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STRESZCZENIE

Jednym ze współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Polski 
są wrogie oddziaływania w sferze informacyjnej. Dla Federacji Rosyjskiej 
dezinformacja stanowi efektywny oręż w konfrontacji z Zachodem. Kam-
panie dezinformacyjne ukierunkowane na niszczenie wizerunku Polski na 
arenie międzynarodowej, deprecjacja potencjału militarnego czy podsyca-
nie animozji i poczucia zagrożenia wśród określonych grup społecznych to 
zaledwie kilka przykładów tego typu działań. Niniejsze opracowanie stanowi 
próbę identyfikacji i analizy wybranych przykładów dezinformacji w krajo-
wej przestrzeni informacyjnej. 

SŁOWA KLUCZOWE

dezinformacja, środowisko informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, fake 
news, zagrożenia

WPROWADZENIE

Współcześnie informacja stanowi jedno z najcenniejszych dóbr oraz źródło 
przewagi zarówno w dziedzinie ekonomicznej, jak i intelektualnej oraz mili-
tarnej. Równie istotne znaczenie mają niezakłócony proces komunikowania 

Nie każde dane to informacja, nie każda informacja to wiedza,  
wiedzieć nie znaczy zrozumieć, a zrozumienie to jeszcze nie mądrość…

Clifford Stoll
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się pomiędzy nadawcami a odbiorcami, gwarancja zachowania integralno-
ści, poufności oraz dostępności informacji. Celowe zakłócanie procesu ko-
munikacji wiąże się zarówno z ryzykiem deformacji samej informacji, jak  
i z manipulacją kontekstu, co w konsekwencji może wpływać na świadomość 
odbiorców. 
Należy podkreślić, że obecnie przestrzeń informacyjna staje się zasadni-
czą płaszczyzną konfrontacji państw i podmiotów niepaństwowych. Nie 
bez powodu działania w tej przestrzeni znajdują odzwierciedlenie w dok-
trynach państw i organizacji międzynarodowych. Tym samym kluczowe sta-
je się identyfikowanie wszelkich przejawów dezinformacji oraz skuteczne 
przeciwdziałanie tego typu zabiegom. Celem niniejszego opracowania jest 
identyfikacja i omówienie wybranych przejawów dezinformacji w krajowej 
przestrzeni informacyjnej.
Artykuł koncentruje się na zjawisku dezinformacji w krajowej przestrze-
ni informacyjnej. Przy jego opracowaniu skorzystano zarówno z literatury 
przedmiotu, jak i raportów ośrodków naukowych, instytucji rządowych i po-
zarządowych. W pracy podjęto się m.in. analizy materiałów z portali inter-
netowych uznawanych przez ekspertów zajmujących się problematyką fake 
news za kanały służące dystrybucji dezinformacji, treści i fotografii zamiesz-
czanych w sieci Internet i mediach społecznościowych. Studium przypadku 
obejmuje również fałszywe wiadomości SMS, których twórca podszywał się 
pod Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
W części empirycznej opublikowane materiały zostały poddane krytyce źró-
dła i porównane z oficjalnymi danymi udostępnianymi publicznie przez in-
stytucje państwowe, ośrodki badawcze oraz portale demaskujące przypadki 
fake news. Treści zawarte w publikacji uzupełniają ilustracje, głównie zrzuty 
ekranu nagłówków i fotografie artykułów zawierających nieprawdziwe in-
formacje. 

PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA JAKO PŁASZCZYZNA KONFRONTACJI

Tak jak w przeszłości jednym z wyznaczników potęgi była zdolność kontro-
li nad rozległym terytorium, tak dziś celem państw jest dominacja w glo-
balnej przestrzeni informacyjnej. Płaszczyzną konfrontacji informacyjnej 
jest przede wszystkim umysł człowieka, a walka toczy się o sposób myśle-
nia i postrzegania rzeczywistości. W dobie społeczeństwa informacyjnego 
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ludzie stają się podatni na dezinformację, propagandę i wszelkie formy ma-
nipulacji informacją.
Jak podkreśla A. Żebrowski, „walka informacyjna jest obecna w naszym co-
dziennym życiu. Jest uprawiana przez wszystkie podmioty, bez względu na 
ich usytuowanie w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym państwa”1. Oma-
wiane uwarunkowania sprawiają, że dezinformacja i propaganda stają się 
instrumentem, po który coraz chętniej sięgają zarówno państwa, jak i pod-
mioty niepaństwowe.
Wykorzystywanie propagandy i manipulowanie informacją dla realizacji ce-
lów państwa ma długą historię. Dezinformacja oraz propaganda w jej pe-
joratywnym znaczeniu odegrały dużą rolę już w okresie II wojny światowej, 
kiedy to stały się jednym z najważniejszych narzędzi polityki wewnętrznej 
i międzynarodowej nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego. Niemiecki 
minister propagandy Joseph Goebbels, który był twórcą skutecznego apara-
tu dezinformacyjno-propagandowego, zalecał uwzględnianie oddziaływania 
informacyjno-propagandowego na każdym etapie planowania działań poli-
tycznych i militarnych2. 
Jak podkreśla T. Kacała, „w tym okresie rozpoczęto łączenie szeregu różnych 
przedsięwzięć dezinformacyjno-propagandowych w spójny, jednolicie sko-
ordynowany proces oddziaływania informacyjnego”3. W czasach tzw. zimnej 
wojny rozwój telewizji, radia oraz łączności satelitarnej umożliwił oddzia-
ływanie na szerokie masy społeczne. Kolejna rewolucja w dziedzinie komu-
nikacji nastąpiła wraz z dynamicznym rozwojem Internetu. Globalna sieć 
pozwalała już nie tylko na dotarcie z określonym przekazem do szerokiego 
grona odbiorców jednocześnie, lecz stała się płaszczyzną wymiany infor-
macji i interakcji użytkowników na całym świecie. Współczesne możliwości, 
jakie stwarza to specyficzne medium dla propagandy i dezinformacji, do-
strzegły zarówno państwa, jak i podmioty niepaństwowe4.
Przykładem kraju, który umiejętnie prowadzi skoordynowane operacje 
dezinformacyjne, jest dziś Federacja Rosyjska. Istota walki informacyjnej 

1  A. Żebrowski, Determinanty walki informacyjnej, [w:] Walka informacyjna: uwarunkowania, incydenty, wyzwania, red. H. Batorowska,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017, s. 91–109.
2  T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2, 
s. 56.
3  Tamże, s. 58.
4  H. Batorowska i in., Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Wydawnictwo Libron, Kraków 2019, 
s. 129 i 192.
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w wykonaniu Moskwy odwołuje się do prowadzonych w czasach ekspan-
sji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wojen psychologicznych 
i sprawdzonych w praktyce technik oddziaływania informacyjnego oraz ste-
rowania społecznego. Zdaniem M. Orzechowskiego dla Rosji wojna infor-
macyjna to „oddziaływanie na masową świadomość w międzypaństwowej 
rywalizacji systemów cywilizacyjnych w przestrzeni informacyjnej, wykorzy-
stujące szczególne sposoby kontroli nad zasobami informacyjnymi, a uży-
wane w charakterze broni informacyjnej”5.
U podstaw nowożytnych koncepcji wojen informacyjnych w Rosji legły po-
glądy dwóch przedstawicieli geopolityki: Aleksandra Dugina i Igora Pana-
rina. Pierwszy jest  zwolennikiem  tzw.  koncepcji  euroazjatyckiej, w której 
w szczególny sposób akcentowana jest rola Rosji jako unikalnej cywilizacji 
leżącej na terytorium dwóch kontynentów. Rosyjscy badacze, odwołując się 
do amerykańskich wojen sieciocentrycznych, postulowali wdrożenie analo-
gicznych rozwiązań w Rosji służących realizacji jej interesów przez oddzia-
ływanie informacyjne na każdym szczeblu organizacji państwa i społeczeń-
stwa6. 
Wraz z przyjęciem w 2016 r. doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Fede- 
racji Rosyjskiej7 władze na Kremlu otwarcie zadeklarowały rozwijanie 
istniejących i nowych zdolności w zakresie oddziaływania informacyjnego. 
W rywalizacji z państwami zachodniej hemisfery operacje informacyjne, 
psychologiczne i informacyjno-psychologiczne8 mają zagwarantować re-
alizację interesów Rosji bez konieczności użycia siły zbrojnej w klasycznym 
rozumieniu. Wojna informacyjna9 stanowi w tym przypadku skuteczną broń 
o niskich kosztach i nieograniczonym zasięgu. Dalszy rozwój doktryny wojny 
informacyjnej dokonuje się obecnie za sprawą rządów Władimira Putina10.

5  M. Orzechowski, Koncepcja walki informacyjnej jako element strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wojna w Donbasie jako „case 
study” zastosowania elementów walki informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 105.
6  M. Orzechowski, Od realistycznego pragmatyzmu do neoimperialnego ekspansjonizmu. Koncepcje polityki Federacji Rosyjskiej na obsza-
rze postradzieckim, [w:] Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, t. 1, Teoria – historia – współczesność, red. A. Wojtaszek,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 270–274.
7  Zob. https://www.cyberdefence24.pl/putin-zatwierdzil-nowa-doktryne-bezpieczenstwa-informacyjnego-rosji (dostęp: 8.12.2019). 
8  M. Wiśniewska, Teoria „wojny (walki) informacyjnej”, [w:] Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych,  
red. T. Panecki, J. Smoliński, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2019, s. 416.
9  Warto zaznaczyć, że pojęcie to wpisuje się w szerszą kategorię teorii wojny (walki) informacyjnej, której metody, środki, narzędzie postrze-
gane są na różne sposoby. Teoretyczne i praktyczne różnice w podejściu do tego zagadnienia widoczne są chociażby na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Za: B. Pac, Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych, „Kwartalnik 
Bellona” 2016, nr 1, s. 56–57.
10  J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej, operacja krymska – studium przypadku, „Punkt Widzenia” 2014, nr 2, s. 23–24.
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Eksperci wojskowi i badacze od dawna podkreślają, że w przypadku Ro-
sji wojna (walka) informacyjna jest jednym z instrumentów realizowania 
strategicznych interesów polityki zagranicznej tego państwa. Wśród celów 
strategicznych Federacji Rosyjskiej, których realizację ma umożliwić między 
innymi dominacja w przestrzeni informacyjnej, pozostają niezmiennie od 
wielu lat: „zdobycie pozycji mocarstwa globalnego, poszerzenie imperium, 
osłabienie, sparaliżowanie NATO, «odamerykanizowanie» i «porwanie» Eu-
ropy oraz poszerzenie grona sojuszników Rosji”11.
Jednym z podstawowych narzędzi tej walki informacyjnej jest dezinforma-
cja. Dla W.M. Świerczka „dezinformacja to proces wpływania na zachowa-
nie podmiotu dezinformowanego przez zniekształcanie postrzegania przez 
niego rzeczywistości, prowadzące ofiarę dezinformacji do podejmowania 
działań zgodnych z obrazem zdeformowanym, a zarazem odpowiadających 
interesom podmiotu dezinformującego”12.
Podobnie zjawisko definiuje V. Volkoff, według którego stanowi ona „reali-
zację konsekwentnego programu, którego celem jest zastąpienie poglądów 
zidentyfikowanych w świadomości, a nawet podświadomości masowego 
odbiorcy. Zastępowane są poglądy, które zostały uznane przez dezinforma-
tora za niekorzystne. Ich miejsce zastępuje odpowiednio dobrana narracja, 
wcześniej przygotowana przez podmiot dezinformujący”13.
Dezinformacja może być stosowana bezpośrednio przez instytucje państwa 
(siły zbrojne, służby specjalne itp.), jak również w sposób pośredni, przez 
sieć podmiotów o charakterze pozarządowym (tzw. proxies). W przypad-
ku Rosji w tworzeniu i rozpowszechnianiu dezinformacji obok instytucji 
państwa uczestniczą także: organizacje trzeciego sektora, rosyjskojęzycz-
na diaspora w innych państwach, międzynarodowe fundacje, „niezależni” 
dziennikarze i eksperci, media oligarchów, a nawet przedstawiciele cerkwi 
prawosławnej14. Zdaniem J. Darczewskiej: „Federacja Rosyjska chętnie doko-
nuje instrumentalizowania podmiotów oficjalnie niepowiązanych z organa-
mi państwa”15.

11  J. Darczewska, Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wydanie specjalne” 
2010, s. 62.
12  M. Świerczek, „System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, 
nr 19, s. 213–214.
13  V. Volkoff, Dezinformacja. Oręż wojny, Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991, s. 8.
14  J. Darczewska, P. Żochowski, Środki aktywne – rosyjski towar eksportowy, „Punkt Widzenia” 2017, nr 64, s. 46.
15  J. Darczewska, Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wybrane problemy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego” 2018, nr 18, s. 57.
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Obecnie zasadniczą platformą umożliwiającą stosunkowo łatwą dystrybucję 
dezinformacji, a następnie ich powielanie przez nieświadomych użytkowni-
ków jest sieć Internet, w tym przede wszystkim media społecznościowe (ang. 
social media). Instrumentalizacja popularnych serwisów społecznościowych 
takich jak Twitter czy Facebook dla potrzeb walki informacyjnej doprowa-
dziła do sytuacji, w której Rosja na masową skalę korzysta z usług płatnych 
blogerów oraz tzw. fabryki trolli16. W sieci można odnaleźć m.in. zwierzenia 
byłego pracownika jednej z takich rosyjskich „agencji medialnych”, „której 
zadaniem jest zalewanie Internetu przekłamanymi informacjami oraz proro-
syjskimi demotywatorami”17.
Według P. Pogorzelskiego do zasadniczych form oddziaływania w Internecie 
stosowanych przez podmioty państwowe należy zaliczyć:
1) fałszywą tożsamość – obejmuje tworzenie fałszywych kont na portalach 
internetowych i w mediach społecznościowych;
 – boty – programy symulujące zachowanie człowieka, wykorzystywane do 

kierowania dyskusją w sieci, rozsyłania spamu czy zamieszczania lin-
ków;

 – trolle i sockpuppets – osoby, które przy wykorzystaniu fałszywych kont 
kierują daną dyskusją tak, aby wywołać określone emocje wśród jej 
uczestników lub tworzyć wrażenie masowego poparcia dla jakiejś idei 
bądź narracji;

2) fałszywe wiadomości, tzw. fake news;
 – w całości spreparowane;
 – oparte częściowo na faktach18.
O tym, jak poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego mogą 
być przejawy walki informacyjnej, świadczą chociażby wydarzenia, jakie 
mają miejsce na Ukrainie od początku 2014 r. Działania dezinformacyjne są 
prowadzone wobec Ukrainy przez Federację Rosyjską od wielu lat, a badacze 
wpisują je w szerszy kontekst tzw. wojny hybrydowej. Dezinformacja i  pro-
paganda w przypadku aneksji Krymu i destabilizacji wschodnich rubieży 
Ukrainy odegrały istotną rolę z punktu widzenia polityczno-militarnego19. 
Zabiegi tego typu nie ograniczają się wyłącznie do Ukrainy. Warto w tym 

16  K. Kuczma, Dezinformacja jako instrument zwalczania polskich planów dywersyfikacji źródeł energii, „Securitologia” 2016, nr 2, s. 185.
17  Zob. https://niebezpiecznik.pl/post/kulisy-pracy-rosyjskich-prorzadowych-trolli-internetowych/ (dostęp: 22.07.2019).
18  P. Pogorzelski, Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce i formy przeciwdziałania, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego we Wrocławiu, Wojnowice 2017, s. 10–11.
19  B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2018, s. 229–234.
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miejscu wspomnieć o rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej podczas wybo-
rów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 r.20

Jak już wcześniej zaznaczono, wykorzystanie przestrzeni informacyjnej do 
realizacji własnych celów nie jest wyłącznie domeną aktorów państwowych. 
Przykładem mogą być w tym przypadku organizacje terrorystyczne. Internet 
pomaga im, spełniając wiele funkcji, takich jak promocja czy propaganda, 
umożliwianie prowadzenia polityki zastraszania, werbunku oraz planowania 
i koordynacji zamachów21. Według K. Liedela koncepcja wykorzystania sieci 
przez terrorystów obejmuje pięć poziomów interakcji: „propaganda, komu-
nikacja, dezinformacja, szkolenie, zdobywanie informacji”22.
Prowadzenie w ostatnich latach swoistej „wojny idei” w globalnej przestrze-
ni informacyjnej stanowi istotny element strategii wszystkich większych 
ugrupowań islamskiego dżihadu. Wykorzystanie sieci przez terrorystów 
jest również próbą zrekompensowania strat w ludziach i infrastrukturze 
(na przykład obozów szkoleniowych), do których przyczyniła się globalna 
koalicja antyterrorystyczna. Z uwagi na przedmiot badań oraz objętość  
niniejszego opracowania powyższe rozważania stanowią jedynie zasygnali-
zowanie problemu i nie będą tu rozwijane. 

PRZEJAWY DEZINFORMACJI W KRAJOWEJ PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ 

Również Rzeczpospolita Polska nie jest wolna od wrogich działań w prze-
strzeni informacyjnej, a źródeł zagrożeń tego typu należy doszukiwać się 
przede wszystkim u naszego największego wschodniego sąsiada.
Zdaniem S. Żaryna zasadniczym celem rosyjskich działań dezinformacyj-
nych w Polsce jest „polityka obronna i pokazywanie słabości armii polskiej 
oraz podważanie wiary w sojuszników z NATO. Ponadto narażony jest sek-
tor energetyczny, a w szczególności projekty budowy polskiej niezależności 
energetycznej. Atakowana jest również współpraca regionalna, przeciwnik 
dąży do eskalacji napięć w relacjach Polski z sąsiadami. Celem jest również 

20  Zob. https://www.cyberdefence24.pl/raport-skala-rosyjskiego-zaangazowania-w-amerykanskie-wybory-wieksza-niz-przypuszczano 
(dostęp: 29.07.2019).
21  T. Goban-Klas, Media i terroryści, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 1–2.
22  K. Liedel, P. Piasecka, Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2015, s. 35.
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wizerunek Polski, żeby zniszczyć możliwość polskiego oddziaływania na 
Europę i NATO. Dodatkowo podejmowane są działania, których celem jest 
ośmieszenie zasobów i potencjału antyrosyjskiego w Europie. Ostatnim ele-
mentem działań dezinformujących jest polityka historyczna” […]23.
Wartościowych spostrzeżeń na temat zagrożeń informacyjnych oprócz ba-
daczy tej problematyki dostarczają również raporty instytucji rządowych 
i pozarządowych. W tym miejscu można sięgnąć chociażby do raportu przy-
gotowanego przez CERT Polska24. Zwrócono w nim uwagę m.in. na nasilające 
się od 2017 r. kampanie dezinformacyjne, które były ukierunkowane na po-
laryzację społeczeństwa, dyskredytację osób, instytucji i innych państw25.
Eksperci z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w raporcie pt. Rosyjska woj-
na dezinformacyjna przeciwko Polsce wskazują trzy zasadnicze komponenty 
wrogich narracji skierowanych przeciwko Polsce: rusofobię polskiego spo-
łeczeństwa (ze szczególnym naciskiem na rusofobię polskich władz), budo-
wanie poczucia zagrożenia oraz antagonizmy26.
Z kolei według K. Basaja z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń można 
zidentyfikować względnie stałe narracje w działaniach dezinformacyjnych 
Federacji Rosyjskiej w polskiej przestrzeni informacyjnej: 
„– przedstawianie negatywnego obrazu polityki zagranicznej Stanów Zjed-

noczonych oraz państw NATO; 
– kreowanie pozytywnego obrazu oczekiwanych relacji pomiędzy Polską 

a  Federacją Rosyjską;
– deprecjacja zdolności obronnych Polski;
– kształtowanie negatywnego wizerunku Ukrainy w kontekście relacji z Pol-

ską;
– kształtowanie negatywnego obrazu Unii Europejskiej”27.
Eksperci i badacze są zgodni co do tego, że takie działania dezinformacyjne 
wpisują się w szerszy katalog środków aktywnych i stwarzają zagrożenie dla 
różnych dziedzin bezpieczeństwa narodowego28. 

23  Zob. https://www.cyberdefence24.pl/zaryn-polska-jest-celem-wielowymiarowej-rosyjskiej-dezinformacji-security-case-study-2018 
(dostęp: 1.08.2019).
24  Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet.
25  Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu, NASK/CERT Polska, Warszawa 2018, s. 5.
26  K. Pisarska i in., Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa 2017, s. 12–13.
27  Zob. https://www.cybsecurity.org/pl/propaganda-i-dezinformacja-rosyjskich-i-prorosyjskich-osrodkow-medialnych-w-polskiej-prze-
strzeni-informacyjnej/ (dostęp: 3.08.2019).
28  Zob. A. Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku międzynarodowego. Wybrane problemy, „Prace Monograficzne” 2016, 
nr 740; Raport – Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Fundacja im. Kazimierza 
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W polskojęzycznym środowisku informacyjnym bez trudu można napotkać 
przykłady narracji rosyjskich ośrodków propagandowych uderzające w zdol-
ności obronne Polski oraz relacje naszego państwa z sojusznikami w ra-
mach NATO i Unii Europejskiej. Intensyfikacja rosyjskich działań dezinfor-
macyjnych zauważalna jest chociażby w kontekście manewrów wojskowych 
z udziałem żołnierzy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
W listopadzie 2018 r., po zakończeniu ćwiczenia „Anakonda-18”, w sieci poja-
wił się sfałszowany wywiad z żołnierzami Wojska Polskiego, którego celem 
była m.in. dyskredytacja zdolności obronnych Wojska Polskiego. 

Pułaskiego, Warszawa 2017; T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2015, nr 4; P. Pogorzelski, Zagrożenie dezinformacją…, dz. cyt.

Rysunek 1. Przykład dezinformacji godzącej w zdolności obronne Wojska Polskiego

Źródło: https://dziennik-polityczny.com/2018/11/28/anakonda-18-prawie-sie-skonczyla-problemy-pozostaly-zenakonda-ocza-
mi-zwyklego-zolnierza/ (dostęp: 5.08.2019).
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Rok wcześniej, przy okazji ćwiczeń wojskowych „Puma-17” w sieci pojawił się 
artykuł, w którym dowódca Batalionowej Grupy Bojowej NATO ppłk Steven 
Gventer miał w bardzo nieprzychylny sposób wypowiadać się o polskich żołnie- 
rzach29. W rzeczywistości słowa te nigdy nie zostały wypowiedziane. Podobny 
mechanizm dezinformacji zadziałał w przypadku sfingowanego wywiadu z by-
łym dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego gen. broni 
Manfredem Hofmannem. Ówczesny dowódca Korpusu miał stwierdzić, że „klu-
czowym czynnikiem jest tu szybkość i sprawność działań. Jesteśmy w stanie za-
reagować natychmiast, ale bez Polaków. Słabym punktem naszego korpusu są 
polscy żołnierze”. Również w tym przypadku była to spreparowana wypowiedź.
Manipulowanie zarówno narracją, jak i kontekstem ma na celu wywołanie 
u odbiorców treści określonych reakcji poznawczych. W omawianym przypad-
ku artykuł ma przekonać odbiorcę o słabym przygotowaniu żołnierzy Wojska 
Polskiego do wykonywania zadań w ramach międzynarodowego związku tak-
tycznego istotnego z punktu widzenia Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Podczas tegorocznej edycji ćwiczenia pojawiły się nieprawdziwe informa-
cje, które były z kolei ukierunkowane na kształtowanie negatywnego obrazu 
obecnych w Polsce wojsk Stanów Zjednoczonych. Tuż przed jego zakończe-
niem znany z rozpowszechniania dezinformacji portal „Niezależny Dziennik 
Polityczny” zamieścił artykuł, w którym informował o amerykańskich żoł-
nierzach najeżdżających małą wieś na Mazurach oraz o rolnikach uciekają-
cych przed ślepymi nabojami wojsk USA. Takie wydarzenie nie miało miej-
sca. Według portalu „Konkret24” fake news dotyczący rzekomych wydarzeń 
w polskiej wsi mógł dotrzeć aż do 140 tys. internautów30. Narracja w tym 
przypadku ukierunkowana jest na wywołanie wśród odbiorców komunikatu 
niechęci do wojsk amerykańskich stacjonujących na terytorium Rzeczypo-
spolitej w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP) oraz wzbudzenie 
poczucia zagrożenia.

29  Zob. https://oko.press/rosyjskie-trole-internetowe-atakuja-oko-press/ (dostęp: 5.08.2019).
30  Zob. https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/nie-polacy-nie-uciekali-w-poplochu-przed-amerykanskimi-czolgami,948097.html (do-
stęp: 6.08.2019).
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Kolejnym przykładem dezinformacji ukierunkowanej na niszczenie wizerunku 
Wojska Polskiego był wpis zamieszczony 23 lipca 2019 r. w mediach społeczno-
ściowych przez redakcję portalu „Sputnik Polska”: „Nikt nie ma ochoty służyć 
w Polskiej armii…”. Nagłówek wpisu wprost sugeruje, że brakuje osób chętnych 
do służby w Wojsku Polskim. Tymczasem w ramach kampanii rekrutacyjnej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej pn. „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” od paź-
dziernika 2018 r. chęć wstąpienia do wojska zadeklarowało ponad 16 tys. osób31. 

31  Zob. https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/rekrutujemy-do-wojska-polskiego-ruszyla-kolejna-edycja-kampanii-zostan-zolnie-
rzem-rp (dostęp: 12.08.2019).

Rysunek 2. Przykład dezinformacji, której celem jest m.in. dyskredytacja żołnierzy 
Wojska Polskiego oraz kreowanie negatywnego obrazu relacji sojuszniczych

Źródło: https://dziennik-polityczny.com/2018/08/17/general-hofmann-slabym-punktem-naszego-korpusu-sa-polscy-zolnierze/ 
(dostęp: 7.08.2019).
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Tego rodzaju wpisy to jeden z najprostszych przykładów mechanizmu dezin-
formacji. Treść wpisu ma podawać w wątpliwość efektywność pozyskiwania 
kandydatów do różnych form służby wojskowej oraz wizerunek sił zbrojnych. 
Deprecjacja zdolności obronnych Wojska Polskiego jest jednym z kluczo-
wych elementów kampanii dezinformacyjnych realizowanych w krajowej 
przestrzeni informacyjnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że omawiany wpis 
pojawił się około godziny 17 czasu lokalnego, zatem w momencie, gdy odno-
towuje się stosunkowo duże zaangażowanie użytkowników. Konsekwentne 
i  systematyczne publikowanie nawet stosunkowo łatwych do podważania 
fałszywych narracji w różnych kanałach komunikacji w dłuższej perspektywie 
czasu może wpływać na kształtowanie sądów o rzeczywistości u odbiorców.

Rysunek 3. Przykład dezinformacji godzącej w wizerunek Wojska Polskiego

Źródło: https://twitter.com/sputnik_polska/status/1153679445154246657 (dostęp: 12.08.2019).
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Na wspomnianym powyżej portalu zamieszczano wywiad z wiceprzewod-
niczącym Komisji Obrony Dumy Państwowej Aleksandrem Szerinem, który 
uderzał w podpisaną przez Polskę umowę na zakup wyrzutni rakietowych 
HIMARS. Zawarty w artykule przekaz zawierał fałszywe sugestie, że zakup 
tego rodzaju uzbrojenia zagraża Rosji. Dodatkowo narracja ukierunkowana 
była na wywołanie w społeczeństwach państw zachodnich poczucia zagro-
żenia32. Sputnik to rosyjska rządowa agencja informacyjna, która obok tele-
wizji Russia Today jest jednym z głównych kanałów szerzenia propagandy 
i dezinformacji w przestrzeni informacyjnej państw zachodnich33. 
W praktyce komunikacji społeczno-politycznej Federacji Rosyjskiej stale 
obecny jest tzw. syndrom oblężonej twierdzy34, podbudowany retoryką mi-
litarystyczną. Narracja oblężenia, podsycanie atmosfery strachu oraz we-
wnętrzna mobilizacja w obliczu działań domniemanych adwersarzy pozwala 
na utrzymanie obecnej władzy oraz poparcia społeczeństwa dla realizowanej 

32  Zob. https://pl.sputniknews.com/polska/201902109788948-sputnik-polska-usa-zakup-wyrzutni-rakietowych-rosja/ (dostęp: 12.08.2019).
33  L. Benková, The rise of Russian disinformation in Europe, „Fokus” 2018, nr 3, s. 1–3.
34  Więcej J. Ziółkowski, Syndrom oblężonej twierdzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019.

Rysunek 4. Przykład narracji uderzającej w proces modernizacji Wojska Polskiego 
oraz ukierunkowanej na wywołanie poczucia zagrożenia

Źródło:  https://pl.sputniknews.com/polska/201902109788948-sputnik-polska-usa-zakup-wyrzutni-rakietowych-rosja/  (do-
stęp: 14.08.2019).
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polityki (zarówno na użytek wewnętrzny, jak i na potrzeby polityki zagra-
nicznej). Tym samym wszelkie działania podejmowane przez poszczególne 
państwa oraz decydentów NATO mające na celu wzmocnienie ich zdolności 
obronnych i bezpieczeństwa społeczeństw przedstawiane będą w kanałach 
informacyjnych Rosji jako agresywne i zagrażające bezpieczeństwu między-
narodowemu.
Jednym z najpoważniejszych przejawów wykorzystania dezinformacji w Pol-
sce był przypadek z listopada 2018 r. związany z rozesłaniem fałszywych 
alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)35 do mieszkańców gmin 
położonych na wschodzie kraju36. Fałszywy komunikat wysłany rzekomo 
przez RCB brzmiał następująco: „Uwaga! Mężczyźni w wieku 18–65 lat za-
mieszkali na terenie gminy Dukla/Horodlo zobowiązani są do stawienia się 
na terenie urzędu gminy w dniu 27.11.2018 o godzinie 10 w związku z sytuacją 
kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów”37.

35  System SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach.
36  Zob. https://rcb.gov.pl/uwaga-pojawil-sie-falszywy-alert-rcb/ (dostęp: 14.08.2019).
37  Zob. https://twitter.com/RCB_RP/status/1067411901464936448 (dostęp: 14.08.2019).

Rysunek 5. Komunikat RCB dotyczący fałszywych alertów SMS-owych

Źródło: https://twitter.com/RCB_RP/status/1067411901464936448 (dostęp: 26.08.2019).
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Jak dotąd oficjalnie nie wiadomo, kto mógł wygenerować tego rodzaju wia-
domości, lecz skutki tego typu działań mogą być wyjątkowo poważne. Nar-
racja wykorzystana w SMS-ach była najprawdopodobniej ukierunkowana na 
wywołanie niepokoju wśród Polaków mieszkających przy granicy z Ukrainą 
(w związku trwającym od 2014 r. konfliktem hybrydowym) oraz na sondo-
wanie podatności na ataki tego rodzaju systemów w Polsce i reakcji służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W oficjalnym dementi RCB 
podkreślano, że sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Policja38.
Jednym z zasadniczych wektorów polityki dezinformacyjnej Federacji Ro-
syjskiej jest podsycanie w Polakach nastrojów antyukraińskich. Rosyjskie 
służby od dawna próbują zaszkodzić współpracy Ukrainy z  innymi krajami 
regionu. Z uwagi na zaszłości historyczne napięcia na linii Polska – Ukraina 
są silnie nacechowane emocjami, co ułatwia Rosji wszelkie działania w sfe-
rze informacyjnej39. Granie na emocjach odbiorców oraz manipulowanie 
kontekstem przyczynia się do powstania nieprawdziwych, stereotypowych 
wyobrażeń, co pomaga tworzyć pożądany obraz danego państwa i społe-
czeństwa.
Przykładem dezinformacji ukierunkowanej na antagonizowanie relacji pol-
sko-ukraińskich był powracający regularnie pod koniec 2018 r. mem40, na 
którym zamieszczono rzekomą wypowiedź Petra Poroszenki, ówczesnego 
prezydenta Ukrainy: „My, Ukraińcy, nigdy nie pogodzimy się z faktem, że 
Przemyśl pozostaje w rękach Polaków”. Wypowiedź miała mieć miejsce pod-
czas jednego z posiedzeń Rady Najwyższej Ukrainy. W rzeczywistości słowa 
te nigdy nie padły z ust byłego prezydenta, a w Polsce od dawna rozprze-
strzeniane są dezinformacje o rzekomym rewizjonizmie terytorialnym Ukra-
iny wobec jej sąsiadów41.

38  Zob. https://www.infosecurity24.pl/rzadowe-centrum-bezpieczenstwa-pojawil-sie-falszywy-alert-rcb (dostęp: 26.08.2019).
39  Więcej A short review of the infosphere-based information and psychological operations targeting relations between Poland and Ukraine, 
Fundacja Info Ops Polska, Warszawa 2019, s. 6.
40  Specyficzny gatunek wypowiedzi internetowej, komunikat obrazkowy zbudowany na podstawie schematu konstrukcyjnego wykorzystu-
jącego skonwencjonalizowane elementy związane ściśle z kulturą i historią Internetu.
41  Zob. https://demaskator24.pl/my-ukraincy-nigdy-nie-pogodzimy-sie-z-faktem-ze-przemysl/ar/4726389 (dostęp: 26.08.2019).
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Rysunek 6. Internetowy mem, którego narracja ukierunkowana jest na antagonizo-
wanie relacji polsko-ukraińskich

Źródło:  https://demotywatory.pl/4713690/My-Ukraincy-nigdy-nie-pogodzimy-sie-z-faktem-ze  (dostęp: 27.08.2019).

Dezinformacja nie zawsze przybiera formę informacji całkowicie spreparo-
wanej. To także dwuznaczności, półprawdy, selektywne wykorzystywanie 
cytatów lub przedstawianie faktów w nieprawdziwym kontekście.
W dniu 9 września 2017 r. na portalu internetowym „Polska Niepodległa” po-
jawił się tekst o alarmującym tytule Po co Ukraińcy zwożą broń do Polski? 
Tylko w ostatnim roku przemycono kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni! Portal 
„Stop Fake” podjął się weryfikacji zamieszczanych w artykule doniesień, 
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porównał je z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych i Administracji. O ile faktycznie próby przemytu broni zza wschod-
niej granicy miały miejsce, o tyle należy traktować je jako zdarzenia jed-
nostkowe. Tego rodzaju narracje ukierunkowane są na wzbudzenie niepo-
koju w społeczeństwie, niszczenie zaufania do służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo oraz podzielenie Polaków i ukraińskich imigrantów.
Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie przypadki fake news są celowym 
działaniem inspirowanym zza granicy. Mechanizm powstawania takich 
wiadomości dobrze ilustruje jeden z przykładów dotyczących Wojsk Obro-
ny Terytorialnej (WOT). Artykuł „Rzeczpospolitej” pt. Anakonda-18: Cywile 
z atrapami w ogniu walki, który dotyczył udziału organizacji proobronnych 
w ćwiczeniu, stał się podstawą do powielania błędnej informacji. Inne por-
tale powtórzyły bowiem informacje zawarte w artykule z błędnym nagłów-
kiem, sugerującym, że to żołnierze WOT ćwiczą z atrapami broni. 
Choć po interwencji rzecznika WOT nagłówki zmieniono, informacja pojawiła 
się wielokrotnie w mediach społecznościowych. W tym przypadku u źródeł 
dezinformacji legła specyfika współczesnego dziennikarstwa, nastawione-
go na zwiększenie ruchu w serwisach internetowych42.

PODSUMOWANIE

Choć działania dezinformacyjne w Polsce nie są nowym zjawiskiem, to dwa 
ubiegłe lata (2017–2018) należy uznać za przełomowe, jeśli chodzi o natęże-
nie wrogich działań w krajowej przestrzeni informacyjnej, a zdecydowana 
większość z nich dokonała się za sprawą Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczają 
eksperci: „Rosja już w 2000 r. oficjalnie zaczęła traktować przestrzeń infor-
macyjną jako pole działań wojskowych na równi z tradycyjnymi działania-
mi swojej armii. Informację zaś jako broń, wpisano do katalogu wojskowych 
działań ofensywnych i defensywnych Federacji Rosyjskiej. Ponadto należy 
pamiętać, że przestrzeń informacyjna jest traktowana przez Kreml jako pole 
realizacji celów rosyjskiej polityki zagranicznej, a informacja jest narzę-
dziem do ich osiągania”43.

42  Zob. https://generacjasmart.pl/2019/05/07/fake-news-wot-bezpieczenstwo-polski (dostęp: 28.07.2019).
43 Zob.  https://www.cyberdefence24.pl/co-przyniesie-2018-rok-w-propagandzie-i-dezinformacji-w-polsce-opinie-ekspertow-analiza 
(dostęp: 28.08.2019).
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Mając powyższe na uwadze, należy spodziewać się, że wrogie działania 
w krajowej przestrzeni informacyjnej będą kontynuowane. Zasadniczym ich 
elementem będzie dezinformacja, której formy i natężenie będą różne, w za-
leżności od oczekiwanych przez adwersarza efektów. Stałym celem działań 
Moskwy w sferze informacyjnej będą relacje polsko-ukraińskie, zwłaszcza 
w  kontekście polityki historycznej oraz emigracji zarobkowej obywateli 
Ukrainy do Polski. Niezmiennym zabiegiem Rosji pozostaną próby osłabia-
nia więzi Polski z sojusznikami w ramach NATO i Unii Europejskiej. Ataki tego 
typu nadal będą koncentrowały się na deprecjacji zdolności obronnych Pol-
ski, niszczeniu wizerunku Wojska Polskiego oraz wzbudzaniu wśród obywa-
teli Polski poczucia zagrożenia.
Można spodziewać się, że różne wydarzenia rangi politycznej w kraju, jak 
również działania Polski w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
będą celem kampanii dezinformacyjnych ze strony Rosji. Z uwagi na popu-
larność, dostępność i możliwości interakcji między użytkownikami główną 
platformą, a zarazem narzędziem oddziaływań informacyjnych Kremla po-
zostaną popularne serwisy społecznościowe.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy wybranych przykładów dezin-
formacji w krajowej przestrzeni informacyjnej. Należy mieć bowiem na uwa-
dze, że obszerność i złożoność problematyki dezinformacji oraz innych prze-
jawów walki informacyjnej wymaga podjęcia dużo bardziej rozbudowanych 
badań. Warto dodać, że identyfikacja kampanii dezinformacyjnych w krajo-
wej przestrzeni informacyjnej i świadomość związanych z nimi zagrożeń po-
winna stanowić asumpt do planowania oraz wdrażania stosownych środków 
zaradczych.

SUMMARY

One of the modern threats to Poland’s national security are hostile influen-
ces in the information sphere. For the Russian Federation, disinformation is 
an effective weapon in confrontation with the West. Disinformation campa-
igns aimed at destroying Poland’s image on the international stage, the de-
preciation of military potential or fueling animosities and feelings of danger 
among specific social groups are just a few examples of this type of activity. 
This study is an attempt to identify and analyze selected examples of misin-
formation in the national information space.



101

Paweł Kmiecik, Bezpieczeństwo informacyjne Rzeczypospolitej w dobie „fake news”...

KEYWORDS

disinformation, information environment, national security, fake news, 
threats

BIBLIOGRAFIA
Batorowska H., Walka informacyjna: uwarunkowania, incydenty, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
Batorowska H., i in., Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji spo-

łeczeństwem, Libron, Kraków 2019.
Benková L., The rise of Russian disinformation in Europe, „Fokus” 2018, nr 3.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej, operacja krymska – studium 

przypadku, „Punkt Widzenia” 2014, nr 2.
Darczewska J., Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wy-

brane problemy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 18.
Darczewska J., Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego – wydanie specjalne” 2010.
Darczewska J., Żochowski P., Środki aktywne – rosyjski towar eksportowy, „Punkt Wi-

dzenia” 2017, nr 64. 
Goban-Klas T., Media i terroryści, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2009.
Kacała T., Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa 

państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2.
Kuczma K., Dezinformacja jako instrument zwalczania polskich planów dywersyfikacji 

źródeł energii, „Securitologia” 2016, nr 2.
Orzechowski M., Koncepcja walki informacyjnej jako element strategii bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. Wojna w Donbasie jako case study zastosowania elementów 
walki informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.

Pacek B., Wojna hybrydowa na Ukrainie, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2018. 
Panecki T., Smoliński J., Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o si-

łach zbrojnych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2019.
Pisarska K. i in., Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce, Fundacja im. Kazi-

mierza Pułaskiego, Warszawa 2017.
Pogorzelski P., Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce i formy przeciwdziałania, 

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Woj-
nowice 2017.



102

ARTYKUŁY

Świerczek M., „System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do zagad-
nienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 19.

Volkoff V., Dezinformacja. Oręż wojny, Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991.
Wojtaszek A., Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, t. 1, Teoria – hi-

storia – współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
Ziółkowski J., Syndrom oblężonej twierdzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019.


