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SŁOWO WSTĘPNE 

 

 

„Terroryzm jest śmiercionośną chorobą społeczną zakażającą sfrustrowane 
środowiska, osłabione przez propagandę nienawiści i złudnych obietnic, 
doprowadzającą do ekstremalnie agresywnych postaw skutkujących zbrodniczymi 
tragediami. Terroryzm kaleczy cywilizację, osłabia rozwój demokratycznych 
wartości, antagonizuje ludzkość i dewaluuje człowieczeństwo”. Zjawisko to ma 
wymiar wieloaspektowy i ponadczasowy nakazujący podmiotom systemów 
bezpieczeństwa państw permanentne przeciwdziałanie wszelkim przejawom oraz 
skutkom aktywności terrorystycznej. Musimy efektywnie zapobiegać, 
przeciwstawiać się i neutralizować następstwa wywołane działalnością 
terrorystyczną. Terroryzm należy umiejętnie zwalczać poprzez: eliminowanie 
przyczyn jego powstawania, uświadamiające oddziaływanie na społeczeństwo 
(zniechęcające do terroryzmu i zwiększające bezpieczeństwo publiczne), 
wzmacnianie systemów ochrony potencjalnych obiektów ataku, adekwatne 
reagowanie na zaistniałe już akty terrorystyczne oraz neutralizowanie ich skutków. 
Nieodzownym elementem walki z terroryzmem jest ponadto ściganie i karanie osób 
zaangażowanych, w jakiejkolwiek formie i miejscu, w działalność terrorystyczną 
(zasada represji wszechświatowej). Trzeba ją jednak potrafić precyzyjnie 
identyfikować i wnikliwie rozpoznawać wykorzystując przy tym uznane (trafnie 
ujmujące zasadnicze, stałe i występujące łącznie, cechy zjawiska) definicje 
terroryzmu. Złożoność (interdyscyplinarność) oraz dynamika (aktywność i kierunki) 
omawianej przestępczości integrują środowiska decyzyjne, wykonawcze i naukowe 
w celu optymalnego dostosowywania zaradczych działań do „społecznych 
zagrożeń i edukacyjnych wyzwań” generowanych przez terroryzm. 

W poszukiwaniu efektywnych, uniwersalnych i jednostkowych sposobów 
postępowania z symptomami i konsekwencjami terroryzmu Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu zainicjowała międzynarodową debatę, 
która zaowocowała niniejszą publikacją składającą się z dwóch tomów. Pierwszy 
tom zawiera wyniki badań charakteryzujące współczesny terroryzm w ujęciu 
wykorzystywanych ideologii, sposobów działania terrorystów oraz obiektów 
terrorystycznych zamachów. W drugim tomie usystematyzowano przekazaną 
wiedzę związaną z odpowiednim dla środowisk kształtujących krajowe  
i międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne przeciwdziałaniem terroryzmowi. 

Niniejszy tom obejmuje dwa rozdziały, z których pierwszy odnosi się do 
instytucjonalno-prawnej sfery zwalczania terroryzmu. Ukazano w nim udział 
wybranych służb – zwłaszcza policji w zapewnieniu bezpieczeństwa 
antyterrorystycznego oraz funkcjonowanie systemów ratowniczo-gaśniczego, 
ochrony granic państwowych i zabezpieczenia teleinformatycznego. 
Przedstawiono także problematykę zagrożeń środowiskowych obejmujących 
komunikację morską i lotniczą oraz utrzymania bezpieczeństwa w szkole. Kanwę 
do zaprezentowanych rozważań naukowych stanowią regulacje prawne  
i postanowienia rządowe nakierowane na zagwarantowanie bezpieczeństwa 
państwa. Drugi rozdział zawiera wyniki badań i rekomendacje dotyczące roli 
edukacji i przekazu medialnego w kreowaniu pożądanych postaw społeczeństwa, 
przyswajaniu obowiązujących procedur i w rozważnym reagowaniu na groźby  
lub ataki terrorystyczne. Wzmacnianie tą drogą świadomości społecznej prowadzi 
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do trwałej i skutecznej ochrony antyterrorystycznej poprzez wzrost wiedzy  
i umiejętności zagrożonej ludności oraz osłabianie przestępczego oddziaływania 
na potencjalne ofiary bądź sympatyków terroryzmu. 

Przedkładając czytelnikowi prezentowaną książkę wyrażamy przekonanie,  
że zawarte w niej treści i konstatacje twórczo włączają się w przeciwdziałanie 
niezwykle niebezpiecznej patologii społecznej jaką jest terroryzm. Stanowią 
również przydatny do dalszych rozważań teoretycznych i realizacji praktycznych 
przedsięwzięć materiał poznawczy, a niekiedy wskazują nawet konkretne 
rozwiązania wieloaspektowych problemów zakłócających egzystencję i harmonijny 
rozwój społeczeństwa.  
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