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Inicjatywa Trójmorza a rosyjska dezinformacja 

 

Platforma określana jako „Inicjatywa Trójmorza” to współpraca państw znajdujących się na 

obszarze pomiędzy trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Od początku 

przystąpiło do niej 12 państw, a większość z nich w ciągu ostatnich kilkunastu lat należało do 

najszybciej rozwijających się członków Unii Europejskiej. Kwestie współpracy gospodarczej 

i naukowej są fundamentem inicjatywy. Jednocześnie inne sektory stają się równie istotne, w 

tym m.in. bezpieczeństwa, energetyki i nowych technologii. Zacieśniająca się współpraca 

krajów partnerskich w ramach Trójmorza nie jest odporna na zagrożenia, w szczególności na 

różnego rodzaju dezinformacje i manipulacje.  

 

Rośnie zagrożenie dezinformacją, kampaniami przeciwko Inicjatywie i powielanymi fake-

newsami w szczególności wobec członków Trójmorza, Ukrainy i Mołdawii. W ostatnich 

latach zorganizowana dezinformacja w coraz większym stopniu wpływa na politykę państw 

i mentalność społeczeństwa. Łatwość publikowania w Internecie i powszechny dostęp do sieci 

ułatwiają rozpowszechnianie „fałszywych wiadomości” oraz kształtują postawy i zachowania 

zarówno zwykłych obywateli, jak i decydentów politycznych. Dezinformacja jest zjawiskiem, 

które ma bardzo negatywny wpływ na prowadzenie wspólnej, ponadnarodowej polityki 

ukierunkowanej na współpracę. Region Europy Środkowej i Wschodniej jest współcześnie 

centrum walki informacyjnej, co może utrudniać rozwój wspólnego potencjału.  

 

Trójmorze jest szczególnie ważne dla jego państw, gdyż zdecydowały się wejść w inicjatywę 

rozwoju regionu i zacieśniać współpracę. Jednocześnie naturalnym liderem stała się Polska, 

która najsilniej dąży do zacieśniania więzi, nadawania prestiżu i zwiększania wpływów. 

Niejako Warszawa – będąc również centrum geograficznym – przyjęła rolę łącznika między 

krajami bałtyckimi i Europą Środkową. Ponadto otwierając się na partnerstwo dla Ukrainy, w 

przyszłości również dla Mołdawii1, a także dla Czarnogóry2, zaczyna się rozpościerać zupełnie 

nowy format kooperacji, który będzie fundamentem dla państw regionu. Co ważne, nie tylko 

w wymiarze politycznym, gospodarczym i logistycznym, ale także naukowym, militarnym 

 
1 Ł. Speer, A. Olech, Sieciowe Trójmorze szansą na rozwój Inicjatywy, https://trimarium.pl/projekt/analiza-

sieciowe-trojmorze-szansa-na-rozwoj-inicjatywy, dostęp: 12.12.2022. 
2 Radio Gdańsk, Prezydent: chcę, by Czarnogóra uzyskała status partnera współpracującego z Inicjatywą 

Trójmorza, https://radiogdansk.pl/wiadomosci/polska-swiat/2022/10/27/prezydent-chce-by-czarnogora-

uzyskala-status-partnera-wspolpracujacego-z-inicjatywa-trojmorza, dostęp: 12.12.2022.  



i technologicznym. Przy trwającym kryzysie w Ukrainie oraz utrzymującym się kryzysie, 

sprawy regionalne stały się kluczowe, a format Trójmorza (znacznie mniejszy niż Unia 

Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale większy niż Trójkąt Lubelski, czy 

Grupa Wyszehradzka) stał się idealnym konceptem do rozwijania projektów najważniejszych 

dla 12 państw i ich sojuszników.  

 

Momentem przełomowym było częściowe zaangażowanie Ukrainy w Inicjatywę Trójmorza. 

Była to nowa i unikalna procedura, stworzona na potrzeby rozpoczęcia współpracy z państwem 

spoza Unii Europejskiej. Podczas szczytu w czerwcu 2022 r., co podkreślił Prezydent Polski 

Andrzej Duda, podjęto decyzję, aby stworzyć nowy rodzaj partnerstwa na rzecz wspólnych 

działań. Dlatego też, nadano Ukrainie specjalny status jako partnera uczestniczącego. W tej 

kwestii należy wspomnieć, że jeszcze w styczniu tego samego roku, przed rosyjską inwazją, 

zarówno Ukraina, jak i Mołdawia, wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w Inicjatywie 

Trójmorza. Partnerstwo dla Ukrainy jest pierwszym krokiem. Kolejnym będzie podobna 

współpraca z Mołdawią. W związku z tym, Trójmorze w przyszłości może się poszerzyć 

o kolejne dwa państwa. 

 

Rozwój inicjatywy 

Głównym celem powołania Inicjatywy Trójmorza była realizacja licznych projektów 

infrastrukturalnych. W szczególności na znaczeniu zyskały koncepcje, które pozwoliłyby 

połączyć północ i południe wschodniej części Unii Europejskiej. W tym samym czasie 

położono nacisk na intensyfikacje współpracy gospodarczej regionu Trójmorza w trzech 

sektorach: transportu, energetyki i cyfryzacji. Ponadto w ramach współpracy regionalnej 

wskazano na trzy obszary: Europa Środkowa, Unia Europejska i więzi transatlantyckie - 

współpraca z USA.  

Można wyróżnić kilka fundamentów, które pozwalają utrzymać unikalny charakter Inicjatywy 

Trójmorza. Jest to o tyle ważne, że stanowi ona format, który jest swego rodzaju uzupełnieniem 

dla konceptów istniejących już wcześniej, jak choćby Unia Europejska – kluczowa dla 

współpracy Europy Wschodniej z Zachodnią, Grupa Wyszehradzka – dla czterech państw 

regionu, a także w ramach polityki Partnerstwa Wschodniego – angażującego m. in. Ukrainę 

i Mołdawię. Jest to zatem przedłużenie dotychczasowej polityki 12 państw zaangażowanych, 

które wpisuje się w ich politykę rozwoju.  



 

Poszukiwanie możliwości współpracy w ramach Trójmorza jest ściśle zależne od sieci 

powiązań pomiędzy poszczególnymi państwami. Im silniejsza jest potrzeba wzmacniania 

interesów członków, tym więcej pojawia się obszarów do kooperacji. Współcześnie postrzega 

się Trójmorze dwojako. Po pierwsze, jest to region interesów państw, które są położone 

pomiędzy państwami dążącymi do ekspansji terytorialnej, np. Rosja, a także tymi, które przez 

lata kierowały działaniami instytucjonalnymi w ramach UE, czyli np. Francja i Niemcy. Ten 

obszar stanowi jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej, zamieszkałą przez 



blisko 115 milionów osób. Po drugie, to połączenie instytucjonalne – w ramach inicjatywy – 

gdzie państwa zrzeszone zyskują coraz większe zdolności do oddziaływania na współpracę w 

ponadnarodowych organizacjach, a także zawiązują własne współprace, które mogą być dla 

nich dużo bardziej korzystne. Trójmorze postrzegane jest jako koncepcja 12 państw mających 

wizję rozwoju i poszukiwania tożsamości w ramach interesów Europy Środkowej 

i Wschodniej3.  

 

W kwestii organizacyjnej i przygotowawczej Inicjatywa Trójmorza opiera się corocznych 

szczytach, na których przyjmowane są wspólne deklaracje. Szczyty są zwoływane przez 

prezydentów kolejnych państw-organizatorów wydarzenia. Jest to również elastyczne forum 

prezydenckie, które zapewnia wsparcie polityczne w celu wspierania skuteczniejszej 

współpracy rządów, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych 

zainteresowanych wzmacnianiem więzi regionalnych, jednocześnie uznając, że osiągnięcie 

konkretnych rezultatów w ramach tej inicjatywy wymaga aktywnego zaangażowania 

odpowiednich rządów i podtrzymywania kontaktów roboczych między odpowiednimi 

przedstawicielami Prezydentów. 

Rozwijana współpraca ma się koncentrować na realizacji projektów służących rozwojowi 

powiązań infrastrukturalnych między państwami, a dotychczas kluczową zasadą 

funkcjonowania było członkostwo w Unii Europejskiej, gdyż Trójmorze ma charakter 

komplementarny wobec UE i ma wzmocnić jej zrównoważony rozwój. To oznacza, że 

Inicjatywa Trójmorza nie jest organizacją międzynarodową (nie ma statutu, siedziby, 

sekretariatu ani stałych struktur instytucjonalnych). Jednakże cel pozostaje niezmienny - 

dążenie do przyspieszenia rozwoju gospodarczego wschodniej części Unii Europejskiej, ze 

szczególnym naciskiem na wspólne interesy państw regionu. Oprócz tego, pomimo ścisłej 

relacji i powiązań utrzymywanych w ramach UE, na znaczeniu zyskuje współpraca z 

partnerami spoza Unii, co zaczyna czynić Trójmorze dość unikalnym Projektem. Ma to 

znaczenie nie tylko w kwestii rozwoju i rozbudowy, ale także we wspólnych wysiłkach na 

rzecz bezpieczeństwa i odporności.  

Pryncypiami Inicjatywy Trójmorza w początkach jego zawiązania było promowanie 

współpracy państw w celu przyciągnięcia inwestorów, rozwoju gospodarczego i zapewnienia 

 
3 Zob. Ł. Speer, A. Olech, Sieciowe Trójmorze szansą na rozwój Inicjatywy, https://trimarium.pl/projekt/analiza-

sieciowe-trojmorze-szansa-na-rozwoj-inicjatywy, dostęp: 10.12.2022.  

https://trimarium.pl/projekt/analiza-sieciowe-trojmorze-szansa-na-rozwoj-inicjatywy
https://trimarium.pl/projekt/analiza-sieciowe-trojmorze-szansa-na-rozwoj-inicjatywy


bezpieczeństwa energetycznego4. Chociaż od czasu pierwszego spotkania przedstawicieli 

krajów Inicjatywy w 2015 roku prowadzono działania dążące do integracji i zacieśnienia 

współpracy poprzez m.in. powołania Funduszu Trójmorza5 lub organizację kolejnych 

szczytów, mogło się wydawać, że przez brak podejmowania konkretnych działań, działalność 

Inicjatywy ograniczy się do zawężonego partnerstwa lub będzie platformą służącą do realizacji 

jednostkowych przedsięwzięć6. To się jednak zmieniło. Kolejne szczyty potwierdzają 

regularność w dążeniu do rozwoju nowych projektów: 

• Szczyt nr 1: 24-25 VIII 2016 

o deklaracja z Dubrownika: celem Inicjatywy Trójmorza jest rozwój współpracy 

w obszarze infrastruktury transportowej, cyfrowej i energetycznej, 

o zdefiniowanie Inicjatywy Trójmorza jako nieformalnej platformy 

prezydenckiej. 

• Szczyt nr 2: 2-7 VI 2017 

o prezydent USA jako gość specjalny szczytu deklaruje poparcie dla Inicjatywy 

Trójmorza, 

o w deklaracji państwa Inicjatywy Trójmorza podkreślają, że ich współpraca ma 

wzmacniać spójną i silną Unię Europejską. 

• Szczyt nr 3: 17-18 IX 2018 

o trzy fundamentalne filary i cele Inicjatywy Trójmorza to: wzmocnienie rozwoju 

gospodarczego, zwiększenie spójności UE oraz wzbogacenie więzi 

transatlantyckich, 

o powstanie kategorii państw partnerskich: USA i Niemcy oraz instytucji 

partnerskich: Komisja Europejska UE, EBI, EBOiR, Grupa Banku Światowego, 

o prezentacja tzw. Listy Projektów Priorytetowych, 

o pierwsza edycja Forum Biznesu, 3SI Business Forum, 

o podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania Funduszu Inwestycyjnego 

Inicjatywy Trójmorza, 

o powołanie Sieci Izb Handlowych państw Inicjatywy Trójmorza. 

• Szczyt nr 4: 5-6 VI 2019 

 
4 Trójmorze - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/trojmorze, dostęp: 

9.12.2022.  
5 Więcej zob.: J. Wilczek, A. Rudowski, Fundusz Trójmorza. W stronę instytucjonalizacji Inicjatywy?, 

Warszawa 2021. 
6 J. Błaszczak, Ł. Kobierski, Trójmorze z perspektywy państw członkowskich, Warszawa 2021, raport Instytutu 

Nowej Europy,  s. 46-48. 



o podkreślenie, że Inicjatywa Trójmorza pozostaje w pełni zgodna z wysiłkami 

UE na rzecz wzmocnienia spójności i przezwyciężenia dysproporcji 

regionalnych w UE,  

o uznanie obecności gospodarczej USA w regionie Trójmorza za krok ku 

wzmocnieniu więzi transatlantyckich. 

• Szczyt nr 5: 19-20 X 2020 

o pierwszy szczyt w formule hybrydowej, 

o rozszerzenie współpracy poza format prezydencki – sesja ministerialna, 

o rozwój Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. 

• Szczyt nr 6: 8-9 VII 2021 

o podkreślenie, że Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy w obszarach 

transportu, energii i cyfryzacji, wzmacniającą spójność UE, 

o podkreślenie znacznego potencjału Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy 

Trójmorza jako ważnego mechanizmu współfinansowania dla zlikwidowania 

luki infrastrukturalnej w regionie, 

o potwierdzenie pierwszych trzech projektów Funduszu Trójmorza. 

• Szczyt nr 7: 20-21 VI 2022 

o powołanie „partnerstwa uczestniczącego” skierowanego do państw regionu, 

aspirujących do UE (przyczyna - europejskie aspiracje Ukrainy), 

o pierwsza edycja Forum Obywatelskiego, 3SI Civil Society Forum (20-21 V), 

o inwestorzy zaangażowali blisko miliard euro w Fundusz Inicjatywy Trójmorza,  

o potwierdzenie czwartego projektu Funduszu (port w Burgas), 

o deklaracja amerykańskiej agencji – International Development Finance 

Corporation o zaangażowaniu w Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza 

300 mln dolarów. 



 Tab. Szczyty Inicjatywy Trójmorza 

źródło: opracowanie własne 

Trójmorze w ramach realizowanych dotychczas działań ukończyło część dużych inwestycji, 

które mają nie tylko charakter rozwoju krajowego, ale także międzynarodowego (zarówno w 

ramach UE, jak i Trójmorza). Co ważne, pojawia się coraz więcej nowych połączeń 

międzysystemowych w Inicjatywie, które będą kluczowe w nadchodzących latach. Przede 

wszystkim za priorytetowe uznaje się dywersyfikację źródeł dostaw gazu i integracja 

infrastruktury gazowej w regionie Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Litwa, Łotwa, 

Estonia), co będzie realizowane m.in. przy wykorzystaniu Baltic Pipe, Projekt FSRU i Program 

Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu; Paldiski w Estonii, a także Interkonektor Polska-

Litwa. Istotny dla dostaw będzie także Eastring, czyli gazociąg, który ma przesyłać gaz 

z Europy Zachodniej przez Słowację do Bałkanów Zachodnich.  

Równie ważny jest rozwój transgranicznej sieci centrów danych na rzecz zapewnienia 

bezpiecznej i wydajnej łączności transgranicznej poprzez połączenie regionalnych centrów 

danych. Wiąże się to z rozwojem transgranicznej sieci światłowodowej oraz zapewnieniem 

wydajniejszego i bezpieczniejszego transferu danych w regionie.  

Nie bez znaczenia jest ustanowienie infrastruktury kolejowej, określanej jako Amber Rail 

Freight Corridor (Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia + Serbia). Zapewni ona połączenie 

między adriatyckimi portami morskimi w Republice Słowenii a portami śródlądowymi na 

Dunaju na Węgrzech oraz w Republice Słowackiej. Łączy się to z perspektywą rozwoju 

transportu kolejowego z Republiką Serbii oraz poprawą transportu kolejowego na linii Europa 

I Szczyt Inicjatywy Trójmorza Dubrownik 24-25 VIII 2016 

II Szczyt Inicjatywy Trójmorza Warszawa 6-7 VI 2017 

III Szczyt Inicjatywy Trójmorza Bukareszt 17-18 IX 2018 

IV Szczyt Inicjatywy Trójmorza Lublana        5-6 VI 2019 

V Szczyt Inicjatywy Trójmorza Tallin 19-20 X 2020 

VI Szczyt Inicjatywy Trójmorza Sofia 8-9 VII 2021 

VII Szczyt Inicjatywy Trójmorza Ryga 20-21 VI 2022 



– Azja. W kwestiach rozwoju gospodarki wodnej warto zwrócić uwagę na Kanał Odra-Dunaj-

Łaba, który pozwoli połączyć trzy rzeki regionu, a jednocześnie połączy trzy państwa regionu 

tj. Czechy, Polskę i Słowację, znacząco ułatwiając transport rzeczny. 

Przy wielu koncepcjach i planach wciąż najbardziej strategicznymi pozostają projekty: 

• Via Carpatia7 – droga ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, 

Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy 

wschodniej UE, czyli z Europy Środkowej do Azji. 

• Via Baltica8 – droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna w Estonii, biegnąca z Polski 

przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego 

pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem 

transeuropejskiego korytarza transportowego. 

• Rail Baltica9 – linia kolejowa będąca elementem transeuropejskiego korytarza 

transportowego, łącząca torem normalnym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn 

i Helsinki. 

Terminal pasażerski w Rail Baltica Ülemiste w Tallinnie 

 
7 Więcej: https://projects.3seas.eu/projects/via-carpatia-submitted-by-poland 
8 Więcej: https://projects.3seas.eu/projects/via-baltica-submitted-by-estonia 
9 Więcej: https://projects.3seas.eu/projects/rail-baltica-submitted-by-estonia 



 

W świetle obecnej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej, działalność Inicjatywy może 

wpłynąć na rozwój biorących w niej udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz w 

węższym zakresie na dywersyfikację energetyczną, cyfryzację, dopełnienie projektów 

powstających w ramach Unii Europejskiej oraz harmonijną współpracę z krajami trzecimi10. 

Trzeba zauważyć, że regionalne przedsięwzięcia strategiczne bądź projekty infrastrukturalne, 

realizowane są na najwyższych poziomach władzy i kontaktów międzypaństwowych oraz 

stanowią jeden z elementów mogący podnieść konkurencyjność regionu11.  

 

Wraz z nowymi inwestycjami w infrastrukturę energetyczną, transportową i cyfrową, znacznie 

zwiększyłaby się możliwości prosperowania poszczególnych państw, jak i całego regionu12. 

Obszar Trójmorza z rozwiniętą kooperacją i możliwościami jakie ona przynosi, może stać się 

coraz bardziej atrakcyjny dla inwestycji zagranicznych, a w konsekwencji może zajmować 

ważną pozycję w globalnych łańcuchach dostaw i nawiązywaniu nowych partnerstw. 

Połączone zdolności, które są ujęte w sektorze publicznym oraz prywatnym państw Trójmorza 

powodują, że region staje się innowacyjny i rośnie jego produktywność. Podsumowując,  

w krajach Inicjatywy widać ogromny potencjał, ale kluczowe będzie jego dobre wykorzystanie, 

gdyż tylko to pozwoli na osiągnięcie efektywnego rozwoju gospodarczego, wysokiego 

poziomu życia mieszkańców i zapewnienia dobrobytu.  

 

Wyzwania dla bezpieczeństwa i dezinformacja 

 

Prawdą jest, że początkowo Trójmorze miało charakter gospodarczy, ale przy rozwijających 

się konfliktach oraz chęci dołączenia do niego kolejnych państw – w tym Ukrainy mającej 

status partnera inicjatywy – zaczęto rozważać również współpracę na rzecz bezpieczeństwa  

i energetyki. Jednocześnie kwestie takie jak współpraca ponadnarodowa na rzecz 

bezpieczeństwa regionalnego zaczęły być nie tylko ważne, ale w zasadzie najważniejsze13. 

 
10 R. Wojtaszak, Inicjatywa Trójmorza a perspektywy rozwoju państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej w 

drugiej dekadzie XXI wieku, Sprawy Międzynarodowe 2020, t. 73, nr 2, s.84-85. 
11 L. Wei, B. Wierzbiński, T. Surmacz, Three-Seas Initiative countries and their competitiveness in Europe, 

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 62 (2/2020), s. 88. 
12 Ł. Speer, A. Olech, Relacje gospodarcze oparte na wartościach: współpraca i kraje Trójmorza, 

https://trimarium.pl/projekt/analiza-relacje-gospodarcze-oparte-na-wartosciach-wspolpraca-i-kraje-trojmorza, 

dostęp: 13.12.2022. 
13 A. Olech, J. Raubo, Czas na Armię Trójmorza? O konieczności bliskiej współpracy wojskowej państw 

trójmorskich, https://ine.org.pl/czas-na-armie-trojmorza-o-koniecznosci-bliskiej-wspolpracy-wojskowej-panstw-

trojmorskich, dostęp: 13.12.2022. 
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Sytuacja w Ukrainie, na granicach wschodnich NATO i Unii Europejskiej, to największe 

zagrożenie dla państw sąsiadujących. Co więcej, to Polska stała się zapleczem dla Ukrainy pod 

wieloma względami. Nie tylko udzielonej pomocy humanitarnej i przyjętych kilku milionów 

migrantów, ale także w ramach szkolenia żołnierzy, dostaw sprzętu i nawiązywania 

współpracy międzynarodowej w ramach organizacji spotkań i szczytów. To Warszawa została 

centrum nadzoru, które przy wsparciu sojuszników (głównie Amerykanów) mogło stale 

wspierać Kijów w odpieraniu naporów armii rosyjskiej.  

 

Nie należy zapominać o tej kluczowej roli regionu, który jednocześnie spaja państwa 

Inicjatywy Trójmorza. I choć prawdą jest, że takie państwa jak Austria i Węgry częściowo 

wyłamują się ze wspólnej narracji o przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom Rosji, to należy 

dostrzec, że dla Polski, krajów bałtyckich, Czech, Rumunii i Bułgarii wsparcie dla Ukrainy 

stało się priorytetem. Tym samym wszelkie wyzwania dla utrzymującej się współpracy 

powinny być bardzo szybko analizowane, a następnie neutralizowanie. Współcześnie, co 

zaburza relacje pomiędzy państwami na całym świcie, jednym z największych zagrożeń jest 

dezinformacja i fake newsy - nieprawdziwe informacje, które trafiają do społeczeństw,  

a następnie powodują niezadowolenie, złość, sprzeciw i mogą prowadzić do protestów, 

zamieszek, a nawet wojen. Sama „dezinformacja” wpisuje się w definicję wojny hybrydowej, 

będąc częścią działań realizowanych nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także Polsce i szerzej 

organizacjom międzynarodowym. 

 

Niniejsze opracowanie ma celu weryfikację części działań dezinformacyjnych, które są 

realizowane w krajach Inicjatywy Trójmorza. Projekt ma niespełna 8 lat, a w obliczu rosyjskiej 

ekspansji na Ukrainę oraz rosnącej potrzeby zacieśniania więzi regionalnych, kluczowe jest 

określenie zagrożeń zarówno w każdym z państw jak i tych na poziomie ponadnarodowym. 

Tylko tak będzie można im przeciwdziałać. Jednocześnie znając specyfikę realizowanych 

operacji dezinformacyjnych, które mają często zindywidualizowaną grupę odbiorców, na 

znaczeniu zyskuje stała kooperacja między administracją publiczną i organizacjami naukowo-

badawczymi, aby treści o podobnym charakterze nie były publikowane w każdym z państw. 

Dotyczy to zarówno kwestii realizowanych projektów gospodarczych i transportowych, jak  

i konfliktów i wojen. Retoryka zawsze będzie jednak tożsama, czyli przeciwdziałać 

poszczególnym rządom, negować współpracę w ramach Trójmorza i nie udzielać wsparcia dla 

sojuszników, zwłaszcza przeciw Rosji.  

 



Autorzy mają świadomość, że nie jest możliwe ująć wszystkich narracji dezinformacyjnych, 

które dotykają regionu i poszczególnych państw. Idea pozostaje jednak niezmienna. 

Wykazania, jak rozwija się dezinformacja, która bezpośrednio oddziałuje na ważny projekt, 

który z ogromną determinacją rozwija Polska. Potencjał Inicjatywy Trójmorza jest ogromny, 

ale wciąż jest wiele do poprawy. Dlatego też wykorzystując uchybienia lub wciąż trwające 

prace nad poszczególnymi przedsięwzięciami, trzeba mieć na uwadze wyzwania w sferze 

informacyjnej. Dotyczyć to będzie w przyszłości wszelkich inicjatyw, które wymagają 

współpracy ponadnarodowej i zaangażowania rządów państw w nowe projekty.  

 

Dezinformacja na temat Inicjatywy Trójmorza 

Polityka dezinformacyjna, którą prowadzi Federacja Rosyjska jest dostrzegalna niemalże 

w każdym państwie, w którym Kreml widzi potencjał na realizację własnych interesów. 

Wywołuje to nie tylko liczne problemy natury prawnej i organizacyjnej powiązanej 

z koniecznością prowadzenia specjalnych czynności zwalczających szkodliwe narracje, 

ale również zmusza rządy państw do podjęcia dyskusji na temat naruszania podstaw 

demokracji oraz stosunków międzynarodowych. Działania w obszarze informacyjnym 

są silnie dostrzegalne. Wykroczyły one poza obszar naukowych rozważań i stały się 

elementem politycznych reakcji, w tym również ważnym elementem dla poszczególnych 

rządów jak i organizacji, w szczególności Unii Europejskiej i NATO, a pośrednio dla 

członków inicjatyw, takich jak Trójmorze14. 

Działania dezinformacyjne i propagandowe nabrały szczególnego znaczenia wraz 

z przeniesieniem komunikacji informacyjnej do sieci, w tym również do mediów 

społecznościowych, co umożliwiło swobodne przekazywanie i dzielenie się informacjami 

pomiędzy użytkownikami. Dobrze zorganizowana kampania dezinformacyjna wydaje się być 

bronią „perfekcyjnego rażenia”. Działania podejmowane w sferze informacyjnej mają 

m.in. na celu kreowanie stosunków międzynarodowych – tworzenie animozji i napięć 

w kontaktach międzypaństwowych oraz wyimaginowanych powodów wywołujących niechęć 

pomiędzy narodami. Co ważne, działania w sferze informacyjnej prowadzą 

nie tylko do wywoływania napięć społecznych wewnątrz społeczeństwa oraz pomiędzy 

 
14 S. Gliwa, A. Olech, Relacje polsko-czeskie i próby ich zakłócenia podejmowane w ramach rosyjskiej 

kampanii dezinformacyjnej – polska perspektywa, https://ine.org.pl/relacje-polsko-czeskie-i-proby-ich-

zaklocenia-podejmowane-w-ramach-rosyjskiej-kampanii-dezinformacyjnej-polska-perspektywa, dostęp: 

13.12.2022.  



narodami, ale również do ingerowania w poczucie bezpieczeństwa i zaufania do władz 

i instytucji, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Dezinformacja o Inicjatywie Trójmorza skupia się głownie na prokremlowskiej narracji  

o „utraconej suwerenności”, w ramach której Inicjatywa Trójmorza jest projektem 

antyrosyjskim i antyunijnym, kontrolowanym przez Stany Zjednoczone. Według rosyjskiej 

dezinformacji Inicjatywa Trójmorza ma być wymierzona przede wszystkim przeciwko 

Moskwie i reintegracji byłego ZSRR. W tym kontekście istotną rolę odgrywa Polska, która 

zgodnie z ideą Międzymorza chce oddać cały region pod opiekę USA.  

Dezinformacja na temat Trójmorza bardzo często odwołuje się do USA i NATO. Według, 

niektórych narracji Inicjatywa jest koncepcją pasa północ-południe państw antyrosyjskich, 

eurosceptycznych i proamerykańskich, który będzie budować własną tożsamość  

i niezależność. O skali tej niezależności zadecydują interesy Stanów Zjednoczonych. Inna 

rosyjska narracja wskazuje z kolei na to, że Trójmorze jest w rzeczywistości kolejnym etapem 

rozwoju NATO, wymierzonym nie tylko w Rosję, ale także w Europę Zachodnią (przede 

wszystkim we Francję i Niemcy). Sam pomysł Inicjatywy miałby należeć do USA, które za jej 

pomocą chcą zdezintegrować istniejące struktury europejskie. Inicjatywa Trójmorza jest więc 

w tym kontekście przedstawiana jako kolejna forma amerykańskiej hegemonii na terenach 

poradzieckich. Co więcej, Stany Zjednoczone miały postrzegać ją jako bufor geopolityczny, 

który poprzez rozwój współpracy z dwunastoma państwami Inicjatywy, miał przeciwdziałać 

rozwojowi infrastruktury transportu gazu między Rosją a Europą Zachodnią.  

Ponadto rosyjska dezinformacja przedstawia Inicjatywę Trójmorza jako tzw. Europę „drugiej 

prędkości” oraz „drugorzędnych wasali” USA. Według tej narracji kontrola Stanów 

Zjednoczonych nad państwami Inicjatywy miałaby odbywać się poprzez wasali pierwszego 

stopnia - przede wszystkim poprzez Niemcy. Z amerykańskiego punktu widzenia Trójmorze 

ma stanowić listę potencjalnych przyszłych „Brexitów” które, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

osłabią Unię Europejską. W kontekście Niemiec, zaczęła pojawiać się także narracja mówiąca 

o tym, że w pewnym momencie przejmą one całą Inicjatywę. Ma to być poparte większym 

potencjałem Berlina do odgrywania wiodącej roli w Europie Środkowej i Wschodniej niż 

Warszawy oraz tym, że w sferze politycznej Polska nie prezentuje się jako atrakcyjny partner 

dla innych krajów regionu ze względu na swoją rusofobię i rosnącą nieprzewidywalność.  

Jeden z popularniejszych motywów rosyjskiej dezinformacji – polityka historyczna i związane 

z nią resentymenty – również uderza w Inicjatywę Trójmorza. Według takich narracji Polska 



marzy o tym, by stać się centrum odrodzonej Rzeczypospolitej, Węgry pragną zebrać ziemie 

spod panowania króla Stefana I Świętego, a Austria chce powrotu do cesarstwa Habsburgów. 

Wymienione państwa mają oczekiwać na dobry moment, aby przeciwstawić się UE i powrócić 

do swojej imperialnej przeszłości, czego wyrazem ma być ich udział w Inicjatywie15. 

AUSTRIA 

Mimo że Austria jest państwem stosunkowo mocno osadzonym na Zachodzie, rosyjska 

dezinformacja czerpie korzyści z jej prorosyjskich elit. Polityczne, gospodarcze i kulturowe 

związki Rosji z Austrią nie są zjawiskiem nowym i sięgają czasów zimnej wojny. Głównym 

czynnikiem, który zapewnił prorosyjskiej retoryce możliwości rozwoju były skrajnie 

prawicowe, populistyczne partie. Istotny element stanowi także neutralność Austrii, która 

stając się podstawą jej polityki zagranicznej, sprzyjała transakcyjnemu i pragmatycznemu 

podejściu wobec Kremla. Rosyjskie wpływy polityczne w Austrii opierają się przede 

wszystkim na powiązaniach handlowych i energetycznych. Kluczowym sektorem była również 

bankowość – przykładowo, po sankcjach nałożonych po aneksji Krymu, drugi co do wielkości 

bank w Austrii, Raiffeisen, pozostał zaangażowany na rynku rosyjskim, mimo że większość 

zachodnich banków się wycofała16. 

Celem rosyjskiej dezinformacji w Austrii są przede wszystkim: zdyskredytowanie rządu 

federalnego, polaryzacja dyskursu politycznego oraz podważenie zaufania do polityki państwa. 

Rosyjska propaganda wykorzystuje w tym przypadku ogromne luki w wiedzy wśród 

zachodnich odbiorców, aby kreować własne wersje wydarzeń. W tym kontekście warto 

wspomnieć o narracji dotyczącej wydarzeń w Donbasie od 2014 roku („ukraińskie 

ludobójstwo”) i rzekomym zakazie używania języka rosyjskiego - analogiczne narracje zostały 

stworzone na potrzeby uzasadnienia wojny w Ukrainie. Zarówno po wydarzeniach z 2014 roku 

jak i tych z 2022 w mediach społecznościowych dominują narracje takie jak: „sankcje nie 

działają i szkodzą Zachodowi”, „winę ponosi Zachód”, „zbrodnie wojenne są fałszywe”, 

„Ukraińcy od 8 lat zakazują rosyjskiego i organizują ludobójstwo w Donbasie”.  

 
15 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?text=three%20seas&date=, dostęp: 26.11.2022. 
16 A. S. Weiss, With Friends Like These: The Kremlin’s Far-Right and Populist Connections in Italy and 

Austria, Carnegie Endowment for International Peace 2020, s. 3-5. 



Dezinformacja w Austrii chętnie korzysta także z różnorakich teorii spiskowych17. Począwszy 

od manipulacji skupiających się na pandemii COVID-19 w ramach, których mobilizowano 

antyszczepionkowe środowiska, aż po wykorzystywanie teorii New World Order (NWO), 

która sama w sobie ma stanowić wyjaśnienie dla wszystkich wydarzeń na świecie  

i dyskredytować funkcjonowanie organizacji międzynarodowych.  

Przykłady dezinformacji: 

- Prawie połowa Austriaków wolałaby opuścić UE. 

- Partie polityczne w Ameryce i Europie wykorzystują rusofobię do pokonania swoich wrogów 

politycznych. 

- Niemcy aktywnie wtrącają się w sprawy wewnętrzne Austrii. 

- Kilkadziesiąt osób zmarło w Austrii po zaszczepieniu Pfizerem18. 

BUŁGARIA 

Bułgaria od lat jest celem systematycznych rosyjskich kampanii dezinformacyjnych, a Kreml 

chętnie wykorzystuje tradycyjnie przychylny stosunek społeczeństwa bułgarskiego do Rosji. 

Głównymi kanałami propagandy są lokalne media, podmioty polityczne i gospodarcze, które 

służą jako pośrednicy lub wzmacniacze informacyjnego wpływu Kremla oraz platformy, takie 

jak Facebook. Środowisko informacyjne Bułgarii ułatwia rozprzestrzenianie się prorosyjskiej 

dezinformacji - poziom umiejętności korzystania z mediów jest niski, a komunistyczna 

przeszłość kraju dodatkowo zakorzeniła postawy prorosyjskie w głównym nurcie kultury. 

Należy także zwrócić uwagę na wysoki poziom korupcji w polityce, który dał oligarchom 

władzę nad mediami i umożliwił im niejako ich zawłaszczenie - co zaskakujące, nawet wielkie 

media w Bułgarii wspierają rosyjskie projekty do tego stopnia, że narzucają dezinformację  

i propagandę, która bardzo często pochodzi wprost z rosyjskich mediów. Sama Rosja mocno 

wspiera finansowo bułgarskie media (zarówno oficjalnie jak i nieoficjalnie). 

Bułgaria stanowi dla Rosji jeden z kluczowych ośrodków wpływów gospodarczych, 

politycznych i informacyjnych, a polityczne i ekonomiczne wpływy Rosji w Bułgarii korelują 

 
17 Zentrum für Digitale Medienkompetenz, Russische Propaganda-Narrative dominieren Soziale Netzwerke, 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220720_OTS0035/zdm-untersuchung-russische-propaganda-

narrative-dominieren-soziale-netzwerke, dostęp: 11.12.2022. 
18 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-

cases/?text=Austria&date=&disinfo_countries%5B0%5D=77583&per_page=&offset=0, dostęp: 12.12.2022. 



z rosnącą propagandą antyzachodnią i antydemokratyczną w mediach społecznościowych  

i mainstreamowych19. Najpopularniejsze rosyjskie narracje dezinformacyjne w Bułgarii to 

przede wszystkim: potężna armia rosyjska, tradycyjna konserwatywna potęga słowiańska 

reprezentowana przez Kreml i samego Władimira Putina, zdemoralizowany świat zachodni, 

agresywne i równocześnie słabe NATO oraz nieskuteczna Unia Europejska. W prorosyjskich 

mediach narodowych propagowane są narracje osadzone w konserwatywnym dyskursie 

rosyjskim: wychwalające zalety suwerenności państwa (zwłaszcza w kontekście decyzji 

dotyczących projektów rosyjskich czy niezgody z niektórymi politykami UE), popierające 

tradycyjną rodzinę, zwiastujące nadejście „demokratycznego” wielobiegunowego ładu 

międzynarodowego oraz krytykujące zachodni liberalizm i wielokulturowość20. 

Dezinformacja nasiliła się na początku wojny, wyciszając narodowo-populistyczną 

propagandę w bułgarskich mediach, na rzecz narracji uzasadniających rosyjską agresję na 

Ukrainę, dotyczących m.in.: nazizmu panującego w Ukrainie czy też tego, że to Zachód zmusił 

Rosję do ataku21. 

Przykłady dezinformacji: 

- Bułgarzy nie widzą żadnych znaczących korzyści z członkostwa w UE. Co więcej, jeszcze 

mniej skorzystali na przystąpieniu do NATO. 

- Kierując się moralnym obowiązkiem i nastrojami pansłowiańskimi, Rosja wypowiedziała 

wojnę Imperium Osmańskiemu w latach 1877-1878 w celu wyzwolenia Bułgarii. Bułgarzy 

powinni być wdzięczni Rosjanom w przeciwieństwie do Zachodu, który działał przeciwko 

sprawie bułgarskiej niepodległości. 

- Społeczeństwo bułgarskie stało się antyrosyjskie, aby dostosować się do interesów Zachodu. 

Większość Bułgarów straciła wszelkie poczucie racjonalności i jest teraz pełna ślepej 

nienawiści do Rosjan22. 

 
19 Capital weekly team, Is Bulgaria the weak link in Europe’s fight against Russian disinformation?, 

https://kinsights.capital.bg/politics_and_society/2022/05/23/4349387_is_bulgaria_the_weak_link_in_europes_fi

ght_against/, dostęp: 28.11.2022. 
20 M. Iakimova, D. Vatsov, Co-opting discontent: Russian propaganda in the Bulgarian media, 

https://www.eurozine.com/co-opting-discontent-russian-propaganda-in-the-bulgarian-media/, dostęp: 

28.11.2022. 
21 L. Gigov, Russian Online Propaganda in Bulgaria, https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/290850-russian-

online-propaganda-in-bulgaria, dostęp: 28.11.2022. 
22 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-

cases/?text=Bułgaria&date=&disinfo_countries%5B%5D=77573&per_page=, dostęp: 01.12.2022. 



CHORWACJA 

Rosja przez długi czas była jednym z najważniejszych partnerów handlowych Chorwacji. Co 

więcej, miała wyraźną ambicję odgrywania roli w przyszłych stosunkach energetycznych na 

Bałkanach Zachodnich23. Chorwacja przez wiele lat prowadziła interesy z Rosją, dlatego 

rosyjskie wpływy są tam widoczne, szczególnie w kontekście gospodarczym. Rosyjska 

dezinformacja nie stanowi jednak powszechnego problemu w Chorwacji. Choć Rosja jest 

świadoma zaangażowania Chorwacji w UE i NATO, to dezinformacja nie posiada tam tak 

istotnych celów jak np. w krajach bałtyckich. Obecny rząd wspiera unijne działania przeciwko 

dezinformacji oraz tworzenie instytucjonalnych ram jej zwalczania i promowanie umiejętności 

świadomego korzystania z mediów - dotyczy to zwłaszcza partii głównego nurtu. Istnieją 

jednak partie i ugrupowania populistyczne, które łączą rosyjską dezinformację i populizm  

w celu podważenia wartości liberalnej demokracji. Zmanipulowane informacje są 

rozpowszechniane głównie za pośrednictwem niemainstreamowych portali internetowych  

i mediów społecznościowych. 

W chorwackiej sferze publicznej dominowały i dominują głównie narracje antyamerykańskie 

i antyunijne. Do najpopularniejszych rosyjskich narracji dezinformacyjnych należą: 

rozpadająca się Unia Europejska – neoliberalny twór, który patrzy na interesy kapitału zamiast 

ludzi oraz tracące na znaczeniu NATO, którego celem jest agresja wobec Rosji. Nasilenie 

dezinformacji miało miejsce w związku z pandemią COVID-19 – klasyczne narracje 

antyunijne i antyamerykańskie zostały odpowiednio zmodyfikowane. Przykładem może być 

dezinformacja mówiąca o tym, że w przeciwieństwie do Rosji, Unia Europejska nie pomogła 

państwom członkowskim ani nie zareagowała na kryzys gospodarczy spowodowany 

pandemią. Inna narracja obwiniała USA o wyprodukowanie COVID-19 jako broni 

biologicznej24. 

Przykłady dezinformacji: 

- NATO nie jest zjednoczone, a Sojusz jest już na skraju rozpadu. 

 
23 https://neweasterneurope.eu/2020/01/28/as-croatia-takes-over-eu-presidency-questions-remain-about-

growing-russian-influence/, dostęp: 26.11.2022. 
24 D. Hinst, Populist Conspiracy Narratives and Other Forms of Disinformation in Croatia, 

http://4liberty.eu/wp-content/uploads/2020/10/4liberty_13_online_single_page1.pdf, dostęp: 26.11.2022. 



- Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wykorzystują trend radykalnego islamu na Bałkanach 

do osłabienia Rosji. 

- Liczba ofiar chorwackich obozów zagłady podczas II wojny światowej wynosiła co najmniej 

700 000, a nie tylko 100 000, jak podają Zachód i Wikipedia. To znak, że Zachód prowadzi 

wojnę ze wszystkimi25. 

CZECHY 

Czechy są szczególnie narażone na działania dezinformacyjne Rosji - połączenie społeczno-

politycznego populizmu i prorosyjskich powiązań biznesowych w Czechach zwiększa ich 

podatność na takie zagrożenia. Czescy przywódcy polityczni, kierując się pragmatyzmem  

i zyskiem, równoważyli interesy swojego kraju i UE z interesami Rosji w celu zapewnienia 

korzyści gospodarczych, w szczególności energetycznych.  

Rosjanie byli niezwykle aktywni w Czechach, rozpowszechniając dezinformacje o UE, NATO, 

wojnie w Syrii, Donbasie, kryzysie migracyjnym, a ostatnio o pandemii COVID-19 i wojnie w 

Ukrainie. Narracje dezinformacyjne mają przede wszystkim wpłynąć na nastroje społeczne, 

wzbudzić wśród Czechów wątpliwości czy demokracja jest najlepszym systemem 

sprawowania władzy oraz wzmocnić negatywny wizerunek UE i NATO. W przeciwieństwie 

do innych państw Czesi są eurosceptyczni, ale bardzo popierają swoje członkostwo w NATO, 

dlatego spotykane tam narracje dezinformacyjne najczęściej wykorzystują antyeuropejskie 

nastroje. Jest to możliwe i stosunkowo łatwe, ponieważ niektórzy czescy politycy także grają 

na tych emocjach. Rosyjska dezinformacja w Czechach występuje głównie w mediach 

społecznościowych oraz na portalach spoza głównego nurtu26. 

Działania w sferze informacyjnej, które w Czechach prowadziły prokremlowskie media 

spowodowały, że w „Przeglądzie bezpieczeństwa narodowego Republiki Czeskiej” z 2016 

roku wyszczególniono potrzebę stworzenia koncepcyjnego podejścia do strategicznej 

komunikacji państwa, a także zwrócono uwagę na bezsilność w walce z dezinformacją27. 

 
25 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-

cases/?text=Croatia&date=&disinfo_countries%5B%5D=77631&per_page=, dostęp: 01.12.2022. 
26 A. Jacuch, Czech-Russian Relations. Russian Disinformation Campaign, Polish Political Science Yearbook 

2022, s. 3-13. 
27 S. Gliwa, A. Olech, Relacje polsko-czeskie a rosyjska dezinformacja. Czy destabilizacja stosunków jest 

możliwa?, https://cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/relacje-polsko-czeskie-a-rosyjska-

dezinformacja-czy-destabilizacja-stosunkow-jest-mozliwa, dostęp: 26.11.2022. 



Obecnie, tak jak w innych państwach, głównym tematem dezinformacji w Czechach jest wojna 

w Ukrainie. Główną narracją na temat rosyjskiej inwazji było twierdzenie, że Rosja jest ofiarą 

zachodniej agresji, dlatego ma prawo do obrony. Z kolei Ukraina jest marionetką w rękach 

Zachodu, zwłaszcza USA, a dodatkowo jest ona państwem skorumpowanym, które składa się 

z faszystów i terrorystów. 

Przykłady dezinformacji: 

- Czeskie bezpieczeństwo jest poza kontrolą rządu, ponieważ obywatele Czech stali się 

zakładnikami wielokulturowej polityki UE. 

- Wszystkie szczeble czeskiej polityki są kierowane z Berlina. Niemieckie organizacje 

pozarządowe wysyłają swoich przedstawicieli do Czech, aby poprzez warsztaty i seminaria 

indoktrynować czeskie dzieci. 

- Czechy nie mogą dziś podejmować samodzielnych decyzji i są zależne od USA i Zachodu, 

dlatego pogorszyły się ich stosunki z Rosją. 

- UE to dyktator, dlatego Wielka Brytania ją opuściła28. 

ESTONIA 

Rosyjska dezinformacja napotyka w Estonii na pewne bariery, wynikające z uwarunkowań 

politycznych, historycznych i gospodarczych. Estońskie partie polityczne cechuje konsensus 

co do proatlantyckiego kursu polityki zagranicznej. Estończycy pamiętają negatywne 

doświadczenia historyczne związane z polityką ZSRR i Rosji, a obecność rosyjskiego kapitału 

w Estonii jest ograniczona i konsekwentnie osłabiana. Z perspektywy skuteczności rosyjskiej 

dezinformacji istotne znaczenie może mieć przede wszystkim struktura demograficzna – 

Estonia posiada dużą mniejszość rosyjską, której pewna część pozostaje wrażliwa na rosyjskie 

przekazy. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę należy jednak stwierdzić, że strategia 

dezinformacyjna Rosji ma w Estonii relatywnie ograniczony wpływ. 

Jednym z głównych celów dezinformacji jest pogłębienie podziałów między społecznością 

rosyjskojęzyczną, stanowiącą ok. 25 proc. populacji, a Estończykami, dlatego wiele narracji 

przedstawia Estonię jako państwo ksenofobiczne, poddane dyktatowi Zachodu. Popularne są 

także narracje budujące nacjonalistyczne resentymenty na tle rzekomego naruszania prawa 

 
28 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/pl/baza-

dezinformacji/?text=Czech&date=&disinfo_countries%5B%5D=77569&per_page=, dostęp: 26.11.2022.  



rosyjskojęzycznej mniejszości w Estonii. Dezinformacja próbuje także legitymizować 

rosyjskie wpływy w regionie, kładąc nacisk na odmienność Estonii względem innych 

europejskich państw29. 

Rosyjska dezinformacja skierowana jest przede wszystkim do mniejszości rosyjskojęzycznej 

oraz do grup ze skrajnymi poglądami. Do popularnych narracji można zaliczyć m.in.: 

odbieranie Estończykom wolności przez NATO, Zachód i sam estoński rząd. Jednocześnie 

wskazywano na ograniczenia (np. w kontekście COVID-19) lub naciski na pewne działania 

(np. militarne lub polityczne) w przypadku wojny w Ukrainie i roli Estonii30. 

Rozprzestrzenianie się dezinformacji w Estonii znacznie wzrosło od czasu, gdy Rosja 

rozpoczęła inwazję na Ukrainę, w szczególności w mediach rosyjskojęzycznych. Jednym z 

głównych celów tej dezinformacji jest wywołanie konfliktu z udziałem przybyłych do Estonii 

osób z Ukrainy. Po przybyciu pierwszych uchodźców wojennych dezinformacja zaczęła 

wywoływać konflikty między uchodźcami a ludnością prorosyjską. Debata na temat wojny na 

Ukrainie jest częścią szerszej dyskusji na temat przynależności narodowych, która w ostatnich 

dziesięcioleciach pojawiała się w Estonii31. 

Przykłady dezinformacji: 

- Estończycy nie chcą już być w UE. Ze względu na członkostwo w UE mają ograniczone 

prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. 

- Skutkiem członkostwa państw bałtyckich w NATO jest widoczna degradacja ich 

bezpieczeństwa. Rosja nie jest zagrożeniem, tylko odpowiada na prowokacyjny wzrost 

aktywności NATO w pobliżu granicy z Rosją. 

- Konflikt między Zachodem a Rosją jest korzystny dla państw bałtyckich i Polski. Nie 

przestaną być rusofobami, bo dostają za to pieniądze.  

 
29 G. Kozłowski, Polityka dezinformacyjna Rosji wobec Estonii, Sprawy Międzynarodowe t. 72, nr 4/2019, s. 

114-124. 
30 A. Olech, M. Gibała, Rosyjska i chińska dezinformacja w Estonii, 

https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo/rosyjska-i-chinska-dezinformacja-w-estonii, dostęp: 26.11.2022. 
31 DebunkEU, Pro-Kremlin disinformation targeting Estonia, Latvia and Lithuania, 

https://www.debunkeu.org/pro-kremlin-disinformation-targeting-estonia-latvia-and-lithuania, dostęp: 

26.11.2022. 



- Mniejszość rusofobiczna, na czele z państwami bałtyckimi i Polską, rządzi nie tylko  

w NATO, ale także w UE, wymuszając kontynuację zdecydowanej polityki antyrosyjskiej32. 

LITWA 

Od wielu lat dezinformacja stanowi jeden z ważniejszych instrumentów, które Rosja 

wykorzystuje przeciwko Litwie. Dezinformacja ma celu przede wszystkim 

podważenie zaufania do państwa, osłabienie wiarygodności Litwy na arenie międzynarodowej 

oraz wzmocnienie podziałów społecznych.  

Odbiorcami rosyjskiej dezinformacji są głównie mniejszości narodowe. Osoby pochodzenia 

rosyjskiego stanowią na Litwie mniej niż 6% populacji. Język rosyjski jest ponadto znany  

i powszechny wśród mieszkających tam Polaków (ponad 6% mieszkańców). Przekłada się to 

po pierwsze na stosunkowo mały rynek rosyjskich mediów, po drugie na ograniczoną 

skuteczność propagandy. Do najbardziej podatnej na dezinformację grupy odbiorców zaliczają 

się osoby starsze, często w gorszej sytuacji ekonomiczno-społecznej, które pamiętają jeszcze 

czasy Związku Radzieckiego. Zazwyczaj to właśnie pod tę grupę docelową przygotowywane 

są rosyjskie narracje33. Rosyjska aktywność na Litwie zawsze koncentrowała się głównie na 

społecznie wrażliwych sprawach takich, jak pamięć historyczna czy kwestie gospodarcze. 

Ważnym celem Rosji było także podważenie zaufania do NATO i polityki obronnej  

i bezpieczeństwa Litwy34. Co ciekawe, prokremlowskie media promowały także narracje 

związane z problemami i statusem polskiej mniejszości w regionie wileńskim oraz konfliktami 

polsko-litewskimi ogółem. Koncentrowano się na spornych kwestiach historycznych, według 

których Litwa miała dyskryminować miejscowych Polaków oraz że Polska nie zrzekła się 

roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów35. 

Do innych popularnych narracji (używanych przede wszystkim przeciwko krajom bałtyckich) 

można zaliczyć twierdzenie, że Litwa nie jest państwem demokratycznym tylko upadłym, 

 
32 EUvsDisinfo , https://euvsdisinfo.eu/pl/baza-

dezinformacji/?text=Estonia&date=&disinfo_countries%5B0%5D=77549&per_page=&offset=0, dostęp: 

26.11.2022. 
33 A. Kuczyńska-Zonik, Rosyjska propaganda na Litwie wciąż aktywna, https://www.stopfake.org/pl/rosyjska-

propaganda-na-litwie-wciaz-aktywna/, dostęp: 01.12.2022. 
34 K. Dudzińska, Polityka Litwy na rzecz walki z dezinformacją, 

https://pism.pl/publikacje/Polityka_Litwy_na_rzecz_walki_z_dezinformacj_, dostęp: 01.12.2022. 
35 A. Kuczyńska-Zonik, Rosyjska propaganda…, op. cit. 



rządzonym przez nazistów lub neonazistów. NATO z kolei występuje jako agresor, który 

wykorzystuje Litwę do własnych celów, a Unia Europejska to tak naprawdę okupant36. 

Przykłady dezinformacji: 

- W czasach sowieckich Litwa była jednym z najwygodniejszych krajów do życia, ale od kiedy 

weszła do UE nie ma się czym chwalić. 

- Litwa oficjalnie wspiera agresywną ksenofobię, rusofobię i antysemityzm. W ten sposób 

niszczy swoją gospodarkę, która może przetrwać tylko we współpracy z Rosją i Białorusią. 

- USA wykorzystują Wilno jako mięso armatnie w stosunkach międzynarodowych. Litwa jest 

amerykańskim narzędziem destabilizacji sytuacji w innych krajach37. 

ŁOTWA 

Od rozpadu Związku Radzieckiego stosunki między Łotwą a Rosją przechodziły różne etapy, 

ale nigdy nie należały do naprawdę bliskich. Z uwagi na obecność Łotwy w UE i NATO, 

rosyjskie media państwowe zwykle krytykowały i wciąż krytykują jej politykę. 

Z perspektywy działań dezinformacyjnych najistotniejszy czynnik w przypadku Łotwy 

stanowi fakt, iż spośród krajów bałtyckich to Łotwa ma największy odsetek Rosjan - jedną 

czwartą ludności kraju - oraz ponad 36% mieszkańców jej stolicy, Rygi. Ci obywatele, a także 

inne rosyjskojęzyczne mniejszości, takie jak Białorusini, Polacy czy Ukraińcy, są najbardziej 

narażeni na rosyjskie kampanie dezinformacyjne, mające na celu podważenie spójności 

społecznej i politycznej38. Z uwagi na kwestie demograficzne Rosja w ramach swojej 

propagandy bardzo często oskarżała Łotwę o łamanie praw człowieka i dyskryminowanie 

rosyjskojęzycznej ludności. 

Do tradycyjnych narracji rosyjskiej dezinformacji na Łotwie można zaliczyć uznawanie Łotwy 

za państwo upadłe, będące w katastrofalnej sytuacji gospodarczej i demograficznej (czego 

winą ma być m.in. członkostwo w UE) oraz twierdzenie, że jest ona marionetką w rękach 

Zachodu. Rosyjskie media od lat twierdzą, że Łotwa jest okupowana i wykorzystywana przez 

 
36 L. Abend, Meet the Lithuanian ‘Elves’ Fighting Russian Disinformation, https://time.com/6155060/lithuania-

russia-fighting-disinformation-ukraine/, dostęp: 02.12.2022. 
37 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-

cases/?text=Lithuania+&date=&disinfo_countries%5B0%5D=77550&per_page=&offset=0, dostęp: 

02.12.2022. 
38 J. Duszyński, Russian Disinformation in Latvia, https://warsawinstitute.org/russian-disinformation-latvia/, 

dostęp: 02.12.2022. 



NATO. Mimo intensyfikacji rosyjskiej propagandy na Łotwie, związanej z inwazją na Ukrainę, 

dezinformacja w dużej mierze wykorzystuje stare narracje i dopasowuje je do nowych sytuacji. 

Najlepszym tego przykładem jest wciąż powracający temat mniejszości narodowych i łamania 

praw człowieka, którego celem jest mobilizacja prorosyjskiej ludności39. W tym kontekście 

wiodącą narracją jest rzekome prześladowanie rosyjskich mediów na Łotwie. 

Przykłady dezinformacji: 

- Rusofobia jest łotewską ideologią państwowa. 

- Działania Łotwy wobec z języka rosyjskiego są przejawem „językowego ludobójstwa” na 

rosyjskojęzycznych obywatelach. 

- Na Łotwie zbudowano państwo niedemokratyczne, z wyraźnymi oznakami totalitarnego 

reżimu politycznego. 

- Łotwa nie ma suwerenności w UE. Straciła gospodarkę i jedną trzecią ludności, a jej polityka 

zagraniczna jest całkowicie dyktowana przez Brukselę i Waszyngton40. 

POLSKA 

Polska uznawana jest za jeden z krajów stosunkowo odpornych na rosyjską dezinformację - 

otwarcie prorosyjskie przekazy nie znajdują wielu zwolenników wśród polskiego 

społeczeństwa. Jest to spowodowane m.in. negatywnym nastawieniem do Rosji, trudną historią 

obu państw i powszechną świadomością polityki Władimira Putina. Słabością jest jednak 

odpowiednio skonstruowana, często zamaskowana dezinformacja. Przykładowo, narracje 

skupiające się na niszczeniu polskiej tożsamości przez Zachód, albo mówiące o tym, że 

Ukraińcy celebrują ludobójstwo na Wołyniu, dotykają polskie społeczeństwo i zostają bardzo 

często przejmowane i udostępniane. W tym kontekście rozprzestrzenianie dezinformacji 

odbywa się głównie za pomocą mediów społecznościowych i blogów – rzadko można ją 

spotkać w mediach głównego nurtu41. 

 
39 K. Germanis, A brief story history of Russian propaganda in Latvia since the 1990s and how it intensified as 

the crisis in Ukraine deepened, https://www.veridica.ro/en/editorials/a-brief-story-history-of-russian-

propaganda-in-latvia-since-the-1990s-and-how-it-intensified-as-the-crisis-in-ukraine-deepened, dostęp: 

02.12.2022. 
40 EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-

cases/?text=Latvia&date=&disinfo_countries%5B%5D=77543&per_page=, dostęp: 02.11.2022. 
41 M. Zawadzka, Today’s Potemkin Village: Kremlin Disinformation and Propaganda in Poland, 

https://warsawinstitute.org/todays-potemkin-village-kremlin-disinformation-propaganda-poland/, dostęp: 

10.12.2022. 



Rosyjskie narracje w Polsce opierają się głównie na trzech elementach: rusofobii polskiego 

społeczeństwa i polskich władz, budowaniu poczucia zagrożenia oraz podtrzymywaniu 

antagonizmów pomiędzy Polską a jej sąsiadami i sojusznikami. Przekaz ma więc na celu 

pokazanie po pierwsze destabilizacji polskiego państwa i społeczeństwa, a po drugie 

sugerowanie konfliktów i izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Dezinformacja uderza 

przede wszystkim w UE, którą utożsamia z utratą suwerenności i niemoralnymi ideami oraz w 

NATO i obecność natowskich wojsk w Polsce, którą porównuje się do okupacji. Często 

powielanymi narracjami są również narracje sięgające po elementy polityki historycznej,  

w szczególności dotyczące relacji polsko-ukraińskich.  Narracje te zdecydowanie nasiliły się 

od wybuchu wojny w Ukrainie, uderzając w ukraińskich uchodźców. Polityka historyczna i 

relacje Polski z jej sąsiadami, są kluczowe z perspektywy realizacji rosyjskich interesów 

związanych z destabilizacją współpracy regionalnej (m.in. polsko-ukraińskiej i polsko-

litewskiej)42. 

Wojna w sferze informacyjnej, która ma bezpośrednio uderzać w relacje Polski i Ukrainy 

będzie eskalować. To zacieśniające się relacje obu państw, które bezkompromisowo wskazują 

na Federację Rosyjską jako głównego agresora, są największym wyzwaniem dla rosyjskich 

dezinformatorów. Im więcej pojawi się przykładów na współpracę, tym większe będzie pole 

do manipulacji oraz publikowania fałszywych informacji. Ponadto ze względu na dość dużą 

liczbę Ukraińców w Polsce, tych materiałów i publikacji będzie więcej. Pojawią się następne 

tematy, w szczególności obejmujące kwestię napięć i różnic pomiędzy dwoma nacjami. 

Dlatego tak ważna jest rola edukacyjna rządu oraz świadome analizowanie informacji przez 

społeczeństwo obywatelskie. Nawet jedno niepoprawne działanie może zachwiać 

postrzeganiem współczesnych Ukraińców przez Polaków i na odwrót43. 

Przykłady dezinformacji: 

- Konflikt między Zachodem a Rosją jest korzystny dla państw bałtyckich i Polski. Nie 

przestaną być rusofobami, bo dostają za to pieniądze. 

- Rusofobiczna histeria w Polsce jest celowo podsycana przez USA. 

 
42 K. Wóycicki, M. Kowalska, A. Lelonek, Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce, Fundacja im. 

Kazimierza Pułaskiego, Warszawa 2017, s. 9-18. 
43 J. Dobrowolska, A. Olech, Polsko-ukraińskie relacje a rosyjskie działania dezinformacyjne, 

https://trimarium.pl/projekt/polsko-ukrainskie-relacje-a-rosyjskie-dzialania-dezinformacyjne, dostęp: 

13.12.2022.  

https://trimarium.pl/projekt/polsko-ukrainskie-relacje-a-rosyjskie-dzialania-dezinformacyjne


- Polska ma stare roszczenia terytorialne wobec Litwy. Polskie władze stwarzają takie warunki, 

w których Litwa będzie zależna od Polski politycznie, a nawet militarnie. 

- Ukraina powinna zwrócić Lwów Polsce44. 

RUMUNIA 

Powodzenie rosyjskiej dezinformacji w Rumunii jest ograniczone z trzech powodów. Po 

pierwsze Rosja nie ma tam dużego wpływu gospodarczego. Po drugie Rosja nie posiada  

w Rumunii znaczących wpływów politycznych - nie ma dużych partii politycznych  

o prorosyjskich skłonnościach. Po trzecie rosyjska dezinformacja ma w Rumunii niewiele 

wrażliwych grup docelowych, a zasianie wśród Rumunów nastrojów antynatowskich czy 

antyunijnych jest dużym utrudnieniem – większość z nich popiera członkostwo w NATO oraz 

UE45. Ponadto większość społeczeństwa ma zdecydowanie negatywne nastawienie do Rosji - 

prawie dwie trzecie postrzega Rosję jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Rumunii 

i największego dostawcę dezinformacji46. Sytuację tę dobrze obrazują działania 

dezinformacyjne od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, które w przypadku Rumunii nie nasiliły 

się tak bardzo jak w innych państwach i nie skupiały się na najpopularniejszej narracji - 

zarzutach wobec NATO47. 

Rumunia mierzy się jednak z problemami takimi jak: nieufność do państwa, stosunkowo łatwe 

uleganie teoriom spiskowym przez społeczeństwo, brak umiejętności korzystania z mediów  

i krytycznego myślenia oraz duża ilość nieprofesjonalnych mediów. Biorąc pod uwagę 

wszystkie przedstawione czynniki, wciąż pozostaje ona jednym z najbardziej podatnych na 

narracje dezinformacyjne krajów. 

Rosyjskie narracje dezinformacyjne w Rumunii skupiają się na podstawowej antyzachodniej 

retoryce, podkreślaniu szkodliwego wpływu zachodnich idei oraz utracie suwerenności na 

rzecz UE i NATO48. Jednak w porównaniu do innych państw Trójmorza, rosyjska 

dezinformacja w Rumunii nie koncentruje się na samej zmianie klimatu politycznego  
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w państwie, a raczej wykorzystuje Rumunię jako „straszaka” dla prorosyjskiej społeczności  

w Mołdawii (głównie Gaugauzów). W tym kontekście rosyjskie narracje dezinformacyjne 

wykorzystują Rumunię do powstrzymywania integracji Mołdawii z UE i NATO, przy 

jednoczesnym utrzymaniu wpływów politycznych i gospodarczych w tym państwie49. 

Przykłady dezinformacji: 

- Rumunia może uznać Kosowa w zamian za anektowanie Mołdawii. 

- Zachód prowokuje destabilizację w Mołdawii, aby uzasadnić jej militarną i polityczną aneksję 

przez Rumunię oraz rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium kraju. 

- Istnieje rozbudowany plan wspierany przez UE całkowitego zniszczenia Rumunii, 

doprowadzenia jej do bankructwa, a następnie podzielenie jej na prowincje50. 

SŁOWACJA 

Jednym ważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę w kontekście rosyjskiej 

dezinformacji w Słowacji jest prorosyjskość tego państwa. Duża część Słowaków ma 

pozytywny obraz Rosji i uważa, że Rosja jest tradycyjnie słowiańskim braterskim narodem.  

Po drugie, słowackie społeczeństwo ma nieco sprzeczne opinie na temat UE - z jednej strony 

Słowacy doceniają korzyści ekonomiczne członkostwa w Unii i cenią sobie bycie częścią 

wspólnoty europejskiej, a z drugiej krytycznie postrzegają wpływ UE na politykę migracyjną 

i inne polityki związane z tożsamością, co w dużej mierze pobudza nastroje eurosceptyczne. 

Prorosyjskie nastroje i ambiwalentne nastawienie do UE sprawiają, że Słowacja jest 

szczególnie narażona na rosyjskie działania dezinformacyjne51. 

Silna aktywizacja działań dezinformacyjnych w Słowacji nastąpiła w 2014 roku, po aneksji 

Krymu. Od tego czasu dezinformacja skupiła się na popieraniu działań Rosji w jej polityce 

wobec Zachodu, UE i NATO, Ukrainy i także samej Słowacji. Aktywne rozpowszechnianie 

licznych prokremlowskich narracji, tworzenie pozytywnego wizerunku rosyjskiego reżimu 
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oraz mobilizacja poparcia dla tego reżimu wśród ludności słowackiej to główne działania w 

ramach słowackiego ekosystemu dezinformacyjnego w ostatnich kilku latach52. 

Głównym przedmiotem rosyjskiej dezinformacji w Słowacji jest UE i rzekome propagowanie 

przez nią liberalnych wartości tożsamościowych, sprzecznych z tradycyjnymi narodowymi. 

Najpopularniejsze narracje obejmują migracje, prawa osób LGBT+ oraz ogólnie - niemoralny 

Zachód. Dezinformacja uderza także w USA, którym zarzuca się sterowanie Słowacją  

i narzucanie jej rusofobii. Przedstawione narracje są wykorzystywane w różnych kontekstach. 

Przykładowo, podczas pandemii dezinformacja uznawała COVID-19 za broń biologiczną z 

USA, skierowaną przeciwko krajom sprzeciwiającym się Ameryce. W tym samym kontekście 

donoszono o rzekomych sukcesach państw autorytarnych — zwłaszcza Chin i Rosji — w walce 

z COVID-1953. Analogicznie, narracje dotyczące wojny w Ukrainie również przedstawiają 

USA jako winowajcę całej sytuacji i usprawiedliwiają działania Rosji. 

Przykłady dezinformacji: 

- Słowacja, podobnie jak inne kraje Europy Wschodniej, znajduje się pod dyktaturą NATO. 

NATO planuje wykorzystać swoje bazy wojskowe w regionie do ataku na Rosję. 

- Słowacki rząd wysyła pieniądze do różnych organizacji pozarządowych za granicą. 

Organizacje te koncentrują się na zmianach ustrojowych, zwłaszcza na Białorusi. 

- Kraje Europy Wschodniej znajdują się pod wpływem zachodnich służb specjalnych, które 

nagradzają je za działania rusofobiczne. Słowacja spełnia swój standard rusofobii, którego 

wymagają od niej Stany Zjednoczone54. 

SŁOWENIA 

Słowenia przez wiele lat zajmowała wobec Rosji pragmatyczne stanowisko – starała się 

rozwijać współpracę gospodarczą równocześnie nie wchodząc w konflikt z UE i NATO.  

Z perspektywy Słowenii istotną rolę odgrywała wymiana handlowa oraz interesy słoweńskich 

przedsiębiorstw. Rosja stanowiła dla niej najważniejszy rynek spoza UE, a słoweńska pozycja 

na tym rynku od lat była traktowana priorytetowo przez kolejne rządy, niezależnie od opcji 
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politycznej. Z kolei z perspektywy Rosji Słowenia była dowodem na to, że Rosja ma na 

Zachodzie partnerów ze zrozumieniem podchodzących do jej polityki55. Dodatkowo, dla 

Rosjan było to bezpieczne miejsce do przenoszenia swojego kapitału, a tym sposobem 

legalizacji go na terenie UE. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wyraźnie wzrostową 

tendencję liczby rosyjskich obywateli w Słowenii.  

Narracje dezinformacyjne przez ostatnie lata skupiały się głównie na przekazywaniu 

odpowiedniego wizerunku Rosji – kraju rozwiniętego gospodarczo, zamożnego z wysokim 

poziomem kultury. Była to strategia skuteczna m.in. dlatego, że Słoweńcy nie mają 

negatywnych doświadczeń historycznych związanych z ZSRR czy Rosją oraz nie mają dużej 

wiedzy na temat tego jak wyglądają rosyjskie realia. I chodź znajomość języka rosyjskiego nie 

jest w Słowenii powszechna, istnieje tam za to silna fascynacja rosyjską kulturą, co znajduje 

swoje odzwierciedlenie w debacie publicznej. Dezinformacja jest tam obecna nawet w mediach 

głównego nurtu, a jej skuteczność udowodniła wojna w Ukrainie, co do której słoweńskie 

społeczeństwo ma podzielone zdania. Część Słoweńców z łatwością przyjęła narracje Kremla 

dotyczące m.in. tego, że to Rosja została zaatakowana oraz że winę za całą sytuację ponosi 

NATO – jest to skutek długoletniego oddziaływania rosyjskiej propagandy na to państwo56.  

Przykłady dezinformacji: 

- Po zniknięciu „zagrożenia sowieckiego” NATO zostało pozbawione racji bytu, dlatego  

w 1993 roku Waszyngton postulował albo zmianę kierunku, albo zamknięcie organizacji. 

Następnie Sojusz dokonał inwazji na Bałkany pod dowództwem USA. 

- NATO wykorzystuje Słowenię do własnych celów. 

WĘGRY 

Rosyjska dezinformacja na Węgrzech trafia na podatny grunt. Węgry są w dużej mierze 

gospodarczo zależne od Rosji – przede wszystkim w kontekście gazu i ropy. Wpływy 

polityczne również są znaczące. Politykę Viktora Orbána cechuje przede wszystkim 

umiarkowany eurosceptycyzm i przyjazne podejście wobec Rosji. Co więcej, duża część 

społeczeństwa jest otwarta na taką politykę, a dodając do tego dekadę stagnacji gospodarczej 
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Węgier i przekonanie, że Europa Zachodnia nie traktuje Europy Wschodniej na równi, 

podatność na rosyjską dezinformację wśród Węgrów jest spora.  

Rozprzestrzenianiu rosyjskich narracji sprzyja scentralizowany charakter przestrzeni 

medialnej – prorządowe media głównego nurtu uważnie śledzą i rozpowszechniają 

prorosyjskie przesłania. Nie zmieniła tego rosyjska agresja, co wyraźnie było widać w 

krajowych mediach, które powielały argumenty i teorie spiskowe dotyczące wojny  

w Ukrainie. 

Rosyjska dezinformacja na Węgrzech skupia się na narracjach antyunijnych i antyliberalnych. 

UE i NATO są przedstawiane jako organizacje wyzyskujące mniejsze państwa narodowe,  

w tym Węgry. Unia jest oskarżana nie tylko o nadwyrężanie węgierskiej gospodarki, ale także 

o obarczanie Węgrów migrantami. Jest to o tyle istotna narracja, że ksenofobia i strach, 

szczególnie przed muzułmanami, jest na Węgrzech zjawiskiem ugruntowanym57. Przez wiele 

lat dezinformacja konsekwentnie poruszała także obawy Węgier przed wykorzystywaniem 

węgierskich mniejszości w sąsiednich państwach, zwłaszcza w Ukrainie, Słowacji, Serbii  

i Rumunii. Podczas gdy Węgry mają mniejszości w wielu krajach wzdłuż swoich granic, 

rosyjskie narracje skupiały się głównie na rzekomo niepewnej sytuacji mniejszości 

węgierskich w jednym kraju – Ukrainie. W kontekście wojny w Ukrainie jest to niewątpliwie 

znacząca narracja, której celem stało się osłabienie poparcia Węgrów po pierwsze dla polityki 

UE wobec rosyjskiej agresji, a po drugie dla Ukraińców. 

Przykłady dezinformacji: 

- Podejście UE w sprawie unijnego budżetu wobec Polski i Węgier można porównać do metod 

komunistycznych. Jest to sposób na zastraszenie ich i zdobycie większego wpływu. 

- Kryzys UE staje się coraz bardziej wyraźny. Większe państwa członkowskie UE naciskają  

i szantażują innych. 

- USA  systematycznie destabilizują legalne rządy, promując brutalne kolorowe rewolucje. 

- Węgry uznały Krym za terytorium rosyjskie58. 
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ZAKOŃCZENIE 

Analizując stosunek Rosji do Inicjatywy Trójmorza, należy zauważyć, że szczególnie w swoim 

politycznym aspekcie, stanowi on kluczowe znaczenie dla zrozumienia jej działań. Koncepcja 

multilateralnej współpracy w ramach Trójmorza jest istotna z perspektywy rosyjskich obaw 

przed wzrostem znaczenia USA w Europie. Wspomnianą obawę odzwierciedlają 

przedstawione wyżej narracje dezinformacyjne – zarówno te dotyczące samej Inicjatywy jak  

i działania bezpośrednio wymierzone w poszczególne państwa. Stany Zjednoczone i NATO 

stanowią jeden z najważniejszych celów rosyjskiej dezinformacji w regionie, a narracje na ich 

temat można znaleźć w każdym z wymienionych w raporcie państw. Propaganda aktywnie 

tworzyła i wciąż tworzy alternatywne wersje wydarzeń związanych m.in. z Euromajdanem, 

konfliktem w Donbasie, wojną w Syrii, pandemią COVID-19, a aktualnie z wojną w Ukrainie. 

Działania te od zawsze miały na celu po pierwsze, destabilizację sytuacji politycznej w danym 

państwie oraz polaryzację jego społeczeństwa, a po drugie, osłabienie jedności w regionie 

(przede wszystkim współpracy w ramach integracji europejskiej oraz NATO) przy 

jednoczesnym wzmacnianiu pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. 

Rosyjska dezinformacja w państwach Trójmorza odzwierciedla nie tylko polityczne obawy 

Rosji dotyczące obecności USA w Europie, ale także i te czysto ekonomiczne. Wzrost 

znaczenia Stanów Zjednoczonych w gospodarce europejskiej, stanowiący ważny element 

Inicjatywy, będzie dla Rosji swoistą porażką. Gospodarcze wpływy Rosji w regionie 

przekładały się bezpośrednio na jej polityczne możliwości, a wizja gospodarczego 

uniezależnienia się państw Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji, będzie wymuszała 

poszukiwanie nowych kanałów wpływu. 

Dezinformacja wykorzystuje słabe punkty, a w kontekście Inicjatywy Trójmorza słabymi 

punktami są po pierwsze, mała wiedza i świadomość samej Inicjatywy, po drugie, fakt dużych 

rozbieżności pomiędzy jej państwami. Taki stan rzeczy zdecydowanie ułatwia podsycanie 

konfliktów i manipulację debatą publiczną w przedstawionych państwach. Należy spodziewać 

się, że współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza będzie systematycznie podważana  

i wykorzystywana w celach dezinformacyjnych. W tym kontekście wciąż będą 

wykorzystywane klasyczne narracje odwołujące się m.in. do rusofobicznej Polski jako jednego 

z inicjatorów Inicjatywy, Stanów Zjednoczonych, które poprzez państwa Europy Środkowej  

i Wschodniej chcą osłabić nie tylko Rosję, ale i Unię Europejską oraz te mające na celu 

poróżnienie między sobą państw Inicjatywy. 



Działania dezinformacyjne, które Rosja prowadzi od lat, a które nasiliły się od 2014 roku, 

uświadomiły politykom, badaczom, a także społeczeństwu, w jak efektywny i skuteczny 

sposób można wykorzystać mechanizmy propagandy. Kampanie dezinformacyjne są 

elementem szerszej rosyjskiej strategii, wykraczającej daleko poza region przedstawiony  

w niniejszym raporcie, uzależnionej od zmieniającej się sytuacji w regionie (obecnie wojna  

w Ukrainie59). 

W interesie państw Inicjatywy Trójmorza jest, aby relacje dwu- i wielostronne pozostawały 

niezachwiane przez działania dezinformacyjne. Platformą do rozwoju stosunków między 

krajami zrzeszonymi jest na pewno NATO i Unia Europejska, czyli udział 

w międzynarodowych sojuszach, a także spójna wizja rozwoju i regionu, a przez to budowanie 

odporności na zagrożenia. Dlatego ważnym elementem pozostaje walka z międzynarodowymi 

zagrożeniami, a takimi bez wątpienia jest dezinformacja ze strony Federacji Rosyjskiej. Oprócz 

tego może być ona pośrednio wspierania przez działania Chin, które są również aktywne sferze 

informacyjnej60. 

Efektywny system przeciwdziałania dezinformacji w regionie powinien opierać się 

na mechanizmach zmierzających do zbudowania odporności jednostki, stojącej u jego 

podstaw. Następnie obejmie zasięgiem grupy lokalne, całe państwo, a na koniec strony 

zrzeszone i ich partnerów. Podstawowymi zadaniami w obszarze edukacyjnym powinny być: 

nauka krytycznego myślenia, wypracowanie praktycznych umiejętności badania informacji 

pozyskanych z mediów oraz zdolności do zweryfikowania czy podana przez media informacja 

ma potwierdzenie w faktach. Stała aktywność administracji państwowej, organizacji 

pozarządowych, think-tanków, ciał unijnych, grup roboczych i uczestników programów 

naukowo-eksperckich, które są ukierunkowane na walkę z dezinformacją, jest kluczowa  

w procesie budowania niezachwianych relacji między państwami i organizacjami. Nowe 

projekty, stypendia i konferencje w ramach wspierania Trójmorza powinny obejmować 

również kwestię dezinformacji61. 
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Prowadzone kampanie dezinformacyjne to długi, skomplikowany i kompleksowy proces, 

który ma na celu głównie dezorientację społeczeństwa oraz wywołanie chaosu. Zamęt kreuje 

polityczne i ekonomiczne problemy, ale również wpływa na ogólne bezpieczeństwo państwa. 

Dezinformacja wykorzystywana przez państwo trzecie jako broń pozwala na osiąganie 

oczekiwanych wyników wyborów, określonych decyzji politycznych czy wywołanie 

zamieszania w społeczeństwie – wykreowanie chaosu jest strategią na osłabienie 

i destabilizację systemu politycznego, co z kolei może prowadzić do wywoływania nacisków 

przez obywateli na władze państwową. Co ważne, działania podejmowane w sferze 

informacyjnej mają również na celu kreowanie stosunków międzynarodowych – kreowania 

animozji i napięć w kontaktach międzypaństwowych oraz na rzecz tworzenia lub niszczenia 

sojuszy. Zarówno polskie, jak i inne społeczeństwa w ramach Trójmorza (i nie tylko), muszą 

być świadome współczesnych zagrożeń, aby chronić i utrzymać multilateralne relacje, które 

są w obecnych czasach bezcenne, a zwłaszcza mając na uwadze dotychczas zrealizowane 

projekty62.  

Współpraca trójmorska, choć skupiona wokół współpracy gospodarczej i politycznej, posiada 

potencjał rozszerzania na inne wymiary, w tym energetyczny, technologiczny i militarny. 

Omawiana w raporcie problematyka musi być przedmiotem dalszych analiz i rozważań, 

gdyż współcześnie – przy tak agresywnej polityce Federacji Rosyjskiej – niezbędne jest 

rozwijanie zdolności do przeciwdziałania dezinformacji w państwach Europy Środkowej  

i Wschodniej. Jest to jeden z kluczowych elementów dla rozwoju inicjatywy, w tym 

zaangażowania społeczeństw do popierania współpracy w formacie trójmorskim, który wciąż 

zyskuje na znaczeniu. To oznacza, że państwa stowarzyszone muszą cały czas reagować na 

zagrożenia, aby nie dopuścić do rozpadu, deterioracji, albo upadku. Inicjatywa Trójmorza  

i uderzająca w nią rosyjska dezinformacja to kolejne z wielkich wyzwań, które stoi nie tylko 

przed 12 państwami, ale również ich sojusznikami. Należy mieć na uwadze, że najbardziej 

podatni, ale też najbardziej odczuwający efekty dezinformacji, są obywatele. 

 

 

 
62 S. Gliwa, A. Olech, Relacje polsko-czeskie i próby ich zakłócenia podejmowane w ramach rosyjskiej 

kampanii dezinformacyjnej – polska perspektywa, https://ine.org.pl/relacje-polsko-czeskie-i-proby-ich-

zaklocenia-podejmowane-w-ramach-rosyjskiej-kampanii-dezinformacyjnej-polska-perspektywa, dostęp: 

13.12.2022. 
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