określonej infor-
macji, stosujemy lepszą argumentację w obronie swojego stanowiska34.

Fact-checking (sprawdzanie faktów) – to metoda potwierdzenia lub oba-
lenia stwierdzeń pojawiających się w mediach lub w Internecie, w celu usu-
nięcia błędów i umożliwienia rozpowszechniania tekstu lub jego odrzucenia, 
jeśli wątpliwych treści nie uda się zweryfikować35. Zajmują się tym organiza-
cje fact-checkingowe, jak np. FactCheck.org, PolitiFact, The Washington Post 
Fact-Checker, Full Fact, Demagog, AllSides. 

Organizacje fact-checkingowe weryfikują informacje, posługując się 
ujednoliconymi standardami i podobnymi schematami pracy. Nadrzędną 
zasadą jest kwestia transparentności działania, polegająca na pełnej dostęp-
ności odbiorców do metodologii oraz informacji dotyczących działalności 
danego podmiotu. Organizacje zobowiązują się w ten sposób do przestrze-
gania norm i procedur wspólnych dla fact-checkerów. Podstawowe zasady 
zostały zawarte w Kodeksie organizacji fact-checkingowych stworzonym 
przez International Fact-Checking Network (IFCN). Ich fundament tworzą  
trzy elementy:

33 Czym jest krytyczne myślenie [online] www.criticalthinking.pl/czym-jest-krytyczne-mysle-
nie/ (dostęp 12.12.2020).

34 P. Henzler, Jak świadomie korzystać z informacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Warszawa 2018, s. 9, www.goethe.de/resources/files/pdf168/poradnik_klik-
nij_sprawdz_zrozum.pdf (dostęp 12.12.2020).

35 M. Wójcik (red.), Mały leksykon post-prawdy, Fundacja Wolność i Demokracja, s. 27,  
www.wid.org.pl/wp-content/uploads/E_wydanie-Ma%C5%82y-Leksykon-Postprawdy.pdf 
(dostęp 12.12.2020).
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1) bezstronność i bezpartyjność,
2) jawność działania,
3) zamiar doskonalenia jakości debaty publicznej36.

O ile kompetencje i umiejętności z zakresu krytycznego myślenia i fact-
-checkingu pozwalają przede wszystkim zidentyfikować dezinformację, o tyle 
dokładna analiza treści przekazu, jego źródła, metod i zakresu dystrybucji, 
a także określenie celów danej operacji, wymaga sprawnego posługiwania się 
narzędziami wchodzącymi w skład tzw. białego wywiadu (Open Source Intel-
ligence, OSINT).

OSINT jest jedną z metod pracy służb wywiadowczych, które oprócz zdo-
bywania informacji w sposób operacyjny, w ramach wywiadu osobowego 
(Human Intelligence, HUMINT), stosuje także rozpoznanie z wykorzystaniem 
środków technicznych (Measurement and Signatures Intelligence, MASINT), 
wywiadu sygnałowego (Signal Intelligence, SIGINT), obrazowego (Imagery 
Intelligence, IMINT) czy komunikacyjnego (Communication Intelligence, 
COMINT). Szacuje się, że w czasach zimnowojennej rywalizacji zaledwie 
20% informacji wywiadowczych pochodziło ze źródeł niejawnych, natomiast 
aż 80% uzyskano dzięki analizie treści jawnoźródłowych37. Jarosław Stró-
żyk – b. zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu w Kwaterze Głównej NATO 
– przywołując badania historyczne, zwraca uwagę na to, że agencje wywia-
dowcze często przeceniają znaczenie informacji pozyskanych drogą opera-
cyjną, ignorując przy tym wnioski, jakie można wyciągnąć z uważnej analizy 
źródeł otwartych38. 

Zaliczyć do nich możemy m.in. informacje z mediów, ogólnodostępne 
dokumenty, raporty, analizy i inne publikacje, a także wszelkiego rodzaju infor-
macje dostępne w Internecie (na stronach internetowych, forach oraz mediach 
społecznościowych). W NATO Open Source Intelligence Handbook wyróżniono 
następujące kategorie informacji pochodzących ze źródeł otwartych:
1. Dane (Open Source Data, OSD) – czyli dane w surowej formie.
2. Informacje (Open Source Information, OSIF) – informacje składające się 

z danych agregowanych zazwyczaj w wyniku procesu edytorskiego, filtro-
wania, sprawdzania i prezentacji.

36 Jak organizacje fact-checkingowe weryfikują informacje?, Demagog, www.kursy.dema-
gog.org.pl/jakorganizacjefactcheckingowe/ (dostęp 12.12.2020).

37 H.J. Williams, I. Blum, Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) 
for the Defense Enterprise, RAND Corporation, Santa Monica 2018, s. 5, www.rand.org/pubs/
research_reports/RR1964.html (dostęp 15.12.2020).

38 J. Stróżyk, Wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowcze. Czy NATO 
ma wywiad?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 18–19.



130 Filip Bryjka

3. Jawnoźródłowa informacja wywiadowcza (Open Source Intelligence, 
OSINT) – informacja przetworzona, przeanalizowana i rozpowszech-
niona do odbiorców w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie.

4. Zweryfikowany jawnoźródłowy materiał wywiadowczy (validated OSINT) 
– informacja, której można przypisać wysoki stopień pewności. Może 
zostać wytworzona przez specjalistę do spraw analizy wywiadowczej, który 
posiada również dostęp do informacji uzyskanych drogą operacyjną39. 
Wszystkie powyższe elementy (OSINT, HUMINT, MASINT, SIGINT, 

IMINT, COMINT) są wykorzystywane w ramach cyklu wywiadowczego (ana-
litycznego), definiowanego jako powtarzalny proces, składający się – w zależ-
ności od kultury organizacyjnej – z 4–6 elementów (zob. tabela poniżej).

Przykłady modeli cyklu wywiadowczego

Model klasyczny CIA NATO

1) Określenie potrzeb Planowanie i kierowanie Kierowanie

2) Planowanie i kierowanie Pozyskiwanie informacji Pozyskiwanie informacji

3) Gromadzenie Przetwarzanie informacji Przetwarzanie informacji

4) Przetwarzanie Analiza i opracowanie Rozpowszechnianie informacji

5) Analiza i opracowanie Dystrybucja

6) Rozpowszechnianie

Opracowanie własne na podstawie: R.M. Clarke, Intelligence Analysis: a Taget-Centric Approach, 
Waszyngton 2010, s. 17–27; R. Johnston, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community. An 
Ethographic Study, CIA Center for the Study of Intelligence, Waszyngton 2005, s. 45 i nast.40

39 NATO Open Source Intelligence Handbook, www.academia.edu/4037348/NATO_Open_
Source_Intelligence_Handbook (dostęp 15.12.2020), s. 2–3, zob. także, K. Liedel, P.  Pia-
secka, T.R. Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2012,  
s. 56–57.

40 Zob. także: K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadow-
czej, Difin, Warszawa 2011, s. 24 i nast.; T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, 
Editions Spotkania, Warszawa 2016, s. 67–69.
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W uproszczeniu, proces rozpoznawania i analizowania dezinformacji 
może składać się z następujących etapów:
1) ewaluacja źródła informacji;
2) ewaluacja informacji;
3) okoliczności zdobycia (upublicznienia) informacji;
4) możliwy cel zastosowania dezinformacji;
5) konsekwencje dezinformacji;
6) ocena naszej podatności na dezinformację41.

Spośród licznych modeli, metod i narzędzi do weryfikowania prawdziwo-
ści informacji, jedną z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych jest ana-
liza CRAAP – opracowana przez Meriam Library działającej przy California 
State University w Chico42. Model ten składa się z 5 elementów:
1) Currency (aktualność informacji)

• kiedy informacja została opublikowana? 
• czy informacja (jeśli nie jest nowa) była aktualizowana? 
• czy sprawa, z której powodu zapoznajesz się z tą informacją, wymaga 

aktualnych danych, czy możesz bazować na starszych materiałach?
• czy linki umieszczone w informacji (o ile są) działają?

2) Relevance (istotność informacji względem Twoich potrzeb)
• czy informacja w ogóle odnosi się do tematu, którym się zajmujesz, 

albo odpowiada na ważne dla Ciebie pytanie? 
• dla kogo informacja została przygotowana? Dla jakiejś grupy doce-

lowej?
• czy informacja jest na adekwatnym do Twoich potrzeb poziomie? Czy 

nie jest zbyt ogólnikowa lub zbyt zaawansowana, szczegółowa?
• czy przed podjęciem decyzji o skorzystaniu właśnie z tej informacji 

sprawdzałeś/sprawdzałaś inne źródła?
• czy będziesz się czuć w porządku i komfortowo, podając publicznie, że 

korzystasz właśnie z tego źródła informacji?
3) Authority (pochodzenie informacji)

• kto jest autorem, wydawcą, źródłem lub sponsorem informacji?

41 T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Editions Spotkania, Warszawa 2016, 
s. 92.

42 Zob.: Evaluating Information – Applying the CRAAP Test, Meriam Library, California 
State University, Chico www.library.csuchico.edu/sites/default/files/craap-test.pdf (dostęp 
15.12.2020), za: P. Henzler, Jak świadomie korzystać z informacji, Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego, Warszawa 2018, s. 9 i nast., www.goethe.de/resources/files/pdf168/
poradnik_kliknij_sprawdz_zrozum.pdf (dostęp 15.12.2020).
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• jakie są referencje autora informacji? Z jaką organizacją, instytucją 
lub jakim innym podmiotem jest on związany?

• czy autor ma odpowiednie kwalifikacje, aby pisać właśnie na ten temat?
• czy przy informacji można znaleźć dane kontaktowe, np. nazwę 

wydawcy, adres e-mail itp.?
• czy adres serwisu WWW, w którym pojawiła się informacja, mówi coś 

o autorze albo nadawcy (np. URL kończy się na: .com, .edu, .gov)?
4) Accuracy (wiarygodność, prawdomówność i poprawność informacji)

• skąd pochodzi informacja? 
• czy przekazywana informacja poparta jest dowodami?
• czy informacja była recenzowana lub cytowana? (dotyczy przede 

wszystkim prac naukowych),
• czy jesteś w stanie potwierdzić chociaż część z podanych wiadomości 

w innym źródle lub korzystając ze swojej własnej wiedzy?
• czy język lub wymowa całej informacji wskazują na bezstronność i są 

pozbawione zabarwienia emocjonalnego?
• czy w informacji znajdują się błędy ortograficzne, gramatyczne lub sty-

listyczne?
5) Purpose (przeznaczenie informacji; powód, dla którego powstała)

• po co informacja została stworzona? Czy ma edukować, informować, 
zabawiać, namawiać?

• czy autor lub osoba finansująca powstanie informacji jasno określili, 
jaki jest jej cel?

• czy informacja jest przytoczeniem lub opisem faktów, przedstawia opi-
nię, czy może ma charakter propagandowy?

• czy punkt widzenia prezentowany w informacji sprawia wrażenie 
obiektywnego?

• czy w informacji dostrzegasz elementy wskazujące na stronniczość 
i zajmowanie określonego stanowiska w sprawach związanych z poli-
tyką, religią, światopoglądem lub np. przedstawiające perspektywę 
tylko jednej instytucji lub osoby?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą nam nie tylko określić praw-
dziwość samej informacji, ale także rzetelność jej opracowania i wiary-
godność źródła. W przypadku wykrycia informacji fałszywej lub zmanipu-
lowanej, możemy wykorzystać szereg narzędzi do jej dalszej weryfikacji  
i analizy:
• wyszukiwarki internetowe (m.in. Google, DuckDuckGo, Bing, Entireweb, 

Yandex),
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• narzędzia do gromadzenia danych statystycznych, śledzenia trendów i dys-
trybucji informacji w Internecie (m.in. Google Trends),

• narzędzia do analizy mediów społecznościowych (m.in. Netlytic, Social-
bearing, Follow The Hashtag, TweetDeck),

• narzędzia do zaawansowanego wyszukiwania i analizy obrazów (m.in. Google 
Images, TinEye, FotoForensics), 

• narzędzia do analizowania materiałów video (m.in. YouTube Data   
Viewer),

• wyszukiwanie informacji na temat zmienionych lub usuniętych stron inter-
netowych (m.in. The Internet Archive Wayback Machine),

• narzędzie do zdobywania i weryfikowania informacji na temat osób i innych 
podmiotów (m.in. Email Checker, PIPL, Facebook Graph Search).
Wyniki przeprowadzonej śledztwa warto opracować i przedstawić 

w postaci analizy lub komentarza, a następnie opublikować na stronie ośrod-
ków zajmujących się rozpoznaniem, analizowaniem i zwalczaniem dezinfor-
macji. Nie trzeba być przy tym ekspertem w think tanku, aby na poziomie 
indywidualnym angażować się w walkę przeciwko manipulowaniu prze-
strzenią informacyjną. Dysponując podstawową wiedzą i umiejętnościami, 
możemy samodzielnie demaskować przykłady fake newsów, wykorzystując do 
tego bezpłatne platformy internetowe czy media społecznościowe.
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Lekcja 1
ZROZUM! DEZINFORMACJA – CO TO TAKIEGO?

Cele zajęć:

1. Rozbudzenie wśród uczniów świadomości istnienia zjawiska dezinforma-
cji, z którym spotykają się w życiu codziennym.

2. Promowanie postawy krytycznej wobec przekazywanych treści tj. zrozu-
mienia, że nie wszystko, co jest napisane czy powiedziane, jest prawdą.

3. Zapoznanie uczniów z definicjami i rodzajami dezinformacji.

Przebieg lekcji:

1. Faza warm-up (praktyczna)
Warm-up (ang. „rozgrzewka”) to działania mające na celu zaciekawienie 

uczniów tematem, pozyskanie ich uwagi, poprzez wybicie ich ze sfery codzien-
nego komfortu, uświadomienie im istnienia problemu, którego – być może 
– nie byli dotąd świadomi. 

Z tą intencją – nie wyjaśniając uczniom celu ani tematu lekcji – zapra-
szamy ich do obejrzenia kolejno poniższych dwóch materiałów filmowych:

1. „Bitwa Warszawska 1920. Medal dla każdego Polaka” (< 1 min.)  
www.youtube.com/watch?v=yh_YhhDRPzQ

2. „Aktualności Pilne 05.11.7528 r. w Radio Sławenia” (fragment < 5 min.)  
www.youtube.com/watch?v=RO_XjTQBas0&feature=youtu.be
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Uwaga! Cały materiał nr 2 trwa ok. 45 minut i zawiera m.in. przekleństwa. 
Pozostawiamy do uznania nauczycieli, czy pozwolić uczniom obejrzeć począt-
kowy fragment (5 minut) nagrania w wersji oryginalnej, czy też skorzystać 
z przygotowanej przez nas wersji skróconej (materiał o długości ok. 5 minut, 
ocenzurowany).

Spodziewamy się, że materiał filmowy pobudzi uczniów do różnych – żar-
tobliwych i poważnych – komentarzy, co pozwoli płynnie przejść do rozmowy 
nauczającej (pogadanki). 

Ad 1. „Bitwa Warszawska 1920. Medal dla każdego Polaka”
Sugerowane pytania do uczniów  
(zadawane kolejno w miarę rozwoju rozmowy):

– Czy chciałabyś/chciałbyś otrzymać taki medal?
– Czy to uczciwa oferta? Kto za to płaci?
– Jakie środki zastosowali twórcy reklamy, żeby pozyskać klientów?
– Czym jest Skarbnica Narodowa?
– Czy materiał zawiera kłamstwa?

Celem rozmowy będzie uświadomienie uczniom następujących faktów:
1. Medal, określany w materiale jako „bezpłatny medal pamiątkowy” oraz 

„Gratis. Medal dla każdego Polaka”, w rzeczywistości stanowi ofertę han-
dlową. 

2. Obok napisu „Cena 0 zł” uważny obserwator może znaleźć dopisaną 
małym drukiem informację „+9,95 zł pakowanie i przesyłkę”. A zatem 
zamówienie medalu wiąże się z zapłatą kwoty 9,95 zł – czyli nie jest dar-
mowe.

3. Chcąc pozyskać klientów, twórcy materiału (reklamy) odwołują się do 
uczuć patriotycznych. Patetyczny język („my, Polacy, obroniliśmy nie-
podległość”, „wielkie zwycięstwo”, „genialna strategia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”, „odwaga całego narodu”) służy rozbudzeniu pozy-
tywnych emocji odbiorcy, zaś uśpieniu – krytycznego rozumu. Prze-
ciętny odbiorca nie spodziewa się, że ktoś może posłużyć się szczytnymi 
hasłami z historii dla skłonienia go do wydania pieniędzy na „bezpłatny  
medal”. 

4. Skarbnica Narodowa nie jest – jak wyda się zapewne wielu odbiorcom – 
instytucją państwową, lecz prywatną firmą o powiązaniach międzynarodo-
wych (www.skarbnicanarodowa.pl/o-firmie).
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5. Materiał nie zawiera kłamstw – stanowi prezentację oferty handlowej pry-
watnej firmy, skonstruowaną tak, by skłonić jak najwięcej osób do zamó-
wienia bezpłatnego medalu. Jest to jednak równoznaczne ze zobowią-
zaniem do pokrycia kosztów pakowania i przesyłki, które stanowić będą 
właśnie zysk dla firmy.

Ad 2. „Aktualności Pilne 05.11.7528 r. w Radio Sławenia”

Sugerowane pytania do uczniów  
(zadawane kolejno w miarę rozwoju rozmowy):

– Czy – gdybyś obejrzała/obejrzał to nagranie 5 listopada 2020 r. – uwie-
rzyłabyś/uwierzyłbyś, że w „przyszyły czwartek” nastąpi wkroczenie wojsk 
rosyjskich do Polski?

– Na jakie fakty i źródła swej wiedzy powołuje się autor audycji?
– Jakie elementy zmniejszają wiarygodność przekazu?
– Czym jest Radio Sławenia? Kim jest prowadzący?
– W jakim celu – Twoim zdaniem – powstało to nagranie?
– Czy – Twoim zdaniem – autor audycji został zdyskredytowany/skompro-

mitowany w oczach swych słuchaczy, ponieważ w listopadzie 2020 r. nie 
nastąpiła rosyjska inwazja na Polskę?

Celem rozmowy będzie uświadomienie uczniom następujących faktów:
1. Zapowiadane w audycji wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski 12 listo-

pada 2020 r. („przyszły czwartek”) nie nastąpiło. 
2. Autor audycji nie przytacza żadnych faktów potwierdzających wprost jego 

przewidywania, odnosi się tylko w sposób ogólny i nieprecyzyjny do róż-
nych aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie („zobaczcie, były ćwicze-
nia syren”, „ten Majdan na Ukrainie”, „Trumpa właśnie tam przytrzymali, 
do stycznia będzie walka o każdy głos”, „Czechy, Słowacja pozamykane”). 
Niekiedy wygłasza opinie, które luźno nawiązują do rzeczywistości, ale nie 
znajdują potwierdzenia w faktach („ziem, do których Niemcy sobie rosz-
czą prawa”; „w planach jest podział Białorusi”; „w Stanach mamy wojnę 
domową”; „francuskie miasta są poopuszczane”; „w Hiszpanii walki”; 
„w Austrii z terrorystami walki”). 

3. Autor audycji nie powołuje się na żadne konkretne, weryfikowalne źró-
dła, informując tylko ogólnie, że wiadomości czerpie „ze źródeł polskich”, 
„ze źródeł zachodnich”, „z pewnych innych źródeł”, od „ludzi, którzy na 
Wybrzeżu mieszkają”, z tego, co „wszyscy ekonomiści mówią”.
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4. Autorytet mówcy cierpi na tym, że popełnia on błędy językowe – np. „kon-
tynent tysiąca żołnierzy” (zamiast „kontyngent”); „się dzieją anarchie” 
(w sensie „rozruchów”); „żeby wszystko było O fair” (zamiast „OK”). 

5. Jeżeli odbiorca uwierzy w prawdziwość przekazu autora, wywoła on 
u niego zapewne poczucie zagrożenia („właśnie wypowiedziano wojnę 
Rosji”; „póki nam Internet działa”; „róbcie zapasy”; „to, co do obrony, to 
też się przyda”). Jest kwestią oceny, czy taki właśnie jest cel autora.

6. Jak można wyczytać w opisie filmu video na youtube.com, z którego 
pochodzi to nagranie, Radio Sławenia to prywatna strona internetowa 
i księgarnia (o dość dziwnym i niewidocznym w pełni adresie www) oraz 
kanał na youtube.com opisany jako „Edward Sławianin Leh”. W opisie 
nagrania czytamy m.in. „Jesteśmy Pierwszym w tych latach niezależnym 
od korpo i biznesu, a przede wszystkim wolnym od Cenzury Radiem dla 
Słowian !!! , a więc Polaków i wszystkich Słowian !!! U nas usłyszycie to 
czym boją się nawet myśleć inne stacje !!Sława i Chwała!” (pisownia ory-
ginalna). Można zatem doszukiwać się prorosyjskich czy rosyjskich inspi-
racji stojących za treścią audycji. 

 www.youtube.com/watch?v=RO_XjTQBas0&feature=youtu.be
7. W opisie autor podaje również konto bankowe do wpłat na utrzymanie 

radia, pod nazwiskiem Edward Świętosławski. W sieci można znaleźć 
ulotkę wyborczą kandydata na Prezydenta o tym nazwisku, propagującego 
m.in. „wyjście z Unii Europejskiej” i „jedność z narodami Słowiańskimi” 
(pisownie oryginalna).

 www.1polska.pl/img/2020/EDWARD_SWIETOSLAWSKI_ULOTKA.pdf
8. Na tej podstawie można przyjąć, że autor ma na celu uzyskanie korzyści 

finansowych (wpłaty na konto od słuchaczy) oraz wywarcie wpływu na 
polską opinię publiczną w kierunku antyunijnym i prorosyjskim. 

9. Można przyjąć, że w oczach wielu spośród swoich słuchaczy autor nagra-
nia nie został skompromitowany z powodu tego, że zapowiadana na listo-
pad inwazja rosyjska nie nastąpiła, ponieważ prognozowaną datę oparto 
na „przeczuciach ludzi z Wybrzeża”, a zatem łatwo można wyjaśnić, że – 
z dowolnych powodów i w oparciu o dowolne, niesprecyzowane źródła – 
moment wkroczenia Rosjan do Polski został przesunięty.

2. Faza follow-up (teoretyczna)
Follow-up (ang. „ciąg dalszy”) to działania mające na celu zbudowanie 

trwałej, ugruntowanej teoretycznie wiedzy na podstawie zebranych doświad-
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czeń z pierwszej części lekcji. W tej części zapoznamy uczniów z definicjami 
wojny informacyjnej i dezinformacji oraz rodzajami tej ostatniej.

POJĘCIA „WOJNY INFORMACYJNEJ” I „DEZINFORMACJI”
Informujemy uczniów – lub przypominamy, jeżeli wiedzieli o tym już 

wcześniej – że uczestniczą w cyklu zajęć pt.: „Broń się! Jesteś na wojnie infor-
macyjnej”, a konkretnie w lekcji pod hasłem „Zrozum! Dezinformacja – co to 
takiego?”. Odtworzone i omówione materiały filmowe miały służyć właśnie 
ilustracji tego zjawiska. 

Prosimy, by uczniowie powiedzieli, jak rozumieją pojęcia WOJNA INFOR-
MACYJNA i DEZINFORMACJA (zapisujemy je na tablicy lub wyświetlamy 
na slajdzie).

Spodziewamy się, że w rozmowie z nauczycielem uczniowie sami dojdą 
do konkluzji, że – mówiąc najogólniej – WOJNA INFORMACYJNA to kon-
flikt (niekoniecznie pomiędzy państwami), w którym informacja staje się 
narzędziem i bronią. Warto zapytać uczniów, jak rozumieją i czy zgadzają 
się z tytułowym twierdzeniem, że wszyscy „są [lub mogą się znaleźć] na woj-
nie informacyjnej” (np. z odniesieniem do przykładów omówionych w części 
pierwszej lekcji).

Więcej czasu poświęcimy definicji DEZINFORMACJI, dzieląc uczniów 
na grupy i każdej z nich przydzielając do przeczytania i omówienia jedną 
z poniższych definicji:

Definicja portalu Defence24.pl
Dezinformacja – rozpowszechnianie zmanipulowanych lub nieprawdziwych 

informacji w celu wywarcia wpływu na odbiorców i skłonienia ich do określo-
nych zachowań na korzyść dezinformującego.

www.defence24.pl/wojna-informacyjna-jako-skuteczne-
narzedzie-destabilizacji-panstw-i-rzadow-raport

Definicja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Dezinformację można postrzegać jako zaawansowaną formułę przekazu, któ-

rego celem jest wywołanie u odbiorcy poglądu, decyzji, działania lub jego braku, 
w zgodzie z założeniem ośrodka, który planował proces wprowadzenia odbiorcy 
w błąd. W istocie jest to ingerencja w proces decyzyjny obiektu (tj. odbiorcy) lub 
grupy obiektów. Między innymi z tego powodu dezinformacja jest również infor-
macją i nie zawsze jest informacją nieprawdziwą czy zmanipulowaną. 

www.rcb.gov.pl/dezinformacja-czyli-sztuka-manipulacji/
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Definicja Komisji Europejskiej
Dezinformacja – czyli fałszywa lub myląca informacja tworzona, prezento-

wana i rozpowszechniana dla korzyści finansowej lub celem świadomego wpro-
wadzania w błąd opinii publicznej – wypacza debatę publiczną, podkopuje 
zaufanie obywateli do instytucji i mediów, a nawet destabilizuje procesy demo-
kratyczne, takie jak wybory. 

www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_6648

Definicja NATO
NATO postrzega dezinformację jako świadome tworzenie i rozprzestrzenia-

nie fałszywych i/lub zmanipulowanych informacji z zamiarem oszustwa i/lub 
wprowadzania w błąd. Dezinformacja pogłębia podziały wśród sprzymierzonych 
narodów i podkopuje zaufanie ludzi do pochodzących z wyborów rządów. NATO 
stawia czoła tym wyzwaniom od początku swego istnienia. 

www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm#case

Definicja rządu szwedzkiego
Dezinformacja odnosi się do nieprawdziwych lub zmanipulowanych infor-

macji, które są celowo rozpowszechniane z zamiarem wprowadzenia w błąd. 
Jest to kamień węgielny klasycznej propagandy, lecz stanowi także podstawę 
nowszego zjawiska – fake newsów. Celowe użycie fałszywych informacji w celu 
wprowadzenia w błąd nie jest niczym nowym. Jednakże platformy cyfrowe zmie-
niły zasadniczo naturę dezinformacji. Fałszywe treści mogą się pojawić w formie 
zmanipulowanych tekstów, obrazów, filmów czy nagrań dźwiękowych. Mogą one 
zostać wykorzystane do uwiarygodnienia nieprawdziwych teorii, siania dezorien-
tacji oraz dyskredytacji rzetelnych informacji, organizacji czy osób.

www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28698.pdf

Po dyskusji w grupach nad poszczególnymi definicjami możemy poprosić 
uczniów o stworzenie wspólnej, roboczej listy cech DEZINFORMACJI, którą 
– po jej ustaleniu w dyskusji przez uczniów – zapisujemy na tablicy/slajdzie 
lub specjalnym plakacie.



Scenariusze lekcji szkolnych: BROŃ SIĘ PRZED DEZINFORMACJĄ 143

CZTERY RODZAJE DEZINFORMACJI
Prezentujemy uczniom – w postaci rozdanych wydruków lub wyświetlo-

nego slajdu – definicje czterech rodzajów DEZINFORMACJI, zaproponowa-
nych przez rząd Szwecji tj.:

FABRYKOWANIE
Informacja bez podstawy faktycznej, opublikowana w formie skłaniającej 

odbiorcę do błędnego przekonania, że jest rzetelna. Np. sfałszowany email od 
polityka, udostępniony prasie, może podważyć jego wiarygodność. 

MANIPULACJA
Dodawanie, ukrywanie lub modyfikacja zawartości tekstu, zdjęcia, nagra-

nia dźwiękowego lub filmowego w celu zmiany jego wymowy.

NADUŻYCIE
Użycie prawdziwych treści w odniesieniu do niezwiązanej z nimi sprawy, 

aby ukazać problem, wydarzenie lub osobę w fałszywym kontekście. Np. 
w nieprawdziwym artykule wykorzystano zdjęcia z niezwiązanego z nim tema-
tycznie wydarzenia na dowód prawdziwości tekstu.

SATYRA I PARODIA
Satyra i parodia to z reguły nieszkodliwe formy rozrywki. Jednak humor 

może być wykorzystany w sposób agresywny, by szerzyć nieprawdziwe treści 
lub krytykować osoby, koncepcje czy opinie. Humor może być także bardzo 
skutecznym narzędziem legitymizacji kontrowersyjnych opinii.

www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28698.pdf

Na koniec zapraszamy uczniów do rozmowy o tym, który z czterech rodza-
jów DEZINFORMACJI – zdaniem uczniów – ucieleśniały omówione w pierw-
szej części lekcji przykłady.
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Lekcja 2
SPRAWDZAJ! FACT-CHECKING – JAK TO SIĘ ROBI?

Cele zajęć:

1. Ugruntowanie teoretyczne intuicyjnej umiejętności odróżniania faktów 
od opinii.

2. Opanowanie umiejętności odróżniania rzetelnych informacji od fake 
 newsów.

3. Opanowanie umiejętności fact-checking (weryfikacji faktów) na konkret-
nym przykładzie.

Przebieg lekcji:

1. Faza warm-up (teoretyczna)
Warm-up podczas naszej drugiej lekcji będzie służył wyposażeniu uczniów 

w umiejętności, którymi będą musieli posłużyć się przy realizacji zadania 
praktycznego w drugiej części lekcji. 

Rekapitulacja wtórna (powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji)
Przypominamy, że na poprzedniej lekcji mówiliśmy o zjawisku DEZIN-

FORMACJI stanowiącej istotny element WOJNY INFORMACYJNEJ, jaka 
stale toczy się wokół nas. 

Pytamy uczniów:
– czy od czasu poprzedniej lekcji narodziły im się jakieś dodatkowe reflek-

sje, pytania czy wątpliwości (w razie potrzeby krótko je omawiamy, dając 
uczniom poczucie podmiotowości i tego, że nimi nie manipulujemy);

– jaką definicję DEZINFORMACJI wypracowali sobie i zapamiętali dzięki 
poprzedniej lekcji. 

Fakty a opinie – to robi wielką różnicę!
Jako element łączący tematykę poprzedniej lekcji z aktualną, wygłaszamy 

stwierdzenie, że DEZINFORMACJA może niekiedy opierać się na tym, 
że ktoś celowo zaciera granicę pomiędzy FAKTEM a OPINIĄ.

Zapisujemy na tablicy (lub wyświetlamy na slajdzie) pojęcia: FAKT  
i OPINIA.

Prosimy uczniów o wyjaśnienie – w formie burzy mózgów – różnic między 
nimi. Spodziewamy się, że uczniowie będą mówili intuicyjnie np., że:
 „Fakty to to, co ktoś wie, a opinie – to, co ktoś sądzi.”; „Fakty są pewne, 

a opinie mogą być różne.”; „Fakty są prawdziwe, a opinie nie muszą być 
prawdziwe.”
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Gdy uczniowie nie będą już skłonni do dzielenia się odpowiedziami, pro-
simy ich o wykonanie ćwiczenia – stwierdzenia, czy cytowane zdania to przy-
kłady FAKTÓW, czy OPINII. 

Warianty techniczne przeprowadzenia ćwiczenia:
1. Rozdanie uczniom kartek z wydrukowanymi 10 poniższymi zdaniami. 
2. Wyświetlenie poniższych zdań (kolejno lub łącznie) na slajdzie. 
3. Zaproszenie uczniów do quizu online na portalu kahoot.it 

 (publicznie dostępny quiz można znaleźć na stronie www.create.kahoot.
it/ pod tytułem „DEZINFORMACJA: FAKTY CZY OPINIA?”)

MATERIAŁ DO ĆWICZENIA:

 1. We Włoszech jest zbyt wielu imigrantów.
 2. Część mieszkańców Afryki chciałaby zamieszkać w Europie.
 3. Lekarze powinni zarabiać więcej.
 4. Ubój rytualny zwiększa cierpienie zwierząt.
 5. Telewizja nie jest ci potrzebna, jeśli słuchasz radia.
 6. Walka ze smogiem musi być priorytetem rządu.
 7. Większość licealistów zdaje ostatecznie maturę.
 8. Najpiękniejsze są błękitne sukienki. 
 9. Bośniacy to najwyżsi mężczyźni na świecie.
10. Każda wojna jest złem.

Zatrzymujemy się przy każdym ze stwierdzeń, by omówić prawdopodobne 
wątpliwości uczniów, co do tego, czy stanowi ono przykład FAKTU czy 
 OPINII. W razie niejasności kierujemy się poniższymi kryteriami, zapropo-
nowanymi przez BBC.

FAKT OPINIA

TO, CO WIEM.

MOGĘ TO UDOWODNIĆ.

TRZEBA TO PRZYJĄĆ 
DO WIADOMOŚCI.

FAKTY MOGĄ ZMIENIAĆ OPINIE.

TO, JAK OCENIAM.

NIE MOGĘ TEGO UDOWODNIĆ 
ANI OBALIĆ.

MOŻNA SIĘ Z TYM ZGADZAĆ LUB NIE.

OPINIE NIE MOGĄ ZMIENIAĆ FAKTÓW.

Na podstawie: www.bbc.co.uk/teach/skillswise/fact-or-opinion/z4r7cqt
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DEZINFORMACJA może zatem polegać na tym, że ktoś przedstawia 
swoje OPINIE jako FAKTY.

Rzetelne informacje czy fake newsy?
Wprowadzamy uczniów w tematykę FAKE NEWSÓW (wym. fejk niusów),  

przypominając o tym, że już w toku Lekcji nr 1 przekonaliśmy się, że nie 
wszystkie informacje, które do nas trafiają, są prawdziwe. We współczesnym 
świecie dezinformacja często przybiera formę FAKE NEWSÓW, czyli nie-
prawdziwych informacji powstałych drogą fabrykowania, manipulacji lub 
nadużycia, zwykle z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Istnieje łatwa procedura weryfikacji wiarygodności informacji, czyli stwierdze-
nia, czy jest ona rzetelna i wiarygodna, czy też – należy ją uznać za FAKE NEWS. 

Dzielimy uczniów na dwie grupy, przydzielając im do analizy jeden 
z anglojęzycznych plakatów na ten temat:
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Zachęcamy   uczniów   do   skorzystania   z   oryginalnych,   anglojęzycznych   źródeł,   dostępnych   pod   podanymi  
wyżej  adresami  internetowymi.  Opcjonalnie  zamieszczamy  również  poniżej  tłumaczenie  treści  zawartych  na  
obu  plakatach:  
  
Ad  1.  Plakat  Międzynarodowego  Towarzystwa  na  Rzecz  Technologii  w  Edukacji  
  

PRAWDA  CZY  FAŁSZ?  

PRAWDA   FAŁSZ  

Pochodzi   z   wiarygodnego   źródła    
(jeśli  nie  jesteś  pewien,  sprawdź:    

Snopes.com  

FactCheck.org  

PolitiFact.com)  

[zachęćmy   uczniów   do   poszukania   polskich  
portali   internetowych   zajmujących   się   FACT-
CHECKINGIEM  np.  www.demagog.org.pl/]  

Pochodzi  z  nieznanej  strony  internetowej.  

Sprawdź  informacje  na  temat  strony  www.  

Sprawdź,  czy  nie  jest  to  strona  satyryczna  lub  o  
określonym  profilu  politycznym  (stronnicza).  

Nagłówek  odpowiada  zawartości  artykułu.  

Zawsze   czytaj   więcej   niż   tylko   nagłówki  
artykułów.  

Nagłówek  jest  zbyt  emocjonalny  lub  nie  pasuje  
do  zawartości  artykułu.  

Bądź   krytyczny   wobec   niewyważonych  
tytułów.  

Artykuł   zawiera   imię   i   nazwisko   autora.  
(dowiedz  się  o  nim  więcej  –  wygoogluj  go!)  

Artykuł   nie   zawiera   nazwiska   autora,   nie  
możesz  go  zatem  sprawdzić.  Wiarygodne  źródła  
informacji   umieszczają   kontakt   do   autora  
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1) opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo na Rzecz Technologii 
w Edukacji;

2) opracowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji 
Bibliotecznych.

Zachęcamy uczniów do skorzystania z oryginalnych, anglojęzycznych 
źródeł, dostępnych pod podanymi wyżej adresami internetowymi. Opcjo-
nalnie zamieszczamy również poniżej tłumaczenie treści zawartych na obu 
 plakatach:

Ad 1.  Plakat Międzynarodowego Towarzystwa na Rzecz Technologii w Edu-
kacji

PRAWDA CZY FAŁSZ?

PRAWDA FAŁSZ

Pochodzi z wiarygodnego źródła  
– jeśli nie jesteś pewien, sprawdź: 

Snopes.com

FactCheck.org

PolitiFact.com

[zachęćmy uczniów do poszukania 
polskich portali internetowych 
zajmujących się FACT-CHECKINGIEM 
np. www.demagog.org.pl/]

Pochodzi z nieznanej strony internetowej.

Sprawdź informacje na temat strony www.

Sprawdź, czy nie jest to strona satyryczna lub 
o określonym profilu politycznym (stronnicza).

Nagłówek odpowiada zawartości 
artykułu.

Zawsze czytaj więcej niż tylko nagłówki 
artykułów.

Nagłówek jest zbyt emocjonalny lub nie pasuje 
do zawartości artykułu.

Bądź krytyczny wobec niewyważonych tytułów.

Artykuł zawiera imię i nazwisko autora. 
(dowiedz się o nim więcej – wygoogluj 
go!)

Artykuł nie zawiera nazwiska autora, nie 
możesz go zatem sprawdzić. Wiarygodne źródła 
informacji umieszczają kontakt do autora tekstu.

URL (adres strony) zgadza się ze 
źródłem informacji.

Strony kończące się na .gov lub .edu 
są najbardziej godne zaufania.

URL jest podejrzany. Unikaj stron 
zakończonych na .lo lub .co. Sprawdzaj strony 
zakończone na .com

Artykuł ma bieżącą datę. Artykuł może nie być aktualny.

Artykuł zawiera linki do wiarygodnych 
źródeł.

Artykuł nie zawiera odniesień do wiarygodnych 
źródeł. Nie wierz informacjom niepopartym 
wiarygodnymi źródłami.



148 Justyna Podemska, Piotr Podemski

Ad 2.  Plakat Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Biblio-
tecznych.

SPRAWDŹ ŹRÓDŁO. 
Wyjdź poza daną stronę internetową, by 
poszukać informacji o niej samej, o celach 
jej działalności oraz o miejscu działania. 

CZYTAJ MIĘDZY WIERSZAMI. 
Nagłówki często są krzykliwe, by generować 
liczne kliknięcia. Zapoznaj się z całym 
tekstem.

SPRAWDŹ AUTORA. 
Upewnij się, czy taka osoba istnieje i czy jest 
wiarygodna.

JAKIE MASZ ŹRÓDŁA? 
Kliknij w podane linki. Przekonaj się, czy 
zawarte tam dane rzeczywiście potwierdzają 
informacje w tekście.

SPRAWDŹ DATĘ.
Publikowane po latach stare teksty 
niekoniecznie mają wiele wspólnego 
z aktualnymi wydarzeniami.

CZY TO ABY NIE ŻART?
Jeśli coś brzmi jak nie z tej ziemi, to może 
być satyra. Sprawdź autora i stronę, żeby 
mieć pewność.

BĄDŹ ŚWIADOM WŁASNYCH 
UPRZEDZEŃ.
Zastanów się, czy Twoje własne poglądy nie 
mogą wpłynąć na trzeźwość Twojej oceny.

ZAPYTAJ EKSPERTÓW.
Zapytaj bibliotekarza lub skorzystaj  
z portali do FACT-CHECKINGU  
[np. www.demagog.org.pl/] 

Zadanie uczniów polega na opracowaniu własnej procedury (np. w 5 kro-
kach) oceny, czy dana informacja powinna być uznana za wiarygodną. 

Przykładowa propozycja uczniów:

INFORMACJA JEST WIARYGODNA, JEŚLI:
1. Pochodzi ze znanego i zaufanego źródła (np. znanej gazety, portalu).
2. Tytuł jest zgodny z treścią (nie jest sztucznie krzykliwy, chwytliwy, bez 

pokrycia).
3. Zawiera nazwisko autora, znanego jako eksperta w danej dziedzinie.
4. Powołuje się na konkretne i sprawdzalne źródła (informacja z kilku 

 źródeł).
5. Ma konkretną datę i jest aktualna (sytuacja mogła się zmienić od 1978 r.). 
6. Jest bezstronna, nie służy interesom osób lub instytucji, które ją rozpo-

wszechniają.

2. Faza follow-up (praktyczna)

Follow-up podczas naszej drugiej lekcji przybierze formę praktycznego 
ćwiczenia z FACT-CHECKINGU (wym. fakt czekingu), tj. weryfikacji rzetel-
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ności konkretnych stwierdzeń z zastosowaniem poznanych wcześniej pojęć 
i procedur postępowania. 
Fact-checking – młot na fake newsy

Jeśli wierzymy FAKE NEWSOM, to ponosimy porażkę w wojnie informa-
cyjnej, pozwalamy się podejść i oszukać, wykazujemy się naiwnością, tracimy 
pieniądze lub wręcz narażamy własne bezpieczeństwo.

Podstawową bronią w wojnie informacyjnej jest FACT-CHECKING, czyli 
sprawdzanie, czy:
– przekazywane nam informacje to (obiektywne) FAKTY, czy (subiektywne) 

OPINIE;
– przekazywane nam FAKTY to informacje rzetelne, czy FAKE NEWSY.

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
Prosimy uczniów o wykonanie ćwiczenia w grupach: przeprowadzenie 

FACT-CHECKINGU (weryfikacji faktów, zgodnie z opracowaną powyżej pro-
cedurą przy użyciu urządzeń z dostępem do Internetu) w odniesieniu do jed-
nego z poniższych twierdzeń (przydzielamy konkretne twierdzenie do wery-
fikacji każdej grupie uczniów):
1. Polska corocznie wpłaca do Unii Europejskiej więcej niż z niej otrzymuje.
2. We Francji muzułmanie stanowią już większość mieszkańców.
3. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich w USA doszło do masowych 

fałszerstw.
4. Większość Polaków w każdą niedzielę chodzi do kościoła.
5. Polscy uczniowie są lepsi z matematyki od uczniów z Hiszpanii.

Po upływie wyznaczonego czasu (ok. 5–10 minut, w zależności od tempa 
pracy danej grupy, które najlepiej oceni sam nauczyciel) prosimy uczniów 
o zaprezentowanie:
1) oceny, czy zaprezentowane wyżej twierdzenia to rzetelne informacje, czy 

FAKE NEWSY.
2) procedury (drogi) dojścia do sformułowania powyższej oceny.

Podsumowując lekcję, zachęcamy uczniów, by nie zgadzali się łatwo na 
rolę ofiar wojny informacyjnej, ale systematycznie bronili się przed FAKE 
NEWSAMI za pomocą FACT-CHECKINGU.
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Lekcja 3
REAGUJ! JAK TY MOŻESZ ZWALCZAĆ DEZINFORMACJĘ?

Cele zajęć:

1. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywnego reagowania na dezinforma-
cję.

2. Wypracowanie praktycznych metod reagowania uczniów na dezinforma-
cję w różnych jej postaciach.

3. Przygotowanie uczniów na zagrożenia technologiczne i psychologiczne dla 
osób zwalczających dezinformację.

Przebieg lekcji:

1. Faza warm-up (teoretyczna)
Warm-up podczas naszej trzeciej lekcji będzie służył uświadomieniu 

uczniom potrzeby aktywnego reagowania na dezinformację, wobec której 
znaczna część naszego społeczeństwa pozostaje bezbronna. 

Rekapitulacja wtórna (powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji)
Odnosząc się do materiałów i ćwiczeń z poprzednich lekcji, prosimy 

uczniów, by oszacowali, ile procent Polaków (ich rówieśników, rodziców, 
dziadków) potrafiłoby:
– nie ulec DEZINFORMACJI skierowanej do nich w formie prezentowa-

nych podczas Lekcji nr 1 materiałów video (Skarbnica Narodowa, Radio 
Sławenia);

– podać definicje WOJNY INFORMACYJNEJ i DEZINFORMACJI 
( Lekcja nr 1);

– rozróżnić DEZINFORMACJĘ w formie fabrykowania informacji, mani-
pulacji, nadużycia, satyry (Lekcja nr 1);

– odróżnić FAKTY od OPINII (zgodnie z procedurą zaproponowaną pod-
czas Lekcji nr 2);

– odróżnić rzetelne informacje od FAKE NEWSÓW (Lekcja nr 2);
– przeprowadzić FACT-CHECKING (Lekcja nr 2).

Uzyskaną wielkość wyrażoną w procentach (uśredniony w drodze klaso-
wej dyskusji odsetek Polaków, którzy potrafiliby skutecznie we wszystkich 
powyższych formach przeciwstawić się DEZINFORMACJI) zapisujemy na 
tablicy. 
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Pytamy następnie uczniów o ich opinię w sprawie tego, jak dobrze Polacy 
wypadliby – ich zdaniem – w tej sprawie, w porównaniu z innymi narodami 
Europy. 

Kompetencje medialne Polaków – czy jesteśmy gotowi na wojnę infor-
macyjną?

Po zebraniu uczniowskich odpowiedzi, ocen i przewidywań prezentujemy 
uczniom FAKTY (podkreślamy – dla utrwalenia – że w ten sposób porównamy 
OPINIE z FAKTAMI) – tj.: wyniki badania Media Literacy Index 2019 r. 
(dosł. „Indeks umiejętności korzystania z mediów”, inaczej „Indeks kompe-
tencji medialnych”) autorstwa Open Society Institute:
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www.osis.bg/wp-content/uploads/2019/11/MediaLiteracyIndex2019_-ENG.pdf,  s.  5    

  

Omawiamy  krótko  z  uczniami,  na  ile  prezentowane  dane  są  zgodne  z  prognozami  grupy.    

Informujemy,   że   kompetencje   medialne   to   istotnie   bardzo   szerokie   pojęcie,   definiowane   m.in.   jako  
„umiejętność   selekcji,   krytycznej   analizy   i   twórczego   wykorzystania   informacji.   Bycie   świadomym  
użytkownikiem  mediów  pomaga  nam  rozwiązywać  problemy,  podejmować  decyzje,  a  także  uczestniczyć  w  
kulturze  i  życiu  społecznym”.  

www.edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/edukacja_medialna_infografika.pdf  

Na   zakończenie   tej   części   pytamy   uczniów,   jakie   zagrożenie   dla   naszego   bezpieczeństwa   niosą   słabe  
kompetencje  medialne,  czyli  brak  umiejętności  obrony  przed  DEZINFORMACJĄ,  w  wymiarze:  

—  osobistym  (spodziewane  odpowiedzi  mogą  dotyczyć  np.  reklam);;  

—  społecznym  (np.  wybory);;  

—  narodowym  (np.  wojna).  

Kończymy  tę  część  lekcji  pytaniem  (w  zamyśle  retorycznym),  czy  w  takim  razie  uczniowie  zgadzają  się,  że  
aktywne   reagowanie   na   DEZINFORMACJĘ   można   uznać   za   ich   obowiązek   osobisty,   społeczny   i  
patriotyczny  (narodowy).  

  

  

  www.osis.bg/wp-content/uploads/2019/11/MediaLiteracyIndex2019_-ENG.pdf, s. 5 
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Omawiamy krótko z uczniami, na ile prezentowane dane są zgodne z pro-
gnozami grupy. 

Informujemy, że kompetencje medialne to istotnie bardzo szerokie poję-
cie, definiowane m.in. jako „umiejętność selekcji, krytycznej analizy i twór-
czego wykorzystania informacji. Bycie świadomym użytkownikiem mediów 
pomaga nam rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, a także uczestni-
czyć w kulturze i życiu społecznym”.

www.edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/ 
attachment/edukacja_medialna_infografika.pdf

Na zakończenie tej części pytamy uczniów, jakie zagrożenie dla naszego 
bezpieczeństwa niosą słabe kompetencje medialne, czyli brak umiejętności 
obrony przed DEZINFORMACJĄ, w wymiarze:
– osobistym (spodziewane odpowiedzi mogą dotyczyć np. reklam);
– społecznym (np. wybory);
– narodowym (np. wojna).

Kończymy tę część lekcji pytaniem (w zamyśle retorycznym), czy w takim 
razie uczniowie zgadzają się, że aktywne reagowanie na DEZINFORMACJĘ 
można uznać za ich obowiązek osobisty, społeczny i patriotyczny (narodowy).

2. Faza follow-up (praktyczna)
Prosimy uczniów o stworzenie – metodą burzy mózgów – listy „kanałów 

dezinformacji” tj. dróg, jakimi mogą docierać do nas FAKE NEWSY. 
Spodziewane odpowiedzi to np.:

– Facebook i inne portale społecznościowe;
– Internetowe serwisy informacyjne;
– Telewizja;
– Prasa;
– Plotki i dowcipy (o ile jest to satyra jako dezinformacja);
– Plakaty i ulotki (na ulicach).

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
Dzielimy uczniów na tyle grup, ile „kanałów dezinformacji” wyróżniliśmy 

i prosimy uczniów o przedyskutowanie w grupach, w jaki sposób mogą aktyw-
nie reagować na docierające tą drogą FAKE NEWSY. 

Gdy dyskusja w grupach wygaśnie, prosimy poszczególne grupy o zapre-
zentowanie wyników swej pracy, a pozostałe grupy – o ocenę jakości zgłoszo-



Scenariusze lekcji szkolnych: BROŃ SIĘ PRZED DEZINFORMACJĄ 153

nych pomysłów (np. po prezentacji grupy nr 1 prosimy grupę nr 3 o wskazanie 
tych pomysłów grupy nr 1, które grupa nr 3 popiera, oraz sugestie alternatywne 
w tych przypadkach, w których pomysły grupy nr 1 nie wydają się optymalne). 

Spodziewane odpowiedzi uczniów:
– DEZINFORMACJA na Facebooku, portalach społecznościowych, w inter-

netowych serwisach informacyjnych – publikowanie komentarzy krytycz-
nych wobec podawanych fake newsów, z krótkim wyjaśnieniem, co nie 
jest prawdą i podaniem twardych FAKTÓW (np. liczb) oraz linkiem do 
pełniejszej informacji z wiarygodnego źródła; skorzystanie z opcji „Zgłoś 
nadużycie”; poinformowanie administratora/moderatora o problemie;

– telewizja, prasa – uczniowie będą zapewne rozważali sensowność pisa-
nia oficjalnych listów protestacyjnych do właściwych redakcji (również 
z prośbą o ich publikację na łamach), można się spodziewać, że temat 
ten wywoła kontrowersje; inne możliwe rozwiązania to np. demaskowanie 
medialnych FAKE NEWSÓW w portalach społecznościowych;

– plotki i dowcipy – prośba do opowiadających plotki i dowcipy o rozważe-
nie, kto i w jakim celu może je szerzyć (łac. cui bono?, czyli w czyim to jest 
interesie?); w odpowiedzi wskazanie konkretnych FAKTÓW, które prze-
czą szerzonym w ten sposób FAKE NEWSOM;

– plakaty i ulotki – temat ten wywoła zapewne dyskusję o tym, czy właściwe 
będzie niszczenie plakatów i ulotek szerzących FAKE NEWSY (np. antysz-
czepionkowe). Inna reakcja, którą mogą zaproponować uczniowie, to np. 
zgłaszanie takich spraw straży miejskiej lub policji. 
Zapewne w dyskusji pojawi się wątek tzw. „niekarmienia trolli” tj. przeko-

nania, że reagowanie na FAKE NEWSY tylko zwiększa ich widoczność w sieci, 
a zatem jest korzystne dla ich autorów. Warto omówić z uczniami argumenty 
za i przeciw takiemu rozumowaniu. 

Wojna informacyjna – uważaj na siebie!
Zachęceni do podjęcia obrony siebie samych, swej społeczności i kraju 

w ramach wojny informacyjnej uczniowie powinni zostać ostrzeżeni o tym, że 
udział w niej wiąże się z zagrożeniami, wśród których należy wymienić zagro-
żenia technologiczne i psychologiczne. 

ZAGROŻENIA TECHNOLOGICZNE 
Wojna informacyjna to wojna, a więc nie należy się spodziewać, że prze-

ciwnik zawsze walczy fair. Agresorzy we współczesnej wojnie informacyjnej 
często stosują zaawansowaną technologię np. boty.
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Pytamy uczniów, czym są boty, dlaczego są niebezpieczne i jak można je 
rozpoznawać.

Boty to programy komputerowe wykonujące zautomatyzowane zadania 
np. szerzenia treści o określonym profilu w mediach społecznościowych za 
pomocą fałszywych kont.

Jak rozpoznać bota?
– konta obsługiwane przez boty nie posiadają zdjęcia profilowego lub posia-

dają zdjęcia skradzione, co można sprawdzić np. dzięki usłudze Google 
„Szukaj obrazem”;

– boty są wyjątkowo aktywne w okresie swej żywotności np. kampanii wybor-
czej lub reklamowej;

– nazwy kont, z których operują boty, najczęściej powstają w sposób zauto-
matyzowany i składają się z przypadkowych liter i cyfr;

– konta botów są tworzone na potrzeby danej kampanii dezinformacyjnej, 
więc zwykle nie mają długiej historii wcześniejszej aktywności;

– boty operują równocześnie w wielu językach, czasem w różnych językach, 
w różnym okresie swej działalności (zależnie od zlecenia), często popeł-
niając podstawowe, łatwe do wykrycia błędy gramatyczne;

– boty zwykle współpracują w ramach skoordynowanych akcji dezinforma-
cyjnych, a zatem często wśród kontaktów mają przede wszystkim inne 
boty, których wiadomości przekazują dalej. 

(por. www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28698.pdf, s. 24)

Warto uświadomić uczniom, że nie zawsze jeden człowiek jest w stanie 
samodzielnie pokonać zorganizowaną akcję dezinformacyjną ze wsparciem 
technologii i maszyn. Należy zaś przede wszystkim zadbać o własne bezpie-
czeństwo w sieci (np. złośliwe oprogramowanie i kradzieże haseł). W razie 
potrzeby należy prosić o pomoc powołane do tego instytucje, czyli np. szkołę 
lub policję. Z pewnością nie jest jednak niebezpieczne ostrzeganie osób z wła-
snego kręgu i uprzedzanie ich o trwającej kampanii dezinformacyjnej. 

ZAGROŻENIA PSYCHOLOGICZNE
Wojna informacyjna może być postrzegana jako element większej cało-

ści – wojny psychologicznej. A zatem aspekty psychologiczne odgrywają tu 
ważną rolę. 

Zwalczając dezinformację, należy być przygotowanym na to, że:
– osoby świadomie szerzące FAKE NEWSY niekoniecznie pozostaną bierne, 

starając się raczej bronić własnego przekazu oraz dyskredytować nas;
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– osoby nieświadomie przyjmujące lub przekazujące DEZINFORMA-
CJĘ znajdą się – jeśli będziemy próbowali im to wytłumaczyć i wykazać 
– w  niekomfortowym psychologicznie stanie dysonansu poznawczego 
(tj. wewnętrznego konfliktu między dotychczasowym a nowym stanem 
świadomości), co może powodować ich nerwowość i agresję (słowną lub 
nawet fizyczną). 
Z tego względu – zwłaszcza w przypadku osób nam bliskich, szczegól-

nie starszych – reagować na DEZINFORMACJĘ należy raczej w sposób tak-
towny, ale konsekwentny niż gwałtowny, ale jednorazowy. Należy pamiętać, 
że przeciwnikiem w wojnie informacyjnej nie są osoby nieświadomie ulega-
jące dezinformacji, tylko – ośrodki tę dezinformację świadomie szerzące. 

PODSUMOWANIE (REKAPITULACJA PIERWOTNA)
Na zakończenie cyklu lekcji pt.: „Broń się! Jesteś na wojnie informacyj-

nej” należy ponownie uświadomić uczniom, że:
– należą teraz do tych Polaków, którzy zostali przygotowani do udziału 

w toczącej się wokół nich – czy o tym wiedzą, czy nie wiedzą – WOJNIE 
INFORMACYJNEJ;

– potrafią rozpoznawać różne rodzaje DEZINFORMACJI;
– posiadają umiejętność odróżniania FAKTÓW od OPINII oraz rzetelnych 

informacji od FAKE NEWSÓW;
– potrafią przeprowadzić FACT-CHECKING w odniesieniu do informacji 

budzących wątpliwości;
– rozumieją, dlaczego ważne jest, by aktywnie reagować na DEZINFOR-

MACJĘ na poziomie osobistym, społecznym i narodowym;
– wiedzą, jak reagować na dostrzeżone przypadki DEZINFORMACJI 

w różnych jej formach, dbając przy tym o własne bezpieczeństwo techno-
logiczne i psychologiczne. 

Podobne lekcje od lat odbywają się i będą się odbywały we wszystkich pań-
stwach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) jako element 
podnoszenia wspólnej sojuszniczej gotowości do odparcia ataków w formie 
DEZINFORMACJI w ramach WOJNY INFORMACYJNEJ, zgodnie z łaciń-
skim mottem NATO:

ANIMUS IN CONSULENDO LIBER
(WOLNY DUCH WE WSPÓLNEJ RADZIE)
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