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Współczesny #terroryzm – kontynuacja i zmiana 

dr Grzegorz Gil, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Chociaż o terroryzmie napisano już wszystko lub prawie wszystko, wciąż 

brakuje ogólnie przyjętej definicji tego pojęcia. O ile sama istota zjawiska 

wydaje się niezmienna, współcześnie kreowanie wiarygodnej iluzji staje się 

dużo łatwiejsze i atrakcyjniejsze. Wynika to między innymi z obniżenia 

społecznej tolerancji na „przypadkowe” ofiary (cele terroryzmu), profilu 

społeczno-psychologicznego potencjalnych sprawców, a także funkcjonowania 

#terroryzmu w cyberprzestrzeni (nowe medium oraz teatr działania).  

To sprawia, że terroryzm staje się obecnie bardziej dostępny (tzw. samotne 

wilki) ale jednocześnie zatraca swój pierwotny, antysystemowy charakter. 

Celem wystąpienia jest analiza parametrów terroryzmu poprzez wskazanie 

elementów kontynuacji i zmiany na przestrzeni sześciu minionych dekad. 

Czy bieżąca fala terroryzmu może być nazwaną nową?  

Contemporary #terrorism – continuity and change 

While terrorism has been fiercely combated and debated for decades,  

we haven’t so far approached its universal definition. If the nature of 

terrorism seems to be unaltered, the terrorist performance in making real 

illusions becomes easier and more attractive. It results from diminished 

social tolerance for random victims (goals of terrorism), socio-psychological 

characteristics of potential perpetrators and cyberspace as a new theatre of 

#terrorism. These are manifested in the broadening access to terrorism  

(i.e. lone wolfs) but also implies the detriment of its original anti-systemic 

character. Therefore, the paper aims to analyse parameters of terrorism  

– the elements of continuity and change since 1960’s. Could the ongoing 

wave of terrorism be labelled a new one? 
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Zasięg globalny oraz istota współczesnego terroryzmu 

ppłk dr inż. Paweł Majdan, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa 

Narodowego, Instytut Studiów Strategicznych 

Bezpieczeństwo to dzisiaj jedna z najważniejszych potrzeb współczesnego 

społeczeństwa. Każdy człowiek dąży do osiągnięcia stanu, który pozwoli mu 

na prawidłowy oraz planowany rozwój oraz ma bardzo różnorodne potrzeby 

i oczekiwania. Jest to związane z ogromnym rozwojem cywilizacyjnym, jaki 

można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak 

podstawą do wszelkich działań jest poczucie bezpieczeństwa, które zostało 

niestety zachwiane. Niewątpliwie jednym z takich zagrożeń dla współ-

czesnego świata jest terroryzm, który w sposób spektakularny oraz 

bezwzględny powoduje straty zarówno materialne, jak i niematerialne.  Autor 

podjął się dokonania szczegółowego opisu istoty terroryzmu globalnego. 

Wynika to z faktu, iż wspomniane ataki stanowią jedno z największych 

zagrożeń współczesnego świata.   

Global reach and the essence of contemporary terrorism 

Security is today one of the most important needs of today's society. Each 

person strives to achieve a state that will allow him to develop properly and 

planned, and has a wide variety of needs and expectations. This is related to 

the huge civilization development that could have been observed over the 

past few years. However, the basis for all activities is a sense of security, 

which has unfortunately been shaken. Undoubtedly one of such threats to 

the modern world is terrorism, which in a spectacular and ruthless manner 

causes both material and non-material losses. The author undertook to make 

a detailed description of the essence of global terrorism. This is due to the 

fact that these attacks constitute one of the greatest threats of the modern 

world.  
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Granice między ideologią a psychopatologią?  

Analiza kliniczna aktu terrorystycznego  

na podstawie przypadku Andersa Behringa Breivika 

Michał Nowopolski, michalnowopolski@gmail.com, Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie SWPS Warszawa, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Starogardzie Gdańskim – Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu 

Zabezpieczenia, www.ryzykoprzemocy.pl 

Marlena Banasik, marlaa@poczta.fm, Akademia Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie, www.awf.krakow.pl 

22 lipca 2011 r. 32-letni Norweg Anders Behring Breivik dokonał dwóch 

zamachów terrorystycznych. Pierwszy – zamach bombowy z użyciem 

samochodu pod budynkami rządowymi w centrum Oslo – spowodował śmierć 

8 osób. Drugi zamach, na wyspie Utøya, był strzelaniną wymierzoną 

w uczestników obozu młodzieżówki norweskiej partii pracy (AuFP), w wyniku 

czego zginęło 69 osób. Pokłosiem aktu terrorystycznego była ożywiona 

interdyscyplinarna dyskusja środowisk specjalistów z zakresu psychiatrii, 

psychologii, ale także ekspertów zakresu ideologii i doktryn politycznych. 

Rozważano alternatywne diagnozy psychopatologiczne (schizofrenia 

paranoidalna, zaburzenia osobowości typu narcystycznego, dyssocjalnego 

i schizoidalnego, zespół Aspergera, zespół Tourreta, utrwalony zespół 

urojeniowy). Rozważano również hipotezę, że motywacje sprawcy są 

podzielane przez większa grupę radykalnych antyislamistów i nie są 

wynikiem psychopatologii. Celem prezentacji było rozważenie kwestii, gdzie 

biegną granice pomiędzy głębokimi zaburzeniami psychicznymi, zaburze-

niami osobowości, a wyznawaną ideologią w kontekście przygotowania 

i przeprowadzenia aktu terrorystycznego na podstawie przypadku Andersa 

Behringa Breivika. W trakcie wystąpienia została dokonana konceptualizacja 

przemocy u sprawcy aktu terrorystycznego, z uwzględnieniem interakcji 

różnorodnych czynników.  
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The boundaries between ideology and psychopathology? 

A clinical analysis of a terrorist act  

based on the Anders Behring Breivik case 

On July 22, 2011, 32-years old Anders Behring Breivik from Norway carried 

out two terrorist attacks. The first one with use of car bomb trap under 

government buildings in central Oslo - resulted in death of 8 people. The 

second attack, on the island of Utøya, was a shooting aimed at the 

participants of the Norwegian youth labor camp (AuFP), resulting in the 

deaths of 69 people. 

The aftermath of these terrorist acts was a lively interdisciplinary discussion 

among specialists representing the fields of psychiatry, psychology, but also 

experts in the field of ideology and political doctrines. A range of different, 

alternative psychopathological diagnoses were considered (paranoid 

schizophrenia, narcissistic, dissocial and schizoid personality disorders, 

Asperger's syndrome, Tourret's syndrome, permanent delusional syndrome). 

It was also considered the hypothesis that the perpetrator's motives are 

shared by a larger group of radical anti-Islamists and they are not the result 

of psychopathology. 

 The aim of the presentation is to consider where are the boundaries between 

severe mental disorders, personality disorders and ideology in the context of 

preparing and carrying out a terrorist act based on the Anders Behring 

Breivik case. The presentation includes also a forensic conceptualization of 

violent acts and perpetrator's motives taking into account the interaction 

between various factors. 
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Misja doradcza UE w Iraku jako przykład działań 

prewencyjnych wobec terroryzmu 

Grzegorz Stachowiak, grzegorz.stachowiak@student.uj.edu.pl, Instytut Nauk 

Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych 

i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.inp.uj.edu.pl 

Referat został poświęcony prowadzonej przez Unię Europejską misji 

doradczej w Iraku mającej za zadanie pomoc tamtejszym władzom w reformie 

lokalnego sektora bezpieczeństwa. Przyjęte przez autora ramy czasowe  

rozciągają się od jesieni 2017 r. do początku 2018 r., czyli na cały 

dotychczasowy okres funkcjonowania misji. Cel prezentacji stanowiło 

pokazanie, jak UE – w ramach swojej polityki w zakresie walki z terroryzmem 

– realizuje działania prewencyjne wobec tego zjawiska. Irak jest szczególnie 

istotny w tym kontekście, gdyż w wyniku wydarzeń politycznych, 

społecznych i militarnych z ostatnich 15 lat stał się trwałym inkubatorem dla 

radykalizmu, szczególnie nacechowanego religijnie. W realizacji założeń 

wykorzystano kilka podejść badawczych, w tym instytucjonalne (analiza 

mechanizmów funkcjonowania UE w ramach kształtowania, opracowywania 

i wdrażania elementów polityki w zakresie walki z terroryzmem) oraz 

funkcjonalistyczne (analiza decyzji podejmowanych w związku z omawianym 

zagadnieniem). Główne metody badawcze wykorzystane przez autora to 

instytucjonalno-prawna oraz analizy treści. Wyniki badań skłoniło do 

wniosków, iż skala działań podjętych przez UE wobec Iraku w 2017 r. nie była 

w pełni adekwatna do zdiagnozowanego problemu.  
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Advisory mission in Iraq as an example  

of the EU preventive actions against terrorism 

This paper is dedicated to, led by the European Union, advisory mission in 

Iraq, which main aim was to support local authorities in reforming security 

sector of that place. Author decided to further investigate actions taken 

between autumn 2017 and beginning of 2018, which is period when advisory 

mission is officially implemented. Main objective of author’s research is to 

show how the EU – within her current counter-terrorism policy – pursue 

preventive actions against terrorism. Iraq is especially important in that 

matter, as due to political, social and military incidents from last 15 years 

became incubator for radicalism (mainly religious). In order to reach pre -

established goals, several research approaches were used in this paper. This 

includes institutional approach (analysis of mechanisms used by the EU 

when creating and implementing counter-terrorism policy) and functional 

(analysis of decisions made regarding above mentioned topic). Main research 

methods used by author were institutional and content analysis. 

Introductory results of research suggested that range of actions taken by the 

EU regarding Iraq in 2017 was not fully adequate to scale of diagnosed 

problem. 
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Możliwości wykorzystania narzędzi  

z nurtu Ustrukturyzowanej Profesjonalnej Oceny 

Zagrożenia (SPJ) w ocenie ryzyka aktów terrorystycznych 

Michał Nowopolski, michalnowopolski@gmail.com, Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie SWPS Warszawa, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Starogardzie Gdańskim – Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu 

Zabezpieczenia, www.ryzykoprzemocy.pl 

Marlena Banasik, marlaa@poczta.fm, Akademia Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie, www.awf.krakow.pl 

Ustrukturyzowana Profesjonalna Oceny Zagrożenia (SPJ), zwaną również 

„oceną zagrożenia” jest procedurą stosowaną powszechnie na świecie 

w praktyce psychiatrii sądowej, w więziennictwie, instytucjach resocjaliza-

cyjnych, kuratorskiej służbie sądowej i innych instytucjach, w których 

zachodzi regularna potrzeba oceny i zarządzania zagrożeniem przemocą ze 

strony osób badanych. SPJ jest procedurą dyskrecjonalną (uznaniową), 

polegającą na przeprowadzeniu kompleksowej oceny ryzyka przemocy 

według specjalistycznych wytycznych. Najbardziej znanymi narzędziami 

z nurtu SPJ są: HCR-20, SVR-20, SAM, SARA i SAPROF, obejmujące aspekty 

przemocy o charakterze ogólnym, seksualnym, partnerskim, stalking 

i aspekty chroniące badaną osobę przed zastosowaniem przemocy. Celem 

wystąpienia była prezentacja możliwości, jakie daje diagnoza ryzyka 

przemocy z zastosowaniem narzędzi opracowanych w nurcie Structured 

Professional Judgement (SPJ) w kontekście potencjalnych sprawców aktów 

terrorystycznych, a następnie omówienie możliwości zastosowania tychże 

narzędzi do zarządzania i redukowania zagrożenia przemocą.  
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Applicability of tools representing Structured 

Professional Judgement (SPJ)  

in assessment of the risk of terrorist acts 

Structured Professional Judgement also known as „threat assessment”, 

is a commonly used procedure in the practice of forensic psychiatry, in 

prison settings, social rehabilitation institutions, probation service and other 

institutions where there is a regular need to assess and manage the threat of 

violence. The SPJ is a discretionary procedure, based on a comprehensive 

assessment of the risk of violence with used of professional guidelines. The 

most well-known SPJ tools are: HCR-20, SVR-20, SAM, SARA and SAPROF, 

covering aspects of general, sexual, intimate violence, stalking and 

protective factors. They are wideły used by the forensic and mental health 

professionals around the world to assess and reduce the threat of future 

violence. 

 The aim of the presentation is to present the applicability of the tools 

representing the Structured Professional Judgment (SPJ) model in the 

process of diagnosis in the context of potential perpetrators of terrorist acts, 

and then discussion concerning the use of these tools in order to manage and 

reduce the threat of violence. 
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Negatywne oddziaływanie mniejszości na większość  

jako jeden ze schematów cywilizacji 

Piotr Motyl, plm.motyl@interia.pl, przedsiębiorca 

Podstawą wystąpienia były cztery szczegółowe pytania badawcze :  

1) Komunikacja, tj. jakie warunki powodują, że ogranicza się do przedziału <0;1>, 

2) Struktura systemu międzynarodowego po II WŚ a zjawisko współczesnego 

terroryzmu, 

3) „Nowe mocarstwa” XXI wieku w powiązaniu ze zjawiskiem,  

4) Powtarzalność zachowań z uwzględnieniem roli mediów.  

 

Hipotezy szczegółowe:  

1) Do zaniku komunikacji dochodzi przede wszystkim w przypadku ruchów, 

które wykluczają możliwość myślenia wykraczającego poza daną doktrynę , 

2) Struktura systemu międzynarodowego ukształtowanego po II Wojnie 

Światowej miała istotny wpływ na współczesne zagrożenia terrorystyczne, 

w tym również rodzaj powołanych organizacji międzynarodowych ,  

3) W związku z powyższym podmioty określone jako „Nowe mocarstwa” nie 

są skłonne do przeciwdziałania jeżeli są użyteczne dla ich koncepcji 

w polityce wewnętrznej i międzynarodowej,  

4) Liczne przykłady, takie jak antropomorfizacja wilków, sugerują, że przekaz 

medialny powinien być w wysokim stopniu precyzyjny.  

 

Metody badawcze:  

Analiza treści, studium przypadku, metody badawcze historii.  

 

Szczegółowe wnioski w treści wystąpienia.  
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Negative influence of the minority on the majority  

as a one of the schemes of the civilisation 

The basis of the speech are four detailed scientific questions :  

1) Communication – what are the conditions which narrow it to the <0;1> 

space, 

2) The structure of the international system after the II World War in 

confrontation with modern terrorism, 

3) „New powers” in XXI century in connection with the described 

phenomenon, 

4) Reccurence of the behaviour concerning the role of media.  

Detailed hypothesis: 

1) Communication disappears mainly in case of movements that exclude 

possibility of thinking beyond the borders of the particular doctrine, 

2) The structure of the international system after the II World War had big 

influence on modern terrorist threats, also as a result of the kind of created 

international organizations, 

3) According to the point 2) subjects described as a „New powers” will not 

eagerly fight against terrorists, as long as the situation is useful from their 

internal and external point of view, 

4) Many examples, such as antropomorphism of wolves, suggest, that the 

language used in media should more precise.  

Scientific methods: 

Content analysis, case study analysys, scientific methods which are used in 

history. 

Conlusions in the last part of the speech. 
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OSINT jako potencjalne narzędzie planistyczne 

sprawców zamachów terrorystycznych 

Agata Ziółkowska, info@aziolkowska.pl, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, 

Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl 

Znaczną część poważnych przestępstw poprzedzają stadia planowania 

i przygotowania. Dotyczy to zwłaszcza czynów zabronionych dokonanych 

w ramach zorganizowanych struktur przestępczych oraz poważnych przestępstw 

przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu i bezpieczeństwu powszechnemu. Do tej  

kategorii zaliczają się także przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 

Dostęp do informacji warunkuje przeprowadzenie skutecznej akcji 

przestępczej oraz podjęcia działań mających na celu uniknięcie kary przez 

ich sprawców, bez czego niemożliwe jest precyzyjne zaplanowanie często 

precyzyjnie przeprowadzanych ataków, dobór dróg ewakuacji i przeciw-

działanie czynnościom wykrywczym organów ścigania. Kluczowe mogą być 

informacje, które nie stanowią tajemnicy prawem chronionej, w tym 

dotyczące np. topografii terenu, zakupionych w ramach zamówień 

publicznych elementów wyposażenia obiektów, personaliów kadry, jej 

danych adresowych czy wydarzeń organizowanych w danym czasie i miejscu 

etc. Klasyczne rozpoznanie miejsca ataku może być współcześnie dokonane 

przy wykorzystaniu informacji jawnych (Open Source Intelligence). 

Wiadomości tych zazwyczaj nie można w sposób legalny ukryć. Stąd 

świadomość źródeł informacji możliwych do wykorzystania przez organizacje 

terrorystyczne oraz tzw. „samotnych wilków” stanowi wyzwanie dla działań 

organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.  
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OSINT as a potential planning tool  

for perpetrators of terrorist attacks 

A large part of serious crimes are preceded by stages of planning and 

preparation. This applies in particular to criminal offenses committed as part 

of organized criminal structures and serious crimes against life, health, 

property and general security. This category also includes terrorist offenses. 

Access to information determines effective criminal action and actions 

aimed at avoiding punishment by their perpetrators, without which it is 

impossible to plan often precisely carried out attacks, selection of escape 

routes and counteracting activities of law enforcement agencies. The key 

may be information witch are not classified and protected by law, including, 

for example, topography of the area, items purchased within public 

procurement, personnel details, address data or events organized at a given 

time and place, etc. The classic detection of the attack site can now be made 

using unclassified information (Open Source Intelligence). These messages 

can not normally be hidden in a legal way. Hence, the awareness of sources 

of information that can be used by terrorist organizations and the so-called 

„Lone wolves” is a challenge for the actions of authorities responsible for 

security of a country. 
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Oskarżenia Kataru o wspieranie terroryzmu, ocena 

poziomu bezpieczeństwa w Zatoce Perskiej w 2017 r. 

Sławomir Gromadzki, slawomirgromadzki@interia.pl, Wydział Bezpieczeństwa 

Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej, www.akademia.mil.pl 

Celem pracy była analiza podstaw i zasadności oskarżenia Kataru w 2017r. 

o wspieranie terroryzmu. 5 czerwca 2017 roku Arabia Saudyjska, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Bahrajn i Egipt wprowadziły blokadę Kataru, w tym embargo na 

dostawy żywności, transport kołowy oraz zamkniecie przestrzeni lotniczej 

wskazanych krajów. Dokonano oceny wpływu zastosowanych sankcji na politykę 

władz Kataru oraz skuteczność 13 punktowego ultimatum, w tym żądania:  

 zamknięcia koncernu medialnego Al Jazeera,  

 zerwania stosunków z Iranem, w tym: zamknięcia irańskich placówek 

dyplomatycznych, wydalenia członków Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, 

zakończenia współpracy wojskowej i wywiadowczej, ograniczenia handlu,  

 zerwania wszelkich związków z Al-Kaidą, Al-Nusrą, Hezbollahem, Bractwem 

Muzułmańskim i Państwem Islamskim oraz oficjalnym uznaniem  tych 

organizacji za terrorystyczne,  

 wstrzymania wojskowej współpracy z Turcją oraz zamknięcia tureckiej 

bazy wojskowej,  

 zaprzestania finansowania organizacji uznanych przez Arabię Saudyjską, 

ZEA, Bahrajn, Egipt, USA za terrorystyczne,  

 wydania poszukiwanych i ściganych członków organizacji terrorystycznych, 

zamrożenie ich aktywów oraz przekazania informacji o ich działalności,  

 zaprzestania wydawania obywatelstwa katarskiego poszukiwanym ter-

rorystom oraz udzielania im azylu,  

 zapłaty reparacji i rekompensat za działalność przeciwko skarżącym krajom,  

 zintegrowania politycznego i gospodarczego z krajami sąsiednimi.  

Dokonano analizy zmiany poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego 

w regionie Zatoki Perskiej w skutek zaistniałego konfliktu. Zdiagnozowano 

główne zagrożenia we współpracy Polski z Katarem oraz wpływu na 

bilateralne stosunki zaistniałej sytuacji. Wskazano na szanse rozwoju 

nowych obszarów współpracy polsko-katarskiej. 
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Qatar's accusations of supporting terrorism, assessment 

of the level of security in the Persian Gulf in 2017 

The aim of the article is to analyze the grounds and legitimacy of the Qatari 

accusation in 2017 for supporting terrorism. On 5 June 2017, Saudi Arabia, 

United Arab Emirates, Bahrain and Egypt imposed a Qatar blockade, 

including an embargo on food supplies, wheeled transport and the closure of 

the airspace of the countries indicated. An assessment of the impact of the 

sanctions applied on the Qatari authorities' policy and the effectiveness of 

the 13-point ultimatum, including the demands of: 

 closing of the Al Jazeera media group, 

 breaking relations with Iran, including: closing Iranian diplomatic 

missions, expulsion of members of the Iranian Revolutionary Guard, 

ending military and intelligence cooperation, trade restrictions,  

 breaking all links with Al-Qaeda, Al-Nusra, Hezbollah, the Muslim 

Brotherhood and the Islamic State, and the official recognition of these 

organizations as terrorist, 

 suspension of military cooperation with Turkey and the closure of the 

Turkish military base, 

 stop financing organizations recognized by Saudi Arabia, the UAE, 

Bahrain, Egypt, and the United States as terrorist,  

 issuing wanted and wanted members of terrorist organizations, freezing 

their assets and providing information about their activities,  

 stop issuing Qatari citizenship to wanted terrorists and granting them 

asylum, 

 payment of reparations and compensation for activities against the 

complainant countries, 

 political and economic integration with neighboring countries.  

The analysis of the change in the level of international security in the Gulf 

region as a result of the conflict has been analyzed. The main threats in 

Poland's cooperation with Qatar and the impact on the bilateral relations of 

the existing situation were diagnosed. The chances of developing new areas 

of Polish-Qatari cooperation were indicated. 
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Państwo Islamskie na Telegramie 

Piotr Niepokój, peter5n@wp.pl, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Celem pracy był opis grup organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie 

(ISIS) w aplikacji Telegram. W prezentacji przedstawiono grupy ISIS oraz 

treści w nich publikowane. Omówiono zarówno oficjalne jak i nieoficjalne 

grupy, sympatyzujące z Państwem Islamskim. W prezentacji opisano 

oficjalne grupy utworzone przez bojowników takie jak Nashir, Halummu, 

Khilafah News oraz Amaq News Agency. Opisano znaczenie oraz funkcje 

poszczególnych grup. Przedstawiono przykładowe multimedia, wiadomości, 

dokumenty publikowane na wymienionych grupach. Wymieniono i w skrócie 

wypisano także najbardziej znaczące nieoficjalne grupy sympatyzujące 

z Państwem Islamskim, które nie należą oficjalnie do  struktur organizacji. 

W opracowaniu wykorzystano oficjalne materiały zdobyte bezpośrednio 

z grup udostępnionych w aplikacji Telegram. Uzyskano dostęp do grup 

Państwa Islamskiego co umożliwiło przygotowanie opracowania na podsta-

wie bezpośredniego źródła. Uzyskane informacje pozwalają lepiej poznać 

strukturę Państwa Islamskiego. Umożliwiają lepsze zapoznanie się 

z ideologią terroryzmu jaką przyjmuje organizacja. Pozwala na bliższe 

poznanie metod szerzenia propagandy. Umożliwia zrozumienie mechanizmu 

werbowania oraz indoktrynacji sympatyków organizacji. Pozwala to na 

wykreowanie nowych metod prewencji przed terroryzmem. 
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Islamic State on Telegram 

The objective of research project was describing official Islamic State’s 

groups on Telegram application. The presentation introduced official groups 

like Nashir, Halummu, Khilafah News, Amaq News Agency and unofficial 

groups made by sympathizers of ISIS, which are not connected with structure 

of terrorist organization. The project described functions of each group and 

materials published on them. There were presented examples of official 

informational and media materials found on groups. The project sources 

originated from official Islamic State groups on Telegram. The access to 

official groups enabled a possibility to get official materials from direct 

sources. Gathered information could help to comprehend the structure and 

ideology of Islamic State, methods of their propaganda and spreading of 

information. The presentation could better understand methods of 

recruitment and indoctrination of IS’ sympathizers. All those information 

could help to implement new methods of prevention against terrorism.  
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Pole walki estetyki. Zwalczanie przemocy symbolicznej 

i toksycznej męskości jako źródła terroryzmu 

Adrian Mróz, amroz.muzyka@gmail.com, Zakład Estetyki, Wydział Filozoficzny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.phils.uj.edu.pl 

Zauważone problemy w prasie i literaturze identyfikują masowe 

strzelaniny, akty terroryzmu, molestowanie seksualne, przemoc domową 

i inne szkodliwe zachowania jako zakorzenione w szkodliwe kulturowe 

wzorce płciowe dotyczące normatywne przedstawienie męskości. Pojęcie 

„toksycznej męskości” jest podstawą do twierdzenie odnośnie wyideali-

zowanych wzorców prowadzące do szkodliwych sposobów postępowania 

takie jak samobójstwo, masowe strzelaniny, nadużywanie przemocy 

i uzależnienia, które szkodzą relacjom między ludzi — mężczyzn z sobą 

samym oraz z innymi mężczyznami i kobietami, zgodnie z tym, co zauważyli 

Zimbardo i Coulombe w 2012 r. Pojawienie się w mediach społecznościowych 

wiralny hashtag #MeToo i #JaTeż, projektów artystycznych, spekulacje 

krytyczne odnośnie płci terrorystów, oraz próby transformacji sposobu 

reprezentacji szkodliwych konstruktów męskości sygnalizują potrzebę 

lepszego teoretycznego zrozumienia zachowania denotowane przez pojęcie 

toksyczna męskość. Feministyczna i post-strukturalna analiza krytycznych 

projektów artystycznych odnośnie performatynych aspektów płci 

i wybranych dzieł ujawnia znaczenie symbolów w relacjach międzyludzkich 

i w jaki sposób terroryzm może być zwalczany środkami estetycznymi.   
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The Battlefield of Aesthetics. Combating Symbolic 

Violence and Toxic Masculinity as a Source of Terrorism 

Noted problems in the press and literature identify mass shootings, acts of 

terrorism, sexual harassment, domestic violence and other harmful behaviors 

as rooted in harmful cultural gender patterns regarding the normative 

representation of masculinity. The notion of „toxic masculinity” is the basis 

for asserting idealized patterns leading to harmful behaviors such as suicide, 

mass shootings, abuse, violence, and addiction, which harm relationships 

amongst people—men with themselves and with other men and women, 

conferring with what was noticed by Zimbardo and Coulombe in 2012. The 

emergence of the hashtag #MeToo in social media, artistic projects, crit ical 

speculations about the sex of terrorists, and attempts to transform  

the representation of harmful constructs of masculinity signal the need for 

a better theoretical understanding of behavior denoted by the concept of 

toxic masculinity. Feminist post-structuralist discourse analysis of critical 

artistic projects regarding the performative aspects of gender and selected 

works reveal the meaning of symbols in interpersonal relations and how 

terrorism can be combated via aesthetic means.  
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Psychologiczne aspekty lęku przed terroryzmem 

Natalia Baturo, nbaturo95@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki 

i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

www.psychologia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut_psychologii 

Niniejsza praca miała na celu zwrócenie uwagi na czynniki psychologiczne 

związane z lękiem przed narastającym zagrożeniem terrorystycznym oraz 

skutkami odczuwanego niepokoju. W analizie teoretycznej rozpatrzono lęk 

przed terroryzmem jako stan zawierający przede wszystkim komponentę 

przetrwania i lęku przed nagłą, przedwczesną śmiercią. Zwrócono uwagę na 

drogi powstawania i skutki lęku oraz wzmożonej czujności wobec 

przedmiotów, osób i zjawisk kojarzących się z atakami terrorystycznymi. 

Czynniki te powiązano z podstawowym popędem, jakim jest dążenie do 

zachowania życia, oraz zjawiskiem warunkowania sprawczego bodźców 

neutralnych, jakimi są, na przykład, pozostawiony bagaż lub wyznawcy 

Islamu. Opisano również zjawiska zniekształceń poznawczych, paniki oraz 

efektu świadomości nieuniknionej śmierci, czyli doświadczenie trwogi, jako 

skutki owego lęku. Przedstawiono zaplanowane w ramach pracy 

magisterskiej badanie, opierające się na porównaniu skal katastrofizowania 

terroryzmu, depresji oraz postrzeganej nadziei w populacji dorosłych 

mieszkańców Warszawy oraz Londynu. Spróbowano również zwrócić uwagę 

na potrzebę planowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych w walce 

z wpływem lęku na psychikę, oraz takich, które miałyby na celu wskazanie 

właściwego postępowania w przypadku znalezienia się w przypuszczalnie 

niebezpiecznej sytuacji. Podkreślono wagę aktualności wydarzeń i koniecz-

ności dalszych badań nad zapobieganiem długotrwałemu, masowemu 

przerażeniu i jego skutkom. 
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Psychological aspects of fear of terrorism 

The aim of the work is to draw attention to psychological factors connected 

with fear of increasing threat of terrorism and to the effects of experiencing 

this type of fear. Theoretically the fear of terrorism is considered as a state 

containing components of survival and fear of a sudden, early death. The 

attention is paid to the ways of development of this fear, and effects of 

elevated vigilance to objects, individuals and circumstances which are 

associated with terrorist attack. These factors are connected with basic drive, 

which is an urge for preservation one’s life. Highlighted also approach 

in which operant conditioning for neutral stimulus such as a left luggage 

or adherents of Islam cause fear of terrorism. There are described 

phenomena of cognitive distortions, panic and the effect of awareness of the 

inevitable death – sense of terror, and its consequences. Introduced research 

within a scope of master thesis based on comparison of Terrorism 

Catastrophizing Scale, depression, and perceived hope levels of adult 

inhabitants of London and Warsaw. The work emphasizes a need of planning 

effective preventive impact in the fight against fear’s influence on one’s 

psyche. There is also outlined a need of presenting right conduct in case of 

being in a presumably dangerous situation. Accentuated ongoing character 

of events and circumstances, and pointed out necessity of further research 

onto averting long-lasting, mass fear and terror and its outcomes.  
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System ochrony zdrowia w obliczu terroryzmu  

– szacowanie ryzyka 

Łukasz Michalewski, luki1m@gumed.edu.pl, Katedra i Klinika Medycyny 

Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl 

Marlena Robakowska, mrobakowska@gumed.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego 

i Medycyny Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 

i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

www.gumed.edu.pl 

Piotr Robakowski, probakowski@o2.pl, Instytut Politologii, Wydział Nauk 

Społecznych, Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl 

XXI wiek rozpoczął się niebywałym aktem terroru. Atak na wieże WTC 

w Nowym Jorku zmienił sposób patrzenia świata na terroryzm . Jest on jednak 

zagadnieniem wieloznaczeniowym, ataki podzielić można przeprowadzone 

środkami konwencjonalnymi jak i biologicznymi czy chemicznymi. Innym 

rodzajem terroryzmu może być polityka – kryzys migracyjny stwarza 

zagrożenie na tle cywilizacyjno-epidemiologicznym. Akty terroru kończą się 

wieloma poszkodowanymi, którzy potrzebują pomocy. Pierwszą linią pomocy 

są jednostki ratownictwa medycznego oraz oddziały ratunkowe. Co stało by 

się gdyby przeprowadzono równocześnie atak również na ośrodki medyczne 

zaliczane do tak zwanej infrastruktury medycznej? Atak na największe 

szpitale w Lublinie z jednoczesnym atakiem w komunikacji miejskiej nawet 

przy użyciu konwencjonalnych metod były katastrofalny w skutkach. Stanowi 

to wyzwanie dla służb ratunkowych. Systemy ochrony zdrowia państw 

członkowskich UE borykają się z przeróżnymi problemami: niedobór kadr 

medycznych, deficyt budżetowy, kolejkowanie usług medycznych. Tysiące 

migrantów stanowi dodatkowe obciążenie. Czy podmioty lecznicze są 

przygotowane na atak? W jaki sposób można się przygotować? Akty terroru 

mają na celu wzbudzić strach. Strach objawia się wprowadzaniem coraz 

większych zabezpieczeń, utrudniających poruszanie się, powodujących utratę 

zysków. Jednak w którą stronę należy iść? To kwestia szacowania ryzyka. 

Praca oparta o przegląd literatury.  
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Healthcare system in the face of terrorism  

– risk appraisement 

The 21st century began with an unprecedented act of terror. The attack on 

the WTC towers in New York has changed the way the world looks  

at terrorism. 

However, it is a multi-meaning issue, divides can be divided by conventional, 

biological or chemical means. Another type of terrorism may be politics  

– the migration crisis creates a threat against the background of civilization 

and epidemiology. Terrorist acts end up with many victims who need medical 

help. The first line of assistance are emergency medical units and emergency 

departments. What would happen if the attack were also carried out on 

medical centers included in the so-called critical infrastructure? The attack 

on the largest hospitals in Lublin with simultaneous attack in public 

transport, even with the use of conventional methods, was disastrous. This is 

a challenge for emergency services. 

Health systems of UE member states face various problems: shortage of 

medical personnel, budget deficit, queuing of medical services. Thousands of 

migrants pose an additional burden. 

Are the healing entities prepared for the attack? How can you be prepared? 

Acts of terror are meant to arouse fear. Fear is manifested by the 

introduction of ever-greater safeguards, making it difficult to move, 

resulting in loss of profits. However, which way should you go? It's a matter 

of risk estimation. Work based on literature review.  
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Teoretyczno-historyczny wymiar terroryzmu 

Beata Kuźniarowska, beata.kuzniarowska@gmail.com, Instytut Socjologii, 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, www.socjologia.univ.rzeszow.pl 

W XXI wieku terroryzm jest zjawiskiem wieloaspektowym, ulegającym 

ciągłym przekształceniom. Dlatego wręcz niemożliwe staje się sformu-

łowanie jednej definicji w pełni oddającej sedno tego zjawiska. Terroryzm 

z pozoru może wydawać się wytworem czasów współczesnych, aczkolwiek 

takim nie jest. W piśmiennictwie nie występuje precyzyjne określenie czasu  

ani miejsca pierwszych aktów terrorystycznych. Jednakże przyjęto, iż 

pierwszym w historii terrorystą był Herostrates z Efezu, który w 356 p.n.e. 

podpalił świątynię Artemidy. W związku z powyższym celem pracy było 

omówienie problemów dotyczących kwestii terminologicznych pojęcia 

terroryzmu oraz ewolucja tego zjawiska. W pracy zostały przedstawione 

różne definicje terroryzmu oraz elementy dla nich wspólne. Ponadto została 

przedstawiona ewolucja terroryzmu od roku 356 p.n.e. do czasów 

współczesnych. W oparciu o literaturą przedmiotu oraz artykuły z zakresu 

omawianego tematu została podjęta próba zdefiniowania terroryzmu 

zawierającego najczęściej pojawiające się określenia tego zjawiska. Jednak 

biorąc pod uwagę nieustanną dynamikę zmian w działaniach terrorys -

tycznych powstające definicje terroryzmu wymagają nieustannej aktua-

lizacji. 
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Theoretical and historical meaning of terrorism 

In the 21st century, terrorism is a multi-faceted phenomenon that is 

undergoing constant transformation. Therefore, it becomes impossible to 

formulate a single definition fully renders the essence of this phenomenon. 

Terrorism may seem like a product of modern times, but this is not true. In 

the literature, there is no precise definition of the time or place of the first 

acts of terrorism. However, it was assumed that the first terrorist in history 

was Herostrates from Ephesus, who in 356 BC set fire to the temple of 

Artemis. The aim of the work was to describe problems related to the 

terminological issues of the concept of terrorism and the evolution of this 

phenomenon. The work presents various definitions of terrorism and their 

common elements. It presents the evolution of terrorism since the year 356 

BC to modern times. Based on the literature of the subject and articles 

concerning the topic an attempt was made to define terrorism. However, due 

to the dynamics of changes in terrorist activities, emerging definitions of 

terrorism require constant updating. 
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Terroryzm ekologiczny. Geneza, rozwój, przyszłość 

Wiesław Setlak, anthroposws@gmail.com, Wydział Filologiczny Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, www.ur.edu.pl 

Pojęcie „terroryzmu ekologicznego” należy łączyć z nowym rodzajem 

przemocy, którą można generalnie określić jako przemoc w obronie 

środowiska naturalnego. To forma ekstremizmu ekologicznego, zwana też 

ekoterroryzmem, wyrastająca z przeświadczenia, że negocjowanie z chciwym 

zysku kapitalizmem, eksploatującym zasoby ziemi w sposób daleki od 

jakiejkolwiek racjonalności, jest daremne. Edukacja i propaganda prośrodo-

wiskowa może wpływać na społeczeństwa, nie robi jednak wrażenia na 

właścicielach środków produkcji, zaś instrumenty kontroli prawnej są 

niewystarczająco restrykcyjne. Takie przeświadczenia stanowią źródło 

legitymizacji dla działań ekoterrorystów uciekających się najczęściej do 

aktów środowiskowego sabotażu, określanego mianem monkeywrenchingu 

albo „ekotażu”. Form monkeywrenchingu (ekotażu) jest bardzo wiele i są one 

bardzo zróżnicowane. Niektóre spośród nich, jak np. podpalanie obiektów 

budowanych na terenach ekologicznie wartościowych czy usuwanie znaków 

organizujących bezpieczeństwo na szlakach narciarskich, budzą wiele 

wątpliwości moralnych, jako że godzą bezpośrednio w tych (pracowników, 

narciarzy), którzy nie są odpowiedzialni za decyzje oraz inicjatywy 

przyczyniające się do dewastacji środowiska naturalnego.  
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Ecological terrorism. Origin, development, future 

The concept of „ecological terrorism” should be linked to a new type of 

violence which may generally be described as violence in defence of the 

natural environment. Ecological terrorism is a response of determined 

environmentalists to the too far-reaching anthropopressure putting the 

environment in danger of destruction. It is a form of ecological extremism 

aka eco-terrorism, stemming from the conviction that there is no point in 

negotiating with greedy capitalism irrationally exploiting all the planet's 

resources. Education and pro-environmental propaganda may influence 

societies, yet they do not impress the owners of production means, and legal  

control instruments are not sufficiently restrictive. Such convictions are the 

source of legitimacy for eco-terrorist activity, most frequently resorting to 

acts of environmental sabotage, called monkeywrenching or ecotage. There 

are numerous and variable forms of monkeywrenching (ecotage). Some of 

them, e.g. setting fire to buildings in ecologically valuable areas or removing 

safety signs from skiing routes raise moral doubts as they are aimed at those 

(employees, skiers) who are not responsible for decis ions or initiatives that 

contribute to the destruction of the environment.  
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Terroryzm  

jako doświadczenie medialnie zapośredniczone? 

Przemysław Wrochna, przemyslaw.wrochna@gmail.com, Instytut Socjologii, 

Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl 

Kiedy w 1938 roku amerykańskie radio CBS, przygotowywało adaptację 

powieści H.G. Wellsa pt. „Wojna światów”, nikt nie spodziewał się, że 

audycja będzie miała takie konsekwencje. Słuchowisko, opowiadające 

o inwazji kosmitów na Ziemię potraktowane zostało przez odbiorców jako 

rzeczywiste zagrożenie, przyczyniając się do wybuchu paniki w całym kraju.  

Zdaniem Tomasza Goban-Klasa, media są bardziej wpływowe, gdy 

zagrożona jest stabilność społeczna, np. przez wojnę, kryzys ekonomiczny 

czy terroryzm. Słuchowisko z 1938 roku przygotowane zostało 

w „przededniu” II wojny światowej, kiedy to atmosfera napięcia społecznego 

była na wysokim poziomie. Wtedy ludzie byli skłonni ulec doniesieniom 

medialnym. 

Obecnie wydaje się, że także tkwimy w sytuacji uogólnionej niepewności. 

Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku, a także kolejne akty 

przemocy mające miejsce w Europie (Madryt 2004 rok, Londyn 2005 rok, 

Paryż 2015, Bruksela 2016 rok, Petersburg i Manchester 2017 rok)  zmieniły 

nasz sposób patrzenia na rzeczywistość oraz obnażyły jak kruche może być 

nasze bezpieczeństwo. 

W tak skrojonym świecie media mogą posiadać największą siłę wywierania 

wpływu społecznego, wzmacniając pewne wydarzenia (groźba zamachu) oraz 

wyciszając inne (np. zmiany klimatyczne, kontrowersyjne decyzje 

polityczne). W ten sposób wpływają na to jak postrzegamy rzeczywistość, 

jakie postawy wobec niej przyjmujemy oraz jak w niej funkcjonujemy.  

  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy 

Lublin, 23 lutego 2018 r., Wystąpienia Uczestników 
 

40 

Terrorism as a media-ted experience? 

When in 1938 the American CBS radio was preparing the adaptation of the 

novel H.G. Wells pt. „War of worlds”, nobody expected that the program 

would have such consequences. The audience, talking about the invasion of 

aliens on Earth, was treated by the recipients as a real threat, contributing to 

the outbreak of panic throughout the country.  

According to Tomasz Goban-Klas, the media are more influential when social 

stability is threatened, for example by war, economic crisis or terrorism. The 

audition of 1938 was prepared on the „eve” of World War II, when the 

atmosphere of social tension was at a high level. At that time people were 

willing to report media reports. 

At present, it seems that we are also in a situation of generalized 

uncertainty. The terrorist attacks of September 11, 2001, as well as 

subsequent acts of violence taking place in Europe (Madrid 2004, London 

2005, Paris 2015, Brussels 2016, St. Petersburg and Manchester 2017) have 

changed our way of looking at reality and exposed how fragile it can be our 

safety. 

In such a tailored world, the media may have the greatest strength of 

exerting social influence, strengthening certain events (the threat of an 

attempt) and silencing other (eg climate change, controversial political 

decisions). In this way, they influence how we perceive reality, what 

attitudes we adopt towards it and how we operate in it.  
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Terroryzm  

jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa osobowego VIP 

Tomasz Goryca, tomasz.goryca@wat.edu.pl, Instytut Organizacji i Zarządzania, 

Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Piotr Zaskórski, piotr.zaskorski@wat.edu.pl, Instytut Organizacji i Zarządzania, 

Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Beata Zychowicz, beata.zychowicz@wat.edu.pl, Instytut Organizacji i Zarządzania, 

Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie głównych zagrożeń 

terrorystycznych dla polskiego personelu dyplomatycznego. W pracy 

przedstawiono także rolę Biura Ochrony Rządu, jako instytucji odpo-

wiedzialnej za ochronę polskich dyplomatów w miejscach zagrożonych 

terroryzmem. W pracy przeanalizowano dotychczasowe zamachy na 

przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego oraz chroniących ich 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Analizie poddano również przesłanki 

predysponujące polski korpus dyplomatyczny jako potencjalny cel ataków 

terrorystycznych oraz główne cele działalności terrorystycznej skierowanej 

przeciwko przedstawicielom polskiego korpusu dyplomatycznego. W pracy 

zastosowano teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza i synteza. 

Analizie poddana została literatura polska i międzynarodowa z zakresu 

terroryzmu oraz ochrony osób. Ponadto zweryfikowano wstępnie tezę, że 

pomimo istnienia zagrożeń związanych z przeprowadzeniem zamachów 

terrorystycznych, Polska posiada odpowiednie służby i instytucje do 

przeciwdziałania temu zjawisku. Wskazane byłoby jednak, aby wyposażenie 

takich służb jak Biuro Ochrony Rządu było możliwie najlepsze aby móc 

skutecznie chronić przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego, 

niezależnie od miejsca oraz zagrożenia.   



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy 

Lublin, 23 lutego 2018 r., Wystąpienia Uczestników 
 

42 

Terrorism as a source of threat to VIP personal security 

The aim of the article is to present the main terrorist threats for Polish 

diplomatic staff. The article also presents the role of Government Protection 

Bureau, as an institution responsible for protection Polish diplomats in 

places threatened by terrorism. The article analyses previous attacks on 

Polish diplomatic staff and protecting theirs officers of Government 

Protection Bureau. It also analyses predispositions Polish diplomatic staff as 

a potential target of terrorist attacks and the main objectives of terrorist 

activity directed against representatives Polish diplomatic staff.  

The article utilises theoretical research such as analysis and synthesis. The 

analysis covered the Polish and foreign literature in the field of terrorism 

and protection of persons. In addition, the thesis was verified init ially that 

despite the existence of threats related to the terrorist attacks Poland has 

appropriate services and institutions to counteract this phenomenon. It 

would be advisable, however, that the provision of services such as the 

Government Protection Bureau would be the best as possible to protect 

effectively representatives Polish diplomatic staff, regardless of location or 

danger. 
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Wybrane zagadnienia  

z problematyki terroryzmu samobójczego 

Tomasz Berdzik, tomaszberdzik@wp.pl, Koło Naukowe Studentów Prawa 

i Administracji „Jurysta”, Sekcja Kryminologii i Kryminalistyki, Krakowska Akademia 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, www.ka.edu.pl 

W dzisiejszych czasach doniesienia medialne poruszające zjawisko 

terroryzmu samobójczego utrwalają w świadomości społecznej szereg 

schematów opartych w dużej mierze na uogólnieniach.  

Z punktu widzenia badań naukowych tego rodzaju poczynania mogą 

zmierzać do powstawania licznych przekłamań oddziaływających ujemnie na 

rzeczywiste oblicze tej specyficznej kategorii terroryzmu. 

Zgłębiając problematykę przedmiotowego  zagadnienia autor polemizuje 

z najczęściej powielanymi mitami starając się sprostować je, tak aby ukazać 

stan faktyczny w oparciu o specjalistyczną literaturę naukową zarówno 

polską jak i zagraniczną. 

Współcześnie, z uwagi na postęp technologiczny terroryści w celu 

pozbawienia życia i zdrowia znacznej liczby ofiar sięgają po nietuzinkowe 

metody działania, nie ograniczając się do tych wypracowanych w przeszłości 

takich jak samochód-pułapka, czy też pas szachida. 

Poniekąd dobór taktyki polegającej na przeprowadzeniu tego rodzaju 

zamachu uwarunkowany jest przez szereg zróżnicowanych czynników 

kształtujących modus operandi terrorysty ponoszącego śmierć samobójczą.  

Fundamentalnym założeniem pracy jest przeanalizowanie wyselekcjo-

nowanych studium przypadku pod względem czynników stanowiących ogół 

modus operandi, na tle suicydologii jednostek dopuszczających się 

wspomnianych zamachów. 

Prelegent kieruje swoje wystąpienie do osób zainteresowanych 

poszerzeniem swojej wiedzy w przedmiocie kryminologii, suicydologii  jak 

również szeroko pojętych uwarunkowań kryminogennych  
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Selected issues concerning suicidal terrorism 

Nowadays thanks to media reports on the cases of suicidal terrorism some 

schemes are perpatuated which are mainly based on generalisations.  

According to scientific researches, those actions may result in numerous 

misstatements, having some negative impact on the real situation.  

Exploring the issue, the author argues with the most common myths and 

tries to rectify them in order to show the actual conditions according to the 

specialized scientific literature both Polish and foreign.  

In modern times, due to the great technological advancement, terrorists use 

unconventional methods in order to kill as many people as possible. Their 

killing methods are not only limited to those which were functioning for 

many years in the past, such as a car bomb or a suicide vest.  

Choosing the particular tactics of the terrorist attack depends to some extent 

on number of various factors that contribute to modus operandi of the 

terrorist who kills himself in the attack. 

The fundamental assumption of the work is to investigate selected case 

studies taking into consideration factors adding up to the overall modus 

operandi, at the background of suicidology of the individuals participating in 

suicidal attacks. 

The speaker addresses his presentation to peopte interested in broadening 

their knowledge in fields of criminology, suicidology but also criminal 

determinants in a broader sense. 
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Zagrożenie Europy ekstremizmem lewicowym 

Sławomir Moroz, inspek236@gmail.com, Akademia Wojsk Lądowych, 

www.awl.edu.pl 

Przedstawiona praca była próbą analizy stosunków społeczno-

politycznych panujących obecnie w Europie i porównanie ich do sytuacji 

społeczno-politycznej w Europie w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, na fali zarysowującego się 

kryzysu gospodarczego oraz społeczno-politycznego w zachodniej Europie, 

wśród studentów oraz części intelektualnych elit, odrodziła się ideologia 

lewicowa odrzucająca istniejące stosunki społeczne i polityczne. Lewicowi 

ideolodzy wskazywali na potrzebę stworzenia nowego ładu społeczno-

politycznego opartego na nowych sprawiedliwszych zasadach. Ideologia ta 

wspierana przez blok państw socjalistycznych przyczyniła się do powstania 

szeregu grup terrorystycznych, które przez dziesięciolecia stanowiły 

zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego w Europie 

zachodniej. Po upadku bloku wschodniego i globalizacji wpływającej na wiele 

sfer życia społecznego i polityczno-gospodarczego, ideologia lewicowa 

ponownie stała się atrakcyjna dla części grup społecznych. Dokonując analizy 

rozwoju sytuacji społeczno-politycznej w obu branych pod uwagę okresach 

uwidocznione zostały podobieństwa wyznawanej ideologii oraz sposób 

zachowań i działalności niektórych grup i organizacji lewicowych mogących 

w niedalekiej przyszłości doprowadzić do odrodzeniem się terroryzmu 

lewicowego w Europie. 
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Left-wing extremism threat to Europe 

The article entitled “Left-wing extremism threat to Europe” is an attempt 

analysing the socio-political relations that currently exist in Europe, and 

comparing them with the socio-political situation in Europe in the sixties of 

the twentieth century. In the sixties of the last century, on the rising tide of 

the emerging economic and socio-political crisis in Western Europe, 

amongst students and some of the intellectual elites, left-wing ideology 

revived which rejected the existing social and political relations. Left-wing 

ideologist pointed out the need to create a new socio-political order based on 

new fairer principles. This ideology supported by a bloc of socialist countries 

has contributed to a number of terrorist groups coming into existence, which 

for decades have constituted a threat for the internal, as well as the external 

security in Western Europe. Upon the collapse of the Eastern Block and with 

the globalization affecting numerous social spheres, as well as political and 

economic spheres, the left-wing ideology has once again become attractive 

for some of the social groups. When performing the analysis of the 

development of the socio-political situation in both examined periods of 

time we have demonstrated the similarities of the supported ideology and 

the patterns of behavior and activities of some of the left-wing groups and 

organizations which, in the future, could lead to the revival of lest -wing 

terrorism in Europe. 
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Zasady stosowania ochrony informacji niejawnych 

a zagrożenia terrorystyczne i sabotażowe 

Beata Zychowicz, beata.zychowicz@wat.edu.pl, Wydział Cybernetyki, Instytut 

Organizacji i Zarządzania, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowa 

Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Tomasz Goryca, tomasz.goryca@wat.edu.pl, Wydział Cybernetyki, Instytut 

Organizacji i Zarządzania, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowa 

Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Celem pracy było wskazanie zasad stosowania zabezpieczeń przed 

zamachem terrorystycznym lub sabotażem dla jednostek organizacyjnych, 

w których przetwarza się informacje niejawne krajowe, Paktu 

Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej jak również Europejskiej Agencji 

Kosmicznej. W pracy przedstawiono rolę Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jako instytucji 

odpowiedzialnej za nadzór i funkcjonowanie systemu ochrony informacji 

niejawnych, w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich właściwości, 

wskazując rekomendowane metody bezpieczeństwa dla środków przeciw 

terrorystycznych i przeciw sabotażowych. W pracy przeanalizowano dotych-

czasowe metody funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych 

w jednostkach organizacyjnych pozostających we właściwości ABW oraz SKW. 

Ponadto przedstawiono szczególne wymagania dotyczące stosowania środków 

bezpieczeństwa fizycznego przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych 

oraz zadania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

kierowników jednostek organizacyjnych. W analizie uwzględniono istotę 

i elementy zabezpieczeń przed atakami terrorystycznymi i sabotażowym, 

obiektów oraz pomieszczeń, w których przetwarza się informacje niejawne. 

Systemowe podejście do badanego obszaru wymagało charakterystyki podstaw 

prawnych. W pracy zastosowano empiryczne metody badawcze, takie jak 

analiza i synteza. W pracy udowodniono, że istotnym elementem w ochronie 

informacji niejawnych przed atakiem terrorystycznym lub sabotażem jest 

fizyczne i proceduralne przeciwstawienie się zagrożeniu, z uwzględnieniem 

zastosowanych środków zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organiza-

cyjnych w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju. 
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Rules for the protection of classified information  

and terrorist and sabotage threats 

The aim of the article is to indicate the rules for the application of 

safeguards against terrorist attacks or sabotage for organizational units,  

in which the national classified information, the North Atlantic Treaty, the 

European Union as well as the European Space Agency are processed.  

The article presents the role of the Internal Security Agency and the Military 

Counterintelligence Service, as the institution responsible for supervision 

and functioning of the secret information protection system,  

in organizational units remaining in their properties, indicating the 

recommended security methods for counter-terrorist and counter-sabotage 

measures. 

The article analyzes the existing methods of functioning of the system of 

protection of classified information in organizational units remaining in the 

ABW and SKW properties. In addition, specific requirements regarding the 

application of physical security measures intended to protect classified 

information and the task of a plenipotentiary for protection of classified 

information of heads of organizational units are presented. 

The analysis takes into account the essence and elements of security against 

terrorist and sabotage attacks, objects and premises where classified 

information is processed. The systematic approach to the studied area 

required the characterization of legal grounds. The article uses empirical 

research methods, such as analysis and synthesis. The study proved that an 

important element in the protection of classified information against 

terrorist attack or sabotage is physical and procedural opposition to the 

threat, taking into account the physical, technical and organizational 

security measures in compliance with the legal provisions in force in our 

country. 
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