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W P R O W A D Z E N I E

"O piątej rano obudziły mnie huki. 
Usłyszany raz d�więk jest nie do pomylenia 

z niczym innym. Wiedziałem, że się zaczęło..."
  mieszkaniec Ukrainy

      W czwartek 24 lutego 2022 r.  Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej
rozpoczęły uderzenie na obiekty infrastruktury militarnej na całym
terytorium Ukrainy oraz na obiekty infrastruktury granicznej od strony
terytorium Rosji i Białorusi.
        W nocy ze �rody na czwartek o godzinie 5:30 czasu moskiewskiego
Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w wyemitowanym orędziu
poinformował o rozpoczęciu "specjalnej operacji wojskowej", mającej na
celu "demilitaryzację" Ukrainy.  

    Działania zbrojne poprzedziła seria  cyberatak�w na ukrai�ską
infrastrukturę, kt�re były skoordynowane z atakami lotniczymi i rakietowymi
na systemy obrony powietrznej oraz bazy materiałowe  Sił Zbrojnych Ukrainy. 
       W niniejszym opracowaniu zawarty został przegląd dotychczasowej,
wybranej rosyjskiej aktywno�ci w cyberprzestrzeni, kt�ra miała miejsce
od początku  działa� wojennych (tj. luty 2022 r.). W materiale zostały
uwzględnione gł�wne tre�ci dezinformacyjne propagowane poprzez
cyberprzestrze�, kt�re nawiązują do konfliktu zbrojnego, polityki
zagranicznej oraz wsparcia społecze�stwa ukrai�skiego.
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Inwazja Rosji na Ukrainę (2022)
24 lutego 2022 r. SZ FR dokonały niczym niesprowokowanej inwazji na terytorium Ukrainy poprzedzonej atakami
rakietowo-lotniczymi na stanowiska dowodzenia, składy broni oraz elementy systemu OP i lotniska SZ Ukrainy. 
Z terytorium Rosji i Białorusi nastąpił atak wojsk lądowych. Siły zbrojne obu pa�stw rozpoczęły ze sobą regularną
walkę, kt�rej towarzyszyły starcia piechoty, sił pancernych oraz ostrzał artyleryjski i ataki lotnicze. Działania strony
rosyjskiej charakteryzują się stosowaniem brutalnych metod wobec ludno�ci cywilnej (w tym dokonywaniem
zbrodni wojennych) oraz działaniami dezinformacyjnymi i wojną w cyberprzestrzeni. Liczne kraje (w tym Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania i kraje UE) wprowadziły kolejne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. Jednocze�nie
pa�stwa NATO (i nie tylko) zintensyfikowały  wsparcie Ukrainy poprzez zwielokrotnienie ilo�ci przekazywanej broni
i amunicji oraz szkolenie żołnierzy ukrai�skich wyznaczonych do obsługi nowych specjalistycznych rodzaj�w
ciężkiego uzbrojenia, w tym czołg�w, pojazd�w opancerzonych i artylerii (w tym rakietowej).  Rozpoczęta 24 lutego
rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła dotąd do �mierci dziesiątek tysięcy os�b, ucieczki milion�w
mieszka�c�w kraju oraz wzniecenia ekonomicznego kryzysu na skalę globalną. 

Inwazję poprzedzały serie cyberatak�w  wymierzonych w ukrai�skie organizacje pa�stwowe, kluczowe z punktu
funkcjonowania kraju. �lady dotyczące zło�liwego oprogramowania sugerują, że były planowane od  miesięcy,
np. VSAT [1].

[1]Przeprowadzony w dniu 24 lutego atak na dostawcę usług internetu szerokopasmowego VIASAT, spowodował ograniczenie dostępu do
�rodk�w masowego przekazu, przekazujących obiektywną informację na temat agresji i związanych z nią reperkusji. Szczeg�łowe dane
dotyczące ataku, w tym także analiza techniczna użytego oprogramowania zło�liwego AcidRain zostaną udostępnione w kolejnym
opracowaniu.
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STRATEGIA PROPAGANDY

I DEZINFORMACJI
FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Działania z obszar�w wojny informacyjnej i psychologicznej od lat stanowią realne
zagrożenie dla interesu publicznego, bezpiecze�stwa narodowego i społecznego.
Destabilizują sytuację wewnętrzną, powodują napięcia, zakł�cają procesy
decyzyjne, osłabiają wizerunek i pozycję na arenie międzynarodowej. 

Federacja Rosyjska posiada lata do�wiadcze� i profesjonalne zaplecze organizacyjne,
zbudowane po to, by skutecznie rozsiewa� propagandę i dezinformację. Wrogie
działania mają na celu budowanie u odbiorc�w konkretnego �wiatopoglądu, kt�ry
jest zbieżny z rosyjskimi ambicjami politycznymi i gospodarczymi, w szczeg�lno�ci
poprzez dystrybucję w przestrzeni informacyjnej okre�lonych narracji i tez,
wpisujących się w politykę Kremla. Warto wspomnie�, iż działania te prowadzone są
w oparciu o wykorzystanie wszelkich możliwych kanał�w komunikacji między stroną
manipulującą, a odbiorcami. 

Zjawisko dezinformacji polega na stworzeniu fałszywego obrazu rzeczywisto�ci,
kt�ry może skłania� odbiorc�w do podejmowania niekorzystnych decyzji.
Niewła�ciwa weryfikacja tre�ci staje się zatem największym zagrożeniem dla
procesu decyzyjnego na poziomie strategicznym. Jedną z praktyk rosyjskiej
dezinformacji jest mnożenie �r�deł w ramach podsuniętego wzorca, kt�ry przez
ekspert�w nazywany jest mechanizmem matrioszek. Oznacza to, że każda pr�ba
zweryfikowania informacji przez odbiorcę i dotarcia do wiarygodnych �r�deł,
doprowadza do pojawienia się kolejnej informacji ("matrioszki"), czyli �r�dła
całkowicie odmiennego niż poprzednie, ale pokazujące te same tre�ci,
dopasowane do potrzeb odbiorcy. 

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej definiują wojnę informacyjną, jako
"konfrontację w przestrzeni informacyjnej, kt�rej celem jest wyrządzenie
szkody krytycznym systemom, podważenie system�w politycznych,
ekonomicznych i społecznych, psychologiczne manipulowanie społecze�stwem
w celu destabilizacji pa�stwa i zmuszenia go do podejmowania decyzji
przynoszących korzy�ci stronie przeciwnej"[2]. Zasadniczo, sposobem do
efektywnego działania dezinformacji rosyjskiej jest wspomniane
dystrybuowanie jej na kilku poziomach jednocze�nie. Przedstawiony na kolejnej
stronie ekosystem propagandowy w ramach działalno�ci dezinformacyjnej, jest
zbiorem oficjalnych, po�redniczących kanał�w i platform komunikacyjnych,
kt�rych kremlowski aparat propagandowy używa do wzmacniania fałszywych
narracji. 

[2]Manoilo.A.V. tłum. Wojna informacyjno-psychologiczna: czynniki determinujące format
wsp�łczesnych sił zbrojnych. Kij�w, 2005.
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o�wiadczenia 
wydawane przez Kreml 

i odpowiednie resorty
 

OFICJALNE RZĄDOWE KOMUNIKATY

posty w mediach społeczno�ciowych
publikowane na oficjalnych kontach

rosyjskich
 

wystąpienia lub
o�wiadczenia rosyjskich

polityk�w
 

opłacane przez Kreml
media, kierujące sw�j

przekaz do innych pa�stw
 

podporządkowane
Kremlowi media poza

granicami Rosji
 

opłacane przez
rosyjskie o�rodki

media pa�stwowe
 

międzynarodowe
rosyjskie instytucje

społeczno-kulturalne
 

media o zasięgu globalnym
powiązane ze strukturami

rosyjskimi
 

media lokalne przeznaczone dla
konkretnych region�w w ich

języku
 

�wiadomi 
i nie�wiadomi
propagatorzy

rosyjskiej narracji
 

komunikaty
zagraniczne,

wzmacniające
przekazy

 

prowadzenie aktywnych kampanii
mających na celu podważenie zaufania 
do organ�w i instytucji w danym kraju

 

podburzanie i zaognianie dyskursu 
w opinii publicznej, wzmacnianie

protest�w i budowanie podział�w
społecznych

 

dogłębna infiltracja
dyskursu

politycznego 
w danym kraju

 

operacje hack and release -
hakowanie i udostępnianie

prywatnych danych i komunikacji
 

cyberataki w formie
site capture -

przejmowanie witryn
internetowych

 

podszywanie się pod
okre�lone �r�dła

 

fałszowanie �r�deł
informacji i dowod�w

 

INFORMACJE FINANSOWANE PRZEZ O�RODKI PA�STWOWE

�R�DŁA ZASTĘPCZE

ZBROJENIE MEDI�W SPOŁECZNO�CIOWYCH

DEZINFORMACJA Z WYKORZYSTANIEM CYBERPRZESTRZENI

FILARY ROSYJSKIEJ DEZINFORMACJI I PROPAGANDY
Opracowanie własne na podstawie GEC Special Report "Pillars of Russia's Disinformation and Propaganda Ecosystem"

Kampanie dezinformacyjne wraz z upływem czasu zmieniają się i dostosowują do występujących okoliczno�ci.
Operacje te na og�ł skupione są na problemach bieżących albo mają z nimi bezpo�redni związek. W�r�d takich
temat�w zwykle największym zainteresowaniem cieszą się kwestie sporne, dzielące społecze�stwo i wywołujące
skrajne emocje. Należy pamięta�, że działania dezinformacyjne są gro�nym narzędziem służącym realizacji
konkretnych zamierze�. Przestrze� internetowa jest zbyt rozległa by jakikolwiek podmiot m�gł ją zdominowa�
własnymi tre�ciami. Jednak staje się to możliwe w odniesieniu do niekt�rych temat�w, czy okre�lonych grup
jednolitych �wiatopoglądowo. Sukces propagandyst�w polega na tym, że pożądane tre�ci są implementowane w sieci
we wła�ciwym miejscu i czasie.
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24 lutego 2022 r.
początek inwazji

dezinformacja wymierzona w Polskę,
propaganda mająca wywoła� poczucie

zagrożenia i lęku w Polskim społecze�stwie
przed konsekwencjami wspierania

bezpiecze�stwa Ukrainy
dezinformacyjne,

inscenizowane
prowokacje rosyjskie

przy granicy z tzw.
separatystycznymi

republikami Donbasu 
i Ługa�ska

GŁÓWNE TREŚCI DEZINFORMACYJNE

MARZEC
dezinformacja Kremla
maskująca zbrodnie
Federacji Rosyjskiej 

w Buczy.
Narracja  wymierzona 

w postrzeganie
uchod�c�w z Ukrainy

dezinformacjyjne
przekazy maskujące
zbrodnie Federacji

Rosyjskiej popełnione 
w Kramatorsku

fałszywe linie
narracji dotyczące

modernizacji Wojska
Polskiego

dezinformacjyjne
przekazy nt. chęci
zajęcia zachodniej

Ukrainy przez Polskę

LUTY KWIECIE�

dezinformacyjne tre�ci dotyczące
postrzegania sojuszu NATO

 i gwarancji bezpiecze�stwa NATO/
USA,  modernizacji uzbrojenia

Wojska Polskiego, postrzegania
polityki Federacji Rosyjskiej
związanej z roszczeniami 

o "gwarancję bezpiecze�stwa" ze
strony NATO, USA oraz rosyjskiej

ekspansji geopolitycznej na
terytorium Ukrainy

LIPIEC CZERWIEC MAJ

SIERPIE�

WRZESIE� PA�DZIERNIK

rosyjskie działania psychologiczne
wymierzone w morale ukrai�skiej

armii i społecze�stwa

dezinformacyjne tre�ci
dotyczące postrzegania

uchod�c�w z Ukrainy

dezinformacyjne tre�ci dotyczące
zbombardowania szpitala położniczego 

w Mariupolu przez Rosję.

rozpowszechnianie kłamstw
dotyczących obecno�ci i gro�by
użycia broni biologicznej przez

Ukrainę

narracja dezinformacyjna nt.
rzekomych działa�

podejmowanych przez Siły
Zbrojne RP w celu wkroczenia na
terytorium Ukrainy, realizowane

w oparciu o sfabrykowany
dokument rozkazu Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego

narracja dezinformacyjna
nt. rzekomych plan�w
zajęcia Naddniestrza

fałszywe informacje 
o rzekomej dyslokacji

jednostek Wojska
Polskiego nt. podjęcia

działa� w Ukrainie

fałszywa narracje wymierzona 
w postrzeganie Wojska Polskiego

fałszywe tezy nt. udziału
polskich żołnierzy w walkach

o Siewierodonieck

fałszywa narracja rosyjskiego aparatu
propagandowego oparta na tezach o planach

aneksji Ukrainy przez Polskę

powielanie fałszywych
tre�ci o poszukiwaniu

obywateli Ukrainy
uchylających się od
służby wojskowej

dezinformacyjne tre�ci nt.
wzmacniania Sił Zbrojnych RP,

w związku z planami agresji
wobec Ukrainy i Białorusi

fałszywe tezy
dotyczące relacji

polsko-ukrai�skich 
i uchod�c�w

przebywających na
terytorium RP

fałszywe tezy mające wywoła� poczucie zagrożenia 
i lęku w polskim społecze�stwie przed konsekwencjami

wspierania budowy bezpiecze�stwa Ukrainy

deepfake z wykorzystaniem
wizerunku Prezydenta Ukrainy, 

 ogłaszającego kapitulację

fałszywe tezy nt. rzekomego
ukrai�skiego pochodzenia

Prezydenta Polski

DEZINFORMACJA WOK�Ł WOJNY W UKRAINIE - GŁ�WNE TRE�CI DEZINFORMACYJNE W 2022 R.
Opracowanie własne

fałszywe oskarżenia pod adresem 
Polski i NATO o udział w działaniach

zbrojnych w Ukrainie

sfałszowane
dokumenty 

o rzekomym wniosku
strony ukrai�skiej 

o zmianę nazwy ulicy
Belwederskiej 

w Warszawie na ulicę
Bandery

fałszywe tezy o rzekomo posiadanym przez Ukrainę
arsenale jądrowym oraz pr�bach wywołania

incydentu nuklerarnego

LISTOPAD

GRUDZIE�

fałszywe tezy o ewakuacji ukrai�skiego Prezydenta
do Polski, Ukraina jest zmyszona do kapitulacji

propagandowe tre�ci dotyczące wizji
ub�stwa, niedobor�w energii, blackoutu

dezinformacyjne tre�ci dotyczące
ukrai�skich, rzekomych plan�w

prowokacji przy użyciu brudnej bomby 

dezinformacja związana
z tragicznym wydarzeniem

w Przewodowie,
spekulacje o ukrai�skiej

prowokacji

fałszywe tezy o imperialnych ambicjach
Polski -pa�stwo "od morza do morza"

rzekome prowokacje Zachodu
skutkujące skażeniem radioaktywnym
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Dmitrij Kisielow (Дми́трий Киселёв)
Czołowy propagandysta, prowadzący program publicystyczny Вести
недели (Wiadomo�ci tygodnia). Pełniący funkcję szefa rosyjskiej
agencji prasowej Rossija Siegodnia i wicedyrektora Wszechrosyjskiej
Pa�stwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej.

Władimir Sołowiow (Влади́мир Соловьёв)
Prowadzący  na kanale telewizyjnym Rossija 1 politycznego talk-show
Вечер с Владимиром Соловьевым (Wiecz�r z Władimirem
Sołowiowem). W swoich programach wyjątkowo agresywnie realizuje
cele informacyjne Rosji.

Anna Szafran (Анна Шафран)
Politolog i dziennikarka ukrai�skiego pochodzenia. Prowadząca program
w prawosławnym kanale Spas TV  Главное с Анной Шафран
(Gł�wne sprawy z Anną Szafran) oraz własny kanał w Internecie. Powiela
m.in narrację rozpowszechnianą przez Sołowiowa i jego projekty
medialne. 

TWARZE ROSYJSKIEJ PROPAGANDY
Propaganda i dezinformacja stała się narzędziem polityki wewnętrznej i zagranicznej władz Rosji. Jej gł�wnym celem
jest kształtowanie opinii publicznej i utrzymanie stabilno�ci reżimu społeczno-politycznego. Istotną rolę w szerzeniu
fałszywego obrazu rzeczywisto�ci odgrywają przedstawiciele medi�w, będący czę�cią ekosystemu propagandy
zarządzanej przez Kreml. Poniżej przedstawiono czołowych propagandyst�w, kt�rzy w ramach swojej aktywno�ci
utrwalają w rosyjskim społecze�stwie gł�wne kremlowskie linie narracyjne. 
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https://vesti7.ru/
https://smotrim.ru/brand/21385
https://www.ivi.ru/tvshows/glavnoe-s-annoy-shafran


Michaił Leontiew (Михаи́л Лео́нтьев)
Prowadzący w Kanale 1 pa�stwowej telewizji oraz w rozgło�niach
radiowych  program Однако с Михаилом Леонтьевым
(Jednakże z Michaiłem Leontiewem).  Jednocze�nie pełni funkcję rzecznika
prasowego Rosnieftu.

Olga Skabiejewa (Ольга Скабеева) 
Jewgienij Popow (Евгений Попов) 

Szczeg�lną sławą w gronie putinowskich propagandyst�w telewizyjnych
cieszy się  Olga Skabiejewa i Jewgienij Popow. Małże�stwo jest
gospodarzem emitowanego przez kanał Rossija 1 popularnego
propagandowego talk-show politycznego 60 минут (60 minut). 

Jekatierina Striżenowa (Екатери́на  Стриже́нова) 
Rosyjska aktora i prezenterka. telewizyjna. Jedna z prowadzących
program publicystyczny emitowany na Kanale 1 Время покажет
(Czas pokaże). Program szerzy kłamstwa i nienawi�� wobec
społecze�stw Zachodu. 

Anatoly Kuzichev (Анатолий Кузичев)
Artyom Sheynin (Артём Шейнин)
Twarzami Время покажет (Czas pokaże) są r�wnież były
żołnierz, weteran wojny w Afganistanie Artyom Sheynin oraz
dziennikarz radiowy i telewizyjny Anatoly Kuzichev.
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https://www.youtube.com/channel/UC3pZa3G4x1I4aFFDpW1eoVQ
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet
https://www.gazeta.ru/tags/person/anatolii_kuzichev.shtml
https://vk.com/artem.sheynin
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet


Andrey Norkin (Андре́й Но́ркин) 
Podobną formułę do wymienionego Wriemia pokażet można
zaobserwowa� w prowadzonym codziennie przez Andrieya Norkina talk-
show społeczno-politycznym Место встречи (Miejsce spotka�).
Norkin prowadzi r�wnież w pa�stwowym radiu audycje, zatytułowane
20 минут (20 minut) oraz Война и мир (Wojna i mir). 

Nailya Asker-Zade (Наиля Аскер-Заде) 
Pochodząca z Azerbejdżanu, prowadząca na 1 Kanale TV  publicystyczny
program Действующие лица (Aktorzy). Ponadto występuje w roli
moderatorki jednego z odbywających się za po�rednictwem medi�w,
corocznych spotka� prezydenta z narodem.

Andrey Dobrov (Андрей Добров)
Do grona kremlowskich propagandzist�w należy także prowadzący
program Добров в эфире (Dobrow na antenie), związany z
kanałem REN TV. 

Roman Babajan (Роман Бабаян)
Deputowany do Moskiewskiej Dumy Miejskiej, redaktor naczelny radia
Говорит Москва (Moskwa M�wi). Prowadzący talk-show
polityczno-społeczny Своя правда (Swoja prawda) na antenie NTW
TV.
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaPHtMLB4xSfFrFMxx_Y5qAJMjnPg:1669896722902&source=univ&tbm=isch&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD+20+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82&fir=iWbwftzT79NLGM%252CGztTa8Yc7RxiUM%252C_%253BC262CoNScuBN1M%252ChvbFlA2FTIoDbM%252C_%253BwxtyLPFq9tO3jM%252CvhFOyioMlb1OaM%252C_%253BotKNWWNVYscvGM%252CIjzDPLUIlzjCMM%252C_%253BQdnV1P83YtgI4M%252ChvbFlA2FTIoDbM%252C_%253Bij3CazgO8W6ANM%252C1zpOFTIINreckM%252C_%253BDuzz_o9Fcm4BOM%252CDO953zwmNl5-SM%252C_%253BZnhzJHYVf9YdnM%252CRaiLsBQ_fkSlYM%252C_%253BU17-jWsh2lodqM%252CAn0F74u4EwaeLM%252C_%253BHgaWxNVJ6nG2-M%252CxvSlhNyyyjN08M%252C_&usg=AI4_-kRE11MV_VfxrLUQ_9g30R7SYtCIvQ&sa=X&ved=2ahUKEwiJoeuHstj7AhUNiIsKHTnZC6YQjJkEegQIChAC
https://radiokp.ru/podcast/voyna-i-mir-s-andreem-norkinym
https://www.instagram.com/nailya_askerzade/
https://smotrim.ru/brand/62299
https://ren.tv/tv-channel/celebs/andrei-dobrov
https://govoritmoskva.ru/
https://www.ntv.ru/peredacha/SvoyaPravda/


Margarita Simonyan (Маргари́та Симонья́н)
Redaktor naczelna telewizji RT i agencji informacyjnej Sputnik. Jedna
z najbardziej agresywnych propagandzistek w rosyjskich mediach.
Odpowiada za propagandowy przekaz  skierowany do odbiorc�w za
granicą.

Wymienione postaci w spos�b agresywny realizują cele informacyjne władz Kremla. Szerzą fałszywe tezy
na temat wojny w Ukrainie, gloryfikują rosyjskie władze, prezentują skrajnie antyzachodnie, antyukrai�skie
i antydemokratyczne przekonania. W swoich medialnych wystąpieniach rozprzestrzeniają mity odnoszące
się do historii, w spos�b prze�miewczy przedstawiają Unię Europejską oraz NATO, jednocze�nie budując
syndrom oblężonej twierdzy, poprzez wpajanie do rosyjskiej �wiadomo�ci poczucia zagrożenia. Tre�ci przez
nich propagowane opr�cz budowania atmosfery nienawi�ci i promowanie wielkomocarstwowego
szowinizmu, pełne są negatywnego nastawienia do pa�stw Zachodu i jego przyw�dc�w. Wydaje się, że
priorytetowym zadaniem wymienionych „dziennikarzy” jest budowanie pozytywnego wizerunku Władimira
Putina oraz jego polityki, w tym tej, prowadzonej wobec Ukrainy. W programach publicystycznych widoczne
jest aktywne poparcie działa� zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, krytyka antyputinowskiej
opozycji oraz wrogo�� do Zachodu. Panująca w Rosji cenzura, ograniczony dostęp do �r�deł informacji oraz
podsycanie uprzedze� są powodem dużej skuteczno�ci oddziaływania kremlowskich propagandyst�w na
społecze�stwo. 

Konstantin Małofiejew (Константин Малофеев)
Kremlowską propagandę rozpowszechnia także w swojej medialnej
aktywno�ci oligarcha Konstantin Małofiejew- wła�ciciel portalu i telewizji
Царьград ТВ (Cargrad TV).
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Gł�wnym medium wykorzystywanym przez propagandyst�w w Rosji jest telewizja publiczna. Należy jednak
zwr�ci� uwagę na to, że dezinformacyjny przekaz płynący  do kraj�w europejskich odbywa się gł�wnie za
pomocą cyberprzestrzeni i poprzez cyberprzestrze�. Są to w szczeg�lno�ci media społeczno�ciowe, kanały
na  serwisach i platformach streamingowych, a także alternatywne portale informacyjne.
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Od wydarze� w 2014 r. nasiliły się rosyjskie przekazy kreujące fałszywy obraz pa�stwa ukrai�skiego, kt�rego
powstanie miało by� skutkiem ubocznym nieprzemy�lanych decyzji radzieckich przyw�dc�w. Działania te
miały podważa� prawa narodu ukrai�skiego do niepodległo�ci i suwerenno�ci, jednocze�nie uzasadniając
roszczenia wobec zamieszkiwanych przez Ukrai�c�w ziem. W celu stłumienia ukrai�skich, prozachodnich
aspiracji, kremlowska dezinformacja uderzała w administrację i władze Ukrainy, tworząc tym samym obraz
pa�stwa niezdolnego do ochrony własnych obywateli i pozbawionego szans na integrację ze strukturami
NATO i UE. Od początku kryzysu odpowiedzialno�� za sytuację w Ukrainie  przypisywana jest przez kremlowski
aparat propagandowy pa�stwom Zachodu, oskarżając je o prowadzenie polityki, zagrażającej rosyjskim
interesom i bezpiecze�stwu. 

Przed rozpoczęciem działa� zbrojnych rosyjska dezinformacja działała już w kilku obszarach informacyjnych.
Pod koniec 2021 roku w sieci zaczęły pojawia� się negatywne tre�ci dotyczące postrzegania sojuszu NATO.
Aparat propagandowy skupił się na szerzeniu przekaz�w o  rzekomej ofensywnej polityce obronnej sojuszu,
stwarzającej bezpo�rednie zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej, �wicze� wojsk, postrzeganych jako ofensywne
prowokacje wymierzone w bezpiecze�stwo Rosji  oraz fałszywych informacjach związanych z modernizacją
uzbrojenia Wojska Polskiego, jako element wrogich działa� Polski i NATO przeciwko Rosji. 

W połowie stycznia dezinformacyjne tre�ci dotyczyły w szczeg�lno�ci postrzegania polityki Federacji
Rosyjskiej związanej z roszczeniami o "gwarancję bezpiecze�stwa" ze strony NATO, USA oraz rosyjskiej
ekspansji geopolitycznej na terytorium Ukrainy, tworząc tym samym podwaliny do p��niejszej agresji.
Rosja stawiając się w roli ofiary pr�bowała uzasadnia� swoje działania potrzebą obrony, poprzez
powielanie tez o zagrożonym bezpiecze�stwie Federacji Rosyjskiej m.in. z powodu nieprzestrzegania przez
NATO traktatu o zakazie stosowania pocisk�w rakietowych �redniego zasięgu (traktat INF).
Dezinformacyjne tre�ci uderzały r�wnież w komunikację NATO i �wiata Zachodu nt. działa� Rosji wobec
Ukrainy. Pojawiały się przekazy, jakoby Zach�d kierował się rusofobią, zwracając uwagę na
nagromadzenie wojsk pa�stw NATO przy granicy z Ukrainą. Za napięcia i atmosferę strachu miał
odpowiada� Sojusz wraz z pa�stwami Zachodu, a władze Ukrainy podjudzane przez NATO i Zach�d, miały
przygotowywa� się rzekomo do agresji "na Donbas", co uzasadniałoby interwencję Moskwy. 

TREŚCI DEZINFORMACYJNE
W POLSKIEJ PRZESTRZENI MEDIALNEJ
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Na dwa dni przed wybuchem wojny w polskiej przestrzeni internetowej pojawiały się pierwsze
dynamiczne wzrosty zagroże� dezinformacyjnych w tematyce #Ukraina #Rosja. Szczeg�lną uwagę
zwr�cił fakt  ponadnormatywnej aktywno�ci publikacyjnej wzmianek, w tre�ci kt�rych
występowały negatywne sformułowania w stosunku do ludno�ci ukrai�skiej, odwołania
historyczne oraz frazy negujące sp�jno�� sojuszu NATO, a także wyrażane bezpo�rednio poparcie
dla działa� Prezydenta Rosji. Po wybuchu wojny w przestrzeni polskich medi�w szybko pojawiły
się  zmanipulowane przekazy budowane w oparciu o czynnik emocjonalny. Analitycy i badacze
powiązali te narracje z przekazami Kremla, co niewątpliwie było dowodem na to, że Polska stała
się celem rosyjskiej wojny informacyjnej. Przedmiotowe tre�ci były implementowane za pomocą
kont, kt�re wcze�niej prowadziły dystrybucję tre�ci septycznych wobec szczepie� oraz wirusa
#COVID19. 

W rosyjskich mediach społeczno�ciowych został udostępniony 48-stronicowy dokument zatytułowany
"Cała prawda o zbrodniach Ukrainy w Donbasie" (“Вся правда о преступлениях Украины на
Донбассе”), usprawiedliwiający rosyjską inwazję. Tre�� oraz drastyczne zdjęcia, kt�rymi został
uzupełniony, doskonale wpisywał się w kremlowskie narracje. 

W strukturze dokumentu dało się zaobserwowa�
cztery gł�wne, fałszywe tre�ci : pa�stwo nazistowskie
prze�laduje rosyjskojęzycznych obywateli, Ukraina
przygotowuje atak na Rosję, NATO podsyca nienawi��
do Rosji oraz finansowanie nazizmu w Ukrainie przez
pa�stwa Zachodu. Dokument rozpowszechniano
gł�wnie przez Telegram, a z metadanych wynikało, że
powstał 25 lutego, za� w Internecie pojawił się po raz
pierwszy 26 lutego. 

W lutym największy obszar informacyjny, w kt�rym pojawiały się fałszywe tre�ci, obejmował inscenizowane
prowokacje rosyjskie przy granicy z tzw. separatystycznymi republikami Donbasu i Ługa�ska. W okresie po
wybuchu wojny zauważono wzmożony napływ tre�ci dotyczących rosyjskich działa� psychologicznych
wymierzonych w morale ukrai�skiej armii i  społecze�stwa. Powielano tre�ci o rzekomej destabilizacji
sytuacji w Donbasie, za kt�rą odpowiada strona ukrai�ska, �ciągnięciu zakazanego uzbrojenia, z kt�rego
ostrzeliwani są cywile oraz atak�w dywersji, do kt�rych ma dopu�ci� się Ukraina na terytorium Federacji
Rosyjskiej. Przekazy te, w opinii strony rosyjskiej, miały usprawiedliwia� wej�cie wojsk na terytorium
Ukrainy w celu zapewnienia pokoju  w tzw. republikach separatystycznych i ochrony ludno�ci cywilnej
("specjalna operacja wojskowa" - prowadzona w celu rozbrojenia Ukrainy). Prowadzone w międzyczasie
działania dezinformacyjne miały dyskredytowa� ukrai�ski aparat pa�stwowy przekazami o ewakuacji
Prezydenta Ukrainy na Zach�d. Pojawiały się r�wnież fałszywe tre�ci o składaniu broni i kapitulacji armii
ukrai�skiej.
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się ukrai�scy żołnierze. Nie przyniosło to jednak
oczekiwanych rezultat�w. Pomimo tego Federacja
Rosyjska w dalszym ciągu powielała kłamliwe tezy
związane z  zaistniałym zdarzeniem. 
W przestrzeni medialnej ukazał się r�wnież materiał
audiowizualny (deepfake) przedstawiający Prezydenta
Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ogłaszającego
kapitulację. Wiarygodno�� filmu została niezwłocznie
podważona.

Gdy działania zbrojne przybrały na sile, ludno�� ukrai�ska zaczęła szuka� schronienia. Ukrai�cy masowo
udawali się na granicę sąsiadujących pa�stw, co spowodowało intensywny wzrost aktywno�ci profili
prowadzących działania w mediach społeczno�ciowych, kt�rych celem była zmiana postrzegania uchod�c�w
przez Polak�w. Najczę�ciej powielane przekazy dotyczyły niekontrolowania przej�� granicznych, pojawiania
się na terytorium Rzeczypospolitej przestępc�w, przynoszenia chor�b  i zgarniania pomocy społecznej
przeznaczonej dla polskich rodzin i dzieci. W tym czasie dezinformowano r�wnież o problemach z paliwami,
wypłatami got�wki i żywno�cią. 

Początek marca rozpoczął się niepokojącymi informacjami z frontu. Wraz z doniesieniami o wrogiej
działalno�ci wojsk rosyjskich, szczeg�lnie w temacie bombardowania szpitala położniczego w Mariupolu,
w mediach pojawiało się tysiące empatycznych komentarzy i wpis�w z wyrazami wsp�łczucia i potrzebą
wsparcia przebywających w plac�wce kobiet i dzieci. Kremlowski aparat propagandowy nie pozostał
obojętny, czego skutkiem było implementowanie tre�ci dotyczących  rzekomej inscenizacji, jakiej .dopu�cili

Po nieskutecznej operacji informacyjnej, w połowie marca zaczęły pojawia� się pierwsze doniesienia o rzekomej
obecno�ci i gro�bie użycia broni biologicznej przez Ukrainę. Implementowane w�wczas tre�ci w mediach
społeczno�ciowych, to m.in oskarżenia pod adresem Stan�w Zjednoczonych, kt�re miały odpowiada� za
tworzenie wok�ł Rosji systemu wojskowych obiekt�w biologicznych, w ramach umowy z ukrai�skimi władzami.
W tajnych laboratoriach w Charkowie miały by� przygotowywane masowe mordy na Rosjanach. W tym samym
czasie pojawiały się fałszywe tre�ci wymierzone w Polskę i jej obywateli. Tym razem adresatem przekaz�w była
społeczno�� ukrai�ska. Wzmianki miały na celu ograniczenie zaufania do Polski. Pojawiające się materiały często
w spos�b kłamliwy nawiązywały do sytuacji na granicy. Tre�ci odwoływały się do rzekomego eksponowania
zachowa� agresywnych w stosunku do Ukrainek, masowych napa�ci, gwałt�w i wykorzystywania uchod�c�w.
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Po kilku nieudanych pr�bach wprowadzenia opinii publicznej w błąd oraz zauważalnej na terenie Polski pomocy
wojennym uchod�com, Federacja Rosyjska rozpoczęła operację informacyjną mającą na celu wywołanie poczucia
zagrożenia i lęku przed konsekwencjami wspierania bezpiecze�stwa Ukrainy. Przekazy o ryzyku użycia przez
Rosję broni nuklearnej zaczęły gwałtownie rozprzestrzenia� się w mediach, czego skutkiem był duży wzrost
wzmianek nt. płynu Lygola.

W połowie kwietnia ponownie nasiliło się implementowanie tre�ci wymierzonych w postrzeganie uchod�c�w.
Najczę�ciej powtarzane tezy, to m.in. obciążenie polskiego budżetu przez zapewnianie Ukrai�com bezpłatnej opieki
medycznej, żywno�ci, mieszka� i edukacji, ub�stwo spowodowane wydatkowaniem �rodk�w finansowych na
utrzymanie Ukrai�c�w oraz doprowadzenie do destabilizacji Polski i masowych protest�w z powodu
przyjmowaniem uchod�c�w. Przekazom towarzyszyła perspektywa sprowadzenia zagrożenia dla bezpiecze�stwa
Polski w związku z polityką wobec Ukrainy, co w konsekwencji wywołało masowe wyrabianie paszport�w i paraliż
urzęd�w.

Wraz z początkiem kwietnia gło�nym tematem, kt�ry długo nie
znikał z polskiej przestrzeni medialnej, była "masakra w Buczy".
Podobnie jak w przypadku bombardowania Szpitala w Mariupolu,
Federacja Rosyjska rozpoczęła działania informacyjne mające na
celu zamaskowanie popełnionych zbrodni. W tre�ci komunikat�w
pojawiały się zarzuty pod adresem sił ukrai�skich o rzekomej
prowokacji i inscenizacji w Buczy. Kremlowskich narracji nie udało
się obroni�. Zdjęcia satelitarne wykonane na wymienionym
obszarze, jednoznacznie przeczyły teoriom o �mierci cywili, do
kt�rych doszło po wycofaniu się wojsk  i jasno wskazywały na
zbrodnie strony rosyjskiej.
 

W ostatnich tygodniach kwietnia aparat propagandowy skupił się
na maskowaniu zbrodni popełnionych w Kramatorsku. Ponownie,
jak w przypadku zdarze� w Mariupolu i Buczy, winą obarczono
ukrai�skie siły zbrojne. Nie przynoszące rezultat�w operacje
informacyjne Federacji Rosyjskiej skupiły w maju uwagę na
narracjach dotyczących rzekomych działa� podejmowanych przez
Siły Zbrojne RP w celu wkroczenia na terytorium Ukrainy,
realizowane w oparciu o sfabrykowany dokument rozkazu Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dodatkowo w mediach
społeczno�ciowych zaczęły ukazywa� się fałszywe plakaty
przedstawiające gen. Jarosława Mikę nawołującego do przejęcia
terytori�w, kt�re historycznie należały do Polski. 
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Gł�wne tezy obecne w rosyjskich działaniach informacyjnych, prowadzone za po�rednictwem medi�w
społeczno�ciowych, odnosiły się do plan�w odzyskania zachodnich obwod�w Ukrainy pod pretekstem
ochrony infrastruktury obwodu woły�skiego i Lwowa, a także plan�w przerzutu kontyngent�w
wojskowych Polski i Litwy w dniu 22 maja 2022 r. Narracjom w dalszym ciągu towarzyszyły
dezinformacyjne przekazy dotyczące ukrai�skiego społecze�stwa i ciężaru ich utrzymania oraz
negatywne tre�ci wymierzone w postrzeganie Wojska Polskiego.

Rosyjski aparat osobowy prowadził na początku czerwca operacje dezinformacyjną opartą na fałszywych
tezach o udziale w walkach o Siewierodonieck polskich żołnierzy. R�wnocze�nie dalej implementowano
materiały oparte  o rzekome plany aneksji Ukrainy przez Polskę. Pod koniec czerwca zaczęły pojawia� się
pierwsze wzmianki z wykorzystaniem fałszywego dokumentu o  poszukiwaniu obywateli Ukrainy
uchylających się od służby wojskowej. 

W lipcu i sierpniu rosyjska propaganda ponownie wr�ciła do tematu modernizacji uzbrojenia Wojska
Polskiego. Powielano tre�ci o niskiej warto�ci bojowej sprzętu przekazywanego do Polski, zmniejszeniu
potencjału obronnego w związku z pomocą wojskową udzielaną Ukrainie oraz nieefektywno�ci i braku
gwarancji bezpiecze�stwa. Wzmiankom towarzyszyły informacje o rzekomej chęci zajęcia zachodniej
Ukrainy przez Polskę. Do wzmacniania przekaz�w dołączył się białoruski aparat propagandowy,
rozprzestrzeniający tezy o rozbudowie polskiej armii związanej z ambicjami terytorialnymi RP. 

W połowie sierpnia wysiłki dezinformacyjne zostały
skupione na relacjach polsko-ukrai�skich. Działania
były prowadzone dwutorowo, adresatami tre�ci byli
zar�wno Polacy, jak i społeczno�� ukrai�ska.
Powielano teorie o podziale Ukrainy, wprowadzeniu na
terytorium zachodnich obwod�w do obiegu polskiej
złot�wki oraz podwajaniu cen. Po stronie polskiej
przekazy dotyczyły rzekomego wprowadzenia
ukrai�skiego, jako drugiego języka urzędowego, braku
dostępno�ci podstawowych usług dla Polak�w, czy
pierwsze�stwa Ukrai�c�w w szpitalach, przychodniach
i urzędach. Dodatkowo w mediach społeczno�ciowych
pojawiały się fałszywe dokumenty o wniosku strony
ukrai�skiej dotyczącym zmiany nazwy ulicy
Belwederskiej w Warszawie na ulicę Bandery.
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Pod koniec sierpnia na Twitterze dużą popularno�cią
cieszył się hasztag #StopUkrainizacjiPolski. Według
analityk�w, gwałtowny wzrost popularno�ci był
powiązany z działalno�cią nieautentycznych kont,
przejawiających zachowania podobne do bot�w lub
profili istniejących wyłącznie na potrzeby operacji
informacyjnych. Na platformach społeczno�ciowych,
m.in. Facebook zaczęły pojawia� się grupy
zwierające w nazwie frazę "stop ukrainizacji".
Wcze�niejsza aktywno�� jednej ze wspomnianych
społeczno�ci skupiona była na dezinformowaniu
użytkownik�w w kwestii pandemii wirusa COVID-19.

Wraz z początkiem wrze�nia rosyjski aparat propagandowy powr�cił do tez mających wywoła�
poczucie zagrożenia i lęku w polskim społecze�stwie przed konsekwencjami wspierania budowy
bezpiecze�stwa Ukrainy. Implementowane tre�ci dotyczyły, w szczeg�lno�ci narażania się Polski na
wciągnięcie w III wojnę �wiatową, rozbrojenia polskiej armii i zubożenia społecze�stwa, pełnej
odpowiedzialno�ci zachodu za niedob�r surowc�w energetycznych oraz zagrożenia nieuchronnej
zagłady nuklearnej sprowadzonej przez ekspansywną politykę USA i NATO. W połowie wrze�nia
rosyjski aparat propagandowy rozpoczął działania dyskredytujące stanowisko Polski w sprawie
reparacji wojennych od Niemiec, posługując się w tym celu promocją dezinformacji w kontrolowanych
przez Kreml mediach. Polska została okre�lona jako gł�wny "burzyciel" europejskiego spokoju ze
względu na swoją skrajnie antyrosyjską podstawę, a popierając Ukrainę, popiera nazizm i nie
powinna wysuwa� roszcze� wobec Niemiec. Pod koniec wrze�nia pojawiły się fałszywe oskarżenia
pod adresem Polski i NATO o udział w działaniach zbrojnych na Ukrainie, mające by�
"uzasadnieniem" niepowodze� rosyjskiej armii wobec ukrai�skiej kontrofensywy. Propagowane tre�ci
koncentrowały się na tezach o udanych natarciach strony ukrai�skiej, w związku ze wsparciem
najemnik�w ze Stan�w Zjednoczonych, Polski, Francji, Niemiec, Holandii i innych kraj�w walczących w
szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocze�nie dezinformowano r�wnież w sprawie rzekomo
posiadanej przez Ukrainę broni jądrowej i dążeniu do wywołania incydentu nuklearnego.
Dezinformacyjne przekazy kremla coraz czę�ciej bazowały na powtarzaniu już wcze�niej
implementowanych tre�ci. Rzadko obserwowało się nowe linie narracyjne. Zdecydowana większo��
wspomnianych tre�ci, w kolejnych miesiącach opierała się na powielaniu tez o kapitulacji
ukrai�skiego wojska, ewakuowaniu władz Kijowa, narażaniu się Polski na ub�stwo i niedobory
energii, zagrożeniu suwerenno�ci, czy najemnikach wojennych z Polski.  Wzmocnienie przekaz�w
nasilało się w�wczas, gdy rosyjska armia ponosiła porażki na froncie.
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W pierwszych dniach listopada, w kremlowskiej propagandzie dużo uwagi po�więcono Polsce. Było to
związane z obchodami rosyjskiego Dnia Jedno�ci Narodowej, przypadającego na dzie� 4 listopada.
�więtu temu towarzyszą corocznie propagandowe ataki na RP, kt�re w tym roku były dodatkowo
wzmocnione, z uwagi na trwający konflikt z Ukrainą oraz nasze zaangażowanie  we wsparcie
napadniętego pa�stwa. W przekonaniu rosyjskiej propagandy rosnąca w siłę Polska, stanowi
zagrożenie, wymagające zjednoczenia społecznego i natychmiastowej reakcji. 

Powszechną opinią o Polsce artykułowaną w kremlowskiej propagandzie jest rzekome obnażenie
niezrealizowanych ambicji imperialnych obejmujących pa�stwo "od morza do morza". Wskazywano na
plany zajęcia terytori�w Ukrainy, Białorusi oraz pochodu na Moskwę. Sam Władimir Putin podczas
jednego z wywiad�w wspomniał o rzekomej polskiej idei stworzenia wielkiego imperium. Celem tej
narracji jest osiągnięcie przynajmniej dw�ch zasadniczych efekt�w. Wbicie klinu między Polskę, a Ukrainę
i doprowadzenie do wzrostu wzajemnej nieufno�ci w relacjach, a także  podważenie zaufania do Polski na
arenie międzynarodowej, poprzez ukazanie jej, jako kraj kierowanego chorymi ambicjami, kt�ry chce
zbudowa� własną potęgę bazując na słabo�ci innych. Poparciem tych tez są wzmianki o dozbrajaniu się
Wojska Polskiego, zwiększaniu liczebno�ci polskiej armii oraz o regularnym prowadzeniu �wicze�
wojskowych na granicy z Białorusią, mających na celu przygotowanie do przyszłych aneksji. 
W jednym z rosyjskich program�w informacyjnych pojawiła się wiadomo�� o tym, że polskie �wiczenia
wojskowe realizowane są w oparciu o do�wiadczenia ukrai�skie. Wedle propagandowego przekazu,
miałoby to oznacza� planowanie starcia z narodem rosyjskim. 
Kolejnym przedmiotem dyskusji w rosyjskich mediach są polskie ambicje wzmocnienia bezpiecze�stwa,
kt�re zakładają wej�cie w posiadanie broni jądrowej od Stan�w Zjednoczonych. Rosyjska propaganda
odniosła się do wypowiedzi Prezydenta RP w sprawie udziału w programie nuclear sharing,
wykorzystując w tym celu element wojny psychologicznej. W przekazach pojawiały się sformułowania,
iż rozmieszczenie arsenału nuklearnego na terytorium Polski, spowoduje iż  stanie się ona legalnym
rosyjskim celem.
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W połowie listopada na terenie RP miał miejsce incydent, w wyniku kt�rego zginęło dw�ch obywateli
Polski. Na teren wojew�dztwa lubelskiego w miejscowo�ci Przewod�w doszło do eksplozji
spowodowanej uderzeniem rakiety rosyjskiej produkcji.
Wstępne ustalenia �ledztwa wskazują, że był to fragment pocisku rakietowego ukrai�skiego systemu OPL,
kt�ry omyłkowo trafił w terytorium Polski w związku z pr�bą zniszczenia rakiety nadlatującej w kierunku
ukrai�skiej infrastruktury krytycznej. Zdarzenie to napędziło kolejną falę pojawiającej się w mediach
dezinformacji. Najczę�ciej powielane narracje, to m.in. celowa prowokacja, mająca uzasadni� działania
militarne NATO, testowanie przez Ukrainę system�w rozpoznania NATO przed kolejnymi prowokacjami,
a także sfingowany pretekst, kt�ry ma wciągną� Polskę i NATO do wojny. Nie zabrakło r�wnież
niepochlebnych komentarzy w kierunku Ukrainy, kt�ra według niekt�rych internaut�w "w taki spos�b
okazuje wdzięczno�� za udzieloną pomoc".

Pod koniec listopada obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie działania dezinformacyjne, skupiły
swoje wysiłki na promowaniu fałszywych tre�ci o rzekomych planach prowokacji, skutkującej
skażeniem radioaktywnym, za kt�rą ma odpowiada� Zach�d. R�wnocze�nie pojawiały się już
wcze�niej powielane narracje dotyczące uchod�c�w i pr�by manipulacji ich wizerunkiem.
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WZROST AKTYWNO�CI BIAŁORUSKIEJ PROPAGANDY PRZECIWKO POLSCE

Pod koniec roku w mediach pojawił się zauważalny, wyra�ny wzrost aktywno�ci białoruskiej
propagandy przeciwko Polsce. Dezinformacyjne tre�ci były zbieżne z rosyjskimi liniami narracji. 
W połowie pa�dziernika reżim Łukaszenki propagował tre�ci odnoszące się do rzekomych plan�w
zamach�w terrorystycznych wymierzonych w Białoru�. Jako inicjator�w atak�w, wskazywano
zachodnie służby. Ponadto zarzucano Polsce imperialne ambicje odtworzenia pa�stwa "od morza do
morza", finansowanie terroryst�w, mających dokona� zamachu stanu  na Białorusi oraz prowadzenie
od 2020 roku operacji destabilizacji reżimu w Mi�sku. 

Pod koniec pa�dziernika wspomniane tezy były wielokrotnie powielane, ponadto pojawiały się narracje
wskazujące na rzekome finansowanie przez USA szkolonych w Polsce grup terrorystycznych.
Białoruskie ataki informacyjne w listopadzie,  opierały się w dalszym ciągu na manipulowaniu
wizerunkiem Polski. W fałszywych przekazach ponownie pojawiały się kłamliwe tezy o wzro�cie
zagrożenia dla bezpiecze�stwa Białorusi z terytorium Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy. Do przekaz�w
dołączono narrację o napiętej sytuację na przej�ciach granicznych oraz tezy uderzające w wizerunek
polskich funkcjonariuszy. Komentowano r�wnież powstałą  na przestrzeni ostatnich miesięcy zaporę,
kt�ra w opinii reżimu Łukaszenki jest niepotrzebna, nie spełnia swojej roli oraz stanowi zagrożenie dla
�rodowiska naturalnego.
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 uchod�cy z Ukrainy i rzekome ich uprzywilejowanie, 
 historia konflikt�w pomiędzy Polską i Ukrainą, 
 zagrożenia dla narodowego i ekonomicznego bezpiecze�stwa, 
 zagrożenia dla zdrowia, w tym choroby przenoszone przez uchod�c�w, 
 wzrostu korupcji, 
 teorii spiskowych na temat wojny,
 wzmacniania obronno�ci Polski,
 rzekomych ambicji Polski do aneksji terytori�w Ukrainy, a także Białorusi i Rosji.

PODSUMOWANIE:

Wraz z pogłębieniem się konfliktu, dezinformacyjne przekazy Kremla koncentrowały
się na pr�bach usprawiedliwiania wrogich działa� na terytorium Ukrainy. Od samego
początku inwazji, medialnym komunikatom Kremla towarzyszył przekaz o wojskach
rosyjskich prowadzących specjalną operację wojskową. Cele tej operacji z miesiąca na
miesiąc ulegały niewielkim zmianom. Pierwszym, gł�wnym celem przedstawianym
przez rosyjski aparat pa�stwowy była demilitaryzacja oraz denazyfikacja Ukrainy.
Kolejnym, ochrona Federacji Rosyjskiej przed militarnym zagrożeniem ze strony
pa�stw zachodnich. Po kilku miesiącach do przekazu dołączono r�wnież konieczno��
ocalenia tzw. Donieckiej i Ługa�skiej Republiki Ludowej oraz pomoc i obrona ludno�ci
w Donbasie, a także zako�czenie dominacji Stan�w Zjednoczonych i innych kraj�w
zachodnich na arenie międzynarodowej. 

Federacja Rosyjska  na oczach całego �wiata, odgrywa rolę ofiary oraz przedstawia
swoich żołnierzy, jako wyzwole�c�w i bohater�w, przypisując tym samym
odpowiedzialno�� za obecną sytuację pa�stwom zachodu i kijowskiemu rządowi. Okres
wojny, kt�ry przyni�sł do polskiej przestrzeni medialnej zalew dezinformacyjnych
tre�ci, sprawił niejako, że wzr�sł poziom społecznej �wiadomo�ci na fałszywe
informacje. Biorąc pod uwagę fakt, że strona rosyjska nie odniosła ogromnych
sukces�w na tej płaszczy�nie, można żywi� nadzieję, że to koniec osiągnię� rosyjskiej
dezinformacji prowadzonej na szeroką skalę. Warto mie� jednak na uwadze, że ilo��
fałszywych i zmanipulowanych tre�ci nie maleje. Z tygodnia na tydzie� w mediach
pojawiają się nowe absurdalne tezy wpisujące się w rosyjskie narracje. 
W uwzględnionym okresie (luty 2022 - grudzie� 2022), dezinformacyjne tre�ci w tematyce
wojny skoncentrowane były najczę�ciej wok�ł poniższych temat�w:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W ramach wrogich kampanii informacyjnych Federacja Rosyjska w dalszym ciągu dąży do
podsycania animozji w relacjach sojuszniczych, stworzenia chaosu informacyjnego,
budowania negatywnych emocji wok�ł energetyki atomowej, przygotowania podłoża pod
dalszą działalno�� manipulacyjną oraz podważenia zaufania do instytucji pa�stwowych.
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WNIOSKI:

Wielodomenowe rosyjskie operacje wpływu odnoszą się w szczeg�lno�ci do ukierunkowanych,
internetowych kampanii informacyjnych mających na celu zmianę opinii publicznej za pomocą
�rodk�w manipulacyjnych. Wzmacnianie wybranych narracji w Internecie za po�rednictwem
powiązanych z pa�stwem medi�w i kont w mediach społeczno�ciowych, ma na celu osłabienie
wybranych urzędnik�w oraz instytucji demokratyczne. Do tej pory działania te miały jedynie
ograniczony wpływ na opinię publiczną, ale niewykluczone, że mogą się one sta� powszechną
taktyką w miesiącach zimowych. Rosja będzie starała się wykorzysta� nier�wno�ci w poparciu
społecznym dla Ukrainy, aby osłabi� koalicje istotne dla Ukrainy, mając tym samym nadzieję na
osłabienie pomocy humanitarnej i wojskowej płynącej do tego regionu. Dobrą wiadomo�cią jest
to,że po uzyskaniu pełnego obrazu ekosystemu rosyjskiej propagandy, posiadamy większe
możliwo�ci i �wiadomo�� w przeciwdziałaniu temu zagrożeniu. Tej zimy społecze�stwa europejskie,
kt�re będą funkcjonowa� w warunkach niedoboru energii i wzrostu inflacji, prawdopodobnie staną
się celem rosyjskich pr�b podsycania niezadowolenia. Istnieje r�wnież prawdopodobie�stwo, że w
nadchodzących miesiącach Polska oraz inne narody europejskie zostaną poddane szeregowi
technik wpływu, kt�rych celem będzie kształtowanie społecznych lęk�w o ceny energii oraz
inflację. Zakłada się, że w najbliższych miesiącach Federacja Rosyjska niezmiennie będzie
prowadzi� wrogą działalno�� dezinformacyjną wykorzystując przestrze� polskich medi�w. Obecnie
można spodziewa� się implementacji kolejnych tre�ci zmierzających do zmiany nastawienia do
ludno�ci ukrai�skiej w odniesieniu do rosnącej inflacji oraz potrzeb socjalnych Polak�w.
Dodatkowo tematyka inflacji może okaza� się przedmiotem tworzenia kampanii wywołujących
panikę w�r�d polskiego społecze�stwa. 
W kontek�cie zapewnienia gwarancji bezpiecze�stwa mogą ponownie przewija� się narracje
podważające relacje sojusznicze, perspektywa pełnoskalowej wojny, a także ryzyko zastosowania
potencjału nuklearnego (w szczeg�lno�ci odwołujące się do ostatnich wydarze� w powiecie
hrubieszowskim). Przypuszcza się r�wnież, że możliwe jest powielanie tez, koncentrujących się na
rzekomo planowanej przez stronę polską inwazji terytori�w Ukrainy. Jako uzasadnienie tych tez,
może pojawi� się odniesienie do zakup�w realizowanych przez Resort Obrony Narodowej. 
W nawiązaniu do zbliżających się wybor�w parlamentarnych istnieje zagrożenie działa�
zmierzających do dyskredytacji polskich struktur bezpiecze�stwa pa�stwa, co w efekcie może
mie� znaczący wpływ na przebieg debaty publicznej. 
Dodatkowo, mając na uwadze okres zimowy, spodziewa� się można narracji odnoszących się do
kryzysu energetycznego oraz obarczania winą Zachodu i rząd�w pa�stw europejskich za wysokie
ceny surowc�w lub ich brak.
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Zważywszy na strategiczne dla Polski projekty inwestycyjne, tj. Baltic Pipe, należy wzią� pod
rozwagę fakt, że tego typu inwestycje mogą by� celem presji informacyjnej. Perspektywa
uniezależnienia Europy od rosyjskiego surowca może sta� się bod�cem do implementowania
fałszywych przekaz�w, wywołujących niepewno�� oraz wątpliwo�ci w stosunku do
bezpiecze�stwa systemu przesyłu i dystrybucji. Obszarem, kt�ry r�wnolegle może by� narażony
na dezinformację, w odniesieniu do kolejnej edycja kampanii szczepie� przeciwko wirusowi
COVID-19, jest służba zdrowia. Ponadto należy spodziewa� się, że w związku z nasilającymi się
ostatnimi czasy dezinformującymi komunikatami ze strony białoruskiej, fałszywe tre�ci będą
napływa� r�wnież z tego kierunku w większym natężeniu niż dotychczas. Istnieje wysokie
prawdopodobie�stwo, że tre�ci te będą zbieżne z rosyjskimi komunikatami. Należy zwr�ci�
szczeg�lną uwagę na cele kampanii informacyjnych, kt�re w dalszym ciągu skupione są na
podsycaniu antypatii w stosunku do sojusznik�w.
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OPRACOWANIE I OPRAWA GRAFICZNA: WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO CYBERPRZESTRZENI
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