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TOMASZ ALEKSANDROWICZ 1

BIEŻĄCE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE. CZĘŚĆ 2 
PRÓBA PROGNOZY NA NADCHODZĄCE LATA

Wprowadzenie

Prognozy są nieodłączną częścią analizy informacji służącej jako podstawa 
do podejmowania decyzji wyprzedzających, strategicznych, będących nie 
tyle reakcją na zastaną rzeczywistość, co narzędziem kreowania przyszło-
ści. W ramach decydowania — jak podkreśla Grzegorz Rydlewski — docho-
dzi do przekształcenia informacji w działanie zmierzające do osiągnięcia 
założonych celów. Jest to szczególnie istotne w systemach bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego, które muszą charakteryzować się stałą 
gotowością do zmierzenia się z szybkimi, jakościowymi, trudnymi do roz-
poznania zmianami i wyzwaniami 2.

Zagrożenia terrorystyczne są szczególnie trudnym obszarem do pro-
gnozowania. Terroryzm jest zjawiskiem zmiennym; przy prognozowaniu 
jego rozwoju nie sposób posłużyć się prostą ekstrapolacją trendu, zarówno 
w prognozie ilościowej (dotyczącej np. liczby zamachów) czy jakościowej 
(odnoszącej się do modus operandi sprawców). Prognozując zagrożenia 
terrorystyczne, mamy bowiem do czynienia ze znaczną liczbą zmiennych 

1  Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz — prof. nadzwyczajny Wyższej Szkoły Poli-
cji w Szczytnie. Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspek-
tami współczesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się problematyką walki in-
formacyjnej, koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globaliza-
cji i integracji europejskiej oraz problemami służb specjalnych. Specjalizuje się 
również w zagadnieniach dotyczących wywiadu gospodarczego, analizy informa-
cji i bezpieczeństwa. Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów nauko-
wych, m.in. Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Warsza-
wa 2006), Terroryzm międzynarodowy (Warszawa 2008, 2015), Bezpieczeństwo 
w Unii Europejskiej (Warszawa 2011), Świat w sieci. Państwa — społeczeństwa — 
ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego (War-
szawa 2014), Podstawy walki informacyjne (Warszawa 2016); wspólnie z K. Liede-
lem i P. Piasecką, Analiza informacji. Teoria i praktyka (Warszawa 2012).

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  G. Rydlewski, Megasystem bezpieczeństwa narodowego. Ujęcie procesowe 

i funkcjonalno-decyzyjne, Toruń 2017, s. 45, 180.
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— czynników, które stymulują jego wzrost lub też hamują jego rozwój. 
Stąd coraz częściej spotykamy się z zastosowaniem do tworzenia prognoz 
zagrożeń terrorystycznych teorii czarnego łabędzia 3, zgodnie z którą kon-
kretny zamach terrorystyczny jest zawsze zjawiskiem nieoczekiwanym 
(subiektywnie — z punktu widzenia ofi ar nieprzewidywalnym), pociąga 
za sobą znaczące konsekwencje (śmierć wielu ludzi, duża liczba rannych, 
straty materialne, konsekwencje społeczne itp.), natomiast w trakcie ba-
dań post factum zdarzenie wydaje się być przewidywalne i w pełni wytłu-
maczalne. Rzecz jasna, jest to punkt widzenia widza i/lub ofi ary zamachu, 
z punktu widzenia bowiem sprawcy miejsce, czas i sposób ataku zostały 
starannie, z wyprzedzeniem zaplanowane. Wynika to z faktu, że terroryści 
zawsze mają nad służbami państwowymi przewagę: mogą zaatakować wy-
brany przez siebie cel, w wybranym przez siebie czasie i w wybrany przez 
siebie sposób, zaś państwo nie jest w stanie chronić wszystkiego przez 
cały czas i przed każdym działaniem. Istotą antyterroryzmu jest zatem 
zdobywanie wyprzedzających informacji, które pozwolą na niedopuszcze-
nie do ataku.

Celem artykułu jest prognoza zagrożeń terrorystycznych na obszarze 
Unii Europejskiej o horyzoncie czasowym 10 lat, dokonana na podsta-
wie doświadczeń minionej dekady. Oczywiście nie wchodzi w grę progno-
zowanie konkretnych zamachów w określonym czasie, a jedynie wskazanie 
czynników stymulujących wzrost zagrożenia terrorystycznego, możliwości 
modus operandi i głównych kierunków zagrożeń.

Środowisko bezpieczeństwa — dyskontynuacja i brak stabilności

Bezpieczeństwo narodowe jest fragmentem większej całości, jaką jest 
przestrzeń publiczna państwa i jego otoczenie międzynarodowe. Zasadna 
jest zatem teza, że pomiędzy systemem bezpieczeństwa narodowego a jego 
otoczeniem zachodzą liczne interakcje i sprzężenia zwrotne 4. Jest rzeczą 
oczywistą, że stwierdzenie to odnosi się także do zagrożeń terrorystycz-
nych. Nie powstają one w próżni i nie noszą charakteru deus ex machina, 
a są wynikiem wielu wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które 
pośrednio i bezpośrednio wpływają na poziom tych zagrożeń, ich charakter 
i skalę. 

Nie sposób zatem dokonać analizy rozwoju współczesnych zagrożeń ter-
rorystycznych, abstrahując od czynników determinujących rozwój sytuacji 
politycznej w świecie. W ocenie Narodowej Rady Wywiadu Stanów Zjedno-
czonych (National Intelligence Council — dalej jako NIC) można wskazać 
siedem czynników, które determinują rozwój sytuacji w skali globalnej 

3  Teoria czarnego łabędzia została opracowana przez N.S. Taleba i zaprezen-
towana w książce The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable, New York 
2007. 

4  G. Rydlewski, Megasystem…, wyd. cyt. s. 179–180.
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i regionalnej, a nawet w poszczególnych państwach 5. W szczególności ana-
litycy NIC wskazują na następujące kwestie:

1. Bogaci starzeją się, biedni nie. Powoduje to nie tylko napięcia w bied-
nych społeczeństwach, ale także presję imigracyjną oraz kurczenie się 
siły roboczej w krajach rozwiniętych i wzrost obciążeń socjalnych. W tym 
kontekście kwestie demografi czne będą determinować rozwój gospodarczy 
i skalę migracji.

2. Zmiany w gospodarce globalnej. Kraje rozwinięte nadal notują nie-
wielki wzrost gospodarczy, nie mogąc w pełni przezwyciężyć skutków kry-
zysu 2008–2009. Powoduje to coraz większe wątpliwości dotyczące globali-
zacji i podstawowych zasad gospodarki liberalnej. Chiny podejmują próbę 
zmiany akcentów w polityce gospodarczej, kładąc coraz większy nacisk 
na konsumpcję kosztem inwestycji.

3. Rozwój nowoczesnych technologii przyspiesza postęp, lecz równo-
cześnie staje się przyczyną zmian (dyskontynuacji). Nowoczesne tech-
nologie stwarzają bez wątpienia nowe możliwości, równocześnie tworząc 
podziały pomiędzy zwycięzcami a pokonanymi. Automatyzacja produkcji 
i sztuczna inteligencja zmieniają realia przemysłowe szybciej, niż gospo-
darka jest w stanie zaadaptować (utrata miejsc pracy, rosnąca liczba osób 
bez potrzebnych kwalifi kacji itd.). Ogranicza to drogę rozwoju państw ubo-
gich. Ponadto rozwój biotechnologii zapowiada rewolucję w medycynie, ro-
dząc równocześnie zasadnicze dylematy moralne, również mogące rodzić 
napięcia społeczne.

4. Rozprzestrzenianie się idei służy powstawaniu fali poczucia wyklu-
czenia. Możliwość komunikacji globalnej w połączeniu ze słabym wzrostem 
gospodarczym i poczuciem biedy powoduje narastające napięcia społeczne 
zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami, jak i wewnątrz nich. Idee li-
beralne są coraz częściej zagrożone przez populizm, narastają tendencje 
do renacjonalizacji w gospodarce, rośnie wpływ religii, kreując autorytar-
nych liderów kosztem słabnących rządów liberalnych.

5. Rządzenie jest coraz trudniejsze. Społeczeństwa domagają się od rzą-
dów zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu, czego w coraz większym 
stopniu rządy nie są w stanie zapewnić. Technologie komunikacyjne 
umożliwiają powstawanie coraz silniejszych ruchów politycznych i spo-
łecznych (nie tylko antyrządowych, ale i antysystemowych) działających 
na skalę międzynarodową. Rosnąca liczba aktorów na arenie międzyna-
rodowej w coraz większym stopniu utrudnia rozwiązywanie problemów 
globalnych.

6. Zmienia się natura konfl iktów. Ryzyko konfl iktów wzrasta wraz z po-
jawieniem się sprzecznych interesów pomiędzy głównymi potęgami świa-
towymi, rozprzestrzeniającym się zagrożeniem terrorystycznym, rosnącą 
niestabilnością w państwach ubogich i coraz powszechniejszą dostęp-
nością śmiercionośnych technologii. Dotyczy to nie tylko broni masowego 

5 National Intelligence Council, Global Trends: Paradox of Progress. Janua-
ry 2017, NIC 2017-001, <https://www.dni.gov/fi les/images/globalTrends/docu-
ments/GT-Full-Report.pdf>, 30 stycznia 2017 r.
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rażenia, lecz przede wszystkim tzw. broni precyzyjnego rażenia, zautoma-
tyzowanych systemów zdolnych do powodowania uszkodzeń infrastruk-
tury krytycznej oraz zdolności do prowadzenia działań destrukcyjnych 
w cyberprzestrzeni.

7. Coraz większej uwagi domagają się kwestie zmian klimatycznych, 
ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Czynniki ryzyka 
w tych obszarach noszą charakter globalny i wymagają podejmowania 
współpracy na poziomie międzynarodowym — a to okazuje się być co-
raz trudniejsze. Dość wymienić ekstremalne zjawiska pogodowe, rosnący 
poziom mórz i oceanów, skażenie środowiska, brak bezpieczeństwa żyw-
nościowego, trudności z dostępem do wody pitnej. Ponadto wzrost mi-
gracji w połączeniu ze słabnącą infrastrukturą medyczną (w rozumieniu 
powszechnej opieki zdrowotnej) stwarzają zagrożenia w postaci szybkiego 
przenoszenia się chorób zakaźnych (epidemie, pandemie).

Analiza rozwoju sytuacji pod koniec drugiej dekady XXI w. wskazu-
je także, iż świat stoi w obliczu największej zmiany od 1945 r., a więc 
od ustanowienia podstaw powojennego ładu międzynarodowego. Zdaniem 
autorów raportu stajemy obecnie w obliczu radykalnej zmiany nie tylko 
w sferze polityki międzynarodowej, ale także polityki wewnętrznej poszcze-
gólnych państw. O ile bowiem od 1945 r. mamy de facto do czynienia 
z kontynuacją długofalowego trendu rozwojowego demokracji parlamen-
tarnej i liberalnego gospodarki wolnorynkowej (co stało się wręcz obowią-
zującym paradygmatem), o tyle obecnie mamy już do czynienia z procesem 
dyskontynuacji. Na szczeblu narodowym coraz wyraźniejsza staje się luka 
pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a rezultatami pracy rządów; powięk-
szanie się tej luki jest naturalną przyczyną wzrostu popularności i zdolno-
ści sprawczych różnej maści ruchów populistycznych. Co więcej — demo-
kracja przestaje być obowiązującym paradygmatem, liczy się bowiem sku-
teczność rządów w zaspokajaniu potrzeb społecznych (a raczej społeczna 
nadzieja na taką skuteczność), a fakt, czy rządy działają w sposób demo-
kratyczny (w rozumieniu współczesnej liberalnej demokracji zachodniej) 
ma coraz mniejsze znaczenie. Innymi słowy — demokracja przestała mieć 
status niekwestionowanego rozwiązania politycznego. Analogiczną ocenę 
można sformułować odnośnie zasad liberalnej gospodarki. Musi to wpły-
wać na stosunki międzynarodowe, rosnące bowiem możliwości sprawcze 
jednostek i niewielkich nawet grup utrudniają podejmowanie przez rządy 
wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, zaś tra-
dycyjne instytucje międzynarodowe stają się coraz słabsze. 

Coraz bardziej widoczna stała się niezdolność liberalnych elit do rozwią-
zywania kryzysów gospodarczych i politycznych, które dotykają w ostat-
nich latach Zachód. Lista takich kryzysów i zagrożeń jest dość obszerna 
— począwszy od nieprzezwyciężonych przyczyn kryzysu ekonomicznego 
2008 r. poprzez kryzys grecki w Unii Europejskiej aż po kryzys migracyjny, 
zagrożenie terroryzmem islamistycznym czy narastające problemy global-
ne, np. zmiany klimatyczne. Wyraźny jest brak propozycji rozwiązań tych 
problemów, ale też — co wydaje się być równie istotne — brak jest cha-
ryzmatycznych liderów zdolnych do przedstawienia wizji mobilizujących 
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wokół nich społeczeństwa. Zasadne stało się pytanie, czy demokracja li-
beralna jest w stanie przezwyciężyć np. zagrożenia związane z aktywnością 
islamistycznych organizacji terrorystycznych, nie tracąc swoich podsta-
wowych atrybutów, m.in. poszanowania prawa do prywatności, zakazu 
tortur, prawa do procesu sądowego. W oczywisty sposób powoduje to brak 
zaufania społecznego do podstawowych instytucji demokratycznego pań-
stwa i gospodarki wolnorynkowej. Demokracja liberalna w coraz większym 
stopniu zaczęła opierać się na merytokracji i biurokracji (nieradzących so-
bie z zwiększającymi się problemami), co powodowało w naturalny sposób 
narastanie braku zaufania do establishmentu, przekładające się w konse-
kwencji na poszukiwanie alternatyw dla rządzących i wzrost popularności 
liderów ruchów populistycznych. Widać to wyraźnie nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, lecz także w Europie; tym czynnikiem można tłumaczyć 
np. zwycięstwo zwolenników brexitu w Wielkiej Brytanii czy silną pozy-
cję polityczną Marine Le Pen i Frontu Narodowego we Francji. Problemy 
akcentowane przez tego typu ruchy nie są problemami sztucznymi czy 
wykreowanymi wyłącznie na potrzeby kampanii politycznych; np. kryzys 
imigracyjny i radykalizacja środowisk muzułmańskich w Europie jest fak-
tem, któremu trudno zaprzeczyć i z którym liberalne elity nie są sobie 
w stanie poradzić zarówno faktycznie, jak i społecznie (narastające w Eu-
ropie nastroje antyimigranckie i antyislamskie są tego przekonywującym 
dowodem) 6. Wyrażanie obaw przed napływem imigrantów muzułmańskich 
traktowane jest przez liberalne elity jako przejaw ksenofobii, braku tole-
rancji itp., warto w tym miejscu zauważyć, iż lekceważenie społecznych 
obaw w tych kwestiach spowodowało wzmocnienie postaw rzeczywiście 
ksenofobicznych i nietolerancyjnych 7. Jak słusznie stwierdza Bartosz Bo-
lechów „Globalizacja, rewolucja technologiczna, fragmentacja i przemia-
ny społeczne, narastająca przenikliwość i porowatość granic, fenomen 
państw upadłych, rosnąca siła i rola podmiotów transnarodowych spra-
wiają, że system międzynarodowy funkcjonujący na zasadach tworzonych 
w całkowicie odmiennych realiach jawić się może jako coraz bardziej nie-
wydolny i bezradny w obliczu wyłaniających się problemów 8”.

W ocenie Freedom House świat w ciągu minionego dziesięciolecia prze-
szedł (ciągle niezakończoną) transformację wywołaną przez kryzysy go-
spodarcze i polityczne, które stały się siłą napędową prowadzącą do wzro-
stu poparcia dla rządów autorytarnych, stawiających na dalszym miejscu 
kwestie wolności słowa i praw człowieka na rzecz skuteczności działa-
nia. Rok 2016 został ogłoszony jako 10. kolejny rok osłabienia wolności 

6  Zob.: T. Aleksandrowicz, Próba spojrzenia w przyszłość: paradox of pro-
gress. Koniec liberalnej demokracji?, „Studia Politologiczne”, nr 45, s. 185 i nast. 

7  Zob.: T. Aleksandrowicz, Bieżące zagrożenia terrorystyczne dla państw eu-
ropejskich — główne kierunki, konsekwencje, prognozy [w:] W. Zubrzycki, K. Ja-
łoszyński, A. Babiński (red. nauk.), Polska ustawa antyterrorystyczna — odpo-
wiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016, s. 41.

8  B. Bolechów, Sieci przeciwko hierarchiom — wyzwanie dla suwerenności 
państw [w:] Z. Leszczyński, S. Sadowski (red.), Suwerenność państwa we współ-
czesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2005, s. 162.



Nr 2(130) Bieżące zagrożenia terrorystyczne… 25

w skali globalnej — w ciągu ostatniego dziesięciolecia aż 105 państw zo-
stało — według metodologii Freedom House — ocenione jako obniżające 
poziom demokracji. Innymi słowy — wolność staje się wartością poświę-
coną na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa. W świecie Zachodu — jak 
świadczą wyniki wyborów i sondaże opinii publicznej — coraz większą po-
pularnością cieszą się ruchy polityczne i liderzy opowiadającą się za tzw. 
demokracją nieliberalną, rozumianą jako silne wzmocnienie władzy wyko-
nawczej oraz renacjonalizacji polityki międzynarodowej (sprzeciw wobec 
globalizacji i integracji gospodarczej) 9. 

Przed takim rozwojem sytuacji ostrzegał wielokrotnie Zbigniew Brze-
ziński, stwierdzając, że mamy obecnie do czynienia z przebudzeniem po-
litycznym znacznej części krajów rozwijających się. Mieszkańcy tych kra-
jów mają, jak jeszcze nigdy dotąd, głęboką świadomość niesprawiedliwości 
społecznej; często też czują się politycznie upokorzeni. Wszechobecność 
radia i telewizji oraz coraz powszechniejszy dostęp do Internetu sprawia-
ją, że powstaje nowa wspólnota — połączona wspólnym oglądem świa-
ta i uczuciem zazdrości, które można uaktywnić i skanalizować poprzez 
demagogiczne rozbudzanie namiętności politycznych i religijnych. Młodzi 
ludzie — zdaniem Z. Brzezińskiego — to czekający na swój czas rewolu-
cjoniści — właściwie już na wpół zmobilizowani, zgrupowani, połączeni 
przez sieć WWW i wstępnie przygotowani na powtórkę z tego, co przed laty 
wydarzyło się w Meksyku (bunt zapatystów 10) i na placu Tienanmen, tylko 
na większą skalę. Przepełniająca ich fi zyczna energia i frustracja emo-
cjonalna tylko czekają na jakiś impuls — jakąś sprawę, religię czy obiekt 
nienawiści 11. 

Warto też przywołać inne ostrzeżenie Zbigniewa Brzezińskiego sformu-
łowane jeszcze na początku lat 90. Brzeziński ostrzegał wówczas przed 
zjawiskiem, które nazwał permisywną kornukopią (od cornu copiae — róg 
obfi tości), a które odnosił do społeczeństwa, w którym wszystko jest do-
zwolone i wszystko jest osiągalne. Autor napisał wówczas: „Istnieją pod-
stawy do poważnego i uzasadnionego niepokoju, że rozwinięte, bogate 
i demokratyczne społeczeństwa opanowuje w rosnącym stopniu tego ro-
dzaju permisywizm, określając treść i cel egzystencji jednostki. Pojęcie 
permisywnej kornukopii dotyczy przede wszystkim społeczeństw, w któ-
rych stopniowy rozpad regulującej funkcji kryteriów moralnych współ-
występuje z koncentracją uwagi na zaspokojeniu materialnych potrzeb 
jednostki. W odróżnieniu od utopii przymusowej permisywna kornukopia 
nie tworzy ponadczasowej wizji ostatecznej szczęśliwości dla zbawionych, 

 9  Anxious Dictators, Wavering Democraties: Global Freedom Under Pres-
sure, Freedom in the World 2016, w różnych miejscach, <https://freedomhouse.
org/sites/default/fi les/FH_FITW_Report_2016.pdf>, 6 lutego 2017 r.

10  Ruch zapatystów był jednym z pierwszych, który przybrał formę siecio-
wą i wykorzystywał dostępną dzięki temu taktykę swarming (ataku roju). 
Zob. T. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa — społeczeństwa — ludzie. 
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 
2014, s. 103–104.

11  Zob. T. Aleksandrowicz, Próba…, wyd. cyt., s. 186 i nast.
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lecz skupia się przede wszystkim na bezpośrednim spełnieniu indywidu-
alnych zachcianek. […] Zachęca przy tym do odrzucenia hamulców mo-
ralnych, nawet do stosowania przemocy, żeby tylko możliwie prędko się 
wzbogacić” 12. Jest rzeczą oczywistą, że taka sytuacja stanowi czynnik sty-
mulujący zagrożenia terrorystyczne; przemoc, o której wspomina Brzeziń-
ski, może przybierać postać zamachów terrorystycznych.

Próba prognozy zagrożeń terrorystycznych
Horyzont nadchodzącego dziesięciolecia

Powyższa analiza wskazuje jednoznacznie na istnienie czynników wpły-
wających na rozwój zagrożeń terrorystycznych. Każdy z tych czynników 
stanowi de facto odrębne zagrożenie, jednak ich występowanie w tym sa-
mym czasie powoduje efekt synergii; czynniki te wzmacniają się i stymu-
lują wzajemnie, co powoduje znaczący wzrost zagrożeń terrorystycznych. 
Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie, iż w dającej się prze-
widzieć przyszłości trudno jest liczyć na pozytywny przełom — zagrożenia 
terrorystyczne będą stale obecne w naszej rzeczywistości, a ewentualne 
zmiany będą zmianami na gorsze.

Wszystkie poddane analizie czynniki determinujące obecność zagrożeń 
terrorystycznych nie tylko nie słabną, lecz raczej umacniają się. Za naj-
bardziej znaczący należy uznać, iż świat wszedł w czas przemian, które 
następują zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na poziomie poszcze-
gólnych państw, co zawsze sprzyja niepewności i chaosowi. Sprzyjać to bę-
dzie wzrostowi przemocy, także w formie zamachów terrorystycznych. 

Przede wszystkim wskazać należy narastającą lukę pomiędzy oczekiwa-
niami społecznymi a efektami pracy rządów, szczególnie w sferze bezpie-
czeństwa, dostępu do edukacji, miejsc pracy, poziomu życia. Istnienie tej 
luki prowadzi do powstawania różnego rodzaju napięć społecznych i pro-
testów, które powodują nie tylko destabilizację polityczną, lecz także przy-
bierają postać działań związanych ze stosowaniem przemocy, w tym dzia-
łań terrorystycznych. Klasycznym przykładem jest sytuacja na Bliskim 
Wschodzie, będąca w znacznej mierze konsekwencją arabskiej wiosny. 
Napięcia te mają różne skutki zarówno wewnątrz poszczególnych państw, 
jak i  w skali międzynarodowej.

Wymieniając czynniki wpływające na rozwój zagrożeń terrorystycznych, 
należy uwzględnić ustalenia tzw. demografi i militarnej i zjawisko youth 
bulb (dosł. młodzieżowe wybrzuszenie). Gunnar Heinsohn, wykładowca 
demografi i militarnej w Akademii Obrony NATO w Rzymie, wprowadził po-
jęcie indeksu przemocy (indeksu wojny), wskazującego na stosunek licz-
by mężczyzn zbliżających się do wieku emerytalnego (55–59 lat) z liczbą 
młodych mężczyzn zaczynających pracę (15–19 lat). Im indeks ten jest 

12  Z. Brzeziński, Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the Twenty — 
First Century, New York 1993; wyd. polskie: Bezład. Polityka światowa na progu 
XXI wieku, Warszawa, bdw, s. 64–65.
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wyższy — tym większa liczba aktów przemocy w danym społeczeństwie 
i tym większe prawdopodobieństwo rozpoczęcia przez dane państwo dzia-
łań wojennych. Dotyczy to również stosowania przemocy w formie aktów 
terrorystycznych. Zdaniem Heinsohna np. wojna w Afganistanie jest bar-
dzo trudna dla Zachodu, ponieważ w społeczeństwie afgańskim indeks 
wojny wynosi niemal 6, co oznacza, że o pozycję zajmowaną przez 1000 
starszych mężczyzn konkuruje między sobą 6000 młodych ludzi 13.

Wzrost zagrożeń terrorystycznych w ostatnich latach wiąże się bezpo-
średnio ze zjawiskiem określanym mianem blow back lub foreign fi ghters 
terrorism, które polega na wyjazdach do Syrii obywateli państw zachod-
nich w celu wzięcia udziału w walkach po stronie ISIS, a następnie po-
wrotach tych osób do państw, których są obywatelami. Eksperci oceniają, 
że tylko z Republiki Federalnej Niemiec do Syrii wyjechało prawie 1000 
osób, 130 zginęło, 270 wróciło, o 70 niemieckie służby specjalne wiedzą, 
iż mają doświadczenia w walce; ponad połowa urodziła się już w RFN 14.

W ocenie ekspertów państw członkowskich Unii Europejskiej najwięk-
sze zagrożenie terrorystyczne islamiści stwarzają dla Francji, Belgii, Wiel-
kiej Brytanii oraz Niemiec. Wiąże się to z obecnością dobrze zorganizowa-
nych środowisk muzułmańskich w tych państwach, podatnych na procesy 
radykalizacji i gotowych do stosowania przemocy. Istotny w tym kontek-
ście jest fakt przyjęcia przez ISIS zasady dalekiego wroga (czyli państw 
zachodnich). Wyartykułował ją Abu Muhammad al-Adnani (jeden z przy-
wódców ISIS), wzywając do zabijania niewiernych i zasiania strachu w ich 
sercach; należy zauważyć, iż na pierwszym miejscu wskazanych celów 
umieścił on Francję 15.

Eksperci państw Unii Europejskiej wskazują na kilka możliwych przy-
czyn przyjęcia takiej hierarchii celów. Podkreśla się m.in., że Francja trak-
towana jest przez ISIS jako symbol kultury zachodniej, której ostoją jest 
wolność, demokracja, prawa człowieka i świeckość państwa rozumiana 
jako wyraźny rozdział kościoła od państwa. Przyjęte we Francji rozwiąza-
nia dotyczące m.in. zakazu manifestowania swojej przynależności religijnej 
w miejscach publicznych, w tym m.in. zasłaniania twarzy przez kobiety, 
zostały odebrane jako antyislamskie. Francja jest też tradycyjnie powią-
zana ze światem muzułmańskim więzami gospodarczymi i politycznymi; 

13  G. Heinsohn, Söhne und Weltmacht. Terror im Afsieg und Fall der Natio-
nen, Zurich 2003, w różnych miejscach. Notabene losy teorii wypracowanej przez 
Heinsohna stanowią przykład wykorzystania dorobku nauki przez praktykę — 
jego książka pozostała niezauważona aż do chwili, gdy w 2006 r. przedstawił 
swoją teorię na łamach prasy, publikując artykuł pt. Babies Win the War w “Wall 
Street Journal” (w marcu 2006 r.). Po jego lekturze ówczesny minister obrony 
Włoch rekomendowała Heinsohna władzom Akademii Obrony NATO w Rzymie. 
Zob. D. Szreter, To nie Unia Europejska powstrzymuje wybuch wojny w Europie, 
„Polska the Times”, 13 lutego 2017 r.

14  A. Ciechanowicz, Państwo Islamskie w Niemczech, Niemcy w Państwie Is-
lamskim. RFN wobec rodzimych dżihadystów, Warszawa 2016, s. 7.

15  Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS), Revisited, Europol, The 
Hague, November 2016, s. 3.



28 Tomasz Aleksandrowicz Nr 2(130)

dotyczy to w szczególności Algierii, Libanu, Iraku i Syrii. ISIS oskarża 
Francję o działania na szkodę tych państw, dodatkowo przypominając 
przyczynienie się Paryża do rozpadu imperium ottomańskiego i zarzuce-
nia idei kalifatu po I wojnie światowej. Dodatkowym czynnikiem jest liczba 
obywateli francuskich udających się do Syrii i Iraku, którzy — po wzięciu 
udziału w walkach po stronie ISIS — powracają do Francji. Czynnik ten 
odgrywa także znaczącą rolę w ocenie poziomu zagrożeń terrorystycznych 
dla Belgii, a w szczególności Brukseli, która stała się swoistym centrum 
radykalnego islamu w Europie. Muzułmanie stanowią około 6% populacji 
w Belgii, natomiast w samej Brukseli — 25%, a w dzielnicy Molenbeek — 
40%. Warto przy tym zaznaczyć, że w Molenbeek stopa bezrobocia wśród 
imigrantów sięga 30%, a z Belgii wywodzi się około 560 foreign fi ghters, 
co stanowi najwyższy odsetek w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej 16.

Należy przy tym odnotować, że wzrost zagrożeń terrorystycznych w pań-
stwach zachodnich wiąże się z sytuacją militarną w Syrii — im cięższe 
straty ponosi ISIS tym większe zagrożenie terroryzmem islamistycznym 
poza Syrią. W ocenie ekspertów państw Unii Europejskiej ISIS posiada 
zdolności operacyjne w 18 państwach. Po wezwaniu al-Adnaniego do po-
święcenia ramadanu na zabijanie niewiernych (czerwiec 2016 r.), komu-
nikaty wydawane przez ISIS obwieściły, iż w ciągu miesiąca ramadanu 
zginęło lub odniosło rany ponad 5200 osób w skali świata. Świadczy 
to o możliwościach tej organizacji 17.

Zmiany status quo powodują, iż zarówno podmioty państwowe, jak 
i pozapaństwowe, zyskują silną motywację do działania. Prawdopodobne 
jest podejmowanie kolejnych prób rozstrzygania istniejących i przyszłych 
konfl iktów za pomocą działań terrorystycznych. Coraz częściej będzie do-
chodzić do zacierania się granic pomiędzy terroryzmem, wojną, zbrojnym 
buntem, przestępczością. Terroryzm może zatem przybierać zarówno po-
stać proxy warfare, jak i  działań sponsorowanych przez państwo. Sprzy-
jać temu będzie trwanie istniejących i pojawianie się nowych konfl iktów 
oraz brak stabilnych, efektywnych rządów, co sprzyja przekształcaniu 
się organizmów państwowych w państwa upadłe. Dość wskazać na sy-
tuację w Syrii, Afganistanie, Iraku, Libii, krajach Sahelu, Somali, Jeme-
nie. Co więcej, w wielu przypadkach polityka państw zachodnich będzie 
wskazywana jako źródło tych konfl iktów (wyzysk ekonomiczny, ingerencje 
w sprawy wewnętrzne, islamofobia itd.), co będzie sprzyjać traktowaniu 
Zachodu w kategoriach far enemy.

Wzrost przemocy, bieda, ekstremalne warunki pogodowe, brak wody 
pitnej i żywności będą nasilały migracje do państw zachodnich. Powoduje 
to kilka zagrożeń. Przede wszystkim nieuchronne wydaje się poczucie roz-
czarowania, wyobcowania i frustracji wśród części imigrantów, podsycane 

16  Tamże, s. 5.
17  Komunikat ten został opublikowany na łamach tygodnika „al Naba” 

(nr 38), zaś prezentująca te dane infografi ka została upubliczniona za pośredni-
ctwem mediów społecznościowych Telegram i Twitter 12 lipca 2016 r. 
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brakiem integracji ze społeczeństwami europejskimi i narastającą nie-
chęcią wobec imigrantów, napięciami etnicznymi i religijnymi itd. Takie 
środowiska stają się podatne na procesy radykalizacji, a tym samym sta-
nowią cel rekrutacyjny dla organizacji terrorystycznych, tworząc dla nich 
zaplecze w Europie; czynniki te będą powodować także samoistne próby 
dokonywania zamachów terrorystycznych. Powstaje zatem coś w rodzaju 
zamkniętego koła, działania prewencyjne i represyjne bowiem ze strony 
władz państwowych będą pogłębiać negatywne nastawienie wśród imi-
grantów i wrogość wobec państw — gospodarzy. Do tego należy dodać 
narastające nastroje antyimigranckie i antyislamskie w społeczeństwach 
europejskich, które mogą przejawiać się radykalizacją poszczególnych 
grup i atakami na skupiska imigrantów. Będzie to czynnik wzmacniają-
cy strategię ISIS far enemy, stanowiący uzasadnienie dla podejmowania 
zamachów terrorystycznych w imię radykalnie interpretowanego islamu 
i w obronie braci w wierze przed prześladowaniami ze strony niewiernych. 
Co więcej, wśród fali imigrantów mogą znajdować się np. wysłannicy ISIS 
planujący dokonywanie w Europie zamachów terrorystycznych; zagrożenie 
będzie zwiększać także wspomniane powyżej zjawisko blow back — powro-
tów z Bliskiego Wschodu obywateli państw europejskich, którzy walczyli 
tam w szeregach Państwa Islamskiego. 

Jednak największego wzrostu zagrożeń terrorystycznych w Europie 
należy spodziewać się w wyniku osłabienia ISIS na Bliskim Wschodzie. 
Upadek Kalifatu (jako jednostki terytorialnej) nie oznacza automatycznie 
upadku ISIS jako organizacji. Ocenia się, iż kierownictwo ISIS ma obecnie 
w swojej dyspozycji około 10 tys. bojowników i uśpione komórki w Eu-
ropie, a plan na wypadek upadku Kalifatu przewiduje tworzenie nowych 
siatek islamistycznych na świecie i przeprowadzanie i/lub inspirowanie 
kolejnych zamachów. Propagandowo-ideologicznym „asem w rękawie” ISIS 
jest postać Hamzy Bin Ladena, syna Osamy bin Ladena, który postanowił 
pójść śladami swojego ojca 18. Zagrożenie to jest wysoce prawdopodobne, 
co potwierdzają kolejne zamachy dokonywane przez pojedyncze osoby lub 
niewielki grupy osób 19.

18   Zob. M. Coker, E. Schmitt, R. Callimachi, With Loss of Its Caliphate, ISIS 
May Return to Guerrilla Roots, “The New York Times”, October 18, 2017, <https://
www.nytimes.com/2017/10/18/world/middleeast/islamic-state-territory-attacks.
html>, 3 listopada 2017 r.

19  Można w tym kontekście wskazać na udaremnioną próbę zamachu bombo-
wego na Times Square i metro w Nowym Jorku w 2016 r. czy zamach dokonany 
przez Sayfullo Saipova na Manhattanie 31 października 2017 r.  Zob. B. Weiser, 
Three Men Charged in 2016 Plot to Bomb New York City, “The New York Times”, 
October 6, 2017, <https://www.nytimes.com/2017/10/06/nyregion/terror-
ism-plot-new-york-city.html?smprod=nytcore-ipad&smid=nytcore-ipad-share>, 
8 października 2017; B. Mueller i in., Prosecutors Describe Driver’s Plan to Kill 
in Manhattan Terror Attack, “The New York Times“, November 1, 2017, <https://
www.nytimes.com/2017/11/01/nyregion/driver-had-been-planning-attack-in-
manhattan-for-weeks-police-say.html>, 3 listopada 2017 r.
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Potwierdzeniem słuszności tezy o związkach zagrożeń terrorystycznych 
z kryzysem ekonomicznym w warunkach europejskich był obserwowany 
w 2010 r. wzrost aktywności organizacji o charakterze anarchistyczno-
-lewackim. Tendencja ta znalazła swoje potwierdzenie już w 2010 r., gdy 
początek listopada przyniósł całą serię zamachów bombowych w Grecji. 
Ładunki wybuchowe eksplodowały w ambasadach Szwajcarii i Rosji, poli-
cji udało się przechwycić i zdetonować paczki z ładunkami wybuchowymi 
(ładunek umieszczony był pomiędzy książkami zapakowanymi w tektu-
rowe pudła) na lotnisku w Atenach i w fi rmie kurierskiej. Były one adre-
sowane do ambasady niemieckiej, siedziby EUROPOLU i Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości, a także do prezydenta Francji Nicolasa 
Sarkozy’ego. Identyczne paczki dotarły do ambasad Bułgarii i Chile oraz 
do Urzędu Kanclerskiego w Bonn — jako nadawcę wskazano greckie mini-
sterstwo gospodarki. Na szczęście obeszło się bez ofi ar. Sprawcami okazali 
się członkowie anarchistycznej organizacji Fire Conspiracy Cells, utworzo-
nej w 2007 r. Ma ona już na swoim koncie szereg zamachów terrorystycz-
nych, których celem były m.in. postaci z greckiego życia politycznego czy 
biuro Agence France Presse (AFP). Korelacja z kryzysem gospodarczym 
i fi nansowym jest wyraźna — zarówno pod względem czasu, jak i geogra-
fi i. Wprowadzane reformy spotkały się ze społecznym niezadowoleniem 
tworzącym podglebie dla masowych protestów i wzrostu nastrojów rady-
kalnych. Część z nich może kanalizować się właśnie w formie zamachów 
terrorystycznych. Na szczęście, powolne wychodzenie z kryzysu przełożyło 
się na spadek aktywności organizacji terrorystycznych, czego przykładem 
jest sytuacja w Grecji 20.

W kategoriach zagrożeń terrorystycznych należy także rozpatrywać ak-
tywność organizacji skrajnie prawicowych, przede wszystkim neonazistow-
skich. Aresztowania, jakich dokonały władze węgierskie wskazują, iż coraz 
więcej państw spotyka się z tym problemem. Oprócz znanych z przeszłości 
ugrupowań typu Blood & Honour, White Power czy Combat 17 pojawiają 
się kolejne, m.in. właśnie na Węgrzech, gdzie HANLA (Hungarian Arrows 
National Liberation Army) planowała m.in. zamachy bombowe przed doma-
mi członków parlamentu. Zagrożenie to zwiększa ksenofobiczny charakter 
tych organizacji i narastająca islamofobia, co w kontekście radykalizacji 
środowisk muzułmańskich w Europie tworzy w dającej się przewidzieć per-
spektywie kolejne punkty zapalne. Również w tym kontekście można spo-
dziewać się pojawienia samotnych wilków, najczęstszą bowiem odpowiedzią 
na radykalizację i przemoc jest właśnie radykalizacja i przemoc 21.

Zagrożenia nie można zlekceważyć, ponieważ istnieje swoista międzyna-
rodówka tego typu organizacji (bazujących ideologicznie na nazistowskich 
sentymentach); funkcjonują one nie tylko w państwach UE, lecz także 
m.in. w Rosji. Warto w tym kontekście zauważyć, że Rosja także jest areną 

20  Zob. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak (red.), Bezpieczeństwo 
państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Tom 1, 
Szczytno 2016, s. 39–40. 

21  Zob. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak (red. nauk.), Bezpieczeń-
stwo państwa a zagrożenie terroryzmem, Szczytno 2016, s. 40.
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działań terrorystów. W latach 1991–2012 doszło tam do 1895 zamachów 
terrorystycznych. Ponad 50% były to zamachy bombowe, prawie 2% — 
samobójcze 22. Warto o tym pamiętać choćby z dwóch przyczyn: Rosja jest 
naszym sąsiadem, a kryzys ukraiński nie wydaje się zmierzać do szczęś-
liwego zakończenia. Możliwe są różne scenariusze, także te negatywne.

Kolejnym czynnikiem determinującym wzrost zagrożeń terrorystycz-
nych jest — co pozornie brzmi jak paradoks — rozwój technologii i coraz 
szerszy dostęp do jej osiągnięć. Podobnie jak w przypadku klasycznej woj-
ny, tak i zagrożenia terrorystyczne są skorelowane z rozwojem cywiliza-
cyjno-technicznym i dostępnością nowoczesnych urządzeń. Dotyczy to nie 
tylko broni i sprzętu wojskowego, lecz także wynalazków wykorzystywa-
nych na rynku cywilnym (niemilitarnym); w praktyce wszystkie one noszą 
charakter dual use, to znaczy mogą być wykorzystywane zarówno w ce-
lach pokojowych, jaki i stosowania przemocy w różnych postaciach, także 
zamachu terrorystycznego. Analizując aktywność współczesnych organi-
zacji terrorystycznych, wskazuje jednoznacznie, iż bardzo efektywnie wy-
korzystują one nowoczesne technologie, szczególnie w sferze komunikacji 
i łączności. Terroryści są w pełni świadomi możliwości stwarzanych przez 
nowoczesne technologie informacyjne i bardzo sprawnie je wykorzystu-
ją 23. Dostęp do nowoczesnych technologii — limitowany de facto wyłącznie 
poziomem zasobów fi nansowych — stanowi bez wątpienia wsparcie dla 
działań terrorystów. Dowodzi to prawdziwości prawa paradoksów rozwoju 
techniki sformułowanego jeszcze w latach 60. XX w. przez francuskiego 
fi lozofa Jacques’a Ellula, według którego wszelki postęp techniczny po-
woduje zarówno zyski, jak i straty; wszelki postęp techniczny tworzy wię-
cej problemów, aniżeli ich rozwiązuje; negatywne aspekty technicznych 
innowacji są nierozłącznie związane z pozytywnymi; wszelkie wynalazki 
techniczne mają nieprzewidywalne konsekwencje 24. Prawo to znajduje 
swoje zastosowanie również do współczesnego terroryzmu. Rozwój nowo-
czesnych technologii i poszerzających się możliwości dostępu do nich spo-
wodował zjawisko zwane individual empowerment — wzrost możliwości 
sprawczych jednostki. Spowodowało to m.in. sytuację, w której podmioty 
pozapaństwowe, organizacje, grupy osób czy w skrajnych przypadkach na-
wet pojedyncze osoby są w stanie stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego poszczególnych państw, a nawet dla bezpieczeństwa między-
narodowego, a więc międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 25.

22  Zob.: T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015, s. 23.
23  Dowodzą tego m.in. słowa Aymana al-Zawahiriego (członek kierownictwa 

Al-Kaidy, a po śmierci Osamy bin Ladena jej przywódca) do Abu Musaba al-Za-
rqawiego (jeden z założycieli Al-Kaidy w Iraku) z  2005 r. o prowadzonej przez 
islamistów walce w mediach o serca i umysły. Zob. A. Antinori, The “Jihadi Wolf” 
Threat. The Evolution of Terror Narratives between the (Cyber-) Social Ecosystem 
and self-radicalization “ego-system”, The Hague 2017, s. 4.

24 Zob. T.Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, 
wyzwania i zagrożenia, Kraków 1999, s. 142.

25  Określenie individual empowerment (w znaczeniu: wzmocnienie pozycji 
jednostki) zostało użyte w opracowaniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA 
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Samotne wilki rekrutują się przeważnie spośród środowisk muzułmań-
skich w Europie podatnych na radykalizację i stanowiących cel werbun-
kowy dla ISIS. Tego typu sprawcy posługują się najchętniej bronią, którą 
można zdobyć w najprostszy sposób, w więc noże, maczety czy samochody 
wykorzystywane jako tarany (przypadek zamachu w Nicei i w Berlinie). Wy-
korzystywanie samotnych wilków nie oznacza, że ISIS nie wysyła do państw 
zachodnich swoich przedstawicieli, których zadaniem jest nie tylko inicjo-
wanie i wzmacnianie procesów radykalizacji i pozyskiwanie nowych człon-
ków i sympatyków, lecz także przygotowywanie zamachów. Trudno w tym 
kontekście pominąć wspomnianych już powyżej foreign fi ghters. 

Równocześnie zwraca uwagę fakt, iż terroryści zaczęli funkcjonować 
w ramach klasycznych siatek, stosując w przygotowaniach do zamachów 
metody właściwe dla pracy służb specjalnych, starając się ograniczać łącz-
ność telefoniczną i komputerową, organizując spotkania osobiste i wyko-
rzystując zaplecze stwarzane przez zradykalizowane i zorganizowane sku-
piska muzułmanów na terenie Europy Zachodniej. Co więcej, odnotowano 
przypadek infi ltracji niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji (dalej jako 
UOK), którego służby ustaliły, iż jeden z pracowników przekazywał in-
formacje komórce ISIS na terenie Niemiec i ostrzegał przed zagrożeniami 
ze strony służb niemieckich; trudno jest wykluczyć, iż przygotowywał atak 
na UOK. Według danych UOK nie była to jedyna próba infi ltracji operacyj-
nej służb zachodnich przez ISIS 26.

Należy także odnotować nasilające się związki pomiędzy organizacja-
mi terrorystycznymi a zorganizowanymi grupami przestępczymi oraz śro-
dowiskami przestępczymi w ogóle. Zorganizowana przestępczość zaczyna 
stanowić coraz istotniejsze źródło fi nansowania działalności terrorystycz-
nej, dotyczy to zwłaszcza handlu bronią i narkotykami, handlu ludźmi, 
oszustw fi nansowych, prania brudnych pieniędzy i wymuszeń. Dotyczy 
to szczególnie organizacji kurdyjskich i Tamilskich Tygrysów; charaktery-
styczne wydają się być powiązania np. pomiędzy baskijską ETA a wspo-
mnianą kolumbijską organizacją FARC. Z danych EUROPOL-u wynika, 
że 816 osób zatrzymanych w 2016 r. przez służby policyjne państw Unii 
Europejskiej zostało zidentyfi kowanych zarówno jako osoby zaangażo-
wane w działalność terrorystyczną, jak też w działalność o charakterze 

z 2012 r., w którym uznano to zjawisko za jeden z głównych megatrendów deter-
minujących przyszłość sytuacji w świecie. Oznacza ono nie tylko wzrost pozy-
tywnych możliwości i znaczenia jednostki, lecz także wzrost mocy sprawczych, 
także w aspekcie negatywnym (stwarzania zagrożeń). Zob. Global Trends 2030: 
Alternative Worlds, Washington 2012, s. 29 i nast., <https://www.dni.gov/fi les/
documents/GlobalTrends_2030.pdf>, 26 lutego 2017 r. Por. T. Aleksandrowicz, 
Świat w sieci. Państwa — społeczeństwa — ludzie. W poszukiwaniu nowego pa-
radygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, s. 87 i nast. (zob. roz-
dział 3 podrozdział 3.2. — Podmioty kreujące zagrożenia).

26  Zob. B. Macintyre, Agent ISIS w szeregach niemieckich służb. „Śpioch”, 
najbardziej zabójcza broń w walce wywiadów, „Polska The Times”, 30 grudnia 
2016–1 stycznia 2017, s. 28.
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przestępczym, łącznie z przynależnością do zorganizowanych grup prze-
stępczych, najczęściej zajmujących się handlem narkotykami. Co więcej, 
67% spośród nich stanowili foreign fi ghters — osoby powracające z Syrii 27.

Prowadzone w tym obszarze badania wskazują, iż osoby wywodzące się 
ze środowisk przestępczych są podatne na radykalizację i stanowią jeden 
z celów rekrutacyjnych islamistów. Organizacje terrorystyczne kontakty 
ze środowiskiem przestępczym wykorzystują do gromadzenia funduszy, 
pozyskiwania broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz środków 
fi nansowych na prowadzenie działalności terrorystycznej. 

Z punktu widzenia organizacji terrorystycznych zjawisko individual em-
powerment jest szczególnie istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, przede 
wszystkim należy zauważyć, że wykorzystanie nowoczesnych technologii 
znacznie ułatwia zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zama-
chu terrorystycznego szczególnie, jeśli w grę wchodzi atak samotnego wil-
ka, a także zamach symultaniczny (kilka skoordynowanych ze sobą od-
rębnych zamachów, dokonywanych częstokroć za pomocą różnych modus 
operandi). Po wtóre, nowoczesne technologie komunikacyjne powodują, 
iż terroryści uniezależnili się już od klasycznych mediów masowych, po-
nieważ Internet, możliwość tworzenia własnych portali, a przede wszyst-
kim media społecznościowe, oznaczają dla organizacji terrorystycznych 
tworzenie własnych mediów, dzięki którym publikowane przez nie infor-
macje mogą docierać do nieograniczonej liczby odbiorców. Należy zatem 
przypuszczać, że postęp technologiczny (w każdej dziedzinie) będzie przez 
terrorystów wykorzystywany tak, aby zwiększyć skuteczność ich działań.

Możliwość tworzenia własnych mediów wiąże się również z kwestią me-
dialności terroryzmu, która jest immanentną cechą tego zjawiska. Między-
narodowa opinia publiczna jest już przyzwyczajona do zamachów terro-
rystycznych, stąd — by skupić jej uwagę — terroryści muszą dokonywać 
zamachów coraz bardziej spektakularnych, i to nie tylko, wykorzystując 
wymyślne modus operandi czy biorąc za bezpośredni cel zamachu np. oso-
bę duchowną. Biorąc pod uwagę liczbę zamachów w skali globalnej, ter-
roryści będą szukać nowych sposobów działania i brać pod uwagę nowe 
cele, natomiast same zamachy będą coraz bardziej spektakularne, niestety 
także pod względem liczby ofi ar.

Warto także odnotować, iż wyraźny wzrost sprawności i efektywności 
działań europejskich służ antyterrorystycznych i poziom zabezpieczeń 
potencjalnych celów ataków powoduje, że terroryści dostosowują swoje 
strategie do zmieniającej się sytuacji. Tak np. imprezy masowe o znacze-
niu międzynarodowym (np. mistrzostwa świata czy Europy, olimpiady), 
których organizacja w oczywisty sposób determinuje zagrożenie terrory-
styczne, spadają w hierarchii celów na dalsze miejsce. Zagrożenia terro-
rystyczne drugiej dekady XXI w. przybierają zatem postać tzw. czarnego 
łabędzia: sytuacji, która nie wpisuje się w standardowe modele postępo-
wania i zawsze pozostaje poza marginesem obserwowanej i analizowanej 

27  Changes in Modus Operandi…, wyd. cyt., s. 13.
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rzeczywistości. Czarny łabędź to sytuacja nieprzewidywalna, niosąca 
za sobą poważne konsekwencje, wymykająca się prognozowaniu 28. 

Zamachy bombowe dokonywane przez pojedyncze osoby należy uznać 
za klasyczny przykład czarnych łabędzi. Aktywność organizacji, nawet 
niewielkiej, zawsze pozostawia za sobą ślady, które mogą zwrócić uwagę 
służb antyterrorystycznych. Pojedyncza osoba pozostawia takich śladów 
znacznie mniej, szczególnie jeśli nie manifestuje swoich przekonań, nie 
ogłasza planów i manifestów, a przygotowania do zamachu zachowuje wy-
łącznie dla siebie. Wykorzystanie improwizowanych urządzeń wybucho-
wych, wytwarzanych z komponentów powszechnie dostępnych na rynku, 
umożliwia uniknięcie przez sprawcę ryzyka wpadki podczas prób zakupu 
broni/materiałów wybuchowych na czarnym rynku bądź też ich kradzieży. 
Dla służb antyterrorystycznych taki sprawca jest zatem w praktyce nie 
do wykrycia aż do chwili zamachu. Nie jest bowiem możliwe zakładanie 
zaistnienia takich wydarzeń, jak np. atak samotnego napastnika z uży-
ciem siekiery w pociągu w Bawarii w lipcu 2016 r. czy atak za pomocą 
broni automatycznej przeprowadzony w czerwcu 2016 r. w Orlando w USA 
przez Omara Mateena, który zabił 49 osób 29. Można zaryzykować zatem 
stwierdzenie, że tendencja ta będzie się w dającej się przewidzieć przyszło-
ści nasilać. Wymusza to gruntowną rewizję postrzegania zagrożeń terro-
rystycznych, a przede wszystkim skłania do podjęcia badań naukowych 
mających na celu zastosowanie teorii black swan do analizy środowiska 
bezpieczeństwa, w tym zagrożeń terrorystycznych.

Zagrożenia dla Polski

Powyższe prognozy odnoszą się również do Polski. Przede wszystkim na-
leży zauważyć, iż terroryzm stanowi już dziś zagrożenie o charakterze glo-
balnym, a więc dotyczącym także i Polski. Nasz kraj jest członkiem NATO, 
aktywnie uczestniczy w amerykańskich operacjach w Iraku i Afganistanie, 
jednoznacznie opowiada się po stronie koalicji antyterrorystycznej. 

Konkretyzując prognozę dla Polski, należy zauważyć, iż Polska jest 
dla islamskich terrorystów celem zastępczym (rezerwowym). Konstatacja 
ta nie może być jednak usprawiedliwieniem dla lekceważenia tego typu 
zagrożeń, już choćby dlatego, że wykorzystanie celu rezerwowego musi 
— z punktu widzenia celów terrorystów — łączyć się z większą spekta-
kularnością zamachu, aby osiągnąć zakładany efekt medialny w skali 
światowej. Zagrożenia dla Polski wynikają także z konfl iktów obecnych 
i przyszłych, jakie mogą toczyć się w naszym otoczeniu międzynarodowym. 
Wskazać można choćby na konfl ikt czeczeński czy prawdopodobieństwo 

28  Teoria czarnego łabędzia została opracowana przez N.S. Taleba i zaprezen-
towana w książce The Black Swan: the Impact of the Highly Impropable, New York 
2007. 

29  Zob. D. Byman, How to Hunt a Lone Wolf. Countering Terrorists Who Act 
on Their Own, “Foreign Affairs” April/March 2017, Vol. 96, No. 2, s. 96 i nast.; 
T. Aleksandrowicz, Bieżące…, wyd. cyt., s. 42–43.
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wybuchu takiego konfl iktu na Białorusi, analogiczne zagrożenia związane 
są z konfl iktem rosyjsko-ukraińskim.

Warto także wskazać na możliwości docierania członków ugrupowań 
fundamentalistycznych do obywateli polskich przebywających na emigra-
cji zarobkowej w Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej. Wzrost popular-
ności islamu wśród obywateli państw zachodnich nie omija także i Pola-
ków, szczególnie osób rozczarowanych i sfrustrowanych, podatnych przez 
to na indoktrynację.

Trudno też nie zauważyć realnych symptomów zagrożeń terrorystycz-
nych, z jakimi mamy już w Polsce do czynienia. Dość wskazać na pod-
łożenie 13 atrap bomb w Warszawie przed wyborami prezydenckimi 
w 2005 r. czy też znalezienie przygotowanych do odpalenia plastikowych 
ładunków wybuchowych na Dworcu PKP Gdańsk Główny w lipcu 2002 r.; 
mnożą się też fałszywe alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych. 
Wskazać też należy na eksplozję ładunku wybuchowego we Wrocławiu 30 
i zamach (ze skutkiem śmiertelnym) na biuro poselskie Prawa i Sprawied-
liwości w 2010 r. 31

Nie ulega wątpliwości, iż problem zagrożeń terrorystycznych dla Polski 
powinien stać się przedmiotem odrębnego opracowania.

Wnioski

Przeprowadzona powyżej analiza pozwala na sformułowanie tezy, 
iż w dającej się przewidzieć przyszłości nadal aktywne będą czynniki deter-
minujące zagrożenia terrorystyczne w świecie i w Europie. Rozwój sytuacja 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a także w Azji wskazuje jedno-
znacznie, iż istniejące obecnie punkty zapalne, m.in. Syria, Irak, Libia, Sa-
hel, Somali, Jemen, Afganistan, nadal będą funkcjonować w kategoriach 
państw upadających/upadłych, będąc źródłem konfl iktów i przemocy. 
Brak bezpieczeństwa, stabilności politycznej i ekonomicznej nadal będzie 
źródłem politycznie motywowanej przemocy nie tylko na tych obszarach. 
W połączeniu z radykalną ideologią islamistyczną będzie to sprzyjać trak-
towaniu szeroko rozumianego Zachodu w kategoriach far enemy i celu 
zamachów terrorystycznych; dodatkowym czynnikiem wywołującym na-
pięcia może stać się narastający konfl ikt pomiędzy Iranem a Arabią Sau-
dyjską, w którym występują silne wątki ideologiczno-religijne.

Na terytorium państw UE źródłem zagrożeń mogą stać się foreign fi g-
hters powracający z objętych walkami terytoriów Bliskiego Wschodu. 
Dalszy napływ imigrantów do Europy i radykalizacja przebywających już 
w Europie muzułmanów będzie wywoływać rozmaitego rodzaju napięcia 

30  M. Rybak, Zamachowiec z Wrocławia oskarżony o terroryzm. „Mógł zabić 
wiele osób”, „Gazeta Wrocławska”, 7 lutego 2017 r., <http://www.gazetawroclaw-
ska.pl/aktualnosci/a/zamachowiec-z-wroclawia-oskarzony-o-terroryzm-mogl-
-zabic-wiele-osob,11768596/>, 3 listopada 2017 r. 

31  Zob. kaw//mat,fac,mtom, Mord polityczny w biurze PiS, <https://www.
tvn24.pl/raporty/mord-polityczny-w-biurze-pis,311>, 3 listopada 2017 r.
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etniczne i kulturowe, które także stanowić będą źródło zagrożeń terrory-
stycznych.

Trudno także jednoznacznie wykluczyć możliwość powstawania zagro-
żeń terrorystycznych na skutek pojawiających się w państwach europej-
skich napięć i konfl iktów, choćby na tle separatystycznym (przykład Ka-
talonii); trudno także zakładać całkowite wygaszenie tradycyjnie obecnych 
w Europie konfl iktów tego typu.

Reasumując, należy zatem założyć, iż w nadchodzących latach nadal 
będziemy mieli do czynienia z zagrożeniami terrorystycznymi. Niezależnie 
od przygotowywanych prognoz jest rzeczą oczywistą, iż konkretne zama-
chy terrorystyczne zawsze będą nosiły charakter czarnych łabędzi.

Słowa kluczowe: terroryzm, prognozy, 
zagrożenia, czarne łabędzie

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę 
prognozy rozwoju zagrożeń terrory-
stycznych w nadchodzącym dziesięcio-
leciu. Autor identyfi kuje czynniki sty-
mulujące ten rozwój i na tej podstawie 
stwierdza, iż w dającej się przewidzieć 
przyszłości będą one nadal aktywne 
i będą determinować zagrożenia terro-
rystyczne w świecie i w Europie. Zda-
niem autora, niezależnie od przygoto-
wywanych prognoz, jest rzeczą oczy-
wistą, iż konkretne zamachy terrory-
styczne zawsze będą nosiły charakter 
tzw. czarnych łabędzi.

Keywords: Terrorism, prognosis. 
threats, black swans 

Summary: The article is an attempt 
to forecast the dangers of terrorist de-
velopment in the coming decade. The 
author identifi es the factors that stimu-
late the development of terrorist threats, 
and concludes that in the foreseeable 
future they will continue to be active 
and will determine the threat of terror-
ism in the world and in Europe. Accord-
ing to the author, regardless of the fore-
casts made, it is obvious that specifi c 
terrorist attacks will always be black 
swan.




