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B E Z P I E C Z E Ń S T W O  N A R O D O W E

mgr Ewa JAKUBIAK1

SPOŁECZEŃSTWO WOBEC ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Słowa kluczowe: terroryzm, bezpieczeństwo, zagrożenie, społeczeństwo

STRESZCZENIE

W naszym kraju terroryzm jest zjawiskiem niespotykanym, znany jest wyłącznie z filmów lub 
z komunikatów medialnych informujących o kolejnych zamachach. Niedostatek edukacji w tym 
zakresie oraz słaba kampania informacyjna społeczeństwa powodują, że wiedza o terroryzmie 
jest znikoma. Punkt widzenia terroryzmu uległ jednak zmianie po zamachach z 11 września 
2001 r., wtedy terroryzm został uznany za głównego nieprzyjaciela ludzkości. Wobec tego Polska 
stanęła przed problemem określenia swojego stanowiska wobec międzynarodowego terroryzmu.
W artykule starano się ukazać istotę terroryzmu, która wbrew pozorom nie jest łatwa do okre-
ślenia, ponieważ nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji. Powyższe zamierzenia 
zostały zrealizowane w oparciu o analizę wybranych pozycji literatury przedmiotu i artykułów 
dotyczących zjawiska terroryzmu. Poza tym przeprowadzono analizę wyników badań własnych.

Pojęcie terroryzmu i jego rodzaje

We współczesnym świecie terroryzm jest tą formą przemocy, która przejawia 
się we wszystkich sferach życia i ma różne oblicza. Często również wynikać może 
z przesłanek czysto chuligańskich, o czym mogą świadczyć akty agresji ludzi w bar-
dzo młodym wieku.

Największym zagrożeniem jest to, że terroryści zawsze atakują niespodzie-
wanie, używają do swych celów różnej broni i nie zawsze pobudki ich działania są 

1 mgr Ewa Jakubiak jest doktorantką Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Aka-
demii Sztuki Wojennej.
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łatwe do określenia. Z tego powodu obserwuje się na całym świecie podejmowanie 
różnorakich środków prawnych, militarnych i edukacyjnych, które mają zapobiegać 
rozszerzaniu się tej formy przemocy.

Zjawisko terroryzmu jest dość trudne do zdefiniowania. Wynika to z wielo-
płaszczyznowości i niejednoznaczności motywów, a także z odmienności punktu 
widzenia uczestników ewentualnych wydarzeń2. Skutkiem tego jest fakt, iż można 
tworzyć różne definicje, które charakteryzować będą tylko konkretny przypadek, 
nie znajdując zastosowania w odniesieniu do innych sytuacji.

Termin terroryzm wywodzi się z języka greckiego: greckie treo – znaczy” drżeć, 
bać się”, „stchórzyć, uciec”, oraz języka łacińskiego: łacińskie terror – oris – ozna-
cza strach, trwoga, przerażenie, straszyć3. Jedna z definicji mówi, iż terroryzm to 
zmienna w czasie i przestrzeni metoda działalności politycznej. Uwzględnia ona 
tradycję i sposoby walki politycznej charakterystyczne dla danej kultury politycz-
nej (cywilizacji). Jest nielegalna w świetle obowiązującego prawa stanowionego 
(państwowego). Terroryzm oddziałuje na sferę psychiki ludzkiej i wprowadza stan 
poczucia zagrożenia i strachu u adresatów zamachów (zarówno bezpośrednich, 
jak i pośrednich) oraz wymusza na nich określone zachowania, zgodne z celami 
stosujących ją uczestników polityki4.

Według kolejnej definicji, terroryzm jest szczegółowym rodzajem działalno-
ści, skierowanej zarówno przeciwko państwu (nastawionej na jego destrukcję), 
jak również przeciwko społeczeństwu, które atakuje. Powoduje ofiary wywołując 
atmosferę strachu. Jego ofiarami są politycy, wojskowi, policjanci, a także zwykli 
obywatele, bez względu na płeć, wiek, czy wykształcenie5. W definicji sił zbrojnych 
USA: „(Terroryzm to) skalkulowane użycie przemocy lub groźba użycia przemocy; 
czego celem jest wymuszenie lub zastraszanie rządów lub społeczeństw dla osią-
gnięcia celów politycznych, religijnych lub ideologicznych”6.

Terroryści stale udoskonalają swój arsenał walki. Wytwarza się bardzo nie-
bezpieczna sytuacja – szczególnie w czasie, kiedy czujność społeczeństw jest syste-
matycznie usypiana na okoliczność ewentualnego zagrożenia poprzez częstą eks-

2 W. Zubrzycki, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Warszawa 2011, 
s. 15.

3 E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpie-
czeństwem, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 137.

4 R. Grosset, M. Anszczak, K. Karolczak, Z. Ciekanowski, Zabić tysiące, przestraszyć 
miliony. Zagrożenia terrorystyczne i szanse na skuteczną obronę, Warszawa 2009, s. 17.

5 J. Szafrański, Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terrory-
zmem, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2004, s. 5.

6 D. Duda, Terroryzm Islamski, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, 2006, s. 11.
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ploatację tematu „terroryzm” w różnych przekazach prasowych, fabularyzujących, 
w filmie. M. Borucki przedstawia cel walki terrorystów w oparciu o analizę założeń 
ideowych ugrupowań terrorystycznych, od terrorystów palestyńskich po działania 
Czeczenów w walce z Moskwą. Punktem wyjścia rozwiązań autora na ten temat są 
wydarzenia z 11 września w Stanach Zjednoczonych. Autor nadmienia także o zwal-
czaniu terroryzmu we współczesnym świecie. Wyraża niezadowolenie ze słabości 
działań ONZ w tym zakresie, o niezrealizowaniu założeń „Karty atlantyckiej7”. 
Terroryści udowodnili, że są w stanie działać w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej.

M. Borucki poświęca dużo uwagi naszemu krajowi, jako potencjalnemu celowi 
ataków terrorystycznych. Wskazuje na działania prewencyjne władz naszego kraju, 
ale wskazuje także na niedogodności dla zwykłego obywatela.

Wydarzenia w drugiej połowie XX wieku przewartościowały pobudki ideolo-
giczne terroryzmu. W czasie ogromnego postępu nauki, milowych odkryć nauko-
wych we wszystkich dziedzinach nauki, nastąpił jego szybki rozwój. Wynika on 
z pobudek religijnych, irracjonalnych oraz działań terrorystycznych jeszcze precy-
zyjnie nieokreślonych, do czego należy zaliczyć częste zdarzenia tego typu w USA. 
Właściwie są to ataki bez żadnego racjonalnego wytłumaczenia – zabijanie dla 
zabijania. Często przy tym ginie zamachowiec w wyniku śmierci samobójczej. Żaden 
kraj we współczesnym świecie nie jest bezpieczny wobec takiego zagrożenia, nasz 
kraj również. W polskim prawie karnym wprowadzono artykuł 1158 – rozszerzając 
Kodeks karny o tego typu przestępstwa.

Formie terroryzmu islamskiego jest poświęcona praca D. Dudy. Autor przed-
stawia zagadnienie w ujęciu historycznym, dzięki czemu jest zarysowany pełny obraz 
współczesnego terroryzmu islamskiego.

7 Karta atlantycka – amerykańsko-brytyjska deklaracja określająca zasady ładu poko-
jowego po II wojnie światowej, ogłoszona 14.VIII.1941. Określała ona cele wojenne obu 
mocarstw i zasady. Kartę atlantycką podpisały rządy 9 państw europejskich. http://encyklo-
pedia.pwn.pl/haslo/Karta-atlantycka;3920770.html [dostęp: 15.01.2016].

8 Przestępstwo o charakterze terrorystycznym – według kodeksu karnego z 1997 
roku jest to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której granica wynosi 
co najmniej 5 lat. Jest popełniony w celu: poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszania 
organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu orga-
nizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywoływania 
poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa 
lub organizacji międzynarodowej takiego czynu, a także groźba popełnienia. Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2004 Nr 93. Poz. 889, art. 115).
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Terroryzm islamski to opracowanie, które ukazuje w sposób dogłębny struk-
turę tego zjawiska we wszystkich regionach świata. Opisuje również organizację 
islamskich organizacji terrorystycznych. Poświęca dużo miejsca by ukazać pobud-
ki psychologiczne tego źródła zagrożeń. Religia i terroryzm mają długą wspólną 
historię, aczkolwiek w ostatnim stuleciu zjawisko to przyćmiewał raczej terroryzm 
o motywacjach narodowo-wyzwoleńczych czy też ideologicznych. Praca kończy się 
jednoznacznym stwierdzeniem: „Terroryzm islamski jako zjawisko bezpośrednio 
zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu stał się faktem”9.

Sprawom terroryzmu niekonwencjonalnego znawcy przedmiotu poświęcają 
coraz więcej uwagi. M. Krauze pisze: Terroryzm i walka z nim, czyli tzw. antyter-
roryzm, są aktualnie problemem światowym, o charakterze wszechogarniającym 
i wszechobecnym, a więc globalnym. Specyficzną cechą terroryzmu współczesnego 
jest to, że coraz częściej sięga, czy sięgać będzie do środków masowego rażenia – 
jądrowych, chemicznych i biologicznych10.

Wykorzystywane są przy tym najnowsze osiągnięcia techniczne i technolo-
giczne. Broń masowego rażenia w rękach terrorystów to szczególnie groźny argu-
ment zastraszenia, siły i przemocy. Negatywne rezultaty ewentualnego zastosowa-
nia środków tego rodzaju mogą mieć charakter katastroficzny, powodując skutki 
trudne do określenia, w pewnym sensie abstrakcyjne, ale z pewnością niosące nowe 
wyzwania dla kompleksu działań zapobiegawczych i ratowniczych, mających na celu 
odtworzenie stanu sprzed kryzysu. Autor zwraca szczególną uwagę na następujące 
kwestie związane z terroryzmem we współczesnym świecie. Współczesność wyka-
zuje, że świat jako taki rozwija się pod wieloma względami, są to szanse na lepszą 
przyszłość, ale i ten rozwój stwarza określone zagrożenia:
• aby móc skutecznie walczyć z terroryzmem, trzeba dokładnie poznać jego 

istotę, środowisko oraz determinanty;
• terroryzm jako zło o zasięgu globalnym, podlega prawom ciągłej ewolucji;
• należy zdać sobie jasno sprawę, czym jest terroryzm konwencjonalny, a czym 

niekonwencjonalny. Do drugiego rodzaju zalicza się terroryzm chemiczny 
biologiczny i jądrowy;

• świat nigdy nie będzie w pełni bezpieczny, ale obowiązkiem każdego państwa 
jest stanowcze i zdecydowanie przeciwdziałanie temu złu. W tym celu należy 
prowadzić szeroką akcję edukacyjną społeczeństw, zaś pracowników admini-

 9 Tamże, s. 115.
10 M. Krauze, Współczesny terroryzm niekonwencjonalny- zagrożenie i przeciwdziała-

nie, Biuletyn Chemik, nr 2, 2007, www.schwrp-wroc.com|dodatki|terroryzm.html [dostęp: 
16.01.2016].
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stracyjnych funkcjonariuszy różnych służb i wszystkie osoby odpowiedzialne 
intensywnie szkolić.

Nowe formy terroryzmu stają się coraz częstszym celem zainteresowań bada-
czy problemu. M. Hoening w pracy pt. „Superterroryzm. biologiczny, chemiczny 
i nuklearny”11 pisze o różnych źródłach zagrożeń, potencjalnych środków w posia-
daniu terrorystów, ich metodach działania oraz o sposobach przeciwdziałania ewen-
tualnym atakom terrorystycznym (rys. 1).

• Materiały wybuchowe
• Ładunki wybuchowe
• Ładunki nasobne
• Pojazdy adoptowane
• Środki artyleryjskie
• Model samolotów
• Zestawy rakietowe
• Samoloty pasażerskie
 i transportowe
• inne

– bojowe środki
 trujące
– związki chemiczne
 podwójnego
 przeznaczenia

– bojowe środki
 biologiczne
– przemysłowe
 środki
 biologiczne
– nietypowe środki
 biologiczne

– broń jądrowa
– improwizowane
 urządzenie jądrowe
– broń radiologiczna
– improwizowane
 urządzenia
 radiologiczne

TERRORYZM WSPÓŁCZESNY

Konwencjonalny

Niekonwencjonalny

Chemiczny Biologiczny Jądrowy

Rysunek 1. Klasyfikacja terroryzmu współczesnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Krauze, Współczesny terroryzm niekonwencjonalny 
– zagrożenie i przeciwdziałanie, Biuletyn Chemik, nr 2, 2007, www.schwrp-wroc.com|dodatki|terroryzm.
html (dostęp: 16.01.2016).

11 Zob. M. Hoening, Superterroryzm- biologiczny, chemiczny i nuklearny, Wyd. Bellona, 
Warszawa 2001.
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W ostatnich latach nasila się terroryzm związany z tłem religijnym. Znaczącą 
pracę poświęconą temu zagadnieniu jest publikacja S. Kosmynka „Od Boga do 
terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida”. 
Autor analizuje motywy religijne terrorystów islamskich, zwracając uwagę na inter-
pretację słowa „sakrum”. Właśnie to pojęcie leży u podstaw przemocy podejmowa-
nej w imię religii. Praca S. Kosmynka jest istotna w czasie, kiedy terroryzm islamski 
daje o sobie znać w różnych częściach świata12.

W ciągu ostatnich lat ukazało się szereg prac dotyczących terroryzmu w środ-
kach masowego przekazu. Wymienić tu należy przede wszystkim T. Goban-Klasa: 
„Media i terroryści”. Autor poddaje wnikliwiej analizie wykorzystywania przez 
terrorystów środków komunikacji społecznej. Rozpatruje problem wykorzystywania 
mediów do działań terrorystycznych, przy czym dziennikarze, operatorzy, repor-
terzy stają się często mimowolnymi współpracownikami terrorystów. Terrorystom 
chodzi głównie o wykorzystywanie zastraszenia jako sposobu zmuszenia władz do 
podjęcia określonych czynności13.

Pobieżna nawet znajomość faktów związanych z zamachami terrorystycznymi 
zmusza do myślenia, innej oceny rzeczywistości, diametralnie innego spojrzenia na 
demokrację. Powraca odwieczne pytanie: czym właściwie jest wolność i gdzie są 
jej granice? Kim – albo czym – jest człowiek jako istota i na co go stać? Okazuje 
się bowiem jednoznacznie, że rozwój naukowy, techniczny i polityczny wcale nie 
przyczynia się do zapewnienia człowiekowi pełnej wolności osobistej i możliwości 
samorealizacji. Okazało się również, że jednak ludzkość jest zagrożona. To zagro-
żenie – bardzo realne – może nadejść w każdej chwili i z każdej strony (rys. 2).

Najgłośniejszym zamachem terrorystycznym, który spowodował największą 
liczbę ofiar był atak 11 września 2001 r. w USA. Od tej chwili zaczęto używać okre-
śleń o konflikcie kultur, wojny dwóch światów – cywilizacji zachodniej i wschodniej. 
Świat zmienił się, jak się uważa, bezpowrotnie. Inaczej zaczęto patrzeć na terroryzm 
i oceniać to zjawisko. Stąd właśnie wynika konieczność pełnego zainteresowania 
się problematyką terroryzmu, podejmowania określonych działań i przypisania 
określonym organom państwowym dodatkowych obowiązków. Nie bez znaczenia 
pozostaje także praca na rzecz pełnego uświadamiania zwykłych obywateli o gro-
żących, potencjalnych zagrożeniach. Współczesny terroryzm stanowi najważniejsze 
wyzwanie dla całego świata. Może być wszechobecny zawsze i wszędzie.

12 Zob. S. Kosmynka, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przy-
kładzie organizacji Al-Kaida, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

13 Zob. T. Globan-Klas, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Wyd. Uniwer-
sytetu Jagielońskiego, Kraków 2009.
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Rysunek 2. Zagrożenie terroryzmem

Źródło: www.google.pl/search?q=terroryzm+we+wspolczesnym+swiecie+source=Inms&7bm 
(dostęp: 17.01.2016).

Metodyka i wyniki badań

W artykule przedstawiono istotę terroryzmu, która wbrew pozorom nie jest 
łatwa do ustalenia. Wiele faktów i sytuacji zmusza do bardziej wnikliwego spojrze-
nia na to zjawisko, do zadania wielu pytań natury moralnej, etycznej, politycznej.

Celem badań jest szczegółowa charakterystyka zjawiska terroryzmu. Przed-
miotem badań jest współczesny terroryzm i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo 
społeczne. Problemy badawcze przybierają formę pytań:
• Jaki jest stan bezpieczeństwa naszego kraju?
• Jak należy rozumieć istotę współczesnego terroryzmu i jakie są jego przyczy-

ny?
• Jak zjawisko terroryzmu odbierane jest przez zwykłych obywateli?
• W jaki sposób reagują na to zło odpowiednie służby?
• W jaki sposób należy uświadamiać społeczeństwo o zagrożeniu terrorystycz-

nym?
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Prowadzone badania ukierunkowano na zweryfikowanie następujących hipo-
tez roboczych:
• najprawdopodobniej na poziom bezpieczeństwa naszego kraju mają wpływ 

stosunki Polski z państwami sąsiednimi, obecność i nasza pozycja w struktu-
rach NATO i UE;

• prawdopodobnie terroryzm będzie przejawiał się atakiem którego celem jest 
wywołanie jak największych strat w ludziach oraz rozległych zniszczeń;

• przypuszczalnie zjawisko terroryzmu budzi strach i lęk i jest zagrożeniem dla 
współczesnego świata;

• przypuszczalnie społeczeństwo w większości wie jak należy się zachować 
w przypadku ataku terrorystycznego;

• najprawdopodobniej powinno być ważne wzmocnienie wiedzy społeczeństwa 
o wciąż aktualnych zagrożeniach o charakterze terrorystycznym;

• zakładam, że służby w przypadku ataku terrorystycznego posiadają odpowied-
nie instrumenty służące właściwemu rozpoznawaniu i ocenianiu zagrożeń.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w powiecie łomżyńskim, w któ-
rym wzięły udział 94 osoby. Wśród badanych było 60% kobiet i 40% mężczyzn. 
Największy procent bo aż 44%, to badani w wieku od 31-40 lat. Najmniejszy odsetek 
stanowili badani w wieku 51 lat i więcej, było ich zaledwie 4% (tab. 1).

Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji

Rodzaj danych Kategorie danych
Badani ogółem

N=94

Lb. %

Płeć
kobieta 56 60

mężczyzna 38 40

Wiek

poniżej 20 lat  0  0

21-30 lat 30 31

31-40 lat 40 44

41-50 lat 20 21

51 i więcej  4  4

Miejsce zamieszkania
miasto 67 71

wieś 27 29

Źródło: opracowanie własne.
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Następnie respondentów poproszono by określi poziom bezpieczeństwa 
naszego kraju. Dlatego zadano pytanie w ankiecie: jaki jest stan bezpieczeństwa 
Polski? Wskazane odpowiedzi przez respondentów przedstawia rys. 3.

Kolumna 1;
Wysoki; 35%

Kolumna 1;
Przeciętny; 18%

Kolumna 1;
Niski; 15%

Kolumna 1;
Nie wiem; 32%

Rysunek 3. Poziom bezpieczeństwa Polski w opinii badanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Grupa stanowiąca 35% ankietowanych udzieliła odpowiedzi, że stan bezpie-
czeństwa w kraju jest wysoki, natomiast 32% wskazało odpowiedź nie wiem, 18% 
uważa, ze poziom bezpieczeństwa jest przeciętny, zaś 15%, ze jest niski.

W dzisiejszej rzeczywistości ciężko jest określić poziom bezpieczeństwa kraju. 
Bezpieczeństwo Polski w ostatnich latach kształtuje się w zupełnie innych warun-
kach. Wejście do Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego zmieniło 
naszą geopolityczną pozycję. Członkostwo w NATO daje nam trwałe gwarancje 
bezpieczeństwa. Żyjemy w Europie pogłębiającej się integracji, aktywnie w niej 
uczestnicząc. Mamy Europę bez granic. Jednak pojawiają się nowe zagrożenia 
i wyzwania związane przede wszystkim z emigrantami z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Nasz kraj nie jest dla uchodźców atrakcyjny, ale będąc w Unii Europejskiej 
będzie musiał przyjąć jakąś ich liczbę. Można tu przytoczyć przykład Francji. Fran-
cuzi rozpoczynający miło weekend, siedzący w restauracji, myśleli, że nic im nie 
grozi, można domniemywać że byli przekonani o wysokim poziomie bezpieczeń-
stwa. A jednak tej nocy terroryści dokonali w Paryżu sześciu skoordynowanych 
ataków. Zginęło ponad 100 obywateli. Warto nadmienić, że we Francji w ciągu 
ostatnich kilku dekad zostało wybudowanych więcej meczetów niż kościołów kato-



60

lickich, a na południu Francji meczetów jest już więcej niż kościołów. Ponadto 
w Belgii, jak donoszą źródła, 50% nowo-narodzonych dzieci to muzułmanie. Naj-
popularniejszym imieniem jest Mohamed. W ciągu ostatnich 25 lat muzułmańska 
populacja Europy podwoiła się i statystyka wskazuje na to, że w najbliższym czasie 
podwoi się ponownie.

Te informacje jak i tragiczne zdarzenia które miały miejsce we Francji i Belgii 
pokazują, że od momentu zamachów zmniejsza się akceptacja dla emigrantów 
z Bliskiego Wschodu i Afryki. W naszym kraju można czuć się bezpiecznie, ale jeśli 
napływ emigrantów będzie duży, to nasz kraj może wyglądać jak powyższy wybrany 
z pośród krajów europejskich przykład Francji i Belgii.

Badaną grupę osób poproszono także o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
słysząc terroryzm jakie masz poczucie? Wskazane odpowiedzi zaprezentowano 
na rys. 4.

Rysunek. 4. Poczucie słowa terroryzm w opinii badanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Grupa stanowiąca 58% ankietowanych na to pytanie udzieliła odpowiedzi, że 
terroryzm jest zagrożeniem. Zjawisko zagrożenia, w tym przypadku wywołane jest 
działaniem człowieka, lub grupy osób i powoduje ono, że poczucie bezpieczeństwa 
maleje, bądź zupełnie zanika. Pojawia się strach w umysłach ludzi, grup osób lub 
społeczeństwa. Trudności z określeniem słowa terroryzm miało 26% ankietowa-
nych, a 16% udzieliło odpowiedzi, że ma poczucie jakiegoś zagrożenia. Kolejny 
rysunek prezentuje rozkład odpowiedzi ankietowanych odnoszący się do zagrożeń 
terrorystycznych (rys. 5).
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Kolumna 1;
Tak; 10%

Kolumna 1;
Nie; 40%

Kolumna 1;
Nie wiem; 50%

Rysunek 5. Zagrożenie terroryzmem w opinii badanych (w%)

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie: czy według Ciebie istnieje zagrożenie terroryzmem, 50% bada-
nych odpowiedziała, że nie wie, kolejne 40% osób udzieliło odpowiedzi negatywnej, 
a 10% zaznaczyło odpowiedź twierdzącą.

Kolejne pytanie, jakie zostało zadane badanej grupie to: jakie jest według 
Pana/Pani główna przyczyna terroryzmu? Respondenci mogli wybrać jedną z nastę-
pujących odpowiedzi:
• lokalne konflikty,
• fanatyzm religijny,
• agresywna polityka państw,
• chęć zemsty,
• nie interesuję się, aż tak tym zjawiskiem.

Ich odpowiedzi prezentuje rys. 6.
Jak wynika z odpowiedzi respondentów, 45% za przyczynę terroryzmu uważa 

lokalne konflikty. Fanatyzm religijny zaznaczyło 20% badanych. Za przyczynę ter-
roryzmu 10% respondentów uważa agresywną politykę państw. Dziwną rzeczą jest, 
że 25% nie interesuje się, aż tak tym zjawiskiem.

Podsumowując, przyczyna zjawiska terroryzmu jest zróżnicowana. Warto 
więc rozumowo badać przyczyny każdego z nich. Wiele możliwości terroryzmu 
powstaje w skutek odwetu za wcześniejszy terror. Stąd winy zawsze powinno się 
szukać u  tych, którzy zapoczątkowali sytuację konfliktogenną. Trzeba więc nie 
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tylko potępiać agresywny terroryzm „zbrojny”, ale przeciwstawić się też terrorom 
„ekonomicznym”, „społecznym” i „ideologicznym”. Albowiem są one najczęściej 
źródłami sporów, wojen oraz śmierci milionów istnień.

Rysunek 6. Przyczyna terroryzmu w opinii badanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Zakres kolejnego pytania zadanego badanej grupie respondentów dotyczył 
prowadzenia w kraju kampanii uświadamiających społeczeństwo w tematyce ter-
roryzmu (rys. 7).

Rysunek 7. Kampanie uświadamiające społeczeństwo w tematyce terroryzmu- opinia badanych
(w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie powyższego rysunku (nr 7) można stwierdzić, że 75% respon-
dentów uważa, że w dzisiejszych czasach powinna być prowadzona kampania uświa-
damiająca społeczeństwo w tematyce terroryzmu, zaś 25% zaznaczyła odpowiedź 
negatywną.

Wnioski wynikające z tego pytania to takie, że wobec zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym wzmocnienie wiedzy społeczeństwa, powinno być ważne, wciąż 
aktualne i warto je omawiać w mediach.

Zakres kolejnego pytania zadanego grupie respondentów miał na celu okre-
ślenie czy ich zdaniem terroryzm rozszerzy się czy ulegnie zmniejszeniu (rys. 8).

Rysunek 8. Zjawisko terroryzmu – rozszerzy się czy ulegnie zmniejszeniu w opinii badanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci, wśród wybranych wariantów, wskazali odpowiedź, że terroryzm 
ulegnie zwiększeniu. Taką opinię wyraziło 43% badanych. Poza tym 47% badanych 
nie miało zdania, zaś 10% zaznaczyła odpowiedź: nie ulegnie zmniejszeniu. Eks-
perci zauważają, że zagrożenie terrorystyczne nie dotyczy naszego kraju. Powodów, 
by tak sądzić jest kilka. Po pierwsze jesteśmy krajem, w którym ze względu na 
homogeniczność etniczną, bojownikom trudniej jest zbudować swoje struktury. 
Poza tym dla terrorystów nasz kraj jest nieatrakcyjny medialnie. Struktury musie-
liby budować od zera. Natomiast efekt medialny zamachów dokonanych w Polsce, 
byłby znacznie mniejszy.
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Wnioski

Na podstawie literatury i badań własnych sformułowano kilka istotnych wnio-
sków.
• Należy skutecznie likwidować przyczyny terroryzmu – problemem staje się tutaj 

samo określenie przyczyn występowania tego właśnie zjawiska. Uzależnione 
jest to od poglądów wyznawanych przez osoby zajmujące się wyjaśnianiem 
istoty zjawiska terroryzmu, ale także od radykalnych poglądów samych zama-
chowców niejednokrotnie mających problemy psychiczne.

• Należy podjąć bezpośrednie działania utrudniające terrorystom i realizację 
ich założeń. Są to działania bardzo szerokie, angażujące siły policyjne, woj-
skowe, specjalne, ratownicze oraz inne wyspecjalizowane jednostki zajmujące 
się ratowaniem życia ludzi oraz ochroną obywateli. Powinno się ograniczać 
możliwości działania samym terrorystom np. przez minimalizowanie możliwo-
ści ich finansowania, zaopatrywania w broń czy materiały wybuchowe. Trzeba 
usilnie oddziaływać na same intencje terrorystów. Może się to odbywać przez 
ustępstwa, które bardzo często uznawane są za oznakę słabości lub bardzo 
zdecydowaną politykę antyterrorystyczną – każdy przypadek trzeba rozpatry-
wać indywidualnie.

• Akt terroru zwykle przygotowywany jest w wielkiej tajemnicy. Sygnały wypły-
wające z zewnątrz o potencjalnym zagrożeniu są więc mało dostrzegalne. 
Odpowiednia obserwacja najbliższego otoczenia wpływa jednak znacząco 
na stosunkowo wczesne wykrycie zagrożenia i bardzo skuteczną jego neu-
tralizację. Skuteczne przeciwdziałanie terroryzmowi i podjęcie stosunkowo 
wczesnych działań mających zapobiec występowaniu tego zjawiska, stanowi 
istotną rolę w systemach bezpieczeństwa większości państw. Zmniejsza to 
ryzyko wystąpienia aktu terroru, jednocześnie przygotowuje również ludność 
do podjęcia odpowiednio szybkiej reakcji w stosunku do potencjalnego zagro-
żenia.
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SUMMARY

Terrorism is a rare phenomenon in Poland, it is known exclusively from films or media 
announcements informing about consecutive attacks. Scarcity of education in this respect and 
poor information campaign in the society cause that knowledge of terrorism is little. However, 
the angle of looking at terrorism has changed after the terrorist attacks of 11 September 2001, 
when terrorism was acknowledged as the major enemy of humanity.
In view of this Poland has faced the problem of determining its position against international 
terrorism. The article tries to depict the concept of terrorism, which against all appearances, is 
not easy to identify because there is no one single and commonly binding definition. The above 
intentions have been fulfilled based on the analysis of selected items of literature in question as 
well as articles concerning the occurrence of terrorism. Furthermore, the analysis of research 
results has been conducted, too.


