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Wystąpienie ustne 

Ekoterroryzm – ewolucja metody.  

Od kontroli obywatelskiej do przejęcia kompetencji 

władzy publicznej. Wybrane przykłady 

Anna Maria Krawczyk, annamkrawczyk@interia.pl, Stowarzyszenie Przywrócić 

Prawo – Komitet Krakowski 

Celem pracy było zwrócenie uwagi na problem ewolucji sposobu działania 

ekoterrorystów w kierunku działań zakamuflowanych, wykorzystujących 

struktury i procedury instytucji państwowych oraz przepisy prawa, szcze-

gólnie w obszarze interpretacji, do terroryzowania poszczególnych obywateli 

i całych grup społecznych, oraz używających mechanizmów obywatelskiej 

kontroli państwowych instytucji, do praktycznego ich ubezwłasnowolnienia 

i sterowania nimi. Badania oparte na analizie spraw osób, którym 

organizacje pozarządowe odebrały zwierzęta, wywiadach i informacji 

publicznej z instytucji uczestniczących w takich sprawach prowadzą do 

wniosku, że przekształcanie ważnej zdobyczy demokracji, jaką miała być 

kontrola obywatelska w instrument przejęcia kompetencji władzy publicz-

nej, stanowi nową metodę terroru, bardzo niebezpieczną, bo skutkującą 

stosunkowo szybkim demontażem państwa prawa, destabilizacją gospodarki 

i eliminowaniem praw i wolności człowieka, przy tym trudną do rozpoznania 

i jak dotąd niedostrzeganą lub bagatelizowaną przez władzę publiczną. 

Założeniem do dalszych badań jest ustalenie skali zjawiska, która wstępnie 

została oceniona jako istotna. W aspekcie praktyki wskazano na pilną 

potrzebę ustalenia kryteriów do rozróżniania kontroli obywatelskiej od 

przejmowania kompetencji władzy publicznej oraz dobranie narzędzi dla 

przeciwdziałania temu zagrożeniu.  
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Ecoterrorism – evolution of the method.  

From civic control to taking over the powers  

of public authority. Selected examples 

The aim of the work was to draw attention to the problem of the evolution 

of the way eco- terrorists operate towards camouflaged activities, using 

structures and procedures of state institutions and legal provisions, 

especially in the area of interpretation, to terrorize individual citizens and 

entire social groups, and using mechanisms of civic control of state 

institutions, for practical their incapacitation and control. Research based 

on the analysis of cases of people whose animals were taken away by non -

governmental organizations, interviews and public information from 

institutions participating in such cases lead to the conclusion that 

transforming an important achievement of democracy, which was supposed 

to be civic control, into an instrument of taking over the powers of public 

authority, is a new method of terror, very dangerous, because it results in 

a relatively quick dismantling of the rule of law, destabilization of the 

economy and elimination of human rights and freedoms, at the same time 

difficult to recognize and so far overlooked or underestimated by public 

authorities. The assumption for further research is to determine the scale of 

the phenomenon, which was initially assessed as significant. In terms of 

practice, the urgent need to establish criteria for distinguishing between 

civic control and taking over the powers of public authority, and the 

selection of tools to counteract this threat, was indicated. 
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Gość Honorowy 

Globalny wymiar współczesnego terroryzmu 

dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa 

Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 

W XXI wieku terroryzm przeszedł daleko idącą ewolucją. Za sprawą  

al-Kaidy i ataków na World Trade Center Pentagon nieodwracalnie zmienił 

się oblicze terroryzmu. Od tamtego czasu należy wskazać na kilka cech cha -

rakterystycznych, które sprowadziły terroryzm do jednego z największych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego.  Przede wszystkim jest to 

nielinearnie rozłożone zagrożenie, które występuje na całym świecie. W ten 

sposób nie można mówić o tym, aby jakikolwiek obszar zamieszkały przez 

ludzi był wolny od zagrożenia terroryzmem. Dodatkowym elementem jest 

kosmopolityzm terrorystów (stanowi to dziedzictwo al-Ka’idy), w ramach 

którego nie identyfikują się oni w wielu przypadkach z konkretnym 

terytorium, a ich ideologia ma zasięg globalny. Wykorzystywanie nowo-

czesnych możliwości technologicznych, w tym informatycznych pozwala 

uzyskać terrorystom maksymalny rozgłos, o jakim jeszcze ponad 20 lat temu 

mogli tylko pomarzyć. W tej aurze terroryzm przechodzi ciągłą ewolucję. 

Obecnie nawet po upadku Państwa Islamskiego (ISIS) i wyraźnym schyłku 

al-Ka’idy czekają nas nowe wyzwania i zagrożenia związane z terroryzmem. 

W wystąpieniu znajdą się odpowiedzi na pytania odnoszące się do 

aktualnego stanu zmian współczesnego terroryzmu; możliwych zagrożeń 

i metod stosowanych przez terrorystów; miejsca i rozwoju cyberterroryzmu 

oraz próba odpowiedzi o przyszłość terroryzmu islamskiego motywowanego 

czynnikiem religijnym. 
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Gość Honorowy 

Płeć terroryzmu. Problem „dodawania kobiet” 

w badaniach nad terroryzmem 

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz., Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski 

„Dodawanie kobiet” do rozważań nad terroryzmem podyktowane jest ich 

coraz większą aktywnością w obrębie poszczególnych organizacji i nurtów 

terrorystycznych. Celem wystąpienia jest wykazanie ewolucji krytycznego 

myślenia o terrorystkach, które podobnie jak mężczyźni generują poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa państw współczesnych i całych społeczności. 

Istnieje wyraźny trend ujmowania udziału kobiet w przez pryzmat debaty 

o pozycji kobiety w życiu publicznym. Często rola kobiet jest pomijana lub 

ukazywana jako ofiara przemocy, a nie jej sprawczyni. Wykluczanie grupy 

społecznej identyfikowanej przez cechę biologiczną, jaką jest płeć, stanowi 

poważne wyzwania dla efektywnego przeciwdziałania przestępstwom 

o charakterze terrorystycznym. Intencją prelegentki jest sprowokowanie 

słuchaczy do odrzucenia „muskularnego myślenia” i podjęcie wysiłku 

zrozumienia istoty włączania kobiet i ich doświadczenia w całokształt 

rozważań o terroryzmie, radykalizacji i antyterroryzmie.  
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Gość Honorowy  

Polaryzacja zagrożeń terrorystycznych  

w kontekście geopolityki 

dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS, Katedra Prawa Międzynarodowego 

Publicznego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej 
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Wystąpienie ustne 

Projektowanie i technologia ekokompozytów wysokich 

wytrzymałości wpływających na ograniczenie 

uszkodzeń mechanicznych konstrukcji budowlanych 

w wyniku działań terrorystycznych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG 

(LBW), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, 

https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/wydzial/struktura/laboratorium-badawcze-

wig; https://laboratorium.wig.wat.edu.pl/, https://www.wig.wat.edu.pl/ 

Zbigniew Szcześniak, zbigniew.szczesniak@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Spe-

cjalnego (ZBS), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, 

https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/wydzial/struktura/instytut-inzynierii-

ladowej/zaklady/budownictwa-specjalnego, https://www.wig.wat.edu.pl/ 

Temat rozdziału dotyczy zagadnień projektowych i technologicznych 

ekokompozytów cementowych ze zwróceniem uwagi na problematykę 

ograniczenia skutków terroryzmu, tj. uszkodzenia mechaniczne generowane 

oddziaływaniami dynamicznymi na materiał lub elementy konstrukcyjne 

obiektów budowlanych. Opisane przykłady ekokompozytów cementowych 

stanowią nową rodzinę wysokowytrzymałych lub wysokiej wytrzymałości 

ekomateriałów konstrukcyjnych mogących znaleźć zastosowanie w budow-

nictwie specjalnym, obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa 

i obronności państwa. Przedstawiono charakterystykę składników ekokom-

pozytów, tj. nowe spoiwa hydrauliczne o obniżonym śladzie węglowym, eko-

domieszki upłynniające na bazie odpadów rolniczych, frakcje granulatów 

szkła sodowego porecyklingowego oraz dodatki odpadowe w postaci kordów 

stalowych z recyklingu opon. Zawarto nowe podejście inżynierskie promujące  

rozwiązania proekologiczne na etapie doboru jakościowego i ilościowego 

składników receptur ekokompozytów cementowych, tj. wykorzystywanie 

przemysłowych pylastych odpadów wiążących generowanych w procesach 

energetycznego spalania paliw kopalnych jak również zastosowanie 

odpadów branży motoryzacyjnej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych  
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w zakresie statycznego i dynamicznego oddziaływania obciążenia, tj. wy-

trzymałość charakterystyczna na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie 

przy zginaniu i rozłupywaniu oraz badanie dzielonym prętem Hopkinson’a 

dla próbek cylindrycznych. 

Design and technology of high-strength ecocomposites 

affecting the reduction of mechanical damage 

to building structures as a result of terrorist activities 

The topic of the chapter concerns the design and technological issues of eco -

cement composites, paying attention to the issue of reducing the effects of 

terrorism, i.e. mechanical damage generated by dynamic impacts on the 

material or structural elements of buildings. The described examples of 

cement ecocomposites constitute a new family of high-strength or high-

strength ecoconstruction materials that can be used in special construction, 

objects particularly important for the safety and defense of the country. The 

characteristics of ecocomposite components, i.e. new hydraulic binders with 

a reduced carbon footprint, ecofluxing additives based on agricultural waste, 

post-recycled sodium glass granulate fractions, and waste additives in the 

form of steel cords from the recycling of tires are presented. A new 

engineering approach has been shown to promote pro-ecological solutions 

at the stage of qualitative and quantitative selection of components for eco-

cement composites recipes, i.e. the use of industrial dusty binding waste 

generated in the processes of energy combustion of fossil fuels, as well as 

the use of waste from the automotive industry. The results of laboratory 

tests in the field of static and dynamic load impact, i.e. characteristic 

compressive strength, tensile strength for bending and splitting, and the 

split Hopkinson rod test for cylindrical samples are presented.  
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Poster naukowy 

Środki techniczne i metody zabezpieczeń 

przed piractwem i terroryzmem morskim 

Agata Krystosik-Gromadzińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu 

Piractwo i terroryzm morski są poważnym zagrożeniem dla bezpie-

czeństwa transportu morskiego tj. załóg, pasażerów, statków, ładunków, 

a także ekosystemów. Często są traktowane jako to samo zagrożenie, jednak 

różni je wiele. Np. terroryzm morski może być wymierzony przeciwko 

jednemu lub kilku państwom, instytucjom, ludności; terrorystom zależy na 

rozgłosie, a piraci wolą zostać niezidentyfikowani.  O ile pierwsze zjawisko 

jest zagadnieniem znanym od początków żeglugi, o tyle terroryzm jest 

problemem stosunkowo nowym.  

W publikacji przedstawiono historię ich występowania na morzu, pobudki 

działań piratów i terrorystów oraz ich konsekwencje. Dokonano przeglądu 

literatury przedmiotu. Przeanalizowano uregulowania prawne. Usystema-

tyzowano definicje pojęć. Wyodrębniono czynniki odróżniające piractwo od 

terroryzmu. Wskazano metody zaradcze formalno-prawne oraz środki 

techniczne zapobiegania i walki z piractwem oraz terroryzmem na arenie 

międzynarodowej. Opisano wspólne inicjatywy legislacyjne oraz programy 

działań. Oceniono skuteczność stosowanych na statkach środków technicznych 

z uwzględnieniem zintegrowanych systemów oraz zabezpieczeń procedu-

ralnych, jak również efektywność ochrony jednostek przez wyspecjalizowane 

grupy oraz konwoje.  

 

  



VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy,  

17 lutego 2023 r., Wystąpienia  

 

19 

Technical measures and methods of protection  

against piracy and maritime terrorism 

Piracy and maritime terrorism are a serious hazard to the maritime 

transport, i.e. crews, passengers, ships, cargo and ecosystems. They are 

often considered to be the same threat, but in fact they are very different. 

For example, the terrorism can threaten one or more states, institutions, and 

people while piracy is local; terrorists want wide attention, and pirates 

prefer to remain unidentified. While the first phenomenon is an issue known 

since the beginning of shipping, terrorism is a relatively new problem. In the 

publication the history of their occurrence at sea, the motives and 

consequences of pirates and terrorists’ actions have been presented. 

A review of the literature on the subject has been made. Regulations have 

been classified and analysed. Definitions of terms have been systematized. 

Factors distinguishing piracy from terrorism have been distinguished. 

Methods of formal and legal as well as technical means of security and 

combating piracy and terrorism on the international arena have been 

indicated. Legislative initiatives and action programs have been described. 

The effectiveness of technical means used on ships, including integrated 

systems and procedural ones, has been assessed, as well as the effectiveness 

of protection of vessels by specialized groups and convoys.  
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Wystąpienie ustne 

Terroryzm państwowy w okresie rządów Álvaro Uribe – 

los falsos positivos 

Daria Konarska, dariakonarska@o2.pl, Instytut Amerykanistyki i Studiów 

Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet 

Jagielloński 

W porównaniu do innych regionów świata, Ameryka Łacińska jest 

miejscem, gdzie w wielu krajach stosowany był terroryzm państwowy. 

Najbardziej znanymi przykładami są rządy Augusto Pinocheta w Chile oraz 

ostatnia dyktatura wojskowa w Argentynie. Jednakże również w Kolumbii 

stosowano terroryzm państwowy.  

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę falsos positivos, czyli 

„fałszywie pozytywnych”. To praktyka stosowana podczas, gdy urząd 

prezydenta pełnił Álvaro Uribe Véleza (2002-2010). Wystanie oparto na 

hipotezie głoszącej, że terroryzm państwowy w okresie rządów Álvaro Uribe 

miał na celu doprowadzenie do zniszczenia partyzantek nie  zważając na 

ofiary cywilne, co nie jest nową praktyką, lecz kontynuacją działań 

podejmowanych przez poprzednich prezydentów. Pierwsza część artykułu 

zawiera teoretyczną refleksję na temat koncepcji terroryzmu państwowego. 

Następnie przedstawiony został kontekst historyczny stygmatyzacji 

ugrupowań partyzanckich jako organizacji stanowiących zagrożenie dla 

funkcjonowania Państwa kolumbijskiego. W ostatniej części zaprezen-

towano analizę falsos positivos jako przykładu terroryzmu państwowego.  
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State terrorism during the presidency of Álvaro Uribe – 

los falsos positivos 

In comparison to other regions of the world, Latin America is a place where 

state terrorism has been used in many countries. The most famous examples 

are the rule of Augusto Pinochet in Chile and the last military dictatorship 

in Argentina. However, state terrorism has also been used in Colombia.  

This article deals with the issue of the "false positives", that is, the practice 

used when the office of president was held by Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010). The text is based on the hypothesis that state terrorism during the 

presidency of Álvaro Uribe was aimed at destroying guerrillas regardless of 

civilian casualties, which is not a new practice, but a continuation of actions 

taken by previous presidents. The first part of the article contains 

a theoretical reflection on the concept of state terrorism. Subsequently, the 

paper takes into consideration the historical context of the stigmatization 

of guerrilla groups as organizations posing a threat to the functioning of the 

Colombian State. The last part presents the analysis of the "false positives" 

as an example of state terrorism. 
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Wystąpienie ustne 

Terroryzm skrajnie prawicowy w latach 2015-2022. 

Wybrane trendy globalne i regionalne 

Marta Sara Stempień, marta.stempien@uph.edu.pl, Instytut Nauk o Bezpie-

czeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, www.uph.edu.pl 

Skrajnie prawicowy terroryzm na Zachodzie nasilił się wraz z rosnącymi 

niepokojami politycznymi, polaryzacją i wzrostem popularności populi-

stycznych partii politycznych. Zakłada się, że ten rodzaj terroryzmu jest 

powiązany z niestabilnością polityczną, zamieszkami, demonstracjami 

i zabójstwami politycznymi. Historycznie, większość motywowanych poli-

tycznie działań terrorystycznych na Zachodzie była prowadzona przez grupy 

i jednostki skrajnie lewicowe. Obecnie motywowane politycznie incydenty 

terrorystyczne są klasyfikowane jako skrajnie prawicowe. W 2019 r. 

epicentrum terroryzmu dżihadystycznego przesunęło się z regionu MENA do 

Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej, podczas gdy skrajnie prawicowy 

terroryzm i przemoc polityczna stanowiły rosnące zagrożenie na Zachodzie. 

Według Globalnego Indeksu Terroryzmu, w 2019 r. 89 ze 108 zgonów 

spowodowanych terroryzmem na Zachodzie zostało dokonanych przez 

skrajnie prawicowych ekstremistów. Terroryzm skrajnie prawicowy był przez 

ostatnie dwie dekady bardziej zabójczy niż terroryzm skrajnie lewicowy, ale 

nie aż tak jak terroryzm islamski. Na Zachodzie ataki skrajnie prawicowe 

spowodowały średnio 0,86 ofiar śmiertelnych na incydent, znacznie więcej 

niż 0,11 zgonów na atak w przypadku ataków skrajnie lewicowych, ale także 

znacznie mniej niż 4,49 zgonów w przypadku islamskiego terroryzmu. Celem 

referatu jest charakterystyka zjawiska terroryzmu skrajnie prawicowego na 

Zachodzie oraz odpowiedź na następujący problem badawczy: Czy skrajnie 

prawicowy terroryzm jest obecnie większym zagrożeniem na Zachodzie niż 

terroryzm islamski? 
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Far-right terrorism in years 2015-2022.  

Selected global and regional trends 

Far-right terrorism in the West has increased in tandem with rising political 

unrest, polarisation, and the increase in popularity of new political 

movements and populist political parties. Thus, this type of terrorism is an 

example of political instability, along with riots, violent demonstrations, 

and political assassinations. Historically, the majority of politically-moti-

vated terrorism in the West has been carried out by far-left groups and 

individuals. Now politically-motivated terrorist incidents in the West are 

now classified as far-right. In 2019 the epicentre of jihadist terrorism has 

shifted, from the MENA region to sub-Saharan Africa and South Asia, while 

far-right terrorism and politically-related violence is a growing threat in the 

West. According to the Global Terrorism Index, in 2019, 89 of the 108 deaths 

from terrorism in the West in 2019 were carried out by far-right extremists. 

Far-right terrorism has been more lethal than far-left terrorism over the past 

two decades, but not as lethal as Islamist terrorism. Far-right attacks have 

caused an average of 0.86 deaths per incident, much higher than the  

0.11 deaths per incident for far-left attacks, but also substantially lower than 

the 4.49 for radical Islamist terrorism in the West. The aim of the paper is to 

characterize the phenomenon of far-right terrorism in the West and to 

answer the following research problem: whether far-right terrorism is now 

a greater threat in the West than Jihadi-oriented terrorism? 
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VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, 
perspektywy odbyła się 17 lutego 2023 roku. 

Głównym celem Konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów 
między uczestnikami, integracja środowiska naukowego, a także dyskusja 
na temat terroryzmu. Podczas Wydarzenia zwróciliśmy szczególną uwagę 
na takie zagadnienia, jak m.in.: zagrożenia terrorystyczne, ekoterroryzm, 
czy globalne lub regionalne wymiary terroryzmu. W tematykę Konferencji 
wprowadzili nas Goście Honorowi: dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. 
(Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB (Wyższa 
Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni) oraz 
dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej). Uczestnicy Wydarzenia mieli możliwość przedstawienia swoich prac 
badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru 
naukowego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

Organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Terroryzm – 
zagrożenia, prewencja, perspektywy była Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL.


