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WStęp

Wręcz oczywistym jest pogląd, że należy we właściwy spo-
sób przystąpić do badań pozwalających na zdobywanie wie-
dzy o mechanizmach funkcjonowania terroryzmu, zgodnie 
z funkcjami teorii naukowej. Jeśli chodzi o gałąź nauk o bez-
pieczeństwie, zaliczaną do nauk praktycznych, najbardziej 
istotne będą tu funkcje implementacyjna i prognostyczna. 
Stąd właśnie autorzy, dokładnie tak samo jak w  wydaniu 
pierwszym niniejszej książki (2013 rok), skoncentrowali się 
głównie na ukazaniu elementów pozwalających na zrozu-
mienie islamu jako okreśonego systemu społeczno-religij-
nego i ekstremizmu muzułmańskiego, który jest zapleczem 
terroryzmu o takim właśnie zabarwieniu.

W obecnej chwili już w Europie wiemy to znacznie le-
piej aniżeli z początkiem XXI wieku, że pośród wielu proble-
mów współczesnego świata, na czołowe miejsce wybija się 
lęk przed fundamentalizmem islamskim, a ściślej przed is-
lamskim radykalizmem ideowo–religijnym i ekstremizmem 
jego fanatycznych bojówek, gotowych poświęcić życie swoje 
i innych dla realizacji nierealistycznych celów strategicznych.

Lęk ten, choć w pewnym stopniu uzasadniony, jest 
głównie związany z wydarzeniami z 11 września 2001 roku 
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(samobójczymi atakami na nowojorskie wieże i budynki 
Pentagonu), z krwawymi walkami w Palestynie, na Fili-
pinach i w Indonezji, a  także z bratobójczymi wojnami 
w Afganistanie, Czeczeni, na Bałkanach i ostatnio w Syrii1. 
Wielu ludzi postrzega więc islam jako religię spójną lecz 
bardzo agresywną i  niebezpieczną, a przede wszystkim 
akceptującą przemoc.

W kontekście jedynie fundamentalistycznych postaw 
trudno jest zrozumieć dlaczego religia, która winna się łączyć 
z czynieniem dobra i pokoju, jest wszechobecna w ideologii 
muzułmańskiej i szeroko wykorzystywana do politycznych 
celów, tak, jakby była religią ekstremistów islamskich2. 

Głównym zadaniem niniejszego opracowania jest 
spojrzenie na zjawisko terroryzmu w kontekście funda-
mentalistycznych islamskich ruchów religijnych, będące 
w znacznej mierze przejawem czy też skutkiem głębokiej 
radykalizacji poglądów i postaw części społeczeństwa 
muzułmańskiego, które nie zawsze utożsamia się z ter-
1  Syria jest dziś głównym i ważnym poligonem dla ogólnoświatowego dżiha-

du, Dlatego, ściągają doń islamiści niemal z najdalszych zakątków świata. 
Większość z nich pochodzi z Kaukazu, Azji Południowej, Afryki Północ-
nej i Bliskiego Wschodu. Nie brakuje ich także z państw europejskich, 
Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady. Według amerykańskiego wy-
wiadu, w syryjskiej wojnie domowej walczy ich około 6 tys. Są wśród nich 
także terroryści z ekstremistycznych islamskich organizacji powiązanych 
z Al-Kaidą – Frontu Obrony Ludności Lewantu oraz Islamskiego Państwa 
Iraku i Lewantu (ang. Islamic State of Iraq and al Sham - ISIS). 

2  Mówienie o terroryzmie islamskim jest moim zdaniem nieprecyzyjne, 
gdyż u fundamentalistów islamskich religia nie jest źródłem przemocy 
motywowanej przesłankami politycznymi i religijnymi, a  jedynie ogni-
wem łączącym sfrustrowane społeczeństwa. Szerzej zob. W. Kawec-
ki, Wprowadzenie, [w:] E. Sakowicz, Czy islam jest religią terrorystów, 
Wyd. Homo Dei, Kraków 2002, s. 10-11.



9

Wstęp

roryzmem. Dlatego też autorzy zastrzegają się, iż proble-
matyka dotycząca ostatnio bardzo głośniej działalności 
zbrodniczej organizacji o mylącej nazwie Państwo Islam-
skie, wymaga zdaniem autorów odrębnego opracowania.

Intencją wznowienia tej pozycji było m.in. wyczerpa-
nie się nakładu pierwszego wydania. Poznanie podstaw 
fundamentalizmu islamskiego stanowi klucz do budowy 
tych elementów europejskiej kultury bezpieczeństwa, któ-
re miałyby pomóc nam czy to wchodzić w konstruktywny 
dialog z muzułmanami, czy też skutecznie przeciwstawiać 
się prowadzonej przez nich hybrydowej inwazji.

Do najważniejszych pozycji bibliograficznych na-
leżały prace: Ewolucja terroryzmu na przełomie XX 
i  XXI  wieku, pod red. Marka J. Malinowskiego, Rafała 
Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego, Islam a terro-
ryzm pod redakcją Anny Parzymięs, Czy islam jest religią 
terrorystów? Eugeniusza Sakowicza, Terroryzm w świecie 
podwubiegunowym Bartosza Bolechowa, Święta wojna. 
Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego 
Gillesa Kepela oraz Wojna z terroryzmem w XXI wieku, 
pod red.  B.  Hołysta, K. Jałoszyńskiego i  A.  Letkiewicza. 
Autorzy dodatkowo posiłkowali się analizą artykułów 
i  informacji znajdujących się na oficjalnych stronach in-
ternetowych, a w szczególności Centrum Badań nad Terro-
ryzmem Collegium Civitas www.facebook.com/CBnTCC,  
www.terrorism.com i www.terroryzm.pl.

Natomiast wyżej wymienione publikacje zwarte opi-
sują zarówno procesy prowadzące do radykalizacji poglą-
dów fundamentalistów islamskich, jak też wskazują skutki 
i drogi ich neutralizacji w skali regionalnej i globalnej.



rozdział 1 
zjaWiSko terroryzmu – 

podStaWoWe informacje

Terroryzm to jedno z najgroźniejszych zjawisk współcze-
snego świata, plaga większości państw. Po raz pierwszy 
pojęcie terroryzm zdefiniowano w Oxfordzkim Słowni-
ku Języka Angielskiego w roku 1795, niedługo po tym 
„jak podczas porewolucyjnego terroru we Francji, w la-
tach 1792 – 94, zginęły tysiące ludzi”3. Oznacza ono „rzą-
dy poprzez zastraszenie, sprawowane przez siły będące 
u władzy”4. Już w XIX wieku znaczenie tego pojęcia stop-
niowo zaczęło ulegać zmianom i w XX wieku zmienił się 
całkowicie jego sens5. Obecnie terroryzm polega na uży-
ciu przemocy lub groźbie jej użycia w celu wymuszenia 
od władz państwowych, organizacji lub społeczeństwa, 
a niekiedy pojedynczych osób, pewnych świadczeń, 

3  C. Gearty, Terroryzm, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 12.
4  Ibidem, s. 12.
5  Por. Ibidem, s. 12 – 13.
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zachowań, bądź podjęcia lub zaniechania jakichś dzia-
łań6. Terroryzm, to także „przemyślane użycie przemocy 
lub zagrożenia w celu wywołania strachu; przemyślane 
wymuszenie lub zastraszenie rządów lub społeczeństw 
w celu nacisku politycznego, religijnego lub ideowego”7.

Zdaniem M. Boguckiego „terroryści naszych czasów 
są coraz bardziej bezwzględni, sięgają po nowe rodzaje 
broni, działają na oślep, aby zamanifestować swoją sro-
gość i  zdeterminowanie. Są gotowi zniszczyć wszystko 
i wszystkich, aby nagłośnić swoje istnienie i problemy8. 

„Terroryści to stratedzy – stwierdzono w amerykań-
skiej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go  – wybierają swe cele w sposób przemyślany, biorąc 
pod uwagę zaobserwowane słabości naszej obrony i na-
szą gotowość do odparcia ataku”9.

Mimo wielu przybudówek terminologicznych mają-
cych świadczyć, że dana organizacja działa z pobudek re-
ligijnych lub kryminalnych, współczesny terroryzm10 ma 
6  Por. J. Dworzecki, Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata, 

„Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indy-
widualnego „Apeiron” w Krakowie”, Kraków 2011, s. 187, za Nowa En-
cyklopedia Powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1997, s. 800.

7  Przeciw terroryzmowi, Polska Zbrojna z 30.06.1993.
8  M. Borucki, Terroryzm zło naszych czasów, Warszawa 2002, s. 16.
9  Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Waszyngton, Biały 

Dom, lipiec 2002.
10  Pojecie „nowy” („współczesny terroryzm”) weszło do dyskursu akade-

mickiego w latach 90., przy okazji pierwszego ataku na WTC (World 
Trade Centre) w 1993 r., i w odróżnieniu od „starego” różni się przede 
wszystkim tym, że „nowi terroryści” są aktorami niepaństwowymi, 
pragną nie tylko rozgłosu, ale i masowych ofiar, są lepiej finansowani, 
wykształceni i wyposażeni a ich działania mają globalny zasięg i glo-
balne aspiracje. Z. Cesarz, A. Dybczyński, B. Bolechów, Patologiczne 
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zawsze polityczne podłoże motywacyjne. Jest działaniem 
precyzyjnie zaplanowanym i zorganizowanym, i jest re-
alizowany w przestępczych formach obliczonych nie tyle 
na określone zabójstwo, co na destabilizację państwa 
(zmianę rządu), zakłócenie życia społecznego, wywoła-
nie szerokiego i maksymalnie zastraszającego rozgłosu 
lub zaprezentowanie szerokiej publiczności swojej ide-
ologii, zapatrywań itp.11. 

Takiego zdania jest np. polski znawca prawa karnego 
prof. T. Hanausek. Jego zdaniem terroryzm to: „zaplano-
wana, zorganizowana i zazwyczaj uzasadniona ideolo-
gicznie, a w każdym razie posiadająca polityczne podłoże 
motywacyjne działalność osób lub grup (...), polegająca 
na zastosowaniu środków fizycznych, które naruszają 
dobra osób postronnych, tj. takich, które nie dały wyrazu 
swemu negatywnemu nastawieniu do aktu terrorystycz-
nego, jego celu lub uzasadnienia, ani nawet do określonej 
ideologii czy zapatrywań”12.

 Podobnie twierdzi wybitny teoretyk prawa wojen-
nego M. Fleming. Według niego terroryzm to „umyślne 
działania stanowiące naruszenie prawa karnego i zmie-

formy przejawiania się stosunków międzynarodowych, [w:] Współczesne 
stosunki międzynarodowe, pod red. Teresy Łoś-Nowak, Wyd. Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 175. 

11  Jak stwierdził znany historyk, Walter Laguer, „nie ma terroryzmu 
czystego i niezmiennego, jest wiele różnych terroryzmów”. Idem, Re-
flections on Terrorism, „Foreign Affairs” No 1, Vol. 65, 1986, za: T. Alek-
sandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 12.

12  G. Kędzierska (red.), Organizacyjne i prawne aspekty działań antyterro-
rystycznych, Wyd. WSPol., Szczytno 2002, s. 8. 
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rzające w  drodze aktów przemocy lub zagrożenia tymi 
aktami do zastraszania organów państwa lub znacznych 
odłamów społeczeństwa oraz do wymuszenia określone-
go postępowania”13.

W 1996 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
przyjęła definicję zakładającą, że działania terrorystycz-
ne to akty przestępcze, skierowane przeciwko innemu 
państwu lub ludności państwa, oraz te, które obliczone 
są na wywołanie stanu terroru w umysłach oficjalnych 
osobistości lub grup osób albo całego społeczeństwa14.

Podobną, co do zawartości podmiotowej i przedmio-
towej, definicję terroryzmu przyjęli w dniu 20 września 
2001 roku ministrowie spraw wewnętrznych państw 
członkowskich Unii Europejskiej: „aktem terrorystycz-
nym są wszelkie celowe akty popełniane przez pojedyn-
cze osoby lub organizacje przeciwko jednemu lub kilku 
państwom, ich instytucjom lub ludności, w celu zastra-
szenia oraz poważnego osłabienia lub zniszczenia struk-
tury politycznej, gospodarczej i społecznej kraju”15.

Nowelizacja kodeksu karnego z 2004 r. wprowadzi-
ła zaś do polskiego ustawodawstwa (art. 115 par. 20 Ko-
deksu karnego) następującą definicję: „Przestępstwem 
o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony za-

13  M. Flemming, Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodaw-
stwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1996, nr 1, s. 3.

14  Brzmienie zbliżone do definicji terroryzmu zaproponowanej przez Ligę 
Narodów w projekcie konwencji dotyczącej zapobiegania terroryzmo-
wi. Konwencja Ligi Narodów została przyjęta w 1937 r., jednak nigdy 
nie weszła w życie.

15  J. Pawłowski, Terroryzm we współczesnym świecie, Biblioteczka „Wojsko 
i Wychowanie”, Warszawa 2001, s. 12. 
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grożony karą pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej 5 lat popełniony w celu:
-  poważnego zastraszenia wielu osób,
-  zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospoli-

tej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji 
międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określo-
nych czynności

-  wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospo-
darce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub 
organizacji międzynarodowej – a także groźba popeł-
nienia takiego czynu”16. 

Historia zjawiska wskazuje, że już w XI wieku terro-
ryzm był ideologią uzasadniającą arabskie podboje oraz 
sposobem zaprowadzania i utrwalania „nowego ładu”17. 
W przeciwieństwie do terroru, czyli pozaprawnej prze-
mocy aparatu państwowego wobec grup lub jednostek18, 
terroryzm był jednak bronią słabszych19 (najczęściej 
opozycji), stosowaną zwykle przez wyspecjalizowane 
bojówki związane z partiami, ugrupowaniami i ruchami 
politycznymi, które tą drogą usiłowały uzyskać wsparcie 
dla swoich programów i celów20.
16  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88 

poz. 553 z późn. zm.).
17  M. Bogucki, op.cit., s. 7.
18  Mały oxfordzki słownik historii świata XX wieku , Wyd. PLUS, Londyn 

1992, cyt. za: J. Kunikowski, A. Turek (red.), Bezpieczeństwo i dyploma-
cja. Słownik terminów , Wyd. Pedagogium, Warszawa 2008, s. 123.

19  Terroryzm – broń słabości, artykuł P. Wilkinsona (tyt. oryg.: Terrorism – 
Weapon on the Weak), [w:] Brittanica Book of the Year 1979, s. 128 – 137.

20  W literaturze przedmiotu znaleźć można około 200 różnych definicji 
terroryzmu. W przebadanych 109 definicjach, jako najczęściej wystę-
pujące jego wyznaczniki odnotowano przemoc i siłę (częstotliwość 
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Bardzo znamiennym przykładem stosowania me-
tod terrorystycznych w walce politycznej, w pierwszych 
dziesięcioleciach naszej ery, jest właśnie działalność ży-
dowskiej sekty zelotów21 (nieumiarkowanych zwolenni-
ków lub fanatycznych entuzjastów). 

Ruch zelotów zrodził się prawdopodobnie w Gali-
lei około 63 roku naszej ery, a jego przywódcą był pro-
rok Juda z Gamalii (zwany także Judą Galilejczykiem). 
Zeloci nie byli sektą religijną ani wyznaniową. W kwe-
stiach teologicznych nie przypominali ani saduceuszy, 
ani faryzeuszy, ani esseńczyków, natomiast przyznawali 
sobie prawo do używania przemocy wobec rzymskich 
bałwochwalców oraz kolaborujących z Rzymianami 
Żydów. Atakowali ich zazwyczaj w biały dzień, na lud-
nych placach, niejako zarzynając swoje ofiary na oczach 
ludzi. W ich programie istniały także postulaty poli-
tyczne, stąd usprawiedliwienia zabójstw obroną religii 
i tożsamości narodowej. Ruch praktycznie przestał ist-
nieć po upadku Masady22jako konsekwencja powstania 

występowania – 83,5%); motyw polityczny (65%), strach (51%), groźbę 
(41%), psychologiczne skutki i przewidywane reakcje (47%). Wielu ba-
daczy wyciąga z tego wniosek, iż celem aktu terrorystycznego jest nie 
tyle popełnienie konkretnego przestępstwa (np. zabójstwa, zniszcze-
nia), co chęć wywołania za jego sprawą określonego efektu lub reakcji. 
Za: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Fakty, Warszawa 2001. Por. K. Ka-
rolczak, Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995; J. Tomasiewicz, 
Terroryzm, Katowice 2000; T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, 
Studio EMKA, Warszawa 2005. 

21  Zeloci (gr. ζηλωται, zelotai; hebr. kannaim) – gorliwi.
22  Masada  – twierdza powstała (na wschodnim skraju Pustyni Judzkiej 

nad Morzem Martwym, w 74 roku) za rządów dynastii hasmonejskiej. 
Od 6 r. n.e. twierdza stanowiła rzymską strażnicę graniczną. W 66 r. n.e. 
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trwającego w latach 66 – 73 n.e., i zbiorowym samobój-
stwie23 zelotów.

W połowie I wieku po Chrystusie, spośród zelotów 
wyodrębnił się inny skrajny odłam radykalnych bojow-
ników o uwolnienie Palestyny spod rzymskiego panowa-
nia – sykariusze (od greckiego sika – nóż, sztylet, krótki 
miecz). Szczególnie aktywnymi byli w latach 50–70 n. e. 
Przywódcami w organizacji byli m.in.: Menachem ben 
Jair, Eleazar ben Jair, Szymon bar Giora24. Według ży-
dowskiego historyka, Józefa Flawiusza, piszącego swe 
dzieła na progu II wieku po narodzeniu Chrystusa, tak-
tyka zelotów sykariuszy polegała na tym, że „mieszali się 

w czasie wojny żydowskiej Masada została zajęta przez Zelotów. W 73 r. 
n.e. Masada była jednym z trzech ostatnich punktów oporu przeciw 
Rzymianom. Przeciwko siłom powstania brało udział 5 tys. żołnierzy 
rzymskich oraz 9 tys. niewolników i jeńców, wykorzystywanych głów-
nie do prac ziemnych.

23  Kiedy Zeloci dostrzegli bezcelowość obrony Masady oblężonej w 73 r. 
n. e. przez Lucjusza Flawiusza Silwę przystano na propozycję zbiorowe-
go samobójstwa, wysuniętą przez Eleazara ben Jaira. Każdy mężczyzna, 
z  obrońców Masady, zabił żonę i dzieci, następnie wylosowano dzie-
sięciu Zelotów, którzy zabili pozostałych mężczyzn, z pozostałych przy 
życiu Zelotów wybrano jednego, który zabił pozostałych i sam popełnił 
samobójstwo. Pozostawiono nietknięte zapasy żywności aby Rzymianie 
wiedzieli, że nie wzięli twierdzy głodem. Ocalały dwie kobiety z pię-
ciorgiem dzieci, ukryte w kanale. Po zdobyciu Masady przez jakiś czas 
znajdował się w niej rzymski posterunek. Potem przebywali w niej bi-
zantyjscy mnisi, po których pozostały tylko szczątki mozaikowej kapli-
cy. Obrona Masady stała się symbolem żydowskiego heroizmu.

24  P. Pajorski, Terroryzm jako zjawisko determinujące konieczność profe-
sjonalnego przygotowania zawodowego pracowników ochrony fizycznej 
osób i mienia, praca dyplomowa, Centrum Studiów Podyplomowych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kra-
ków 2011, s. 18.
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ze świętującym tłumem, ukrywając pod szatą małe szty-
lety, którymi mordowali przeciwników”25.

Podobno stosowali także terror masowy zatruwając 
studnie w tych wsiach i miasteczkach, gdzie ich gorliwość 
w zabijaniu wrogów narodu żydowskiego nie cieszyła się 
odpowiednim zrozumieniem i poparciem. Ponadto ata-
kowali także przedstawicieli mniej radykalnych żydow-
skich grup „niszczyli ich mienie, palili domy (…)”26.

Jako fachowcy od przemocy odgrywali też znacz-
ną rolę w wielkim powstaniu przeciwko Rzymianom 
(66–70 r. n.e.), które jednak skończyło się kompletną klę-
ską i  zburzeniem Świątyni. Sykariusze przetrwali nieco 
dłużej od zelotów, a po upadku powstania i samobójczej 
śmierci zelotów w Masadzie jeszcze jakiś czas próbowali 
działać wśród diaspory w Egipcie i Cyrenie. Ostatni z nich 
zginęli w kilka lat później samobójczą śmiercią podczas 
słynnej obrony twierdzy Masada (na wschodnim skraju 
Pustyni Judzkiej nad Morzem Martwym, w 74 roku)27.

Podobnie angielskie słowo thug, oznaczające brutal-
nego zbira, łotra, rzezimieszka, wywodzi się z VII–wiecz-

25  C. Gearty, op. cit., s. 11.
26  P. Jaroszyński (red), Terroryzm – dawniej i dziś, Wyd. KUL, Lublin 2010, 

s. 128.
27  Masada to nazwa starożytnej twierdzy położonej na szczycie samotnego 

płaskowyżu na wschodnim skraju Pustyni Judejskiej nad Morzem Mar-
twym. W roku 74 n.e. Masada była jednym z trzech ostatnich punktów 
oporu przeciw Rzymianom pod wodzą Flawiusza Sylwy. Brało w nim 
udział 5 tys. żołnierzy rzymskich oraz 9 tys. niewolników i jeńców, wy-
korzystywanych głównie do prac ziemnych. Kiedy dostrzeżono bezce-
lowość dalszej obrony twierdzy przystano na propozycję zbiorowego 
samobójstwa. Każdy mężczyzna zabił żonę i dzieci, następnie wyloso-
wano dziesięciu zelotów, którzy zabili pozostałych mężczyzn, z tych 
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nego religijnego kultu, który terroryzował Indie aż do 
XIX  wieku. Thugowie dokonywali rytualnych mordów 
na cześć Kali – hinduskiej bogini terroru i zniszczenia, 
małżonki indyjskiego boga Śiwy28. Według BBC: „sposób 
działania thugów polegał na tym, że przyłączali się do po-
dróżników, gotowali dla nich i zabawiali ich, pozyskując 
ich zaufanie. Na umówiony sygnał (hasłem był <przynieś 
tytoń>) rzucali się na podróżników płci męskiej, dusili 
ich i zabierali wszystkie ich kosztowności. Ciała zamor-
dowanych ofiarowali bogini Kali”29. „Szacowana liczba 
ofiar uśmierconych (…) przez zbirów–dusicieli sięga 
około 12 milionów! Liczba ta wynika z przyjęcia śred-
nio 40  000 morderstw co roku w całych Indiach przez 
300 lat”30.

Z kolei w Japonii od około VIII wieku powstawały 
tajne stowarzyszenia adeptów ninjutsu i genjutsu – sztu-

wybrano zaś jednego, który zabił pozostałych i wreszcie popełnił samo-
bójstwo (w ten sposób miało zginąć 960 obrońców). Pozostawiono nie-
tknięte zapasy żywności aby Rzymianie wiedzieli, że nie wzięli twierdzy 
głodem. Ocalały dwie kobiety z pięciorgiem dzieci, ukryte w kanale. Po 
zdobyciu Masady przez jakiś czas znajdował się w niej rzymski posteru-
nek. Potem przebywali w niej bizantyjscy mnisi, po których pozostały 
tylko szczątki mozaikowej kaplicy. Obrona Masady stała się symbolem 
żydowskiego heroizmu.

28  Kali to jedno z jej imion (wcieleń, wyobrażeń, obok takich jak Dewi 
lub Maha Dewi). Kali jest wyobrażana jako kobieta o czarnej skórze, 
czerwonym obliczu, ośmiu rękach, z naszyjnikiem z ludzkich czaszek 
na szyi – siła niszczycielska. W świątyniach Kali w dawnych czasach 
składano ofiary z ludzi, obecnie z owiec i kóz.

29  W 1890 roku tugowie praktycznie wyginęli, a ostatecznie zostali rozbici 
w latach 30. XX wieku.

30  P. Elliot, Bractwa wojownicze, tajemne i złowrogie, Dom Wydawniczy 
BELLONA, Warszawa 2005, s. 144.
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ki kamuflażu (przebierania się, maskowania), szpiego-
stwa, techniki ucieczki i oswobadzania się z pułapek 
oraz akrobatyki. 

Ninja (w tłum. nie człowiek, zwani też wojownikami 
cienia lub shinobi31 w tłum. osoba wkradająca się pota-
jemnie), umieli posługiwać się wyspecjalizowaną bronią 
(krótkie miecze, składane łuki, małe sztylety, kotwi-
ce z liną, bosak na łańcuchu, kolce wyrzucane podczas 
ucieczki). Sami także potrafili wytwarzać niezbędne do 
przeżycia przybory i narzędzia oraz sporządzać mikstu-
ry, które skutecznie zabijały nieprzyjaciela. Poza tym zaj-
mowali się magią i okultyzmem

Ninja najczęściej byli wykorzystywani do przepro-
wadzania zamachów. Potencjalnymi ich celami byli 
dowódcy i wysłannicy nieprzyjacielskich wojsk, rebe-
lianci, niewygodni politycy a nawet najważniejsze osoby 
w państwie i przedsiębiorcy. Najsłynniejszym z dokona-
nych przez ninja zamachów było zabójstwo pana zamku 
Nagoya, otrutego przy pomocy trucizny naniesionej na 
płatki róży krzewu różanego rosnącego w jego ogrodzie32.

Metody ninjutsu do obrony własnych rodzin i dobyt-
ku przed samowolą samurajów33 zaadaptowali wieśniacy. 
Ponieważ według prawa feudalnej Japonii tylko samura-
jowi przysługiwało prawo treningu sztuk walki oraz po-
siadania miecza, bardzo często więc bezkarnie urządzali 

31  Termin pierwotnie oznaczający wojownika ninja.
32  P. Pajorski, Terroryzm jako zjawisko…, op. cit., s. 20.
33  Samuraj (jap. Tłum:. Ten który służy)  – wojownik feudalnej Japonii.

(źródło: P. Lewis, Tajemna sztuka ninja, Dom Wydawniczy REBIS, Po-
znań 2000, s. 126.
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sobie tzw. testowanie miecza na żywych istotach. Immu-
nitet pozwalał np. samurajom ściąć bez żadnych konse-
kwencji każdego nieposłusznego bądź nie oddającego 
należytego szacunku członka niższej warstwy społecznej 
(chłopa, rzemieślnika, kupca).

 „Paradoksalny wydaje się fakt, że choć istnieje wiele 
dokumentów poświadczających działalność klanów nin-
ja do około 1650 roku, po tym okresie nie ma już o nich 
żadnych wzmianek”34. Tak naprawdę to „nie wiadomo, 
ile (…) organizacji ninija wciąż działa. W końcu to wła-
śnie zachowanie tajemnicy leży u ich podstaw”35.

Innym przykładem grupy mogącej uchodzić za 
prekursora obecnych organizacji terrorystycznych byli 
asasyni (nizaryci)36 „zwani również Nizari Ismailli”37  – 
członkowie radykalnego skrzydła muzułmańskiej szyic-
kiej sekty Ismailitów38, założonej przez imama Hasana 
ibn Sabbaha, pochodzącego z Rai koło Teheranu, która 
w latach 1090–1272 walczyła z „prześladowcami i zdraj-
cami prawdziwego islamu” (kalifatem bagdadzkim i sun-

34  P. Lewis, Tajemna sztuka …, op. cit., s. 34.
35  Ibidem, s. 36.
36  Asasyni to nazwa nadana im przez Europejczyków, a właściwa – nizary-

ci, wywodzi się od imienia imama Al-Mustansira Nizara (1095), twórcy 
odłamu religijnego, które wyodrębniło się w islamie w XI wieku. Nazwa 
asasyni nawiązuje z kolei do, niepoświadczonego dobrze, zwyczaju za-
żywania haszyszu, zwłaszcza przed morderstwami politycznymi, trak-
towanymi jako rodzaj misji polityczno-religijnej.

37  P. Pajorski, Antyterroryzm  – nowe wyzwanie dla komercyjnych służb 
ochrony, „Ochrona mienia i informacji”, styczeń/luty , 1/2008 s. 62.

38  Ismailici – ugrupowanie islamskie, którego początki sięgają VIII wieku; 
wyodrębnili się podczas konfliktu o władzę po śmierci szóstego imama 
as Sadika.
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nickimi Wielkimi Seldżukami), a także z krzyżowcami 
najeżdżającymi Ziemię Świętą39. Przed asasynami czuli 
respekt „nie tylko uczestnicy wypraw krzyżowych, ale 
także sami mieszkańcy świata arabskiego”40.

Historia asasynów do dnia dzisiejszego zawiera wiele 
niewyjaśnionych i zmitologizowanych treści, niektórych 
stworzonych i utrzymywanych celowo, aby podtrzymać 
nimb tajemniczości i grozy otaczający tę sektę.

Z tego co wiemy o sekcie, głównie od europejskich 
podróżników, a w szczególności z przekazu słynnego 
XIII–wiecznego podróżnika Marco Polo, jej przywód-
ca  – od ok.  1162 do 119341, Raszid ad–Din as–Sinan, 
zwany, jak większość przywódców asasynów42, „Starcem 
z Gór”43, uważany był za człowieka posiadającego moc 
jasnowidzenia i telepatii, posiadał sławę czarnoksiężni-

39  W X i XI wieku, w świecie muzułmańskim dominowali szyici. W po-
łowie XI wieku przybycie na ich ziemie Turków seldżuckich odwróciło 
proporcje i władza przeszła w ręce sunnitów. Wówczas pewien imam 
szyicki, Hassan ibn Sabbah el Homairi, zwany „Starcem z Gór” (Szejk 
al Dżebal) musiał schronić się w Kairze, który pozostawał w większo-
ści szyicki i stworzył tam grupę integrystyczną. Jednak, gdy Kair także 
wpadł w ręce sunnitów, Hassan musiał opuścić miasto. Przybył więc do 
Persji i tam, wraz ze swoimi zwolennikami, zawładnął fortecą górską 
Alamut („Orle Gniazdo”) w górach Elburs na południe od Morza Ka-
spijskiego, około 100 km od dzisiejszego Teheranu. Z tego to miejsca 
Hassan ibn Sabbah i jego następcy, przywódcy grupy, wysyłali członków 
sekty w różne miejsca świata muzułmańskiego aby zabijali przeciwni-
ków religii szyickiej – m.in. wyznawców islamu z kalifatu Abbasydów.

40  R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów do Osamy bin Ladena, 
Wyd. KIRKE, Wrocław 2001, s. 31.

41  Por. P. Elliot, Bractwa wojownicze…, op. cit., s. 101.
42  Por. ibidem, s. 101.
43  Por. ibidem, s. 100 i nast.
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ka i sztukmistrza. Nowo pozyskanych młodych adeptów 
sprowadzał na swój zamek, usypiał, po czym budził po 
przeniesieniu ich przez tajne przejście do pięknego ogro-
du w dolinie, gdzie krótko zażywali rozkoszy muzułmań-
skiego raju44. 

Po ponownym uśpieniu i przebudzeniu w zamku 
„Starca z Gór” dowiadywali się oni, że zasłużą sobie na 
wieczne rajskie rozkosze, jeśli poddadzą się jego woli 
i dobrze wyszkolą w zabijaniu. Gdyby zaś polegli w cza-
sie wykonywania zleconej im misji, niezwłocznie trafią 
do raju.

Jakiekolwiek były motywy ślepego podporządkowa-
nia się asasynów ich przywódcy, byli oni niezwykle sku-
teczni w działaniu i znakomicie wyszkoleni45. Uczono ich 
nie tylko posługiwania się bronią, strzelania z łuku, rzu-
cania nożem, ale także języków obcych, sztuki przebie-
rania się i charakteryzacji, obcych obyczajów i wierzeń, 
jednym słowem wszystkiego, co pozwalało im przeby-
wać niezauważonym na cudzym terytorium. Dzięki nim 
asasyni obalili rządy Seldżuków w odległym, położonym 
na zachód od Heratu Kuhistanie oraz zdołali opanować 
liczne terytoria w Iranie (Persji), Iraku i Syrii. Lecz to nie 
liczba wojowników, ani bogactwo, ani siła oręża sprawiły, 

44  Por. R. M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów …, op. cit., s. 34.
45  Asasyni mieli siedem stopni wtajemniczenia. Na samej górze ich 

hierarchicznej drabiny stał imam, będący ostatecznym autoryte-
tem w  kwestiach religijnych; potomek Alego i al-Mustansira Nizara 
(pan. 1036-1094). Do osób, które przeszły całkowitą inicjację należeli 
Dai (mistrzowie - naczelny, wyższy i zwykli). Rafia (towarzysze) nale-
żeli do grupy częściowo wtajemniczonych, natomiast Lasia (aspiranci) 
i Fidai (wierni) nie mieli dostępu do tajemnic ezoterycznej doktryny. 



23

Zjawisko terroryzmu – podstawowe informacje

że liczono się z sektą, lecz niezwykłe metody walki asasy-
nów i pewna aura mistycyzmu, którymi posługiwali się 
oni w walce. Ich fanatyzm, poświecenie, brak możliwości 
przekupstwa i zastraszenia spowodowały, ze już za cza-
sów istnienia sekty powstawały o niej legendy. Dążenie 
do celu było u asasynów tak duże, że nawet śmierć przyj-
mowano z ochotą. Ich rodziny przypisywały zaś sobie za 
zaszczyt, gdy ich syn zginął podczas misji, a za dyshonor, 
gdy wrócił żywy a inni jego towarzysze zginęli. 

Wkrótce jednak Seldżucy, wykorzystując przewagę 
swoich sił, począwszy do od roku 1106, zaczęli odzyski-
wać swoje posiadłości. Dokonali wewnętrznych czystek 
w seldżuckiej armii, wymordowali podejrzanych o sym-
patie nizaryckie. Przepędzili nizarytów z południowych 
prowincji Iranu, Farsu i Kermanu, odbili im fortecę 
w okolicy stołecznego Isfahanu oraz zdobyli irackie mia-
sto Tikrit.

Nierówna walka z przeważającym przeciwnikiem 
spowodowała właśnie, że nizaryci zaczęli stosować 
skrytobójstwa  – najpierw znaczących przedstawicieli 
wroga, potem jego przywódców duchowych i wreszcie 
urzędników niższego szczebla. Mordy te miały zwy-
kle wymiar propagandowy i polityczny, rzadziej mi-
litarny. Z  rąk nizaryckich skrytobójców (asasynów) 
zginęły m.in.: wezyr Nizam al–Mulk, kalif abbasydzki 
Al  Mustarszid oraz kalif fatymidzki Al–Amir  – oraz 
władcy Królestwa Jerozolimy Konrada de Montferrat46 

46  Konrad z Montferratu - ur. ok. 1145 w Monteferracie, zm. 28 kwietnia 
1192 w Tyrze w skutek ran odniesionych w zamachu przeprowadzo-
nym przez Assasynów - przez krótki okres władca Królestwa Jerozolimy 
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(28 kwietnia 1192 roku w Tyrze)47, jednego z najwybit-
niejszych rycerzy krzyżowych.

Mimo momentami krytycznej sytuacji ostatecznie 
nizarytom udało się przetrwać ataki Seldżuków i ponow-
nie zaczęli powiększać swoje terytoria. Niestety, na skutek 
„odradzania się duchowego” nizarytów (tzw. kijamy) nie 
byli w stanie przeciwstawić się nowemu wrogowi – Mon-
gołom, którzy w XIII wieku dotarli na Bliski Wschód, 
i w zemście za zabicie syna Czyngis–chana48, Temudżyna 
Cza’adaja, zniszczyli sektę wraz z jej zamkami i posiadło-
ściami. Ostatni przywódca asasynów został zabity w roku 
1256, a ostatni, istniejący w Syrii niezależny ośrodek ni-
zarytów (Masuał) zniszczyli egipscy Mamelucy w 127349. 
„Organizacja asasynów nie wyszła poza wiek trzynasty, 
przetrwała natomiast pamięć o nich. (…) Doświadczenia 
ostatnich lat wskazują, że i taktyka sekty znalazła sobie 

w 1192 roku. Dwaj fedawici (członkowie zakonu) wstąpili na jego dwór, 
przyjęli religię chrześcijańską i cierpliwie czekali. Gdy tylko nadarzyła 
się okazja zasztyletowali księcia. Jeden z zabójców schronił się w ko-
ściele, do którego po chwili przeniesiono rannego Konrada. Widząc, 
że „cel” jeszcze żyje ukrywający się asasyn dokończył dzieła, zatapiając 
sztylet w jego sercu. Rzecz jasna mordercę schwytano i zginął w mę-
czarniach, nie wydając przy tym ani jednego jęku czy skargi (źródło: 
R.M. Barnas, Terroryzm. Od Asasynów …, op. cit., s. 35).

47  Por. P. Elliot, Bractwa wojownicze…, op. cit., s. 102.
48  Telmudżin nazywany Czyngis-chanem (pan wszystkich)  – twórca 

i przywódca imperium mongolskiego, jeden z najbardziej skutecznych 
dowódców w historii świata. W latach 1211-1223 podbił terytoria pół-
nocnych Chin, Indie, Afganistan, Persję, Turkiestan. W chwili jego 
śmierci – 18 VIII 1227 r. – imperium rozpościerało się od rzeki Wołgi 
do Oceanu Spokojnego. Jego sukcesy militarne były uzupełniane umie-
jętnym zarządzaniem podbitymi terenami.

49  Por. P. Elliot, Bractwa wojownicze…, op. cit., s. 124.
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zwolenników. Co prawda niepowiązane z nią bezpośred-
nio, ale pragnienie raju u dzisiejszych szyickich fanaty-
ków wysyłanych z Iranu (a więc z Persji tamtych lat) do 
wykonania samobójczych egzekucji w innych krajach 
dziwnie tamtą taktykę przypomina”50.

Także i średniowiecze51, chlubiące się rygorami ry-
cerskiego kodeksu honorowego (uczciwość, skromność, 
waleczność, hart ducha), nie było wolne od przypadków 
indywidualnego terroru.

Bratobójczej rywalizacji pomiędzy możnowład-
cami doświadczyła też Francja w  czasach Karola VI 
(1380–1422), a jedną z ofiar był książę Ludwik Orleań-
ski, rywal Filipa Śmiałego o przywództwo w radzie kró-
lewskiej, znany także jako wielki uwodziciel – miał też 
galerię portretów kobiet, które zdobył52.

Przed zbrodnią skrytobójstwa nie ochroniła się na-
wet osoba papieża53. Także karty dziejów Polski spla-

50  Ibidem, s. 124.
51  Są to lata 800-1492.
52  Zginął 23 XI 1407 r. na jednej z ulic Paryża od ciosów nożem i razów 

pałkami, zadanych mu przez zbirów nasłanych na niego przez Jana bez 
Trwogi (pewnego dnia Ludwik oprowadził go po swej galerii, ze szcze-
gólną dumą wskazując portret jego żony). W 1408 roku, gdy toczył się 
proces przeciwko Janowi Burgundzkiemu o zabójstwo Ludwika Orle-
ańskiego, adwokat oskarżonego oparł m.in. linię obrony na autorytecie 
św. Tomasza z Akwinu (1225-1274), i stwierdził, iż zabicie „zdrajcy i ty-
rana” jest nie tylko w pełni sprawiedliwe, ale i godne pochwały.

53  25 kwietnia 799 r. dokona no zamachu na papieża Leona III, w którym 
został on zra niony i musiał się schronić na dworze króla Franków Ka-
rola Wielkiego. Mniej szczęścia miał natomiast Jan VIII – 16 grudnia 
882 r. został otruty przez jednego ze swoich krewnych, a ponieważ tru-
cizna nie działała dostatecznie szybko, dobito go młotem. 26 kwietnia 
896 r., w dwa tygodnie po wyborze śmiercią męczeńską zginął papież 
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mione są krwią skrytobójczo mordowanych władców 
i pretendentów do tronu – począwszy od nieudanego za-
machu na Bolesława I Chrobrego w czasie zjazdu w Mer-
seburgu w dniu 24 lipca 1002 r.54, poprzez zabójstwo jego 
najstarszego syna, księcia Bezpryma w 103255 roku (na 
tle sporu dynastycznego z bratem Mieszkiem II), śmierć 
w tzw. „niewyjaśnionych okolicznościach” króla Bolesła-
wa II Szczodrego zwanego też Śmiałym56, otrucie jego 
syna Mieszka w 1089 r.57, zabicie Leszka Białego58, syna 
Kazimierza II Sprawiedliwego oraz zranienie Henry-
ka I Brodatego59 przez gdańskiego księcia Świętopełka 
(w 1227 r., podczas zjazdu książąt polskich w Gąsawie na 

Bonifacy VI (został otruty), a w grudniu 897 roku został zamordowany 
papież Teodor II, a w ciągu 50-ciu lat następnego stulecia pięciu in-
nych. (źródło: M. Gryczyński, Poczet papieży, Wyd. Publicat SA, Po-
znań 2006; J. W. Kowalski, Poczet papieży, Wyd. KAW, Warszawa 1985).

54  R. Róg, Polscy królobójcy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kra-
ków 1993, s. 21; P. Pajorski, Wstęp do genezy wczesnopiastowskich grup 
dyspozycyjnych realizujących zadnia w zakresie ochrony osób. Szkic zagad-
nienia, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka – Refleksje” nr 11, 
Wyd.  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie , Kraków wrzesień/październik 2012, s. 68 – 69.

55  J. Dobosz, J. Jaskulski, T. Jurek, A. Kamieński, M. Michalski, M. Serwań-
ski, Słownik władców polskich, Wyd. Poznańskie, Poznań 1999, s. 42.

56  Według XV-wiecznych zapisów historycznych Bolesław zmarł 
w  1089  roku, jako anonimowy pokutnik w  klasztorze benedykty-
nów w Ossiach (po polsku Osjak), miasteczku położonym na połu-
dniu austriackiej Karyntii, niedaleko od granicy ze Słowenią, i tam 
został pochowany.

57  T. Grudziński, Bolesław Śmiały  – Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje 
konfliktu, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1986, s. 199; R. Róg, Pol-
scy…, op. cit., s. 23.

58  R. Róg, Polscy…, op. cit., s. 28 – 29.
59  Ibidem, s. 29.
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Pałukach; podłoże – walka o tron krakowski z Konradem 
Mazowieckim, Mieszkiem Starym i Władysławem La-
skonogim), aż po zamordowanie 8 lutego 1296 r. w Ro-
goźnie Przemysława II60 (księcia wielkopolskiego, a  od 
26 czerwca 1295 r. króla Polski).

Jeszcze bardziej rozkwitało skrytobójstwo w epoce 
Renesansu. Na przykład – w rozdartej na tyranie i oligar-
chie Italii, niemal wszystkie rody panujące: Borgiowie, 
Visconti, Gonzagowie, Farnese, d’Estowie i Medyceusze, 
zarówno dopuszczały się skrytobójstw, jak i doświadcza-
ły ich na sobie. Ulubionym wówczas narzędziem zbrodni 
były trucizna i sztylet, a najczęstszymi motywami władza 
i zemsta. Nie bez przyczyny „vendetta” jest właśnie wło-
skim słowem61. 

Także w Czechach Wacław III, który po śmierci ojca 
odziedziczył również koronę polską, niedługo cieszył się 
swoimi królestwami, został bowiem 4 sierpnia 1306 roku 
zamordowany62. „Mordercą okazał się najemny żołdak, 
Konrad z Dotensteinu („Turyng”)”63.

Dwa lata później zamordowany został książę au-
striacki i król Niemiec Albrecht, a w grudniu 1385 roku 
w Wyszehradzie nad Dunajem, koło Budy, uduszono 
króla Węgier Karola III.

60  Ibidem, s. 32 - 34.
61  Vendetta - krwawa zemsta wywierana przez członków rodu za zabój-

stwo krewnego. Tak było np. w przypadku Katarzyny Sforza, córki księ-
cia Mediolanu – kiedy zamordowano jej kochanka, ta niezadowoliła się 
schwytaniem i zgładzeniem zabójców, ale kazała także wybić ich krew-
nych – około 40 osób, mężczyzn, kobiety i dzieci.

62  R. Róg, Polscy…, op. cit., s. 35.
63  Ibidem, s. 35.
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Podobnie w carstwie moskiewskim przykładami 
mordów torujących drogę do tronu było m.in.: zgładze-
nie w maju 1591 r. najmłodszego syna Iwana IV Groźne-
go, dziewięcioletniego carewicza Dymitra64, zesłanego po 
śmierci ojca do Uglicza nad Wołgą, zabójstwo w 1762 r. 
zdetronizowanego cara Piotra III65, za którym stała jego 
żona, późniejsza władczyni Rosji, słynna Katarzyna II, 
a  także śmierć z rąk spiskowców ich 47–letniego syna 
cara Rosji Pawła I Piotrowicza66. 

Pewne cechy terroryzmu miały w średniowieczu 
bunty chłopskie i bunty biedoty miejskiej w wielu kra-
jach europejskich, a także działania przywódców refor-
macji nawołujących do stosowania gwałtu i przemocy 
wobec ich przeciwników. 

Areną najgłośniejszych mordów politycznych na 
tle religijnym była jednak szesnastowieczna Francja, 
gdzie długotrwałe wojny religijne (1562–1610) spusto-
szyły niemal cały kraj i doprowadziły do dwóch królo-
bójstw – Henryka III Walezjusza67, tego samego, który 
wcześniej uciekł z Polski w kobiecym przebraniu, oraz 
Henryka IV.

64  M. Chudzyński, Car Wasyl Szujski na zamku w Gostyninie, „Notatki 
Płockie” 57/1 (230), 2012, s. 3.

65  W. Gąsiorowski, Królobójcy, Dom Książki Polskiej S.A., Warszawa 1927, 
s. 96 – 98.

66  N. Ejdelman, Paweł I czyli śmierć tyrana, Wyd. PIW, Warszawa 1990, 
s. 188.

67  Skuteczne opisanie śmierci Henryka III Walezjusza, króla francuskiego, 
Wyd. Stanisław Scharffenberger, Kraków 1590.
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Chociaż w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej po-
pełniono najwięcej zbrodni68, trudno uznać okres rządów 
Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego (dyktaturę jakobi-
nów) za terroryzm, gdyż były to w zupełności czasy okrut-
nego terroru władzy wobec swoich obywateli. Później 
stworzono pojęcie „terroru indywidualnego”, którym na-
zwano ataki opozycjonistów skierowane przeciwko przed-
stawicielom aparatu władzy i klasy panującej69. 

W kręgu cywilizacji europejskiej pojęcie terroryzmu, 
jako metody i celu walki pojawiło się dopiero w poło-
wie XIX wieku, gdy nurt republikański ustąpił miejsca 
ruchom rewolucyjnym i anarchizmowi70, których dzia-
łalność sprawiła, że ówczesny świat stał się areną licznych 
zamachów i morderstw politycznych71. „W tym okresie 
68  Ogółem w okresie: 30 VIII 1793 - 27 VII 1794 zostało aresztowanych 

co najmniej 300 tys. osób, z których 17 tys. zostało straconych, a wielu 
zmarło w więzieniach nie doczekawszy rozprawy sądowej. 

69  http://terroryzm.pl/historia (dostęp 14.12.2013 r.).
70  Anarchizm jest bardzo interesującym prądem umysłowym lat 

1880-1914. Cechuje go powszechna afirmacja wolności i spontanicz-
ności, potępienie idei oraz negacja władzy, autorytetu, hierarchii i przy-
musu. Jest ideologią domagającą się zmian i aktywnego działania, a za 
jedyny, akceptowany środek wiodący do tego celu wyznaje „propagan-
dę poprzez czyn”  – przemoc. D. Grinberg, Anarchizm, [w:] Encyklo-
pedia socjologii, t.1, Warszawa 1998, s. 31. „Bez walki społeczeństwo 
jest martwe” – mawiał Michaił Bakunin (1814-1876) ,,jeden z twórców 
dojrzałej postaci anarchizmu.

71  M.in.: w 1858 dokonano zamachu na cesarza Napoleona III. W 1865 r. 
od kul zamachowca zginął prezydent USA Abraham Lincoln. W 1878 r. 
odnotowano cztery zamachy anarchistów na koronowane głowy: cesa-
rza Niemiec Fryderyka Wilhelma I z rodu Hohenzolernów, prezydenta 
Francji M.F.. Carnota, króla Włoch Humberta I i prezydenta USA Mc-
Kinleya. W 1881 zginął James Abram Garfield oraz car Aleksander II; 
w 1887 - zamordowano premiera Hiszpanii C. de Castillo, w 1894 - 
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nastąpiły pierwsze zamachy na głowy państw. W najsłyn-
niejszych zamach terrorystycznych zginęli: prezydent 
Francji, L. Cornot 1884 r., premier Hiszpanii, C. de Ca-
stillo w 1897 r., cesarzowa austriacka Elżbieta 1898 r.”72.

Koniec XIX wieku oraz pierwsze dwa dziesięcio-
lecia wieku XX to również czas terroryzmu o podłożu 
ekonomicznym i społecznym (luddystów  – „burzycieli 
maszyn”73, walki związków zawodowych o prawa pra-
cownicze, bojowników z dyskryminacją rasową, oraz 
wystąpień ugrupowań niepodległościowych74.

Terroryzm pierwszych dwóch dekad XX wieku znów 
stał się narzędziem walki z państwem, jego przywódca-
mi i strukturami, a jego ofiarami byli m.in.: król włoski 

prezydenta Francji M.F. Carnot’a, a w 1898 r. zasztyletowano cesarzo-
wą austriacką Elżbietę (popularnie zwaną „Sisi”). W 1900 r. anarchista 
G. Bresci zamordował króla Włoch Umberto II a w 1901 r. zginął kolej-
ny prezydent USA William McKinley.

72  I. Resztak, Pojęcie, historia i typologia zjawiska terroryzmu, Львівського 
державного університету внутрішніх справ, НАУКОВИЙ ВІСНИК 
4¢2011, s. 528.

73  Od nazwiska inicjatora ruchu Nedda Ludda, założyciela organiza-
cji pn.„Armia Naprawiaczy Krzywd”, głoszącego teorię, że największą 
krzywdą wyrządzoną robotnikom jest wprowadzenie maszyn do fabryk.

74  Ich przedstawicielami były m.in.: Ku Klux Klan na kontynencie ame-
rykańskim, brytyjski „Czartyzm”, „Fenianie” (Sinn Féin) - członkowie 
założonego w 1858 r. Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego, „Kar-
bonariusze”, włoscy „Risorgimento” oraz rewolucjoniści: z „Młodej 
Europy” Giuseppe Mazziniego, niemieckiego „burszostwa”, Rosja-
nie z „Ziemi i Wolność” i „Woli Ludu” („narodowolcy”), „Robotnicy 
Przemysłowi Świata”, a także polscy „bojowcy”: „sztyletnicy” z okre-
su powstania styczniowego (1863-1864), „Rewolucjoniści Mściciele” 
(1910-1914), Polskiej Organizacji Wojskowej (1914-1916) i Pogotowia 
Bojowego PPS (1917-1918). 
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Humbert (1900 r.)75, prezydent Stanów Zjednoczonych 
W. McKinley (1901 r.)76, król Portugalii Karol77, premier 
Hiszpanii José Canalejas Mendeza (1912 r.)78, król Gre-
cji Jerzy I (1913), austriacko–węgierski następca tronu, 
arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego żona księżna Zo-
fia von Hohenberg (1914 r.)79, premier Hiszpanii Eduard 
Dato Irradier, premier Bułgarii (1923 r.) oraz car Borys 
III Koburg (1925 r.). 

W dwudziestoleciu międzywojennym ruchy re-
wolucyjne i anarchistyczne zastąpiły rządy totalitarne 
i  dyktatorskie  – faszyzm w Hiszpanii i Włoszech, na-
zizm (hitleryzm) w Niemczech i reżim komunistyczny 
w stalinowskiej Rosji, oraz związane z nimi organizacje, 
np.: hiszpańska „Los Solidarios”, „Consul” w Niemczech, 
„Żelazna Gwardia” w Rumunii i „Wewnętrzna Macedoń-
ska Organizacja Rewolucyjna” (WMOR), w Bułgarii. 

Po drugiej wojnie światowej w miarę rozprzestrze-
niania się „demokracji ludowej” i „światowego systemu 
komunistycznego”, terror i terroryzm znów odzyskały 
rewolucyjne konotacje. Być może, najlepszym wyja-
śnieniem dwóch związanych z tym zjawiskiem pojęć – 
„terrorysty” i „bojownika o wolność” jest wypowiedź 
Jasera Arafata, przewodniczącego OWP na forum 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 13  listopada 
75  I. Resztak, Pojęcie, …, op. cit., s. 528.
76  Ibidem, s. 528.
77  http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=9685389 

(dostęp: 20.12.2013 r.).
78  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/92106/Jose-Canalejas 

(dostęp: 20.12.2013 r.).
79  I. Resztak, Pojęcie, …, op. cit., s. 528.
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1974 roku: „różnica między rewolucjonistą a terrory-
stą sprowadza się do tego, o  co każdy z nich walczy. 
Ktokolwiek broni słusznej sprawy, walczy o wolność 
i wyzwolenie swojego kraju od najeźdźców, osadników 
i kolonialistów, nie może być nazwany terrorystą”80. 
Stąd, w drugim ćwierćwieczu XX  wieku, terroryzm 
wiązano z pewną formą ukrytej wojny, która pozwalała 
słabszym krajom na konfrontację z większymi i silniej-
szymi, w imię słusznych racji – walki z układem kolo-
nialnym czy neokolonialnym81.

Do najważniejszych źródeł terroryzmu zaliczane są82:
-  źródła polityczne – działania terrorystyczne wymusza-

ne są sytuacją polityczną kraju pochodzenia lub pobytu 
terrorystów (np. polityczne zniewolenie społeczeństwa, 
społeczne i ekonomiczne upośledzenie jego ludności, 
niekorzystne relacje stosunków z innymi państwami), 
bądź organizują je charyzmatyczni liderzy, czujący się 
odpowiedzialnymi za kształtowanie rzeczywistości 
społecznej i tą właśnie drogą pragną zmienić świat; 

-  źródła historyczno–polityczne (skrajne ideologie, kon-
flikty międzynarodowe);

-  źródła społeczno–ekonomiczne (kryzysy ekonomiczne, 
niedorozwój gospodarczy, przeludnienie, różnorodne 
napięcia społeczne, zjawiska dyskryminacji – narodo-
wej, społecznej, globalizacja, nędza mas i bogactwo wy-
branych grup społecznych;

80  Cyt. za: B. Hoffman, op.cit., s. 24.
81  R.A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji 

zachodniej w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2007, s. 16-22.
82  Por. Ibidem, s. 23 – 28.
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-  cywilizacyjno–kulturowe  – zderzenie odmiennych 
kultur i cywilizacji, walka o tożsamość muzułma-
nów w  krajach zamieszkania, kulturowy stosunek 
do kobiet;

-  źródła socjologiczne – uznaje się, że podłożem terro-
ryzmu może być zjawisko występowania w niektórych 
krajach (narodach) szczególnej atmosfery niezadowo-
lenia, protestu, agresywności, przemocy, zorganizo-
wanej przestępczości i nielegalnej migracji;

-  źródła psychologiczne  – głęboka frustracja, rozpacz, 
pragnienie zemsty, przekonanie o absolutnej słuszno-
ści celu, do którego się dąży, bądź zachwiana psychika 
z  jednoczesnym nadmiarem poczucia własnej warto-
ści, skrajną nietolerancją, determinacją i wysoką moty-
wacją realizacji swoich celów83.

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele kry-
teriów podziału terroryzmu. Do najczęściej spotykanych 
rodzajów terroryzmu należą: 
-  terroryzm polityczny, którego celem jest zwalczenie 

istniejącego „status quo” i wprowadzenie pożądanych 
zmian systemowych lub całkowicie nowego systemu 
społeczno–politycznego, oderwanie części terytorium 

83  Psychologowie stwierdzają również, iż źródłem terroryzmu mogą być 
urazy doznane w dzieciństwie, a  sięgnięcie do metod terrorystycz-
nych stanowi akt odwetu za faktyczne lub urojone krzywdy doznane 
od społeczeństwa, rodziców itp., albo przeciwnie: akt odwetu na spo-
łeczeństwie, które skrzywdziło rodziców terrorystów. Zaprzeczają jed-
nak twierdzeniom, iż terroryści są osobnikami psychopatologicznymi, 
gdyż cechuje ich celowość i planowanie działania. Szerzej na ten temat: 
J. Hogan, Psychologia terroryzmu, red. naukowa A. Frączek, tłum. A. Ja-
worska-Surma, PWN, Warszawa 2008.
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od danego państwa i założenie nowego, bądź przyłącze-
nie go do już istniejącego84;

-  terroryzm państwowy  – działania terrorystyczne są 
podejmowane bezpośrednio przez władze państwowe 
(służby specjalne lub ich agendy)85, „to adaptacja re-
pertuaru klasycznego terroryzmu dla celów polityki ze-
wnętrznej, w walce jednego państwa przeciwko innym 
lub w zwalczaniu przeciwników sił rządzących poza 
granicami własnego kraju”86;

-  terroryzm wspierany lub sponsorowany przez pań-
stwo – państwo stosuje przemoc pośrednio, poprzez 
grupy ad hoc, tzn. ludzi specjalnie wynajętych (czy-
li niebędących funkcjonariuszami państwowymi). 
Zaangażowanie państwa może również obejmo-
wać materialne wsparcie terrorystów lub oferowanie 
im schronienia;

-  terroryzm wewnętrzny87  – to terroryzm stosowany 
przez państwo i skierowany przeciwko własnym oby-
watelom i na własnym terytorium88;

84  Por. R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny,. Studium z antropologii 
polityki, Wyd. Adam marszałek, Toruń 2006, s. 47.

85  Por. K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, Oficyna Wydawnicza 
SPAR, Warszawa 1995, s. 14.

86  T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio 
Emka, Warszawa 2005, s. 54.

87  Por. B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2003, s. 43.

88  Np. zamordowanie 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy SB 
ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanie 13 lutego 2004 r. przez rosyj-
skich agentów lidera czeczeńskich separatystów, b. prezydenta Czecze-
ni Zelimchana Jandarbijewa.
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-  terroryzm międzynarodowy89  – to terroryzm an-
gażujący terytorium lub obywateli więcej niż 
jednego kraju90;

-  terroryzm indywidualny (zamachy przeciwko określo-
nym osobom), 

-  terroryzm klasyczny91 (porwania ludzi oraz środków 
transportu, zabójstwa przy użyciu konwencjonalnych 
środków – broni palnej, materiałów wybuchowych itp., 
opanowanie newralgicznych obiektów wraz z zakład-
nikami, grożenie zastosowaniem tak rozumianej prze-
mocy, zamachy samobójcze);

-  terroryzm bezpośredni – celem ataków są podmioty, na 
które chce się wywrzeć wpływ; 

89  Por. B. Bolechów, Terroryzm w świecie …, op. cit., s. 43 i 47; R. A. Kosta, 
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej 
w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek , Toruń 2007, s. 29.

90  W aspekcie formalno-prawnym o międzynarodowym terroryzmie 
mówimy głównie wtedy, gdy akty terrorystyczne o wyraźnie między-
narodowych konsekwencjach, mają charakter przemocy stosowanej 
przeciwko państwu: ale są prowadzone w formie działań sterowanych 
z zewnątrz, mają miejsce poza terytorium państwa, którego domnie-
many sprawca jest obywatelem, lub wywołują skutki na terytorium 
państwa, przeciwko któremu są skierowane, albo są wymierzone 
przeciwko osobom chronionych przez prawo międzynarodowe (dy-
plomaci, przywódcy państw, rządów) lub wobec miejsc, podlega-
jących takiej ochronie (np. ambasady, konsulaty itp.), bądź wobec 
lotnictwa cywilnego i środków komunikacji masowej (metra, pociągi 
itp.). Ewidentnym przykładem terroryzmu międzynarodowego jest 
m.in. zamach na WTC.

91  D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Wydawnictwo: 
Adam Marszałek, Toruń 2006.



Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

36 

-  terroryzm pośredni92 – w którym celem ataków są inne 
podmioty, niebędące celem nacisków, a których rażenie 
może wywrzeć wpływ na podmiot docelowy;

-  terroryzm selektywny (wybiórczy), który polega na wy-
raźnym określeniu ofiary lub obiektu ataku;

-  terroryzm totalny (niewybiórczy) – oznacza stosowanie 
przemocy bez zwracania uwagi na miejsce, przynależ-
ność obiektu lub tożsamość ofiary93; 

-  technoterroryzm – zastosowanie nowoczesnych broni, 
materiałów wybuchowych, adaptacja nowoczesnych 
środków komunikacji (samolot jako bomba) i urzą-
dzeń telekomunikacji do celów terrorystycznych; 

-  superterroryzm94  – terroryzm z użyciem broni nie-
konwencjonalnej (biologicznej, chemicznej lub 
nuklearnej – ABM)95;

92   A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obsza-
rze Izraela w drugiej połowie XX wieku, praca doktorska, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, Ka-
towice 2007, s. 25

93  Por. B. Bolechów, Terroryzm w świecie …, op. cit., s. 50.
94  Por. ibidem, s. 55.
95  Znawcy problematyki rozpatrują trzy możliwości wejścia w posiada-

nie broni jądrowej przez ugrupowania terrorystyczne: 1/ współpraca 
i pozyskanie broni jądrowej od rządu państwa dysponującego taka 
bronią (np. Pakistan, Korea Południowa), 2/ kradzież lub nielegalny 
zakup jej gotowych egzemplarzy w krajach, w których istnieją nie-
dostateczne zabezpieczone składy tej broni (np. kraje byłego ZSRR), 
3/ samodzielna konstrukcja ładunku nuklearnego przez naukowców 
zwerbowanych przez organizacje terrorystyczne (np. Al-Kaida, sekta 
„Najwyższa Prawda”).
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-  infoterroryzm96 (cyberterroryzm97)  – wykorzystanie 
technik informatycznych do celów terrorystycznych;

-  terroryzm „jednej sprawy”98 (single issue99) – związany 
z różnymi ruchami ekstremistycznymi100.

W świetle międzynarodowego prawa publicznego wy-
różnia się jeszcze: terroryzm lądowy, lotniczy i morski oraz 
terroryzm dokonywany podczas konfliktów zbrojnych.

Innym sposobem wyodrębniania różnych rodzajów 
współczesnego terroryzmu jest podział na nurty ideowe, 
które zostały sklasyfikowane jako101:
a)  terroryzm separatystyczno–narodowościowy: 
-  „Irlandzka Armia Republikańska” (IRA i PIRA, Irlan-

dia Północna),

96  Por. R. A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie…, op. cit., s. 29.
97  Por. A. Adamski, Cyberterroryzm, [w:] Terroryzm, red. V. Kwiat-

kowska  – Darul, Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń 2002, 
s. 113 – 121; B. Bolechów, Terroryzm w świecie …, op. cit., s. 51 – 55.

98  Por. M. Konarski, Terroryzm jednej sprawy (http://www.psz.pl/tekst
-3724/-Maciej-Konarski-Terroryzm-jednej-sprawy, dostęp: 21.12.2013).

99  Por. G. Davidson (Tim) Smith „Single Issue Terrorism”, Commentary 
No. 74 (Winter 1998), Canadian Security Intelligence Service.

100  Terroryzm „jednej sprawy” (jednostkowy), występuje jedynie w pań-
stwach zamożnych (głównie w krajach anglosaskich), a uprawiają go 
radykalne ruchy społeczne lub jednostki dążące do realizacji bardzo 
wąskiego, pojedynczego celu społecznego lub politycznego, bądź też 
konkretnego postulatu. Są to np.: ruch na rzecz ochrony praw dzie-
ci nienarodzonych - terroryzm (ekstremizm) antyaborcyjny, ruch na 
rzecz obrony praw zwierząt (ekstremizm animalistyczny – „Front Wy-
zwolenia Zwierząt” - ALF), czy ruch na rzecz ochrony środowiska (eks-
tremizm prośrodowiskowy lub ekoterroryzm – działania pozaprawne 
podejmowane w obronie niszczonego środowiska przyrodniczego).

101  Por.: Almanach Wiedzy Powszechnej 1996/97, praca zbiorowa 
pod red. W. Skrzydło, Warszawa 1996, s. 853.
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-  „Kraj Basków i Wolność” (ETA, Hiszpania),
-  Tamilskie Tygrysy na Sri Lance,
-  „Partia Pracujących Kurdystanu” (PKK, Turcja);
b) terroryzm narodowowyzwoleńczy: 
-  „Czarny Wrzesień”, 
-  „Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny”, 
-  „Front Wyzwolenia Narodowego Korsyki” – FLNC, 
-  „Wyzwoleńcza Armia Kosowa” – UCK; 
c)  terroryzm neofaszystowski  – grupy włoskie: „Nowy 

Ład”, „Ruch Akcji Rewolucyjnej”, „Róża Wiatrów”;
d)  terroryzm skrajnej prawicy (nacjonalistyczny, rasi-

stowski, nazistowski)102: 
-  „Narodowodemokratyczna Partia Niemiec  – Akcja 

Oporu” (NSDAP/AO), 
-  francuski „Front Narodowy” J.M. Le Pena,
-  austriacka „Wierna Ludowi Opozycja Pozaparlamen-

tarna Gottfrieda Kuessela”, 
-  włoski „Nowy Ład” i „Front Narodowy”, 
-  „Brytyjska Partia Narodowa” i „Combat 18”,
-  „Stowarzyszenie Obrony Ulsteru” (UDA) oraz „Ochot-

nicze Siły Ulsteru” (UVF), 

102  Dla organizacji skrajnie prawicowych charakterystyczne jest podejmo-
wanie działań o charakterze chuligańskim (pobicia, dewastacje) wymie-
rzonych w znienawidzone przez nie środowiska społeczne. Jedną z form 
tego rodzaju działań są tzw. patrole uliczne, mające na celu wyszukiwanie 
i atakowanie obcokrajowców, homoseksualistów czy lewicowców. Część 
organizacji tworzy własne bojówki paramilitarne, wykorzystywane do 
prowadzenia ataków zarówno na bezpośrednie cele działalności poszcze-
gólnych organizacji, jak i do fizycznej walki z innymi organizacjami. Ich 
przemoc może być wymierzona zarówno w „obcych” jak i „innych” (od-
miennych rasowo czy np. pod względem orientacji seksualnej. 
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-  amerykańskie „Czarne Pantery”, Ku Klux Klan i „Naro-
dy Aryjskie” (AN); 

-  „Wolnościowa Partia Austrii Joerga Haidera,
-  gwatemalskie „Szwadrony Śmierci”;
e) terroryzm skrajnej lewicy i anarchistyczno–lewacki: 
-  „Czerwone Brygady” (BR, Włochy), 
-  „Frakcja Czerwonej Armii” (RAF) oraz jej przedłuże-

nie – „Antyimperialistyczny Ruch Oporu” (Niemcy), 
-  „Akcja Bezpośrednia” (AD, Francja), 
-  „Walczące Komórki Komunistycznych Partyzantów” 

(Belgia), 
-  grecka „Rewolucyjna Organizacja 17 Listopada”,
-  „Japońska Armia Czerwona” (AIIB), 
-  „Rewolucyjna Armia Ludu” (Argentyna);
f) ekstremizm komunistyczny: 
-  „Tupamaros” w Urugwaju, 
-  „Rewolucyjna Armia Ludu” w Argentynie, 
-  „Świetlisty Szlak” i „Ruch Rewolucyjny Tupak Amaru” 

w Peru, 
-  „Czerwoni Kmerzy” w Kambodży,
-  „Rewolucyjne Siły Zbrojne” w Kolumbii ;
g) terroryzm i ekstremizm motywowany religijnie : 
-  terroryzm i ekstremizm radykalnych grup islamistycz-

nych („Al–Kaida:, „Islamski Ruch Oporu  – Hamas” 
w  Palestynie, „Hezbollah” w Libanie, „Partia Światła” 
w Egipcie, „Zbrojna Grupa Islamska” w Algierii, „Par-
tia Sprawiedliwości i Rozwoju” w Turcji, „Turecka Is-
lamska Armia Wyzwolenia), 
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-  terroryzm skrajnych ugrupowań żydowskich („Kach”, 
„Kahane Chai”  – „Kahane Żyje”, „Gusz Emunim”  – 
„Blok Wiernych”. „Liga Obrony Żydów”),

-  terroryzm sekt religijnych o celach politycznych: sekta 
buddyjska „Najwyższa Prawda Aum” w Japonii i „Ścież-
ka Wewnętrznego Zaspokojenia” w Indiach),

-  terroryzm apokaliptycznych sekt religijnych (ter-
roryzm millenarystyczny103  – „Świątynia ludu”, 
„Szczep Dawidowy”),

-  terroryzm patologiczny – którego sprawcami są osob-
nicy ze schorzeniami psychicznymi, ewentualnie z psy-
chopatologiczną strukturą osobowości.

Spośród wymienionych typów terroryzmu najbar-
dziej rozpowszechnione, a zarazem niebezpieczne, są 
terroryzmy narodowowyzwoleńcze wyrosłe na podłożu 
fundamentalizmu religijnego104, których ostrza wymie-

103  Terroryzm millenarystyczny jest dziełem zbrojnych utopistów prze-
konanych o tym, że świat współczesny jest krańcowo zły, że ludzko-
ści grozi zagłada, a oni, adepci ugrupowania zostali wybrani celem 
stworzenia nowego, lepszego świata po zapowiadanym kataklizmie. 
Fanatyzm członków tego typu ugrupowań znajduje swe oparcie głów-
nie w lojalności wobec obdarzonego charyzmą ich przywódcy – guru 
(http://odn.zce.szczecin.pl/ju/eduobyw/pliki/stronywo/probl/proc01.
pdf (dostęp: 10.12.2013 r. godz. 00:30).

104  Pojęcie fundamentalizmu po raz pierwszy zostało użyte w broszu-
rach A.C. Nixona i R.A. Torreya, wydawanych w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Północnej w latach 1909-1912, do określenia 
konserwatywnych ugrupowań protestanckich (kalwinistów, prezbite-
rian i baptystów), które widząc zagrożenia modernizmem wysunęły 
hasło „powrotu do fundamentów dogmatycznych” (źródeł). W tym 
znaczeniu termin „fundamentalizm” przyjął się w prawie wszystkich 
językach europejskich. Tylko w języku francuskim na określenie tego 
zjawiska używa się dwóch innych – „integryzm” oraz „islamizm”, gdzie 
pierwszy oznacza odrzucenie wszelkich innowacji, a drugi – dążenie 
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rzone są w istniejący porządek społeczno-polityczny 
i odczuwany jako zagrożenie egzystencji. Podstawo-
we ośrodki terrorystyczne tej proweniencji znajdują się 
głównie w krajach, gdzie fundamentalizm jest bądź dok-
tryną państwową (np. Afganistan, Liban), bądź też jest 
popierany czy tolerowany przez państwo (np. Syria, Irak). 
Amerykański Departament Stanu do krajów wspierają-
cych rewolucjonistów islamskich dążących nie tylko do 
wyzwolenia, ale i ochrony swoich krajów od zachodnich 
wpływów zaliczył ponadto: Iran, Koreę Płn., Kubę, Libię 
i Sudan.

Specjaliści z dziedziny współczesnych międzyna-
rodowych stosunków politycznych uważają, że wśród 
wymienionych państw arabskich szczególnie radykalną 
postać fundamentalizm muzułmański przybrał w  Li-
banie, Iraku i Afganistanie, czyli w krajach mających 
problemy terytorialne i gdzie terrorysty fundamentali-
stycznego nie da się przekupić, zastraszyć lub przekonać 
racjonalnymi argumentami.

Zamachy terrorystyczne dokonane w Nowym Jorku 
i Waszyngtonie 11 września 2001 r., były m.in. związa-
ne z sytuacją na Bliskim Wschodzie, gdzie od stuleci ry-
walizują ze sobą trzy wielkie religie świata. Trwa walka 
o  Ziemię Świętą, szczególnie od czasu utworzenia nie-
podległego państwa Izrael (14 maja 1948), a później 
wojny sześciodniowej 1967 r. i zajęcia przez wojska izra-

do rozwiązywania problemów społecznych i politycznych współcze-
snego świata w oparciu o literalną interpretację Biblii lub Koranu. 
Enzo P., Pero S., Współczesny fundamentalizm religijny, Wyd. WAM, 
Kraków 2002, s. 31-38.
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elskie terytoriów zamieszkałych przez Palestyńczyków. 
W związku z tym, że państwa świata zachodniego popie-
rają Izrael, są traktowane jako wrogowie świata arabskie-
go. Rozpowszechniany jest również pogląd, że po upadku 
komunizmu Zachód znalazł sobie nowego, drugiego 
wroga w postaci świata islamu, a negatywne nastroje 
w świecie arabskim nasiliły się głównie po pierwszej woj-
nie w Zatoce Perskiej (1990–1991), prowadzonej przez 
koalicję 23 państw przeciwko Irakowi w obronie Kuwej-
tu. Fundamentalizm islamski odgrywa też istotną rolę 
w eskalacji napięcia na Bałkanach czy w byłych republi-
kach ZSRR, w tym głównie w konflikcie czeczeńskim.

Natomiast czynnikiem, który przyczynił się do 
wzmocnienia aktywności terrorystów motywowanych 
fanatyzmem religijnym była rewolucja islamska w Iranie 
w styczniu 1979 r., której początki są związane z oba-
leniem monarchii (szacha Rezy Pahlawiego, postrze-
ganego jako marionetkę „Wielkiego Szatana”  – Stanów 
Zjednoczonych, i  któremu zarzucono zdradę islamu), 
a w dalszym biegu z tzw. „chomeinizacją”105 kraju oraz 

105  Chomeinizacja  – realizacja programu ajatollaha Ruhollaha Chome-
iniego, szyickiego przywódcy duchowego rewolucji islamskiej w Iranie 
oraz przywódcy politycznego tego kraju w latach 1979-1989. Prokla-
mował powstanie pierwszego rządu islamskiego o bardzo surowych 
islamskich regułach. W  1988  r., po operacji  Ludowych Mudżahedi-
nów Iranu skierowanej przeciw Republice Islamskiej, Chomejni wydał 
urzędnikom sądowym rozkaz   osądzenia wszystkich więźniów poli-
tycznych i egzekucji tych, którzy „nie będą żałować działalności anty-
reżimowej”. Ocenia się, że w wyniku tego rozkazu zgładzono w Iranie 
od 1 400 do 30 000 osób. Po śmierci Chomeiniego (3 czerwca 1989), 
gdy inicjatywa polityczna przeszła w ręce radykalnych grup studenc-
kich, idea „demokracji religijnej” osłabła i jest krytykowana.
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utworzeniem Najwyższej Rady do spraw Koordynacji 
Irańskiej Rewolucji Islamskiej i Islamskich Ruchów Re-
wolucyjnych na Świecie106. 

106  Irańska rewolucja islamska była jednym z najważniejszych wydarzeń 
drugiej połowy XX wieku. Zmieniła ona stosunek sił miedzy mocar-
stwami oraz zachwiała równowaga sił na Bliskim Wschodzie. Prze-
wrót polityczny w Iranie dotknął szczególnie USA ponieważ Iran był 
głównym odbiorcą amerykańskiej broni i ważnym ogniwem systemu 
bezpieczeństwa i amerykańskich interesów politycznych w regionie. 
R. Chomeini nigdy nie przestał być zwolennikiem rozszerzenia rewo-
lucji irańskiej. Jeszcze w 1988 r. (rok przed swoją śmiercią) stwierdził: 
„eksport rewolucji jest jak blask Słońca, którego promienie oświetlają 
cały świat”. Za: B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. 
Przewartościowania i kontynuacje, Adam Marszałek, Toruń 2003, 
s. 151 i 345. 



rozdział 2 
islam jako religia

Aby można było przeprowadzić prawidłową analizę zja-
wiska i odpowiedzieć na pytanie: „Fundamentalizm mu-
zułmański – ruch społeczno-religijny czy zbrojne ramię 
świata islamu”? Wydaje się być niezbędnymi kilka słów 
wprowadzenia dotyczących tradycyjnego rozumienia 
i rzeczywistej istoty islamu.

Słowo islam pochodzi od arabskiego słowa silm 
i oznacza pojednanie, pokój oraz bycie posłusznym 
i poddanym Allahowi (Allah – po arabsku Bóg), a także 
oswobodzenie107; zaś słowo muzułmanin (arab. muslim) 
wskazuje wyznawcę islamu, człowieka „poddającego się” 
(posłusznego) Bogu. 

Islam był początkowo religią ludów arabskich, ale 
z czasem rozprzestrzenił się na inne kontynent, i dziś – 

107  Por. I. Canan, Islam jako religia pokoju i tolerancji [w:] Terroryzm i za-
machy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, pod red. E. Capana, 
Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2007, s. 25.
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jest po chrześcijaństwie drugą co do liczby wyznawców 
religią świata108. Twórcą islamu był Mahomet109 żyjący 
w latach 570–632, a jego współwyznawcami mieszkań-
cy Afryki Północnej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, 
znacznej części Azji Środkowej110 oraz liczna diaspora 
muzułmańska w Europie Zachodniej i Stanach Zjed-
noczonych111. „Słowo islam, przyjęte ostatecznie przez 

108  Szacuje się, że chrześcijaństwo (katolicyzm, starokatolicyzm, pra-
wosławie, protestantyzm i  anglikanizm), wyznaje na świecie prawie 
2 miliardy ludzi (w tym około 1.130 milionów to katolicy  – 17,4% 
światowej populacji). Sam islam natomiast liczy ok. 1,322 miliarda 
wyznawców – ok. 19,2%. Za: „Corriere della Sera” z 30 marca 2008 r. 
Symbolem islamu jest szahada – wyznanie wiary napisane czarnymi li-
terami na białym tle, chociaż w świadomości społecznej muzułmanów 
głównym symbolem ich wiary jest półksiężyc (arab. hilal).

109  Mahomet - to zniekształcony zachodnioeuropejsk i zapis arabskiego 
imienia proroka Muhammada ibn Abdallaha ibn al-Muttaliba. Muzuł-
manie uważają Mahometa za ostatniego proroka – wysłannika Boga. 
Przed Mahometem Bóg (Allah) miał zesłać wielu proroków, a wśród 
nich czterech najważniejszych: Adama, Abrahama (arab. Ibrahim), 
Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). W czasie swojej działalności 
Mahomet był prześladowany i wielokrotnie napiętnowany. Mahomet 
był jednocześnie przywódcą religijnym, wodzem i zwierzchnikiem 
państwa. (J. Kaczmarek, Terroryzm …, op. cit. s. 53).

110  Do państw o największej liczbie muzułmanów należą: Indonezja 
(ponad 170 mln), Pakistan (136 mln, Bangladesz (106 mln), Turcja 
(62,5 mln), Egipt (ok. 54 mln), Nigeria (prawie 48 milionów).

111  W Europie, nie licząc Federacji Rosyjskiej, jest około 21 milionów mu-
zułmanów, co stanowi 5,1% populacji kontynentu. Większość z nich 
ma mniej niż 25 lat. Najliczniejsza grupa muzułmanów przebywa we 
Francji  – ok. 4 mln (6,7% populacji tego kraju), następnie w Niem-
czech – od 3 do 4 mln, i w Wielkiej Brytanii, gdzie ich liczbę szacuje 
się od 1,5 do 2 milionów (w dalszej kolejności są: Hiszpania, Holan-
dia, Włochy, Belgia). Poza Europą najwięcej wyznawców islamu za-
mieszkuje USA – ok. 7 mln. W ciągu ostatnich kilkunastu lat XX wieku 
liczba znajdujących sie tam meczetów wzrosła z 200 do 1400. Oficjal-
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Mahometa do określenia nauczanej przez niego wiary, 
oznacza podporządkowanie Bogu”112.

Współcześnie islam stanowi też podstawę dla bardzo 
licznych i zróżnicowanych ustrojów społeczno–politycz-
nych – od państw kroczących do niedawna po niekapita-
listycznej drodze rozwoju (Syria, Egipt, Algieria, Sudan, 
Libia), przez republiki burżuazyjno–demokratyczne 
(Irak, Indonezja, Jemen, Pakistan, aż do monarchii abso-
lutnych (np. Arabia Saudyjska, Kuwejt, Maroko, Jordania, 
Iran, Katar)113. Mimo różnic ustrojowych, we wszystkich 
niemal państwach muzułmańskich daje się zauważyć 
tzw. nacjonalizm arabski – dominacja poczucia religijnej 
więzi wspólnoty muzułmańskiej nad poczuciem wspól-
noty narodowej. 

Islam jest religią monoteistyczną, podobnie jak 
chrześcijaństwo, z tą jednak różnicą, że u wyznawców 

ne dane statystyczne podają, że członków Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Polsce jest 5.123, zaś liczbę napływowych muzułmanów 
(uchodźcy, studenci i „biznesmeni” robiący w Polsce interesy) szacuje 
się na ok. 20-30 tys. W Polsce muzułmanie żyją od 600 lat. Są nimi 
Tatarzy polscy, skupieni głównie w gminach w Białymstoku, Boho-
nikach, Kruszynianach, Gdańsku, Warszawie i Gorzowie Wielkopol-
skim. K. Rokiciński, M. Kopczewski, Mniejszości narodowe i etniczne 
jako źródło terroryzmu w Europie, [w:] Ewolucja terroryzmu na przeło-
mie XX i XXI wieku..., pod red. M. J. Malinowskiego, R. Ożarowskiego 
i W. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2009, s. 60; M. Borucki, op.cit., s 122, E. Sakowicz, op.cit. s. 18.

112  J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, 
Wyd. ATLA 2, Wrocław 2001, s. 53.

113  G. Piwnicki, Kulturowe, religijne, cywilizacyjne i polityczne uwarun-
kowania fundamentalizmu w świecie arabskim jako źródła terroryzmu 
muzułmańskiego, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wie-
ku..., s. 103.
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islamu Bóg nie występuje w Trzech Osobach, a Jezus 
Chrystus nie był Synem Bożym, lecz jednym (13), z Jego 
25 proroków. Natomiast Maryja – Matka Jezusa – jedna 
z czterech doskonałych kobiet islamu), obok Chadidży, 
pierwszej żony Mahometa, Asiji Bint Muzahim  – żony 
faraona, oraz Fatimy, córki Mahometa114.

Ponadto, islam nie zna Kościoła jako instytucji, nie 
ma jednego reprezentatywnego ośrodka (centralnych 
władz duchownych na kształt chrześcijańskiego Waty-
kanu), mogącego wyrokować w sprawach teologicznych 
bądź etycznych, i nie ma sakramentów świętych115. 

Za początek islamu muzułmanie uważają 16 lipca 
622 roku, datę hidżry – emigracji Mahometa z rodzin-
nej Mekki116 do położonego w zachodniej części Arabii 
Saudyjskiej miasta Jasribu, przemianowanego później na 
Medynę (Madinat an–Nabi), gdzie znalazł bezpieczne 
schronienie, doznał mistycznej wizji swego przeznacze-
nia i skąd odbył „nocną podróż do nieba”117.
114  E. Sakowicz, op.cit., s. 71.
115  Islam, przełożyła H. Jankowska, Polski Instytut Wydawniczy, Warsza-

wa 2005, s. 36
116  Mekka - miasto w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, w krainie 

Al-Hidżaz. Miejsce narodzin Mahometa, ze słynną świątynią piel-
grzymkową Al-Kabą, gromadzącą wszystkie świętości Arabów, która 
wg tradycji ma być dokładną kopią domu Boga w niebie. Świątynia ta 
jest dostępna jednakowo dla obu ugrupowań islamu. Por.: J. Danecki, 
Arabowie, Warszawa 2001.

117  Podczas pierwszej Nocy Objawienia (Przeznaczenia) w, jaskini na gó-
rze al-Hira, archanioł Gabriel miał mu oznajmić: „O, Mahomecie! Ty 
jesteś prorokiem Allaha”. Później, podczas kolejnej mistycznej wizji, 
czarodziejski rumak o imieniu Al-Burak, uniósł go do świątyni Salo-
mona w Jerozolimie, a stamtąd ku progom Niewidzialnej Nieskończo-
ności. W roku 628 powrócił do Mekki, prowadząc rzeszę (ok. 10 tys.) 
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Istnieje siedem podstawowych dogmatów religii is-
lamskiej, które każdy muzułmanin musi zaakceptować 
i wypełniać. Są to: 
1.  Szczera wiara w jedynego Boga, który nie zrodził niko-

go, ani też sam nie został zrodzony118, 
2.  Wiara w anioły (arab. dżiny, będące sekretarzami i po-

słańcami Allaha), oraz wiara w szatany (arab. iblisy – 
złe duchy, przeklęte przez Allaha),

3.  Wiara w cztery „Święte Księgi” Allaha: Torę119, Psalmy 
Dawida120, Ewangelię121 i Koran122,

wiernych, gdzie przez cztery kolejne lata nauczał swojej własnej religii. 
W swym ostatnim przesłaniu do wiernych na wzgórzu Arafat powie-
dział: „O ludzie! Słuchajcie dobrze moich słów, ponieważ nie wiem, czy 
spotkam was znowu przy takiej okazji w przyszłości. O ludzie! Wasze 
życie i wasza własność będą nietykalne, aż spotkacie waszego Pana (...) 
Pamiętajcie, że wy naprawdę spotkacie waszego Pana i że On, zapraw-
dę, będzie liczył wasze dzieła (...) Do was należy prawo do waszych ko-
biet, a waszym kobietom należy się prawo do was (...) Traktujcie wasze 
kobiety dobrze i bądźcie dla nich uprzejmi, ponieważ one są waszymi 
współtowarzyszkami i powierzonymi pomocnikami (...) Rozważcie 
moje słowa, które wam teraz przekazuję. Ja pozostawiam wam Księgę 
Boga i Sunnę [tj. sposób postępowania] Jego Proroka. Jeśli będziecie 
według nich postępować, nigdy nie zabłądzicie”. Następnie upadł na 
ziemię, a Pan przemówił do niego: „Dzisiaj udoskonaliłem dla was wa-
szą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was 
islam jako religię”. Cyt.za Koran , tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986. 
Wprowadzenie, s. 76-77.

118  Według islamu jest to ten sam Bóg, który jest czczony w judaizmie 
i chrześcijaństwie.

119  Tora - z hebr. Taura wskazówka, pouczenie, wtórne prawo; to pierwsze 
pięć ksiąg Starego Testamentu objawione Mojżeszowi..

120  Psalmy Dawida (Az-Zabur) – to księga objawień przekazana Dawidowi.
121  Ewangelia (Indżil) – objawienia przekazane Jezusowi.
122  Koran (arab. Al-Kuran, co znaczy „recytacja”, „czytanie”), święta księga 

muzułmanów – „słowo Boże” objawione Mahometowi za pośrednic-
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4.  Wiara w wysłanników i proroków Allaha, oraz –
5.  Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego, w którym nastą-

pi zmartwychwstanie i  osądzenie przez Allaha, a po 
nim – raj i piekło123. 

Ponadto w codziennym swoim życiu muzułmanie 
mają przestrzegać pięciu najważniejszych praktyk religij-
nych – filarów wiary – (arab. usul ad–din), utwierdzają-
cych ich związek z religią islamu:
-  Pierwszy z nich, wyznanie wiary (szahada), polega 

na codziennym powtarzaniu rytualnej formuły: La 
ilāha illā llāhu, muhammadu’rasū llahu („Świadczę, 
że nie ma innego boga prócz Allaha, a Mahomet jest 
Jego posłańcem”). Według muzułmanów Allah jest 
jedynym bytem samoistnym, wiecznym i wszech-
mocnym, wszechwiedzącym i widzącym wszystko, 
jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma 
też znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny 

twem archanioła Gabriela (arab. Dżibrila) w latach 610-632. Tekst Ko-
ranu jest podstawowym źródłem sformułowań moralnych, prawnych 
i politycznych oraz stanowi podstawę życia rodzinnego i społecznego 
muzułmanów. W nim znajdują swoje źródła nauki o państwie i prawie. 
Koran składa się ze 114 rozdziałów (sur), które dzielą się na wersety 
(aja), zaś sury, ze względu na czas i miejsce powstania dzielą sie na 
starsze  – mekkańskie (zawierają ogólne przepisy islamu) oraz póź-
niejsze – medyńskie (poświęcone regulacjom prawnym). E. Sakowicz, 
op.cit., s. 59-60. 

123  Raj jest nagrodą za dobre uczynki. Przedstawiany jest jako jeden 
z  ośmiu ogrodów niebiańskich. Są w  nim rzeki z najczystszą wodą, 
a także zdroje mleka, miodu i wina, którego spożywanie na ziemi było 
zabronione. Ludzie w raju noszą piękne zdobione szaty, mogą odpo-
czywać na brokatowych dywanach i wyściełanych poduszkami łożach. 
Usługują im rajskie „wiecznie” młode (mają po 33 lata), piękne, czar-
nookie dziewice – hurysy, a kobietom - piękni młodzieńcy. 
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do nikogo i niczego nie można z nim porównywać 
(islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek 
postaci). Każdy, kto wymówi te słowa w obecności 
świadka, staje się muzułmaninem.

-  Filar drugi to codzienna rytualna modlitwa o wsta-
wiennictwo i prośba o błogosławieństwo (salat), którą 
należy odmawiać pięć razy dziennie w  ściśle okre-
ślonym czasie (o świcie, w południe, po południu, 
o  zmroku, gdy noc zapadnie ), z twarzą zwróconą 
w kierunku Mekki124. Ponadto w każdy piątek obowią-
zuje popołudniowe spotkanie modlitewne pod prze-
wodnictwem imama125, w którym mają uczestniczyć 
wszyscy dorośli mężczyźni126,

-  Trzeci filar  – post (satm lub saum), obowiązuje przez 
30 dni Ramadanu127; wszyscy muzułmanie, zdrowi na cie-

124  Do modlitwy, w czasie której bije się czołem pokłony, muzułmanie 
używają maty lub modlitewnego dywanika. Nie wolno się modlić 
w miejscach nieczystych, takich jak cmentarz, rzeźnia, śmietnik, łaź-
nia. Modlitwę poprzedza wypowiedzenie intencji – bez niej modli-
twa jest nieważna.

125  Imam – funkcja sprawowana najczęściej przez teologów muzułmań-
skich i osoby uczone; to przywódca określonej społeczności muzuł-
mańskiej, opiekun meczetu.

126  Piątek jest dla muzułmanów najważniejszym dniem tygodnia i jest to 
dzień wolny od pracy. Modlitwy te cechuje zawsze prostota, ład i do-
stojeństwo. Powinno je poprzedzić obmycie rąk i nóg wodą, na pustyni 
zaś czystym piaskiem

127  Ramadan - to nazwa dziewiątego miesiąca w arabskim kalendarzu 
księżycowym (ich rok księżycowy jest krótszy od naszego roku sło-
necznego o 11 dni; w przybliżeniu 100 lat muzułmańskich odpowiada 
97 latom kalendarza gregoriańskiego). Jest to miesiąc świąteczny, ob-
chodzony  na  pamiątkę  pierwszego objawienia i otrzymania  świętej 
księgi, czyli Koranu. Podczas postu nie wolno muzułmaninowi jeść, 
pić, palić ani odbywać stosunków płciowych. Z postu zwolnieni są 
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le i umyśle muszą powstrzymać się we wszystkie jego dni 
od spożywania pokarmów, napojów oraz „innych przy-
jemności ducha i ciała”, od wschodu do zachodu słońca.

-  Czwartym filarem jest jałmużna (zakat) – dobrowolna 
ale przepisana prawem forma podatku lub podzielenia 
się ¼ częścią swego rocznego dochodu z innymi wier-
nymi, bądź całą wspólnotą; ma on „oczyścić” pozostałą 
muzułmaninowi część dochodów128.

-  Piątym zaś filarem jest pielgrzymka (hadżdż) do 
Al–Kaaby w Mekce. Każdy muzułmanin, któremu po-
zwala na to stan jego zdrowia i sytuacja materialna, ma 
obowiązek odbyć ją przynajmniej raz w życiu. Najczę-
ściej odbywa się ona w dwa miesiące po Ramadanie. 

W Al–Kaabie, miejscu przechowywania otaczanego 
czcią „Czarnego Kamienia” (rodzaj meteorytu, który we-
dług tradycji miał tam zostać umieszczony przez archa-
nioła Gabriela), pielgrzym odbywa wymagane modlitwy 
i obrzędy, po których otrzymuje tytuł hadżego i może 
nosić zielony turban129.

jedynie chorzy, małe dzieci, starcy, kobiety ciężarne i miesiączkujące 
oraz osoby będące w podróży. Ramadan kończy się świętem Id al-Fitr, 
podczas którego cała wspólnota zbiera się na dziękczynną modlitwę.

128  Każdy dorosły muzułmanin, który zdoła wypracować w ciągu roku 
przychody przekraczające jego potrzeby, musi odprowadzić określoną 
część swoich oszczędności (minimum ok. 2,5% nadwyżki) na cele do-
broczynne (wspomożenie biedniejszych). Naliczanie zakatu zaczyna 
się w dniu, w którym dana osoba po raz pierwszy osiągnęła nadwyż-
kę. Beneficjentów zakat jest 8 kategorii osób wskazanych przez Koran. 
Zob. A. Kopciuch, Islamska filantropia jako narzędzie finansowania 
terroryzmu, [w:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku ..., s. 77.

129  Pielgrzymka do Mekki może być zastąpiona odwiedzinami innego 
miejsca świętego Arabów, np. meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątyn-
nym w Jerozolimie, zbudowanego w latach 705-715.
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Dla muzułmanów religia jest czymś więcej niż 
dla chrześcijan, bo obejmuje wszystkie dziedziny ży-
cia, każdy rodzaj działalności publicznej i prywatnej, 
a  w  państwach wyznaniowych, teokratycznych nie ma 
rozróżnienia między prawem a  nakazem religijnym130. 
I to właśnie, łączenie wszystkiego z religią i prawem ko-
ranicznym, czyni ludzi niezdolnymi do własnych i obiek-
tywnych sądów, pozwala natomiast charyzmatycznym 
przywódcom (kalifom, czyli następcom Proroka) łatwo 
nimi manipulować.

Islam jest jeden, niepodzielny i muzułmanie tworzą 
jedną globalną wspólnotę ludzi żyjących zgodnie z na-
kazami Koranu i tradycji Proroka. Istnieje jednak wśród 
nich wiele różnych nurtów ideologicznych oraz szkół 
myślenia i postępowania. Najwcześniejszy podział zro-
dził się między muzułmanami na skutek sporu o to, kto 
ma po śmierci Mahometa (632 r.), sprawować władzę 
w nowej społeczności wyznawców islamu. Część z nich 
była zdania, że następca proroka powinien wywodzić się 
z jego rodziny i dlatego popierała Alego ibn Abi Taliba, 
męża Fatimy, czwartej córki proroka Mahometa. I tak 
powstał podział wyznawców islamu na: charydżytów, 
szyitów i sunnitów.

Charydżyzm (charydżyci)131  – to pierwsza i naj-
mniejsza grupa rozłamowa nurtu polityczno–religijnego 
130  Rezultatem tego są cztery szkoły doktrynalnej interpretacji słowa bo-

żego – malikicka, szaficka, hanaficka i hanbalicka. Uznając się wzajem-
nie, te cztery źródła prawa islamu przyjęły Koran, tradycję, zgodność 
opinii i analogię, różniąc się między sobą w sprawach drugorzędnych. 

131  Por. http://portalwiedzy.onet.pl/80664,,,,charydzyci,haslo.html (do-
stęp: 20.12.2013 r.).
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w islamie. Powstała podczas bitwy pod Siffin (657 r. n.e.), 
gdy Ali przyjął pertraktacje, czym zraził do siebie część 
swych zwolenników, uważających, iż jedynie walka roz-
strzygnąć może spór o sukcesję po proroku. Charydżyci 
wyznają egalitaryzm i skrajnie surową etykę – nie uznają 
rozróżnienia między wiarą a czynami, twierdząc iż osoba 
popełniająca ciężki grzech staje się niewiernym. Obec-
nie istnieje tylko najmniej radykalna ich gałąź – ibadyci 
w Algierii, Omanie i Bahrajnie. Charydżyci czuli również 
odrazę do koncepcji głoszącej, że namiestnictwo Proroka 
jest dostępne tylko dla członków wybranych klanów, jak 
to utrzymują szyici. Twierdzili zaś, że kalifem może być 
obrany każdy głęboko wierzący i prawy muzułmanin, 
podobnie zresztą jak w przypadku odejścia od czystego 
islamu powinien być usuwany. Charydżyci byli i pozosta-
ją nadal surowymi fundamentalistami, interpretującymi 
Koran w sposób dosłowny. Dla nich wiara nie może być 
przedmiotem dyskusji i przekonywania, bo to oznacza 
popieranie zła. Angażowali się więc w gwałtowne zama-
chy terrorystyczne, skierowane przeciwko muzułmanom 
nie podzielającym ich poglądów. Jedyną pozostałą po 
nich grupą wyznaniową są dziś nieliczni ibadyci132, żyją-
cy w Algierii, Omanie i Bahrajnie. 

Szyici (słowo to można przełożyć jako „gorący zwo-
lennicy”), wierzą, że Ali ibn Abi Talib (jeden z pierwszych 
następców proroka Mahometa), przekazał swoim na-

132  Ibadyci - umiarkowany odłam muzułmańskiej sekty charydżytów, 
wyodrębniony w VII w. w Iraku (http://encyklopedia.wp.pl/encid, 
1634631,name,ibadyci,haslo.html?t icaid=111df1 – dostęp: 
19.12.2013r.).
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stępcom imamom specjalną energię boskiej łaski, dzięki 
której imamowie pozostają nieomylni i czyści. Są oni nie 
tylko świeckimi przywódcami społeczności, lecz najwyż-
szymi autorytetami w sprawach religijnych i prawnych. 
Cechą charakterystyczną szyizmu jest także skłonność do 
mistycyzmu. W wielu też sprawach szyici są czasem mniej 
rygorystyczni od sunnitów, np. w kwestii przedstawiania 
istot żywych, czy spożywania alkoholu. W szyizmie133, 
inaczej niż w sunnizmie, istnieje zinstytucjonalizowana 
hierarchia duchownych, z których najważniejsi nazywa-
ni są urajszahami (po arabsku ajat Allah – znak Boga)134. 
„Szyizm przypisał naczelną władzę polityczno–religijną, 
co należy podkreślić, przywódcy duchowemu wspólnoty 
wiernych – immamowi, którego uważano za nieomylne-
go następcę Alego. Powstała w ten sposób doktrynalna 
baza do formowania fundamentalistycznego, teokratycz-
nego państwa islamskiego dysponującego ściśle określo-
ną hierarhią oraz zorganizowanym i podporządkowanym 
kierunkiem (…). Tym samym immam staje się praktycz-
nie jedynym legalnym przywódcą społeczności i prawie 
nieomylną instytucją. Przyznaje się mu nawet wolność 
od grzechu”135. Szyici stanowią zaledwie ok. 15% muzuł-
manów. Większość tworzą jedynie w trzech państwach: 
Iranie, Iraku i Bahrajnie, a jako mniejszość są obecni 
w Libanie, Syrii, Turcji, Jemenie i Pakistanie. Najbardziej 
133  Szyizm – zwany także szyityzmem od arabskiego słowa szi’a, czyli par-

tia lub sekta (źródło: J. Kaczmarek, Terroryzm …, op. cit., s. 62).
134  Szyici wierzą, że ich ostatni imam (dwunasty następca Alego) nie zgi-

nął, lecz pozostaje w ukryciu i powróci wraz z końcem świata jako ich 
zbawca (mahdi), i przywróci sprawiedliwość na całym świecie.

135 J. Kaczmarek, Terroryzm …, op. cit., s. 63.
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znanym szyitą XX wieku był Sayyid Ruhollah al–Musavi 
al–Khomeini, zwany w Polsce ajatollahem R.  Chomej-
nim (1903–1989). 

Sunnici (arab. ahl as–sunna wa–al–dżama’a, co się 
tłumaczy: „ludzie tradycji i  wspólnoty”  – sunny), są 
uważani za „ortodoksyjnych muzułmanów”. Stanowią 
ok. 90 proc. wszystkich muzułmanów (głównie w Egip-
cie, Syrii, Iraku, Algierii i Libii). Odłam ten kładzie naj-
większy nacisk na przestrzeganie nauk Koranu i Sunny136 
(czynów, gestów i nauk proroka Mahometa) oraz tradycji 
i kodeksu praw, określającego codzienne zachowanie, re-
lacje społeczne oraz sprawy własności i handlu. Sunnici 
to „towarzysze Proroka”. „Sunnici uważają się za prawo-
wiernych przedstawicieli prawdziwego islamu, a sunnizm 
uważany jest za kierunek ortodoksyjny. Sunnici – w prze-
ciwieństwie do szyitów  – (…) nakazują posłuszeństwo 
każdemu władcy, który zapewnia możliwość uprawiania 
kultu oraz utrzymuje porządek w państwie. Immamowi 
natomiast przyznają jedynie władzę duchowną”137. Poza 
Koranem, sunnici uznają za obowiązujące doktrynalnie, 
wypowiedzi przypisywane Mahometowi, nazywane ha-
disami138. Wierzą, że od śmierci Mahometa nikt nie słu-
żył jako pośrednik między Bogiem i ludzkością, dlatego 
też odrzucają wyróżnianie imama Alego, co z kolei sta-
nowi podstawę wiary szyitów. Wierzą również w udział 
136  Sunna  – druga po koranie święta księga muzułmanów, zawierająca 

opis zwyczajów, których Mahomet nie zamieścił w Koranie, przekazy-
wanych ustnie i spisanych dopiero na przełomie IX i X wieku. (źródło: 
J. Kaczmarek, Terrortzm …, op. cit. s. 61).

137  J. Kaczmarrek, Terroryzm …, op. cit., s. 62.
138  Por. Ibidem, s. 62.
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społeczności muzułmańskiej w obieraniu swoich wład-
ców  – co zaczęło się od wyboru Abu Bakra (632–634, 
ojca Aiszy, ukochanej żony Proroka), na następcę Maho-
meta. Mieszkają prawie w każdym państwie świata (pol-
scy Tatarzy są też sunnitami). 

Obecnie główne różnice między islamem sunnickim 
i szyickim dotyczą: zasad sądownictwa i prawodawstwa 
(włącznie z prawem cywilnym), charakteru świąt, zasad 
relacji z niewiernymi oraz szczegółów modłów i innych 
rytuałów religijnych. „Różnice dogmatyczne między obu 
kierunkami islamu – sunnizmem i szyizmem, są niewiel-
kie, co powoduje, że w chwilach decydujących wszystkie 
odłamy islamu mogą działać wspólnie”139.

Zgodnie z naukami islamu140:
-  Podstawowym warunkiem bycia muzułmaninem jest 

wierzyć i żyć zgodnie z wiarą;
-  Fundamentalnymi zasadami islamu są: pokój, sprawie-

dliwość, dobroć, prawo każdego wierzącego do ochro-
ny swej religii, życia, własności i godności;

-  Nie ma przymusu w religii141;
-  Władztwo należy wyłącznie do Boga (Allaha), prawo-

dawstwo pochodzi wyłącznie od Boga  – nie ma więc 

139  Ibidem, s. 63.
140  Wszystkie cytaty pochodzą z: 1) Koranu w tłumaczeniu i z komen-

tarzem Józefa Bielawskiego, Wyd. PIW, Warszawa 1986, 2) Terroryzm 
i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, praca zbioro-
wa pod red. E. Çapana, przeł. J. Sander, Wydawnictwo Akademickie 
DIALOG, Warszawa 2007, 3) M.  Składankowa, Tajemnica, świętość, 
męstwo [w] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, Wydawnictwo 
DIALOG, Warszawa 2003.

141  Sura II, werset 256 (dalej cyt.: II-256).
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władzy kogokolwiek nad kimkolwiek, gdyż wszystko 
należy i pochodzi od Boga;

-  Centrum wiary jest Allah (Bóg), a Mahomet jest na-
stępcą jego biblijnych proroków („Pieczęcią Pro-
roków”), muzułmanie są poddanymi Boga, nie zaś 
czcicielami Mahometa142;

-  Czynienie dobra jest zbiorowym obowiązkiem gmi-
ny muzułmańskiej143;

-  Życie ludzkie jest wzniosłe i nietykalne; nawet życie 
i godność niewierzącego nie mogą zostać pogwałcone;

-  Przypisywana prorokowi Mahometowi tradycja na-
zywa samobójstwo ciężkim niewybaczalnym grze-
chem, którego „nie mogą zrównoważyć nawet 
czyny honorowe (...) idea samobójstwa jest jednym 
z podszeptów diabła, dlatego nie ma przebaczenia 
dla samobójcy”144;

-  Nie ma akceptacji dla narzędzi przymusu, tortur, anar-
chii lub terroru.

-  Wojnę można prowadzić jedynie w obronie „sprawy Bo-
żej”, a nie dla celów egoistycznych, czy ekonomicznych;

-  Według zasad Koranu, zabójca jednej niewinnej osoby 
jest równie odrażający, jak morderca całej ludzkości;

-  Zabicie człowieka jest aktem tej samej wagi, co niewiara;
-  Prawa jednostki nie mogą być deptane, nawet jeśliby 

tak miało się dziać dla dobra wspólnoty. Prawa poje-

142  Za E. Sakowicz, Czy islam jest religią terrorystów, Wyd. Homo Dei, 
Kraków 2002, s.15.

143  III-104.
144  Za: G. Reuter, Zamachowcy-samobójcy. Współczesność i historia, 

przekł. R. Wojnakowski, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 209.
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dynczej osoby są tak samo święte jak i prawa wszyst-
kich ludzi145;

-  Muzułmanom nie wolno pić alkoholu, używać narko-
tyków, i wszelkich środków odurzających, jeść mię-
sa wieprzowego i jego przetworów, uprawiać hazardu 
i stosować lichwy146.

Islam jako ideologia, kultura i polityka

W głównym nurcie islamu, zarówno w wersji sunnickiej, 
jak i szyickiej, nie ma rozróżnienia spraw świeckich i reli-
gijnych. Islam jest równocześnie religią, cywilizacją i sys-
temem kultury. 
-  W islamie państwo i religia są ze sobą nierozerwalnie 

związane „pochodzącym od Boga” prawem;
-  Obowiązkiem wierzącego muzułmanina, wynikającym 

zarówno z Koranu jak i tradycji (sunna ustna i pisa-
na – hadis), jest walka o zaprowadzenie państwa i pra-
wa islamskiego na całym świecie. W związku z tym idee 
sekularyzmu i reformizmu są odrzucane, a islamizm147 

145  „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył 
zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto 
przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia 
wszystkich ludzi” (V-32).

146  „Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości” 
(II-256); „Handel jest podobny do lichwy. Lecz B” (II-275); „Nie zabi-
jajcie się (ani nie niszczcie): gdyż zaprawdę Bóg był dla was Najbardziej 
Miłosierny” (IV-29); „Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni” 
(V-3); „O wy , którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, 
dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokol-
wiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niespra-
wiedliwości” (V-8).

147  Islamizm - doktryna polityczna i oparty na niej system polityczny 
wywodzący się z  islamu, w którym zachodzi zespolenie religii z  ide-
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jest najbardziej dominującym prądem politycznym 
i intelektualnym;

-  Jedynym władcą i prawodawcą jest Bóg Allah148, wład-
cy ziemscy  – kalifowie, następcy proroka Mahometa, 
są namiestnikami (administratorami) jego woli na zie-
mi. Władca państwa jest jednocześnie przywódcą reli-
gijnym – nie istnieje zatem podział na funkcje religijne 
i świeckie; obie pochodzą od Boga i winny być reali-
zowane „dla dobra doczesnego i duchowego gminy”149. 
Zasadnicza idea państwa islamu powinna być zdeter-
minowana przez trzy zasady: Koran jest jego konsty-
tucją, rządy oparte są koncepcji konsultacji, obowiązek 
poszanowania przez organy wykonawcze nauk islamu 
i woli ludu.

Jak zauważa Gabriela Sznajder „traktowanie isla-
mu jako religii wszechobecnej, obejmującej wszystkie 
aspekty życia muzułmańskiego, prowadzi do integryzmu 
i totalitaryzmu religijnego. Chodzi przede wszystkim 
o realny wpływ religii na społeczeństwo i politykę. (…) 
Fundamentaliści za cel nadrzędny stawiają sobie zbudo-

ologią,  Koran  zostaje uznany za podstawę prawa i polityki państwa. 
Stąd w większości państw muzułmańskich obowiązuje prawo religijne 
(szariat), obejmujące obowiązki wobec Boga i reguły postępowania 
między ludźmi. Ideą islamizmu jest pogląd, ze wszyscy ludzie wyzna-
jący islam i uznający arabski za język ojczysty, mimo rozproszenia po 
świecie, należą do jednego narodu. Postuluje więc połączenie zamiesz-
kanych przez nich obszarów więzami państwowymi. Por. G. Piwnicki, 
op.cit., s. 101. 

148  Koran, podobnie jak Biblia, uznaje bowiem swego Boga za stwórcę 
wszechrzeczy, wszechmocnego, sprawiedliwego, doskonałego, nie-
zmiennego i wiecznego.

149  A. Marek, A. S. Nalborczyk, op.cit. s. 89.
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wanie muzułmańskiego państwa światowego, w którym 
jedynym prawem będzie muzułmańskie prawo religijne. 
Muzułmanie są przekonani, że ich religia jest uniwer-
salna i powinni ja wyznawać wszyscy ludzie. Obejmuje 
ona nie tylko życie społeczne lecz także i stosunki mię-
dzynarodowe. Bunt fundamentalistów skierowany jest 
zarówno przeciw własnemu państwu, jak i przeciwko 
globalnemu porządkowi. Odrzucają oni nie tylko warto-
ści świeckie, ale również ogólnoświatową, ponad kultu-
rową moralność, dążąc do odrodzenia swoich lokalnych 
kultur, zamkniętych w ramach regionalnych cywilizacji 
oraz mobilizując ludzi do buntu przeciwko wprowadzo-
nym zachodnim zasadom porządku, takim jak prawa 
człowieka czy też demokracja150. (…) Zjawisko polity-
zacji islamu prowadzi do wojny cywilizacji zachodniej 
i islamskiej, wojny światopoglądów, w której bronić bę-
dzie sama świadomość cywilizacyjna. Niektórzy autorzy 
i eksperci tematu uważają iż nadszedł czas „nowej zimnej 
wojny o charakterze globalnym”. Warto również zazna-
czyć, iż fundamentalizm nie jest wyłącznie konfliktem 
pomiędzy religiami, lecz sporem między różnymi kon-
cepcjami państwa i ładu społecznego”151.

150  J. Kaczmarek, Problemy współczesnego świata, Wyd. Alta 2, Wro-
cław 1999, s. 66-68.

151  G. Sznajder, Terroryzm i fundamentalizm islamski. Piętno współczesne-
go świata? [w:] http://www.otnostrow.org.pl/pliki/rocznik/2009/14_
Sznajder.pdf (dostęp 20.12.2013).



rozdział 3 
Fundamentalizm 

iSlamSki – koncepcja 
ruchu Społeczno- 

-religijnego i zbrojnego 
ramienia islamu

Jednym, z wyraźnie widocznych obecnie przykładów 
żywotności wszystkich grup muzułmańskich jest ich 
fundamentalizm. „Najprostsza definicja fundamentali-
zmu określa go mianem powrotu do źródeł religii i jej 
fundamentów. Fundamentaliści dążą, zatem do pierwot-
nej wiary przodków pozbawionej dodatkowych inter-
pretacji, zmian”152. Andrzej Szahaj twierdzi natomiast, 
że „fundamentalizm jest zespołem przekonań warto-
ściujących, z których jedno jest następstwem drugiego, 

152  A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obsza-
rze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Praca doktorska, Uniwersytet 
Śląski, Katowice 2007, s. 31.
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a całość tworzy pewną trudną do zakwestionowania kon-
strukcję, wyjątkowo odporną na jakąkolwiek krytyczną 
argumentację”153. Natomiast Agnes Heller podkreśla, 
że „fundamentalizm jest reakcją na proces oświecenia 
i ideę postępu oraz na poczucie utraty tożsamości, bez-
pieczeństwa i pewności przez tradycyjne wspólnoty”154. 
Robert Borkowski stwierdza też, za księdzem Andrzejem 
Zwolińskim, że „zjawisko fundamentalizmu jako posta-
wy intelektualnej będącej podstawą wielu ruchów mi-
litarnych współczesnego świata wiąże się z sakralizacją 
agresji i przemocy. Jest tożsame ze zbrojnymi wysiłkami 
ustanowienia teokratycznych systemów politycznych, 
bowiem oznacza powrót do fundamentów wiary, do bu-
dowy państwa według wzorów przekazywanych przez 
religię na drodze walki zbrojnej i powrotu do religijnych 
norm w instytucjach państwowych, społecznych i praw-
nych”155. Pojęcie fundamentalizm muzułmański pojawiło 
się w końcu lat 60. ubiegłego stulecia156, a kulminacyjnym 
153  R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polity-

ki,, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 75, [za:] A. Szahaj, Jednostka 
czy wspólnota?, Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, 
Wyd. Aletheia, Warszawa 2000, rozdział „Co to jest fundamentalizm? 
Fundamentalizm a paternalizm”, s. 203 – 214.

154  R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny …, op. cit., s. 7 [za:] A. Hel-
ler, Nowoczesność i terror czyli 11 września 2001, „Przegląd Polityczny” 
2005, nr 1, s. 68 – 75.

155  R. Borkowski, Terroryzm …, op. cit., s. 77 [za:] ks. A. Zwoliński, Wojna. 
Wybrane zagadnienia, Wyda. WAM, Kraków 2003, s. 179.

156  Ważną rolę w kształtowaniu się muzułmańskiego fundamentalizmu 
odegrali: twórca pierwszej szkoły islamskiego prawa Ahmad Ibn Han-
bal (780-855), teolog i prawnik Ibn Tajmijja (1263-1328), ortodoksyj-
ny reformator religijno-społeczny Al-Wahhab (1703-1792), syryjski 
teolog i filolog, propagator idei nacjonalizmu arabskiego Muham-
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punktem w rozwoju jego najbardziej radykalnego nurtu 
były: wybuch (w styczniu 1979 roku) rewolucji islamskiej 
w Iraku i nieudana inwazja radziecka na Afganistan157. 
To one właśnie obnażyły słabość świata muzułmańskiego 
wobec cywilizacji Zachodu (bieda, brak satysfakcjonują-
cych efektów modernizacji życia – stagnacja gospodar-
cza i autorytarne rządy), nadały mu polityczny sens walki 
oraz zrodziły ruch odrodzenia islamu poprzez:
-  odwoływanie się do podstawowych wartości islamu, 

jako religii narodu wybranego przez Boga;
-  powrót do źródeł wiary, do czystych form, pierwot-

nych fundamentów islamu (odwołując się do „świętych 
ksiąg”, postuluje się na nowo określić zasady i wzorce 

mad Raszid Rida (1865-1935), Pakistańczyk Abu al-Ala al-Mawdudi 
(1903-1979), Egipcjanin Ibrahim Sa’id Kutb (1906-1966), Irańczyk 
Ruhullah Chomeini (1902-1989) oraz czołowy współczesny ideolog - 
Sudańczyk Hasan al-Turabi. Por.: G. Kepel, Święta wojna. Ekspansja 
i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, przekł. K. Pachniak, Dia-
log, Warszawa 2003, s. 15 i 29.

157  Radzieckie wojska wkroczyły do Afganistanu 25 grudnia 1979 r., by 
poprzeć komunistyczny reżim w  walce z partyzantką mudżahedinów 
wspieraną przez Stany Zjednoczone. Walki trwały przez 9 lat i zakoń-
czyły się wycofaniem wojsk radzieckich. Według oficjalnych statystyk 
w czasie działań wojennych zginęło 15 031 żołnierzy rosyjskich. Nie-
oficjalnie przyjmuje się, że straty mogły być nawet dwukrotnie wyższe. 
Wojna z Rosjanami była też okazją do kontaktu różnych grup funda-
mentalistycznych i nawiązania współpracy w niesieniu dżihadu. Tysiące 
ochotników z całego świata muzułmańskiego przybywało wówczas do 
Afganistanu, by wypędzić najeźdźcę z ziemi należącej do wyznawców 
islamu. Dzięki wsparciu finansowemu Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjed-
noczonych zostali wyposażeni w  nowoczesną broń. Duża część tych 
ochotników po zakończeniu wojny nadal szkoliła się w obozach prowa-
dzonych przez bin Ladena, by później kontynuować walkę z niewierny-
mi na innych frontach – w Czeczeni, Palestynie, Algierii, czy Kosowie. 
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moralne dla wszystkich wyznawców islamu, by ponow-
nie ugruntować ich utraconą lub zagrożoną tożsamość); 

-  odrzucenie zachodnich form sprawowania władzy 
i  stworzenie na ziemi idealnego państwa islamskiego, 
opartego na prawie Bożym, które następnie, ponownie 
połączy ludy wierzące w Allaha w Kalifat158;

-  dumę z dawnych osiągnięć świata muzułmańskiego 
i wartości kultury islamu159;

-  zastąpienie zachodnich wartości kulturowych i instytu-
cji politycznych, własnymi alternatywnymi160. 

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły zaś 
kolejną falę frustracji, poczucie dyskryminacji, odsunię-
cia na margines polityczny i braku perspektyw na lep-
sze życie, a przez to – masowe odwoływanie się do religii 

158  Kalifat (arab. chilafa) – forma organizacji państwa w islamie ustano-
wiona po śmierci Mahometa. Kalifowie byli następcami twórcy islamu, 
Mahometa. Początkowo były to osoby z jego bezpośredniego otocze-
nia, później tytuł ten przeszedł na kolejne dynastie. Pierwszą byli 
Umajjadzi, którzy mieli siedzibę w Damaszku. Następnie władzę prze-
jęli Abbasydzi z Bagdadu. Panowanie Abbasydów (750-1258) to okres 
rozwoju kulturalnego i intelektualnego świata islamu, który został 
przerwany przez Mongołów. Kalifat odrodził się dopiero na początku 
XVI w., gdy tytuł ten przyjął sułtan Turcji. Zniesienie kalifatu nastąpi-
ło zaś w 1924 r., decyzją nowo powstałej laickiej Republiki Tureckiej 
(Mustafy Kemala Atatürka).

159  Powodem do dumy mają być m.in.: fakt, że Mahomet był Arabem, że 
plemiona arabskie jako pierwsze przyjęły i krzewiły islam, że już w śre-
dniowieczu w krajach arabskich powszechne były szkoły, łaźnie i ubika-
cje, a także dawna świetność naukowa (rozwój języka, algebry, alchemii).

160  Obawy związane z fundamentalizmem islamskim wypływają zasadni-
czo z faktu, że nie dopuszcza on z natury rzeczy dialogu z odmienny-
mi koncepcjami, a wyjątkowo ostro zwraca się przeciw innowiercom 
w ogólności a krajom bogatego Zachodu w szczególności. Zob. E. Wnuk-
-Lisowska, op. cit.
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i usprawiedliwianie działań terrorystycznych pobudkami 
religijnymi. Postępujące natomiast upolitycznianie isla-
mu doprowadziło w konsekwencji do symbiozy polityki 
z religią, znaczącego rozrostu terrorystycznych ugrupo-
wań oraz radykalizacji postaw Muzułmanów161.

W obszarze kulturowej różnorodności islamu, w jego 
nowoczesnym fundamentalizmie, wyróżnia się trzy 
główne nurty162: tradycyjny (umiarkowany) – salafizm163, 
rewolucyjny (ekstremalny)  – dżihadyzm164 i konserwa-
tywny  – wahhabizm165, a za ich ideowe spoiwo uznaje 

161  Ł. Marciniak, Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim, 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Wło-
cławek 2011, s. 9.

162  Za: J.J.G. Jansen, Podwójna rola fundamentalizmu islamskiego, Kra-
ków 2005, s. 76.

163  Salafizm (od arab. słowa salaf – przodkowie) - to ruch odnowy re-
ligijnej islamu postulujący powrót do „religii przodków”, wolnej od 
późniejszych naleciałości. Narodził się w XIX wieku, a za ojca sala-
fizmu uważa się Ibn Tajmijję (1263–1328), teologa, filozofa i prawni-
ka muzułmańskiego.

164  Dżihadyzm – to globalny zbrojny ruch społeczny, którego wiodącą ide-
ologią jest islamizm, a jedną z głównych metod walki – przemoc.

165  Wahhabizm - to rygorystyczny nurt odnowy religijnej, zrodzony w ło-
nie XVIII wiecznego sunnickiego islamu, której twórcą był reforma-
tor religijno-społeczny, rodem z Arabii Saudyjskiej, Muhammad Ibn 
Abd al-Wahhab (1703-1752 lub 1705-1787). Odrzucił on większość 
praktyk tradycyjnego islamu i nauczał, że nie tradycja, a jedynie Ko-
ran i sunna proroka są ostoją wiary i źródłem wszelkich norm życia 
społecznego. Zakazał czczenia „świętych mężów”, odwiedzania ich 
grobów, składania darów wotywnych, odwoływania się do magii i cza-
rów oraz utrzymywania kontaktów z niewiernymi. Postulowany przez 
Wahhabiego model ustroju państwowego zakładał rygorystyczne prze-
strzeganie szariatu i jedność między poddanymi a władzą. To właśnie 
wahhabici w przeciwieństwie do innych muzułmanów są zwolennika-
mi ekstremalnego fundamentalizmu islamskiego i tworzą zbrojne gru-
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się walkę o zachowanie tożsamości wiary – odrzucenie 
norm i instytucji świeckich. Odrodzenie religijne w po-
staci wahhabickiego fundamentalizmu ma dać muzuł-
manom poczucie pewności i przekonanie o wyższości 
własnej cywilizacji wobec Zachodu. 

Przy takim ujęciu, fundamentalizm islamski jest od-
powiedzią muzułmanów na potęgę i wzrastające wpływy 
Zachodu w świecie arabskim, ich polityczną reakcją na 
„zjawiska postrzegane jako przejawy kryzysu cywiliza-
cyjnego – sekularyzację, zapaść ekonomiczną, kulturowy 
wstrząs, przestępczość, upadek obyczajów i zepsucie mo-
ralne”166. Jedynym negatywnym elementem tego zjawi-
ska jest jego duża agresywność i próba narzucania światu 
rozwiązań muzułmańskich. Ale to nie wiara doprowa-
dziła do ekstremizmu ruchu fundamentalistycznego. To 
za sprawą charyzmatycznych przywódców fundamen-
talistycznych doszły w nim do głosu grupy optujące za 
rekonstrukcją stosunków społecznych drogą przemocy. 

Proces upolityczniania islamu i globalnego dżiha-
dyzmu rozpoczęła napaść Saddama Husajna na Kuwejt, 
dokonana 2 sierpnia 1990 roku. Rok później spotęgował 

py, stosujące bezwzględny terror. Połączenie wahhabizmu ze strukturą 
państwową doprowadziło do powstania w 1932 roku niepodległego 
Królestwa Arabii Saudyjskiej. Tam też islam wahhabicki pozostaje 
siłą jednoczącą społeczeństwo saudyjskie, a jego wpływy i legitymi-
zacja społeczna mają swoje źródło w  rodzinie królewskiej i są ściśle 
kontrolowane przez państwo. Wahhabizm ma też wielu zwolenników, 
głównie w Bośni i Hercegowinie, Albanii, Malezji, Turcji i Indiach. 
Za: K. Brataniec, Zachód i islam, z przedmową H. Kubiaka, Oficyna 
Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, Nr 3/2009, 81 i 165.

166  Cyt. za: B. Bolechów, op.cit., s. 165 i 391.



67

Fundamentalizm islamski – koncepcja ruchu…

go rozłam w imię Allaha, na tle sposobu ochrony świętej 
ziemi islamu, a potem, zniszczenia, zabójstwa i gwałty 
w  Afganistanie, Algierii, Bośni, Sudanie i Egipcie, zaś 
jego dopełnieniem stał się rozziew między ekstremi-
zmem sfrustrowanych i oderwanych od rzeczywistości 
zamachowców–samobójców, a społecznymi, polityczny-
mi i kulturowymi aspiracjami muzułmanów167. Stąd wła-
śnie dziś, głównie w oczach Zachodu, ruch ten ma tak 
różnorodny odcień i służy niekiedy, jako propagandowy 
straszak społeczeństw wojującym islamem i „uzbrojony-
mi po zęby terrorystami, reprezentującymi niecywilizo-
waną religię”168. Jest w tym coś z prawdy, gdyż występują 
w tym ruchu przejawy terroryzmu politycznego skiero-
wanego przeciwko Izraelowi (w obronie praw narodu pa-
lestyńskiego) i przeciwko kulturze Zachodu, jako źródłu 
zła i frustracji muzułmanów na całym świecie.

Według radykalnych fundamentalistów169 islam 
w  swojej obecnej formie nie ma racji bytu, ponieważ 
narosły w nim zjawiska, których pierwotnie nie było; 
postulują więc korzystać jedynie z tradycji przodków 
i odrzucić wszelkie innowacje i reformy. Tylko pierwotny, 
czysty kształt religii islamskiej i własna tożsamość kultu-
rowa są, ich zdaniem, jedynymi i najdoskonalszymi war-
tościami170. Oni też, aby uzyskać coraz większe wpływy 
167  G. Kepel, op.cit., s. 19.
168  J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 121.
169  Radykalizm  – postawa i sposób działania odznaczające się bezkom-

promisowością w zakresie głoszonych poglądów. Encyklopedia popu-
larna PWN, Warszawa 1982, s. 647.

170  Por. J. Jansen, Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Kra-
ków 2005, s. 18.
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dobierają i reinterpretują sury Koranu oraz Powiedzenia 
i Czyny Proroka (hadisy171), w sposób fałszywy, gloryfi-
kujący i uzasadniający konieczność walki z niewiernymi.

W Europie o religii islamskiej i muzułmanach stało 
się głośno dopiero w końcu lat 80. ubiegłego stulecia – 
od lutego 1989 roku, gdy przywódca Iranu ajatollah 
Chomejni ogłosił fatwę172 skazującą na śmierć obywa-
tela Wielkiej Brytanii wyznania muzułmańskiego Sal-
mana Rushdiego, za krytykę islamu, zawartą w wydanej 
trzy lata wcześniej powieści noszącej tytuł „Szatańskie 
wersety” („The Satanic Verses”)173. Potem była sprawa 
tradycyjnych chust noszonych we Francji przez kilkoro 
muzułmańskich uczennic szkół publicznych, i wreszcie – 
nowojorska tragedia z 11 września 2001 roku. Od tego 
czasu integrystom i fundamentalistom islamskim zarzuca 
się, że dążą do wprowadzenia do życia społecznego i po-
litycznego państw zasad religii i kultury, którymi ma się 

171  Hadisy są drugą po Koranie świętą Księgą islamu, źródłem pra-
wa muzułmańskiego.

172  Fatwa - oficjalne orzeczenie prawne dotyczące określonej sytuacji 
prawnej, problemu lub kwestii kultu. Może ono być wydane ustnie lub 
w formie pisemnej; opiera się na zasadach islamu i precedensach. Fa-
twę może wydać tylko mufti – osoba wykształcona w prawie religijnym 
(ukończył uniwersytet plus specjalny kurs), na wniosek sędziego.

173  Do tego czasu islam postrzegany był jako odmienna wobec świata 
i Europy cywilizacja a Arabowie, jako społeczność żyjąca w niższych 
politycznie i ekonomicznie strukturach. Dla Zachodu, przynależność 
do arabskiej wspólnoty kulturowo-religijno-ideologicznej, oznaczała 
człowieka z „półperyferii”, zacofania technologicznego i nie posia-
dającego predyspozycji do konkurowania z ludźmi „centrum”. Z ko-
lei doświadczenia kolonialne uczyniły społeczności arabskie bardzo 
wrażliwymi na wszelkie przejawy kultury zachodniej. Por. K. Brata-
niec, Zachód i islam, s. 56-57.
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kierować zamieszkała w nich społeczność muzułmańska. 
Faktycznie cel ten nie kłóciłby się z normami cywilizacji 
europejskiej, gdyby nie działania fundamentalistów mu-
zułmańskich związanych z konfliktem palestyńskim174, 
którzy odwołując się do odpowiedzialności zbiorowej, 
przenieśli swoją frustrację i agresję na cały świat, uczynili 
terroryzm zjawiskiem międzynarodowym175. 

Fundamentalizmu islamskiego nie można więc trak-
tować jako patologii. Wynika on bowiem z uznania, że 
agresja Zachodu wymaga radykalnej reakcji, gdyż mu-
zułmanie nie są w stanie doścignąć współczesnego świa-
ta, nawet jeśli przejmą wszystkie jego wartości. Ponadto, 
Zachód przyniósł im rozczarowanie, albowiem ani su-
werenność, ani demokracja nie zakończyły się dla nich 
sukcesem i nie poprawiły im warunków życia. Trzeba się 
więc wycofać i powrócić do korzeni wiary176. 

Fundamentalizm islamski jest też sam w sobie okre-
śleniem, które możemy używać w odniesieniu do ruchu 
będącego zarówno w całości politycznym jak i w cało-
ści religijnym. Niektórzy naukowcy opisując to zjawisko 
definiują je następująco: „Fundamentalizm islamski to 
islamska tradycja zredukowana do antymodernistycznej 

174  Terroryzm ekstremistów muzułmańskich kojarzy się głównie z Bli-
skim Wschodem ponieważ jego tradycje sięgają tam początków 
XX wieku i wiążą się z walką niektórych organizacji żydowskich i arab-
skich z  Brytyjczykami, a od drugiej połowy XX wieku z konfliktem 
żydowsko-palestyńskim. Dziś jednak jest on zjawiskiem, które dotyczy 
tych części świata, gdzie znajdują się duże społeczności muzułmańskie 
i wiąże się z ich biedą i problemami społecznymi.

175  G. Piwnicki, op.cit., s. 105 i 107.
176  Ibidem.
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ideologii żądnej władzy”177, lub „Fundamentalizm is-
lamski jest ideologią, która nierozerwalnie jest związana 
z  religią. Wszystkie działania grup fundamentalistycz-
nych opierają się na założeniach wysuwanych z dogma-
tów wiary islamskiej”178.

W fundamentalizmie islamskim występują jednak 
cechy, które komplikują jego prawidłowe zrozumienie 
i akceptację. Po pierwsze: powrót do tradycji z czasów 
proroka jest dziś niemożliwy, gdyż każde fundamenta-
listyczne ugrupowanie ma inny zestaw tradycji, odrzuca 
reformy do jakich doszło w ciągu wieków, a dla wyka-
zania swoich racji posługuje się własnymi „fundamen-
tami”. Po drugie – w koncepcji fundamentalistów, religia 
nie jest już tylko sprawą prywatną wierzących, ale staje 
się narzędziem polityki. I po trzecie, niebezpieczną ce-
chą fundamentalizmu islamskiego (szczególnie grupy 
dżihadystów) jest jego jawna wrogość wobec Zachodu, 
pragnienie wyzwolenia wszystkich ziem islamu spod 
panowania niewiernych lub popadły w stan ignorancji 
w sprawach wiary, a także totalizm jego prawa (łączenie 
treści religijnych z treściami świeckimi i dążenie do ogar-
nięcia nim wszystkich dziedzin życia). 

O tym, jak te dwie ostatnie cechy rozpalają przemoc 
i agresję, świadczą dobitnie wydarzenia ostatnich kilku-
dziesięciu lat na Bliskim Wschodzie, w Nowym Jorku, 
Londynie i Hiszpanii.

177  Jansen J.J.G., Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Wydaw-
nictwo Libron, s.c., Kraków 2005, s. 19. 

178  Ruthen M., Islam, przeł. K. Pachniak, Wyd. Pruszyński i S-ka, Warsza-
wa 1998.



rozdział 4 
Fundamentalizm 

iSlamSki – Walka zbrojna 
i terroryzm

Wedle doktryny islamu, świat dzieli się na dwa przeciw-
stawne obozy: Dar al–islam („Miejsce/Świat islamu”) 
i  Dar al–harb („Miejsce/Świat wojny”  – miejsca, które 
nie akceptują islamskiej religii i znajdują się pod rządami 
niewiernych)179. Zdaniem znawców problemu, ten mo-
del świata jest właśnie powodem niekończącej się między 
nimi wojny i ciągłego nawoływania do „zbrojnej świętej 
wojny” (dżihadu)180.

W islamie wyróżnia się dwa rodzaje dżihadu: 
tzw.  Wielki dżihad (defensywny) i  Mały dżihad (ofen-

179  H. Kubiak, Przedmowa do studium Katarzyny Brataniec, Zachód i is-
lam...., s. 17. 

180  Dżihad – to pojęcie wywodzące się z islamskiego prawa (szariatu), któ-
re w języku arabskim oznacza „dokładanie starań, wysiłku” aby roz-
wijać islam, bądź walczyć zbrojnie w jego obronie. Terminu dżihad, 
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sywny – kital). Wielki dżihad oznacza codzienne zmaga-
nie się każdego muzułmanina „na drodze Boga” (fi sabil 
Allah), z własną słabością, ignorancją i zgorszeniem. Po-
lega ono na opieraniu się pokusie oraz wykorzenianiu 
w swoim środowisku wszelkiego zła i ucisku. Natomiast 
w Małym dżihadzie, zmagania muzułmanina są ukierun-
kowane na walkę ze złem zewnętrznym lub wojnę z nie-
wiernymi i obronę muzułmańskiej społeczności, ziemi 
i wiary. W pierwszym przypadku narzędziem dżihadu są 
serce i język, a w drugim – ręce i miecz181.

Dżihad występujący w Koranie symbolizuje zarówno 
kroki służące propagowaniu i obronie wiary, jak i wzy-
wające, bądź usprawiedliwiające przemoc182. Nigdy jed-

w odniesieniu do zorganizowanej grupy zbrojnej (arabskiego legionu 
ochotników, którzy przygotowywali się do wojny z ZSRR w Afgani-
stanie), użył po raz pierwszy Palestyńczyk Abdallah Azzam w 1977 r. 
Wkrótce potem, niemal w każdym kraju muzułmańskim, powstały 
ugrupowania polityczne ze słowem dżihad w nazwie. Zob.: T. Bia-
łek, Terroryzm manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio EMKA, 
Warszawa 2005, s. 74-75; B. Barber, Dżihad kontra Mc Świat, Warsza-
wa 2005, s. 14. 

181  Prawnicy muzułmańscy interpretując pojęcie dżihadu wysuwają po-
gląd, że dżihad prowadzony sercem to walka z szatanem i „intelektualny 
opór wobec jego pokus”, dżihad prowadzony językiem oznacza eduka-
cję i recytację Świętego Koranu, dżihad prowadzony rękami – napra-
wę szkód wyrządzonych ludziom lub ummie. Tylko ten czwarty typ 
- dżihad prowadzony mieczem dotyczy walki zbrojnej w obronie wiary 
i z niewiernymi. I właśnie do tego typu dżihadu, wyrwanego z kontek-
stu i bez ogólnego spojrzenia na zagadnienie, najczęściej odwołują się 
fundamentaliści islamscy dokonujący krwawych zamachów. Por.: ibi-
dem, s. 183; J. Danecki, op.cit., t.1 s. 253; A. Rashid, Dżihad. Narodziny 
wojującego islamu w Azji Środkowej, .Warszawa 2003, s. 16-17.

182  K. Kościelniak, Dżihad. Święta wojna w islamie, Wydawnictwo „M”, 
Kraków 2002, s.7. Autor zauważa, że Koran, w przynajmniej w 10 miej-
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nak Koran nie aprobował zabijania niewinnych ludzi nie 
będących muzułmanami, ani tym bardziej „swych braci 
w wierze”. Współczesny dżihad, za sprawą ekstremalne-
go fundamentalizmu, kojarzony jest jednak ze zbrojnym 
starciem z pogaństwem (dżahilijją), czyli niewiarą, igno-
rancją i nie uznawaniem władzy Boga nad światem.

Do Małego dżihadu może wezwać (a nie ogłosić 
go)183 przywódca całej wspólnoty wiernych za zgodą du-
chownych, zaś odpowiedzialność za prowadzenie walki 
spoczywa na dowódcy wojskowym i jego ludziach, przy 
czym nie powinno się zmuszać ogółu muzułmanów do 
wzięcia w nim udziału, gdyż dżihad musi być sprawie-
dliwy. Jego reguły (prowadzenia walki) nie zostały sko-
dyfikowane za czasów Proroka, lecz wypracowano je 
dopiero później184. Między innymi mówi się w nich, że 
muzułmańska armia powinna dać czas niewiernym, by 
mogli przejść na islam, że mały dżihad jest obowiązkiem 
każdej wspólnoty islamu, lecz nie każdego muzułmanina 
(kobiety, dzieci i osoby starsze nie są do niego zobligowa-
ne). Mahomet nauczał też, że walka zbrojna i zadawanie 
śmierci innym to naturalnie rzecz zła i niegodna, ale zno-
szenie fitna (prześladowań i ucisku) jest jeszcze gorsze.

scach, wzywa bądź usprawiedliwia przemoc, że uzasadnienie przemocy 
w krzewieniu islamu pojawiło sie u samego Mahometa i było kontynu-
owane przez wszystkie wieki historii islamu. Zaś zdaniem A.  Houra-
niego, dżihad rozumiany jako zmagania militarne, jest obowiązkiem 
muzułmanina na równi z pięcioma filarami islamu. Ibidem s. 9. 

183  A. Marek, A.S. Nalborczyk, op. cit., s. 53.
184  J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 2002; 

A.  Rashid, Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, 
Warszawa 2003.
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Profesor Janusz Danecki, polski arabista i islamista 
z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że dżihad jest 
jednym z pojęć najbardziej zagmatwanych i błędnie in-
terpretowanych w europejskiej kulturze, a przyczyn jego 
błędnej interpretacji szukać należy w tym, że koncepcja 
dżihadu w islamie wielokrotnie ewaluowała i w zależ-
ności od okresu była różnie interpretowana, nigdy jed-
nak (w  islamie) nie było pojęcia „świętej” czy religijnej 
wojny185. Przyjmując tę tezę proponuje on dwa odręb-
ne pojęcia: dżihad i kital, z których pierwsze odnosi do 
duchowego oczyszczenia muzułmanina, a  drugie  – do 
zbrojnej walki religijnej186. 

Z kolei prof. Andrzej Zaborski z Instytutu Orientali-
styki UJ twierdzi, że nie może być innej interpretacji niż 
„zbrojna święta wojna”187. Stanowisko prof. J. Daneckie-
go wydaje się jednak bardziej uzasadnione, zważywszy 
surę XXII werset 78: „w Bogu dokładajcie prawdziwych 
starań”, której w żadnym wypadku nie można interpreto-
wać jako walki zbrojnej. Warto też pamiętać, że nazwanie 
dżihadu „świętą wojną” wiąże się z wyprawami krzyżo-
wymi (VIII krucjat w latach 1092–1292), kiedy chrześci-
185  W pierwszych latach islamu przez dżihad rozumiano przede wszystkim 

działania na rzecz islamu. Z czasem jednak zaczęto określać mianem 
dżihadu wszelką walkę zbrojną z niewiernymi, a gdy w późniejszych 
wiekach tworzono świetność i potęgę państwa muzułmańskiego, każda 
wojna była dlań wojną świętą. W ten sposób, dziedzictwo muzułmań-
skiej średniowiecznej teologii dżihadu dotrwało w świadomości rady-
kalnych islamistów do dnia dzisiejszego. J. Danecki, op.cit., s. 252-253.

186  Ibidem. 
187  A. Zaborski, Ekwiwalencja a przykład etymologizujący i dosłowny nie-

których terminów arabistycznych i islamistycznych, „Zeszyty Naukowe 
KUL” 2004, nr 4 (188), s. 21-23.
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janie nazywali nią średniowieczną walkę z wyznawcami 
Mahometa. Poza tym, tak naprawdę wyrażenie „święta 
wojna” (holy war) w Koranie nie istnieje, a  w  islamie 
główny nacisk kładzie się na pojmowanie walki jako 
obrony koniecznej188. Podczas, gdy słowo dżihad jako 
walka ze złem, z własnymi słabościami i ułomnościa-
mi występuje w Koranie 28 razy, to dżihad, jako walka 
zbrojna (kital) jest wymieniane tylko 6 razy więcej, ale 
tylko 4 z nich (słowa: harb) odnoszą się bezpośrednio do 
zbrojnej walki przeciw niewiernym189. Natomiast pozo-
stałe zapisy, znajdują we fragmentach tekstów odnoszą-
cych się ogólnie do problematyki wojennej190. 

Ideologia fundamentalizmu islamskiego, wzywa-
jącego do powrotu do czystych wartości, pierwotnych 
fundamentów islamu zasługuje zatem na poparcie. 
Zdecydowanego potępienia wymaga natomiast mu-
zułmański ekstremizm (fanatyzm polityczny i religij-
ny), uznający wyłącznie Mały Dżihad i nawołujący do 
„usprawiedliwionej przemocy”191. To właśnie fanatyzm 

188  Są to słowa jednego z liderów Hezbollahu – szejka Muhammada Hu-
sajna Fadlallaha. Za: B. Hoffman, op.cit., s. 93.

189  Są to sury: IX-31, IX-73, XXV - 25 i LX - 9.
190  A.K. Siadkowski, Dżihad jako narzędzie w rękach islamskich fundamen-

talistów i terrorystów a recepcja pojęcia przez Jemeńczyków mieszkających 
w Polsce, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XXI wieku..., s. 181 i 183. 

191  Charakterystycznymi fragmentami Koranu usprawiedliwiającymi 
przemoc i okrucieństwo są m.in. sury: VIII, 17: „To nie wy ich zabija-
cie, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg 
rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym”, oraz 
IX, 5: „zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie, chwytaj-
cie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki”. Cyt. za 
K. Kościelniak, op. cit. s. 25. 
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fundamentalistów, a nie sam fundamentalizm jest źró-
dłem terroru. On bowiem usprawiedliwia zabijanie lu-
dzi (wyimaginowanych wrogów islamu) dla stworzenia 
wielkiej wspólnoty muzułmańskiej (umma islamija)192, 
zarządzanej przez „prawowiernych kalifów”, a za śro-
dek wiodący do tego celu uznaje walkę zbrojną (kital) 
„na ścieżce Boga”, zwaną „świętą wojnę” (holy war)193. 
Nawołując do bezkompromisowej walki z niewiernymi 
przemilczają oni pokojowe wersety Koranu, uznając, że 
pokój może nastąpić dopiero po całkowitym zwycięstwie 
islamu na świecie194.

Reasumując, fundamentalizm oznacza powrót do 
korzeni, źródeł religii, a fundamentalistą jest osoba, któ-

192  Umma – gmina muzułmańska jest jednostką terytorialną łączącą rodzi-
ny wyznawców islamu, w których mężczyźni pełnią główną rolę – cie-
szą się autorytetem władzy, ale ciąży na nich obowiązek materialnego 
jej zabezpieczenia. Kobiety mają zaś obowiązek prowadzenia domu, 
troszczyć się o szczęście męża i właściwe wychowanie dzieci. Centrum 
gminy muzułmańskiej stanowi meczet jako rozbudowany zespół archi-
tektoniczny, na ogół otwarty dniem i nocą, organizujący życie religijne, 
społeczne, intelektualne, kulturalne i polityczne muzułmanów. 

193  Klasyczne szkoły prawa muzułmańskiego mówią, że dżihad może je-
dynie wypowiedzieć kalif, a ten w XX wieku został zniesiony. Zatem, 
w  oparciu o szariat, każda święta wojna wypowiedziana po upadku 
kalifatu jest nieważna. Fundamentaliści islamscy są jednak innego 
zdania, gdyż uważają dżihad za podstawowy i jedyny sposób na przy-
wrócenie islamowi dawnej chwały i świetności, a walcząc „pod wodzą 
Boga o sprawę, która, choć jeszcze nie wygrała, przegrać nie może, 
bo jest święta”. Barber B.R., Dżihad kontra McŚwiat, Wydawnictwo 
MUZA, Warszawa 2007, s. 323.

194  Tak było w VII, VIII i IX wieku, kiedy w wyniku podbojów muzuł-
mańskich powstało ogromne teokratyczne imperium rozciągające się 
od słupów Heraklesa na zachodzie po wody rzeki Indus na wschodzie 
i od piasków Arabii na południu po ośnieżony masyw Pirenejów na 
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ra w swym życiu stosuje się do nakazów i zakazów zawar-
tych w źródłach swej religii195. Każdy wyznawca islamu 
ma zatem obowiązek postępować zgodnie z nakazami 
i zakazami Allaha zawartymi w Koranie i sunnie. Jakie-
kolwiek świadome złamanie przepisów prawa islamskie-
go grozi mu podwójną karą: państwową – wymierzoną 
przez uprawnione władze, oraz boską  – w czasie Sądu 
Ostatecznego. Wierny, który zaś świadomie postępuje 

północy. Początek tym podbojom dali kalifowie sprawiedliwi (czte-
rech pierwszych następców Proroka wywodzących się z grona jego 
najbliższych towarzyszy). Ich władza nie miała sobie równej, podob-
nie jak i ich bogactwa. Na początku IX wieku areną ich ekspansji stał 
się rejon Morza Śródziemnego. W 823 roku podbili Kretę i Korsykę, 
w 846 złupili Rzym a w 902 roku podporządkowywali sobie Sycylię, 
Maltę, Sardynię i  uchwycili przyczółki na kontynencie europejskim 
(poza Półwyspem Iberyjskim). Ekspansję islamu na Europę zatrzyma-
ły właściwie wojska Karola Młota w bitwie pod Poitiers (25 paździer-
nika 732 r.; B. Lewis, Arabowie w historii, Warszawa 1995, s. 143). Ale 
wkrótce okazało się też, iż utrzymanie tych wszystkich ziem w ramach 
jednego państwa jest niemożliwe. Lecz, choć kalifat rozpadł się potem 
na wiele niezależnych organizmów państwowych zachowana została 
między nimi jedność kulturalna i religijna. Jedność, której wyznaczni-
kiem był i jest Koran. 

195  Często w artykułach prasowych muzułmanie przedstawiani są jako 
fanatycy, gotowi umrzeć za swą religię. Negatywne cechy, charaktery-
styczne dla terrorystów i skrajnych fundamentalistów, niesłusznie rzu-
towane są na obraz całej społeczności muzułmańskiej. Wyolbrzymiana 
jest również skala islamskiego terroryzmu – prawdziwe dane są jednak 
inne: fundamentaliści stanowią zaledwie 5-8% wszystkich muzułma-
nów, a potencjalni terroryści to zaledwie 3-10% całej liczby fundamen-
talistów. Z tego wynika, że liczba muzułmanów, którzy naprawdę są 
dla nas groźni, czyli terrorystów – waha się od 0,15 do 0,8% popula-
cji (np. we Francji będzie to odpowiednio 300 tys. fundamentalistów, 
a w tym 9 tys. osób oddanych terroryzmowi). A. Marek, A.S. Nalbor-
czyk, Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa 2005, 
s. 13-14; cyt. za A.K. Siadkowski, op.cit., s. 197.
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zgodnie ze wszelkimi nakazami Boga zasługuje na naj-
wyższy szacunek we wspólnocie muzułmańskiej.

Prawo islamskie zawiera również wskazania co do 
postępowania każdego wiernego w kwestii moralności, 
stosunków między muzułmanami i wyznawcami innych 
religii, a  także obowiązki państwa muzułmańskiego  – 
troska o dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli, uznanie 
i poszanowanie godności, wolność i równość każdego 
człowieka, troska o pokój w stosunkach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Zdaniem działaczy politycznych i re-
ligijnych, tylko powrót do zasad na jakich opierało się 
państwo muzułmańskie za życia proroka, zagwarantu-
je odzyskanie równowagi ekonomicznej i  politycznej 
w świecie islamu196. 

To prawda, że w Koranie i dziejach Proroka (hadi-
sah) jest mowa o walce zbrojnej z wrogami islamu. Tak, 
ale groźba, przemoc i działania wojenne są traktowane 
jako ostateczny sposób nawracania niewiernych i mogą 
być prowadzone w stanach zagrożenia lub w obronie 
wiary197. Poza tym, ten sposób interpretacji dżihadu jest 
starszy od islamu i pochodzi ze zwyczajów plemiennych 
sprzed narodzin Mahometa. Koncepcja dżihadu zapi-

196  B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997, s. 24-27; T. Białek, 
Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 74-75. 

197  W Koranie słowo dżihad jako walka ze złem, z własnymi słabościami 
i ułomnościami występuje 28 razy, zaś dżihad, jako walka zbrojna (ki-
tal) jest wymieniane 34 razy, ale tylko 4 z nich (słowa: harb) odnoszą 
się bezpośrednio do zbrojnego ataku lub walki z niewierzącymi. Są 
to sury: IX-31, IX-73, XXV - 25 i LX - 9. Natomiast pozostałe zapisy, 
znajdują we fragmentach tekstów odnoszących się ogólnie do proble-
matyki wojennej. 
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sana w Koranie nawiązuje zaś do czasów, gdy Mahomet 
prowadził wojny z niewiernymi, czyli z innymi ludami, 
a także arabskimi plemionami opierającymi się islamowi 
(VII wiek naszej ery). 

Spróbujmy teraz znaleźć odpowiedź na pytanie: czym 
są (w świetle Koranu i sunny): islam, fundamentalizm, 
wojna, działania terrorystyczne i zamachy samobójcze? 
-  Islam oznacza pokój, bezpieczeństwo i zdrowie;
-  Idea fundamentalizmu, będąca wyrazicielem trzech 

podstawowych potrzeb (powrotu do korzeni – czystych 
form, pierwotnych fundamentów islamu, ponownego 
ugruntowania wiary (utraconej lub zagrożonej tożsa-
mości) oraz odbudowania na ziemi etyczno–religij-
nego państwa opartego na prawie bożym, zmierza do 
przystosowania islamu do współczesności i niedopusz-
czenia do jego zniszczenia;

-  Zasadniczym elementem islamu jest sprawiedliwość 
i pokój, natomiast wojna uznawana jest za coś wtór-
nego, nienaturalnego i uwarunkowanego specyficz-
nymi okolicznościami;

-  W islamie wojna ograniczona jest do „wymogów obro-
ny” – można ją prowadzić jedynie w „obronie sprawy 
Bożej” (przeciw atakowi lub uciskowi), i tylko wtedy 
„gdy wszystkie inne środki zostały wyczerpane”, win-
na być również prowadzona w obrębie własnych granic 
i przeciwko tym, którzy łamiąc układ o ochronie, za-
grażają społeczności198. Wyklucza to więc wojnę w celu 

198  „Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądź-
cie najeźdźcami. Zaprawdę, Bóg nie miłuje najeźdźców!” „I zabijajcie 
ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypę-
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ekspansji, rozboju, zemsty lub innych doczesnych, 
ziemskich celów;

-  Według modernizatorów, którzy zaakceptowali świat, 
w którym żyjemy, dziś liczy się dżihad („święta wojna”) 
poprzez edukację – język i pióro, bądź dawanie przykła-
du własną postawą oraz walka z diabłem i samym sobą199; 

-  Walka może być kontynuowana tak długo, jak długo za-
grożona jest religia200;

-  Wojsko może walczyć tylko przeciw regularnej armii 
i nie powinno czynić szkody ludności cywilnej;

-  Zabronione jest pozbawianie wroga środków do życia 
(nie wolno np. zatruwać wody, niszczyć zapasów żyw-
ności, palić pól, sadów i lasów;

dzili! – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. I nie zwalczajcie ich przy 
świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekol-
wiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata 
niewiernym” (II-190-192); „A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknij-
cie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym (II-193); 
„Wojna zawsze zdaje się złem dla ludzkości” (II-216); „I nie zapominaj-
cie o swojej szlachetności w swoim postępowaniu! Zaprawdę, Bóg wi-
dzi dobrze, co czynicie!”(II-237); „O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie 
się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech 
nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście 
nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliż-
sze bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świa-
domy tego, co czynicie!” (V-8); „A kiedy miną święte miesiące, wtedy 
zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, 
oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! A jeśli oni się 
nie nawrócą, i będą odprawiać modlitwy i dawać jałmużnę, to dajcie 
im wolną drogę” (IX-5).

199  A. Siadkowski, op.cit., s. 185.
200  „I zwalczajcie ich aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do 

Boga” (II-195).
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-  Niedozwolone jest atakowanie obiektów kultu religijne-
go, a także osób, które się w nich schroniły;

-  Nie wolno atakować ani grozić kobietom, dzieciom, lu-
dziom starszym i chorym;

-  Obowiązuje zasada „koniecznego minimum” środków 
i sposobów walki201.

Mimo wszystko, współczesny fundamentalizm is-
lamski należy jednak uważać za równoznaczny z jego 
radykalizmem i fanatyzmem, gdyż jego najbardziej ra-
dykalni wyznawcy i zwolennicy nie widzą poza religią 
niczego więcej, nie akceptują żadnego innego systemu 
wartości i  posługują się nią jako instrumentem walki 
ideologicznej. Natomiast ich zwolennicy nie dostrzega-
ją, że są wykorzystywani przez swoich przywódców, i co 
bardzo ważne – trudno jest ich o tym przekonać. Wie-
rzą bowiem, że śmierć w dżihadzie jest najczystszą formą 
poświęcenia życia w imię Allaha i świętej wiary, a ginąc 

201  Malise Ruthven uważa, że „klasyczna doktryna dżihadu ukształtowała 
się w okresie podbojów, kiedy wiara stała się fundamentem zewnętrz-
nego monumentu, nie mającego w historii precedensu, i była jednocze-
śnie znakiem triumfu islamu oraz próbą ograniczenia konsekwencji 
wojny”. Bernard Lewis przyrównuje zaś tę doktrynę do koncepcji „woj-
ny sprawiedliwej w prawie rzymskim”: „adoptując przedislamskie 
zwyczaje wojenne, wpro wadzała pewien element rycerskości. Wojow-
nikom uczestniczącym w świę tej wojnie zaleca się nie zabijać kobiet 
i dzieci, chyba że same atakują jako pierwsze, nie torturować ani nie 
męczyć jeńców, ostrzegać w odpowiednim czasie o podjęciu walk, ho-
norować układy. Prawo boskie wymaga dobrego traktowania osób nie-
biorących udziału w walkach, ale jednocześnie zapew nia zwycięzcom 
znaczne prawa zarówno w stosunku do majątku, jak i osób pokona-
nych oraz ich rodzin. Można je brać do niewoli, a w przypadku kobiet 
uczynić konkubinami”. Cyt. za: M. Ruthven, Islam, Warszawa 1998, 
s. 134-134; B. Levis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003, s. 220.
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z uśmiechem radości i wezwaniem na ustach: „fi sabil 
Allah”, podążają za nim wprost do raju202.

Wspomniany Salman Rushdie, Pakistańczyk z Bomba-
ju, a więc muzułmanin z urodzenia, tak się o nich wyraził: 
„Fundamentaliści próbują zburzyć nie tylko budynki. Tacy 
ludzie są przeciw – wymienię kilka wartości – wolności sło-
wa, wielopartyjnemu systemowi politycznemu, powszech-
nemu prawu wyborczemu, odpowiedzialnemu rządowi, 
Żydom, homoseksualistom, prawom kobiet, pluralizmowi, 
sekularyzacji, krótkim spódniczkom, tańczeniu, goleniu 
brody, teorii ewolucji, uprawianiu seksu. To tyrani, a nie 
muzułmanie. (Islam jest surowy dla samobójców, skazuje 
ich na powtarzanie aktu śmierci przez całą wieczność. Mu-
zułmanie powinni jednak dokładnie sprawdzić, dlaczego 
wiara, którą tak bardzo kochają jest pożywką dla tak wielu 
zmutowanych odmian przemocy. Jeżeli Zachód musi zro-
zumieć swoich Unabomberów i  McVeigh’ów, islam musi 
stawić czoło swoim bin Ladenom)”203.

Elżbieta Wnuk–Lisowska trafnie jednak zauważa, że 
„to nie islam jest zagrożeniem, ale ludzie, którzy posłu-
gują się nim jako instrumentem walki ideologicznej (...) 
Nie do końca jest także prawdziwa teza, że fundamentali-

202  W latach 80. XX wieku kierownictwo al-Kaidy widząc skuteczność 
ataków samobójczych oraz z  jednej strony ich medialność, a z dru-
giej – ich popularność, zaczęło propagować je jako nową formę walki 
z  niewiernymi. Natomiast śmierć w ataku samobójczym postawio-
no na równi ze śmiercią żołnierza-bojownika w wojnie. J. Zawadzki, 
Międzynarodowy terroryzm samobójczy główną koncepcją prowadze-
nia walki przez Al-Kaidę, [w:] Rewolucja terroryzmu na przełomie XX 
i XXI wieku, s. 199.

203  Za: T. Białek, op.cit., s. 79.
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ści muzułmańscy reprezentują ideologię polityczną a nie 
religijną. Nie ma we współczesnym świecie wzorcowego 
państwa muzułmańskiego; jest jedynie dążenie do odbu-
dowy idealnego państwa Muhammadowego”204. 

„Aby określić kogoś mianem fundamentalisty religij-
nego – konstatuje z kolei Piotr Paziński – potrzeba nie 
tylko, by był on ortodoksyjnym wyznawcą jakiejkolwiek 
religii. Do bycia fundamentalistą sama ortodoksja bo-
wiem nie wystarczy. Jak się wydaje, potrzeba jeszcze jed-
nego przynajmniej czynnika – opozycji w stosunku do 
laickiej, z ducha oświeceniowej współczesnej cywilizacji, 
odrzucenia reguł życia demokratycznego, a przyznania 
racji prawu naturalnemu, którego źródłem jest religia”205.

Natomiast B. Pasamonik, z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie, do politycznych grzechów Za-
chodu, które wygenerowały nienawiść świata muzuł-
mańskiego zalicza206: ekspansję kolonialną207, konflikt 
libańsko–izraelski (jednoznaczne poparcie dla Izraela), 
204  Wnuk-Lisowska E., Fundamentalizm i dżihad. Groźna twarz islamu?, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 36/2003 – Religie 
a wojna i terroryzm, pod red. J. Drabiny, Kraków 2003, s. 111-118.

205  P. Paziński, Kapelusze i jarmułki. Żydowski fundamentalizm religijny 
i nacjonalistyczny, „Znak” 1998, nr 3 (513), s. 51.

206  B. Pasamonik, Liberalizacja Zachodu i emancypacja muzułmanek źró-
dłem terroryzmu islamskiego,[w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie 
XX i XXI wieku..., s. 63.

207  Dla mieszkańców Bliskiego Wschodu, kolonializm nie jest zamierz-
chłą przeszłością, gdyż np. Francuzi opuścili Tunezję dopiero w 1956 r., 
a Algierię – w 1962 r., zaś Jemen Południowy był kolonią brytyjska aż 
do 1967 roku. Pamiętają oni także bombardowanie Damaszku przez 
lotnictwo francuskie w 1926 oraz brytyjsko-francuską interwencję 
zbrojną w Egipcie w 1956 roku. Zob. J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: 
bunt czy rewolucja?, Kraków 2011, s. 193.



Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

84 

„pokojową okupację” Arabii Saudyjskiej (wykorzysty-
wanie złóż ropy)208, dwulicowość  – popieranie rządów 
dyktatorskich i szermowanie hasłem zaprowadzenia de-
mokracji na Bliskim Wschodzie oraz interwencję zbroj-
ną i okupację Iraku po 2003 r.209 

W obecnej epoce historycznej nie musimy się więc 
zbytnio obawiać groźby agresywnego i ekspansjonistycz-
nego dżihadu, mającego na celu podbicie nowych ziem 
dla islamu, nawrócenie na „prawdziwą wiarę” nowych 
ludów i wprowadzenie „państwa boskiego”. Taka postać 
dżihadu nie pojawiła się w świecie od czasu, kiedy w roku 
1924 Brytyjczycy obalili ostatnie prawowierne państwo 
islamskie – Kalifat Otomański, i dziś nikt go nie ogłasza. 
Celem klasycznego dżihadu jest jednak podporządko-
wanie całego świata prawu muzułmańskiemu, a owe na-
wracanie polega zaś na usuwaniu przeszkód w przyjęciu 
islamu przez niewiernych.

Jeśli też przyjrzymy się rzeczywistym efektom poli-
tycznym współczesnego fundamentalistycznego terrory-
zmu islamskiego, to zobaczymy, że jedynym krajem, gdzie 
fundamentaliści zdołali przejąć władzę jest jedynie Sudan. 

208  Po okresie kolonizacji Bliski Wschód, a w tym Arabia Saudyjska, po-
nownie znalazł się w relacji podporządkowania. Źródłem nowej domi-
nacji i nierówności ekonomicznej są dziś towarzystwa naftowe krajów 
uprzemysłowionych odpowiedzialne za poszukiwania, odwierty i dys-
trybucję ropy, natomiast arabskie państwa naftowe (Algieria, Arabia 
Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Libia, Katar i Iran), 
kontrolują jedynie jej wydobycie.

209  Amerykańska interwencja zbrojna w Iraku (marzec- kwiecień 2003) 
została podjęta w celu zniszczenia posiadanej  – według ówczesnych 
danych wywiadu USA – przez Saddama Husajna broni masowego ra-
żenia i walki z terroryzmem. 
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Irak i Syria rozprawiły się z islamizmem siłą, a Egipt, Tu-
nezja, czy Algieria odepchnęły go od swych granic mniej 
brutalnie – wachlarzem metod policyjnych, wojskowych, 
polityczno–propagandowych, prawnych i  ekonomicz-
nych. Liczebność i możliwości działania związanych z nim 
ugrupowań terrorystycznych zostały poważnie osłabione. 

Pamiętać również należy, że fundamentalizm islam-
ski nie stanowił nigdy zwartej siły. Poszczególne jego 
grupy, ruchy i nurty, co prawda splatają się ze sobą, lecz 
i wzajemnie różnicują. Nie istnieje w nim też żadna zu-
nifikowana platforma ideologiczna ani organizacyjna210. 
Poza tym, muzułmanie żyją i przemieszczają się w Euro-
pie od ponad tysiąca lat, wnieśli wiele do naszej cywiliza-
cji i od wieków nie podejmowali ekspansji terytorialnych. 
Stawianie więc znaku równości między islamem jako 
religią w ogóle a fundamentalizmem islamskim jest głę-
bokim nieporozumieniem i świadczy o nieznajomości 
otaczającej nas rzeczywistości211.
210  Bardzo trafnie ocenił to w 1997 r. gen. Carlo Jean, doradca ds. wojsko-

wych prezydenta Włoch: „Napięcia pomiędzy państwami arabskimi są 
większe niż np. między Włochami a Egiptem czy Tunezją. Islam jako 
zagrożenie to wynalazek specjalistów od zimnej wojny, którzy obawiali 
się podziałów w łonie Zachodu, a najlepszym lekarstwem na podziały 
jest wspólny nieprzyjaciel”. Podobnie wypowiedział się Esmat Abdel 
Meguid, sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich: „Określenie <fun-
damentalizm islamski> to wymysł Zachodu. Czy zbrodnie popełnione 
przez Serbów w Bośni nazywacie fundamentalizmem prawosławnym? 
Czy obwinia sie o nie Kościół? Czy w Irlandii mówi się o fundamen-
talizmie katolickim i protestanckim? Jeśli ktoś popełnia zbrodnię to 
nie reprezentuje ludzi swojej wiary. Jest po prostu przestępcą. Nie ma 
fundamentalizmu islamskiego. Jest fundamentalizm kryminalistów. 
Jest terroryzm”. Cyt. za: B. Bolechów, op.cit., s. 398 i 407.

211  W. Kawecki, op.cit. s.11; E. Sakowicz, op.cit., s. 35.
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Zagrożenie, przed którym staje dziś Zachód, Ame-
ryka Północna i Izrael, to dżihad obronny, militarna 
reakcja muzułmanów wywołana przez atak niemuzuł-
manów na ich Boga (Allaha), islamską wiarę, współ-
braci w wierze, muzułmańską ziemię, czy też wszystkie 
trzy powyższe wartości. Szczególnie niebezpieczną for-
mą owej obrony wydaje się być dżihad pakistański, gdyż 
kraj ten ma własną broń jądrową212 oraz stworzył i udzie-
la schronienia afgańskim Talibom213. Tyle tylko, że naj-
większym jego wrogiem są hinduistyczne Indie. Ponadto 
system edukacyjny w tym państwie, złożony z  tysięcy 
medres (muzułmańskie szkoły teologiczno–prawnicze 
przy meczetach214) rodzi corocznie kilkadziesiąt tysięcy 
212  Zob. Ł.Tolak, Programy atomowe Indii i Pakistanu – ich wpływ na pro-

liferację broni jądrowej i terroryzm jądrowy, [w:] Ewolucja terroryzmu 
na przełomie XIX i XX wieku..., s. 260-272.

213  Talibowie  – studenci szkół koranicznych (medres), tworzący ekstre-
malną organizację wojskowo-religijną w Afganistanie, którzy w 1998 r. 
wyparli afgański koalicyjny rząd szacha Ahmeda Masuda, przejęli wła-
dzę i przyjęli przywódców oraz obozy Al-Kaidy. Ich nazwa pochodzi 
od Ali Ibn Abi Taliba (573-634), zięcia Mahometa głoszącego, że pra-
wa do kalifatu są zastrzeżone tylko dla jego potomków. Do 2001 roku, 
tj. do czasu obalenia rządów Talibów przez amerykańską interwen-
cję zbrojną, przywódcą Talibów afgańskich był Mohammed Omar 
(„Władca Wiernych”) a najważniejszym organem władzy - Najwyższa 
Szura (przewodniczący Rabbani), której podlegał rząd - szura kabul-
ska oraz szura wojskowa. Obecnie Omar ukrywa się, prawdopodobnie 
w górach na pograniczu afgańsko-pakistańskim i kieruje wiernymi mu 
oddziałami. Prawie wszyscy Talibowie to Pasztuni, lud zamieszkujący 
południowy Afganistan.

214  Meczet (arab. masdżid) jest wielofunkcyjną instytucją społeczności 
muzułmańskiej, mająca zapewnić wierzącym atmosferę spokoju i reli-
gijnej kontemplacji. Spełnia on również funkcje kulturotwórcze, edu-
kacyjne i polityczne. „Matką wszystkich meczetów” jest dom proroka 
Mahometa w Medynie.
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żarliwych bojowników dżihadu, którzy walczą nie tylko 
w swoim kraju, ale i w sąsiednich Indiach.

Ocena współczesnych wydarzeń politycznych na 
Bliskim Wschodzie, którego społeczeństwa manifestu-
ją szczególną wrogość do państw europejskich, głów-
nie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, odsyła 
z kolei wielu badaczy i  obserwatorów politycznych do 
pytań: dlaczego tak trudna jest współpraca tych dwóch 
odmiennych myśli politycznych i idei religijnych? Czy 
istniejące różnice kulturowe znoszą możliwość dialo-
gu i muszą prowadzić do konfrontacji? W odpowiedzi 
dowiadują się oni, że współczesna cywilizacja zatraciła 
zdolność wchłaniania i przetwarzania odmiennych ele-
mentów kulturowych. 

Zachód przekonany o swojej misji i wyższości cywi-
lizacyjnej stara się narzucić krajom muzułmańskim wła-
sne wartości i zasady współpracy, islam natomiast, mając 
w  pamięci imperialną politykę mocarstw europejskich 
stara się tak budować swoją nową tożsamość, aby mogła 
ona sprostać wymogom współczesnego życia i była nie-
zależna od hegemonii Stanów Zjednoczonych. 

Stąd też, wszelkie relacje między nimi a Zachodem 
są rozpatrywane w kontekście zderzenia cywilizacji 
albo dominacji Zachodu nad krajami muzułmańskimi, 
a z drugiej strony – w kontekście ewentualnych korzyści 
lub strat dla krajów zainteresowanych światem arabskim. 
W tej sytuacji, tylko czytelne i wzajemnie korzystne kon-
takty są jedyną szansą na złagodzenie występujących 
między nimi napięć i konfliktów. Tymczasem inwazja 
Stanów Zjednoczonych na Irak i pozostawienie tego 
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kraju własnemu losowi, potem wojna w Afganistanie 
i ciągłe opowiadanie sie po stronie Izraela a także „zim-
nowojenne” pogróżki wobec Iranu są  – w interpretacji 
fundamentalistów – nową formą dominacji Zachodu na 
muzułmańskim Bliskim i Dalekim Wschodzie215. 

Przeciwko tak zafałszowanemu obrazowi rzeczywi-
stości winniśmy się bezwzględnie przeciwstawiać, i do-
strzegać ją taką, jaka jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy 
widzieć. Powinniśmy więc przenikać w głąb serc i umy-
słów tych, którzy propagując islam wykorzystują go do 
swoich prywatnych celów, a także tych, którzy mówiąc 
o wolności i demokracji odmawiają prawa innym do 
stanowienia o sobie. Przede wszystkim jednak, gdy mó-
wimy o islamie i muzułmanach, powinniśmy uściślać, 
o jaki islam i o jakich muzułmanów chodzi. Tak samo, 
jak należy precyzować, o jakim chrześcijaństwie i jakich 
chrześcijanach jest mowa – o katolikach, protestantach, 
prawosławnych czy o schizmatykach. 

215  Por. M. Allam, Kamikadze Made in Europe. Czy Zachodowi uda się po-
konać islamskich terrorystów, przekł. O. Płaszczewska, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2008, s. 15 i następne.



rozdział 5 
terroryStyczne 

ugrupowania 
iSlamiStyczne 

Religia od zawsze miała ogromny wpływ na człowieka. 
Towarzyszy mu od samego początku. Była, jest i będzie 
ważnym elementem jego egzystencji. Przywiązanie do 
religii stanowiło zaś niekiedy czynnik ważniejszy od 
państwowości, gdyż dla wielu narodów religia to nie tyl-
ko nadzieja, szacunek i wiara, ale jak pokazuje historia, 
to także walka, śmierć i nietolerancja. Religia była i jest 
nadal, elementem pozwalającym człowiekowi zrozu-
mieć rzeczy niewyjaśnione oraz dającym mu kontrolę 
nad otaczającym go światem. Była wreszcie elementem 
spajającym, umożliwiała tworzenie świata cywilizowa-
nego, poprzez tworzenie wspólnot, plemion i narodów. 
Była czymś wspólnym, pozwalającym identyfikować się 
ludom Europy, obu Ameryk, Azji czy Afryki, szczegól-
nie w czasach kiedy więzy wewnątrzpaństwowe nie były 
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jeszcze tak silne a identyfikacja polityczna nie istniała. 
Ale, co należy również pamiętać, religia w  rękach nie-
odpowiednich ludzi, była też źródłem wielu konfliktów 
i wojen. Była zarówno siłą budującą, jak i niszczącą216. 

Istotne staje się zatem pytanie: co lub kto był punk-
tem zwrotnym w postrzeganiu innych religii jako za-
grożenie dla swojego istnienia lub swojej tożsamości, 
oraz co stało się przyczyną nietolerancji, chęci nawraca-
nia lub stosowania radykalnych i ostatecznych środków 
wobec niewiernych? 

Za pierwszych zorganizowanych terrorystów zwią-
zanych z religią uważa się wspomnianych wcześniej, 
asasynów (nizarytów). Dziś także nasilanie się fali eks-
tremizmu religijnego można zaobserwować głównie 
w  świecie arabskim, szczególnie wśród narodów oku-
powanych lub nie posiadających swojej państwowości. 
Ale i w krajach mających status państwowy istnieje też 
wiele ugrupowań terrorystycznych, których przywódcy, 
wywodzący się spośród muzułmanów, bez zażenowania 
powołują się na islam i jego naukę217. Czyżby związek 
pomiędzy religią a  terroryzmem dotyczył tylko krajów 
arabskich i tylko islamu? 

Zdaniem wielu znawców terroryzmu religijnego, 
muzułmańscy ekstremiści, wbrew licznym pozorom, 
niewiele mają wspólnego z islamem jako religią, a więcej 

216  Zob. Religia a wojna i terroryzm, op.cit.
217  B. Hoffman twierdzi, że pierwsze „nowoczesne religijne ugrupowania 

terrorystyczne” pojawiły się w roku 1968, ale wówczas stanowiły one 
zaledwie 3,1% ogółu (tylko dwa z sześćdziesięciu czterech były moty-
wowane religijnie). Idem, op.cit., s. 86. 
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z islamizmem. I dlatego słuszny jest postulat prof. Bassa-
ma Tibiego, by do opisu muzułmańskiego fundamentali-
zmu, używać pojęcia „repolityzacji elementu sakralnego 
na muzułmańskim Wschodzie”218, zaś Bartosz Bolechów 
nazywa go „sakralizacją przemocy politycznej”219.

Wielu badaczy próbuje też oddzielić bezzasadnie re-
ligię od polityki, podobnie czyniąc z odróżnianiem ter-
roryzmu świeckiego od religijnego. Obecnie jednak – co 
istotne – terroryści mając cele polityczne, motywowani 
są nie religią, lecz przesłaniami religijnymi. Dzięki sil-
nemu umotywowaniu w wierze terroryści czują, że ich 
działania są w pełni słuszne i uzasadnione, a ich misja ma 
uznanie i szacunek wśród współbraci w wierze.

Ekstremizm i terroryzm motywowany religijnie jest 
przemocą polityczną, w której wiara jest jedynie wykład-
nią (motywacją) działań terrorystycznych, nie zaś jej 
źródłem. Wiara pomaga samobójcy jedynie przełamać 
strach przed śmiercią. Jego zleceniodawcom natomiast 
pomaga pozyskiwać nowych wykonawców, zwiedzionych 
zafałszowaniem, nadinterpretacją i ujęciem konteksto-
wym jej kanonów. Jeżeli zaś chodzi o zamachowców–sa-
mobójców atakujących Izrael, to są to w przeważającej 
mierze Palestyńczycy, ale w skali globalnej w grupie tej 
znajdują się zarówno muzułmanie, jak i przedstawiciele 
innych religii.

218  J.G. Jansen, Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Kraków 
2005, s. 78. Więcej na ten temat w: R. Borkowski, Terroryzm ponowo-
czesny: studium z antropologii polityki, Toruń Wydawnictwo A. Mar-
szałek, 2006.

219  B. Bolechów, op.cit. s. 122.
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Nie należy zatem, co już podkreślono, utożsamiać 
islamskiego fundamentalizmu z  terroryzmem. Ten 
pierwszy, choć odwołuje sie do zasad „usprawiedliwio-
nej przemocy”, to nie sankcjonuje jej jako głównego 
narzędzia prowadzenia polityki, a poza tym terroryzm – 
jako metoda walki politycznej nie jest używany przez 
wszystkie ruchy radykalnych fundamentalistów. Z kolei 
działania podejmowane przez fanatyczną mniejszość po-
pierającą terroryzm, nie odzwierciedlają poglądów zna-
komitej większości wyznawców islamu. 

Do głównych i najbardziej znanych organizacji terro-
rystycznych fundamentalistów islamskich zalicza się220: 
-  Al–Kaidę;
- Islamski Ruch Oporu – Hamas; 
- libański szyicki Hezbollach;
- Islamski Dżihad Palestyński; 
- Islamski Dżihad – Bataliony Al–Aksa; 
- Grupę Abu Nidala;
- organizację „Czarny Wrzesień”;
- Egipski Islamski Dżihad;
- egipską Grupę Islamską;
- algierską Zbrojną Grupę Islamską. 

oraz 
- Fatah al Islam   (Podbój Islamu lub Zwycięstwo Isla-

mu) –islamistyczną zbrojną grupę sunnitów, której li-
derem jest Szakir al–Abbasi;

-  algierskie  – Muzułmański Front Ocalenia  – FIS, Par-
tia Islamskiego Wyzwolenia („Islamska Armia Zbawie-

220  Opracowano na podstawie: K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, 
Wyd. SPAR, Warszawa 1995; Ebbig P., Leksykon współczesnych organi-
zacji terrorystycznych, Wyd. UAM, Poznań 2007.
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nia”), Islamski Front Zbrojnego Dżihadu (FIDA) oraz 
salaficka Grupa Modlitwy i Walki;

-  saudyjską Partię Islamskiego Wyzwolenia; 
- środkowoazjatycki Islamski Ruch Uzbekistanu (UIH), 

prowadzący aktywną działalność w Kotlinie Fergań-
skiej, położonej na terytorium trzech państw – Uzbeki-
stanu, Kirgistanu i Tadżykistanu;

-  Pakistańskie  – Laszkar–e–Dżangwi i  Sipah–e– 
Muhhamad; 

- Islamski Front Wyzwolenia Moro, działający w połu-
dniowej części Filipin;

- somalijskie – Unia Trybunałów Islamskich i ugrupowa-
nie Al–Szabab.

☐ Al–Kaida (z arab. znaczy: zasada, baza, awangarda)221. 
Termin „Al Kaida” pojawił się po raz pierwszy w roku 1988, 
kiedy jej przywódca Osama bin Laden (Usama ibn Ladin) 
tworzył komputerową bazę danych ochotników z Jemenu, 
Algierii, Maroka, Tunezji, Jordanii i Czeczeni, pragnących 
walczyć z radziecką inwazją w Afganistanie. Powstała wła-
ściwie, na fundamentach organizacji Abdallaha Azzama, 
zwanej Maktab al–Chidamat, której celem było przeszko-
lenie przybyłych ze świata islamu ochotników. 

Dziś Al Kaida nie jest jednolitą organizacją działają-
cą w obrębie jednego państwa, lecz jest koalicją ekstre-
mistycznych ugrupowań islamskich i innych organizacji 

221  Al-Kaida znana jest również pod nazwą „Światowy Front Islamski na 
Rzecz Walki z Żydami i  Krzyżowcami” (Al-Jabhah al-Islamiyyach al- 
Alamiyyah li-Qital al-al-Salibiyyin), albo „Organizacja Ocalenia Islamu”, 
bądź „Grupa na rzecz Oswobodzenia Świętych Przybytków Islamu”, lub 
„Islamska Armia na rzecz Oswobodzenia Świętych Miejsc Islamu”.
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terrorystycznych, ukierunkowanych na przeciwstawia-
nie się wpływom „cywilizacji judeochrześcijańskiej” 
w krajach arabskich222. Jej strategicznym celem jest rów-
nież (co wielokrotnie podkreślano) stworzenie reżimu 
rządzącego światem w myśl religijnego prawa:
-  najpierw w krajach muzułmańskich (Pakistan, Arabia 

Saudyjska, Egipt, Indonezja), a następnie:
-  utworzenie islamskich autonomii w krajach z więk-

szością muzułmańską w Azji południowej (np. Filipi-
ny, Tajlandia);

-  utworzenie islamskich autonomii w Europie (np. Bo-
śnia, Hercegowina i Kosowo). 

Organizacja ta sama też szuka, obserwuje i „zalud-
nia” istniejące konflikty (Liban, Irak, Czeczenia, Bośnia 
czy Kaszmir), a następnie je zaostrza, wysyłając do samo-
bójczych ataków zarówno własnych, jak i zwerbowanych 
bojowników, których nie łączy nawet wspólny język, lecz 
jedynie wiara, która przybrała wynaturzoną postać me-
sjańskiej ideologii zagłady223. 

Według Deklaracji Dżihadu przeciwko Ameryka-
nom okupującym ziemie dwóch Miejsc Świętych, ogło-
szonej przez bin Ladena 23 sierpnia 1996 roku – celem 
Al–Kaidy jest:

222  W latach 1996-2001 sieć Al-Kaidy obejmowała komórki od Maroka 
po Malezję. Szacuje się, że współpracuje z nią ponad 30 fundamenta-
listycznych organizacji islamskich a liczba jej członków sięga 70  tys. 
osób w ponad 60 krajach świata. Za: M.S. Swetnam, Siewcy śmierci. 
Osama bin Laden i inni szefowie Al-Kaidy, Warszawa 2001; P.L Wil-
liams., Al-Kaida bractwo terroru, Warszawa 2002, s. 99.

223  A. Chodubski, Terroryzm jako instytucja rzeczywistości ponowoczesnej, 
[w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, s. 124.
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-  radykalizacja istniejących ugrupowań islamskich i utwo-
rzenie ich w miejscach, gdzie jeszcze nie występują;

-  zniszczenie Stanów Zjednoczonych, których obecność 
i polityka zagraniczna postrzegana jest jako główne prze-
szkody w reformowaniu muzułmańskich społeczeństw;

-  zniesienie wszystkich granic dzielących kraje 
muzułmańskie;

-  popieranie muzułmańskich wojowników w Afganista-
nie, Algierii, Bośni, Czeczeni, Erytrei, Kosowie, Paki-
stanie, Somalii, Tadżykistanie i Jemenie;

-  zjednoczenie całej społeczności muzułmańskiej w celu 
utworzenia ogólnoświatowego reżimu muzułmańskie-
go, który „rządzić będzie zgodnie z nakazami kalifa”224. 

Dla przybliżenia genezy i charakteru Al–Kaidy ko-
nieczne jest nieco dokładniejsze opisanie postaci jej 
założyciela. Osama bin Laden pochodzi z rodziny sau-
dyjskich multimilionerów, magnatów budowlanych; 
jest siedemnastym synem z 52 dzieci Mohammeda bin 
Ladena (oczywiście z kilku żon)225. W wieku 17 lat po-
ślubił jedną ze swych syryjskich krewniaczek226. Szkołę 
podstawową, średnią i wyższą (wydział inżynierii lądo-
wej i studia w zakresie zarządzania) ukończył w mieście 
Dżudda w Arabii Saudyjskiej. Z islamem Osama zetknął 
się już w dzieciństwie, a podczas nauki i studiów należał 
do „Bractwa Muzułmańskiego”. 
224  J. Zawadzki, op. cit., s. 200.
225  Osama bin Laden urodził się 28 VI 1957 roku w Rijadzie (Arabia Sau-

dyjska). Jego matka była Syryjką, a ojciec przybył do Arabii Saudyjskiej 
z Południowego Jemenu.

226  W lipcu 2000 r. ożenił się po raz czwarty  – z Jemenką z wpływo-
wej rodziny.
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Po studiach i krótkim okresie pracy w rodzinnym 
przedsiębiorstwie, kilkanaście dni po rozpoczęciu ra-
dzieckiej inwazji na Afganistan, pojechał tam, by pomóc 
w  organizowaniu ośrodków rekrutacyjnych i obozów 
szkoleniowych dla bojowników islamskich. W 1984 r. 
wraz z przywódcą „Palestyńskiego Bractwa Muzułmań-
skiego”, szejkiem Abd Allahem Azzamem, zorganizował 
urząd rekrutacyjny i wybudował w  Peszawarze dom, 
który stał się pierwszą bazą arabskich mudżahedinów 
przybywających do Afganistanu. Dwa lata później zde-
cydował zaś, że stworzy własne centra szkoleniowe i bę-
dzie miał własne oddziały.

Z chwilą wyjazdu na „świętą wojnę” Osama bin La-
den miał 22 lata, a  w  organizowaniu antyradzieckiego 
ruchu oporu wydatnie pomogła mu rodzinna fortuna 
(5 mld dolarów)227. Uczestniczył w tym konflikcie aż do 
samego końca; brał m.in. udział w przełomowym dla 
przebiegu wojny oblężeniu Dżalalabadu w roku 1989. Po 
zakończeniu wojny afgańskiej228 powrócił jako bohater 
do ojczyzny. Tam jednak zabroniono mu podróżowa-
nia i agitacji, gdyż próbował prawdopodobnie rozpo-
cząć dżihad w Południowym Jemenie i wprawiał władze 
w Rijadzie w zakłopotanie, ostrzegając publicznie przed 
przygotowaniami Saddama Husajna do inwazji na po-

227  Jego osobistą fortunę z majątku ojcowskiego oszacowano zaś na 
259 milionów dolarów. 

228  Ogromny dramat tej wojny zamyka się w liczbach: 1,5 mln ofiar i kil-
ka milionów uchodźców po stronie Afganistanu przy 15 tys. zabitych 
i 36 tys. rannych spośród ponad 500 tys. radzieckich żołnierzy, którzy 
brali udział w tym konflikcie.
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łudnie229. W tym bowiem czasie Arabia Saudyjska i Irak 
łączyły dobre stosunki.

Inwazja iracka rzeczywiście nastąpiła, co bin Laden 
zinterpretował jako spełnienie się jego przepowiedni. 
W liście do króla zaoferował, że sprowadzi swoich mudża-
hedinów, którzy pomogą bronić królestwa. W tym czasie 
jednak do Arabii Saudyjskiej (na życzenie króla Sauda) 
wkroczyli Amerykanie. Działanie takie wielu fundamen-
talistów uznało za akt obrazy i ogromne upokorzenie. 

Korzystając ze swego doświadczenia i majątku, Osama 
bin Laden zorganizował grupę terrorystyczną skierowa-
ną tym razem przeciwko swym dotychczasowym sprzy-
mierzeńcom. Rozpoczął też starania o skoordynowanie 
działań i zjednoczenie różnych islamskich grup terrory-
stycznych przeciwko wszystkim, którzy w jego mniema-
niu odstępują od prawdziwej wiary muzułmańskiej. 

Jednak w 1994 roku, po pozbawieniu go obywatel-
stwa przez Arabię Saudyjską, bin Laden został zmuszony 
do szukania schronienia w Sudanie, gdzie założył kolejne 
obozy szkoleniowe dla swoich ludzi. Zakładał tam rów-
nież fabryki, plantacje, banki, autostrady, lotniska itd.230 
Tworzył też firmy handlowe, chcąc w ten sposób poczy-
nić długoterminowe inwestycje dla sfinansowania swo-

229  Miał ponoć proroczy sen – Allah pozwolił mu przewidzieć atak Iraku 
na Kuwejt i Arabię Saudyjską. Opowiadał o tym w meczetach, a nawet 
opisał swoje proroctwo w liście do króla Fauda.

230  M.in. jego przedsiębiorstwo budowlane, El-Hidżra Ltd., w spółce 
z Narodowym Frontem Islamskim zbudowało port lotniczy w Port 
Sudanie, a także 1200-kilometrową autostradę łączącą Chartum 
z Port Sudanem.
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ich działań terrorystycznych231. Wszystko to zapewniło 
mu pełne poparcie islamskiego, sudańskiego rządu, zna-
nego zresztą ze wspierania rozmaitych muzułmańskich 
grup terrorystycznych. 

Dwa lata później bin Laden opuścił Sudan, pozo-
stawiając tam doskonale działającą na korzyść Al–Ka-
idy infrastrukturę232. Opiekę nad nią pozostawił swoim 
ludziom, a sam przeniósł się do Afganistanu. Stamtąd 
prowadził działania na rzecz stworzenia „międzynaro-
dówki islamskiej”, co mu się udało w lutym 1998 roku. 
Wtedy to powstał „Światowy Front Islamski na rzecz 
Dżihadu Przeciwko Żydom i Krzyżowcom” (World Is-
lamic Front for Jihad Against the Jews and Crusaders). 
W jego skład wchodziło ok. 40 radykalnych grup ter-
rorystycznych z całego świata233, a całość przypominała 
macki ośmiornicy, której każda odnoga jest samodziel-
na w kwestiach planowania, finansowania, zdobywania 
broni i realizacji zamachu.

Strukturę Al–Kaidy cechuje przede wszystkim brak 
sztywnych powiązań organizacyjnych i duża decentra-
lizacja ogniw kierowania. Najwyższym jej organem jest 

231  Do firm pracujących na potęgę finansową Al-Kaidy należą m.in.: 
wymieniona wyżej firma budowlana Al-Hidżra, firma transportowa 
Kudarat oraz firma Thermar-al-Mirbaraka zajmująca się uprawą ku-
kurydzy i sezamu na ogromną skalę.

232  Osama bin Laden opuścił Sudan 18 V 1996 r. na pokładzie samolotu 
transportowego C-130. Wcześniej, Chartum zaproponował Ameryka-
nom wydanie bin Ladena, lecz ci pragnęli wówczas tylko jednego – by 
bin Laden opuścił Somalię.

233  M.in. grupy egipskie, filipińskie, ugandyjskie, erytrejskie, algierskie 
i somalijskie. 
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Szura (Madżlis asz Szura)234, czyli Rada Konsultacyjna, 
złożona z biegłych w prawie religijnym (mułłów). Rada 
Konsultacyjna jest ciałem politycznym, wyznacza kie-
runki działań politycznych i operacyjnych oraz aprobuje 
każdą ważną decyzję, jak np. przeprowadzenie zamachu 
albo wydanie fatwy235. 

Niżej w strukturze Al–Kaidy znajduje się 8 komite-
tów (komisji), wśród których do najważniejszych należą: 
-  Komitet ds. religii, na czele którego stoi Abu Haws 

al–Muritani;
-  Komitet ds. wojskowych składający się z podkomitetów 

odpowiedzialnych za: bezpieczeństwo, tworzenie i zarzą-
dzanie obozami, afgański front, rekrutację, przygotowa-
nie bojowe i rozmieszczenie ludzi organizacji w różnych 
krajach oraz planowanie i przeprowadzanie operacji ter-
rorystycznych. Działaniami al–Kaidy w świecie kierują:

a)  we wschodniej Afryce: Fazul Abdullah Mohammed 
(obywatel Wysp Komodo),

b)  w Iraku  – początkowo kierował Jordańczyk Abu 
Musaba al Zarkawi236, następnie Egipcjanin Abu 

234  Biegli w prawie religijnym i przywódcy religijni. W książce Al-Ka-
ida – bractwo terroru (Warszawa 2002), Paul L. Williams przedstawia 
strukturę Al-Kaidy na podstawie opisu Dżamala Ahmeda Al-Fadla, 
amerykańskiego informatora, który w 2001 r. był świadkiem koron-
nym w procesie członków Al-Kaidy oskarżonych o udział w zama-
chach na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii w 1998 roku.

235  Fatwa – oficjalne orzeczenie w określonej sytuacji prawnej lub kultu 
religijnego, wydane przez muftiego lub innego autoratywnego uczone-
go muzułmańskiego.

236  Abu Musab al Zarkawi (prawdziwe nazwisko Ahmed Fadil al Chalaj-
la), ur. 20 X 1966 r. w m. Zarka niedaleko Ammanu (to właśnie od tej 
mieściny pochodził jego wojenny pseudonim). Był najbardziej poszu-
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Hamza al–Muhadżir (znany także jako Abu Ubajdah 
al–Masri)237; 

c)  w Europie: Mustafa Setmariam Nasar (posiada obywa-
telstwo syryjskie i hiszpańskie; tak jak Osama bin La-
den ukończył wydział inżynierii lądowej),

d)  na Dalekim Wschodzie: Indonezyjczyk Abdul Rahim 
Ayub, były szef australijskiego oddziału Dżemaja Isla-
mija (Jamaah Islamiyah);

kiwanym terrorystą w Iraku, szefem tamtejszej filii al Kaidy. Pochodził 
z Jordanii – uciekł z niej w 1999 r., gdyż groziła mu tam kara śmierci za 
terroryzm. Początkowo ukrywał się w Europie. Potem schronił się w rzą-
dzonym przez talibów Afganistanie. Podczas amerykańskich bombar-
dowań został ranny. Stracił nogę. Ponownie zetknął się z bin Ladenem, 
którego dotąd nie lubił i uważał za rywala. W Iraku pojawił się podobno 
pod koniec 2001 r., i z namaszczenia bin Ladena został emirem al Kaidy 
w Bagdadzie, jednocząc pod swym dowództwem irackie sunnicie grupy 
terrorystyczne. Wini się go m.in. za serię ścięć obcokrajowców i dziesiąt-
ki zamachów, w których zginęły setki Irakijczyków. Ścigały go władze jor-
dańskie, gdzie tamtejszy sąd skazał Zarkawiego zaocznie na karę śmierci. 
Interpol wystawił zaś nań (na wniosek Algierii, w związku ze śledztwem 
w sprawie zamordowania w Iraku dwóch dyplomatów algierskich), mię-
dzynarodowy nakaz aresztowania. Zarkawi był również ścigany przez 
władze niemieckie. Irackie siły bezpieczeństwa schwytały Zarkawiego 
w 2005 r. w rejonie Faludży, ale po kilku godzinach wypuściły go, bo nie 
wiedziały kto to jest i nie miały sprzętu do jego identyfikacji (?). Zgi-
nął 8 czerwca 2006 r. od bomb zrzuconych z amerykańskich samolotów 
F-16. Śmierć dosięgła go w samotnym małym domku w gaju palmowym 
około 50 km na północ od Bagdadu, gdzie odbywał naradę z siedmioma 
swoimi współpracownikami. Razem z Zarkawim zginął jego duchowy 
doradca szejk Abdul Rahman. W ich zlokalizowaniu pomogły informa-
cje od wywiadów Iraku i Jordanii oraz uzyskane drogą elektroniczną.

237  Al-Muhadżir został zabity 19 kwietnia 2010 w wiosce As-Sarsar poło-
żonej 80 km na zachód od Bagdadu, podczas operacji irackich i amery-
kańskich sił lądowych. Żołnierze zaatakowali z rakiet dom, w którym 
się ukrywał. Zginął też przywódca Islamskiego Państwa w Iraku – Abu 
Umar al-Baghdadi.
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-  Komitet Finansowy, w którym główną rolę odgrywa 
szwagier bin Ladena, Jordańczyk Mohammed Jama 
Khalifa, nadzoruje firmy i przedsiębiorstwa należące 
do organizacji;

-  Komitet Studiów Islamskich zajmujący się interpretacją 
zasad Koranu oraz szkoleniem nowych członków w za-
kresie religii i dżihadu.

Inne komitety zajmują się organizacją łączności, 
kontaktami ze środkami masowego przekazu, prowa-
dzeniem dokumentacji, dokonywaniem zakupów zagra-
nicznych oraz dystrybucją i przygotowaniem materiałów 
propagandowo–informacyjnych. Jest też Komitet Zaku-
pów Zagranicznych i Biuro Organizacji Podróży. Kwatera 
główna organizacji, początkowo (1989–1991) znajdowa-
ła się w pobliżu miasta Peszawar w Pakistanie, następnie 
w Sudanie, a od 1999 roku mieści się w Afganistanie.

Następcą Osamy bin Ladena i nowym szefem 
Al–Kaidy został Ajman al Zawahiri, były lider ugrupo-
wania Egipski Islamski Dżihad (Egipcjanin, z wykształ-
cenia lekarz–chirurg z tytułem profesora)238. Liderem 
238  Ajman al-Zawahirii (r. 1951), pochodził z zamożnej rodziny mają-

cej powiązania z egipską elitą władzy. Jego dziadek był ambasado-
rem w Pakistanie, a drugi – imamem. Imię Zawahiriego łączone jest 
z  większością zamachów dokonanych przez islamskich fanatyków 
od końca lat 70 (m.in. na konsulat USA w Tiranie, ambasadę Egip-
tu w Pakistanie oraz zagranicznych turystów w świątyni w Luksorze). 
Zmarły w grudniu 2006 r. w Wielkiej Brytanii, b. funkcjonariusz Fede-
ralnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Litwinienko (zbiegł z Rosji 
w 2000 r., pracował w pionie „F” FSB – sekcji do zadań specjalnych) 
ujawnił, że w 1988 r. Zawahiri przeszedł półroczny kurs FSB w Dage-
stanie, po którym został przerzucony do Afganistanu i nawiązał kon-
takt z bin Ladenem. Por. K. Kurczak-Redlich, Przetarte szlaki terroru, 
„Rzeczpospolita” 16-17 lipca 2005, s. 6. 
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AQAP (filii al–Kaidy na Półwyspie Arabskim i do-
mniemanym numerem 2 w całej organizacji jest Nasir 
al–Wahajszieg, Szefem operacji militarnych i głównym 
strategiem al–Kaidy (osobą nr 3) jest Egipcjanin Mo-
hammed Makkawi239. Z kolei Abu Laith al–Libi, do-
wódca polowy Al–Kaidy w  Afganistanie, nieformalny 
rzecznik prasowy organizacji, uważany był przez nie-
których przedstawicieli amerykańskiego wywiadu za nr 
4 w organizacji240. Szkoleniem kierował Ahmed Abdu-
llah (alias Abu Hafs al–Masri, r. 1963), inżynier saper, 
weteran walk z ZSRR241. Głównym ekspertem Al–Kaidy 

239  Wcześniej to stanowisko zajmowali: Mohammed Atef, egipski po-
licjant oraz schwytany w marcu 2003 r. w pakistańskim Rawalpindi, 
41-letni Chaled Szejk Mohammed. 

240  Zginął 22 sierpnia 2011 r. w ataku rakietowym amerykańskiego samo-
lotu bezzałogowego w Północnym Waziristanie.

241  Nazwisko Abu Hafsa al-Masriego łączono z wieloma atakami terrory-
stycznymi w różnych częściach świata. Podczas, gdy centrala Al-Kaidy 
ulokowana była w Sudanie, Abu Hafs al-Masri miał brać udział w ata-
kach na oddziały amerykańskie w Somalii (operacja „Przywrócić Nadzie-
ję”). W 1997 wspólnie z Ajmanem al-Zawahirim miał dowodzić atakiem 
na turystów w egipskim mieście al-Uksur. Zginęło wtedy 58 obcokra-
jowców, a władze Egiptu wydały bezpardonową wojnę terrorystom. 
W 1999 r., FBI oświadczyło, że Abu Hafs al-Masri jest jednym z ludzi, 
odpowiedzialnych za podłożenie bomb pod ambasady amerykańskie 
w Kenii i Tanzanii, w których zginęły 224 osoby. Został mu postawio-
ny zarzut zamordowania obywateli amerykańskich. Miał się podobno 
kontaktować z zamachowcami przy pomocy telefonu komórkowego. Od 
tego czasu stał się jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów na 
świecie. Ścigały go wywiady USA, Izraela oraz Egiptu. 16 XI 2001 roku 
amerykański bezzałogowy samolot szpiegowski typu Predator wystrze-
lił rakietę Hellfire w rezydencję pod Kabulem w Afganistanie. W tym 
domu ukrywał się właśnie Mahammed Atef. Tym samym Amerykanie 
zlikwidowali jednego z  głównych przywódców Al-Kaidy. Informacje 
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od broni chemicznej i specjalistą od wszelkiego rodza-
ju materiałów wybuchowych jest Libijczyk Atiyah Abd 
al–Rahman242. Osobą odpowiedzialną za pozyskanie 
komponentów do produkcji BMR oraz opracowanie 
technologii jej produkcji jest Egipcjanin Midhat Mur-
si al–Sayid Omar243, szefem bezpieczeństwa bin Ladena 
jest Afgańczyk Amin al–Haq244, a za kontakty z dzien-
nikarzami, głównie z arabskich telewizji i gazet był 
(również do 13 stycznia 2006 r.), Marokańczyk, zięć 
Zwahiriego – Abdul Rehman al Maghribi245. 

23 sierpnia 1996 r. ogłoszony został dżihad przeciwko 
wszystkim przeciwnikom islamu, a w szczególności Sta-
nom Zjednoczonym. Półtora roku później (23 lutego 1998), 
afgańscy duchowni ogłosili zaś fatwę w celu zlikwidowania 
obecności amerykańskiej w rejonie Zatoki Perskiej246. 

Według Osamy bin Ladena, popieranego poprzez 
afgańskich talibów, Stany Zjednoczone nie będą żyć w po-
koju, dopóki nie będzie pokoju dla Palestyńczyków247. 

wywiadowcze donoszą, że Osama bin Laden wyznaczył go na swego na-
stępcę na 10 miesięcy przed śmiercią „Egipcjanina”.

242  http://www.psz.pl/Al-Kaida-w-rok-po-smierci-Osamy-bin-Ladena 
(dostęp: 10.04.2014 r.)

243  Ibidem, a także: http://www.cbsnews.com/news/qaeda-weapons
-expert-killed-in-strike/ (dostęp: 10.04.2014 r.)

244  B. Roggio, Pakistan frees al Qaeda commander: report, (źródło: http://
www.longwarjournal.org/archives/2011/09/pakistan_frees_al_qa.
php# (dostęp: 10.04.2014 r.).

245  http://www.cbsnews.com/news/qaeda-weapons-expert-killed-in-strike/
246  W fatwie tej jest mowa o tym, że każdy prawowierny muzułmanin 

powinien zabijać Amerykanów, w tym także cywilów, wszędzie gdzie 
tylko to możliwe.

247  Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, 
red. A Ciupiński, M. Zając, AON, Warszawa 2003, s. 158.
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Ludzie bin Ladena przeprowadzili bardzo dużą ilość 
akcji terrorystycznych. Długą listę ich aktywności zapi-
sały m.in.: 
-  ataki na personel Sił Zbrojnych USA w Somalii 

w roku 1992; 
-  26 czerwca 1995 r.  – próba zamachu na prezydenta 

Egiptu Hosni Mubaraka248; 
-  26 lutego 1993 r. – eksplozja samochodu z ładunkiem 

wybuchowym w podziemnym garażu Centrum Han-
dlu Światowego (World Trade Center) w Nowym Jorku 
(6 ofiar śmiertelnych i ponad tysiąc rannych)249;

 -  próby wysadzania amerykańskich samolotów pasażer-
skich nad Pacyfikiem w roku 1995;

-  ataki na bazy amerykańskie na terenie Arabii Saudyjskiej 
(w Rijadzie w dniu 13  listopada 1995 roku250 i Dahra-
nie (25 czerwca 1996 roku)251; zginęło 19 Amerykanów;

-  7 sierpnia 1998 r.  – ataki na amerykańskie placów-
ki dyplomatyczne w Nairobi (Kenia) i Dar es–Salaam 
(w Tanzanii)252 (291 zabitych i kilka tysięcy rannych)253;

-  plany zabicia papieża Jana Pawła II w Manili w 1999 r.;
-  udaremniony (w fazie planowania), zamach na igrzyska 

olimpijskie w Australii we wrześniu 2000 roku;
248  Por. Encyklopedia terroryzmu, Wyd. Muza/Bellona, Warszawa 2004, 

s. 698.
249  Por. ibidem, s. 697.
250  Por. ibidem, s. 698.
251  Por. ibidem, s. 699.
252  Por. ibidem, s. 700.
253  W odwecie za te ataki Amerykanie ostrzelali rakietami manewrującymi 

Tomahawk bazę szkoleniową terrorystów w m. Chost w Afganistanie 
oraz zakłady farmaceutyczne w Chartumie (Sudan), prawdopodobnie 
produkujące gaz bojowy VX.
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-  plany wysadzenia w powietrze reaktora jądrowego nie-
daleko Sydney;

-  5 października 2000 r.  – atak na amerykański nisz-
czyciel rakietowy „USS Cole” u wybrzeży Jemenu, 
w  którym zginęło 17 marynarzy amerykańskich, 
39  zostało rannych, a ładunek wybuchowy wyrwał 
w burcie okrętu otwór wielkości Łuku Triumfalnego). 
Już wtedy zamachowcami byli samobójcy, co mogło 
wskazywać na sposób, w jaki zostanie przeprowadzo-
ne kolejne uderzenie;

-  9 września 2001 r. – zamach na Ahmada Shah Masudę, 
lidera Północnego Frontu, głównej organizacji opozy-
cyjnej wobec reżimu talibów w Afganistanie254;

-  16 maja 2003 r. – kilkunastu terrorystów dokonało sze-
ściu zamachów bombowych w Casablance (Maroko). 
Eksplozje miały miejsce przed klubem Casa de Espa-
na, na żydowskim cmentarzu, przed żydowskim do-
mem kultury, a także we włoskiej restauracji, tuż przed 
budynkiem konsulatu Belgii, oraz w  jednym z hoteli. 
Zginęło 41 osób, w tym 13 zamachowców, a rannych 
zostało ok. 100 osób255. 

Nowy rozdział w historii terroryzmu i Al–Kaidy 
otworzyły ataki tej organizacji 11 września 2001 roku na 
Nowy Jork i Waszyngton. Niecały miesiąc później USA 
zostały dotknięte atakiem bakteriologicznym (wysyła-
ne były listy zawierające laseczki wąglika), o który także 
można podejrzewać tę organizację. 

254  Por. Encyklopedia terroryzmu, Wyd. Muza/Bellona, Warszawa 2004, 
s. 705.

255  Por. ibidem, s. 706.
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Wskutek tego USA rozpoczęły dużą operację, ma-
jącą na celu zniszczenie baz terrorystów Al–Kaidy 
w Afganistanie i pojmanie jej głównych przywódców, 
przede wszystkim Osamy bin Ladena. Zlikwidowa-
ne zostało wiele schronów256, bezpieczne zaplecze 
Al–Kaidy, jej dowództwo centralne, obozy szkole-
niowe (m.in. w jaskiniach Tora Bora, usytuowanych 

256  Schrony w Afganistanie to piwnice gigantycznego labiryntu, lecz nie 
pod ziemią, a na pierwszym lub drugim piętrze, albowiem wejścia 
do nich umieszczone są zazwyczaj na wysokości kilkuset metrów od 
podnóża góry. Za Rosjan budowali te schrony mudżahedini korzy-
stając z pieniędzy CIA. W sumie jest ponad 40 takich rozbudowa-
nych kryjówek. Niektóre z nich mogą pomieścić batalion, inne pułk 
i więcej żołnierzy. Są tam ogromne arsenały, wylatujące teraz w po-
wietrze po celnych uderzeniach bomb i pocisków. Grzebie to żyw-
cem talibów, którzy przez tyle tygodni, na ile wystarczy im jedzenia 
i powietrza, będą wiedzieli, że żyją. Jedno z takich miejsc jest w rejo-
nie Chostu koło Kandaharu – Tora Bora (co w języku pusztu znaczy 
„Czarna Wdowa”, a czarna wdowa to z kolei jeden z najjadowitszych 
pająków). Jest to 70-kilometrowy tunel wydrążony w miękkich 
skałach. Prowadzi przez granicę z  Pakistanem i ma trzy zapasowe 
wyjścia po tamtej stronie. Wejście do niego chronione było przez 
ok.  1200-osobową gwardię przyboczną bin Ladena. „Czarna Wdo-
wa” bombardowana była ładunkami, które wnikają przez powłokę na 
głębokość 30 m i eksplodując zużywają cały tlen, jaki można zassać 
w pieczarze. Przeto celne trafienie taką bombą mogłoby oznaczać za-
mknięcie ludzi bin Ladena w komorze próżniowej, w której nie ma 
czym oddychać. Zostaliby oni jednocześnie uduszeni i  – prawdo-
podobnie– rozsadzeni przez własne ciśnienie wewnętrzne. Niestety, 
popełniono jakiś błąd, i bin Laden wymknął się. W pierwszej deka-
dzie maja 2006 r. pakistańska policja aresztowała pod Peszawarem 
afgańskiego komendanta Iljasa Khela, który wynajął się najpierw 
Amerykanom do nagonki za bin Ladenem, a gdy zgłosili się do niego 
Arabowie i obiecali większą sumę, prawdopodobnie pomógł Osamie 
bin Ladenowi wymknąć się z zastawionej pułapki.
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w Górach Białych na wschodzie Afganistanu, tuż przy 
granicy z Pakistanem257), a także ośrodki prowadzące 
badania nad bronią masowego rażenia. Kwatera głów-
na organizacji początkowo, od 1989 roku znajdowała 
się w pobliżu miasta Peszawar w Pakistanie, w 1991 r. 
została przeniesiona do Sudanu, a od 1996 r. mieści się 
w Afganistanie258.

Lista ataków terrorystycznych przypisywanych 
Al–Kaidzie w latach 2002–2010 jest bardzo długa, a na 
jej łamach znajdują się m.in.:
-  11 lipca 2010 r. – w stolicy Ugandy, Kampali w podwój-

nym zamachu bombowym zginęło 74 osoby oglądające 
finał piłkarskich mistrzostw świata;

-  25 grudnia 2009 r. – 23–letni Nigeryjczyk usiłował wy-
sadzić samolot pasażerski linii Northwest Airlines lecą-
cy z Amsterdamu do Detroit; 

-  11 grudnia 2007 r.  – przed biurami ONZ w Algierze 
spowodowano wybuch 2 samochodów pułapek; zginę-
ło 67 osób;

-  luty 2006 r.   – wysadzenie, szyickiego meczetu 
w Samarze;

-  14 lutego 2005 r.  – 12 zabitych i ponad 130 rannych 
w trzech zamachach: w Manili, General Santos i Davao 
(Filipiny);

-  28 lutego 2005 r. – wybuch samochodu–pułapki w Hilli 
(Irak), 118 osób zabitych i ok. 150 rannych. Do zama-

257  B. Woodward, Wojna Busha, Warszawa 2003, s. 254-256.
258  http://www.bbc.co.uk/polish/special_020912_alqaeda/org_alqaeda.

shtml (dostęp: 10.04.2014 r.).
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chu przyznała się grupa jordańskiego ekstremisty Abu 
Musaba al Zarkawiego, powiązana z Al–Kaidą;

-  21 grudnia 2004 r. – 22 osoby zginęły w eksplozji w ame-
rykańskiej bazie wojskowej w Mosulu;

-  6 grudnia 2004 r.  – Arabia Saudyjska, atak na kon-
sulat USA w Dżiddzie  – zginęło 9  osób, w tym 
czterech Saudyjczyków;

-  9 października 2004 r. – Egipt, trzy zamachy na ośrodki 
turystyczne na Synaju, licznie odwiedzane przez Izrael-
czyków. Zginęły 34 osoby, a ponad 100 zostało rannych;

-  9 września 2004 – Indonezja, co najmniej 7 osób zginę-
ło i 100 zostało rannych w Dżakarcie w zamachu przed 
ambasadą Australii;

-  24 czerwca 2004 r. – Irak, seria zamachów przeciwko 
irackiej policji, ponad 100 zabitych i rannych w bastio-
nach sunnickich na północ od Bagdadu: Mosulu, Ba-
kubie, Ramadi;

-  29–30 maja 2004 r. – Arabia Saudyjska, 22 osoby, w tym 
czterech zachodnich cudzoziemców, zabito w atakach 
i odczas porwania zakładników w Chobarze;

-  11 marca 2004 r. – Hiszpania, 191 200 ofiar śmiertel-
nych, prawie dwa tysiące rannych w  serii zamachów 
na pociągi na trzech dworcach w Madrycie i okolicach. 
Wśród ofiar śmiertelnych jest 4 Polaków, a co najmniej 
6 odniosło rany259;

-  1 lutego 2004 r. – Irak, 101 osób zginęło, a 130 zostało 
rannych w samobójczych zamachach na siedziby partii 
kurdyjskich w Irbilu260;

259  Por. B. Woodward, Wojna …, op. cit., s. 708.
260  Por. ibidem.
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-  15 i 20 listopada 2003 r.  – Turcja, cztery samocho-
dy–pułapki prowadzone przez zamachowców–sa-
mobójców eksplodowały przed dwiema synagogami 
w Stambule, konsulatem brytyjskim i brytyjskim ban-
kiem. Zginęły 63 osoby, w tym brytyjski konsul, a po-
nad 300 odniosło rany. Al–Kaida przyznała się do 
ataku; rząd turecki oświadczył, że zamachowcy mieli 
„zagraniczne powiązania”261;

-  8 listopada 2003 r. – Arabia Saudyjska, eksplozja samo-
chodu wyładowanego materiałem wybuchowym zabiła 
co najmniej 17 osób i raniła 122 w dzielnicy robotni-
ków cudzoziemskich (głównie arabskich) w Rijadzie. 
Władze saudyjskie i amerykańskie o zamach obwiniły 
al–Kaidę;

-  5 sierpnia 2003 r. – Indonezja, zamachowiec–samobój-
ca zabił 17 osób i zranił 137 w hotelu „Marriott” w Dża-
karcie. Władze oskarżyły o atak ugrupowanie Dżimah 
Islamija, powiązane z Al–Kaidą262;

-  16 maja 2003 r. – Maroko, w atakach bombowych zgi-
nęło co najmniej 28 osób, przeszło 100 zostało rannych. 
Rząd obarczył odpowiedzialnością „międzynarodowy 
terroryzm” i miejscowe ugrupowania ekstremistyczne, 
utrzymujące kontakty z al–Kaidą263;

-  13 maja 2003 r.  – Arabia Saudyjska, cztery wybuchy 
wstrząsnęły dzielnicą Rijadu, zamieszkaną przez Ame-
rykanów, innych cudzoziemców zachodnich i Saudyj-

261  Por. ibidem, s. 707.
262  Por. ibidem.
263  Por. ibidem, s. 706.
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czyków. Śmierć poniosło 35 osób, w tym 8 Amerykanów, 
i 9 zamachowców264;

-  11 maja  – Filipiny, bomba wybuchła na zatłoczonym 
bazarze w mieście Koronadal na południu kraju, zabi-
jając co najmniej 13 osób i raniąc 41. Armia obwiniała 
o zamach muzułmański separatystyczny Front Wyzwo-
lenia Narodowego Moro;

-  30 grudnia 2002 r. – Jemen, zamachowiec zabił trójkę 
misjonarzy amerykańskich w szpitalu prowadzonym 
przez baptystów. Przedstawiciele władz jemeńskich 
oświadczyli, że napastnik był członkiem komórki 
Al–Kaidy;

-  28 listopada 2002 r.  – Kenia, zamachowcy–samobój-
cy zabili 12 osób w hotelu należącym do Izraelczyków; 
inni usiłowali zestrzelić samolot pasażerski wiozący 
Izraelczyków, ale rakiety chybiły265;

-  12 października 2002 r. – Indonezja, podwójna eksplo-
zja w restauracji i dyskotece w kurorcie Kutra (na Bali), 
która zabiła 202 osoby pochodzące z 21 krajów, w tym 
99 Australijczyków i 7 Amerykanów. Zginęła też polska 
dziennikarka Beata Pawlak. Zamach przypisano Dżi-
mah Islamii266;

-  6 października 2002 r. – Jemen, mała łódź uderzyła we 
francuski tankowiec u wybrzeży kraju i eksplodowała, 
zabijając marynarza;

-  2 października 2002 r. – Filipiny, zamachowcy filipiń-
scy, zapewne z powiązanego z Al–Kaidą ugrupowania 

264  Por. ibidem.
265  Por. ibidem, s. 706.
266  Por. ibidem.
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Abu Sajef, zdetonowali bombę wyładowaną gwoźdźmi 
na bazarze w Zamboanga, zabijając cztery osoby, w tym 
żołnierza amerykańskich sił specjalnych. W czterech 
innych zamachach bombowych w październiku, przy-
pisywanych bojówkarzom z Abu Sajef, zginęło 16 osób;

-  14 czerwca 2002 r. – Pakistan, zamachowiec–samobój-
ca wysadził w powietrze ciężarówkę przed konsula-
tem USA w Islamabadzie, zabijając 14 Pakistańczyków. 
Władze obwiniały o zamach Harakat–ul–Mudżahedin, 
ugrupowanie powiązane z Al–Kaidą267;

-  11 kwietnia 2002 r.  – Tunezja, samochód–cysterna 
z ciekłym gazem, kierowany przez zamachowca–samo-
bójcę, wybuchł przy historycznej synagodze tunezyj-
skiej na wyspie Dżerba. Zginęło 15 osób, w większości 
turyści z Niemiec268. 

Należy przypuszczać, iż możliwości działania Al–Ka-
idy zostały w dużym stopniu ograniczone wskutek operacji 
w Afganistanie. Zablokowano część jej finansów, zmniej-
szono możliwość przeprowadzania akcji terrorystycznych 
w różnych rejonach świata, ich koordynacji i planowania, 
odcięto napływ przeszkolonych rekrutów itp.

Ciągle jednak w wielu państwach pozostaje bardzo 
dużo aktywnych komórek tej organizacji, w których 
działa kilkadziesiąt tysięcy terrorystów269. Szczególnie 

267  Por. ibidem, s. 705.
268  Por. ibidem.
269  Szacuje się, że tzw. „twarde jądro” Al-Kaidy liczy około 500 ludzi. Nato-

miast w ponad 60 krajach świata (głównie w Pakistanie, Iraku i Iranie) 
jest ich około 70 tys., przy czym najważniejsze jej komórki operacyjne 
i wsparcia (ok. 3-5 tys. ludzi), zostały rozpoznane i zneutralizowane 
we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Tanzanii, 
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niebezpieczni są zakonspirowani – tzw. „uśpieni” agenci, 
czekający na mający nadejść w odpowiedniej chwili roz-
kaz uderzenia. 

„Typowy rekrut Al–Kaidy to kawaler w wieku 
17–25  lat. Doborem kandydatów do szkoleń zajmują 
się oprócz organizacji terrorystycznych wywiadowcy 
z muzułmańskich szkól religijnych oraz emirowie, cha-
ryzmatyczni przywódcy z różnych meczetów. Zazwyczaj 
kandydatami są młodzi ludzie, którzy ucierpieli w wy-
niku dyskryminacji narodowościowej lub znaleźli się na 
marginesie społeczności muzułmańskiej ofiary pobić, 
osoby, które utraciły ojca lub brata i które nie mają szans 
na wyjście ze skrajnej nędzy”270.

Kandydatów dzieli się na grupy, które wspólnie zgłę-
biają sury Koranu i uczą się na pamięć formułek religij-
nych. Aby wzbudzić w nich duchowe poczucie wspólnoty 
i skłonić rekrutów do identyfikacji z bractwem, członko-
wie Komisji Studiów Islamskich, która interpretuje zasady 
Koranu oraz szkoli rekrutów w zakresie religii i dżihadu, 
wymagają wyuczenia się na pamięć i powtarzania pew-
nych fragmentów Koranu pięć razy dziennie podczas 
modlitwy. Jeden z zalecanych fragmentów brzmi: „Będę 
cierpliwy, aż cierpliwość utraci cierpliwość”271. 

Jednocześnie z nauką religii odbywa się intensywne 
szkolenie wojskowe. „Naprawiacze”, aby utworzyć z mło-

Kenii, Jemenie, Bośni, Kosowie i Albanii. Europejska grupa grożąca 
Polsce działa najprawdopodobniej po sąsiedzku – w Hamburgu, i na-
zywa się Tauhid.

270  P. L. Williams: Al-Kaida bractwo terroru, Warszawa 2002, s. 34.
271  Ibidem.



113

Terrorystyczne ugrupowania islamistyczne 

dych ludzi dobrze funkcjonujący zespół, organizują dru-
żyny piłkarskie, skautowskie zastępy paramilitarne albo 
pluton wojskowy. Jedność grupy zostaje przypieczętowa-
na krwią; podczas tego obrzędu młodzi ludzie deklarują 
lojalność wobec Allaha, emira, a także wzajemne oddanie. 
Gdy składają przysięgę wierności, mają sztylet przyłożony 
do piersi. Po takiej inicjacji zasilają szeregi świętego i eli-
tarnego bractwa zamachowców samobójców272. 

Członkowie bractwa działają w ścisłej tajemnicy. Na-
wet rodziców nie mogą informować o swojej misji. Dla-
tego ci nigdy nie zdają sobie sprawy, co czeka ich dzieci 
wysyłane na obóz szkoleniowy273. 

Po zakończeniu szkolenia religijnego następuje szko-
lenie specjalne – w zakresie wywiadu, organizacji napa-
dów i uprowadzeń, a potem ćwiczenia z bronią stosowaną 
w  takich zadaniach274 oraz szkolenie w zakresie fizycz-
nych i psychicznych tortur. Przeszkolony w ten sposób 
kandydat zostaje następnie skierowany do koszar „Armii 
Wyzwolenia Islamskich Ziem Świętych”, gdzie oczekuje 
na rozkaz do samobójczego ataku. 

„Wiele raportów i doniesień wskazuje na to, że 
bin Laden próbował wejść w posiadanie materiałów roz-
szczepialnych lub gotowych ładunków jądrowych, głów-
nie z terenu byłego Związku Radzieckiego275. Potwierdza 
272  Ibidem.
273  Ibidem, s. 35.
274  Podręcznik Al-Kaidy wymienia: „broń z czystej stali (drut, nóż, pręt), 

trucizny, karabiny i ładunki wybuchowe”.
275  Władze w Moskwie potwierdziły m.in., iż niedługo po upadku ZSRR 

do Federalnego Centrum Badań Jądrowych przyszedł faks od organi-
zacji „Islamski Dżihad” z propozycją zakupu głowicy jądrowej.
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to m.in. jeden z oskarżonych o przygotowanie zamachów 
na ambasady USA w Nairobi i Dar es–Salam (Tanzanii 
i  Kenii) w 1998 r., Sudańczyk Jamal Ahmad al–Fadl. 
W  latach 1993–1994 prowadził on rozmowy w Char-
tumie w sprawie zakupu wzbogaconego uranu. 

Potwierdzoną próbę zakupu, tym razem bojowych 
ładunków jądrowych, przedstawiciele bin Ladena podję-
li w 2000 r. w Czeczenii, proponując zapłatę w dolarach 
oraz 30 ton opium”276. 

W marcu 2003 roku „The Washington Post” ujawnił, 
że organizacja Osamy bin Ladena może uzyskać broń 
jądrową od pakistańskiego naukowca, twórcy muzuł-
mańskiej broni atomowej dra Abdula Kadira Khana. Już 
w 1999 r. doszło bowiem do spotkania 2 pakistańskich 
atomistów z tą organizacją277.

„O broń chemiczną (gaz VX) starano się w Sudanie 
i Iraku, a o biologiczną (jad kiełbasiany, wąglik) zabiega-
no w Czechach, Kazachstanie, Iraku i Indonezji. Według 
niepotwierdzonych informacji, z bronią chemiczną ekspe-
rymentowano w kilku obozach szkoleniowych w Afgani-
stanie”278. „W lipcu 2007 roku rząd Stanów Zjednoczonych 

276  http://www.terroryzm.com/al-kaida/ (dostęp: 18.04.2014 r.).
277  A. Makolągwa, Abdul Kadir Khan: historia powstania nuklearne-

go Wal-Martu, http://www.politykaglobalna.pl/2008/10/abdul- 
kadir-khan-historia-powstania-nuklearnego-wal-martu/ (dostęp: 
20.08.2014 r.).

278  http://www.terroryzm.com/al-kaida/ ponadto szerzej o za-
interesowaniu i próbach pozyskania przez bin Ladena BMR 
zob.  M.  Zuber, Terroryzm nuklearny  – zagrożenie dla bezpie-
czeństwa globalnego, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX 
i XXI wieku, s. 241-245. 



115

Terrorystyczne ugrupowania islamistyczne 

zwiększył nagrodę za głowę Osamy z 25 mln USD (około 
69 mln PLN) do 50 mln USD (około 138 mln PLN)”279. 

Niestety, nagrody nie wypłacono, gdyż w nocy z 1–go 
na 2 maja 2011, w 40 minutowym ataku 79 komando-
sów z amerykańskiej jednostki specjalnej dopadło go 
i  zastrzeliło w domu na przedmieściach Abbottabadu, 
miasta położonego ok. 100 km od pakistańskiej stolicy 
Islamabadu. Razem z Osamą zginął jego 20–letni syn 
Chalid, pakistański gospodarz oraz jego brat pełniący 
rolę łącznika bin Ladena ze światem280.
☐ Islamski Ruch Oporu – Hamas281 (Harakat al. Muqu-
ama al. Islamiya)282 – jest jedną z największych i najbar-
dziej zakonspirowanych grup palestyńskich, klasyczną 
fundamentalistyczną islamską grupą polityczno–religij-
279  http://encyklopedia.c-o-m.pl/wiki/Osama_bin_Laden (dostęp: 12.05.2014 r.)
280  Por. http://konflikty.wp.pl/kat,1020223,title,Syn-bin-Ladena-pozwie

-za-smierc-ojca,wid,13396357,wiadomosc.html?ticaid=11306a oraz 
(http://www.polskatimes.pl/artykul/398677,osama-bin-laden-nie-zy-
je-przywodca-alkaidy-zabity-przez-amerykanow,id,t.html?cookie=1 
dostęp: 02.06.2014 r.).

281  Hamas  – arab. dosłownie „zapał”, „entuzjazm”, jednocześnie jest to 
akronim nazwy islamskiego ugrupowania palestyńskiego Harakat 
al-Mukawama al-Islamija, czyli Islamskiego Ruchu Oporu. Jego em-
blematem są dwa skrzyżowane miecze na tle meczetu Kopuła na Ska-
le (Kubbat As-Sac) w Jerozolimie, otoczone przez dwie palestyńskie 
flagi, z napisami: „Nie ma Boga oprócz Allaha” oraz „Prorok Maho-
met jest wysłannikiem Boga”. Nad nimi zaś widnieje mapa Palestyny 
(Por. D. Duda, Terroryzm islamski, Wyd. Uniwerystetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2002, s. 52 i nast; por. K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, 
Oficyna Wydawnicza SPAR, Warszawa 1995, s. 49, por. K. Jałoszyń-
ski, Terroryzm i walka z nim we współczesnym świeicie, Wyd. Centrum 
Szkolenia Policji, Legionowo 2002, s. 26).

282  K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, Oficyna Wydawnicza SPAR, 
Warszawa 1995, s. 49).
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ną. Jej powstanie ma związek z działającym w latach 70. 
ubiegłego stulecia w Gazie, Centrum Islamskim. Zasię-
giem swego oddziaływania Hamas obejmuje Strefę Gazy 
i Zachodni Brzeg Jordanu. Mimo, iż wysuwa hasła na-
rodowowyzwoleńcze, typowe dla innych palestyńskich 
grup, jego ideologia różni się szczególnie w kwestii za-
patrywania na dżihad. Nadrzędnym celem Hamasu jest 
prowadzenie „świętej wojny”, zmierzającej do pełnego 
wyzwolenia Palestyny i  stworzenia państwa islamskie-
go  – od rzeki Jordan po Morze Śródziemne. Odmawia 
Izraelowi prawa do istnienia i jest przeciwny wszelkim 
traktatom pokojowym283. Źródłem ideologii Hamasu 
było egipskie Stowarzyszenie Braci Muzułmanów (Dża-
ma’at al–Ichwan al–Muslimin). Uformował go w grud-
niu 1978 roku, w obozie dla uchodźców palestyńskich 
w Strefie Gazy, charyzmatyczny szejk Ahmad Ismael Jas-

283  Konwencja (Karta) Islamskiego Ruchu Oporu Hamas z sierpnia 
1988 r., powołując się na Koran i „Protokoły Mędrców Syjonu”, głosi: 
„Izrael będzie istnieć, będzie trwać, aż islam go zmiecie, tak jak zmiótł 
innych przed nim (...) Powstał Islamski Ruch O)poru, by wypełnić swą 
rolę ku chwale Stwórcy, a jego ramiona objęły wszystkich bojowników 
o wyzwolenie Palestyny”; „Inicjatywy, tak zwane pokojowe i konferen-
cje międzynarodowe stoją w sprzeczności z pryncypiami Islamskiego 
Ruchu Oporu. Naruszenie jakiejkolwiek części Palestyny to narusze-
nie jakiejś części religii (...) Poza dżihadem nie ma rozwiązania kwestii 
palestyńskiej” (art.13); „Sprawa wyzwolenia Palestyny sprowadza się 
do trzech kręgów: kręgu palestyńskiego, kręgu arabskiego i kręgu is-
lamskiego. Każdy z nich ma swą rolę w walce z syjonizmem” (art. 14); 
„Gdy wrogowie uroszczą sobie prawo do części ziemi muzułmańskiej, 
dżihad staje się obowiązkiem każdego muzułmanina” (art. 15). Cyt. za: 
A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obsza-
rze Izraela w drugiej połowie XX wieku), Adam Marszałek, Toruń 2007, 
Aneks 1, s. 317- 339.
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sin (1936–2004)284. Według pierwotnych założeń miał to 
być ruch społeczny zajmujący się religijną propagandą 
i pracą społeczną na rzecz „oczyszczenia” społeczeństwa 
palestyńskiego z wszelkiego zła i zepsucia. Z  biegiem 
czasu stał się on jednak ugrupowaniem radykalnym 
i alternatywą dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny 
(OWP)285, kierowanej przez Jasera Arafata i dążącej do 
ugody z Izraelem. 

Struktura Hamasu jest bardzo złożona, składa się 
on z trzech działających niezależnie poziomów (pio-
nów) wtajemniczenia.

284  Zginął 22 marca 2004 r., w momencie opuszczania głównego meczetu 
w mieście Gaza, gdy helikoptery izraelskie wystrzeliły w jego kierunku 
trzy rakiety. Zob.: Levitt M., Hamas - polityka, dobroczynność i terro-
ryzm w służbie dżihadu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008, s. 46-51. 

285  Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) - jedna z najbardziej zna-
nych palestyńskich organizacji terrorystycznych. Powstała w maju 
1964 r. w Kairze, na bazie kilku działających na wychodźstwie orga-
nizacji niepodległościowych, niejednokrotnie zwalczających się na-
wzajem.. Najważniejsze z nich to: Ruch Wyzwolenia Narodowego 
Palestyny – al-Fatah, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny i Ludowo-
Demokratyczny Front na rzecz Wyzwolenia Palestyny. Dokumentem 
programowym OWP jest „Palestyńska Karta Narodowa”, wzywająca 
do konfrontacji z Izraelem i „rewolucji ludowej”, która miałaby dopro-
wadzić do wyzwolenia Palestyny spod syjonistycznej okupacji i całko-
witego zniszczenia Izraela. W art. 9 zdeklarowano, iż jedyną metodą 
wyzwolenia Palestyny jest walka zbrojna, zaś w art. 10 stwierdzono, 
iż głównym narzędziem tej walki są i pozostaną „akcje komandoskie” 
(partyzanckie). „Palestyńska Karta Narodowa” zaprzeczyła istnieniu 
narodu żydowskiego, stwierdzając, iż „judaizm stanowiąc religię obja-
wienia, nie tworzy istniejącej niezależnie narodowości. Podobnie, Ży-
dzi nie są narodem o niezależnej tożsamości, są obywatelami państw 
do których przynależą”. W 1971 roku OWP została uznana przez Ligę



Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

118 

-  Pion pierwszy (cywilny)  – Dawa (rodzaj zaplecza)  – 
zajmuje się szeroko rozumianą działalnością propa-
gandową, społeczną i charytatywną oraz zbieraniem 
funduszy i rekrutacją członków. Nowi członkowie bio-
rą z  początku udział w demonstracjach i mniejszych 
aktach sabotażu, a potem przechodzą do komórek zaj-
mujących się klasycznym terroryzmem. 
Działalność charytatywna i socjalna Dawy (żłobki, 
sierocińce, przedszkola, szkoły, jadłodajnie, lecznice, 
domy opieki, kluby młodzieżowe), pozwala właśnie 
Hamasowi zdobywać uznanie ludności oraz zwiększać 
liczbę jego zwolenników członków. Fundusze są zbiera-
ne pośród wyznawców, głównie Arabów mieszkających 

Państw Arabskich, w 1972 przez Organizację Jedności Afrykańskiej, 
w 1973 przez konferencję państw niezaangażowanych a w 1974 Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ uznało jej działalność, w wyniku czego przy ONZ 
utworzono stałe biuro. Nawiązano w ten sposób stosunki dyplomatyczne 
z nieistniejącym państwem, które proklamowano dopiero w 1988 r. Po-
parcia dyplomatycznego i wojskowego OWP udzielały przede wszystkim 
państwa bloku komunistycznego. Od 1973 r. na ich terytorium przeszko-
lono ok. 15 tys. bojowników OWP. Dwa wydarzenia przyczyniły się tu do 
znacznego osłabienia aktywności tej organizacji: pierwszym był rozpad 
bloku komunistycznego, drugim  – poparcie, jakiego udzieliła organiza-
cja Saddamowi Husajnowi po agresji irackiej na Kuwejt (VIII 1990  r.). 
Palestyńscy bojownicy zostali wówczas pozbawieni możliwości prze-
szkolenia i ogromnego poparcia finansowego ze strony państw arabskich 
rejonu Zatoki Perskiej. Dopiero po wyrzeczeniu się przez OWP metod 
terrorystycznych Izrael rozpoczął rozmowy z Arafatem, którymi kierował 
premier Izraela Icchak Rabin (co przypłacił śmiercią w 1995 r. z ręki ży-
dowskiego fanatyka religijnego). Doprowadziły one do powstania autono-
micznej strefy Gazy, a także do akcji wysiedlania osadników żydowskich 
z innych terenów. Na podstawie: B. Bolechów, op.cit., s. 296-401; M. Bo-
gucki, op.cit., s.  26-35; K. Mroziewicz, Moc, niemoc i przemoc, Oficyna 
Wyd. BRANTA 2005. 
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na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. Pie-
niądze płyną w dużym stopniu od emigracji palestyń-
skiej z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i krajów 
Beneluksu. Na budżet organizacji składają się wpłaty 
z  Iranu286, Arabii Saudyjskiej, z  emiratów Zatoki Per-
skiej oraz od sympatyków z całego świata. Poza tym, 
Islamski Ruch Oporu uzyskuje fundusze z własnych 
farm, szwalni, usług itd.287. 

-  Drugi pion  – Aman (Sekcja Bezpieczeństwa)  – pełni 
rolę pewnego rodzaju aparatu bezpieczeństwa. Jedna 
z jego sekcji to zarazem wywiad i kontrwywiad; zbie-
ra informacje o współpracy z siłami bezpieczeństwa 
Izraela i karze kolaborantów. Druga sekcja zajmuje się 
natomiast egzekwowaniem przestrzegania islamskie-
go prawa w społeczeństwie palestyńskim oraz zwalcza 
„elementy kryminalne” i inne, wobec których wysuwa-
ne są zarzuty natury moralnej (eliminuje heretyków, 
handlarzy narkotyków, kolporterów pornografii itd.).

-  Ostatnim, trzecim pionem Hamasu są mudżahedini – 
bojownicy dżihadu, członkowie właściwych komórek 
terrorystycznych swoistych szwadronów śmierci, zwa-

286  Zdaniem izraelskiego wywiadu irańska pomoc dla Hamasu wyno-
si ok. 3 miliony dolarów rocznie (wg źródeł amerykańskich nawet 
20 milionów), a szkolenia objęły co najmniej 100 terrorystów. Ponad-
to – zdaniem CIA – Iran założył na własnym terytorium 11 obozów 
szkoleniowych dla islamskich terrorystów z Libanu, Algierii, Sudanu, 
Tunezji i innych krajów arabskich. Wyszkoliły one ponad 5 tys. spe-
cjalistów w dziedzinie wywiadu i dywersji. Za: B. Bolechów, op. cit., 
s. 353 i 355..

287  Niemożliwe jest ustalenie wszystkich jego dochodów, ale szacuje się je 
na kilkadziesiąt milionów dolarów każdego roku. 
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nych Brygadami Męczenników al–Kassama (Ezzeolin 
el– Kassam)288. 

Obok Jassina, innymi czołowymi postaciami tej or-
ganizacji byli, lub są: 
-  Saleh Szehada – współtwórca i dowódca Brygad im. Mę-

czennika Izz ad–Din al–Kassama w Strefie Gazy;
-  Abd al–Aziz Rantissi – b. polityczny przywódca Hamasu;
-  Ajasz Jahja  – b. główny konstruktor bomb dla po-

trzeb Hamasu;
-  Chaled Meszal – obecny szef Hamasu, poprzednio lider 

radykalnego skrzydła Hamasu w Syrii289. 
Nieznana jest liczba obecnie aktywnych członków, 

znana jest natomiast w przybliżeniu duża liczba zwolen-
ników i sympatyków Hamasu, liczona w dziesiątkach ty-
sięcy. W okresie bezpośrednio poprzedzającym intifadę 
organizacja ta działała głównie wśród lokalnej palestyń-
skiej ludności, „oczyszczając” ją z elementów niepożąda-
nych i przygotowując do powstania. Natomiast podczas 
intifady290 Hamas zajął się właśnie działaniami terrory-

288  Pierwszy oddział Brygad al-Kassama założył w Strefie Gazy, na począt-
ku 1991 r., Zaccaria Walid Akel, dowódca sekcji terrorystycznej Hama-
su. Ich nazwa związana jest z charyzmatycznym syryjskim szejkiem, 
który w latach 1922-1935 głosił nauki islamu w meczetach w Hajfie, 
nawołując Arabów palestyńskich do walki z mandatariuszem Palesty-
ny – Wielką Brytanią, oraz utworzył zbrojną organizację pn. „Czarna 
Ręka”. Zginął w 1935 r., a po śmierci został uznany nie tylko za bohate-
ra, ale również za szahida – „świadka wiary”, męczennika. 

289  Chaled Meszal ponownie stanął na czele Hamasu http://wiadomosci.
onet.pl/swiat/chaled-meszal-ponownie-stanal-na-czele-hamasu/
y2q15 (dostęp: 02.07.2014 r.).

290  Intifada – powstanie palestyńskie przeciwko okupacji izraelskiej; pierw-
sze – znane jako Intifada Kamieni miało miejsce w latach 1987-1991, 
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stycznymi wymierzonymi w Izrael, głównie zamachami 
bombowymi (także samobójczymi) i morderstwami, jak 
też porwaniami żołnierzy Izraelskich Sił Samoobrony.
-  19 października 1994 r. – w wyniku samobójczego ata-

ku bombowego na autobus linii nr 5 w Tel Awiwie, 
z rąk terrorystów Hamasu zginęło 21 Izraelczyków i je-
den Holender a 56 zostało rannych291;

-  25 lutego 1996 r. – zamachowiec–samobójca wysadza 
autobus linii nr 18 niedaleko dworca autobusowego 
w Jerozolimie; zginęło 26 osób292;

-  21 marca 1997 r.  – zamachowcy Hamasu podłożyli 
bombę w restauracji „Apropo” w Tel Awiwie; 3 ofiary 
śmiertelne, 48 rannych;

-  30 lipca 1997 r. – podwójny samobójczy zamach bombo-
wy na jerozolimskim bazarze Mahane Jehuda; 13 osób 
zginęło, a 178 zostało rannych293;

-  4 sierpnia 1997 r. – na deptaku handlowym Ben Jehuda 
wybucha kolejna „żywa bomba”; ginie 8 osób a ponad 
200 zostaje rannych;

-  19 lipca 1998 – wybuch samochodu–pułapki w Jerozo-
limie (1 osoba ranna);

-  24 września 1998 r. – podłożenie i zdetonowanie ładun-
ków wybuchowych w centrum handlowym w Tel Awi-
wie; 14 rannych;

drugie: 2000-2004, po zamieszkach wywołanych wizytą Ariela Szarona 
na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.

291  Por. Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 697.
292  Por. ibidem, s. 698 – 699.
293  Por. ibidem, s. 699 – 700.
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-  30 września 1998 r. – atak, przy użyciu granatów, na po-
jazd wojskowy w Hebronie; 25 rannych;

-  10 października 1999 r. – zamach terrorystyczny w Na-
hshon z użyciem pojazdu mechanicznego (1 ofiara 
śmiertelna, 6 rannych);

-  7 listopada 1999 r. – trzy bomby eksplodowały na skrzy-
żowaniu koło centrum handlowego w Netanii; rany od-
niosło 27 osób ;

-  30 października 2000 – zamachowiec–samobójca wy-
sadza się w pizzerii Subarro; 15 osób zabitych, w tym 
7 dzieci, 130 rannych294;

-  1 stycznia 2001 r.: samochód– pułapka eksplodował 
w  pobliżu ruchliwego skrzyżowania w nadbrzeżnym 
izraelskim mieście Netania; 20 osób zostało rannych295;

-  14 lutego 2001 r., Azor (Izrael): Palestyński kierowca 
wjechał w grupę żołnierzy i cywilów czekających na 
przystanku autobusowym zabijając ośmioro z nich i ra-
niąc ponad 20 osób296;

-  4 marca 2001 r. w Netanii (Izrael), w samobójczym ata-
ku bombowym, zdetonowanym na targowisku w cen-
trum miasta, zginęły 3 osoby a 50 odniosło rany297;

-  18 maja 2001 r. w samobójczym zamachu bombowym 
w centrum handlowym HaSharon w Netanii, zginęło 
4 osoby a 100 odniosło rany298;

294  Por. ibidem, s. 704.
295  Por. ibidem.
296  Por. ibidem.
297  Por. ibidem.
298  Por. ibidem, s. 705.
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-  9 sierpnia 2001 r. w samobójczym zamachu bojowni-
ków Hamasu zginęło w Jerozolimie 16 osób (w tym 
sześcioro dzieci), a ponad 80 odniosło rany, z czego 
dwie śmiertelne299;

-  W nocy z 1 na 2 grudnia 2001 r. bojownicy palestyń-
scy z Hamasu dokonali trzech zamachów bombowych 
w Jerozolimie i Hajfie; zginęło 25 osób a 220 zostało 
rannych. Miała to być zemsta za śmierć jednego z przy-
wódców Hamasu Mahmuda Abu Hamuda;

-  18 maja 2003 r.  – Izrael. Dwa samobójcze zamachy. 
W wyniku jednego z nich który miał miejsce w północ-
nej części Jerozolimy zginęło 7 osób oraz sam zamacho-
wiec. Zamachowca zidentyfikowano jako 19–letniego 
Bassema Dżamila Tarkruriego, aktywistę ekstremi-
stycznego ugrupowania Hamas. W  przebraniu orto-
doksyjnego Żyda zdetonował on ładunki w autobusie 
miejskim. W chwilę po wybuchu w autobusie na przed-
mieściach Jerozolimy nastąpił kolejny wybuch. Izrael-
ska policja twierdzi, że był to także zamach bombowy. 
Zginął w nim tylko zamachowiec samobójca;

-  20 maja 2003 r.  – Izrael, Dwa samobójcze zamachy. 
Rano w Strefie Gazy, koło izraelskiego osiedla Kfar 
Darom zamachowiec na rowerze zbliżył się do dżipa 
z izraelskimi żołnierzami i zdetonował ukryty ładunek. 
Zginął na miejscu, a trzej Izraelczycy zostali ranni. Po 
południu na północy kraju zginęły zaś 2 osoby, a 19 zo-
stało rannych w wyniku wybuchu bomby w  kolejce 
oczekujących na kontrolę bezpieczeństwa przy wejściu 

299  Por. ibidem.
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do supermarketu w Afuli. Zamachu dokonała prawdo-
podobnie kobieta;

-  11 czerwca 2003 r.  – Izrael. W samobójczym zama-
chu na autobus w Jerozolimie zginęło 17 osób, a ponad 
60 zostało rannych. Zamachowiec dostał się do auto-
busu w przebraniu ortodoksyjnego Żyda. Eksplozja na-
stąpiła w pobliżu największego w mieście targowiska. 
Zamach był prawdopodobnie odwetem za atak izrael-
skich śmigłowców, w którym ranny został polityczny 
przywódca Hamasu Abdel Aziz al–Rantisi;

-  12 sierpnia 2003 r.  – Izrael. W dwóch zamachach  – 
w  Rosz Hain pod Tel Awiwem i  w pobliżu osiedla 
żydowskiego Ariel na Zachodnim Brzegu Jordanu  – 
zginęły sumie 4 osoby, w tym 2 zamachowców. Ran-
nych zostało ogółem 12 osób. W Rosz Hain kamikadze 
wysadził się w powietrze w centrum handlowym. Zgi-
nął jeden Izraelczyk, a dziesięciu odniosło rany. Po eks-
plozji w centrum wybuchł pożar. 40 minut później na 
obrzeżach miasta Ariel na przystanku autobusowym 
zamachowiec zdetonował bombę, zabijając jedną oso-
bę i raniąc dwie;

-  19 sierpnia 2003 r. – zamachowiec–samobójca (25–let-
ni Rajeda Abdel Hamid Meska) wysadził się w zatło-
czonym autobusie w centrum Jerozolimy. Zginęło co 
najmniej 20 osób, a ponad 100 zostało rannych. Eks-
plozja rozerwała przegubowy autobus na dwie części 
i  uszkodziła jadący obok inny autobus.   Przegubowy 
autobus jechał spod Ściany Płaczu we wschodniej Je-
rozolimie do zamieszkałej przez ortodoksów dzielnicy 
w zachodniej części miasta;
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-  14 stycznia 2004 r.  – Izrael. Na przejściu granicznym 
Erez kobieta zdetonowała przytroczone do ciała ładun-
ki wybuchowe. Zginęło 4 Izraelczyków, 7 osób odnio-
sło obrażenia, w tym 2 Palestyńczyków;

-  29 stycznia 2004 r. – Izrael. Na skutek eksplozji w auto-
busie w centrum Jerozolimy zginęło 11 osób, a około 
50 odniosło obrażenia. Wybuch spowodował w  tyl-
niej części przegubowego autobusu 24–letni palestyń-
ski policjant z Betlejem, wysadzając się w powietrze 
niedaleko oficjalnej rezydencji premiera Izraela Arie-
la Sharona300;

-  14 marca 2004 r, – Izrael. W portowym mieście Aszdod 
dwaj palestyńscy zamachowcy–samobójcy wysadzili 
się w powietrze zabijając dziesięciu Izraelczyków i ra-
niąc 20;

-  1 września 2004 r. – Izrael. Terroryści wysadzili w po-
wietrze dwa autobusy w Beer Szewie. Zginęło 18 osób, 
w tym dwaj zamachowcy, a około stu zostało rannych. 
Autobusy oddalone były od siebie o ok. 100 metrów;

-  5 grudnia 2005 r.  – W zamachu samobójczym w cen-
trum handlowym w Netanii zginęło 5 osób, a 35 zostało 
rannych. Terrorysta wmieszał się w tłum ludzi, oczekują-
cych na wejście do sklepu i zdetonował ukryty pod ubra-
niem ładunek tuż przed elektroniczną bramką ochrony. 

Obecnie, gdy wybory do parlamentu Autonomii 
Palestyńskiej301 wykazały ogromną popularność Hama-

300  Por. ibidem, s. 708.
301  25 stycznia 2006 r., w wyborach do parlamentu Autonomii Palestyń-

skiej, Hamas zdobył 76 ze 132 mandatów i samodzielnie utworzył 
pierwszy islamistyczny rząd z Ismailą Haniją na czele.
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su wśród Palestyńczyków, okazało się, że Hamas, znany 
światu głównie za sprawą swoich krwawych poczynań, 
ma także drugie oblicze. Palestyńczycy doceniają zaan-
gażowanie tej organizacji w życie społeczne kraju i mają 
nadzieję, że może ona stworzyć przeciwwagę dla skom-
promitowanych polityków. Uważanemu przez USA 
i Unię Europejską za organizację terrorystyczną Hama-
sowi nie udało się jednak osiągnąć porozumienia z żad-
nym innym ruchem palestyńskim w sprawie powołania 
koalicji i wspólnych rządów302. 
☐ Hezbollah (pers. Hizb Allah, co znaczy „Partia 
Boga”)303, znany także pod takimi nazwami jak Islam-
ski Dzihad lub Islamski Dżihad na rzecz wyzwolenia 
Palestyny304, jest libańską formacją polityczno–woj-
skowo–religijną, stworzoną i zrzeszającą radykalnych 
fundamentalistów szyickich, zbliżonych do ideolo-
gii współbraci irańskich. Jej początków można szukać 
w roku 1982, kiedy to, po przeprowadzonej w Liba-
nie przez armię izraelską operacji „Pokój dla Galilei”, 
Iran wysłał tam grupę instruktorów z Korpusu Straż-
ników Rewolucji Islamskiej, aby stworzyli antyizrael-
ski ruch oporu wbpołudniowym Libanie305. Ten około 

302  Obecnie najbliższym jego sojusznikiem jest związane z prezydentem 
Autonomii, Mahmudem Abbasem, radykalne ugrupowanie Fatah.

303  Partia Boga  – jej nazwa wywodzi się z wersetu Koranu, w którym 
obiecuje się triumf tym, którzy przyłączą się do Partii Boga. Dzięki tej 
obietnicy prorok Mahomet szerzył właśnie swoją wiarę.

304  Por. D. Duda, Terroryzm islamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2002, s. 44.

305  Oficjalnie jednak, Hezbollah pojawił się 16 lutego 1985 r. wraz z ogło-
szeniem swojego Manifestu, zdecydowanie fundamentalistycznego, 
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1500–osobowy kontyngent zjednoczył wokół siebie 
miejscowych ochotników, pomniejsze szyickie partie 
i niektórych członków Amalu – milicji szyickiej odsu-
niętych w Libanie. 

Hezbollah zaczął walczyć nie tylko z armią izrael-
ską, ale też z podporządkowaną jej Armią Południowe-
go Libanu; zapoczątkował także indoktrynację, wsparcie 
finansowe, szkolenie i uzbrajanie miejscowej ludności. 
Irański wywiad, który go finansuje i zaopatruje, dosko-
nale skonstruował elastyczną strukturę Hezbollahu306. 
Jest on kierowany przez Radę, w skład której wchodzi 
dwunastu duchownych, wraz z  wyspecjalizowanymi 
komitetami zajmującymi się sprawami ideologicznymi, 
politycznymi, sądowymi, propagandowymi i socjalny-
mi – jak w prawdziwym państwie.

 W każdym z trzech głównych rejonów działania 
„Partii Boga” (dolina Bekaa (Bika), południowy Bejrut 
i południowy Liban) funkcjonuje mniejsza, podległa 
głównej, rada i jej komitety. Rada główna wysyła ogólne 
dyrektywy do swych pomniejszych organów, a te z kolei 
formułują konkretne decyzje i dopilnowują wykonania 
ich w terenie307.

agresywnie antyzachodniego i antyizraelskiego. B. Bolechów, op.cit., 
s. 347, przypis 154. 

306  Hezbollah jest uważany za organizację terrorystyczną przede wszyst-
kim przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Izrael i Kanadę. Stany 
Zjednoczone zaczęły używać tego określenia dopiero po jego atakach 
na ich bazy wojskowe i ambasadę w Bejrucie (18 kwietnia 1983). Więk-
szość krajów, między innymi państwa Unii Europejskiej nie wpisuje 
jednak Hezbollahu na listę takich ugrupowań. 

307  http://polityka.888webhost.com/hezbollah.php (dostęp: 6.06.2014 r.).
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 Ważną częścią Hezbollahu jest też „Specjalny Aparat 
Bezpieczeństwa” podzielony na trzy wydziały308: 
-  pierwszy wydział (prewencyjny) zajmuje się ochroną 

osobistą głównych duchownych organizacji; 
-  drugi (centralny)  – porwaniami zakładników (szcze-

gólnie obywateli państw zachodnich), a także zamacha-
mi bombowymi i samobójczymi atakami;

-  natomiast trzeci wydział (zagraniczny) jest odpowie-
dzialny za ataki terrorystyczne przeprowadzane zagra-
nicą, często w ścisłej współpracy z Iranem. 

W skład militarnej struktury „Hezbollahu” wcho-
dzi zaś osiem wojskowych pionów, wraz z własną służ-
bą medyczną, oddziałami samobójców specjalizujących 
się w podkładaniu materiałów wybuchowych, bateriami 
katiusz itd. Wyciągnięto też właściwe wnioski z klęski 
Palestyńczyków w roku 1982. Zamiast walki pozycyjnej, 
opartej na systemie okopów i bunkrów, oparto działania 
na partyzantce, znajdującej się w ciągłym ruchu, i noc-
nych atakach. Bojownicy są wyposażeni w nowoczesny 
sprzęt noktowizyjny309. 

Duchowym ojcem Hezbollahu był zmarły 4 lipca 
2010 w Bejrucie szejk Muhammed Husajn Fadlallah, 
a  obecnym  – Sekretarzem Generalnym i świeckim do-
wódcą – szejk Hassan Nasrallah. W roku 1985 organiza-
cja ta po raz pierwszy pojawiła się na scenie politycznej; 
przedstawiony został wówczas jej manifest, a główne jego 
punkty to:

308  D. Duda: Terroryzm …, op. cit., s. 44 - 49.
309  http://archiwum.polityka.pl/art/dwa-szatany-iallah,363568.html (do-

stęp: 6.06.2014 r.).
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-  chęć ustanowienia na terenie Libanu republiki islam-
skiej na wzór Iranu  – jako rozwiązanie mające za-
pewnić bezpieczeństwo i sprawiedliwość wszystkim 
jego obywatelom; 

-  doprowadzenie do wycofania z Libanu wojsk amery-
kańskich i francuskich;

-  wyrugowanie wszelkich wpływów „zachodniego impe-
rializmu” z tego państwa310. 

Podstawowy cel stanowiła również walka z Izraelem 
i doprowadzenie do wycofania Izraelskich Sił Samoobro-
ny z ziem libańskich, a potem zniszczenie Izraela jako 
państwa i ustanowienie rządów islamskich nad terenem 
Palestyny, szczególnie nad Jerozolimą. „Partia Boga”, 
podobnie jak Hamas”, staje się powoli poważną siłą po-
lityczną i usiłuje uzyskać uznanie świata jako jedna z peł-
noprawnych partii politycznych działających w Libanie. 

Hezbollah nie jest ruchem palestyńskim, nie współ-
pracuje też na szeroką skalę na przykład z Hamasem; jest 
raczej organizacją libańskich fundamentalistów, ale ponie-
waż terytorium Libanu jest kontrolowane w dużej części 
przez Syrię (oprócz izraelskiej strefy bezpieczeństwa), bez 
jej zgody Hezbollah nie może prowadzić swej działalności. 
Przez syryjskie terytorium przewożone jest zaopatrzenie 
dla terrorystów, którzy muszą działać pod dyktando władz 
syryjskich. W interesie Syrii leży kontynuowanie ataków 
terrorystycznych w południowym Libanie, dlatego też 
pozwala ona na egzystencję w tym rejonie bardzo silnej, 
liczącej się grupy terrorystycznej; jednak w okresach, gdy 

310  http://www.gittens.amadorteba.eu/Hezbollah.html#Ideologia (dostęp: 
6.06.2014 r.).
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potrzebne jest załagodzenie sytuacji w regionie, potrafi 
wymusić na Partii Boga wstrzymanie jej działań311. 

Dotychczasowy opór Hezbollahu miał przede wszyst-
kim na celu zmuszenie armii izraelskiej i podległej jej 
Armii Południowego Libanu do wycofania się z 15–mi-
lowej strefy bezpieczeństwa po libańskiej stronie granicy 
z Izraelem. Główne bazy tej organizacji są zlokalizowane 
w dolinie Bekaa, a dowództwo znajduje się w tamtejszym 
miasteczku Baalbek312. 

Swoje działania operacyjne Hezbollah przeprowadza 
głównie w dolinie Bekaa, południowym Bejrucie i połu-
dniowym Libanie. Poszczególne komórki terrorystyczne 
są natomiast aktywne zarówno w Afryce, Europie, jak 
i w obu Amerykach. Największe wsparcie dla tej organi-
zacji – pomoc dyplomatyczna, polityczna, szkoleniowa, 
sprzętowa i finansowa – pochodzi z Iranu i Syrii313. 

Najbardziej znanymi akcjami terrorystycznymi bo-
jówkarzy Hezbollahu są:
-  11 listopada 1982 r. – atak na sztab izraelskich sił okupa-

cyjnych w Tyrze (Liban), zginęło 75 izraelskich żołnie-
rzy oraz 15 libańskich i palestyńskich więźniów osób314;

-  16 kwietnia 1983 – zamach na ambasadę USA w Bej-
rucie, podczas którego zginęły 49 63 osoby, w tym dy-

311  Por. Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, 
red. A. Ciupiński, M. Zając, AON, Warszawa 2003, s. 54.

312  http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=944 (dostęp: 
6.06.2014 r.).

313  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Wydział 
Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej, wydanie szóste, 
Warszawa 2008, s. 90.

314  Por. Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 691.
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rektor departamentu ds. Bliskiego wschodu Centralnej 
Agencji Wywiadowczej, a 120 osób zostało rannych315;

-  23 października 1983 – atak na koszary amerykańskiej 
piechoty morskiej (Marines) w południowej części Bej-
rutu. Zginęło 241 żołnierzy a 81 zostało rannych316;

-  serie zamachów bombowych na domy towarowe we 
Francji (1986)317. 

Siły „Partii Boga” ocenia się na kilka tysięcy (praw-
dopodobnie około pięciu tysięcy) bardzo dobrze 
uzbrojonych i wyszkolonych bojowników oraz rzeszę 
zwolenników i sympatyków318. 

W maju 2000 roku, wskutek wycofania się Izraela 
ze strefy bezpieczeństwa na południu Libanu (jeden 
z elementów ustępstw na rzecz procesu pokojowego), 
Hezbollah natychmiast tam wkroczył, zajmując te tereny 
i zaprowadzając na nich islamski porządek. Tym samym, 
terytorium Izraela w pobliżu libańskiej granicy jeszcze 
bardziej zostało wystawione na ataki „Partii Boga”319. 

Podsumowując, formacja Hezbollah, mimo, że cie-
szy się poparciem sporej części libańskich szyitów, nie 
jest tak naprawdę ugrupowaniem prawdziwie libańskim, 
315  Por. ibidem.
316  Por. ibidem.
317  Por. ibidem.
318  W połowie 2006 r. Hezbollah posiadał: ok. 4 tys. czynnych bojowni-

ków i ok. 10 tys. w rezerwie, ok. 11 tys. rakiet typu „Katiusza”, Fadż-3, 
Fadż-4 i Fadż-5, ok. 30 rakiet typu „Zelzal” oraz setki moździerzy i ty-
siące Kałasznikowów. Obecnie na wyposażeniu Hezbollahu znajdują 
się również bezzałogowe jednostki powietrzne, tzw. UAV – Mirsad 1. 
R. Ożarowski, Hezbollah po „wojnie lipcowej”. Perspektywy działania 
organizacji, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XXI wieku, s. 355.

319  Zob. Izrael w faktach, Wyd. Jeden Świat, Warszawa 2011, s. 45.
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została stworzona i zainstalowana nad brzegiem Morza 
Śródziemnego przez Syrię i Iran. One też posługują się 
nią jako instrumentem służącym do realizacji celów swej 
polityki zagranicznej, Liban jest tu zakładnikiem obu tych 
państw. To im przede wszystkim zależy na eskalacji kon-
fliktu, w trakcie którego mogą posługiwać się bojówkami 
Hezbollahu, które z punktu widzenia libańskiego pra-
wodawstwa są zresztą nielegalne, jednak na tyle dobrze 
uzbrojone, że legalne władze libańskie nie potrafią prze-
jąć nad nimi kontroli. Opanowanie sytuacji dodatkowo 
utrudnia fakt, że Hezbollah jest również poważną siłą po-
lityczną i ma swoich ministrów w libańskim rządzie.
☐ Islamski Dżihad Palestyński (Harakat al–Dżihad 
al–Islam al–Filistin) został założony w Strefie Gazy 
w 1979 roku przez Fathiego al–Szikakiego i Abd al–Azi-
za Odeha320, Palestyńczyków studiujących w Egipcie, 
będących wówczas członkami Bractwa Muzułmanów321. 

320  Por. D. Duda, Terroryzm …, op. cit., s. 55 i nast.
321  Bractwo Muzułmanów (Stowarzyszenie Braci Muzułmanów lub Brac-

two Muzułmańskie), to najbardziej wpływowa islamska organizacja reli-
gijna i społeczno-polityczna we współczesnym świecie muzułmańskim. 
Powstała w Egipcie (w mieście Isma’ilijja) w latach 1928-1929 „w celu 
obrony wartości muzułmańskich przed wpływami Zachodu” (miała 
propagować islam i rozprzestrzenianie go we wszystkich dziedzinach 
życia oraz walczyć z brytyjskim kolonializmem). Przywódcami Brac-
twa i  twórcami jego myśli politycznych byli: wiejski nauczyciel i dzia-
łacz społeczny Hasan al- Banna (ur. w  1906 r., zginął 12 lutego 1949 
z  rąk agentów egipskich), a następnie Sa’id Kutb (1906-1966; skazany 
na śmierć i stracony). Bractwo to sieć kilkuset religijnych klubów mło-
dzieżowych w prawie 70. krajach świata, których członkowie prowadzili 
początkowo działalność społeczno-polityczną w meczetach, szpitalach, 
szkołach i na uniwersytetach. Odrzucało system wielopartyjny i do-
magało się utworzenia w Egipcie partii islamskiej. W swoim działaniu 
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Islamski Dżihad Palestyński jest najbardziej radykal-
ną organizacją terrorystyczną działającą na obszarze 
Palestyny. Jej celem jest „zniszczenie Izraela [„Małego 
Szatana”] i ustanowienie państwa islamskiego w Palesty-
nie”322. Organizacja liczy co najwyżej kilkuset członków, 
jest wspierana finansowo i logistycznie przez Iran i Sy-
rię, a jej obiektami ataku (ostrzeliwanie z samochodów, 
porwania, podkładanie bomb, zamachy samobójcze), są 
cele izraelskie w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jor-
danu oraz w samym Izraelu323. 

Zamachami przypisywanymi Islamskiemu Dzihado-
wi Palestyńskiemu, są m.in.:

dążyło również do przywrócenia islamowi wysokiej i znaczącej pozycji 
w świecie muzułmańskim, co doprowadziło m.in. do konfliktu z królem 
Jordanii Husajnem i reżimem syryjskim. Mimo iż organizacja odżegnu-
je się od przemocy, jej konfrontacyjna ideologia leży u podstaw wielu 
organizacji islamskich ekstremistów. Jej członkowie wzięli też udział 
w wielu akcjach terrorystycznych (np. w grudniu 1948 r. jeden z Braci 
zabił egipskiego premiera. Także w roku 1981 uczestniczyli w zamachu 
na następcę Abd-an-Nasera - Anwara Sadata). W połowie lat 80-tych 
Bractwo Muzułmańskie zostało rozbite i rozproszone po sąsiednich kra-
jach arabskich. Szerzej: J. Zdanowski, Bracia Muzułmanie i inni, Szcze-
cin 1987; A. Wąs, Bracia Muzułmanie w Jordanii. Doktryna i organizacja 
bractwa na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2006.

322  Zdaniem członków PID, Izrael i USA są „siłami imperialistycznymi, 
realizującymi swe ekspansjonistyczne interesy poprzez bezpośrednią 
agresję w świecie muzułmańskim, a wyzwolenie Palestyny spod ob-
cej okupacji „może się dokonać jedynie poprzez zbrojny dżihad”. Za: 
A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną 
na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 114.

323  Por. A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na 
obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, rozprawa doktorska, Uni-
wersystet Śląski, Katowice 2007, s. 250 – 254.
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-  30 października 2000 r. – w centrum Jerozolimy, w sa-
mobójczym ataku bombowym w rejonie pizzerii zgi-
nęło 15 osób w tym siedmioro dzieci, a  około 130 
odniosło rany324;

-  22 listopada 2000 r.: samochód–pułapka eksplodował 
w pobliżu zatłoczonego autobusu w północno–izrael-
skim mieście Haldera; dwie osoby zginęły a 55 odnio-
sło rany325;

-  12 sierpnia 2001 – samobójczy atak bombowy na Wall 
Street Cafe w centrum Kiryat Motzkin (Izrael); 21 osób 
zostało rannych326;

-  5 stycznia 2003 r. – dwadzieścia pięć osób, w tym dwóch 
zamachowców–samobójców, poniosło śmierć wskutek 
eksplozji dwóch ładunków wybuchowych w handlowej 
dzielnicy Tel Awiwu. Ponad 100 osób zostało rannych. 
Wśród zabitych i rannych byli obcokrajowcy. Zama-
chów dokonano niemal jednocześnie w niewielkiej 
odległości od siebie na dwóch równoległych ulicach, 
w okolicy, z której odjeżdża po pracy do domów wielu 
cudzoziemców pracujących w Tel Awiwie327; 

-  30 marca 2003 r. – Co najmniej 35 osób zostało ran-
nych, w tym sześć ciężko, w zamachu samobójczym 
dokonanym przed restauracją „Cafe London” w mie-

324  Por. Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 704.
325  Informacja Israeli Ministry of Foreign Affairs http://www.mfa.gov.il/

mfa/foreignpolicy/terrorism/palestinian/pages/suicide%20and%20
other%20bombing%20attacks%20in%20israel%20since.aspx (dostęp: 
22.06.2014 r.).

326  Ibidem, (dostęp: 22.06.2014 r.).
327  http://portalwiedzy.onet.pl/123200,,,,najkrwawsze_ataki_terrory 

styczne_w_latach_1988_2006,haslo.html (dostęp: 12.06.2014 r.).
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ście Netania, na północy Izraela. Zamachu nie prze-
żył jego sprawca, 20–letni Palestyńczyk, który miał na 
sobie około 3 kilogramów ładunku wybuchowego. Za-
machowiec zamierzał wejść do restauracji, gdy ochrona 
nie wpuściła go, zdetonował ładunki wybuchowe, sto-
jąc przed drzwiami328;

-  4 października 2003 r. – Izrael. „W samobójczym za-
machu bombowym w Hajfie zginęło 19 osób, a oko-
ło 60 zostało rannych. Do ataku doszło w zatłoczonej 
restauracji „Maxim”. 29–letnia palestyńska kobieta–
zamachowiec zdetonowała ładunek wewnątrz lokalu. 
Wcześniej zastrzeliła strażnika chroniącego wejścia 
do restauracji”329;

-  12 lipca 2005 – Cztery osoby, w tym zamachowiec, zgi-
nęły, a 30 zostało rannych w eksplozji, do której doszło 
w centrum handlowym w izraelskim mieście Netania 
nad Morzem Śródziemnym330.

☐ Islamski Dżihad – Bataliony al–Aksa (al–Dżihad al–
Islami – Kataib al Aksa) to najbardziej wojowniczo nasta-
wiona frakcja w ruchu Al–Fatah, założona w 1982  roku 
w Jordanii przez zwolenników szejka Asada Bajjuda al–
Tumimiego. „Początkowo atakowała jedynie izraelskich 
żołnierzy, jednak od 2002 roku zaczęła również atakować 
osoby cywilne. Odpowiada za liczne zamachy bombowe 
przeprowadzone w Izraelu. Organizacja przeprowadziła 

328  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1349,title,Samobojczy-zamach-w-Ne 
tanii-co-najmniej-35-rannych,wid,761755,wiadomosc.html?ticaid 
=113083&_ticrsn=3 (dostęp: 04.07.2014 r.).

329  http://www.us.edu.pl/uniwersytet/obrona/ter8.php (dostęp: 04.07.2014 r.)
330  IAR 12-07-2005, ostatnia aktualizacja 12-07-2005 18:45.
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także zamachy z udziałem palestyńskich dzieci. Po śmierci 
J. Arafata (11 listopada 2004 roku), grupa ogłosiła zmianę 
nazwy na Brygadę Męczenników Jasera Arafata”331.
☐ Grupa Abu Nidal (Abu Nidal Organization), znana 
także pod nazwą „Palestyńska Fatah – Rada Rewolucyjna” 
(Fatah Revolutionary Council), przewodzona przez Abu 
Nidala332, powstała w 1974 roku w wyniku oddzielenia się 
grupy od macierzystej organizacji Al–Fatah333. Rozłam ten 
331  http://www.izrael.badacz.org/historia/wzrost_fatah.html (dostęp: 

02.07.2014 r.).
332  Abu Nidal (pseudonim, znaczy „Ojciec Walki”, jego prawdziwe nazwi-

sko brzmi: Hassan Sabri Khalil Banna), urodził się w Jaffie w 1937 roku. 
Działalność terrorystyczną rozpoczął na początku lat 70. W Jordanii, 
u boku Ruchu Wyzwolenia Narodowego Palestyny (OWP) i Jasera 
Arafata. Po masakrze na olimpiadzie w Monachium postanowił dzia-
łać na własną rękę jako przywódca al-Fatah - Rady Rewolucyjnej. Jak 
wielu innych terrorystów Abu Nidal cieszył się w przeszłości opieką 
krajów komunistycznych, przede wszystkim Rumunii, Węgier i Pol-
ski. Jego kontakty z władzami polskimi datują się od końca lat 70, gdy 
Polska rozdawała stypendia studenckie członkom jego grupy. W latach 
1980-1984 Abu Nidal mieszkał w Warszawie przy ulicy Bagno 3/24. 
Jego firma SAS Foreign Trade and Investment Company zajmująca się 
handlem bronią miała siedzibę w wieżowcu Intraco w Warszawie przy 
ulicy Stawki. Zlikwidowano ją w 1987 roku na żądanie Amerykanów. 
W latach 70. i 80. Abu Nidal był jednym z najbardziej poszukiwanych 
terrorystów świata. Sądził go również Fatah OWP i skazał na karę 
śmierci. W czasie wojny iracko-irańskiej terrorysta sprzedawał polską 
i bułgarską broń obu stronom konfliktu. Zginął 19 sierpnia 2002 roku 
w niewyjaśnionych okolicznościach w swoim mieszkaniu w  Bagda-
dzie, podczas próby aresztowania. Nie jest jasne czy popełnił samobój-
stwo, czy został zamordowany przez służby specjalne.

333  Al-Fatah to największa świecka polityczno-wojskowa organizacja 
palestyńska wchodząca w skład Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 
Założona została w 1959 roku w Kuwejcie. W przeważającej części 
reprezentuje poglądy lewicowe. Arabska nazwa organizacji Harakat 
al-Tahrir al-Watani al-Filastinijj, dosłownie tłumaczona na język pol-
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był wynikiem wpływów Iraku, który zaproponował Abu 
Nidalowi sponsorowanie. Członkowie Organizacji Abu 
Nidala uważają, że ich organizacja stanowi prawdziwą 
Fatah, walczącą o utworzenie państwa islamskiego obej-
mującego całe terytorium Palestyny, gdyż liderzy ugrupo-
wania Jasira Arafata zdradzili Palestyńczyków334.

Fatah  – Rada Rewolucyjna uznana została za jedną 
z najniebezpieczniejszych, najbardziej aktywnych i mor-
derczych palestyńskich organizacji terrorystycznych 
w  latach osiemdziesiątych. Wykazała się umiejętnością 
działania na dużym obszarze Bliskiego Wschodu, a także 
w  Południowej Ameryce, Azji i Europie. Przeprowadzi-
ła więcej operacji i ataków terrorystycznych w różnych 
krajach arabskich niż inne pale styńskie organizacje. Wy-
stępowała nawet przeciwko bojownikom palestyńskim 
uznanych za zbyt umiarkowanych. Od początku lat osiem-
dziesiątych Fatah  – Rada Rewolucyjna atakowała także 
cele izraelskie, żydowskie i zachodnie. W latach dziewięć-
dziesiątych jej ataki praktycznie ustały, jednak grupa na-
dal uważana jest za potencjalnie bardzo niebezpieczną.

Organizacja liczy sobie około 400 członków, jednak 
wspierają ją także liczni bojownicy w palestyńskich obo-
zach dla uchodźców w Libanie. Grupa przyznawała się 
do ataków pod różnymi nazwami: „Arabska Rada Rewo-

ski brzmi Palestyński Ruch Wyzwolenia Palestyny. Skrót Fatah jest 
odwrotnym akronimem pełnej nazwy tej organizacji i przypomina 
słowo fath oznaczające „podbój”. Samo zaś słowo al-Fatah jest tłuma-
czone jako zwycięstwo (źródło: http://www.izrael.badacz.org/historia/
wzrost_fatah.html (dostęp: 02.03.2014 r.)). 

334  Por. K. Jałoszyński, Wspólczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnic-
two TRIO, Collegium Civitas, Warszawa 2008, s. 87.
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lucyjna”, „Arabska Brygada Rewolucyjna”, „Rewolucyjna 
Organizacja Socjalistycznych Muzułmanów”, „Czarny 
Lipiec” i „Czarny Wrzesień”335.

W latach 1974–1980 główna kwatera organizacji 
znajdowała się w Bagdadzie, a jej poczynania były kie-
rowane przez Irak, który udzielał ugrupowaniu wspar-
cia logistycznego. W tym okresie grupa przeprowadzała 
zamachy głównie na cele syryjskie i związane z OWP. 
Na początku lat osiemdziesiątych, po sporze pomiędzy 
Irakiem a Abu Nidalem o niezależność organizacji oraz 
o irackie próby poprawienia swych relacji z Zachodem 
podczas wojny z Iranem, Grupa Abu Nidala została wy-
gnana z Iraku i przeniosła się do Syrii, potem do Libii, 
gdzie ma swoją siedzibę od roku 1985. Przez wszystkie 
te lata ugrupowanie atakowało cele żydowskie, izrael-
skie, zachodnie, Jordanię i inne państwa Zatoki Perskiej, 
a także pozostałe ugrupowania palestyńskie uznane za 
zbyt liberalne336.

Pod wpływem nacisków USA na rząd Syrii organi-
zacja Abu Nidala została zmuszona do przeniesienia 
swoich obozów treningowych do Libanu, w okolice Sy-
donu. W roku 1987 nastąpił przełom w tajnej naturze 
organizacji – otwarła ona swe szeregi dla nowych rekru-
tów, stworzyła rodzaj milicji, a nawet rozpoczęła działal-
ność społeczną i polityczną w palestyńskich obozach dla 

335  http://wnpid.amu.edu.pl/pliki/indeks_rzeczowy.pdf (dostęp: 
02.03.2014 r.); a także: http://www.um.pabianice.pl/informator-miejski/
historia-miasta/wylowione-z-sieci/terrorysta (dostęp: 02.03.2014 r.).

336  http://edu.gazeta.pl/edu/h/Organizacja+Abu+Nidala (dostęp: 
02.03.2014 r.).
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uchodźców w Południowym Libanie. Druga połowa lat 
osiemdziesiątych naznaczona była wyjątkowo licznymi 
i krwawymi atakami jej strony. Jednak ta nowa metoda 
działania i ujawnienie się przyniosły rozłam we wnę-
trzu organizacji. Po epizodzie próbnego przyłączenia 
się do OWP Jasira Arafata, Abu Nidal i jego organizacja 
stali się wyobcowani, zaś aresztowanie wielu członków 
ugrupowania w Ameryce Południowej przyczyniło się 
do wyraźnego spadku aktywności. W latach dziewięć-
dziesiątych organizacja wycofała się z działań terrory-
stycznych, za to wzmocniła swoje powiązania z Iranem 
i uczestniczyła w większości kongresów sponsorowanych 
przez Teheran. Jednocześnie zły stan zdrowia Abu Nidala 
powoduje dalsze osłabienie Fatah – Rady Rewolucyjnej 
i jej znaczenia337.

Organizacja utrzymuje, że walka zbrojna przeciwko 
Izraelowi jest świętą zasadą i jedyną drogą do osiągnięcia 
wyzwolenia całej Palestyny, której słuszności nikt nie ma 
prawa odmawiać Palestyńczykom. Zdaniem Nidala or-
ganizacja Fatah i jej przywódcy zdradzili tę zasadę, a za-
tem muszą być ukarani. Zarówno terroryzm arabski, jak 
i palestyński są potrzebne w celu wywołania powszech-
nej rewolucji Arabów, która jako jedyna prowadzić może 
do wyzwolenia Palestyny338. 

Działalność terrorystyczna (ogółem ponad 90 ak-
cji, w których zginęło lub zostało rannych ponad 
900 osób)339:

337  K. Jałoszyński, Wspólczesny wymiar …, op. cit., s. 88.
338  Ibidem, s. 87.
339  Za: B. Bolechów, …, op.cit., s. 303.
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-  Wrzesień 1973 – zajęcie ambasady saudyjskiej w Paryżu 
z żądaniem uwolnienia Abu Dawuda, terrorysty Fatah 
więzionego w Jordanii340; 

-  Styczeń 1978 – zabójstwo Saida Hammamiego, repre-
zentanta OWP w Londynie341;

-  Czerwiec 1978 – zabójstwo Alego Jassina, reprezentan-
ta OWP w Kuwejcie342;

-  Sierpień 1978 – zabójstwo Izz al–Dina al–Kalaka, repre-
zentanta OWP w Paryżu i  jednego z jego asystentów; 
atak na biura OWP w Islamabadzie, stolicy Pakistanu343;

-  Lipiec 1980 – atak na dzieci w żydowskiej szkole w An-
twerpii, w Belgii oraz zamordowanie izraelskiego atta-
che ds. handlu w Brukseli344;

-  Maj 1981  – zamordowanie Heintza Nittela, preze-
sa Stowarzyszenia Przyjaźni Austriacko–Izraelskiej 
w Wiedniu345;

-  Czerwiec 1982  – zamach na Szlomo Argowa, am-
basadora Izraela w Wielkiej Brytanii (wskutek tego 
ataku Izrael rozpoczął wojnę w Libanie przeciwko 
obecności OWP)346;

-  Sierpień 1982 – atak z użyciem broni maszynowej na 
żydowską restaurację Goldberg w Paryżu; usiłowanie 

340  http://www.um.pabianice.pl/informator-miejski/historia-miasta/ 
wylowione-z-sieci/terrorysta (dostęp: 22.05.2014 r.).

341  Por. K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, Oficyna wydawnicza 
SPAR, Warszawa 1995, s. 162.

342  Por. ibidem, s. 168.
343  Por. ibidem, s. 169.
344  Por. ibidem, s. 183.
345  Por. ibidem, s. 188.
346  Por. ibidem, s. 194.
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zabójstwa konsula Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich w Bombaju oraz usiłowanie zabójstwa kuwejckie-
go dyplomaty w Karaczi (Pakistan)347;

-  Wrzesień 1982 – zamordowanie kuwejckiego dyploma-
ty w Madrycie; atak na synagogę w Brukseli348;

-  Październik 1982 – jedno dziecko ginie, a 10 osób zosta-
je rannych w wyniku ataku z użyciem granatów i broni 
maszynowej na główną synagogę w Rzymie349; 

-  Kwiecień 1983 – zabójstwo działacza OWP na między-
narodowej Konferencji Socjalistów w Lizbonie350; 

-  Październik 1983 – zamordowanie ambasadora Jorda-
nii w New Delhi (Indie); zabójstwo ambasadora Jorda-
nii w Rzymie351;

-  Listopad 1983  – zamordowanie funkcjonariusza służ-
by ochrony podczas ataku na jordańską ambasadę 
w Atenach352;

-  Grudzień 1983 – podłożenie bomby w Centrum Kultu-
ry Francuskiej w Izmirze (Turcja); zabójstwo ambasa-
dora Jordanii w Madrycie353;

-  Luty 1984  – zamordowanie ambasadora Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich w Paryżu354;

347  Por. ibidem, s. 195 – 196.
348  Por. ibidem, s. 196.
349  Por. ibidem, s. 197.
350  Ibidem, s. 198.
351  Por. ibidem, s. 228.
352  Por. ibidem.
353  Por. ibidem, s. 201.
354  Por. ibidem, s. 202.
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-  Marzec 1984  – zabójstwo brytyjskiego dyplomaty 
w Atenach355;

-  Listopad 1984 – usiłowanie zabójstwa brytyjskiego ko-
misarza w Bombaju356;

-  Grudzień 1984  – zamordowanie jordańskiego dyplo-
maty w Bukareszcie (Rumunia); także: zamordowanie 
popierającego J. Arafata Ismaila Derwisha357;

-  Marzec 1985  – podłożenie, jako „Czarny Wrzesień”, 
bomb w siedzibach Jordańskich Królewskich Linii Lot-
niczych w Rzymie, Atenach i Nikozji; 

-  Kwiecień 1985 – wystrzelenie rakiet w samolot pasażer-
ski Jordańskich Królewskich Linii Lotniczych po star-
cie z Aten (na szczęście rakieta nie wypaliła, a wybiła 
tylko dziurę w korpusie samolotu); uderzenie w amba-
sadę Jordanii w Rzymie358;

-  Lipiec 1985 – nieudany zamach bombowy na ambasadę 
USA w Kairze; atak bombowy na biuro British Airways 
w Madrycie (l osoba zabita, 27 rannych) oraz na biu-
ro Jordańskich Królewskich Linii Lotniczych dwie ulice 
dalej (2 osoby ranne). Atak z użyciem granatu na Cafe 
de Paris w Rzymie (38 rannych)359;

-  Listopad 1985 – porwanie egipskiego samolotu lecące-
go na Maltę. Podczas próby uratowania zakładników 
przez egipskie siły zbrojne zginęło 66 osób360;

355  Por. ibidem, s. 203.
356  Ibidem, s. 206.
357  Ibidem, s. 207.
358  Por. ibidem, s. 208.
359  Por. ibidem, s. 210.
360  Por. ibidem, s. 213.
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-  Grudzień 1985 – ataki na lotniska w Rzymie i Wied-
niu, zginęło 16 osób, rannych zostało bardzo wiele. 
Usiłowanie porwania samolotu linii PANAM z lotniska 
w Karaczi (2 zabitych)361;

-  Wrzesień 1986  – atak na synagogę w Istambule 
(22  zabitych); porwanie samolotu PANAM lot nr 73 
w Karaczi362;

-  Listopad 1987 – porwanie jachtu z ośmioma Belgami 
na pokładzie do Libii363;

-  Marzec 1988 – samotny strzelec zaatakował w Bombaju 
załogę linii lotniczych Alkalia jadących autobusem na 
lotnisko (kapitan ciężko ranny)364;

-  Maj  – jednoczesne ataki na hotel Akropol i Klub Su-
dański w Chartumie (8 zabitych, 21 rannych)365;

-  Porwanie statku pasażerskiego „City of Poros” (ginie 
9 pasażerów, a ponad 100 zostaje rannych)366;

-  Styczeń 1991 – zastępca przewodniczącego OWP, Abu 
Ijad, najstarszy członek Fatah po Jasirze Arafacie i Abu 
el–Hol, komandor zachodnich sił Fatah, zamordowani 
w Tunisie367.

☐ „Czarny Wrzesień” (Ailul at Aswad) – radykalna pale-
styńska organizacja terrorystyczna powstała w 1971 roku 
jako komórka w obrębie Al–Fatah (Palestyński Narodo-
wy Ruch Wyzwolenia). „Nazwa upamiętnia zniszczenie 
361  Ibidem, s. 214.
362  Ibidem, s. 219.
363  Ibidem, s. 226.
364  Ibidem, s. 227.
365  Ibidem, s. 228.
366  Ibidem, s. 229.
367  Ibidem, s. 246.
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sił palestyńskich przez wojska jordańskie w 1970 r.”368. Jej 
działacze stawiali sobie za cel pomszczenie tzw. czarne-
go września – działań odwetowych, podjętych w 1970 r. 
przez króla Jordanii Husajna I po zamachu na jego życie, 
w czasie których zginęło ok. 3000 palestyńskich bojow-
ników (fedainów)369. 

5 września 1972 r., podczas olimpiady w Monachium 
organizacja „Czarny Wrzesień” uprowadziła i zamordo-
wała 11 izraelskich sportowców370. Dwóch zabito w ho-
telu, zaś następni zakładnicy zginęli podczas nieudanej 
próby ich odbicia na lotnisku. Akcja policji niemieckiej 
była źle zaplanowana i przeprowadzona. Niepowodzenie 
tej akcji pokazało potrzebę utworzenia specjalistycznej 
jednostki antyterrorystycznej. Po tym akcie terroru Izrael 
zweryfikował swoją politykę „twardej ręki” wobec OWP 
i palestyńskich radykalnych ugrupowań, wybierając nie-
jednokrotnie skrajnie rozwiązania. „Czarny Wrzesień” 
stał się głównym celem izraelskiej agencji wywiadowczej 
Mosad, w której obrębie stworzono specjalną komórkę 
mającą na celu tropienie, pościg i likwidowanie organi-
zatorów i uczestników zamachu. Oficjalnie „wojskowa” 
operacja „Źródło Młodości”, faktycznie była  – prowa-
dzoną przez przeszło siedem lat akcją Mosadu i wywiadu 
izraelskiego. Działając nawet na terytorium Libii, w Bej-
rucie wyeliminowano przywódców „Czarnego Września”: 
Nassera i Najara, a następnie samego szefa operacyjnego 

368  Ibidem, s. 32.
369  Por. http://encyklopedia.naukowy.pl/Jaser_Arafat,vstrona_2 (dostęp: 

12.06.2014 r.).
370  Por. Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 687.
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organizacji  – Ali Hassana Salemeha (zginął w  styczniu 
1979 roku w zamachu bombowym, zorganizowanym 
przez izraelski oddział „Bagnet” – szturmowy, operacyjny 
oddział specjalny Mosadu działający w ramach operacji 
„Źródło Młodości”. „Na pogrzebie Ali Hassana Salemeha 
obecny był Jaser Arafat, który ostentacyjnie demonstro-
wał swój sprzeciw wobec działań Mosadu trzymając na 
kolanach syna przywódcy „Czarnego Września” – Kha-
led al–Khalifa”371.
☐ Egipski Islamski Dżihad (The Egyptian Islamie Ji-
had; Dżamma al–Islamija), to organizacja działająca 
w  Egipcie od końca lat siedemdziesiątych jako protest 
przeciwko pokojowej polityce prezydenta Anwara Sada-
ta i zawarciu przez niego układu pokojowego z Izraelem 
w  Camp Dawid w 1979 r. Członkowie GI rozpoczę-
li kampanię terrorystyczną od licznych prześladowań 
zamieszkujących Egipt mniejszości chrześcijańskiej  – 
Koptów372. Obecnie, celem programowym bojowni-
ków Islamskiego Dżihadu jest zjednoczenie wszystkich 
Arabów, utworzenie w  Egipcie republiki islamskiej na 
wzór Iranu oraz wyeliminowanie wszelkich zachod-
nich, szczególnie amerykańskich wpływów w tym kraju. 
Za duchowego przywódcę Islamskiego Dżihadu uważa 
się szejka Umara Abd al–Rahmana, przebywającego od 
1996 roku w amerykańskim więzieniu (został skazany na 
dożywocie, m.in. za zamach bombowy na World Trade 

371  http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Czarny_Wrzesie%C5%84 (dostęp: 
12.06.2014 r.).

372  Koptowie, w liczbie ok. 6 milionów, są najliczniejszą grupą etniczną 
w muzułmańskim Egipcie.
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Center w 1993 roku)373. Organizacja podzielona jest na 
dwa odłamy374: 
-  pierwszy – to współdziałające z Al–Kaidą w Afganista-

nie ugrupowanie Ajmana Al–Zawahiriego;
-  drugi – to Straż Przednia Podboju (Tala’a Al Fateh), kie-

rowana przez Ahmada Husajna Awiza. 
Egipski Islamski Dżihad działa pod postacią małych 

zakonspirowanych komórek w  wielu państwach arab-
skich, a głównie na obszarach okupowanej Palestyny. Sie-
dzibą organizacji jest stolica Syrii Damaszek. Organizacja 
była zaangażowana w wojnę radziecko–afgańską, a  po 
jej zakończeniu wyspecjalizowała się w zbrojnych ata-
kach na przedstawicieli egipskiego życia politycznego375 
i przedstawicieli dyplomatycznych państw zachodnich. 
Przypisuje się jej kilkadziesiąt zamachów dokonanych 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go stulecia, z których najtragiczniejszym były:
-  23 październik 1983 r.  – samobójcze zamachy bom-

bowe na kwaterę główną piechoty morskiej USA na 
międzynarodowym lotnisku w Bejrucie, oraz kwaterę 
główną spadochroniarzy francuskich w centrum mia-

373  http://www.e-pol ityka.pl/a .204.d.58.drukuj.html (dostęp: 
02.07.2014  r.), a także: http://www.special-ops.pl/aktualnosc/id299, 
pakistan-egipski-terrorysta-zabity-w-nalocie (dostęp: 02.07.2014 r.),

374  http://raport2.blox.pl/2005/08/Islamskie-organizacja-terrorystyczne
-I.html (dostęp: 02.07.2014 r.).

375  Była między innymi odpowiedzialna za zabójstwa: w czerwcu 
1992  roku Faradża Fodaha, jednego z  autorów egipsko-izraelskiego 
porozumienia pokojowego, prezydenta Anwara Sadata w październi-
ku 1981 r., próbę zamachu na premiera Atefa Sedkę w sierpniu 1993 r. 
oraz ministra spraw wewnętrznych Hassana al.-Alfiego w listopa-
dzie 1993 r. 



147

Terrorystyczne ugrupowania islamistyczne 

sta zginęło 241 żołnierzy piechoty morskiej i 58 spado-
chroniarzy (członków międzynarodowego korpusu sił 
pokojowych w Libanie)376;

-  sierpień 19 września 1989 – wybuch bomby na pokła-
dzie francuskiego samolotu pasażerskiego UTA, któ-
ry przelatywał nad Czadem terytorium Nigru; zginęło 
170 osób377;

-  17 listopada 1997  – masakra w ruinach starożytnej 
świątyni królowej Hatszepsut pod Luksorem (w Doli-
nie Królów w Egipcie), gdzie zginęło 57 turystów z Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Japonii oraz czworo 
Egipcjan, a prawie 100 innych osób odniosło rany378;

-  19 sierpnia 2003  – samobójczy atak na autobus 
w Jerozolimie379. 

☐ Grupa Islamska (Gamaa al Islamija – GI) założona 
została w 1977 roku; działa w kilku krajach arabskich, 
ale głównie w Egipcie. Za jej przywódcę uznawany jest 
niewidomy szejk Omar Abdel Rahman, inicjator pierw-
szego zamachu terrorystycznego na World Trade Center 
w lutym 1993 roku380. Grupie przypisuje się kilkadziesiąt 
zamachów dokonanych w latach 90. ubiegłego stulecia, 
w których zginęło ponad 1000 osób. Jedną z akcji tego 

376  Por. Encyklopedia terroryzmu, op. cit., s. 691.
377  Por. ibidem, s. 695.
378  Por. ibidem, s. 700
379  http://terroryzm24.pl.tl/Lista-zamach%F3w-terrorystycznych.htm 

(dostęp: 02.07.2014 r.).
380  26 lutego 1993 r. Budynek WTC w Nowym Jorku zostaje poważnie 

uszkodzony w wyniku eksplozji potężnej bomby. Ładunek znajdował 
się w samochodzie zaparkowanym w podziemiach budynku. Zginęło 
6 osób, rany odniosło ponad tysiąc (ibidem, s. 696).
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ugrupowania była masakra w świątyni królowej Hat-
szepsut w Luksorze w 17 listopada 1997 roku, w której 
zginęło 57 zagranicznych turystów, głównie Niemców, 
Anglików i Szwajcarów, oraz 4 Egipcjan (3 policjantów 
i przewodnik grupy turystów) oraz 6 zamachowców381. 
Inną  – zdetonowanie trzech ładunków wybuchowych 
w dwóch zatłoczonych klubach nocnych w mieście Kuta 
na indonezyjskiej wyspie Bali. Zginęły w niej 202  oso-
by, w  tym 88  Australijczyków, 38 Indonezyjczyków 
i 126 Brytyjczyków382. W zamachu tym zginęła także pol-
ska dziennikarka Beata Pawlak383.

Ocenia się, że w szczytowym okresie konfliktu w Afga-
nistanie walczyło ok. 300 bojowników z Grupy Islamskiej384.
☐ Zbrojna Grupa Islamska (Groupe Islamique Ar-
mée  – GIA) jest ugrupowaniem fundamentalistów 
algierskich. Powstała w 1992 roku, po tym jak rząd Al-
gierii unieważnił zwycięstwo Islamskiego Frontu Oca-
lenia (FIS) – największej partii islamskiej – w pierwszej 
rundzie wyborów w grudniu 1991 r. Twórcą organizacji 
był Mansour Meliani. Po jego aresztowaniu rozbitą or-
ganizację odtworzył Abdelhak Layada. To on ogłosił, że 
głównym celem GIA są mieszkający w Algierii „obcy” 
(chrześcijanie i Żydzi). Od czerwca 2004 roku organi-
zacją kieruje Nourredine Boudiafi.
381  Zob. ibidem, s. 700.
382  http://www.tvp.info/8765461/indonezja-grozba-zamachow-na-bali 

(dostęp: 2.07.2014 r.).
383  http://podroze.onet.pl/aktualnosci/indonezja-wspomnienie-zamachu

-w-kuta-na-bali-z-pazdziernika-2002/3w63m (dostęp: 2.07.2014 r.).
384  Terroryzm we współczesnym świecie, pod red. J. Pawłowskiego, War-

szawa 2001, s.33 .
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Ugrupowanie przeprowadziło liczne akcje przeciwko 
ludności cywilnej, politykom, intelektualistom, dzienni-
karzom i przedstawicielom obcych państw. W ostatnich 
latach organizacja włączyła się do kampanii terrorystycz-
nej, której skutkiem było kilka masakr cywilów – zdarza-
ło się, że w sposób niebywale okrutny wymordowywano 
całe wsie i ginęły setki osób. Od czasu ogłoszenia kam-
panii terrorystycznej przeciwko obcokrajowcom miesz-
kającym w Algierii we wrześniu 1993 roku, ugrupowanie 
zamordowało ponad stu obcokrajowców – głównie oby-
wateli francuskich – na terenie całego kraju385. 

GIA atakuje także współwyznawców, nauczycieli 
i dzieci, gdyż uważa ich za odszczepieńców386. Wsparcie 
finansowe i zaplecze logistyczne zapewniają grupie eks-
patrianci algierscy i członkowie ugrupowania mieszka-
jący w Europie. Dodatkowo rząd algierski oskarżał Iran 
i Sudan o popieranie algierskich ekstremistów.

Grupa posługuje się zamachami, atakami bombo-
wymi, w tym samochodami–pułapkami, i znana jest 
z licznych porwań oraz podrzynania gardeł porwanym. 
Na przykład: w nocy z 26 na 27 marca 1996 r. członko-
wie GIA wtargnęli do klasztoru w Tibhirine, uprowadzili 
385  24 grudnia 1994 r. czterech silnie uzbrojonych terrorystów z Islam-

skiej Grupy Zbrojnej (GIA) porwało w Algierze samolot Air France 
z 12-osobową załogą i 226 pasażerami na pokładzie. Terroryści zażą-
dali lotu do Niemiec, Francji lub tam, gdzie nie ma kary śmierci, a tak-
że wypuszczenia z więzień liderów Islamskiego Frontu Ocalenia (FIS). 
Ostatecznie samolot wylądował w Marsylii. Dzięki skutecznej akcji ko-
mandosów ze specjalnej jednostki antyterrorystycznej – GIGN, wszy-
scy zakładnicy zostali uwolnieni.

386  Prawdopodobnie, od 1992 r. z rąk ekstremistów islamskich zginęło 
w Algierii 75 tys. osób. Za: B. Hoffman, op. cit., s. 89. 
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a następnie zamordowali 7 mnichów – misjonarzy Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Głowy ofiar włożo-
no do worków i zawieszono na drzewach387.

Po 11 września 2001 r. nastał w Algierii względny 
spokój, ponieważ miejscowe władze zastosowały nad-
zwyczajne środki bezpieczeństwa i nasiliły działania an-
tyterrorystyczne z udziałem ogromnych sił i środków. 
Ale, już 20 listopada terroryści GIA zdetonowali potężny 
ładunek wybuchowy na dworcu autobusowym w Algie-
rze. 20 osób zostało ciężko rannych388.
☐ Islamski Ruch Uzbekistanu (Islamic Movement of 
Uzbekistan – IMU) powstał w 1999 roku. Założyli go byli 
członkowie Partii Odrodzenia Narodowego, uczestnicy 
wojny domowej w Tadżykistanie – Tahir Juldaszew (Tohir 
Yo’ldosh) i  Dżuma Namangani (Juma Namangoniy). 
Głównym celem IRU jest utworzenie w Kotlinie Fergany 
(na pograniczu Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu), 
niepodległego państwa muzułmańskiego, a następnie roz-
szerzenie jego wpływów na całą Azję Centralną389. 

Stosuje metody terrorystyczne – jest m.in. odpowie-
dzialny za pięć zamachów bombowych w Taszkiencie, 
zamach na czterech japońskich geologów i ośmiu kirgi-
skich żołnierzy (1999 r.), oraz zabójstwo czterech Ame-
rykanów w 2000 roku. Bojownicy IRU biorą udział także 

387  W marcu 1955 r. policja francuska odkryła w Choisy-le-Roi pod Pa-
ryżem ukryty arsenał broni należący do ekstremistów z GIA, a w nim 
m.in. wyrzutnię rakietową, pistolety maszynowe i materiały do pro-
dukcji bomb.

388  M. Borucki, Terroryzm zło naszych czasów, Warszawa 2002, s. 56.
389  S. Zapaśnik, Walczący islam wAzji Centralnej, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 19 i nast.
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w walkach w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Afganistanie 
i  Pakistanie. Sieć współpracowników istnieje w Rosji, 
USA i Europie Zachodniej390. 

IRU zamieszany jest również w międzynarodową dzia-
łalność przestępczą – handel bronią i narkotykami. Liczy 
około 2 tys. bojowników. Ostatnio, przywódcą IRU był 
Usman Adil; zginął w styczniu 2012 r. podczas operacji sił 
afgańskich i żołnierzy Międzynarodowych Sił Bezpieczeń-
stwa w północno–wschodniej prowincji Afganistanu391. 

390  Ibidem.
391  Ibidem.



rozdział 6 
wojna z terroryzmem 

w XXi wieku

Początek XXI wieku chyba zawsze będzie kojarzony nie 
z kalendarzem astronomicznym, a z wielkim i zarazem 
tragicznym wydarzeniem 11 września 2001 roku392. Atak 
na Światowe Centrum Handlowe (WTC) i Pentagon, któ-
rego rezultatem była masakra około 3 tys. zabitych i kilka 
392  Tego dnia zbrodniarze z Al-Kaidy Osamy bin Ladena porwali 4 samo-

loty z których trzy dokonały niszczycielskich ataków na dwie wieże 
World Trade Center w Nowym Jorku (siedzibę ponad 500 między-
narodowych firm, organizacji handlowych i agencji rządowych) oraz 
Pentagon w Waszyngtonie. Czwarty porwany samolot (z New Jersey 
do San Francisco) nie osiągnął celu, rozbił się na polach Shanksville 
w Pensylwanii. Amerykańskie służby śledcze przypuszczają, że miał on 
uderzyć w gmach Senatu USA na Kapitolu albo w Biały Dom. Łącznie 
w zamachu zginęły 2973 osoby i wszyscy porywacze, 26 osób uznano za 
zaginione. Spośród 19 zamachowców 15 stanowili Saudyjczycy, dwóch 
było obywatelami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dwóch po-
zostałych  – Egiptu i Libanu Szerzej na ten temat zob. J.  Kaczmarek, 
W.  Łepkowski, Współczesne problemy światowego bezpieczeństwa, 
Warszawa 2005, s. 232.
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tysięcy rannych, był również najbardziej brzemiennym 
w skutkach aktem terroryzmu w dziejach ludzkości393.

W odpowiedzi na atak prezydent George W. Bush 
wypowiedział w imieniu Stanów Zjednoczonych wojnę 
terroryzmowi394. Następnego dnia Stany Zjednoczone 
otrzymały zaś poparcie ONZ wyrażone w rezolucji przy-
jętej Przez Radę Bezpieczeństwa Nr 1373, która potę-
piła odpowiedzialnych za udzielenie pomocy, poparcia 
393  Według Banku Światowego w następstwie tego zamachu wzrosła 

o  10  milionów w skali globalnej liczba ludzi żyjących w ubóstwie, 
a straty gospodarki światowej szacuje sie na 105-120 miliardów dola-
rów. Zniszczeniu uległo 1,3 mln m² powierzchni biurowej i utracono 
87 tys. miejsc pracy. Za: T. Aleksandrowicz, op.cit., s. 45; B. Bolechów, 
op.cit., s. 175. Natomiast – według danych zamieszczonych w „New Jork 
Times”, dokonanie zamachu na wieże WTC oraz Pentagon kosztowało 
terrorystów 200 tys. dolarów. Pieniądze zostały wydatkowane na szko-
lenie pilotów-samobójców, wynajęcie dla nich mieszkań i utrzymanie 
podczas pobytu w USA. Za: „Gazeta Wyborcza” z 24 września 2001 r.

394  Sformułowanie „wojna z terroryzmem” znalazło się w oficjalnie ogło-
szonej przez Biały Dom „Strategii bezpieczeństwa narodowego USA”, 
w której stwierdzono, że Ameryka „znajduje się w stanie wojny. Woj-
na z terroryzmem jest innym rodzajem wojny, obejmującym zarów-
no walkę zbrojną, jak i  walkę idei (...) Odrzuciliśmy stary pogląd 
sprowadzający nasze działania kontrterrorystyczne głównie do sfery 
walki z przestępczością”. Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 2002,  [w:] http://www.white 
house.gov/nsc/nss.pdf (dostęp 20.05.06). Pojęcie, główne założenia 
i cele globalnej wojny z terroryzmem (GWOT), przedstawił zaś Do-
nald H. Rumsfeld. 16 października 2003 roku, w wystąpieniu Global 
War on Terrorism – www.globalsecurity.org. Wojna ta miała być prowa-
dzona różnymi sposobami za pomocą czynników militarnych, ekono-
micznych i politycznych. Amerykanie twierdzą, iż w działaniach tych 
uczestniczy 170 państw, a koszty GWOT szacują na 610 mld dolarów 
(do 2007 roku. M. Rączkiewicz, Wojna z terroryzmem  – charaktery-
styka, podstawy prawne i konsekwencje, [w:] Ewolucja terroryzmu na 
przełomie XX i XXI wieku, s. 414-427.
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i  schronienia sprawcom, organizatorom i sponsorom 
tych aktów. Powyższa rezolucja dawała też upoważnie-
nie do podjęcia wszystkich możliwych kroków w odpo-
wiedzi na zamachy. Było to po prostu międzynarodowe 
przyzwolenie na totalną wojnę z terroryzmem. W sfor-
mułowanych czterech podstawowych zasadach polityki 
Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do terroryzmu 
(mesjanizmu, unilateralizmu, militaryzmu i prewencji), 
postanowiono m.in.:395

1.  Nie zawierać żadnych układów z terrorystami, gdyż 
w przeciwnym wypadku może to prowadzić do na-
śladownictwa, stopniowego wzrostu aktów terrory-
stycznych, eskalacji żądań, stopniowego nakręcania 
„spirali przemocy”.

2.  Bezwzględne karać sprawców aktów terrorystycznych 
za popełnione przez nich czyny. Terroryści muszą mieć 
świadomość, iż ich czyny nie pójdą w zapomnienie i że 
będą oni ścigani po całym świecie aż do doprowadze-
nia ich przed oblicze sprawiedliwości.

3.  Izolować i naciskać na państwa wspierające terroryzm 
w celu zmuszenia ich do zmiany polityki. Bez niezbęd-
nego wsparcia i zaplecza, jakie zapewniają organiza-
cjom terrorystycznym takie państwa, jak Afganistan 
czy Sudan, działalność terrorystów byłaby bardzo 
utrudniona, czy też wręcz prawie niemożliwa. Izo-
lowanie takich państw na arenie międzynarodowej 
i  nakładanie na nie różnych sankcji ekonomicznych, 

395  Por. http://www.terroryzm.com/polityka-stanow-zjednoczonych- 
wobec-terroryzmu-w-xxi-wieku/ (dostęp: 21.12.2013)
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politycznych i wojskowych ma doprowadzić do zmia-
ny ich zapatrywań.

4.  Wzmacniać możliwości przeciwdziałania terroryzmo-
wi innych krajów, które współpracują z USA i wymaga-
ją wsparcia (poprzez współpracę wywiadów, szkolenia, 
czy pomoc sprzętową). 

5.  Blokować przepływ kapitału, używanego w celu finan-
sowania działalności terrorystycznej.

6.  Zwiększyć kontrolę eksportu broni i uzbrojenia oraz 
materiałów i substancji podwójnego przeznaczenia, 
w celu uniemożliwienia grupom terrorystycznym na-
bycia materiałów wykorzystywanych do produkcji 
broni masowego zniszczenia.

7.  Skuteczne stosować instrumenty międzynarodowe  – 
postanowienia konwencji i  protokołów w dziedzinie 
produkcji i posiadania broni chemicznej i biologicznej 
oraz kontroli materiałów nuklearnych.

Kolejnym wielkim poparciem, które Stany Zjednoczo-
ne otrzymały było oświadczenie przedstawicieli NATO, że 
atak na USA jest atakiem na każdego członka Sojuszu396. 

21 września 2001 roku podczas szczytu Unii Euro-
pejskiej w Brukseli przywódcy „15” uznali, że uderzenie 
396  Stanowi o tym art. 5 Traktatu, który brzmi: „Strony zgadzają się, że 

zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Pół-
nocnej będzie uważają za napaść przeciwko nim wszystkim, wskutek 
tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka napaść zbrojna nastąpi, każda 
z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobro-
ny, uznanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli 
pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natych-
miast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, 
jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w  celu 
przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlan-
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skierowane przeciwko sprawcom zamachu (Al Kaidzie 
Osamy bin Ladena) jest usprawiedliwione. Każdy z kra-
jów członkowskich ma zatem prawo w nim uczestni-
czyć na miarę swoich możliwości, lecz Europa nie chce, 
by akcja zbrojna  – jakakolwiek by była  – przerodziła 
się w  wojnę z islamem. W deklaracji zapisano więc, że 
fundamentalizmu islamskiego nie należy utożsamiać 
ze światem arabskim397.

Wkrótce do koalicji antyterrorystycznej władzom 
w Waszyngtonie udało się pozyskać dwa ważne kraje – In-
donezję i Arabię Saudyjską. Następnie , w ograniczonym 
zakresie, przystąpiła doń Federacja Rosyjska. Sukcesem 
w formowaniu koalicji było też pozyskanie Pakistanu. 
Państwo to graniczące z Afganistanem, popierało reżim 

tyckiego”. Cyt za: S.  Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. 
Wybór dokumentów, Warszawa 1988, s. 271.

397  Opracowując plany zniszczenia światowego terroryzmu, Stany Zjed-
noczone w październiku 2001 r. opublikowały listę organiza cji terrory-
stycznych działających na różnych kontynentach. Znalazły sie na niej: 
ETA (Ojczyzna i Wolność) w Hiszpanii, Robotnicza Partia Kurdysta-
nu w Turcji, Rewolucyjna Walka Ludowa i Rewolucyjna Organizacja 
17 Listopada w Grecji, Zbrojna Grupa Islamska w Algierii, Dżama-
at al-Islamiya i Al-Dżihad w Egipcie, Czerwo ni Khmerzy w Kambo-
dży, Tamilskie Tygrysy w Sri Lance, Abu Sąjjaf na Filipinach, Harakat 
ul Ansar w Indiach, Aum Shinrikyo (Najwyższa Prawda) i  Japońska 
Armia Czerwona, Świetlisty Szlak i Ruch Rewolucyjny Tupak Amaru 
w Peru, Rewolucyjne Siły Zbrojne w Kolumbii, Dysydenci Frontu Pa-
triotycznego w Chile, Islamski Ruch Oporu - Hamas, Grupa Abu Ni-
dal, Dżihad, Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny, Pa lestyński 
Front Wyzwolenia, Ludowy Front Wyzwolenia Palesty ny na Bliskim 
Wschodzie, Kach i Rahane chai w Izraelu, Hezbollah w Libanie, Mu-
dżahedini Ludowi w Iranie, IRA w Irlandii Pół nocnej. Stwierdzono 
przy tym, ze wszystkie te organizacje popełniają zbrodnie, ale niedo-
ścignioną pod tym względem jest Al-Kaida Osamy bin Ladena.
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Talibów i jako jedno z trzech krajów utrzymywało z nim 
kontakty dyplomatyczne.

Jednocześnie, w związku z tym, iż Al–Kaida mia-
ła swoją siedzibę i bazy szkoleniowe w Afganistanie, 
prezydent Bush postawił Talibom ultimatum, w któ-
rym zażądał:
1)  Przekazaniu USA wszystkich znajdujących się na tery-

torium Afganistanu liderów al–Kaidy;
2)  Wypuszczeniu wszystkich uwięzionych bezprawnie 

obywateli zagranicznych, w tym amerykańskich;
3)  Objęciu ochroną zagranicznych dziennikarzy, dyplo-

matów i pracowników misji humanitarnych;
4)  Natychmiastowej likwidacji wszystkich terrory-

stycznych obozów szkoleniowych oraz przekazaniu 
wszystkich terrorystów i ich zwolenników odpo-
wiednim władzom;

5)  Umożliwienie Stanom Zjednoczonym pełnego dostę-
pu do tych obozów dla przeprowadzenia ich inspekcji, 
tak by móc mieć pewność, że nie będą dłużej prowa-
dziły działalności398. 

Ultimatum zostało jednak odrzucone, i wobec tego, 
7 października 2001 r. amerykańskie oraz brytyjskie siły 
powietrzne rozpoczęły bombardowanie wyznaczonych 
celów w Afganistanie  – Kabulu, Kandaharu i Dżalala-
badu. W operację lądową zaangażowały się siły NATO. 
W skład koalicji weszło ponad 40 państw oraz zbrojna 
opozycja antytalibska – Sojusz Północny, zwany też Zjed-
noczonym Frontem.

398  Za: K. Karolczak, Czy politycy mogą wygrać wojnę z terroryzmem? 
[w:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku..., 105. 
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Inwazja na Afganistan doprowadziła do obalenia 
reżimu talibów.   Na mocy podpisanego porozumienia, 
22 grudnia 2001 powołano rząd tymczasowy Afganista-
nu na czele z Hamidem Karzajem, ale jednocześnie stała 
sie początkiem długotrwałej wojny. W latach 2003–2010 
siły międzynarodowe kontynuowały bowiem operacje 
wojskowe przeciwko terrorystom. I mimo śmierci Osa-
my bin Ladena i kilku tysięcy jego zwolenników, sytuacja 
w tym kraju jest nadal niestabilna. W licznych zamachach 
wciąż giną ludzie, nie tylko żołnierze koalicji, ale również 
ludność cywilna i przedstawiciele władz. Wielu ujętych 
bojowników Al–Kaidy zostało przetransportowanych do 
więzienia Guantanamo na Kubie, gdzie według organiza-
cji humanitarnych byli poddawani torturom i poniżają-
cemu traktowaniu399.

Aby dokonać stabilizacji, do Afganistanu wprowa-
dzony został kontyngent sił pokojowych ONZ, złożony 
z żołnierzy 19 krajów400. 

22 czerwca 2011 prezydent Barack Obama w swoim 
orędziu ogłosił początek redukcji 90 tys. kontyngentu 
w  Afganistanie. Powiedział, że do końca 2011 wycofa-
nych zostanie 10 tys. żołnierzy, a dodatkowe 23 tys. opu-
ści Afganistan w 2012. Po deklaracji B. Obamy, także 
Wielka Brytania ogłosiła, iż stopniowo będzie redukowa-

399  M. Rittenhouse, Guantanamo laboratorium opresji, http://media.
wp.pl/kat,1022939,page,2,title,Guantanamo-laboratorium-opresji, 
wid,8236772,wiadomosc.html (dostęp: 02.08.2014 r.).

400  Siły te oficjalnie zostały nazwane Międzynarodowymi Siłami Stabiliza-
cji i Wsparcia (ISAF). W skład kontyngentu weszli żołnierze z takich 
państw, jak: Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Francja, 
Polska, Turcja czy Norwegia; ogółem 5087 żołnierzy.
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ła swój kontyngent (9 tys. żołnierzy). W lipcu 2011 Ka-
nada (3 tys. żołnierzy) wycofała swoje bojowe jednostki 
i przeszła do misji szkoleniowej. Francja z kolei ogłosiła, 
iż ze swoich 4 tys. żołnierzy do końca 2012 wycofa ty-
siąc wojskowych. Zmniejszenie o połowę swoich wojsk 
ogłosiła Belgia (585), wycofywać zaczęły się też Norwe-
gia (400) oraz Hiszpania (1,5 tys.). Jako datę zakończenia 
misji afgańskiej i wycofania wszystkich wojsk koalicji za-
planowano na 31 grudnia 2014 roku401. Wtedy też peł-
ną odpowiedzialność za kraj mają przejąć afgańskie siły 
bezpieczeństwa wyszkolone przez aliantów402. 

Drastyczne zaostrzenie antyterrorystycznej polityki 
USA nastąpiło również w stosunku do Iraku. 20 marca 
2003 roku, w ramach tzw. „wojny z terroryzmem”, wojska 
koalicji, głównie amerykańskie i brytyjskie, przy wspar-
ciu jednostek australijskich, hiszpańskich i polskich, 
podjęły operację militarną przeciwko reżimowi Sadda-
ma Husajna, oskarżonemu przez USA o posiadanie bro-
ni masowego rażenia i wspieranie terroryzmu403. 

Po około trzech tygodniach walk siły międzyna-
rodowe objęły kontrolę nad większością terytorium 
Iraku, obaliły rząd partii Bass i ujęły irackiego dykta-
tora404. Zakończenie działań wojskowych nie oznaczało 
401  Decyzja ta zapadła na szczycie NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku.
402  W międzyczasie, zgodnie ze styczniowymi ustaleniami waszyngtoński-

mi, 18 czerwca 2013 siły ISAF oddały siłom afgańskim odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo całego Afganistanu. Od tej pory stacjonujące w Afga-
nistanie wojska koalicji międzynarodowej rozpoczęły misję doradczą. 

403  J. Stawiski, Irackie obrachunki, „Tygodnik Powszechny” Nr 11 (3323), 
17 marca 2013.

404  Został postawiony przed iracki trybunał za zbrodnie wojenne i skaza-
ny na śmierć; stracony 26 grudnia 2006 roku.



Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

160 

jednak, że do Iraku powrócił pokój. Od maja 2003 r. 
nadal toczyły się tam, mniejsze i większe boje. Począt-
kowo koncentrowały się one na terenach zamieszka-
nych przez  sunnitów, z których wywodzili się niemal 
wszyscy członkowie reżimu Husajna. Później jednak, 
wraz z konsolidacją i wzrostem stopnia zorganizowania 
podziemnych oddziałów irackich walczących z okupan-
tami, walki partyzanckie, akty sabotażu i terroryzmu 
rozlały się praktycznie po całym kraju. Z ponad 3,5 tys. 
strat amerykańskich, ponad 1300 wydarzyło się właśnie 
po 1 maja 2003 r.405

Podobnie, jak amerykańska Narodowa Strate-
gia Walki z Terroryzmem, ze słynnymi „4P”406, także 
ogłoszona 30 listopada 2005 r., Strategia Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu, zawiera 
cztery podstawowe filary działalności antyterrory-
stycznej. Mianowicie407:
-  zapobieganie (prevent) – rozumiane jako przeciwdzia-

łanie zwracaniu się ludzi ku terroryzmowi, elimino-
wanie czynników lub przyczyn mogących prowadzić 
do radykalizacji ich postaw, utrudnianie terrorystom 
planowania, podróżowania i łączności, niszczenie sie-
ci wsparcia oraz odcinanie ich od źródeł finansowania 

405  Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_w_Zatoce_Perskiej (dostęp 
30.08.2013).

406  Z ang.: defeat - zwalczać, deny - odmawiać, deminish – osłabiać i de-
fend – bronić.

407  D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2006, s. 156-159; por. także: K. Jałoszyński, Współ-
czesny wymiar …, op. cit., s. 98.
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i dostępu do środków przekazu, terminowe wykrywa-
nie symptomów zagrożenia408;

-  ochronę (protect) – rozumianą jako działania prewen-
cyjne (wyprzedzające), podejmowane przed zamachem 
lub w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa obywateli 
i  infrastruktury oraz  – jako działania minimalizujące 
ilość ofiar wśród ludności, podatność obiektów i urzą-
dzeń na zamach terrorystyczny, a także wielkość strat 
i zniszczeń; 

-  reagowanie (respond)  – rozumiane jako szybka i sku-
teczna odpowiedź na atak terrorystyczny, bądź jako fi-
zyczna eliminacja zagrożenia. Może to być np. zbrojne 
starcie z terrorystami, jak też działania ratunkowe, po-
moc dla ofiar, uwalnianie zakładników lub odzyskiwanie 
kontroli nad opanowanymi przez terrorystów obiektami;

-  ściganie (pursue) – rozumiane jako działania interwen-
cyjne wobec terrorystów na terytorium kraju lub w ska-
li światowej (niszczenie wykrytych organizacji i grup 
terrorystycznych, niszczenie ich infrastruktury, stawia-
nie terrorystów przed wymiarem sprawiedliwości itp.).

Wojna z islamskim ekstremizmem i terroryzmem 
trwa po dzień dzisiejszy, i mimo obalenia rządów afgań-

408  Mianem zagrożeń o charakterze terrorystycznym określa się sytuacje 
w których sprawcy przestępstwa (niezależnie od kierujących nimi mo-
tywów) sięgają po metody działania typowe dla terrorystów. W szcze-
gólności są to: branie zakładnika lub zakładników, opanowywanie 
obiektów stałych (budynki) lub ruchomych (statki wodne lub po-
wietrzne, pociągi, pojazdy samochodowe), podkładanie bomb, a także 
zamach na obiekt lub osoby z użyciem broni palnej lub urządzeń wy-
buchowych. Tak więc źródłem zagrożenia o charakterze terrorystycz-
nym jest zarówno terroryzm polityczny jak i terror kryminalny.
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skiego i irackiego, które miały wspierać terrorystów, 
nie widać jej końca, a islamski ekstremizm spod znaku 
Al–Kaidy nadal umacnia się w różnych częściach świata, 
m.in. w Afryce Wschodniej, w Azji Środkowej, w Afga-
nistanie i Pakistanie.

Politolodzy – orientaliści sugerują więc: by działania 
antyterrorystyczne były skuteczne muszą być prowadzo-
ne na wielu płaszczyznach409:
-  militarnej (operacje specjalne); 
-  wywiadowczej i kontrwywiadowczej;
-  dyplomatycznej;
-  wewnętrznych i międzynarodowych uregulowań 

prawnych;
-  innych (propagandowej, finansowej itp.).

Muszą też być działaniami długotrwałymi, z wy-
korzystaniem różnorodnych środków i zintegro-
wanymi równocześnie w wielu miejscach oraz przy 
wsparciu umiarkowanych ugrupowań muzułmańskich, 
które w przyszłości miałyby w świecie arabskim krzewić 
nowe myślenie, dalekie od średniowiecznej ortodoksji410. 

W koalicyjnej doktrynie walki z terroryzmem wyróż-
nia się dwa rodzaje działań – działania antyterrorystyczne 
(z ang. antiterrorism – AT) i działania kontrterrorystycz-
ne (counterrorism  – CT). Ich celem jest ograniczenie, 
a w perspektywie – wyeliminowanie zagrożenia. 
409  Opracowano na podstawie: Walka z terroryzmem w świetle prawa 

międzynarodowego, red. K. Lankosz, M. Chrośnicki, P. Czubik, Biel-
sko-Biała 2004, K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, 
Warszawa 2008 oraz Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. B. Hołyst, 
K. Jałoszyński i A. Letkiewicz, Wyd. WSPol. Szczytno 2009.

410  Ł. Marciniak, op.cit., s. 89.
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Pierwsze pojęcie dotyczy całości problemu i obejmuje411:
-  likwidowanie przyczyn terroryzmu; 
- neutralizowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
- ochronę osób; 
- oraz aktywne działania personelu ochronnego w celu 

uniemożliwienia terrorystom dostępu do ochra-
nianych instytucji, osób, materiałów, dokumentów 
i wyposażenia.

Powyższe działania można zatem śmiało określić 
działaniami profilaktycznymi lub profilaktyką antyter-
rorystyczną. Termin ten określa całość metod i środków 
mających na celu uniemożliwienie albo utrudnienie do-
konania zamachu terrorystycznego412. Obejmuje ona 
wcześniejsze studia nad genezą i etiologią zamachów ter-
rorystycznych, przy czym operuje się tu przede wszystkim 
metodami z zakresu psychologii i pedagogiki społecznej. 
Celem jest pozytywne ukierunkowanie aktywności ludz-
kiej, usuwanie zagrożeń oraz wywarcie wpływu na zmianę 
ujemnych postaw i tolerancji ludzi wobec poszczególnych 
grup społecznych, których członkowie mogą podlegać re-
krutacji do działań terrorystycznych413. 

W literaturze przedmiotu funkcjonują trzy zasady 
działań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, stano-
wiące warunek sine qua non skuteczności tych działań:

411  Zob. Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. 
Aspekty organizacyjne i prawne, red. K. Jałoszyński , Collegium Civitas, 
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 48 i nast.

412  B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1989, s. 136.
413  K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bez-

pieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2010, s. 53.
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-  zasada indywidualizacji, czyli dostosowanie metod pro-
filaktyki do rodzaju i okoliczności działalności terrory-
stycznej, motywu i sposobu działania przestępczego,

-  zasada systematyczności, będąca zaprzeczeniem doraź-
nych akcji profilaktycznych,

-  zasada kompleksowości, sprowadzająca się do wielo-
stronnego stosowania metod profilaktyki414.

Ze względu na treść i zakres funkcji profilaktycznych 
można wyróżnić trzy podstawowe kierunki działań prze-
ciwdziałania terroryzmowi:
-  operatywny,
-  badawczy,
-  instruktażowy,
z których najszersze zastosowanie znajdują działania 
leżące w obszarze funkcjonowania kierunku operatyw-
nego, a zatem różne formy pracy obserwacyjno-wywia-
dowczej i informacyjno-rozpoznawczej415. 

Kierunek badawczy przeciwdziałania terroryzmowi 
to ni mniej ni więcej tylko działania podejmowane lub 
inicjowane przez organy przeciwdziałania terroryzmowi 
w postaci wszelkiego rodzaju badań naukowych w dzie-
dzinie profilaktyki416. 

Działania instruktażowe, z kolei, obejmują takie od-
działywanie na obywateli, aby postępowali oni w sposób 
utrudniający terrorystom działalność oraz zachowywali 
się w przypadku zaistnienia zamachu terrorystycznego 
w sposób pozwalający ograniczyć lub zminimalizować 

414  Ibidem; a także: B. Hołyst, Kryminologia …, op. cit., s. 120.
415  Por. K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu …, op. cit., s. 54.
416  Por. ibidem.
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jego skutki417. Większość państw zagrożonych zama-
chami terrorystycznymi posiada specjalne komórki, 
których zadaniem jest udzielanie porad w zakresie pro-
filaktyki oraz ostrzeganie przed skutkami lekkomyśl-
nej postawy wobec zjawiska terroryzmu418. W ramach 
działalności instruktażowej wykorzystywane są środki 
masowego przekazu (radio, prasa, telewizja, internet), 
służące upowszechnianiu informacji o metodach dzia-
łania terrorystów i możliwościach uniknięcia skutków 
zamachu terrorystycznego419.

Drugie pojęcie (kontrterroryzm) – określa aktywną 
(ofensywną) formę zwalczania terroryzmu, obejmują-
cą zarówno:
-  ograniczanie zdolności terrorystów do działania (moż-

liwości ich finansowania, zaopatrywania w broń i ma-
teriały, zwalczanie propagandy i utrudnianie rekrutacji 
nowych członków);

-  jak i działania podjęte przeciwko konkretnym jednost-
kom lub grupom zdefiniowanym jako terrorystyczne.

Szczegółami dotyczącymi realizacji działań antyter-
rorystycznych zajmuje się na całym świecie rzesza spe-
cjalnie do tego przeszkolonych osób. Ich głównym celem 
jest zneutralizowanie grup terrorystycznych, choć nieko-
niecznie oznacza to likwidację ich członków.

Zneutralizowanie może także oznaczać doprowa-
dzenie do zaprzestania działalności terrorystycznej, a to 

417  Ibidem.
418  Por. ibidem, a także: A. Ciupiński, M. Zając, Wybrane problemy walki 

z terroryzmem międzynarodowym, Wyd. AON, Warszawa 2003, s. 114.
419  Por. K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu …, op. cit., s. 54.
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właśnie jest głównym celem działania wszelkich służb 
zajmującym się zwalczaniem tego zjawiska. 

Osiągnąć to można, stosując różne formy działań. 
Jedną z najważniejszych jest szeroko rozumiana prewen-
cja – zabezpieczenie i ochrona wszelkich obiektów i osób, 
mogących stać się celem ataku ekstremistów.

Prewencyjne zapewnianie bezpieczeństwa jest jednym 
z filarów antyterroryzmu, gdyż terroryści liczą na zasko-
czenie i szok wywołany ich atakiem; z tego względu tak 
ważne jest przygotowanie się na ewentualne uderzenie. 

Profilaktyka obejmuje więc wykrywanie zagrożeń ter-
rorystycznych już w chwili przygotowań do zamachu, na 
przykład udaremnianie przemy cania broni na pokłady 
statków powietrznych już na terenie portów lot niczych. 
Szczególną ochroną otacza się placówki dyplomatyczne, 
dy plomatów i wysokich przedstawicieli państwowych pod-
czas ich wizyt zagranicznych, duże bezpieczeństwo stara 
się też zapewnić samolotom cywilnych linii lotniczych.

Inną ważną dziedziną działania jest gromadzenie 
informacji o ewentualnych zagrożeniach. Monitorowa-
nie wszystkich znanych is lamskich grup terrorystycz-
nych, zbieranie danych o ich liczebności, wyszkoleniu, 
wyposażeniu, funduszach, zdolnościach logistycznych, 
źródłach zaopatrzenia, taktyce, celach, zapatrywaniach, 
rejonach działania, przywódcach i poszczególnych ich 
członkach itp., umożliwiają przewidzenie ewentualnej 
tragedii i udaremnienie jej, zdławienie planowanej akcji 
terrorystycznej jeszcze w zarodku. 

W fachowej literaturze działania te noszą nazwę 
działań operacyjno-rozpoznawczych i polegają na uzy-
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skiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu 
w  sposób jawny i  niejawny informacji o potencjalnych 
zagrożeniach. Służby, których zadaniem jest rozpoznanie 
zagrożeń posługiwać się mogą wieloma metodami dzia-
łań operacyjno-rozpoznawczych, wśród których są m.in.: 
wywiad, analiza operacyjna, obserwacja osób, obiektów 
i środków transportu, pułapka, kontrola korespondencji, 
zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana, 
kombinacja operacyjna, gra operacyjna, operacje specjal-
ne i środki techniki operacyjnej. W sytuacji, gdy dojdzie 
do ataku terrorystycznego, wszystkie uzyskane tą drogą 
informacje są bardzo pomocne w walce z jego sprawca-
mi. Dlatego też służby specjalne różnych państw starają 
się współpracować ze sobą, wymieniają informacje, do-
świadczenia techniczne i taktyczne oraz przeprowadzają 
wspólne szkolenia i operacje. Wspólnie też podejmują 
działania w  celu wypracowania oceny sytuacji w skali 
międzynarodowej, planów akcji i działań terrorystycz-
nych, jak też w celu wzajemnej pomocy w przy padku za-
istnienia konkretnych zdarzeń terrorystycznych.

Gdy zaś zdarzenie takie wystąpi, pozostają tylko 
dwie drogi – negocjowanie z ekstremistami lub też ich 
eliminacja. Jeśli terroryści przetrzymują zakładników, 
jak to często mają w zwyczaju grupy islamistyczne, na 
przykład Abu Sajef czy Hezbollah, do akcji wkraczają 
specjalnie przeszkoleni psychologicznie i socjologicz-
nie ludzie–negocjatorzy.

Dążą oni do przekonania terrorystów, aby zwolnili 
niewinnych za kładników, czy też złagodzili swe żąda-
nia. Jeśli nie jest to możliwe, dąży się do tego, aby zwol-
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nili oni chociaż część przetrzymywanych, przynajmniej 
kobiety, dzieci, osoby starsze i chore. Wszystko to uła-
twia wkroczenie do akcji wyspecjalizowanych oddzia-
łów antyterrorystycznych.

Celem negocjacji jest doprowadzenie do kompro-
misu, pewnej współpracy między obydwoma stronami; 
każdy z oponentów musi być w jakiś sposób usatysfak-
cjonowany przebiegiem rozmów. 

Bardzo ważne jest zrozumienie przeciwnika, po-
znanie jego motywacji, celów, słabych stron itp., dlatego 
też negocjatorzy muszą być znakomitymi specjalistami 
w swoim „fachu”. 

Ocena sytuacji musi być oparta na spokojnej, chłod-
nej analizie faktów; nie ma tu miejsca na żadne emocje. 
Niekiedy negocjacje są prowadzone tylko w celu uśpie-
nia czujności terrorystów, aby mogła wkroczyć jednostka 
antyterrorystyczna. Takie działanie należy jednak trakto-
wać jako ostateczność – według statystycznych obliczeń, 
średnio 15 procent zakładników traci życie podczas pró-
by ich odbicia420.

Są jednak sytuacje, kiedy jest to absolutnie koniecz-
ne – właśnie terroryści islamscy okazują się najbardziej 
„uparci” podczas negocjacji i nie obawiają się rozwiązań 
siłowych. Wtedy też na arenie pojawiają się wyspecjalizo-
wane oddziały, przeznaczone do zwalczania terrorystów. 

420  http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,6599094,Z_workiem_na_
glowie_nie_jestes_twardzielem.html (dostęp: 09.07.2014 r.); a także: 
http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/akcja+odbicia+zak%C5%82 
adnik%C3%B3w+w+afganistanie (dostęp: 09.07.2014 r.).
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Realizacją działań kontrterrorystycznych zajmuje się 
na całym świecie rzesza specjalnie do tego przeszkolo-
nych jednostek. Ich głównym celem jest zneutralizowa-
nie grup terrorystycznych, choć niekoniecznie oznacza 
to likwidację ich członków. 

Oddziały spe cjalne do zwalczania terrorystów, za-
równo wojskowe, jak i policyjne, funkcjonują w wielu 
krajach świata. Stopień ich wyszkolenia i wyposażenia 
jest zazwyczaj bardzo wysoki, gdyż wykorzystuje się je 
zarówno w operacjach antyterrorystycznych, jak i w nie-
konwencjonalnych działaniach zbrojnych. Ta duża roz-
piętość zakresu działań i funkcji powoduje, że oddziały 
te muszą być wyspecjalizowane, doskonale wyszkolone 
i wyposażone.

Oddziały specjalne przeznaczone do działań an-
tyterrorystycznych, najogólniej, dzielą się na jednost-
ki kontrterrorystyczne i jednostki taktyczne. Czasami 
w literaturze problemu pojawia się trzeci typ jednostki 
stanowiącej połączenie obydwu poprzednich. Jak za-
uważa Tomasz Jarmoła, „współcześnie niektóre jednost-
ki, zwłaszcza policyjne, wykonują zależnie od potrzeby 
zadania kontrterrorystyczne, na co dzień stanowiąc od-
wodowe jednostki taktyczne ds., zwalczania przestęp-
czości nieterrorystycznej”421.

Mianem jednostek kontrterrorystycznych określa 
się siły, zarówno policyjne, jak i wojskowe, przeznaczo-
ne, wyszkolone i wyposażone do ratowania zakładników, 
opanowywania (odbijania z rąk terrorystów) obiektów 

421  T. Jarmoła, Kontrterroryzm, Wydawnictwo AJ-PRESS, Warszawa 2009, 
s. 108.
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stałych (budynki) lub ruchomych (statki wodne lub po-
wietrzne, pociągi, pojazdy samochodowe) oraz fizyczne-
go zwalczania terrorystów422. 

Kuba Jałoszyński, przez pojęcie: jednostka kontrter-
rorystyczna rozumie: „oddział sił specjalnych w policji 
lub siłach zbrojnych, posiadający strukturę organiza-
cyjną, środki walki i wyposażenie specjalistyczne, za-
plecze logistyczny oraz infrastrukturę szkoleniową, 
umożliwiającą przygotowanie i przeprowadzenie akcji 
ratunkowej odbicia przetrzymywanych zakładników, 
jak też reagowania wobec szczególnie niebezpiecznych 
form przestępczości”423. 

Podobną definicję jednostek kontrterrorystycznych 
podaje Tomasz Jarmoła. Mianem jednostek kontrterro-
rystycznych określa on „wojskowe i policyjne formacje 
specjalne wyszkolone i wyposażone pod kątem zwal-
czania terroryzmu, a w szczególności odbijania zakład-
ników oraz obiektów ruchomych i nieruchomych, które 
znalazły się we władaniu terrorystów”424.

Typowy pododdział kontrterrorystyczny składa się 
z dwóch pionów: bojowego, który stanowią komórki sztur-
mowe (wydziały, sekcje itp.), strzelcy wyborowi, komórka 
ds. szkolenia i pirotechnicy oraz pionu wsparcia (komór-

422  Por. M. Piekarski, System jednostek taktycznych i kontrterrorystycz-
nych w Polsce, http://www.specops.pl/vortal/taktyka_czarna/walka_z_ 
terrorem/Michal_Piekarski/at_system_in_poland/at_system_in_ 
poland.htm (dostęp: 09.07.2014 r.).

423  K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojo-
wych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Wyd. WSPol, 
Szczytno 2011, s. 99.

424  T. Jarmoła, Kontrterroryzm, Wyd. A-J-PRESS, Gdańsk 2009, s. 107.
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ka sztabowa, negocjatorzy, zespół medyczny, komórka 
ds. transportu i komórka zabezpieczenia technicznego)425.

Natomiast jednostki taktyczne  – to formacje służb 
policyjnych lub innych struktur siłowych, przeznaczone 
do wykonywania szczególnie niebezpiecznych zadań426 
na korzyść służb macierzystych. Nieco tylko inaczej sfor-
mułowaną definicję tych jednostek prezentuje Tomasz 
Jarmoła. Stwierdza on, że jednostkami taktycznymi na-
zywamy „pododdziały państwowych służb wewnętrz-
nych, które wprawdzie wyglądają i są szkolone podobnie 
jak jednostki KT (kontrterrorystyczne– przyp. autorów), 
ale nie są osobnymi formacjami, a jedynie wydzielonymi 
pionami organów macierzystych i na ich korzyść realizu-
ją zadania zlecone”427.

Jedną z pierwszych jednostek antyterrorystycznych/
kontrterrorystycznych w Europie był wyodrębniony 
w końcu 1951 roku428, z brytyjskich oddziałów koman-

425  Por. K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wyd. TRIO, 
Collegium Civitas, Warszawa 2008, s. 162.

426  Zadania te to: zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestęp-
ców, zwłaszcza uzbrojonych bądź zabarykadowanych, uwalnianie za-
kładników, zwłaszcza gdy dana sytuacja nie wymaga użycia jednostki 
kontrterrorystycznej, udział w ochronie ważnych osób lub obiektów, 
zwłaszcza jako oddział kontruderzeniowy, udział w konwojowaniu 
szczególnie niebezpiecznych przestępców, a także w ochronie rozpraw 
sądowych i innych czynności procesowych z ich udziałem, udział 
w wykrywaniu i neutralizowaniu urządzeń wybuchowych (por. T. Jar-
moła, op. cit., s. 108 oraz http://www.specops.pl/vortal/taktyka_czarna/ 
walka_z_terrorem/Michal_Piekarski/at_system_in_poland/at_system 
_in_poland.htm).

427  T. Jarmoła, op. cit., s. 107.
428  S. Crawford, Encyklopedia Sił Specjalnych SAS, Wydawnictwo PELTA, 

Warszawa 1999, s. 24.
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dosów, 22 Pułk Specjalnej Służby Powietrznej (Special 
Air Service – SAS). W odpowiedzi na zamach przepro-
wadzony przez palestyńskich terrorystów z ugrupowania 
„Czarny Wrzesień” w trakcie Igrzysk Olimpijskich 1972 r. 
w Monachium, Wielka Brytania w oparciu o doświad-
czenie SAS w prowadzeniu operacji antyterrorystycz-
nych, nabyte podczas malajskiego stanu wyjątkowego, 
zdecydowała o wyborze właśnie tej jednostki (1973 r.)429 
do roli jednostki w pełni antyterrorystycznej430. Współ-
czesny SAS ma historyczne korzenie w drugowojennym 
elitarnym 22nd Special Air Service Regiment (…), który 
brał udział w wielu operacjach o charakterze dywersyj-
nym, nękającym i rozpoznawczym w Afryce Północnej, 
Europie, a wkrótce po wojnie również w działaniach 
przeciwpartyzanckich w Azji (Oman, Jemen, Malaje). 
W 1952 roku przeorganizowano część 22nd SAS Rgt 
w  jednostkę KT i z zachowaniem tego samego skrótu 
zmieniono jej nazwę na Speed – Aggression – Surprise 
(Szybkość – Agresja – Zaskoczenie)431.

Jednostka ta, będąca dziś częścią Zgrupowania Sił 
Specjalnych Wielkiej Brytanii, ma swoją bazę w Here-
ford432. Komandosów SAS od żołnierzy innych jednostek 
brytyjskich odróżniają jedynie beżowe berety i oznaka 

429  Wielu starszych oficerów SAS było zwolennikami wprowadzenia ta-
kich rozwiązań jeszcze przed rokiem 1960, ale dopiero w 1973 r. SAS 
formalnie polecono przygotowanie się w pełni do roli jednostki anty-
terrorystycznej (źródło: Ibidem, s. 250).

430  Ibidem, s. 250.
431  Ibidem, s. 127 – 128.
432  Ibidem, s. 250.
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uskrzydlonego sztyletu433. Tożsamość jej członków jest 
objęta tajemnicą – po dostaniu się do jednostek SAS żoł-
nierze objęci są ścisłą dyscypliną i tajemnicą. 

Oficjalna nazwa, używana w prasie, brzmi Coun-
ter Revolutionary Warfare Squadron (w skrócie: CRW 
Squadron, natomiast w SAS grupę tę nazywa się Special 
Projects Team, w skrócie SP Team). Obecnie rolę Szwa-
dronu CRW pełnią kolejno poszczególne pododdziały 
SAS. Czas trwania tej służby wynosi 6 miesięcy. Okre-
sowa wymiana pododdziałów jest możliwa, ponieważ 
wszyscy członkowie SAS są odpowiednio wyszkoleni. 
Szwadron dzieli się na 4 plutony uderzeniowe w skła-
dzie po 15 komandosów i dowódca, pluton zaś dzieli się 
na 4 czteroosobowe sekcje szturmowe, sekcja wreszcie 
może być jeszcze podzielona na dwie pary. We wszech-
stronnym wyszkoleniu członków brygady szczególną 
uwagę zwraca się na umiejętności strzeleckie. Zajęcia 
prowadzi się w Killing House, specjalnie zaprojektowa-
nym budynku–strzelnicy434. 

Na kursie podstawowym, trwającym 6 tygodni, trze-
ba wystrzelić 1200–1500 naboi. Jest to porcja minimal-
na, którą następnie stale się powiększa poprzez ciągłe 
ćwiczenia doskonalące. Program przewiduje szybkie 
uchwycenie celu przyrządami celowniczymi, strzelanie 
w ruchu, strzelanie z pozycji nietypowych, usuwanie 
zacięć w broni, szybką wymianę magazynków, jak rów-

433  Por. ibidem, s. 275.
434  Narzędzia wojny, http://nastyguy.w.interia.pl/SAS.html (dostęp: 

02.08.2014 r.); zob. też: S. Crawford, Encyklopedia Sił …, op. cit., 
s. 160 – 163.
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nież strzelanie z maksymalna celnością, tzw. w punkt, na 
przykład w oko, widoczne na fotografii twarzy terrorysty 
naturalnej wielkości435.

Uzbrojenie brygady SAS składa się z pistoletów Brow-
ning HP, pistoletów maszynowych MP5 oraz karabinów 
wyborowych firmy Accuracy International436. Karabiny 
snajperskie są w trzech odmianach: do strzelań na od-
ległość 300 m i dalej o kalibrze 7,62 mm, do strzelań na 
odległość poniżej 300 m o kalibrze 0,243 cala Winchester 
(6,2 mm), trzecia zaś odmiana to karabin z tłumikiem. 
Uzbrojenie pomocnicze to strzelby Remington 870437.

SAS walczy z terroryzmem już od lat 50–tych; mię-
dzy innymi walczył na Malajach, zwalczał aktywnie ter-
rorystów IRA w Ir landii Północnej, przeprowadził także 
słynną akcję odbicia opanowanej przez przeciwników 
ajatollaha Chomeiniego ambasady irańskiej w Londynie 
w czerwcu 1980 roku (operacja „Nemrod”). Na tym od-
dziale, na jego opera cjach i szkoleniu wzorowało się wie-
le grup antyterrorystycznych z krajów całego świata438.

Każdy szwadron antyterrorystyczny SAS posiada 
w swoim składzie dwie grupy: grupę snajperów i grupę 
435  G. Hamera, Organizacje militarne świata mające na celu zwalczanie 

terroryzmu - część 1, http://poszukiwania.pl/organizacje-militarne
-swiata-majace-na-celu-zwalczanie-terroryzmu-czesc-1.html (dostęp: 
02.08.2014 r.), również: Narzędzia wojny, http://nastyguy.w.interia.pl/
SAS.html (dostęp: 02.08.2014 r.).

436  Por. S. Crawford, Encyklopedia Sił …, op. cit., s. 258 – 259.
437  Narzędzia wojny, http://nastyguy.w.interia.pl/SAS.html (dostęp: 

02.08.2014 r.).
438  Zob. K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna  – element działań 

bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, WszPol, 
Szczytno 2011, s. 291, a także: ibidem, s. 284; oraz http://www.twar 



175

Wojna z terroryzmem w XXI wieku

szturmową. Pierwsza odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż 
to ona rozpoznaje obiekt, ustala rozmieszczenie terrory-
stów i informuje na jakie trudności może napotkać gru-
pa szturmowa. 

Głównym natomiast organem, mającym pieczę nad 
bezpieczeństwem przeciwterrorystycznym w tym kraju 
jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office). 

Do jego najważniejszych zadań należy439:
-  kształtowanie wewnętrznej polityki w zakresie przeciw-

działania terroryzmowi;
-  monitorowanie procesu ustawodawczego w tym zakre-

sie oraz prowadzenie nadzoru nad wdrażaną polityka 
antyterrorystyczną;

-  nadzorowanie działalności Policji;
-  nadzorowanie działalności kontrwywiadowczej (Służ-

by Bezpieczeństwa – Security Service MIS);
-  koordynowanie i monitorowanie działań podjętych 

przez rząd w ramach zapobiegania i zwalczania terro-
ryzmu oraz likwidacji ewentualnych skutków powsta-
łych zagrożeń.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Bry-
tanii jest również odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
w Walii oraz Szkocji a Irlandia Północnej – w zakresie 
zwalczania terroryzmu – jest objęta odpowiedzialnością 
Ministerstwa ds. Irlandii Północnej.

dziel.pl/top-10/top-10-jednostek-specjalnych-na-swiecie (dostęp: 
02.09.2014 r.)

439  https://www.gov.uk/government/organisations/home-office (dostęp: 
02.09.2014 r.).
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W przypadku zwalczania zjawiska terroryzmu poza 
granicami Wielkiej Brytanii, podmiotami odpowiedzial-
nymi są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Foreign 
and Commonwealth Office) i Ministerstwo Obrony 
(Ministery of Defence), które generalnie odpowiada za 
prowadzenie bojowych działań w zakresie zwalczania 
terroryzmu i wspierania swoich sojuszników440.

Zwalczanie terroryzmu w Zjednoczonym Króle-
stwie prowadzone jest na kilku szczeblach organizacyj-
nych są to441:
-  Urząd premiera – szczebel koordynacyjno-decyzyjny;
-  Połączony Komitet Wywiadu (Joint Inteligence Com-

mittee – JIC) – szczebel organizacyjny;
-  Połączone Centrum Analiz Terrorystycznych (Joint Ter-

roris Analysis Center – JTAC) – szczebel organizacyjny.
Wymienione tu Centrum Analiz Terrorystycznych 

pracuje w systemie całodobowym, na bieżąco sprawdza-
jąc i reagując na doniesienia lub sygnały o zagrożeniu 
terrorystycznym, czy to na terytorium Wielkiej Brytanii 
lub jej obiekty poza granicami kraju. 

Ustalone tą drogą dane wywiadowcze poddawane są 
odpowiedniej analizie, dzięki, której następuje wybranie 
określonego wariantu działania. 

„Połączone Centrum Analiz Terrorystycznych za-
trudnia na stałe około 100 ekspertów z około 12 resortów 
i agend rządowych należących do: służby bezpieczeń-
stwa, wywiadu i kontrwywiadu, obrony, policji, spraw 

440  Por. R. Polko, GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008, s. 88.

441  Por. ibidem.



177

Wojna z terroryzmem w XXI wieku

zagranicznych, spraw wewnętrznych, urzędu celnego, 
transportu, agencji bezpieczeństwa nuklearnego, ochro-
ny zdrowia, itp.”442.

Dodatkowo Centrum korzysta także z usług nieza-
leżnych specjalistów, zwłaszcza w obszarach wymagają-
cych specjalistycznej wiedzy naukowej, jak: lingwistyka, 
chemia, biologia, medycyna, a także wiedzy tematycznej, 
dotyczącej: organizacji terrorystycznych, broni chemicz-
nej i biologicznej, finansowania terroryzmu, fałszowania 
dokumentów, wykorzystania Internetu. 

W brytyjskim modelu, przeciwdziałania terro-
ryzmowi, kluczowe zadanie spełnia również sekcja 
przeciwdziałania kryzysowego, gdzie najważniejsze 
zadania realizują443:
-  Departament Rządowy (Lead Government Depart-

ments  – LGDs), jako najbardziej dostosowany do 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych zaistniałych 
w poszczególnych obszarach zagrożenia;

-  Rządowe Biuro Koordynacyjne (Gabinet Office Brie-
fing Room  – COBR) stanowiącego miejsce pracy 
przedstawicieli poszczególnych struktur zaangażowa-
nych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej;

-  Rządowy Zespół Łącznikowy (Government Liaison 
Team  – GLT), zapewniającego bezpośrednią łącz-
ność (obecność) przedstawicielom rządu w  rejo-
nach kryzysowych.

Rządowe Biuro Koordynacyjne jest organem powo-
ływanym doraźnie. Każdy, z  pracowników resortu od-
442  Ibidem, s. 89.
443  Ibidem, s. 91.
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delegowany do wypełniania zadań w ramach tego biura 
ma jasno określone stanowisko pracy, co w efekcie spro-
wadza się do wysokiej efektywności pracy zespołu, który 
znajduje się w gotowości operacyjnej już w godzinę od 
zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

Bezpośrednią przyczyną utworzenia w Republice 
Federalnej Niemiec, podobnej do SAS jednostki była 
kompromitująca, nieudolna akcja niemieckiej policji 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w roku 
1972444. Niemcy postano wili nigdy więcej nie dopuścić 
do takiej wpadki i, w niewiele ponad dwa tygodnie po 
tym wydarzeniu (26 IX 1972) utworzyli w ramach Fede-
ralnej Straży Granicznej (Bundesgrenschutz), specjalny 
oddział antyterrorystyczny, znany jako Grupa 9 Straży 
Granicznej (Grenzschützgruppe Neun – GSG 9). 

GSG 9 stacjonuje w St. Augustin445 pod Bonn446, liczy 
około „200 ludzi wszechstronnie wyszkolonych koman-

444  W dniu 5 września 1972 r. grupa palestyńskich terrorystów (z orga-
nizacji Czarny Wrzesień) przedostała się na teren wioski olimpijskiej 
i wzięła jako zakładników dziewięciu izraelskich sportowców. Po 
otoczeniu budynku przez policję zażądali zwolnienia 230 więźniów 
palestyńskich przetrzymywanych w Izraelu, a także umożliwienia 
im bezpiecznego opuszczenia terytorium RFN drogą lotniczą. Kiedy 
terroryści wraz z zakładnikami przybyli na lotnisko, próbowano od-
bić zakładników, ale w wyniku źle zaplanowanej i przeprowadzonej 
przez nieprzygotowanych policjantów akcji zginęli wszyscy zakład-
nicy i pięciu terrorystów, trzech zaś zostało aresztowanych (w paź-
dzierniku 1972  r. zostali jednak zwolnieni na żądanie porywaczy 
samolotu Lufthansy).

445  K. Paweł, Terroryzm i jednostki antyterrorystyczne na świecie, Wydaw-
nictwo FENIX, Warszawa 1992, s. 28.

446  W St. Augustin GSG-9 posiada wielki podziemny poligon w którym 
można bez problemów instalować pełnowymiarowe makiety samolo-
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dosów”447 i składa się z 3 podgrup bojowych oraz kilku 
podgrup wspomagających. Są to:

 grupa do regularnych zadań na lądzie (GSG–9/1), do 
jej zadań należy odbijanie zakładników, ochrona obiek-
tów i osób, neutralizacja i aresztowania osób szczegól-
nie niebezpiecznych. W jej skład wchodzi ok. 100 osób 
podzielonych na pięcio–, dziesięcioosobowe drużyny  – 
tzw. Sonder–Einsatzgrupp; są to strzelcy i snajperzy448;
-  grupa do działań „morskich” (GSG–9/2), zajmuje się 

działalnością na akwenach wodnych, jak porwania 
statków, czy odbijanie platform wiertniczych. Liczy 
ok. 100 operatorów449;

-  grupa do działań powietrznych (GSG–9/3), jej dzia-
łania obejmują atak z  powietrza, spadochroniarstwo 
i działania z helikopterów; liczy ok. 50 osób450;

-  rozbudowane pododdziały: logistyczny, łączności, tech-
niki specjalnej, medycyny ratunkowej, pirotechniczny 
i sztabowy451.

Grupy wspomagające to: jednostka techniczna, jed-
nostka serwisowa i jednostka szkoleniowa. GSG–9 po-
siada także własną jednostkę lotniczą.

Proces selekcji składa się z trzech etapów. Mogą do 
niego przystąpić jedynie kandydaci ze Straży Granicznej 

tów, ambasad, pociągów itp. Przepisowym nakryciem głowy jest zie-
lony beret.

447  R. Knapp, GSG-9. Super jednostka antyterrorystyczna, Wydawnictwo 
RTW, Warszawa 1991, s. 64.

448  Por. T. Jarmoła, Kontrterroryzm, op. cit., s. 127.
449  Ibidem.
450  Ibidem.
451  Ibidem.
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po dwóch latach nienagannej służby. Najpierw odbywa 
się egzamin wstępny. Bada się poziom inteligencji, cechy 
psychiczne i sprawność fizyczną (trzeba przebiec 5000 m 
w co najwyżej 23 minuty, skoczyć w dal przynajmniej 
2,4 m z miejsca)452. 

Następnie odbywa się 13 miesięczny trening podsta-
wowy polegający na doskonaleniu ogólnej sprawności 
fizycznej i umiejętności strzeleckich (każdy zespół bojo-
wy GSG–9 wystrzeliwuje – podczas treningów – rocznie 
około miliona sztuk amunicji)453.

Ostatnia faza szkolenia trwająca 9 miesięcy, to już 
doskonalenie taktyki szturmowej i działanie zespołowe. 
Niektóre akcje GSG–9:
-  17 października 1977 r. – operacja „Magiczny Ogień”, 

odbicie w ciągu kilku sekund, wszystkich 86 zakładni-
ków lotu Lufthansy 707 i zabicie 3 porywaczy na lotni-
sku w Mogadiszu (Somalia)454; 

-  1982–1993 – aresztowania członków Frakcji Czerwo-
nej Armii455;

-  1994 – uwolnienie zakładników w Kassel456;

452  Por. R. Knapp, op. cit., s. 22 – 25; K. Paweł, op. cit., s. 28 – 29; K. Jało-
szyński, Terroryzm i walka z nimwe współczesnym świecie, Wyd. Cen-
trum Szkolenia Policji, Legionowo 2002, s. 71.

453  http://neonard.republika.pl/gsg9.htm (dostęp: 29.01.2014 r.).
454  Operacja Magiczny Ogień została dokładnie opisana w S. Kochański, 

Brygady antyterrorystyczne. Operacje. Uzbrojenie, Wydawnictwo Czaso-
pism i Książek technicznych SIGMA NOT, Warszawa 1992, s. 30 – 32; 
R. Knapp, op. cit., s. 32 – 61; I. Chloupek, 40 lat GSG 9, „SPECIAL OPS”, 
nr 5(18)2012, s. 35; Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) http://www.special-ops. 
pl/leksykon/id300,grenzschutzgruppe-9-gsg-9 (dostęp: 29.01.2014 r.).

455  I. Chloupek, 40 lat …, op. cit.
456  Ibidem.



181

Wojna z terroryzmem w XXI wieku

-  2001  – pomoc w uwolnieniu 4 niemieckich turystów 
porwanych w Egipcie457;

-  2001–2002  – aresztowania terrorystów powiązanych 
z zamachami z 11 września458;

-  2003–2004  – działania w Iraku (ochrona ambasady 
w Bagdadzie)459;

-  2008  – udział w operacji pk. „Desert Fox” w związ-
ku z porwaniem na pustyni w południowozachodnim 
Egipcie 11 turystów, w tym 5 obywateli Niemiec460. 

W 1994 r. w Niemczech utworzono także drugą spe-
cjalną jednostkę operacyjną – Komando Spezialkraefte 
(KSK). Do zadań tej jednostki należy461: 
a)  Ochrony wojsk niemieckich i obiektów za granicą oraz 

osób w szczególnych sytuacjach:
–  Prewencyjnej obrony przed wrogimi siłami i ukry-

tym przeciwnikiem; 
–  Ochrony osób;
b)  ratowania, ewakuacji i uwalnianie ludzi obejmujących:
–  Ratowanie i ewakuacja niemieckich obywateli oraz 

innych osób z obszarów objętych wojną i zagroże-
niem terrorystycznym;

–  Ratowanie z niewoli niemieckich żołnierzy oraz w przy-
padku ich przetrzymywania w charakterze zakładników;

457  T. Jarmoła, Kotrterroryzm, AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 127. 
458  Ibidem.
459  I. Chloupek, 40 lat …, op. cit.
460  Ibidem.
461  Kommando Spezialkräfte (KSK), http://www.special-ops.pl/leksykon/

id298,kommando-spezialkrafte-ksk (dostęp: 17.07.2014 r.).
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c)  Prowadzenie wywiadu wojskowego w celu zdobycia 
przewagi informacyjnej:

–  Pozyskiwanie kluczowych informacji o przywódcach 
politycznych i wojskowych oraz informacji o sytuacji 
w tych obszarach;

d)  Rozpoznawanie i monitorowanie celów z o wysokim 
znaczeniu militarnym:

–  Walka z celami wysokiej wartości na wrogim i okupo-
wanym terytorium; – Usuwanie, niszczenie lub uszka-
dzanie ważnych dla przeciwnika obiektów, urządzeń, 
broni i sprzętu; 

–  Powstrzymywania ataków terrorystycznych.
W skład KSK wchodzi 1000 komandosów462 w  tym 

850 żołnierzy zawodowych i  kontraktowych oraz 
150  żołnierzy z poboru. Szkolenie żołnierzy przebiega 
wraz z jednostkami SAS oraz Delta Force463. 

KSK składa się z: dowództwa, sztabu i kompani łącz-
ności, czterech kompanii komandosów po 80 żołnierzy464, 
kompanii komandosów dalekiego rozpoznania, kompanii 
wsparcia oraz ośrodka szkoleniowo–doświadczalnego. 

462  M. Ryan, C. Mann, A. Stilwell, Encyklopedia Oddziałów specjalnych. 
Taktyka, historia, strategia, uzbrojenie, Dom Wydawnicz BELLONA, 
Warszawa 2003, s. 22.

463  http://www.terroryzm.com/tag/ksk/ (dostęp: 02.08.2014 r.).
464  Strój żołnierzy KSK to uniform piechoty niemieckiej, wykonany 

z  Nomexu czarny kombinezon, kominiarka oraz kevlarowy hełm 
(z bardzo wytrzymałego kompozytu). Broń: nóż Gerber II, karabin 
HK G36, HK MP5-SD3 9 mm, pistolet PS, snajperski G22, podwod-
ny pistolet Pil, karabin maszynowy HK 21, HK 23, MG3 GPM. KSK 
do przemieszczania używa 2 tonowego pojazdu UNIMOG oraz Mer-
cedesa Benz G.
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Wybrane akcje KSK: 
-  1998  – schwytanie Milorada Krnolejaca, zbrodniarza 

wojennego w Bośni465; 
-  KSK obok przedstawicieli sił specjalnych z 7 innych 

państw (Australii, Danii, Kanady, Norwegii, Nowej 
Zelandii i Turcji), stanowiła część Połączonego Zespo-
łu do Zadań Specjalnych – Południe (JSOTF–South), 
który od października 2001 do kwietnia 2002 skutecz-
nie tropił i zwalczał Talibów i Al–Kaidę w południo-
wym Afganistanie466;

-  Komandosi KSK brali też udział w operacji Enduring 
Freedom działając m.in. w składzie Task Force K–Bar 
(Combined Joint Special Operations Task Force – So-
uth) oraz wykonywali operacje na terenie Afganistanu 
w ramach ISAF467.

Mniej więcej w tym samym czasie co GSG–9 (do-
kładnie 3 listopada 1973 r.), antyterrorystyczny oddział 
powołano także we Francji  – Grupę Interwencyjną 
Żandarmerii Narodowej (Grouppe d’Intervention de la 
Gendarmerie Nationale – GIGN)468, która trzy lata póź-
niej musiała przeprowadzić trudną akcję odbicia porwa-
nych zakładników469.

Natomiast w grudniu 1994 roku GIGN podjęła dzia-
łania na własnym terenie  – w  Marsylii, odbito wtedy 
465  Zob. Kommando Spezialkräfte …, op. cit.
466  Ibidem.
467  Ibidem.
468  Dokładniej – GIGN powstał na bazie powołanego nieco wcześniej 200-oso-

bowego oddziału ECRI (Equpe Commando Regionale d’Intervention).
469  3 II 1976 r. w Dżibuti (Dschibuti - Somalia; dawne Francuskie Te-

rytorium Afarów i Issów), po sześciu godzinach precyzyjnie przy-
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z rąk fanatyków z algierskiej Zbrojnej Grupy Islamskiej 
(GIA) porwany samolot Air France470.

Obecnie w skład GIGN wchodzi ponad 380 ludzi 
(kobiet i mężczyzn), dowodzonych przez trzech ofice-
rów i podzielonych na: pięć zespołów zadaniowych (in-
terwencyjny, ochronny, obserwacyjno–rozpoznawczy, 
wsparcia operacyjnego i szkoleniowy)471.

Członkami GIGN zostają wyłącznie aspiranci Żan-
darmerii Narodowej (GN), którzy przejdą specjalne 
szkolenie podobne dla oddziałów specjalnych i tylko naj-
lepsi zostają przyjęci472. 

Grupa ta współpracuje w swych działaniach z poli-
cją, wywiadem i komandosami Legii Cudzoziemskiej. 
Siedziba dowództwa GIGN znajduje się w miejscowości 
Satory w regionie Paryskim473. 

Francja posiada również bardzo dobrze zorganizo-
wany policyjny oddział antyterrorystyczny RAID (Re-
cherche d’Assistance d’Intervention et de Dissuasion 

gotowanej akcji, uwolniono autobus szkolny z 30-toma dziećmi 
oficerów francuskiego lotnictwa, z rąk ośmiu terrorystów z Ludo-
wego Frontu Wyzwolenia Somalii Francuskiego, zabijając wszyst-
kich porywaczy.

470  Por. Francja w kontrze do radykałów w Mali, http://dziennikzbrojny.
pl/artykuly/art,3,11,3293,pole-bitwy,konflikty-zbrojne-po-1945-r,fran 
cja-w-kontrze-do-radykalow-w-mali (dostęp: 02.08.2014 r.); a  także: 
K. Jałoszyński, Terroryzm a fundamentalizm islamski, http://www.
terroryzm.com/terroryzm-a-fundamentalizm-islamski/ (dostęp: 
02.08.2014 r.).

471  http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gign/Decouverte/Structu 
re2 (dostęp: 02.08.2014 r.).

472  Por. K. Jarmoła. Kontrterroryzm, Wyd. AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 129 – 130.
473  http://www.terroryzm.com/jednostki-specjalne/ (dostęp: 02.08.2014 r.).
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de la Police Nationale), wykorzystywany przede wszyst-
kim do działań na terenie kraju474.

 RAID – nazywany potocznie „Czarnymi Panterami” 
powstał w 1985 r. i podlega ministrowi spraw wewnętrz-
nych. Jego bazą jest miejscowość Bievres Domaine du 
Bel–Air pod Paryżem. RAID liczy około 100 komando-
sów, którzy mają za sobą co najmniej pięcioletnią służbę 
w Policji, oraz nie przekroczone 35 lat życia475.

Do najbardziej znanych akcji RAID–u należą 
m.in.:  zatrzymanie w lutym 1987 roku 4 członków ter-
rorystycznej organizacji „Action Directe”, oraz odbicie 
w maju 1993 roku 24 dzieci i ich opiekunki z przedszko-
la w miejscowości Neuilly. RAID współpracuje, ale i ry-
walizuje z elitarną, jednostką żandarmów GIGN. Obie 
jednostki czuwały też nad bezpieczeństwem podczas Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej w roku 1998476. 

Włoska Grupa Interwencji Specjalnych (Gruppo 
di Intervento Speciale – GIS) – to jedna z głównych jedno-
stek antyterrorystycznych świata. Powstała w 1978 roku 
jako batalion spadochronowy karabinierów „Tuscania” 
do walki z terrorystycznymi grupami „Czerwonych Bry-
gad” i „Mafią Sycylijską”477. 

Liczy blisko 100 komandosów (karabinierów z trzylet-
nim stażem służby, i w wieku – do 28 lat), podzielonych na 

474  Por. K. Jarmoła, Kontrterroryzm …, op. cit., s. 130.
475  Jednostki specjalne, http://www.terroryzm.com/jednostki-specjalne/ 

(dostęp: 02.08.2014 r.).
476  Ibidem.
477  http://www.terroryzm.com/gis-gruppo-di-intervento-speciale/ (do-

stęp: 02.08.2014 r.).
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trzy plutony: dwa interwencyjne i jeden wsparcia oraz kie-
rowania działaniami. Są także zespoły: instruktorów, mi-
nersko–pirotechniczny i snajperów zwiadowców. Jednostka 
współpracuje z takimi jednostkami jak SAS, Delta i GSG 9478. 

Niektóre akcje GIS: szturm na więzienie w Tra-
ni (1980), udział w potyczce z grupą mafijną Giuseppe 
Strangio (1989), uwolnienie z rąk porywaczy uprowa-
dzonej Patrycji Tacchella (1990).

 Za przykładem Francuzów, Niemców i Włochów 
poszła też Hiszpania – tam również utworzono dwie gru-
py przeznaczone do przeciwdziałania terrorystom. W ra-
mach policji wyłoniono jednostkę p.n. Specjalna Grupa 
Operacyjna (Grupo Especial de Operaciones  – GEO), 
natomiast w ramach Gwardii Cywilnej (formacja po-
dobna do francuskiej Żandarmerii Narodowej) powsta-
ła G  II, przekształcona następnie w Specjalny Oddział 
Interwencji (Unidad Especial de Intervencion UEI); 
Gwardia Cywilna posiada po za tym mniejszą jednostkę 
antyterrorystyczną – GAR (Grupo de Accion Rapida)479. 

Holenderska grupa antyterrorystów także powsta-
ła w okresie bez pośrednio następującym po tragedii 
w Monachium i została wydzielona ze składu oddziałów 
piechoty morskiej (kompania „Whisky”). Bizondere By-
stand Eeuheid, czyli BBE, wsławiła się „chirurgicznie” 
prze prowadzoną operacją uwolnienia zakładników jed-
nocześnie z dwóch obiektów480.
478  Ibidem.
479  Por. https://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/gar/

index.html (dostęp: 02.08.2014 r.).
480  Por. S. Kochański, Brygady antyterrorystyczne. Operacje, uzbrojenie, 

Wydawnictwo SIGMA NOT, Warszawa 1992, s. 27 – 29.
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Terroryści molukańscy opanowali w marcu 1977 roku 
pociąg i szkołę podstawową niedaleko holenderskiego 
miasteczka Bovensmilde  – po dwóch tygodniach BBE 
odbiła oba obiekty, uwalniając przetrzymywanych przez 
Molukańczyków ludzi481. 

Inną holenderską jednostką antyterrorystyczną jest 
powstała w 1975 r. BSB; jej głównym zadaniem jest wyłącz-
nie ochrona ważnych osobistości i rządowych delegacji za-
granicznych. Baza jednostki mieści się w Soesterbergu482. 

Utworzenie podobnych jednostek zainspirowało tak-
że Rosjan. W 1974 roku, w odpowiedzi na falę terrory-
zmu, która zalała zachodnią Europę, stworzyli oni trzy 
doborowe jednostki – dwie w ramach KGB: 
-  Alfa, specjalizującą się w działaniach antyterrorystycz-

nych, i Beta, która miała się zajmować tzw. „mokrą ro-
botą” (tj. dokonywaniem zamachów poza granicami 
ZSRR), oraz 

-  Wympieł – pod komendą MWD, którego oddziały za-
słynęły m.in. w tajnych akcjach wywrotowych w Afgani-
stanie, Angoli, Mozambiku, Nikaragui i Wietnamie483. 

Nieco później powstały trzy kolejne grupy antyter-
rorystyczne: Witaź, Grad i Ruś oraz od działy tzw. Spe-
cnazu (Specjalnogo Naznaczenija – Wojska Specjalnego 

481  Por. ibidem..
482  Por. http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start=0& 

sid=f58a62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.).
483  Podczas wydarzeń w Moskwie w sierpniu 1991 roku oddział Wympieł 

odmówił przeprowadzenia szturmu „Białego Domu”, a ponieważ taka 
sytuacja powtórzyła się dwa lata później - rozwiązano go. Od 1998 r. 
zastępuje go 300-osobowy oddział Zasłon.
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Przeznaczenia), podległe dziś kontrwywiadowi cywilne-
mu (FSB) lub służbie wywiadu zagranicznego (SWR)484.

Decyzję o stworzeniu Alfy jako specjalnej jednostki 
do walki z terroryzmem podjęło w czerwcu 1974 roku 
kierownictwo KGB. Pomocne przy kształtowaniu tej jed-
nostki były działania grup GRU w Hiszpanii w latach 
30–tych ubiegłego stulecia, jednostek OMON–u, a tak-
że badania nad doświadczeniami podobnych jednostek 
z USA, Anglii i Izraela485. 

Alfa szybko stała się jednostką, która świetne wyko-
nywała swoje zadania, a na dodatek robiła to bez strat. 
Pierwsze problemy w tej jednostce rozpoczęły się na po-
czątku 1990 roku, kiedy w czasie szturmu na telewizyjny 
ośrodek w Wilnie w  tajemniczych okolicznościach zgi-
nął jeden z komandosów. Chodziły słuchy, że komandos 
został zastrzelony i wrzucony do ośrodka po odmowie 
wykonania rozkazu szturmu. Po szturmie ówczesny pre-
zydent Michaił Gorbaczow, przewodniczący KGB Wła-
dimir Kriuczkow i inni liderzy radzieccy zaprzeczali 
wydania rozkazu użycia Alfy486. 

Członkowie jednostki zaczęli mieć wątpliwości, czy 
są jednostką antyterrorystyczną, czy też narzędziem 
w  walce politycznej. Utwierdził ich w tym przekona-
niu wydany ustny rozkaz, który otrzymali od Komitetu 

484  Por. S. Popowski, Alfa, Wympieł i inne, „Rzeczpospolita” nr 2448 
z  19  października 2001 r.; także: M. Gawęda, „Witiaź” w Czeczenii, 
OMZ „Komandos” nr 4/2010, s. 36 – 41.

485  Por. http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start=0&sid 
=f58a62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.).

486  Por. ibidem; a także: http://neonard.republika.pl/alfa.htm (dostęp: 
02.08.2014 r.).
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ds. Stanu Wyjątkowego (GKChP), do szturmu w sierp-
niu 1991 roku na tzw. „Biały Dom”. Żaden z członków 
GKChP nie chciał brudzić sobie rąk i nie wydał takiego 
rozkazu na piśmie. Alfa odmówiła, a dzięki temu Gor-
baczow wrócił na krótko na Kreml. Ponownie odmówili 
szturmu na „Biały Dom” w październiku 1993 roku. Ale 
po postawieniu ultimatum przez prezydenta, że „.albo są 
z nim, albo przeciwko”, opanowali budynek w kilka go-
dzin. Od tej chwili ów „Biały Dom” mieszkańcy Moskwy 
zaczęli nazywać „Czarnym Domem”, a komandosi stali 
się współwinnymi śmierci 100 obrońców487. 

Następnie Alfa weszła w strukturę Federalnej Służ-
by Bezpieczeństwa i bierze udział w wielu tzw. „gorących 
miejscach” na całym terytorium obecnej Federacji Ro-
syjskiej. Alfa po dziś dzień uważana jest za najbardziej 
efektywną z rosyjskich jednostek antyterrorystycznych. 
Stacjonuje w czterech miastach rosyjskich: Moskwie, Je-
katerynburgu, Krasnodarze i Chabarowsku488.

W skład Alfy wchodzi obecnie ok. 600 wszechstron-
nie wyszkolonych komandosów, przechodzących surowe 
testy fizyczne, psychologiczne, szkolących się w posługi-
waniu wszelkimi rodzajami broni i środkami transportu. 
Są to specjaliści w  strzelectwie wyborowym, alpiniści, 
płetwonurkowie, psycholodzy i negocjatorzy. W  jed-
nostce nie ma żadnego systemu kontraktowego. Każdy 

487  http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start=0&sid=f58 
a62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.); a także: 
http://neonard.republika.pl/alfa.htm (dostęp: 02.08.2014 r.).

488  H. Suchar, Mroczne tajemnice grupy “Alfa”, http://wiadomosci.onet.pl/
prasa/mroczne-tajemnice-grupy-alfa/tzr6c (dostęp: 02.08. 2014 r.).
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komandos przechodzi normalną służbę wojskową: od 
porucznika do pułkownika489. 

Pierwszy raz sławę międzynarodową Alfa uzy-
skała po szturmie na pałac prezydenta Afganistanu 
Hafizullaha Amina w Kabulu (pałac Tadżbek; opera-
cja krypt. „Sztorm–33”; 27 grudnia 1979 r.) – razem 
z jednostką Wympieł490. 

14 czerwca 1995 roku w czasie najazdu Szamila Ba-
sajewa na Budionnowsk, jednostka Alfa wzięła udział 
w szturmie na budynek szpitala, w którym przebywali 
terroryści czeczeńscy z zakładnikami. Komandosi przy-
stąpili do szturmu nad ranem. Udało im się opanować 
parter pięciopiętrowego budynku i uwolnić stu pięćdzie-
sięciu zakładników. Atak na kolejne piętra nie powiódł 
się. Na dwóch piętrach wybuchł pożar. Po negocjacjach 
zaczęto wypuszczać zakładników: na początku kobie-
ty i dzieci. Nieudane próby odbicia zakładników przez 
Alfę zostały przeprowadzone na rozkaz Borysa Jelcyna. 
Wcześniej mowa była, że jednostki atakowały z własnej 
inicjatywy, bez rozkazu sztabu kryzysowego491. 

21 września komandosi Alfy uwolnili zakładników 
z autobusu porwanego w nocy przez dwóch obywateli Da-
gestanu. Porywacze żądali 1,5 mln dolarów i helikoptera. 

489  http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start=0&sid=f58a 
62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.); a także: http://
neonard.republika.pl/alfa.htm (dostęp: 02.08.2014 r.).

490  Operacją „Sztorm-333” dowodzili płk Bojarinow i gen Wiktor Paputin, 
zca sekretarza w MSW; obydwaj zabici w chaotycznej strzelaninie.

491  http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start=0&sid=f58a 
62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.); a także: http://
neonard.republika.pl/alfa.htm (dostęp: 02.08.2014 r.).
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Wśród 18–tu zakładników znajdowało się 7 kobiet i dwoje 
dzieci. Podczas szturmu kilku komandosów zostało ran-
nych. Uwalnianie zakładników przetrzymywanych przez 
terrorystów w autobusach to jedno z podstawowych ćwi-
czeń rosyjskich jednostek specjalnych492. 

30-letni Rosjanin porwał w Moskwie autokar 
z 25-cioma turystami południowokoreańskimi. Negocja-
cje z porywaczem trwały 10 godzin. Porywacz zmniejszył 
w tym czasie okup z 10 do 1 mln dolarów. Po otrzymaniu 
pierwszej raty zwolnił 19-tu zakładników. Atak nastąpił 
w chwili przekazywania kolejnej raty. Pierwszy trafił ter-
rorystę snajper. Bandyta zdążył przed śmiercią strzelić 
kilka razy. Nie zdążył zdetonować przymocowanej na 
piersi bomby. Nikomu nic się nie stało. Cała akcja trwała 
dwadzieścia kilka sekund. Turyści myśleli że są świadka-
mi ćwiczeń493.

10 grudnia 1997 roku 59-letni chory psychicznie 
emeryt porwał samolot z 150-cioma pasażerami lecący 
z Magadanu do Moskwy. Groził wysadzeniem samolotu. 
Komandosi zatrzymali go bez problemu w czasie zwol-
nienia 48 zakładników i próby negocjacji porywacza 
z  przedstawicielami rządu. Borys Jelcyn przekazał ko-
mandosom Alfy gratulacje za sprawną akcję494.

 19 grudnia 33-letni terrorysta porwał szwedzkiego 
dyplomatę i około 19-tej wjechał z nim samochodem na 
teren ambasady. Żądał 100 tys. dolarów okupu. Nego-
cjacje trwały ponad 6 godzin. Około 22-giej dyplomatę 

492 Ibidem.
493 Ibidem. 
494  Ibidem. 
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zastąpił pułkownik służby bezpieczeństwa. O godzinie 
1-szej w nocy komandosi otworzyli ogień. Zginął terro-
rysta i wskutek odniesionych ran – pułkownik495. 

 27 października 1999 r. premier Armenii Wazgen 
Sarkisjan i czterej inni przedstawiciele tamtejszych władz 
zginęli w wyniku strzelaniny w parlamencie, do którego 
wtargnęli uzbrojeni napastnicy. Na specjalną prośbę pre-
zydenta do Erewania przyjechała jednostka Alfa, lecz nie 
została użyta ponieważ napastnicy poddali się496.

Ostatnim z osiągnięć rosyjskiej Alfy było odbicie 
z  rąk czeczeńskich separatystów zakładników przetrzy-
mywanych w moskiewskim Teatrze. Akcja przepro-
wadzona w  56 godzin od wejścia terrorystów na teren 
teatru pokazała jednak brutalność i pochopność władz 
rosyjskich. W wyniku zatrucia Pentanolem zmarło 
ok.  130  osób nie licząc porywaczy. Nieoficjalnie mówi 
się nawet o 300 ofiarach497. 

Wympieł (ros. proporzec, inna nazwa: Specgrupa 
V), powstał w 1981 roku, początkowo jako jednostka da-
lekiego rozpoznania, czyli odpowiedzialna za działania 
rozpoznawcze i dywersyjno-sabotażowe za linią fron-
tu (na tyłach wroga), porwania, ochronę i ewakuację 
obywateli poza granicami USSR, zajmowanie ważnych 

495  http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start=0&sid=f58a 
62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.) oraz: http://
neonard.republika.pl/alfa.htm (dostęp: 02.08.2014 r.).

496  Por. ibidem.
497  Zob. Teatr na Dubrowce - pod lufami terrorystów znalazło się 

700 osób, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/708996,Teatr
-na-Dubrowce-pod-lufami-terrorystow-znalazlo-sie-700-osob (do-
stęp: 02.08.2014 r.).
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obiektów wroga (elektrowni elektrycznych, wodnych, 
atomowych), szkolenie partyzantów we wrogich pań-
stwach oraz ochronę ważnych obiektów przed atakami 
sabotażowymi wroga. Szkieletem grupy byli dawni pra-
cownicy jednostki KGB Zenit498. 

Podczas wojny w Afganistanie, oficerowie Wympieła 
zbierali dane, sabotowali, przenikali do grup, kłócąc je 
miedzy sobą, dostarczając im nieprawidłowych informa-
cji, mordując żołnierzy. W roku 1991 jednostka dosta-
ła dodatkowe zadanie, oczyszczenie ważnych obiektów 
z  terrorystów. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze Wym-
pieła zamienili się w terrorystów, tego typu trening był 
zapewniony przez KGB i właśnie lokalni funkcjonariusze 
KGB i MVD mieli za zadanie znaleźć i zatrzymać ludzi 
z Wympieła499. 

Do zadań ludzi Wympieła należało wtedy zdoby-
wanie informacji o obiektach, przynoszenie próbek 
z zakładów, porywanie ważnych pracowników, akty sa-
botażu. Często Wympieł operował na trzech, czterech 
obiektach jednocześnie i miał kilka zadań do wykona-
nia. Natomiast ochrona obiektów dostawała informacje, 
że wylądowała grupa terrorystów na ich terenie. Każdy 
z funkcjonariuszy, który przeszedł taki kurs, zdobywał 
szerokie doświadczenie500. 

Kandydaci do jednostki najpierw przechodzili 
szerokie testy. Po ich zakończeniu zostawali skiero-

498  http://atplatoon.w.interia.pl/unitwymp.html (dostęp: 02.08.2014 r.).
499  Por.  http://atplatoon.w.inter ia .pl/unitwymp.html (dostęp: 

02.08.2014 r.).
500  Ibidem.
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wani do grupy selekcyjnej. Tam zdawali kolejne testy 
przez 2 miesiące. Każdego ranka niezależnie od pogo-
dy kandydaci przechodzili tor przeszkód na dystansie 
9 km. Następnie, po zrzuceniu w pełnym oporządze-
niu (około 40kg: broń, radiostacja i inne wyposaże-
nie) przechodzili 60–70 km, czasami z pokonywaniem 
przepraw wodnych501. 

Po 2 miesiącach podstawowego przygotowania za-
czynał się drugi etap treningu trwający od 3 do 5 lat, 
obejmujący: ćwiczenia fizyczne, walkę wręcz, przygo-
towanie: ogniowe, minerskie, płetwonurkowe, spado-
chroniarskie, wspinaczkowe, pojazdowe, medyczne, 
radiowe, śledcze, studiowanie planów miast, naukę ję-
zyków obcych, taktyki małych grup. Każdy członek ze-
społu musiał perfekcyjnie strzelać zarówno z własnej 
broni, a także z broni przeciwnika502. 

Na treningach operacji na tyłach wroga zakładano 
różne problemy i rozwiązywano je. Akcje podejmowano 
w zamkniętych dzielnicach, w lesie, w mieście, w terenie 
przemysłowym, w siedzibach organizacji.

Każdy członek miał zdobyte maksymalne wykształ-
cenie obowiązujące w jednostce. Wiek zatrudnionych do 
40 lat. Grupa była dzielona na zespoły po 10–20 osób. 
Zespoły mogły być łączone w większe grupy w przypad-
ku większych operacji503.

Wympieł działa na terenach o wysokim znaczeniu 
gospodarczo–strategicznym m.in. elektrownie atomowe. 

501  Ibidem.
502  Ibidem.
503  Ibidem.
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W 1992 jednostka została włączona w strukturę Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa FR504. 

Agenci Wympieła w latach 1996–1999 inspirowa-
li porwania cudzoziemców i  skłócały ze sobą czeczeń-
skie grupy partyzanckie  – podobnymi sposobami jak 
w  Afganistanie. Doszło do osłabienia umiarkowanych 
przywódców Czeczenii. Dzięki działalności rosyjskich 
SF  – ówczesna czeczeńska autonomia skazana była na 
niepowodzenie. Członkowie Wympieła brali udział 
w odbijaniu terrorystów ze szkoły w Biesłanie505. 

Nieco później podobne formacje utworzono w Sta-
nach Zjednoczo nych. Zadanie zwalczania terroryzmu 
i wszelkich jego przejawów otrzymał Oddział Operacyjny 
Sił Specjalnych, znany jako jednostka Delta Force (Specjal 
Forces Operations Detachment „Delta” – SPOD-D)506. 

Delta powstała 19 listopada 1973 r. z inicjatywy 
płk. Charlesa Beckwitha, który w latach 60–tych dowo-
dził w Wietnamie grupą komandosów Sił Specjalnych 
USA – tzw. „zielonych beretów”507. 

„Delta” (inna nazwa: Combat Applications Gro-
up  – CAG), to elitarna jednostka sił specjalnych armii 
504  Ibidem.
505  Por. ibidem. 
506  J. Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata, Wyd. Książka 

i Wiedza, Warszawa 2007.
507  „Zielone Berety”  – to jednostka założona 19 czerwca 1952 roku, 

przez płk Aaron’a Bank’a pod nazwą 10 th SFGA (Special Force Group 
Airborne). Od 1960 roku żołnierze jednostki noszą zielone berety, od 
których pochodzi ich obecna nazwa. Tworzy ją pięć czynnych Grup 
Sił Specjalnych (Special Force Group). Jednostki te przeznaczone są 
do działań niekonwencjonalnych, rozpoznania i walki z  terrory-
zmem. Żołnierze przygotowani są do roli doradców wojskowych. 
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USA przystosowana do walki z każdym przeciwnikiem 
i w każdych warunkach. Administracja USA nigdy nie 
potwierdziła faktu jej istnienia. „Delta” nie jest zwykłą 
jednostką antyterrorystyczną czy wojskową jednostką 
rozpoznawczą. Ten oddział łączy w sobie obie te specjal-
ności naraz, a także wiele innych, włączając w to wojnę 
partyzancką czy nawet terroryzm w wykonaniu człon-
ków tego oddziału508.

Głównym zadaniem Delty jest ratowanie zakładni-
ków amerykańskich uprowadzonych poza granicami 
USA oraz przeprowadzanie ściśle tajnych operacji na ty-
łach wroga. Kwatera główna oddziału znajduje się w Fort 
Bragg, w Północnej Karolinie509. 

Delta Force składa się z trzech szwadronów: A, B, C. 
Każdy z nich może zostać podzielony na dalsze mniejsze 
jednostki w zależności od potrzeby misji. Żołnierze wy-
posażeni są w najnowocześniejszą broń i sprzęt, będące 
niekiedy w fazie testów (ściśle tajnych)510. 

Debiutem bojowym Delty była Operacja „Orli Szpon”, 
próba odbicia zakładników uwięzionych w am basadzie 
amerykańskiej w Teheranie w kwietniu 1980 roku – oka-

1400-osobową grupę tworzą trzy bataliony, po 383 żołnierzy każdy 
oraz pododdziały dowodzenia i wsparcia. „Zielone Berety” działają 
zwykle w 12-osobowych zespołach. Każda z grup przygotowana jest 
do działań w innym rejonie świata. 

508  Por. K. Jarmoła, Kontrterroryzm, Wydawnictwo AJ-Pres, Gdańsk 2009, 
s. 123.

509  Por. Delta Force. Amerykańska jednostka specjalna, http://www.kon-
flikty.pl/technika-wojskowa/na-ladzie/delta-force-amerykanska-jed 
nostka-specjalna/ (dostęp: 02.08.2014 r.).

510  http : / /www.terror yzm.com/jednostki-spec ja lne/  (dostęp: 
02.08.2014 r.).
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zał się kompletnym fiaskiem, nie była to jednak wina 
oddziału; operacja od początku była źle zaplanowana 
i zakończyła się już we wstępnej fa zie. Następnie były: 
-  odbicie z rąk terrorystów zakładników samolotu ku-

wejckich linii lotniczych (1984)511;
-  operacja „Acid Gambit” (w 1989 roku), której celem 

było uwolnienie z  więzienia Kurta Musa, amerykań-
skiego biznesmena, prowadzącego w  Panamie pirac-
ką stację radiową skierowaną przeciwko dyktatorowi 
gen. Manuelowi Noriedze512;

-  poszukiwanie Mohameda Farah Aidida (w 1993 r.) 
w stolicy Somalii – Mogadiszu513;

-  uwolnienie zakładników z opanowanej przez ter-
rorystów rezydencji ambasadora Japonii w Limie 
w 1997 roku514;

-  polowanie na Talibów i członków al–Kaidy w Afgani-
stanie (2002–2004)515.

Delta brała też udział w czysto wojskowych ope-
racjach na Grenadzie w roku 1983516, w roku 1991517 
operacji „Pustynna Burza” w Iraku, oraz w Somalii 
511  http://www.terroryzm.com/delta-force/ (dostęp: 02.08.2014 r.).
512  J. Szarek, Delta Force. Amerykańska jednostka specjalna, http://www.

konflikty.pl/technika-wojskowa/na-ladzie/delta-force-amerykanska-
jednostka-specjalna/ (dostęp: 02.08.2014 r.).

513  http://www.terroryzm.com/delta-force/(dostęp: 08.08.2014 r.).
514  Ibidem.
515  Por. http://atplatoon.w.interia.pl/unitdelta.html (dostęp:08.08.2014 r.). 
516  Delta Force (SPECIAL OPERATIONS OPERATIONAL DETACH-

MENT, Combat Applications Group), http://www.special-ops.pl/
leksykon/id130,delta-force-special-operations-operational-detach 
ment-combat-applications-group (dostęp: 08.08.2014 r.).

517  Ibidem.
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w roku 1993518, na Haiti w 1994 i w operacji „Wolność dla 
Iraku” (Iraqi Freedom) w 2003 roku519.

W Siłach Zbrojnych USA istnieje również wyspecja-
lizowany oddział pod nazwą Navy Specjal Warfare De-
velopment Group (DevGroup; do połowy lat 90–tych 
występował jako SEAL TEAM VI), wydzielony ze skła-
du jed nostek komandosów morskich, który jest klasycz-
ną jedno stką antyterrorystyczną520. DevGroup to około 
400  operatorów i personelu wsparcia, podzielonych na 
cztery grupy bojowe i jedną szkolną. 

Podobne formacje antyterrorystyczne istnieją także:
-  w ramach policji  – m.in. SWAT521 (Special Weapons 

and Tactics  – w  dosłownym tłumaczeniu: Specjalne 
Wyposażenie i Taktyka)522;

-  w FBI – HRT (Hostage Rescue Team)523;
-  w CIA – Grupa do Zadań Specjalnych (SOG) – super-

tajna paramilitarna formacja CIA524.

518  Ibidem.
519  Ibidem.
520  W języku potocznym żołnierze tej jednostki są nazywani fokami. 

Jednostka Seal wywodziła się z kolei z jednostki UD (Underwater 
Demolition), która prężnie działała w czasie II wojny światowej i pod-
czas konfliktu koreańsko-amerykańskiego, a później: w Wietnamie 
(1963-1975), na Grenadzie (1983), Panamie (1989), Somalii (1993) 
i Afganistanie.

521  Pierwszą tego typu jednostkę (pod nazwą LAPD SWAT) powołano 
w 1967 r. w składzie 15 drużyn, po 4 członków każda. Jej początkowe 
zadania ograniczały się do zabezpieczania policyjnych budynków i po-
mieszczeń, w czasie niepokojów.

522  K. Jarmoła, Kontrterroryzm, Wyd. AJ-Press, Gdańsk 2009, s. 124 – 125.
523  Ibidem, s. 123 – 124.
524  http://www.uop12lat.republika.pl/sluzby_na_swiecie/SOG.htm (do-

stęp: 02.08.2014 r.).
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Według doniesień prasy, w okresie wojny w Iraku 
członkowie SOG działali na terenie północy tego kraju, 
gdzie organizowali partyzantkę kurdyjską, która wska-
zywała drogę amerykańskim żołnierzom dokonującym 
inwazji. Wyszukiwali też cele nadające się do zbombar-
dowania przez amerykańskie samoloty bojowe, tworzyli 
sieć kryjówek dla amerykańskich pilotów na wypadek 
ich zestrzelenia i planowali trasę ich ucieczki z Iraku525. 

Początki SOG sięgają czasów generała Williama Do-
novana zwanego „Dzikim Billem”, kierującego tajnymi 
operacjami prowadzonymi podczas II wojny światowej. 
Podległe mu Biuro Służb Strategicznych wysyłało ko-
mandosów na tyły wroga. CIA, od momentu powstania, 
zawsze dysponowała jednostką paramilitarną, która no-
siła różne nazwy. W kulminacyjnym okresie zimnej woj-
ny dla agencji pracowały setki specjalistów od działań 
paramilitarnych inicjujących zamachy stanu w różnych 
częściach świata526. 

W 1990 roku SOG praktycznie przestała istnieć, pa-
dając ofiarą oburzenia w USA i  na świecie w związku 
z krwawymi interwencjami agencji w obcych państwach. 
Wywodzący się z Kongresu i CIA, rzecznicy ogranicze-
nia wydatków obcięli środki przeznaczone na tajne służ-
by, uważając, że wszystko zrobią satelity szpiegowskie527.

George Tenet, dyrektor CIA, rozpoczął odbudowę 
SOG, kiedy stanął na czele agencji. Ataki z 11 września 
2001 r. tylko przyspieszyły jego wysiłki. W  konfronta-

525  Ibidem.
526  Ibidem.
527  Ibidem.
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cji z al–Kaidą administracja musiała bowiem mieć nie-
konwencjonalne siły zbrojne. To dlatego Prezydent USA 
George W. Bush przeznaczył dodatkowe setki milionów 
dolarów na budżet CIA. Polecił również członkom SOG, 
aby połączyli siły z zagranicznymi służbami wywiadow-
czymi. Upoważnił również szefa CIA do porywania i za-
bijania terrorystów528.

SOG zwiększyło swoją liczebność do kilkuset agen-
tów. Są oni rozlokowani w  Pakistanie, Azji Środkowej, 
Afryce Północnej i Azji Wschodniej. Obecnie agenci 
SOG ćwiczą ataki na instalacje nuklearne wroga529. 

Aby zostać agentem SOG należy mieć za sobą przy-
najmniej 5 letni staż w armii amerykańskiej. Pracowni-
cy CIA zajmujący się rekrutacją odwiedzają regularnie 
nocne kluby w pobliżu baz w poszukiwaniu Zielonych 
Beretów zainteresowanych wykonywaniem niekon-
wencjonalnych zadań i wyższym żołdem. Początkujący 
agent SOG może zarobić ponad 50 tys. USD rocznie (dla 
porównania sierżant w Zielonych Beretach zaczyna od 
41 tys. USD). Jeśli żołnierz podejmuje się misji jego hi-
storia służby jest zmieniana w taki sposób, aby wyglądało, 
że odszedł z wojska lub, że przeniesiono go do cywila530. 

Komandosi, którzy wstępują do CIA na stałe, są wy-
syłani na „farmę”, do centrum szkoleniowego w Camp 
Peary koło Wiliamsburga, w stanie Wirginia. Żołnie-
rze przechodzą tam kurs, który muszą zaliczyć wszy-
scy nowi agenci CIA. Uczą się takich umiejętności, jak 

528  Ibidem.
529  Ibidem.
530  Ibidem. 
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przedostawanie się na terytorium wrogich krajów, prze-
syłanie i  odczytywanie zaszyfrowanych informacji czy 
rekrutacja szpiegów. CIA pragnie, aby agenci wchodzący 
w skład SOG byli w stanie zarówno zdobywać informacje 
jak i wysadzać mosty531. 

Agenci doskonalą również swoje umiejętności, ta-
kie jak strzelanie snajperskie z  różnych rodzajów bro-
ni, zakładanie lądowisk dla samolotów i helikopterów 
na trudno dostępnych obszarach i atakowanie pozycji 
wroga niewielkimi siłami. Niektórzy z nich są wysyła-
ni do tajnego kompleksu formacji „Delta Force” w Fort 
Bragg, gdzie uczą się wysokospecjalistycznych technik 
antyterrorystycznych, m.in. uwalniania agenta wziętego 
jako zakładnika532. 

SOG dysponuje obecnie oddziałami desantowymi, 
które korzystają z małych łodzi motorowych. Poza tym 
agencja może wynajmować statki o dużej ładowności do 
transportu cięższego sprzętu za pośrednictwem kontro-
lowanych przez siebie firm. Z  kolei oddziały powietrz-
ne nazywane przez przedstawicieli Pentagonu „Waffen 
CIA”, mają do dyspozycji małe odrzutowce pasażerskie. 
Inne samoloty transportowe mogą dokonywać zrzutów 
zaopatrzenia dla oddziałów działających w odległych za-
kątkach globu533. 

Państwem najbardziej doświadczonym plagą terro-
ryzmu, i przez to umiejącym go skutecznie zwalczać, 
jest Izrael. W strukturach tego pań stwa bardzo wie-

531  Ibidem.
532  Ibidem.
533  Ibidem.
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le oddziałów zajmuje się przeciwdziałaniem terrory-
zmowi – są to zarówno jednostki armijne (tzw. sajerety), 
jak i policyjne. Najczęściej akcje antyterrorystyczne są 
przeprowadzane przez wojsko wy Sayeret Mat’kal (jed-
nostkę rozpoznawczą Sztabu Generalnego), oraz poli-
cyjny oddział Ya’ma’m534. 

Najbardziej znaną i spektakularną akcję przeprowa-
dzili koman dosi z Sayeret Mat’kal w lipcu 1976 roku, kie-
dy to, w skomplikowanej operacji pod krypt. „Piorun”, 
na terenie Ugandy, odbili przetrzymywanych tam przez 
terrorystów z OWP i RAF zakładników535. 

Sayeret Mat’kal jest jednostką tajną. Na jej temat nie 
ukazują się na ogół żadne ogólnodostępne informacje. 
Jej kadrę dowódcza stanowią żołnierze zawodowi, nato-
miast żołnierzami ogniw szturmowych są poborowi od-
bywający w niej 3–letnią służbę536. 

Z innych, znanych jednostek antyterrorystycznych, 
można jeszcze wymienić537:
534  Por. K. Jałoszyński, Terroryzm i walka z nim we wspólczesnym świecie, 

Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2002, s. 60 i nast.
535  Przeprowadzona akcja (operacja) w Entebbe zakończyła się pełnym 

sukcesem, mimo bardzo dużej odległości od granic Izraela, wrogości 
władz ugandyjskich i ogromnej liczby zakładników. W jednostce tej 
służyło wielu izraelskich przywódców państwowych - m.in. Icchak Ra-
bin, laureat pokojowej Nagrody Nobla, premier Beniamin Netanjahu 
oraz jego brat Jonatan, który zginął 4 VI 1976 r. w czasie brawurowego 
rajdu Sayeret Mat’kal na terytorium Ugandy, w celu odbicia przetrzy-
mywanych na lotnisku w Entebbe obywateli Izraela. 

536  K. Jałoszyński, Terroryzm antyizraelski. Przedsięwzięcia kontrterrory-
styczne w Izraelu, AON, Warszawa 2001, s. 66.

537  http://neonard.republika.pl/squad.htm, (dostęp: 02.08.2014 r.), a tak-
że: Elite Warriors (Law Enforcement) Special Response Units of the 
World, http://books.google.pl/books?id=4rKzAwAAQBAJ&print 
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-  450–osobowy oddział żandarmerii austriackiej 
p.n. COBRA (GEK)538, powstały w 1973 r. do ochrony 
VIP–ów i odbijania zakładników z samolotów, pocią-
gów i autobusów;

-  200–osobowy szwadron z belgijskiego legionu mobil-
nego Żandarmerii Narodowej – ESI (Escadron Special 
d’Intervention);

-  słowacki Lynx; 
-  słoweński Red Panther; 
-  litewski Aras;
-  portugalski GOE;
-  norweski FSK (Forsvarets Specsialkommando);
-  argentyński HALCON (Brigada Especial Operativa Halcon);
-  meksykański ZORROS;
-  nowozelandzki CTT (Counter Terrorist Team).

W Polsce możliwości rozwiązywania spraw zwią-
zanych z terroryzmem posiadają w  pierwszym rzędzie 
pododdziały antyterrorystyczne Policji. Są to: Biuro 
Operacji Antyterrorystycznych (BOA KGP), Samodziel-
ne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji (SPAP) oraz 
Sekcje Antyterrorystyczne (SA)539. 

Biuro Operacji Antyterrorystycznych powstało 
w  lipcu 2003 r. w wyniku połączenia funkcjonujących 

sec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (dostęp: 02.08.2014 r.), 
ponadto: http://www.sztab.org/forum/printview.php?t=37&start 
=0&sid=f58a62431be4021e6d354a73e2911f9f (dostęp: 02.08.2014 r.).

538  J. Weiss, COBRA: Austria’s Special Police Commandos, “Law and Or-
der”, Jul 2009; a także: http://www.hendonpub.com/resources/article 
_archive/results/details?id=2173 (dostęp: 5.07.2014 r.).

539  K. Jarmoła, Kontrterroryzm, Wydawnictwo „AJ – Press”, Gdańsk 2009, 
s. 109 i nast., a także: I. Chloupek, Olsztyńskie SKORPIONY, 
„SPECIAL OPS”, nr 5(18)2012, s. 30.
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w  ramach Centralnego Biura Śledczego dwóch Za-
rządów  – Zarządu Bojowego oraz Zarządu Wsparcia 
Bojowego540. Biuro Operacji Antyterrorystycznych funk-
cjonowało jako centralna jednostka kontrterrorystyczna 
Policji, podległa bezpośrednio I zastępcy KGP. W kwiet-
niu 2004 r. „rozwiązano Biuro Operacji Antyterrory-
stycznych. Komendant Główny Policji podjął decyzję, 
aby centralna jednostka AT przekształciła się w Zarząd 
Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Ko-
mendy Głównej Policji”541, przy czym „zadania jednostki 
nie uległy zmianie”542. W maju 2008 r. na mocy Zarządze-
nia KGP nr 372 z 14 kwietnia 2008 r.543 reaktywowano544 
Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej 
Policji jako centralnej jednostki AT w Polsce545.

Główne zadania Biura to: związane z fizycznym 
zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordy-
nowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakre-
sie, w tym546: 
1)  prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, 

zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów 
terrorystycznych, w szczególności działań o znacz-

540  http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-operacji-antyter/41397,Historia
-BOA.html (dostęp: 28.06.2014 r.).

541  Ibidem.
542  Ibidem.
543  Dziennik Urzędowy z dnia 21 kwietnia 2008 r. nr 8 poz. 47.
544  § 4 ust. 1 pkt 2 lit. d. Zarządzenia KGP nr 372 z 14 kwietnia 2008 r. 

(Dz. Urz. z 2008 r. nr 8 poz 47).
545  http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-operacji-antyter/41397,Historia

-BOA.html (dostęp: 28.06.2014 r.).
546  § 21 ust. 2 Zarządzenia KGP nr 8 z 15 marca 2013 r. (Dz. Urz. z 2013 r. 

poz. 25).
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nym stopniu skomplikowania, a także realizowanych 
w środowisku narażonym na działanie czynnika che-
micznego, biologicznego, promieniowania jonizujące-
go, nuklearnego i materiału wybuchowego; 

2)  prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycz-
nych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki; 

3)  negocjacji policyjnych; 
4)  wykonywanie zadań wspierających działania ochron-

ne podejmowane wobec osób podlegających ochronie; 
5)  wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji 

i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub 
wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności; 

6)  koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia 
działań bojowych, minersko–pirotechnicznych oraz 
negocjacji policyjnych w Policji; 

7)   wykonywanie zadań, specjalnej jednostki interwencyj-
nej, o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW 
z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia 
współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami in-
terwencyjnymi państw członkowskich Unii Europej-
skiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L 210 
z 06.08.2008 r.); 

 W skład BOA wchodzą547: 
 1)  kierownictwo: 
  –  dyrektor biura, 
  –  zastępca dyrektora biura; 
2)  Wydział Bojowy I; 
3)  Wydział Bojowy II; 

547  § 18 ust. 3 Zarządzenia KGP nr 749 z 27 maja 2010 r. (Dz. Urz. z 2010 r. 
nr 6 poz 20).
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4)  Wydział Szkoleniowo-Bojowy; 
5)  Wydział Wsparcia Operacyjnego; 
6)  Wydział Wsparcia Technicznego; 
7)  Zespół Koordynacji Krajowej i Międzynarodowej; 
8)  Jednoosobowe Stanowisko do spraw Opiniodawczo- 

-Doradczych.
Wydziały bojowe realizują zadania bojowe i wspar-

cia bojowego w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia lub 
dokonania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 
w szczególności: 
a)  uprowadzenia środka transportu w: 
  – komunikacji lądowej; 
  – komunikacji wodnej;
  – komunikacji lotniczej; 
b)  zajęcia obiektu, w tym również z przetrzymywa-

niem zakładników;
c)  uprowadzenia osób;
d)  bezpośredniego użycia urządzeń wybuchowych lub 

innych niebezpiecznych środków bądź urządzeń,
e)  zagrożenia lub zamachu na zdrowie, życie lub wolność 

osób chronionych; 
Ponadto wspierają działania jednostek i komórek 

organizacyjnych Policji wymagające użycia sił, środków 
lub metod działania właściwych dla biura, w celu: 
a)  zatrzymania osób uznanych za szczególnie 

niebezpieczne;
b)  zatrzymania członków zorganizowanych grup prze-

stępczych o charakterze zbrojnym; 
c)  zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie zagro-

żenie dla życia lub zdrowia;
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d)  prowadzenia zorganizowanych działań pościgowych;
e)  prowadzenia prac podwodnych;
f)  przeciwdziałania zagrożeniu lub likwidowania zamachu 

na konwój o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa. 
Wspierają także działania ratownicze w sytuacjach 

kryzysowych zagrożenia lub wystąpienia klęsk żywioło-
wych lub awarii technicznych oraz w sytuacjach zagroże-
nia zdrowia lub życia ludzi, w szczególności: 
a)  ratownictwie z powietrza; 
b)  ratownictwie na obszarze wód; 
a także realizują doskonalenie zawodowe policjan-
tów wydziału548. 

Wydział Szkoleniowo–Bojowy realizuje549: 
1)  wykonywanie zadań bojowych i wsparcia bojowego 

w sytuacjach kryzysowych zagrożenia przestępstwem 
o charakterze terrorystycznym, w szczególności: 

a)  uprowadzenia środka transportu w: 
-  komunikacji lądowej;
-  komunikacji wodnej;
-  komunikacji lotniczej;
b)  zajęcia obiektu, w tym z przetrzymywaniem 

zakładników;
c)  uprowadzenia osób;
d)  bezpośredniego użycia urządzeń wybuchowych lub 

innych niebezpiecznych środków bądź urządzeń;
e)  zagrożenia lub zamachu na zdrowie, życie lub wolność 

osób chronionych;

548  Pkt. 1 Załącznika nr 10 do Zarządzenia KGP nr 749 z 27 maja 2010 r. 
(Dz. Urz. z 2010 r. nr 6 poz 20).

549  Pkt. 2, ibidem.
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2)  wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji 
i komórek organizacyjnych KGP wymagających uży-
cia sił, środków lub metod działania właściwych dla 
biura, w celu: 

–  zatrzymania osób uznanych za szczególnie 
niebezpieczne; 

–  zatrzymania członków zorganizowanych grup prze-
stępczych o charakterze zbrojnym;

–  zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie zagro-
żenie dla życia lub zdrowia;

–  prowadzenia zorganizowanych działań pościgowych; 
–  prowadzenia prac podwodnych; 
–  przeciwdziałania zagrożeniu lub likwidowania zamachu 

na konwój o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa; 
3)  wspieranie działań ratowniczych w sytuacjach kryzy-

sowych zagrożenia lub wystąpienia klęsk żywiołowych 
lub awarii technicznych oraz w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia lub życia ludzi, w szczególności: 

–  ratownictwie z powietrza; 
–  ratownictwie na obszarze wód; 
4)  organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodo-

wego dla policjantów biura, w szczególności: 
–  analizowanie potrzeb szkoleniowych biura; 
–  opracowywanie planów i programów kursów i innych 

przedsięwzięć realizowanych w ramach doskonalenia 
zawodowego; 

–  prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia lokalnego; 
5)  uczestnictwo w rekrutacji policjantów – kandydatów 

do służby w pionie bojowym biura oraz ich przygoto-
waniu do realizacji zadań.
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Wydział Wsparcia Operacyjnego realizuje działania 
mające na celu550: 
1)  przygotowywanie, planowanie i organizowanie dzia-

łań biura; 
2)  wykonywanie zadań zespołu taktycznego na potrzeby do-

wodzącego zorganizowanymi działaniami policyjnymi; 
3)  prowadzenie negocjacji policyjnych; 
4)  prowadzenie rozpoznania obiektów i obszarów dzia-

łania biura; 
5)  prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem specjali-

stycznego sprzętu; 
6)  opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją 

służby i pracy biura; 
7)  prowadzenie obsługi kancelaryjnej oraz spraw osobo-

wych policjantów i pracowników biura; 
8)  doskonalenie zawodowe policjantów wydziału. 

Wydział Wsparcia Technicznego realizuje działania 
mające na celu551:
1)  prowadzenie gospodarki materiałowo–technicznej, 

uzbrojenia, wyposażenia oraz środków transportu; 
2)  ochrona siedziby i obiektów szkoleniowych biura; 
3)  pełnienie całodobowych dyżurów w celu zabezpiecze-

nia i ochrony obiektów oraz gromadzenie, przetwarza-
nie i przekazywanie bieżących informacji dotyczących 
stanu gotowości policjantów biura do działań; 

4)  alarmowanie policjantów i pracowników biura oraz 
kierowanie dostępnych sił i środków do działań w try-
bie alarmowym;

550  Pkt 3, ibidem.
551  Pkt 4, ibidem.
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5)  udział w działaniach prowadzonych przez biuro w za-
kresie wyznaczonym przez dowodzącego; 

6)  doskonalenie zawodowe policjantów wydziału. 
Zespół Koordynacji Krajowej i Międzynarodowej 

prowadzi działania mające na celu552:
1)  koordynowanie i sprawowanie merytorycznego nad-

zoru nad przygotowaniem i prowadzeniem w Policji 
działań bojowych, minersko–pirotechnicznych oraz 
negocjacji policyjnych; 

2)  analizowanie przebiegu działań bojowych, minersko–
pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych prowa-
dzonych na terenie kraju i poza jego granicami w celu 
doskonalenia metod i form ich prowadzenia; 

3)  inicjowanie oraz udział w pracach legislacyjnych re-
gulujących doskonalenie systemu organizacji działań 
bojowych, minersko–pirotechnicznych oraz nego-
cjacji policyjnych, określania standardów uzbrojenia 
i wyposażenia, a także metod i form ich działania; 

4)  koordynowanie współpracy międzynarodowej, w tym 
w ramach „platformy ATLAS”, opracowywanie i wdra-
żanie kompatybilnych algorytmów postępowania 
w zakresie techniki i taktyki współdziałania jednostek 
antyterrorystycznych w zwalczaniu terroryzmu. 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Opiniodawczo–
Doradczych wykonuje zadania takie jak553: 
1)  analizowanie stanu prawnego regulującego zakres 

działania biura;

552  Pkt 5, ibidem.
553  Pkt 6, ibidem.
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2)  opiniowanie projektów aktów prawnych i projektowa-
nie nowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania 
i fizycznego zwalczania terroryzmu; 

3)  uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i naradach 
organizowanych w sprawach dotyczących właściwości 
merytorycznej biura; 

4)  opracowywanie projektów odpowiedzi Komendanta 
Głównego Policji na interpelacje i zapytania poselskie 
oraz naczelnych i centralnych organów administra-
cji publicznej dotyczące przeciwdziałania i fizycznego 
zwalczania terroryzmu; 

5)  opracowywanie koncepcji działania jednostek organi-
zacyjnych i komórek organizacyjnych Policji właści-
wych w sprawach fizycznego zwalczania terroryzmu; 

6)  udział w procesie opracowywania programów szkole-
nia i doskonalenia zawodowego policjantów, w zakre-
sie problematyki fizycznego zwalczania terroryzmu, 
na wszystkich poziomach szkolnictwa policyjnego; 

Zadania wspólne dla komórek organizacyjnych biura554: 
1)  stałe podnoszenie wyszkolenia bojowego przez reali-

zację planu doskonalenia zawodowego; 
2)  utrzymywanie stałej gotowości do wykonywania zadań; 
3)  wypracowywanie i doskonalenie nowych form i me-

tod realizacji zadań. 
Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Po-

licji (tzw. SPAP–y) to kilkudziesięcioosobowe jednostki 
antyterrorystyczne w strukturach większości komend 
wojewódzkich Policji, przeznaczone do odbijania za-
kładników i innych zadań na terytorium swojego woje-
554  Pkt 7, ibidem.
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wództwa. Mogą też wykonywać małe i średnie operacje. 
W  szczególnych wypadkach mogą wspierać inne Po-
doddziały Antyterrorystyczne. Posiadają snajperów i ze-
społy minersko–pirotechniczne. Jednostki ze Szczecina 
i Gdańska ćwiczą również operacje wodne555.

Sekcje AT KWP  – to jednostki AT tych komend 
wojewódzkich, które nie posiadają SPAP. Są one zwykle 
mniejsze i mają gorszy, starszy sprzęt od etatowych Po-
doddziałów. Teraz jednak kupowany jest dla nich specja-
listyczny sprzęt AT556.

Obecne zadania tych jednostek to przede wszystkim 
zatrzymywanie niebezpiecznych kryminalistów, kon-
wojowanie ich, ochrona ich procesów sądowych, odbi-
janie osób porwanych dla okupu, rozbrajanie ładunków 
wybuchowych. W momencie pojawienia się zagrożenia 
terroryzmem politycznym, pojawią się nowe zagroże-
nia – podkładanie bomb w miejscach publicznych, bra-
nie zakładników w budynkach i środkach transportu. 

Jednostki AT Policji wykazują obecnie wysoką sku-
teczność w zwalczaniu terroru kryminalnego, tak więc 
uważamy, że w razie pojawienia się ww. zagrożeń, anty-
terroryści policyjni podołają temu wyzwaniu. Nie ozna-
cza to, że należy spocząć na laurach – przeciwnie, należy 
bezustannie poprawiać wyszkolenie i wyposażenie.

555  Pokaz w ramach ćwiczeń SPAP w Szczecinie http://szczecin.nasze 
miasto.pl/artykul/pokaz-w-ramach-cwiczen-spap-w-szczecinie
-zdjecia,1991362,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 07.07.2014); A. Niw-
czyk, Działania przeciwterrorystyczne na morzu, „SPECIAL OPS”, 
nr 4(17)2012, s. 14 – 15.

556  http://atplatoon.w.interia.pl/polskiat2.html (dostęp: 02.06.2014 r.).
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Stąd właśnie oddziały antyterrorystyczne uczą się 
przede wszystkim uwalniania zakładników z różnych 
obiektów, tzn. samolotów, autobusów, pociągów, bu-
dynków, platform wiertniczych, statków itp. Komando-
si mają doskonale opanowaną m.in. umiejętność walki 
w  pomieszczeniach, wspinaczkę miejską, szybkie de-
santy ze śmigłowców, a także posiadają klasyczne prze-
szkolenie wojskowe. 

Z racji pełnienia specyficznych funkcji szkoli się 
ich również na przykład w zakresie tankowania samo-
lotów i uspokajania zakładników. W skład takich jedno-
stek wchodzą też odpowiednio przeszkoleni specjaliści, 
mianowicie: strzelcy wybo rowi, medycy, negocjatorzy, 
łącznościowcy itd., choć najczęściej wszy scy komandosi 
muszą być ekspertami w co najmniej jednej z tych dzie-
dzin. Przede wszystkim jednak muszą oni mieć odpo-
wiednie, rzadkie predyspozycje psychiczne i fizyczne, 
aby sprostać wymaganiom cięż kiego treningu, prowa-
dzonego w jak najbardziej realnych warunkach.

Uzbrojenie oddziałów również odgrywa bardzo dużą 
rolę. Musi być ono różnorodne – zarówno typowo wojsko-
we, jak i znacznie bardziej wyspecjalizowane, przystoso-
wane do określonych sytuacji. Broń antyterrorystów musi 
być niezawodna i  ściśle dopasowana do wykonywa nego 
zadania. Na przykład w celu „oczyszczenia” z terrorystów 
samo lotu pełnego zakładników należy użyć broni nie tyl-
ko wystarczająco celnej na taką odległość, ale i poręcznej, 
a więc m.in. pistoletu maszy nowego; podobnie rzecz się 
ma z amunicją – nie może ona być zbyt sil na, by nie prze-
biła poszycia samolotu i nie rykoszetowała, ale musi gwa-
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rantować eliminację terrorysty. Zarówno broń krótka, jak 
i długa, pistolety, rewolwery, jak i pistolety maszynowe, 
karabinki automatycz ne, karabiny wyborowe, strzelby czy 
też inne środki obezwładniania (granaty ogłuszająco-ośle-
piające, dymne, granatniki) używane przez oddziały spe-
cjalne są wyrobami renomowanych, najlepszych firm 
pro dukujących broń (np. Heckler Koch, Mossberg, Glock, 
Sako, itd.)557.

Wyposażenie służące zwalczaniu terrorystów to nie 
tylko broń pal na, to także różne urządzenia obezwład-
niające, wyspecjalizowane przyrządy służące obserwacji, 
kontroli dostępu, ochrony dostępu, inwi gilacji i detek-
cji, jak też różne pojazdy specjalne. W skład całej gamy 
sprzętu używanego do zwalczania terrorystów wchodzą 
rozmaite celowniki, noktowizory i termowizory, zapory, 
wykrywacze, systemy alarmowe i identyfikacyjne, robo-
ty, systemy komputerowe itp. Umożli wiają one również 
zapobieganie takim przestępstwom i gromadzenie wszel-
kich potrzebnych informacji.

Ponadto, do reagowania w sytuacjach kryzysowych 
(w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi albo ich 
mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego Pol-
ska posiada jeszcze:
-  powstałą w lipcu 1990 roku, Grupę Reagowania Opera-

cyjno-Manewrowego (GROM) lub inaczej Jednostkę 
Wojskową 2305558. Aktualnie oficjalną nazwą jednostki 

557  Por. T. Jarmoła, Kontrterroryzm …, op. cit., s. 182 – 197; I. Chloupek, 
Olsztyńskie SKORPIONY …, op. cit., s. 30; I. Chloupek, SPAP Kraków, 
„SPECIAL OPS”, nr 1(20)2013, s. 32.

558  Potrzebę zorganizowania oddziału zdolnego do wykonywania takich 
zadań sugerował już w 1982 r., po zajęciu przez terrorystów polskiej 
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jest: Jednostka Wojskowa GROM559. Jednostka ta jest 
uważana za jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek 
specjalnych na świecie560;

ambasady w Bernie, generał Edwin Rozłubirski. W polskiej armii ist-
niało wówczas co prawda kilka jednostek specjalnych, ale były one 
przygotowane do typowo wojskowych zadań, zaś policyjne podod-
działy antyterrorystyczne ukierunkowane były z kolei głównie na 
walkę z terrorem o charakterze kryminalnym. Żadne z nich nie były 
też gotowe do przeprowadzenia skomplikowanych operacji antyter-
rorystycznych, zwłaszcza poza granicami kraju, a ich wyposażenie 
i taktyka znacznie odbiegały od najnowszych światowych rozwiązań. 
Na powstanie oddziału, który sprostałby tak trudnym i odpowie-
dzialnym zadaniom trzeba było poczekać jednak jeszcze kilka lat. 
Potrzeba jego istnienia została gwałtownie uświadomiona podczas 
realizacji operacji „MOST”, która polegała na przerzucie rosyjskich 
Żydów, emigrujących przez Polskę do Izraela. W obawie przed od-
wetem islamskich ekstremistów kolejno odmówiło uczestniczenia 
w tym przedsięwzięciu kilka państw - Polska zdecydowała się udzie-
lić pomocy, co było równoznaczne z podjęciem ryzyka narażenia się 
na ataki antyizraelskich terrorystów (m.in. Hezbollah czy Dowódz-
twa Głównego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny). Nie cze-
kano długo - ostrzeżenie przesłano ostrzeliwując w Bejrucie dwóch 
polskich dyplomatów, z których jeden zginął od kul terrorystów. Do 
pomocy w bezpiecznej ewakuacji pozostałego polskiego personelu 
dyplomatycznego, pracowników LOT-u i biura Radcy handlowego 
z Libanu skierowano tam, przez Syrię pułkownika Sławomira Petelic-
kiego. Po powrocie do kraju przedstawił on ówczesnemu ministrowi 
spraw wewnętrznych Krzysztofowi Kozłowskiemu koncepcję powo-
łania do życia specjalnej jednostki wojskowej, zdolnej m.in. chronić 
polskich obywateli w podobnych sytuacjach.

559  Obecna nazwa: Jednostka Wojskowa GROM, została nadana dnia 
30 września 2011 r. Decyzją MON Nr PF-60/Org/SSG/ZoiU-P1 z dnia 
18 marca 2011 r. w sprawie przeformowania jednostek organizacyj-
nych Wojsk Specjalnych.

560  Jednostki specjalne, http://www.terroryzm.com/jednostki-specjalne/ 
(dostęp: 08.08.2014 r.).
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-  Jednostkę Wojskową Komandosów561;
-  Grupę Specjalną Marynarki Wojennej – JW Formoza562;
-  Jednostkę Wojskową Agat563;
-  Jednostkę Wojskową Nil564;
-  Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej565.

Twórcą i pierwszym dowódcą GROM–u był płk Sła-
womir Petelicki566, a kolejnymi: gen. bryg. Marian So-
wiński567, ponownie gen. bryg. Sławomir Petelicki, 
pkł  Zdzisław Żurawski568, płk dypl. Roman Polko569, 
płk Tadeusz Sapierzyński570, ponownie gen. bryg. Roman 

561  Por. I. Chloupek, „Lubliniec”, „SPECIAL OPS”, nr 11/12(7)2010, s. 14 – 26.
562  Por. I. Chloupek, „FORMOZA”, „SPECIAL OPS”, nr 7/8 (5) 2010, 

s. 8 – 25; a także: Chloupek I., JW FORMOZA, „Magazyn Ludzi Akcji 
„SPECIAL OPS”, Wydanie Specjalne 1/2014.

563  Por. A. Krugler, Pierwsze urodziny JW AGAT, „SPECIAL OPS”, 
nr 4(17)2012, s. 10 – 12.

564  Por. M. Piekarski, Zabezpieczenie wojsk specjalnych, „SPECIAL OPS”, 
nr 1(20)2013, s. 16 – 19.

565  Zob. J. Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, 
Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013, s. 208.

566  Gen. bryg. Sławomir Petelicki był dowódcą GROM od 13 lipca 1990 r. 
do 19 grudnia 1995 r. oraz od 6 grudnia 1997 r. do 17 grudnia 1999 r. 
(źródło: I. Chloupek, JW. GROM, Magazyn Ludzi Akcji „SPECIAL 
OPS”, Wydanie Specjalne 1/2014, s. 28).

567  Gen. bryg. Marian Sowiński był dowódcą GROM od 19 grudnia 1995 r. 
do 6 grudnia 1997 r. (źródło: ibidem).

568  Płk Zdzisław Żurawski był dowódcą GROM od 17 września 1999 r. do 
26 maja 2000 r. (źródło: ibidem).

569  Płk dypl. Roman Polko dowodził GROMem od 26 maja 2000 r. do 
11 lutego 2004 r. , a następnie już w randze generała brygady od 24 lu-
tego 2004 r. do 6 września 2006 r. (źródło: ibidem).

570  Płk Tadeusz Sapierzyński był dowódcą GROM od 11 lutego 2004 r. do 
24 lutego 2006 r. (źródło: ibidem).
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Polko, płk Andrzej Kurkowicz571, płk  Piotr Patalong572, 
płk Jerzy Gut573 płk Dariusz Zawdka574, ponownie płk Je-
rzy Gut i płk Piotr Gąstał (od 28 VII 2011)575. Od 1995 
jednostka nosi imię Cichociemnych–Spadochroniarzy 
Armii Krajowej.576

GROM jest elitarną jednostką, liczy kilkuset ofice-
rów i podoficerów zawodowych, wyszkolonych według 
standardów amerykańskich sił specjalnych. Komandosi 
odznaczają się wysoką sprawnością fizyczną i psychicz-
ną oraz wyjątkową wytrzymałością. Są wszechstronnie 
wyszkoleni, zdolni do działania w różnych warunkach 
klimatycznych i terenowych: na lądzie, morzu i w powie-
trzu. Większość jest wykwalifikowanymi sanitariuszami 
lub paramedykami. W jednostce służą także kobiety, ale 
biorą one udział głównie w operacjach wywiadowczych.

GROM nie jest jednostką typowo antyterrorystycz-
ną. Jest natomiast jednostką wyspecjalizowaną w prowa-
dzeniu operacji antyterrorystycznych. Może wykonywać:

571  Płk Andrzej Kurkowicz pełnił funkcję dowódcy GROM od 6 wrze-
śnia 2006 r. do 8 listopada 2006 r. (źródło: ibidem, a także: http://www.
grom.wp.mil.pl/pl/5.html - dostęp: 09.09.2014 r.).

572  Płk  Piotr Patalong dowodził GROMem od 8 listopada 2006 r. do 
25 marca 2008 r. (źródło: ibidem).

573  Płk Jerzy Gut był dowódcą GROM od 25 marca 2008 r. do 24 lipca 
2008  r., a następnie od 6 sierpnia 2010 r. do 18 lipca 2011 r. (źró-
dło: ibidem).

574  Płk Dariusz Zawadka dowodził GROMem od 24 lipca 2008 r. do 
6 sierpnia 2010 r. (źródło: ibidem).

575  Ibidem.
576  K. Jałoszyński (red.), Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terro-

rystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, Collegium Civitas, Wy-
dawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 255-265.
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-  specjalne zadania rozpoznawcze (SR  – Special 
Reconnaissance);

-  typowe akcje dywersyjne (DA  – Direct Action; nisz-
czenie obiektów i sprzętu bojowego przeciwnika, jego 
stanowisk dowodzenia, środków łączności i węzłów 
komunikacyjnych) a także –

-  skomplikowane operacje ratownicze (NEO – ewaku-
acja z pola walki osób postronnych, np. cywili, którzy 
znaleźli się w terenie objętym działaniami zbrojnymi) 
oraz działania ochronne i poszukiwawczo–ewaku-
acyjne (CSAR – Combat serach and Rescue, np. po-
szukiwanie i ewakuacja lotników zestrzelonych nad 
terytorium przeciwnika)577.

Działa w kraju i za granicą. 
Pierwszą znaną akcją GROM–u za granicą był wywóz 

amerykańskich agentów z Iraku (1990 r. operacja „Sa-
mum”), oraz ochrona szefa Pentagonu Williama Perry’ego;
-  W czerwcu 1992 r. GROM został zaangażowany do 

konwojowania tajnych akt przewożonych podczas ak-
cji lustracyjnej578;

-  Mówiło się także o udziale komandosów z GROM–u 
w aresztowaniu i zajęciu siedziby szefów Art–B – Bogu-
sława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego579;

577  Zob. K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bo-
jowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Wyd. WszPol, 
Szczytno 2011, s. 201 – 202.

578  Por. J. Rybak, GROM.PL. Tajne operacje w Afganistanie, Zatoce Per-
skiej i Iraku, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2005, s. 28 – 30, 
H. Królikowski, Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Gdański Dom Wydawniczy, 
Gdańsk 2002, s. 66.

579  Por. ibidem, s. 27 – 28.
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-  Sprawdzianem możliwości jednostki był jej udział 
w międzynarodowej operacji „Przywrócić Demokra-
cję” (Restoration of Demokracy) na Haiti (paździer-
nik  – grudzień 1994 r.), gdzie polscy komandosi po 
raz pierwszy współdziałali z żołnierzami amery-
kańskimi (Special Forces Group; brali m.in. udział 
w ochronie specjalnego wysłannika ONZ ds. Haiti – 
Lahdara Brahimi i delegacji Białego Domu, której 
pokazywano najbardziej zaniedbane i najniebezpiecz-
niejsze dzielnice)580;

-  Kilkakrotnie komandosi z GROM–u prowadzili też 
operacje na Bałkanach581. Od grudnia 1996 roku 
GROM (53  żołnierzy pod dowództwem płk. Sowiń-
skiego) wchodził w skład sił ONZ nadzorujących 
serbsko–chorwackie porozumienie pokojowe we 
Wschodniej Słowenii582;

-  W 1999 r. grupa ochraniała między innymi szefa 
tzw. misji weryfikacyjnej OBWE w Kosowie, Wilia-
ma G. Walkera oraz zastępcę wojskowego szefa misji, 
brytyjskiego generała Johna Drewienkiewicza;

-  Od wiosny do jesieni 2002 r. 60 komandosów działało 
w Afganistanie, Kuwejcie i Zatoce Perskiej, a w kwiet-

580  Por. ibidem, s. 31 - 34, H. Królikowski, Wojskowa Formacja Specjalna 
GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Gdański 
Dom Wydawniczy, Gdańsk 2002, s. 73 – 93.

581  Por. J. Rybak, Komandosi. Jednostki specjalne Wojska Polskiego, Dom 
Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2003, s. 99.

582  W czerwcu 1997 r. ujęli m.in. słynnego „rzeźnika z Vukovaru” – spraw-
cę masakry 260 mężczyzn we wsi Ovcara - Slavko Dokmanovicia.
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niu 2003 r. żołnierze GROM–u uczestniczyli w woj-
nie583 oraz siłach stabilizacyjnych w Iraku584;

-  Za jeden z większych sukcesów GROM–u uzna-
je się pojmanie w Sławonii zbrodniarza wojennego 
Slavko Dokmanovicia585.

Jednostka Wojskowa Komandosów  – rodowód jed-
nostki sięga 1957 roku, kiedy to w Krakowie powstała 
kompania rozpo znawcza stacjonująca w koszarach 16. Ba-
talionu Szturmowo-Rozpoznawczego. Na przestrzeni 
lat jednostka zmieniała swoją lokalizację (Dziwnów na 
wyspie Wolin) oraz charakter organizacyjny (z  kompa-
nii prze istaczając się w 1. Batalion Szturmowy). W roku 
1986 przeniesiona została do Lub lińca na Górnym Śląsku. 
W dniu 8 paździer nika 1993 roku Szef Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego wydał Zarządzenie nr 79/org. o sfor-
mowaniu nowej jednostki: 1. Pułku Specjalnego586.

Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca był jed-
nostką podległą bezpośrednio Dowódcy Wojsk Specjal-
nych przeznaczoną do prowadzenia działań specjalnych 
583  M.in. ochraniali tamę Mukarayin, położoną ok. 100 km na 

płn.-wschód od Bagdadu oraz zdobyli instalacje roponośne w por-
cie Umm Kasr. W  sumie od lutego do września 2003 r. komando-
si z  GROM przeprowadzili w Iraku 60 skomplikowanych operacji. 
Z  sukcesami tez tropili najbliższych współpracowników Saddama 
Husajna; złapali dwóch z nich, w „talii kart” umieszczonych – według 
gen. Petelickiego – pod nr 14 i 44.

584  Według informacji z 13 VI 2005 r. zginęło dotychczas 7 żołnierzy tej 
jednostki. Z tego 2 już po zakończeniu służby w GROM-ie, kiedy wró-
cili do Iraku jako pracownicy amerykańskiej firmy ochroniarskiej.

585  http://www.tvp.info/4983612/informacje/polska/pplk-piotr-gastal-
nowym-dowodca-grom/ (dostęp: 10.06.2014 r.).

586  I. Chloupek, JW. KOMANDOSÓW, „Magazyn Ludzi Akcji „SPECIAL 
OPS”, Wydanie Specjalne 1/2014, s. 31.
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w kraju i poza jego granicami w warunkach pokoju, kry-
zysu i wojny587.

Z dniem 1 października 2011 roku 1. Pułk Specjal-
ny Komandosów przeformowany został do nowego etatu 
i otrzymał nazwę Jednostka Wojskowa Komandosów. JWK 
jest oddziałem specjalnym przeznaczonym do realizacji 
pełnego spektrum operacji w środowisku lądowym. JWK 
specjalizuje się w następujących obszarach działalności:
1)  Rozpoznanie specjalne.
2)  Akcje bezpośrednie, szczególnie o cha rakterze 

dywersyjnym.
3)  Wsparcie militarne.
4)  Działania niekonwencjonalne588. 

Grupą specjalną Marynarki Wojennej jest 
JW Formoza  – wcześniej funkcjonowała jako Wydział 
Działań Specjalnych, częściej jako Wydział Płetwonur-
ków JW 2808 (3 Flotylli Okrętów), później jako Grupy 
Specjalne Płetwonurków następnie jako Morska Jednost-
ka Działań Specjalnych Formoza (JW. 4026)589. Decyzją 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2011 r.590 
JW. 4026 występuje oficjalnie jako JW. FORMOZA591.

Formoza592 powstała w 1974 roku. Jej pierwszym do-
wódcą był kmdr dypl. w st. sp. Józef Rembisz. W 1974 
587  http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=2102 (dostęp: 05.05.2014 r.).
588  Por. I. Chloupek, JW. KOMANDOSÓW …, op. cit., s. 37.
589  Por. I. Chloupek, JW.FORMOZA, „Magazyn Ludzi Akcji „SPECIAL 

OPS”, Wydanie Specjalne 1/2014, s. 40 – 47.
590  Decyzja MON nr Pf-60/Org/SSG/ZOiU-P1 z 18 marca 2011 r. w spra-

wie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych.
591  Por. I. Chloupek, JW FORMOZA…, op. cit., s. 47.
592  Nazwa jednostki pochodzi od potocznej nazwy starej torpedowni 

Nr  1 w Zatoce Gdańskiej. Uchodźcy z Wietnamu, którzy mieszkali 
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powstał Zespół Badawczy ds. Płetwonurków Morskich. 
Miał on opracować koncepcję organizacji i formowa-
nia specjalnego dywizjonu płetwonurków morskich. 
Jednostka miała się składać z trzech sekcji płetwonur-
ków bojowych, sekcji technicznej i kierownictwa. Trze-
ba było zmienić regulaminy, nurek nie mógł zejść pod 
wodę bez linki asekuracyjnej. Ten przepis udało się omi-
nąć. Podstawowym zespołem jest para, aby się wzajem-
nie zabezpieczać, trzy pary tworzą grupę specjalną, pięć 
grup – sekcję. 

Na początku w jednostce służyli żołnierze z poboru, 
dziś jest to formacja całkowicie zawodowa, co zwiększa 
jej efektywność działania. Zachowano trzyletni system 
szkolenia, np. w pierwszym roku trenuje się głównie 
strzelanie, pływanie na duże odległości, prowadzenie po-
jazdów, doskonali się język obcy593. 

We wrześniu 1987 roku jednostka zmieniła nazwę na 
Wydział Działań Specjalnych, a w 1990 powstały Grupy 
Specjalne Płetwonurków. Jednostka ta ma niesłychaną 
moc rażenia, dwóch płetwonurków może zatopić albo 
opanować okręt nieprzyjaciela, kilkunastu zaś może 
unieruchomić nawet duże zgrupowanie okrętów594.

Formoza nie jest samodzielną jednostką wojskową, 
stacjonuje w Gdyni. Podlega dowódcy Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych (GOR), wchodzącej w skład 3. Flotylli 

tam w latach 60., nadali temu miejscu starą nazwę Tajwanu. Obecnie 
znajduje się tam centrum szkolenia płetwonurków MW i początkowe 
gniazdo tej jednostki.

593  http://www.sztab.org/portal/jednostka-wojskowa-formoza/ (dostęp: 
05.07.2014 r.).

594  Zob. I. Chloupek, JW FORMOZA …, op. cit., s. 40 – 48.
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Okrętów w Gdyni. „Formoza” najczęściej współpracuje 
z  oddziałem wodnym GROM-u, kompanią płetwonur-
ków 1. Pułku Specjalnego oraz niektórymi swoimi odpo-
wiednikami w marynarkach wojennych państw NATO595. 

Jednostkę Wojskową AGAT utworzono na mocy 
decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 
2011 r.596. Jednostka sformowana została w oparciu o za-
soby osobowe rozformowanego Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. Z dniem 1 lip-
ca 2011 roku weszła w podporządkowanie Dowództwa 
Wojsk Specjalnych597. 

Jednostka Wojskowa AGAT jest jednostką specjalną 
przeznaczoną do wsparcia operacji specjalnych, w tym 
do prowadzenia lądowych akcji bezpośrednich, wsparcia 
militarnego i ochrony infrastruktury krytycznej. W swo-
jej strukturze posiada zespoły szturmowe, pododdziały 
wsparcia przeciwpancernego, przeciwlotniczego, rozpo-
znania skażeń, naprowadzania lotnictwa i ognia artylerii598.

Jednostka Wojskowa NIL powstała 2 grudnia 
2008  roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Za-
bezpieczenia Wojsk Specjalnych. Z dniem 1 października 
2011 roku Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpie-
czenia Wojsk Specjalnych przeformowana została do no-
wego etatu i otrzymała nazwę Jednostka Wojskowa NIL. 

595  Por. I. Chloupek, JW FORMOZA …, op. cit., s. 40 – 48.
596  Decyzja MON nr Pf-60/Org/SSG/ZOiU-P1 z 18 marca 2011 r. w spra-

wie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych.
597  Por. I. Chloupek, JW AGAT, „Magazyn Ludzi Akcji „SPECIAL OPS”, 

Wydanie Specjalne 1/2014, s. 53.
598  Ibidem, s. 54.
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Jest jednostką specjalną przeznaczoną do przygotowania 
funkcjonowania systemów dowodzenia i łączności, roz-
poznania oraz zabezpieczenia logistycznego WS. Zasad-
nicze obszary działalności Jednostki Wojskowej NIL599:
1)  Zabezpieczenie informacyjne operacji specjalnych 

poprzez wydzielenie elementów wsparcia dla zada-
niowych zespołów bojowych oraz komponentów 
wojsk specjalnych;

2)  Zabezpieczenie systemu dowodzenia i kierowania 
komponentów wojsk specjalnych w misjach i opera-
cjach realizowanych w ramach kontyngentów i zobo-
wiązań sojuszniczych;

3)  Organizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego 
na potrzeby funkcjonowania jednostek wojsk specjal-
nych oraz realizacji operacji specjalnych;

4)  Zabezpieczenie finansowe i logistyczne jednostki oraz 
Dowództwa Wojsk Specjalnych;

5)  Realizowanie zakupów na potrzeby wojsk specjalnych.
Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej 

(w Warszawie i Mińsku Mazowieckim) są szkolone i wy-
posażane zgodnie ze standardami dla sił policji wojskowej, 
wykorzystywanych w połączonych operacjach NATO600. 

Formacje te są również uży wane do służby w kraju 
i w misjach zagranicznych. Polska żandarmeria aktyw-

599  http://www.jw4724.wp.mil.pl/pl/19.html (dostęp: 05.07.2014 r.)
600  Wyposażenie OS ŻW, o którym mowa stanowią: karabinki Beryl 

i AKMS, pistolety maszynowe MP-5 i MP-9, karabiny SAKO z przy-
stawkami noktowizyjnymi. Ich żołnierze poruszają się pojazdami 
Land Rover i Dzik. Uczestniczyli w misji stabilizacyjnej w Kongu. OS 
ŻW Warszawa, jako jedna z dwóch jednostek specjalnych w Polsce, 
stosuje system bojowy „Corner Shot”.
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nie uczestniczyła i uczestniczy w misjach pokojowych 
i  stabilizacyjnych pod auspicjami NATO, ONZ, UE. 
Żandarmi pełnili m.in. służbę w  Iraku, Syrii, Libanie, 
Demokratycznej Republice Konga i w Czadzie. Aktual-
nie są obecni w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie oraz 
w Kosowie601. 

Obecnie formacja tworzy trzon Wielonarodowe-
go Batalionu Policji Wojskowej NATO (obok Polaków 
w skład Batalionu wchodzą pododdziały policji wojsko-
wych Chorwacji, Czech i Słowacji). Polska ŻW wydziela 
także pododdziały do Grup Bojowych Unii Europejskiej 
oraz Sił Odpowiedzi NATO. Posiada ponadto status part-
nera Europejskich Sił Żandarmerii602. 

Zakres działania oddziałów specjalnych ŻW obej-
muje wykonywanie zadań określonych w art. 3 i 4 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych, a ponadto603: 
1)  zapewnienie wsparcia policyjnego jednostkom Sił 

Zbrojnych RP biorących udział w misjach i operacjach 
poza granicami kraju jak również prowadzenie samo-
dzielnych działań operacyjnych; 

2)  realizowanie zadań wsparcia oddziałów Sił Zbroj-
nych RP i sił MSWiA dotyczących działań prze-
ciwko terroryzmowi, a także związanych z ochroną 
obiektów i instalacji ważnych dla bezpieczeństwa 

601  http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej- 
warszawa/news,24374,sluzba-wiezienna-na.html (dostęp: 05.07.2014 r.).

602  http://www.zw.wp.mil.pl/pl/13.html (dostęp: 05.07.2014 r.).
603  http://web.archive.org/web/20070225115300/www.zw.wp.mil.pl/ 

index.php?go=os (dostęp: 05.07.2014 r.).
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Państwa oraz zapobieganiem klęskom żywiołowym 
i likwidacją ich skutków w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych; 

3)  zapewnienie w ramach HNS wsparcia policyjnego 
wojsk sojuszniczym na terytorium RP; 

4)  realizacja zadań wynikających z „Celów Sił Zbrojnych 
NATO” i „Wymagań Długoterminowych dla RP”; 

5)  prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych na 
potrzeby ŻW. 

W obecnych czasach, w związku z coraz większym 
rozwojem terro ryzmu, utrzymywanie w różnych krajach 
jednostek antyterrorystycz nych stało się niestety nie-
zbędne. Wszystkie te oddziały bardzo inten sywnie współ-
pracują ze sobą, wymieniając doświadczenia i zdobyte 
in formacje, wspólnie się szkoląc i wypracowując nowe, 
lepsze metody działania; bardzo często też przeprowa-
dzają wspólne akcje skierowane przeciwko terrorystom. 
Wzajemna współpraca i kooperacja w tym zakresie jest 
koniecznością – szczególnie wspólne zbieranie i wymia-
na informacji dotyczących grup terrorystycznych.



rozdział 7 
prawne aspekty walki 

z terroryzmem

Współpraca międzynarodowa państw w zakresie przeciw-
działania, zwalczania i karania sprawców aktów terroryzmu 
nie jest czymś nowym. Opiera się ona głównie na wiążą-
cych swymi postanowieniami państwa strony umowach 
(konwencjach) międzynarodowych oraz rezolucjach604. 
604  Nazwy nadawane umowom międzynarodowym są różnorodne. 

Z prawnego punktu widzenia nazwa umowy nie ma znaczenia. Stano-
wi o tym definicja przyjęta w Konwencji Wiedeńskiej o prawie trakta-
tów (umów) międzynarodowych podpisana 23 maja 1969 r. (Dz.U. RP 
z 1990 r., nr 74 poz. 439 i 440). Do umów międzynarodowych zalicza 
się: traktat, konwencję, deklarację, protokół, pakt, statut, kartę, kon-
stytucję, konkordat itp. W odróżnieniu od konwencji, rezolucje nie 
są prawnie wiążące, ani też, nie stanowią źródła jakichkolwiek praw 
i obowiązków. Są raczej formą politycznego nacisku i wskazaniem 
tendencji do uregulowania pewnej materii prawnej skierowanej do 
państw lub państwa za pośrednictwem organizacji międzynarodo-
wej. Wyrażają one opinię społeczności międzynarodowej w pewnych 
sprawach i skutkują często uchwaleniem konwencji regulującej wska-
zaną problematykę.
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IV konwencja haska z 18 października 1907 roku605 
po raz pierwszy uregulowała kwestie prawne związa-
ne z terrorem i terroryzmem. Regulacje te dotyczyły 
praw i zwyczajów wojny lądowej. Głównie oparto się na 
uzgodnieniach, że strony walczące nie mają nieograni-
czonego prawa wyboru środków szkodzenia przeciw-
nikowi (art.  22) oraz, że wzbronione jest atakowanie 
w  jakikolwiek sposób bezbronnych miast, wsi, domów 
mieszkalnych i budowli (art. 25). 

Natomiast inicjatorką nad zagrożeniem terrory-
stycznym na świecie była międzynarodowa Komisja Pra-
wa, która powstała na konferencji naukowej w La Paz 
w 1919 r. W wyniku ukonstytuowania się Komisji Prawa 
w dniach 26 – 29 lipca 1926 r w Brukseli zorganizowano 
konferencję pod patronatem Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Prawa Karnego (International Association 
Penal Law). Wówczas to, po raz pierwszy, zaproponowa-
no i przyjęto definicję terroryzmu międzynarodowego, 
stwierdzając, że jest nim: „czyn bezprawny, gwałcący po-
rządek międzynarodowy”606.

W rok później, na podobnej konferencji w Warszawie, 
(1–5 listopada 1927 r.) definicję terroryzmu „rozszerzono 
o element umyślnego środka mogącego prowadzić do wy-
wołania powszechnego zagrożenia oraz ustalono, ze terro-

605  Dz.U. z 1926 r., nr 21 poz. 160.
606  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy zwalczania i zapobie-

gania terroryzmowi, Zeszyty Naukowe nr 5, Nauka – Praktyka – Re-
fleksje, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
APEIRON, Kraków 2011, s. 22; a także: D. J. Mierzejewski, Bezpieczeń-
stwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2011, s. 158.
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ryzm ma być ścigany w ramach zasady represji światowych 
(niezależnie od miejsca ataku i narodowości sprawcy)”607.

Jednak dopiero po zamachu na króla Jugosławii 
Aleksandra i francuskiego ministra spraw zagranicznych 
Luisa Barthou w Marsylii 9 października 1934 r. problem 
terroryzmu stał się rozpatrywany szeroko na gruncie 
europejskim. Tym samym już nie tylko wąskie gremia 
naukowców dyskutowały o terroryzmie, ale i mobiliza-
cja społeczeństwa Europy wzmogła nacisk na polityków. 
Wynikiem był wstępny projekt międzynarodowej kon-
wencji Ligi Narodów dotyczącej przeciw działania popeł-
nianiu przestępstw terrorystycznych608. 

 Następnie, 10 października 1936 r. Liga Narodów 
przyjęła rezolucję, zakazującą jakichkolwiek form „przy-
gotowywania lub dokonywania zamachu terrorystyczne-
go na życie lub wolność osoby uczestniczącej w pracach 
zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych”609. 
Również wezwano państwa do karania zamachowców 
za czyny mające międzynarodowy charakter i popełnio-
ne niezależnie od miejsca przebywania sprawcy, miejsca 
dokonania zamachu czy też obywatelstwa zamachowca 
lub pokrzywdzonego610. 

W rok później, 16 listopada 1937 roku w Genewie Liga 
Narodów, przyjęła konwencję międzynarodową „O zapo-
607  Ibidem, s. 21 – 22.
608  Por. http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/konwencje.php (dostęp: 

05.07.2014 r.).
609  J. Depo, Terroryzm międzynarodowy. Polska w koalicji antyterrory-

stycznej [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, Wyd WSBPiI „Apeiron”, 
Kraków 2010, s. 109.

610  Por. D. J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach prze-
mian globalizacyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 160.
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bieganiu i zwalczaniu terroryzmu” (Convention on the 
Prevention and Punishment Terrorism), która określała 
pojęcie terroryzmu611 oraz „zawierała zasady ścigania i ka-
rania sprawców. Zgodnie z jej postanowieniami miało na-
stąpić rozszerzenie zakresu przestępstw, których sprawcy 
podlegają ekstradycji o przestępstwa określone w konwen-
cji jako akty uznane za terroryzm międzynarodowy”612.

W 1976 r. na sesji Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Prawa Karnego w Madrycie uznano, że: „terroryzm, 
który «równa z ziemią» społeczność międzynarodową 
i  prawa człowieka, wyłącza jego sprawców poza prawa 
całej ludzkości. Międzynarodowi terroryści są więc wro-
gami ludzkości”613. 

Ostatni w XX wieku, XV Kongres tego stowarzyszenia, 
odbył się w Budapeszcie we wrześniu 1999 r. i  dotyczył 
zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Konwencje i rezolucje antyterrorystyczne ONZ614 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) po II woj-
nie światowej przygotowała 14 konwencji antyterro-

611  Konwencja Genewska Ligi Narodów z 1937 r. określa terroryzmem 
„każdy akt przestępczy skierowany przeciwko państwu i mający na celu 
lub liczący się z wywołaniem strachu w umysłach konkretnych osób, grup 
osób lub całego społeczeństwa”. Za: K. Kozłowski, Terroryzm jako zagro-
żenie państwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane za-
gadnienia, red. naukowa S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2009, s. 299.

612  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy…, op. cit., s. 22  – 23; 
Konwencję podpisały 24 państwa (w tym Polska), ale ratyfikował ją 
tylko jeden kraj – Indie, i z tego też powodu nigdy nie weszła w życie.

613  Cyt. za: J. Muszyński, Terroryzm polityczny, Warszawa 1981, s. 139. 
614  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy…, op. cit., s. 24.
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rystycznych wraz z protokołami dodatkowymi oraz 
przyjęciem kilkunastu kierunkowych rezolucji. Są to:
-  Konwencja w sprawie morza pełnego, przyjęta na konfe-

rencji w Genewie 29 kwietnia 1958 r., która w art. 15 prze-
widuje możliwość dokonania aktu piractwa przez załogę 
lub pasażerów statku morskiego i powietrznego615;

-  Konwencja o przestępstwach i niektórych innych bez-
prawnych aktach dokonanych na pokładzie samolo-
tu (Convention on Offences and Certain Other Acts 
Committed on Board Aircraft; podpisana w Tokio 
14 września 1963 r.)616;

-  Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia stat-
kami powietrznymi (Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft; Haga 16 grudnia 1970 r.)617;

-  Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciw-
ko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego (Convention for 
the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 
Civil Aviation; Montreal 23 września 1971 r.)618;

615  Tekst polski: Dz.U. z 1963 r., nr 33 poz. 187.
616  Dz.U. z 1971 r., nr 15 poz. 147.
617  Artykuł 5 ust. 2 Konwencji przyjmuje, że statek powietrzny jest w lo-

cie od momentu, gdy jego „załadowanie zostało zakończone i wszystkie 
drzwi zostały zamknięte aż do czasu., gdy jedne z tych drzwi zostały 
otwarte w celu wyładowania”. (Dz.U. z 1972 r., nr 25 poz. 181).

618  Art. 1 Konwencji stanowi: „1/ Popełnia przestępstwo każda osoba, która 
bezprawnie i umyślnie: a) dokonuje aktu przemocy wobec osoby znaj-
dującej się na pokładzie statku powietrznego będącego w  locie, jeżeli 
czyn ten może zagrażać bezpieczeństwu tego statku powietrznego; lub 
b) niszczy statek powietrzny będący w służbie lub powoduje jego uszko-
dzenie, które czyni go niezdolnym do lotu lub które może stworzyć za-
grożenie jego bezpieczeństwa w locie; lub c) umieszcza lub powoduje 
umieszczenie w  jakikolwiek sposób na statku powietrznym będącym 
w służbie urządzeń lub substancji, które mogą ten statek zniszczyć lub 
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-  Konwencja o zapobieganiu i karaniu za przestępstwa 
wobec osób korzystających z ochrony międzynarodo-
wej, w tym przeciwko przedstawicielom dyplomatycz-
nym (Convention on the Prevention and Punishment 
of Crimes Against Internationally Protected Persons; 
Nowy Jork 14 grudnia 1973 r.)619;

-  Konwencja o zakazie brania zakładników (Internatio-
nal Convention Against the Taking of Hostages; Nowy 
Jork 17 grudnia 1979 r.)620;

spowodować jego uszkodzenie czyniące go niezdolnym do lotu lub 
stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie; albo d)  niszczy lub 
uszkadza lotnicze urządzenia nawigacyjne lub zakłóca ich działanie, 
jeżeli czyn taki może zagrozić bezpieczeństwu statku powietrznego 
w locie; lub e) przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, stwa-
rzając w ten sposób zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego 
w locie. 2/ Popełnia także przestępstwo każda osoba, która: a) usiłuje po-
pełnić którekolwiek z przestępstw wymienionych w ustępie l niniejszego 
artykułu lub b) współdziała z osobą, która popełnia lub usiłuje popełnić 
takie przestępstwo”. (Dz.U. z 1976 r., nr 8 poz. 37).

619  Zgodnie z tą konwencją ochrona taka przysługuje głowom państw, 
szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych i członkom ich ro-
dzin, gdy znajdują się poza granicami swojego państwa, jak też dy-
plomatom i  przedstawicielom organizacji międzynarodowych. Za 
przestępstwo uznaje zaś: „a) zabójstwo, uprowadzenie lub inną na-
paść na osobę lub wolność osoby korzystającej z ochrony międzyna-
rodowej, b) gwałtowną napaść na siedzibę, prywatne mieszkanie lub 
środek transportu osoby korzystającej z ochrony międzynarodowe, 
mogącą zagrażać osobie lub jej wolności, c) groźbę popełnienia takiej 
napaści, d) czyn stanowiący współuczestnictwo w popełnieniu takiej 
napaści”. W stosunku do Polski konwencja ta weszła w życie 13 stycz-
nia 1983 r. (Dz.U. z 1983 r., nr 37, poz. 168).

620  Konwencja weszła w życie 3 czerwca 1983 r. jej stronami jest 
167  państw; Polska ratyfikowała ją 13 marca 2000 r. (Dz.U. nr 106, 
poz. 1123). Art. 1 Konwencji stanowi: przestępstwo brania zakładni-
ków popełnia każdy, kto zatrzymuje lub przetrzymuje i grozi zabiciem, 
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-  Konwencja o ochronie fizycznej materiałów nuklear-
nych (Convention on the Physical Protection of Nuc-
lear Material; Wiedeń i Nowy Jork 3 marca 1980 r.)621;

-  Konwencja o prawie morza (United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea – UNCLOS; z Montego Bay, 
10 grudnia 1982 r.), ustanawiająca m.in. obowiązek 
współpracy w zwalczaniu piractwa na morzach622;

zranieniem albo dalszym przetrzymywaniem innej osoby w celu wy-
muszenia od strony trzeciej (państwa, międzynarodowej organizacji 
międzyrządowej, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób), dzia-
łania lub powstrzymania się się od określonego działania jako wyraź-
nego lub dorozumianego warunku zwolnienia zakładników.

621  Konwencja ta, w art. 7 za przestępstwo uważa: „umyślne działanie bę-
dące: 1/ aktem nielegalnego pozyskania, posiadania, używania, prze-
kazywania, przetwarzania, pozbycia się lub rozproszenia materiałów 
jądrowych, co powoduje lub może spowodować śmierć lub ciężkie 
uszkodzenie ciała jakiejkolwiek osoby albo znaczne szkody material-
ne; 2/ kradzieżą lub rabunkiem materiałów jądrowych; przywłaszcze-
niem lub uzyskaniem w drodze oszustwa materiałów jądrowych; 
3/ aktem żądania wydania materiałów jądrowych pod groźbą użycia 
siły lub przy użyciu siły albo jakiejkolwiek innej formy zastraszenia”. 
Przestępstwem jest również „grożenie użyciem materiałów jądrowych 
dla spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń jakiejkolwiek oso-
by albo znacznej szkody materialnej lub […] dla zmuszenia osób fi-
zycznych lub prawnych, organizacji międzynarodowej lub państwa do 
podjęcia albo powstrzymania się od podjęcia jakiegokolwiek działa-
nia”. (Dz.U. z 1983 nr 37 poz. 168 oraz Dz.U. z 1989, nr 17 poz. 93).

622  Artykuł 101 konwencji za piractwo uważa jakiekolwiek z następują-
cych czynów: a) bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub grabieży po-
pełniony l celów osobistych przez załogę lub pasażerów prywatnego 
stad lub samolotu i wymierzony: na morzu otwartym - przeciwko in-
nemu statkowi morskiemu lub powietrznemu, przeciwko osobom lub 
mieniu znajdującemu się na takim statku morskim lub powietrznym; 
przeciwko statkowi morskiemu lub powietrznemu, osobom lub mie-
niu w miejscu nie podlegającym jurysdykcji żadnego państwa; b) akt 
dobrowolnego uczestnictwa w działaniu statku morskiego lub po-
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-  Protokół o zwalczaniu bezprawnych aktów przemocy 
w portach lotniczych służących międzynarodowemu 
lotnictwu cywilnemu (Protocol for the Suppression of 
Unlawful Acts of Violence at Airports Serving Interna-
tional Civil Aviation; Montreal 24 lutego 1988 r.);

-  Konwencja o przeciwdziałaniu bezprawnym czynom 
przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (Conven-
tion for the Suppression of Unlawful Acts Against the 
Safety of Maritime Navigation; Rzym 10 marca 1988 r.)623;

-  Protokół dodatkowy do Konwencji Montrealskiej 
z 24 grudnia 1988 r. o zwalczaniu bezprawnych aktów 
przeciwko stałym platformom zlokalizowanym na szel-
fie kontynentalnym (Protocol for the Suppression of Un-
lawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located 
on the Continental Shelf; Rzym 10 marca 1988 r.)624; 

-  Konwencja o  znakowaniu plastikowych substancji wy-
buchowych w celach ich wykrywania (Convention on 
the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of 
Identification; Montreal, 1 marca 1991 r.)625;

wietrznego z wiedzą o faktach, które nadają mu charakter pirackiego 
statku morskiego lub powietrznego; c) podżeganie lub umyślne uła-
twianie czynu opisanego pod literami a oraz b.

623  Tekst polski: Dz.U. z 2000 r., nr 129, poz. 635.
624  Dz.U. z 2000 r. , nr 22, poz. 211.
625  Konwencja wymaga, aby każde państwo-strona zakazywało i zapo-

biegało produkcji na jego terytorium nieoznakowanych materiałów 
wybuchowych. Plastyczne środki wybuchowe powinny być oznaczane 
poprzez wprowadzanie w procesie ich wytwarzania tzw. czynników 
wykrywających określonych w załączniku technicznym dołączonym 
do konwencji. Ponadto, państwa-strony mają obowiązek podjąć nie-
zbędne i skuteczne środki w celu zakazania i zapobieżenia wwozu na 
lub wywozu z jego terytorium nieoznakowanych materiałów wybucho-
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-  Konwencja o bezpieczeństwie personelu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałające-
go (Convention on the Safety of United Nations and 
Associated Personnel, International Legal Materials); 
Nowy Jork, 9 grudnia 1994 r.626;

-  Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych zamachów 
bombowych (International Convention for the Sup-
pression of Terrorist Bombing; Nowy Jork, 12 stycznia 
1998 r.)627;

wych, a także ustanowić ścisłą i skuteczną kontrolę nad posiadaniem 
istniejących zapasów tych materiałów. Wszelkie zapasy plastycznych 
środków wybuchowych, które nie znajdują się w posiadaniu organów 
państwa-strony spełniających funkcje wojskowe lub policyjne, mają 
zostać zniszczone lub wykorzystane dla celów niesprzecznych z celami 
konwencji, oznakowane, albo pozbawione właściwości wybuchowych 
w przeciągu trzech lat od wejścia w życie konwencji w odniesieniu do 
tego państwa. W stosunku do Polski konwencja weszła w życie 25 li-
stopada 2006 r.

626  Konwencja weszła w życie 15 stycznia 1999 r.; jej stronami jest obec-
nie 89 państw; uzupełniona została następnie przyjętym 8 grudnia 
2005 r. w Nowym Jorku Protokołem – Optional Protocol to the Co-
nvention on  the Safety of United Nations and Associated Personnel, 
Polska przyjęła go 15 września 2006 r.. lecz nie złożyła jeszcze doku-
mentów ratyfikacyjnych. 

627  Artykuł 2 Konwencji wymaga od państw-stron przyjęcia w prawie we-
wnętrznym niezbędnych środków potrzebnych do uznania przestępstw 
w niej określonych za przestępstwa o charakterze kryminalnym i do 
ustanowienia odpowiednich kar, uwzględniających poważną naturę 
tych czynów. Przestępstwa określone w konwencji powinny być ponad-
to uznane za przestępstwa kryminalne według prawa wewnętrznego, 
jeśli zmierzają one bądź są obliczone na wywołanie w społeczeństwie 
atmosfery strachu i zagrożenia. Przestępstwem określonym w  kon-
wencji jest każde bezprawne i zamierzone użycie materiałów wybu-
chowych lub innych śmiercionośnych środków w miejscu, w kierunku 
lub wobec miejsca użyteczności publicznej (szeroko zdefiniowanego 
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-  Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finanso-
wania terroryzmu (International Convention for the 
Suppression of the Financing of Terrorism; Nowy Jork, 
9 grudnia 1999 r.)628;

w art. l pkt 5), infrastruktury państwowej lub rządowej lub systemu 
transportu publicznego, w celu spowodowania śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała, albo w celu spowodowania znacznych zniszczeń danego 
miejsca, infrastruktury lub systemu, jeśli takie zniszczenie powoduje 
lub może spowodować poważne straty gospodarcze. Za przestępstwo 
uważa się również usiłowanie, organizowanie oraz współdziałanie 
grupy osób, które wspólnie podejmują się dokonania zamachu bom-
bowego. Konwencja nakazuje więc traktowanie każdego sprawcy za-
machu bombowego jak przestępcy kryminalnego, bez względu na jego 
przekonania czy motywacje i niezależnie od ich charakteru. Przepisów 
konwencji nie stosuje się jednak w przypadku, gdy sprawca zamachu 
i  ofiary są narodowości tego samego państwa, zamach miał miejsce 
na terytorium tego państwa, sprawca został w tym państwie schwyta-
ny i żadne inne państwo nie ma podstaw do zastosowania przepisów 
jurysdykcyjnych. Podkreślono w ten sposób międzynarodowy charak-
ter opisanych w konwencji terrorystycznych zamachów bombowych. 
Postanowienia konwencji nie mają też zastosowania do działań o cha-
rakterze militarnym, zarówno w czasie konfliktu zbrojnego, jak i poza 
nim, np. w ramach ćwiczeń wojskowych. Polska przyjęła konwencję 
14 czerwca 1999 r., lecz weszła ona w życie 4 marca 2004 r.

628  W preambule konwencji podkreślono, że finansowanie terroryzmu 
stanowi problem wielkiej wagi dla społeczności międzynarodowej 
oraz że liczba i ciężar gatunkowy aktów międzynarodowego terrory-
zmu zależy od środków finansowych, które mogą otrzymywać terro-
ryści. Zgodnie z art. l, termin fundusze oznacza wszelkiego rodzaju 
aktywa, materialne i niematerialne, ruchomości i nieruchomości, bez 
względu na sposób nabycia, a także wszelkie dokumenty i instrumenty 
prawne (również w formie elektronicznej lub cyfrowej), potwierdza-
jące tytuł prawny lub udział w takich aktywach, w tym m. in. czeki 
podróżne, czeki bankowe, przekazy pieniężne, weksle, akcje i obliga-
cje. Według art. 2, przestępstwo w rozumieniu konwencji popełnia 
każda osoba, która bezpośrednio lub pośrednio, w sposób bezpraw-
ny i zawiniony, dostarcza lub przyjmuje środki finansowe z zamiarem 
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-  Konwencja przeciwko międzynarodowej przestępczo-
ści zorganizowanej (tzw. Konwencja z Palermo, przyję-
ta przez ZO ONZ, 15 listopada 2000 r.)629;

ich użycia bądź ze świadomością, że zostaną one użyte w całości lub 
w części w celu przeprowadzenia aktu uznanego za przestępczy według 
konwencji, bądź innego aktu skierowanego na spowodowanie śmierci 
lub poważnych obrażeń osoby cywilnej lub innej osoby nie biorącej 
czynnego udziału w konflikcie zbrojnym. Celem takiego aktu ma być 
zastraszenie ludności lub zmuszenie rządu albo organizacji międzyna-
rodowej do podjęcia bądź powstrzymania się od podjęcia określonego 
działania. Przestępstwem jest również usiłowanie, współudział oraz 
organizowanie i nakłanianie innych do popełnienia wyżej określonych 
aktów. Obowiązkiem stron konwencji jest również podjęcie odpo-
wiednich środków celem identyfikowania, wykrywania i zamrażania 
lub zajmowania wszelkich funduszy używanych lub przeznaczonych 
do popełnienia przestępstwa określonego w art. 2, a także przychodów 
osiąganych z  takich przestępstw, celem ewentualnego orzeczenia ich 
przepadku. Państwa-strony powinny również zadbać o to, by żadne 
okoliczności natury politycznej, filozoficznej, ideologicznej, rasowej, 
etnicznej, religijnej bądź innej do nich podobnej nie usprawiedliwiały 
powyższych przestępstw (art. 6). Akty określone w art. 2 nie powinny 
być też uważane za przestępstwa finansowe bądź polityczne albo inspi-
rowane motywami politycznymi oraz powinny podlegać ekstradycji, 
zgodnie z istniejącymi i  przyszłymi traktatami ekstradycyjnymi, jak 
też na podstawie postanowień omawianej konwencji. Państwa-strony 
zobowiązane są do udzielania sobie wzajemnie pomocy w zapobiega-
niu i ściganiu przestępstw wymienionych w konwencji oraz do wymia-
ny niezbędnych informacji w związku z dochodzeniami w sprawach 
karnych lub z postępowaniem karnym lub ekstradycyjnym dotyczą-
cym omawianych przestępstw. (Dz.U. z 2004 r., nr 263, poz. 2620).

629  W art. 5 za przestępstwo uznano: wejście w porozumienie z jedną lub 
większą liczbą osób co do popełnienia poważnego przestępstwa w celu 
związanym bezpośrednio lub pośrednio z uzyskaniem korzyści finan-
sowej lub innej korzyści materialnej, a tam gdzie jest to wymagane 
przez prawo wewnętrzne obejmującego czyn podjęty przez jednego 
z uczestników dla realizacji porozumienia lub zaangażowanie zorga-
nizowanej grupy przestępczej; zachowanie osoby, która, mając świa-
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-  Konwencja o cyberprzestępczości (Convention on Cy-
bercrimine) – tzw. Konwencja Budapeszteńska, Buda-
peszt, 23 listopada 2001 r;

-  Konwencja w sprawie zakazu aktów terroryzmu nukle-
arnego (International Convention for the Suppression 
of Acts of Nuclear Terrorism; 13 kwietnia 2005 r.)630.

domość celu i ogólnej przestępczej działalności zorganizowanej grupy 
przestępczej albo jej zamiaru popełnienia danych przestępstw, bierze 
udział w: a)   przestępczej działalności zorganizowanej grupy przestęp-
czej, b)   innej działalności zorganizowanej grupy przestępczej, mając 
świadomość tego, że jej udział przyczyni się do osiągnięcia określone-
go powyżej celu przestępczego. (Dz.U. nr 90 poz. 994). 

630  Artykuł 2 ust. 1 Konwencji stanowi, iż przestępstwo popełnia każda 
osoba, która bez prawnie i umyślnie: 1/ posiada materiały radioaktywne 
lub wytwarza urządzenie w celu zadania śmierci, poważnych obrażeń 
ciała lub wyrządzenia istotnej szkody w mieniu lub środowisku natu-
ralnym; 2/ używa w jakikolwiek sposób materiałów radioaktywnych lub 
urządzeń, lub też uszkadza obiekty nuklearne w sposób, który powoduje 
uwolnienie lub ryzyko uwolnienia materiałów radioaktywnych w celu 
zadania śmierci, poważnych obrażeń ciała lub wyrządzenia istotnej szko-
dy w mieniu lub środowisku naturalnym, lub też w celu zmuszenia osoby 
fizycznej, prawnej, organizacji międzynarodowej lub państwa do podję-
cia określonego działania lub powstrzymania się od niego. Przestępstwo 
popełnia także osoba, która grozi popełnieniem takich czynów, pod 
warunkiem wskazującym na wiarygodność groźby (ust. 2), bezprawnie 
i umyśl nie żąda dostępu do materiałów radioaktywnych, urządzeń lub 
obiektów jądrowych, stosując groźby, pod warunkiem wskazującym na 
ich wiarygodność lub też używając przemocy (ust. 2); zgodnie z ust. 3 
przestępstwem jest także usiłowanie popełnienia czynów określonych 
w ust. l i 2. Z kolei ust. 4 uznaje za przestępstwo także współsprawstwo, 
organizowanie lub kierowanie innymi w celu popełnienia przestępstwa, 
przyczynienie się w jakikolwiek inny sposób do popełnienia przestęp-
stwa przez grupę osób działających we wspólnym celu. Takie przyczy-
nienie się musi być zamierzone i albo zmierzać do przyszłej przestępczej 
działalności grupy, albo łączyć się ze świa domością intencji grupy po-
pełnienia czynów stypizowanych w ust. 1-3.
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Rezolucje ONZ631:

-  Rezolucja nr 2625 Zgromadzenia Ogólnego NZ z 24 paź-
dziernika 1970 roku, w której stwierdzono, że „każde 
państwo ma obowiązek powstrzymywania się od orga-
nizowania, podżegania, wspomagania lub uczestnictwa 
w aktach terrorystycznych w innym państwie lub go-
dzić się na zorganizowanie na jego terytorium działal-
ności mającej na celu dokonywanie takich aktów”632.

-  W 1972 r., pod wpływem wydarzeń podczas igrzysk 
olimpijskich w  Monachium, ONZ podjęła prace nad 
zagadnieniem zwalczania terroryzmu powołując na 
XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1972 r. Ko-
mitet Ad Hoc do Spraw Terroryzmu Międzynarodo-
wego, złożony z przedstawicieli 35 państw. Założono, 
że Komitet wskaże źródła terroryzmu, opracuje defi-
nicję prawną terroryzmu międzynarodowego i wskaże 
środki jego zwalczania. Prace tego ciała, działające-
go przez kilka lat, nie zakończyły się sukcesem i  nie 
udało się zdefiniować prawnie tego zjawiska. Okazało 
się, że terroryzm międzynarodowy ciągle jest bardzo 
skomplikowanym problemem politycznym. Głów-
ny powód zasadniczych różnic pomiędzy państwami 
stanowiło ich zróżnicowane podejście do tzw. ruchów 
narodowowyzwoleńczych633.

631  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy…, op. cit., s. 30.
632  http://www.grocjusz.edu.pl/Documents/dekl2625.html (dostęp: 

17.08.2014 r.)
633  ONZ nie utożsamia walki narodowowyzwoleńczej z terroryzmem i po-

twierdza jej zgodność z zasadami prawa międzynarodowego. Zaznacza 
jednak, że ugrupowania prowadzące taką walkę mają prawo wyboru sto-
sowanych metod i środków, lecz nie mogą to być metody terrorystyczne. 
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-  Rezolucja nr 3034 z 18 grudnia 1972 r., również doty-
cząca m.in. dopuszczalności przemocy.

-  Rezolucja nr 3103/XXVIII z 12 grudnia 1973 r. doty-
cząca podstawowych zasad statusu prawnego bojow-
ników walczących z kolonialną i obcą dominacją oraz 
reżimami rasistowskimi.

-  Rezolucja nr 3314/XXIX Zgromadzenia Ogólnego 
z 14 grudnia 1974 r. w sprawie definicji agresji stwier-
dzając, iż jest to „akt wysłania przez państwo lub w jego 
imieniu uzbrojonych band lub grup zbrojnych, oddzia-
łów nieregularnych lub najemników, które dokonują 
zbrojnych aktów przeciwko innemu państwu, względnie 
zaangażowanie się w znaczny sposób w takie działanie”.

-  Rezolucje zaprezentowane na XXXI i XXXII sesji Zgro-
madzenia Ogólnego NZ w 1976 i 1977 roku, potępiają-
ce terror stosowany przez niektóre reżimy, odmawiające 
narodom prawa do samookreślenia i represjonowanie 
ich w różnych formach.

-  Rezolucja z 17 grudnia 1979 r. zaprezentowana w czasie 
XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego, stwierdzająca 
m.in., ze międzynarodowy terroryzm stanowi niebez-
pieczeństwo dla porządku światowego z tego powodu, 
iż naraża na niebezpieczeństwo lub pozbawia życia lu-
dzi oraz zagraża ich podstawowym wolnościom.

-  Rezolucja nr 40/61 Zgromadzenia Ogólnego NZ 
z 9 grudnia 1985 r. potępiająca akt uprowadzenia śród-
ziemnomorskiego statku pasażerskiego Achille Lauro634, 

634  7 października 1985 r. czterech terrorystów z Frontu Wyzwolenia Pa-
lestyny porywa włoski statek pasażerski „Achille Lauro” na Morzu 
śródziemnym. 700 pasażerów staje się ich zakładnikami. Terroryści 
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zalecała wszystkim państwom, zarówno jednostronnie, 
jak i we współpracy z innymi państwami, a  także wła-
ściwymi organami Narodów Zjednoczonych, podejmo-
wanie działań mających na celu przyczynianie się do 
stopniowej eliminacji przyczyn leżących u podstaw mię-
dzynarodowego terroryzmu oraz zwracanie szczególnej 
uwagi na wszelkie sytuacje, takie jak kolonializm, ra-
sizm, sytuacje pociągające za sobą masowe i ciężkie po-
gwałcenia praw człowieka i podstawowych wolności, jak 
również związane z obcą okupacją, które mogą spowo-
dować powstanie międzynarodowego terroryzmu i za-
grażać międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. 
Zdecydowanie potępiono, jako przestępcze, wszystkie 
akty, metody i działania terrorystyczne, bez względu na 
miejsce popełnienia i osobę sprawcy, w tym zwłaszcza 
działanie zagrażające przyjaznym stosunkom między 
państwami i ich bezpieczeństwu.

-  Rezolucja 51/210 Zgromadzenia Ogólnego z 17 grud-
nia 1996 r., powołująca kolejny Komitet Ad Hoc do 
Spraw Terroryzmu, którego niewątpliwym sukcesem 
jest opracowanie Międzynarodowej Konwencji w spra-
wie zwalczania terrorystycznych ataków bombowych 
oraz Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalcza-
nia finansowania terroryzmu. 

-  Rezolucja nr 1368 przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ 12 września 2001 r. W rezolucji tej Rada Bez-
pieczeństwa NZ: a/ jednogłośnie potępiła akty terroru 

zabijają amerykańskiego turystę, zanim rząd egipski zdążył im za-
oferować prawo azylu w zamian za uwolnienie zakładników (źródło: 
Encyklopedia terroryzmu, Dom Wydawniczy Bellona, Wydawnictwo 
Muza, Warszawa 2004, s. 693).
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z 11 września 2001 r., uznając jednocześnie takie czy-
ny jako groźbę dla pokoju i  bezpieczeństwa na świe-
cie, b/ wyraziła najgłębsze wyrazy współczucia i złożyła 
swoje kondolencje ofiarom oraz ich rodzinom a  tak-
że rządowi USA, c/ wezwała wszystkie państwa do 
wspólnej pracy by doprowadzić przed oblicze spra-
wiedliwości winnych tej tragedii, d/ wezwała także do 
przyspieszenia wysiłków zmierzających do ratyfikacji 
przez poszczególne państwa odpowiednich konwencji 
antyterrorystycznych uchwalonych przez ONZ, e/ wy-
raziła swoją gotowość do podjęcia wszelkich niezbęd-
nych kroków, zgodnych z zapisami w Karcie NZ, w celu 
zwalczania terroryzmu, oraz potwierdziła swoją wolę 
walki ze wszelkimi formami terroryzmu.

-  Rezolucja RB nr 1373 (2001 r.) uchwalona 28 września 
2001 r. Rezolucja ta zyskała szerszy zasięg (191 państw 
członkowskich) niż 12 istniejących dotąd konwen-
cji antyterrorystycznych. Zobowiązuje ona państwa 
do pociągania do odpowiedzialności karnej osoby 
lub organizacje finansujące terroryzm, zamrożenia 
rachunków bankowych osób, co do których istnieją 
uzasadnione podejrzenia, iż są zaangażowane w dzia-
łalność terrorystyczną, powstrzymania się od udziele-
nia pomocy podmiotom lub osobom zaangażowanym 
w działalność terrorystyczną, dzielenia się informacja-
mi dotyczącymi działalności terrorystycznej z  inny-
mi państwami. Na mocy tej rezolucji powstał Komitet 
Antyterrorystyczny. W jego skład weszło 15 przedsta-
wicieli członków Rady Bezpieczeństwa NZ. Głównym 
zadaniem Komitetu jest doradzanie krajom członkow-
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skim w  jaki sposób dostosować obowiązujące w  tych 
państwach prawo, tak aby jak najskuteczniej wypełniać 
postanowienia rezolucji RB 1373. Nie ma on jednak 
możliwości nakładania sankcji na kraje nie wypełnia-
jące postanowień tej rezolucji. Jego głównym celem nie 
jest karanie, lecz doradztwo. Do końca 2002 r. Komitet 
otrzymał raporty ze 175 krajów, w  tym raport Polski, 
dotyczący wprowadzania w życie rezolucji 1373. Dzięki 
raportom udało się zidentyfikować obszary, w których 
konieczne są zmiany legislacyjne, a  także ustalić listę 
krajów mogących służyć swoją pomocą państwom, któ-
re mają problem z  wprowadzaniem w życie rezolucji. 

-  Rezolucja 1455 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 17 stycz-
nia 2003 r. – dotyczy wzmocnienia reżimu sankcji wo-
bec Talibów i al–Kaidy, a istotnym jej postanowieniem 
jest zobowiązanie państw członkowskich ONZ do 
przedstawienia Komitetowi Sankcji w ciągu 90 dni zak-
tualizowanych raportów w sprawie wykonywania sank-
cji, w tym informacji o  prowadzonych dochodzeniach 
i  postępowaniach karnych635.

Działania normatywno-prawne podjęte przez Unię 
Europejską i inne organizacje międzynarodowe636

W walce z terroryzmem ONZ pomagają:
-  Unia Europejska (UE; do 7 lutego 1992 r. Europejska 

Wspólnota Gospodarcza);
635  W 2003 r. Komitet Ministrów RE powołał również Komitet Ekspertów 

ds. Terroryzmu (CODEXTER), z  myślą o przygotowaniu propozycji 
nowych instrumentów prawnych zwalczających terroryzm oraz inten-
syfikacji działań RE w tym obszarze.

636  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy…, op. cit., s. 33.
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-  Pakt Północnoatlantycki (NATO);
-  Rada Europy (CoE – Council of Europę);
-  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE/OSCE  – Organization for Security and Co–
operation in Europę);

-  Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 
(FATF–Financial Action Task Force); 

-  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (INF – Interna-
tional Monetary Found), 

-  Bank Światowy (WB – World Bank);
-  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo–Wschodniej 

(ASEAN – Association of South East Asian Nations);
-  Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej – 

(GCC – Gulf Cooperation Council); 
-  Wspólny Rynek Południa – (MERCOSUR – Mercado 

Comun del Sur; 
-  Unia Afrykańska (OAU  – Organization of African 

Union)637;
-  grupa G 8  – (zespół Rzym/Lyon, z ang. Roma/Lyon 

Group).
Prawo Unii Europejskiej przez długi czas nie zajmo-

wało się zjawiskiem terroryzmu i  jego przeciwdziała-
niem. Prawdopodobnie wynikało to z braku świadomości 
skalą zagrożenia. Dopiero po atakach terrorystycznych 
w Waszyngtonie i Nowym Jorku we wrześniu 2001 r. 
Unia Europejska włączyła terroryzm w swój zakres dzia-
łań prawnych. Zdołano wówczas ustalić wspólny punkt 
widzenia na sprawę definicji terroryzmu. Dlatego też 
zalecono wszystkim państwom członkowskim wprowa-
637  Do lipca 2002 r. Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA).
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dzenie jednolitych rozwiązań prawnych w zakresie walki 
z terroryzmem. 

Kiedy w latach siedemdziesiątych odnotowano 
w  Europie znaczne wzmożenie aktywności organizacji 
terrorystycznych w wielu państwach Europy Zachodniej, 
szczególnie w Niemczech (Frakcja Czerwonej Armii), 
Francji (Akcja Bezpośrednia), Irlandii (Irlandzka Armia 
Republikańska) i w Hiszpanii (ETA – organizacja skraj-
nych separatystów baskijskich) państwa członkowskie 
Unii Europejskiej rozpoczęły szerszą działalność zwal-
czającą terroryzm638.

W odpowiedzi na powstałe zagrożenie, podczas spo-
tkania ministrów spraw wewnętrznych krajów człon-
kowskich wspólnot w Rzymie w 1975 r., postanowiono 
nawiązać współpracę resortów spraw wewnętrznych i spra-
wiedliwości, w ramach tzw. struktury TREVI (Terrorisme, 
Radicalisme, Exstremisme, Violence Internationale)639.

Jednym z podstawowych zadań grupy TREVI po 
roku 1990 stało się przygotowanie podstaw do utworze-
nia Europolu. W tym miejscu warto zauważyć, że Traktat 
o Unii Europejskiej (art. 29 i 30) stanowi, że Unia stawia 
sobie za główny cel zapewnienie obywatelom wysokie-
go stopnia bezpieczeństwa poprzez wspólne działanie 
państw członkowskich w dziedzinie współpracy policji 
i współpracy sądowej. Realizując wspomniane cele kra-
je członkowskie UE podpisały konwencję o utworzeniu 

638  http://www.terroryzm.com/tag/uchwaly-europejskie/ (dostęp: 
10:06.2014 r.).

639  http://www.cie.gov.pl/WWW/quest.nsf/0/F58FA5AD185C8407C12 
56E860027BF0C?open (dostęp: 10.06.2014 r.).



Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

246 

Europejskiego Biura Policji  – Europolu z główną sie-
dzibą w Brukseli640. Proces ratyfikacyjny trwał ponad 
640  Europejski Urząd Policji, czyli Europol (European Police Office) to 

europejska agencja policyjna z  siedzibą w Hadze. Europol rozpoczął 
pracę 1 lipca 1999 r. Ustanowienie Europolu zostało przewidziane 
w  Traktacie z Maastricht. Agencja rozpoczęła ograniczone działania 
3 stycznia 1994 r., jako Europol Drugs Unit (EDU), zatrudnia 590 osób 
i 90 oficerów łącznikowych. Wielkość agencji wynika z faktu, że jest 
w stałym kontakcie z setkami organizacji zajmujących się egzekwowa-
niem prawa, z których każda ma swoją komórkę wspierającą działania 
Europolu. Obecnie agencja współpracuje ze wszystkimi 27 państwami 
członkowskimi. 1 września 2004 w skład Europolu zostało przyjętych 
7 „nowych” krajów członkowskich Unii Europejskiej: Cypr, Czechy, Li-
twa, Łotwa, Słowacja, Słowenia i Węgry. 1 listopada 2004 pełne człon-
kostwo uzyskała Polska, zaś 1 lipca 2005 - Estonia. Siedzibą Europolu 
jest Haga. Celem Europolu jest poprawienie efektywności działania 
i współpracy między kompetentnymi władzami krajów członkowskich 
w zakresie zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości 
o międzynarodowym charakterze. Misją agencji jest wniesienie wkła-
du w sferze egzekwowania prawa w Unii Europejskiej odnośnie tej 
formy przestępczości. Europol nie dysponuje żadnymi siłami wyko-
nawczymi. Jest to jedynie służba wspomagająca odpowiednie agendy 
w państwach członkowskich UE. Oznacza to, że funkcjonariusze Euro-
polu nie są uprawnieni do prowadzenia śledztw w krajach członkow-
skich czy dokonywania aresztowań. Europol wspiera policje krajów 
członkowskich za pomocą wymiany informacji, prac analitycznych 
i szkoleń. Europol jest organizacją wielodyscyplinarną, obejmującą nie 
tylko regularnych funkcjonariuszy policji, ale i członków agend krajów 
członkowskich zajmujących się egzekwowaniem prawa, jak urzędnicy 
celni i imigracyjni, policja finansowa itd. Europol pomaga też w prze-
zwyciężaniu barier językowych w międzynarodowej współpracy poli-
cyjnej. Każdy funkcjonariusz z agend zajmujących się egzekwowaniem 
prawa w krajach członkowskich może zgłosić pytania w języku ojczy-
stym do swojej narodowej jednostki Europolu i otrzymać odpowiedź 
w tym samym języku. Możliwe są trzy poziomy współpracy: pierwszy 
to współpraca techniczna i szkolenia; kolejny to współpraca strate-
giczna polegająca na wymianie informacji i doświadczeń w zwalcza-
niu przestępczości zorganizowanej; najwyższy szczebel to współpraca 
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cztery lata i zakończył się w 1998 r., natomiast w roku 
następnym nastąpiło już pełne rozwinięcie działalno-
ści biura. Jednym z głównych celów jest zapobieganie 
i zwalczanie terroryzmu641.

Wraz z przyjęciem w 1992 r. Traktatu o Unii Europej-
skiej nastąpiło rozwinięcie działań prawnych, w których 
po raz pierwszy ujęto zadania zapobiegania i zwalczania 
przestępczości oraz współpracy międzyrządowej w tym 
zakresie (tzw. III filar Traktatu o Unii)642. Po raz pierwszy 
też w prawie pierwotnym Unii tak wyraźnie wzmianko-
wano o problemie terroryzmu.

Traktacie z Maastricht zakłada wspólne działania do-
tyczące tworzenia, wyspecjalizowanych antyterrorystycz-
nych kompetencji, umiejętności i wiedzy specjalistycznej 
w celu ułatwienia współpracy antyterrorystycznej mię-
dzy państwami członkowskimi. Przyjęto również643:
-  Deklarację o finansowaniu terroryzmu z 30 listopada 

1993 r., w której wzywa się do ścisłej współpracy i wy-
miany informacji oraz szerszego przyjrzenia się proble-
mowi finansowania terroryzmu;

w zakresie wymiany danych osobowych i spełnianie wymagań Euro-
polu co do ochrony i bezpieczeństwa danych. Dyrektor Europolu jest 
wyznaczany jednogłośnie decyzją Rady Unii Europejskiej.

641  http://www.terroryzm.com/w-ramach-ue/#more-154 (dostęp: 
10.06.2014 r.).

642  Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I  – to działanie dwóch 
wspólnot: Unii Gospodarczo-Walutowej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej, II filar - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa, III filar - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. 

643  D. J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian 
globalizacyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 167; za: J. Paw-
łowski (red.), Terroryzm we współczesnym świecie, Warszawa 2001, s. 42.
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-  Konwencję o uproszczonych procedurach ekstradycji 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europej-
skiej (z dnia 10 marca 1995 r.);

-  Deklarację z La Gomera z 9 października 1995 r., 
przyjętą przez ministrów sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych państw członkowskich, gdzie apeluje się 
o zwiększenia zakresu współpracy poprzez udoskona-
lenie współdziałania organów sądowych i policji, szcze-
gólnie w dziedzinie wymiany informacji.

Pierwszą konkretyzacją zadań III filaru było przy-
jęcie 15 października 1996 r. aktu unijnego pod nazwą 
Wspólne Działanie Rady 96/610/WSiSW, który wy-
znaczał następujące cele współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie walki z terroryzmem644:
-  zapewnienie lepszej koordynacji działań podejmowa-

nych przez państwa członkowskie w zakresie zapobie-
gania terroryzmowi i zwalczania go;

-  wzmocnienie istniejącej współpracy w tym zakresie 
między właściwymi organami państw członkowskich;

-  udostępnienie profesjonalnej wiedzy oraz wypraco-
wanych metod i rozwiązań przez odpowiednie organy 
państw członkowskich innym państwom członkowskim. 

W listopadzie 1995 r. zwołano w Barcelonie konferen-
cję ministrów spraw zagranicznych państw „piętnastki”, 
na którą zaproszono przedstawicieli jedenastu państw po-
łudniowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Uzgodniono 
wówczas wspólną deklarację, w której określono szereg 
czynników umożliwiających stworzenie obszaru pokoju 
i stabilności. Główną zasadą jest współpraca w  zakresie 
644  Ibidem.
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przeciwdziałania terroryzmowi, przemytowi narkotyków 
i nielegalnej imigracji. W ślad za tą deklaracją Parlament 
Europejski uznał walkę z  terroryzmem za priorytetową 
i zalecił podjęcie praktycznych działań. Obejmują one 
współdziałanie między organami policyjnymi, wymiaru 
sprawiedliwości, celnymi i administracyjnymi645.

Jednym z założeń procesu integracji europejskiej jest 
swobodny przepływ ludności pomiędzy państwami człon-
kowskimi. Proces ten z jednej strony warunkuje współ-
pracę gospodarczą i zbliżenie kultur, z drugiej natomiast 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państw uczestni-
czących w integracji. Dlatego też państwa Europy Zachod-
niej stopniowo znosząc ograniczenia w ruchu ludności 
starały się wprowadzić skuteczny system zabezpieczeń 
przed przestępczością i innymi negatywnymi konsekwen-
cjami społecznymi, w tym także terroryzmowi.

Jednym z instrumentów polityki bezpieczeństwa we-
wnętrznego jest układ z Schengen z 14 czerwca 1985 roku. 
Został uzupełniony konwencją z Schengen z 19 stycznia 
1990 r., która weszła w życie dopiero 26 marca 1995 r646.

Zasady konwencji z Schengen objęły początkowo 
w  siedem krajach: Belgię, Francję, Hiszpanię, Luksem-
burg, Niemcy i Portugalię, od 1997 r. również Austrię 
i Włochy, a od 1998 r. pozostałe pięć państw: Danię, Fin-
645  D. J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian 

globalizacyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 168; za: J. Men-
kes, Od współpracy policyjnej do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, „Sprawy Międzynarodowe” nr 3/1997, s. 59 – 78.

646  Por. S. Łodziński, Porozumienia z Schengen (Postanowienia Układu 
z Schengen i Konwencji Wykonawczej, problemy wprowadzania ich w ży-
cie, znaczenie dla Polski), Raport nr 77, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów 
i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, sierpień 1995.
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landię, Szwecję oraz Islandię i Norwegię, które nie wcho-
dzą w skład Unii Europejskiej. Spośród członków Unii 
do konwencji nie przystąpiły: Irlandia i Wielka Bryta-
nia. Konwencja wprowadza bezwizowy, swobodny ruch 
ludności w tzw. strefie Schengen oraz określa zasady 
przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej dla 
obywateli innych państw: turystów, uchodźców, nielegal-
nych emigrantów oraz osób domagających się azylu647. 

Państwa tworzące przestrzeń Schengen wzmocniły 
kontrolę zewnętrzną na lotniskach, w portach i na grani-
cach lądowych. Na obszarze 20 km od granic jest prowa-
dzona ruchoma kontrola podróżujących, a także na całej 
długości szlaków otwartych dla ruchu międzynarodowe-
go. W celu realizacji zadań w zakresie kontroli ruchu na 
granicach zewnętrznych tworzone są mieszane między-
narodowe brygady. Jednak po wydarzeniach w Stanach 
Zjednoczonych w 2001 r. dyskutuje się o przywróceniu 
kontroli na granicach wewnętrznych Unii.

Zamachy w Stanach Zjednoczonych przyspieszyły 
indywidualne decyzje krajów Unii zmierzające do rezy-
gnacji z utrwalonej wieloletnią tradycją suwerenności 
w sprawach karnych. 

Komisja Europejska 19 września 2001 r. nie tylko za-
proponowała przyjęcie wspólnej definicji terroryzmu, ale 
również kar za ich popełnianie oraz jednolity system zatrzy-
mywania osób podejrzanych za dokonywanie aktów terro-
ru przez wszystkie prokuratury krajów członkowskich648.

647  Por. ibidem, s. 2 – 4.
648  Decyzja Ramowa Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. o zwalczaniu 

terroryzmu - 2002/475/JHA), oraz Decyzja Ramowa w sprawie Euro-
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Unia zwiększenia także swoją skuteczności w ściga-
niu sprawców aktów terrorystycznych. Zaproponowano 
ustanowienie ponadnarodowego Europejskiego Nakazu 
Aresztowania (ENA) osób podejrzanych o terroryzm. 

To nowe ważne rozwiązanie ma prowadzić do sy-
tuacji, w której prokuratura któregoś z krajów człon-
kowskich występując o zatrzymanie osoby oskarżonej 
o  terroryzm może skutecznie oczekiwać, iż organy ści-
gania kraju, w którym znajduje się podejrzany mają obo-
wiązek przekazania go w ciągu dziewięćdziesięciu dni. 
Nowy nakaz jest skutkiem niskiej efektywności funk-
cjonowania dotychczasowych przepisów o ekstradycji 
i ograniczenia czynnika politycznego w tych kwestiach.

Aktualnie najważniejszymi dokumentami politycz-
nymi i strategicznymi nadającymi kierunek i strukturę 
unijnych stosunków międzynarodowych jest:
-  Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu (Eu-

ropean Treaty Series (ETS)/Serie des traites europeens 
(STE), przyjęta przez Radę Europy w  Strasburgu, 
w dniu 27 stycznia 1977 r.649 

W dokumencie tym wskazano na wzrost liczby ak-
tów terroryzmu i zamiar podjęcia skutecznych środ-
ków, aby sprawcy takich czynów nie uniknęli ścigania 

pejskiego Nakazu Aresztowania i procedury przekazywania osób mię-
dzy państwami członkowskimi – 202/584/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. 
Zob. M. Dąbrowska, Prawno-organizacyjne aspekty zwalczania terro-
ryzmu w Unii Europejskiej, [w:] Walka z terroryzmem w świetle prawa 
międzynarodowego, red. K. Lankosz, M. Chrościcki, P. Czubik, Wy-
dawnictwo STO, Bielsko-Biała 2004, s.179 - 201.

649  Ratyfikowana przez RP 13 grudnia 1995 r., ogłoszona w Dz.U. z 1996 r. 
nr 117 poz. 557.
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i kary. W art. l wyliczono rodzaje przestępstw, które 
podlegają ekstradycji, a przede wszystkim zdefiniowa-
no pojęcie terroryzmu. Natomiast w art. 2 stwierdzo-
no dodatkowo, że ekstradycji podlegać mogą również 
„przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności 
osoby, polegającego na akcie przemocy, innego niż 
określone w art. 1”. Wymóg ekstradycji osłabia jednak 
treść przepisu mówiącego o ściganiu przestępstw ze 
względu na rasę, religię, narodowość lub poglądy po-
lityczne (art. 5).
-  Europejska konwencja o ekstradycji, podpisana w Pary-

żu 13 grudnia 1957 roku oraz dwa protokoły dodatkowe 
do tej konwencji podpisane w Strasburgu 15 paździer-
nika 1975 r. i 17 marca 1978 r.650;

-  Europejska Strategia Bezpieczeństwa „Bezpieczna Eu-
ropa w lepszym Świecie” (the European Security Stra-
tegy), z 12 grudnia 2003 roku;

-  Deklaracja w sprawie Zwalczania Terroryzmu (the Dec-
laration on combating terrorism), z 29 marca 2004 roku 
(dokument 07906/04);

-  Plan Działania w sprawie Zwalczania Terroryzmu 
(the EU Action Plan on comba ting terrorism), przyjęty 
w dniach 17–18 czerwcu 2004 roku;

-  Rezolucja nr 1677 z 6 października 2004 r. o przeciw-
działaniu terroryzmowi w państwach członkowskich 
Rady Europy. W rezolucji tej Zgromadzenie Parlamen-
tarne Rady Europy wezwało parlamenty narodowe do 
stworzenia, m.in., zrębów ustawowych dla ochrony, 
pomocy i kompensacji ofiar aktów terrorystycznych;

650  Dz.U. z 1995 r., nr 40, poz. 202.
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-  Strategia UE wobec Zwalczania Finansowania Ter-
rorystów (the EU Strategy on counter financing of 
terrorism: Strenthening the Fight against Terrorist fi-
nancing), z 14 grudnia 2004 roku;

-  Wytyczne w zakresie ochrony ofiar aktów terrorystycz-
nych (Guidelines on the Protection of Victims of Ter-
rorist Acts), przyjęte przez Komitet RE 2 marca 2005 r.;

-  Strategia UE w zakresie Zwalczania Terroryzmu 
(the  European Union Counter–Terrorism Strategy), 
przyjęta w dniach 1–2 grudnia 2005 roku;

-  Strategia UE w sprawie Zwalczania Radykalizacji Po-
staw i Rekrutacji do Ugrupowań Terrorystycznych 
(the European Union Strategy for Combating Radica-
lisation and Recruitment to Terrorism), zaaprobowana 
w dniach 15–16 grudnia 2005 roku; 

-  Strategia UE dotycząca Zewnętrznych Aspektów Prze-
strzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 
(the Strategy for the External Dimension of JHA: Glo-
bal Freedom, Security and Justice) z grudnia 2005 roku;

-  Złota księga w sprawie technologii wykrywczych 
z 2006 roku;

-  Złota księga w sprawie gotowości do przeciwdziałania 
biozagrożeniom, przyjęta w lipcu 2007 roku.

Problematyka zagrożenia terroryzmem znalazła 
również swoje odzwierciedlenie między innymi na fo-
rum państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeń-
stwa i  Współpracy w Europie (od 1995 r. Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w  Europie). Państwa te, 
zapewniając o ważności zasad zawartych w helsińskim 
Akcie końcowym z 1975 r., Karcie paryskiej i Dokumen-
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cie helsińskim z 1992 r. przyjęły w 1994 r. w Budapeszcie 
Kodeks postępowania w polityczno-militarnych aspek-
tach bezpieczeństwa. Chociaż zobowiązania 55 państw 
OBWE nie mają charakteru formalnoprawnego, to jed-
nak fakt przyjęcia w drodze własnego zobowiązania do 
realizacji postanowień zawartych w tym dokumencie jest 
równie ważny, jak zobowiązanie prawne. 

19 listopada 1999 roku na szczycie OBWE w Stambu-
le została przyjęta Karta bezpieczeństwa europejskiego. 
W dokumencie tym terroryzm międzynarodowy potrak-
towano jako „wzrastające wyzwanie dla bezpieczeństwa” 
i zapowiedziano zapobieganie aktom terroru oraz umoc-
nienie współdziałania, rozbudowę struktur demokra-
tycznych i prawnych651. 

2 lutego 1971 r., w ramach Organizacji Państw Ame-
rykańskich (OAS), podpisano w Waszyngtonie Konwen-
cję OAS o zapobieganiu i karaniu za akty terroryzmu 
mające wydźwięk międzynarodowy. Natomiast w listo-
padzie 1998 r. w Mar del Plata (Argentyna), na drugiej 
panamerykańskiej konferencji poświęconej terroryzmo-
wi, powołano Komitet do walki z  terroryzmem mię-
dzynarodowym w Ameryce Łacińskiej oraz utworzono 
centralną bazę danych o terrorystach652.

Warto podkreślić, iż istotny wkład w zdefiniowanie 
zjawiska terroryzmu i określenie prawnych metod i środ-
651  D. J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian 

globalizacyjnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 172  – 173; 
a  także: Karta bezpieczeństwa europejskiego, pkt 4. www.bbn.gov.pl 
(dostęp: 17.06.2014 r.).

652  Rezolucja AG/RES. 1650 (XXIX-O/99), http://www.oas.org/main/main. 
asp?sLang=S&sLink=http://www.cicte.oas.org/historia.htm
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ków jego zwalczania wnoszą również: Arabska Konwen-
cja w sprawie zwalczania terroryzmu, podpisana w Kairze 
22  kwietnia 1998 roku, zawarta przez kraje arabskie  – 
członków Ligi Państw Arabskich – oraz Konwencja Orga-
nizacji Konferencji Islamskiej (Organisation of the Islamie 
Conference – OIC) o zwalczaniu terroryzmu międzynaro-
dowego, przyjęta w Wagadugu l lipca 1999 roku653. 

Biorąc pod uwagę fakt, że państwa arabskie z uwagi 
na wyznawaną w nich religię są zrzeszone w OIC, sku-
piającej kraje, w których islam jest religią państwową – 
to obie konwencje są podobne. Konwencja Ligi Państw 
Arabskich jest rozbudowana, a także zawarte w niej 
pojęcie terroryzmu i  przestępstw terrorystycznych jest 
bardzo szerokie. Według art. l pkt. 2, terroryzm ozna-
cza każdy akt przemocy (lub grożenie jej użyciem), bez 
względu na jego motywy lub cele, nastawiony na szerze-
nie paniki wśród ludzi, powodujący strach poprzez zada-
wanie im obrażeń lub narażający ich życie, wolność lub 
bezpieczeństwo, lub nastawiony na spowodowanie znisz-
czeń środowiska naturalnego, publicznych, prywatnych 
urządzeń lub własności. Polega również na ich zajęciu 
lub konfiskacie, bądź na narażaniu na niebezpieczeństwo 
narodowych bogactw naturalnych. 

Przestępstwo terrorystyczne określono jako każde 
przestępstwo, lub jego usiłowanie, popełnione w celu 
zrealizowania planów terrorystów wobec któregokol-
wiek z państw–stron lub przeciwko ich obywatelom, ich 

653  Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Comba-
ting International Terrorism, Ouagadougou, 1 July 1999, http://www.
oic-un.org/26icfm/c.html (dostęp:7.03.2014 r.).
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własności lub interesom narodowym, karalne w świetle 
prawa wewnętrznego tych państw. Za przestępstwa ter-
rorystyczne uznawane są także czyny określone w mię-
dzynarodowych konwencjach odnoszących się do 
terroryzmu, ochrony osób i piractwa.

4 czerwca 1999 r. kraje Wspólnoty Niepodległych 
Państw podpisały w Mińsku Traktat o współpracy po-
między państwami członkowskimi w sprawie zwalcza-
nia terroryzmu. W dokumencie tym terroryzm został 
zdefiniowany jako „nielegalny, karalny w świetle prawa 
karnego akt popełniony w celu osłabienia bezpieczeń-
stwa publicznego, wpłynięcia na podejmowanie decyzji 
przez władze lub sterroryzowania ludności, przyjmujący 
postać: aktu przemocy lub groźby jej użycia przeciw oso-
bom fizycznym lub prawnym; zniszczenia lub uszkodze-
nia bądź groźby zniszczenia lub uszkodzenia własności 
i innych przedmiotów materialnych, tak aby narazić na 
niebezpieczeństwo ludzkie życie; spowodowania znacz-
nych szkód materialnych lub wypadku powodującego 
inne skutki niebezpieczne dla społeczeństwa; zagrożenia 
życia męża stanu lub osoby publicznej w celu położenia 
kresu jego działalności państwowej lub innej działalno-
ści publicznej lub w akcie zemsty za tę działalność; ataku 
na przedstawiciela innego państwa lub na korzystające-
go z ochrony prawno-międzynarodowej członka perso-
nelu organizacji międzynarodowej, jak również ataku 
na pomieszczenia i pojazdy służbowe osób chronionych 
prawem międzynarodowym; innych aktów uznawanych 
za terrorystyczne w świetle przepisów wewnętrznych 
państw–stron Traktatu lub w świetle powszechnie uzna-
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wanych międzynarodowych instrumentów prawnych 
służących zwalczaniu terroryzmu”654. 

Powyższy traktat wprowadza pojęcie tzw. „terrory-
zmu technologicznego”. Zdefiniowany jest on jako uży-
cie lub groźba użycia broni jądrowej, radiologicznej, 
chemicznej lub biologicznej (bakteriologicznej) bądź 
ich komponentów, mikroorganizmów chorobotwór-
czych, substancji radioaktywnych lub innych substancji 
szkodliwych dla zdrowia, a także przechwycenie, wyłą-
czenie lub zniszczenie instalacji nuklearnych, chemicz-
nych bądź innych, co może doprowadzić do katastrofy 
technicznej lub ekologicznej, jeśli takie działania są wy-
mierzone w bezpieczeństwo publiczne, mają na celu ster-
roryzowanie ludności lub wpłynięcie na decyzje władz, 
by w ten sposób osiągnąć polityczne lub inne cele. Prze-
stępstwem jest również usiłowanie popełnienia jednego 
z wyżej wymienionych czynów oraz sprawstwo kierow-
nicze, współsprawstwo, podżeganie i pomocnictwo oraz 
finansowanie aktu terrorystycznego”655. 

Ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym w trak-
tacie jest możliwość wysyłania przez państwo–stronę, na 
żądanie lub za zgodą zainteresowanego państwa–strony, 
przedstawicieli rządu lub nawet specjalnych jednostek 
antyterrorystycznych, w celu udzielenia wsparcia proce-
duralnego, konsultacyjnego lub praktycznego, zgodnie 
z postanowieniami traktatu. Istnieje również możliwość 
przeprowadzenia, na mocy wzajemnych, odrębnych po-

654  http://www.psz.pl/tekst-396/Marcin-Marcinko-Problematyka- 
terroryzmu-we-wspolczesnym-prawie-miedzynarodowym

655  Ibidem.
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rozumień, wspólnych ćwiczeń specjalnych jednostek 
antyterrorystycznych oraz organizowanie szkoleń dla 
przedstawicieli innego państwa–strony. 

Co prawda traktat nie przewiduje utworzenia wspól-
nych oddziałów antyterrorystycznych, choć porozumie-
nia regionalne wydają się takim inicjatywom sprzyjać. 
O  wiele trudniejsze byłoby utworzenie międzynarodo-
wych jednostek antyterrorystycznych. 

Z kolei 14 lipca 1999 r., państwa Unii Afrykańskiej 
podpisały w Algierze przyjęcie Konwencji o zapobieganiu 
i zwalczaniu terroryzmu. W dokumencie tym za akt terro-
rystyczny uznano „każdy akt będący naruszeniem prawa 
karnego państwa–strony, skierowany przeciw jednostce 
lub grupie osób, który może stanowić zagrożenie dla ży-
cia, integralności fizycznej lub wolności, lub spowodować 
ciężkie obrażenia albo śmierć, bądź powoduje lub może 
spowodować znaczne zniszczenia mienia publicznego lub 
prywatnego, bogactw naturalnych, dziedzictwa ekologicz-
nego lub kulturalnego, i  jest obliczony bądź zamierzony 
na: zastraszenie, zmuszenie lub nakłonienie rządu, jego 
organu, instytucji, administracji publicznej lub jakiejkol-
wiek ich jednostki do podjęcia działania bądź powstrzy-
mania się od działania, lub do przyjęcia bądź odrzucenia 
określonego stanowiska, lub do podjęcia działania zgod-
nie z określonymi zasadami; lub zakłócenie w działalności 
służb użyteczności publicznej lub wywołanie stanu wyjąt-
kowego; lub – wywołanie powszechnego powstania prze-
ciw władzy w danym państwie”656.

656  Art. 1 ust. 3 konwencji o zapobieganiu terroryzmowi i jego zwal-
czaniu podpisanej 14 lipca 1999 r. w Algierze przez państwa człon-
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Przestępstwem terrorystycznym jest również popar-
cie, wsparcie materialne i finansowe oraz wszelka pomoc, 
sprawowanie dowodzenia, podżeganie, zachęcanie, usi-
łowanie, groźba, zmowa i organizowanie jakiegokolwiek 
aktu terrorystycznego wymienionego powyżej. 

Biorąc pod uwagę zakres opisywanego zjawiska 
terroryzmu jest to jedna z  najbardziej rozbudowanych 
regulacji odnoszących się do przestępstw związanych 
z aktami terrorystycznymi. Jednak regulacja ta wyłącza 
z powyższego katalogu walkę, w  tym również zbrojną, 
przeciwko kolonializmowi, okupacji, agresji i zwierzch-
nictwu obcych sił, prowadzoną przez naród w imię jego 
wyzwolenia i samostanowienia, zgodnie z zasadami pra-
wa międzynarodowego657. 

Państwa, sygnatariusze ww. konwencji, zobowiązały 
się też do powstrzymywania działań mających na celu or-
ganizowanie, wspieranie, finansowanie, popełnianie lub 
podżeganie do popełnienia zamachów terrorystycznych. 
Zabroniono również udzielania terrorystom schronie-
nia, bezpośrednio lub pośrednio, w tym zaopatrzenia ich 
w broń i jej składowania na swoim terytorium oraz wy-
dawania im wiz i dokumentów podróżnych. Poszerzono 
także współpracę policyjną i sądową oraz zobowiązano 
się do udzielania sobie wzajemnej pomocy przy prowa-
dzeniu śledztw i postępowań sądowych oraz ekstrady-

kowskie Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA). (źr.: http://eur-lex.
europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=pl&ihmlang=pl&lng1=pl,pl&lng 
2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val= 
452423:cs ; dostęp 21.12.2013 r.).

657  Ibidem, art. 3. 
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cyjnych. Wszystko powyższe dało asumpt możliwości 
przeprowadzania dochodzenia eksterytorialnego w pań-
stwach sygnujących konwencję.

Ponadto warto podkreślić, że państwa członkowskie 
Unii Afrykańskiej w preambule omawianej konwencji wy-
raziły swe zaniepokojenie coraz silniejszymi powiązaniami 
pomiędzy terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, 
opierającą się m.in. na przenikaniu się nielegalnego han-
dlu bronią i narkotykami z procederem prania pieniędzy. 

Do kolejnych spotkań ostatnich lat, na których było 
omawiane zagadnienie zwalczania terroryzmu należą658:
-  spotkanie przywódców państw w Szram el–Szejk (Egipt, 

13 marca 1996 r.), gdzie omawiano zagadnienia związa-
ne z terroryzmem islamskim. W spotkaniu wzięło udział 
około trzydziestu przedstawicieli z różnych państw zpre-
zydentem B. Clintonem i B. Jelcynem na czele;

-  szczyt G–7+1 w Paryżu 30 lipca 1996 r. Na spotkaniu 
uzgodniono katalog sposobów skuteczniejszej walki 
z terroryzmem, które miały wejść natychmiast w ży-
cie. Zaproponowano m.in. lepszą współpracę między 
policjami, ujednolicenie procedur ekstradycyjnych, 
kontrolę nad nowymi środkami łączności oraz ogra-
niczenie swobody poruszania się osób podejrzanych 
o terroryzm i kontrolę handlu bronią;

-  konferencja państw basenu Morza Śródziemnego (pięt-
nastka UE oraz dwanaście państw z regionu Afryki 
Północnej) w Barcelonie;

658  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy zwalczania i zapobiega-
nia terroryzmowi, WSBPiI Apeiron, Zeszyt Problemowy nr 5 wrzesień/
październik 2011, s. 48.
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-  podpisanie w Londynie 18 maja 1998 r. deklaracji mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Decla-
ration on Counterterrorism) stanowiącej o współpracy 
Stanów Zjednoczonych i Unii, jako partnerów global-
nych w walce przeciwko terroryzmowi we wszystkich 
jego przejawach. 

Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie terrory-
zmowi i aktom godzącym w bezpieczeństwo międzyna-
rodowego transportu powietrznego i  morskiego. Duży 
wpływ na regulacje powyższego miały ponadpaństwowe 
organizacje przewoźników powietrznych i  morskich  – 
Międzynarodowa Organizacji Lotnictwa Cywilnego (In-
ternational Civil Aviation Organization  – ICAO) oraz 
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). Dzięki 
tym organizacjom w 1922 roku, w międzynarodowym 
akcie pod nazwą Root Treaty, bądź znanym w literaturze 
przedmiotu jako Washington Rules, piractwo zdefinio-
wane zostało jako czyny w postaci zawładnięcia mieniem 
lub wyrządzenia szkody statkom handlowym. Obecnie 
nazwą tą określa się zarówno zamachy na pływające stat-
ki handlowe (pasażerskie), jak i samoloty cywilne.

Należy zaznaczyć, że międzynarodowa organizacja 
policyjna Interpol659 ma swój znaczący udział w ogólno-
światowym systemie zwalczania terroryzmu.

659  Interpol - (MOPK - Międzynarodowa Organizacja Policji Krymi-
nalnej) początki jego działania sięgają roku 1914, kiedy to w dniach 
14-18 kwietnia odbył się I Kongres Policji Śledczej, na którym przedsta-
wiciele 14 państw rozważali możliwość utworzenia międzynarodowej 
centralnej kartoteki policyjnej oraz ujednolicenia procedur ekstrady-
cyjnych. W 1923 r. w Wiedniu odbył się II kongres, który ustanowił 
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Działalność Interpolu we wskazanej dziedzinie roz-
poczęła się w roku 1986, kiedy to na 55 sesji Zgromadze-
nia Ogólnego tej organizacji (w Belgradzie), utworzona 
została tzw. Grupa TE (ds. antyterroryzmu). Główne kie-
runki działania Interpolu to:
-  gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie infor-

macji o ugrupowaniach terrorystycznych, zamachach 
i ich sprawcach;

-  współpraca z organizacjami międzynarodowymi, zain-
teresowanymi zapobieganiem i ściganiem terroryzmu;

-  opracowywanie materiałów informacyjnych i szkole-
niowych, prezentujących aktualny obraz terroryzmu 
i metod jego zwalczania;

-  organizowanie szkoleń i kolokwiów międzynarodo-
wych dla funkcjonariuszy policji z różnych krajów 
(zrzeszonych w Interpolu), zajmujących się zwalcza-
niem terroryzmu”660.

Międzynarodowy Komisariat Policji Kryminalnej (jednym z  zało-
życieli była Polska). Organizacja została reaktywowana w 1946  r. 
w  Paryżu, gdzie przeniesiono siedzibę organizacji, która otrzymała 
skrótową nazwę Interpol (do 1952 r. Polska także uczestniczyła w pra-
cach tej organizacji). W 1959 r. nazwę organizacji zamieniono na MOPK.

660  J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy…, op. cit., s. 34 - 50.
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Dżihad a fundamentalizm islamski

Fundamentalizm islamski jest wrogo nastawiony nie tyl-
ko do zachodnich wzorców kultury, ale również i do mu-
zułmanów. Szczególnie zaś do tych, którzy odmiennie niż 
fundamentaliści interpretują świat i religię. W  związku 
z tym przeciwnikami fundamentalizmu byli m.in. chary-
zmatyczny przywódca turecki Kemal Atatűrk czy egipski 
prezydent Naser. Mieli oni znaczne sukcesy w przeciw-
działaniu fundamentalistycznemu zacofaniu. Funda-
mentalizm islamski zaczął się jednak powoli odradzać 
razem z  ideologią Ibn al–Wahhaba, po około pięciuset 
latach nieistnienia. Ideologia – wahhabizm – była reakcją 
na szerzący się kolonializm europejski oraz wzrastające 
wpływy Zachodu w państwach Wschodu.

Według muzułmanów, poprzez swoje odejście od 
dogmatów Proroka, utracili miano pierwszego państwa 
na świecie. Ich siła została ograniczona, ponieważ utracili 
oni zdolność „widzenia” nauki Koranu przez zaślepienie 
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wpływami Zachodu. Konsekwencją tego było powstanie 
w roku 1929 Stowarzyszenia Braci Muzułmanów, którzy 
dążyli do powrotu bezwarunkowej dominacji nauk Kora-
nu i powstania nacjonalizmu państwowego opartego na 
religii islamu. Idea ta upadła już w roku 1967, gdy Egipt 
i Syria sromotnie przegrały konfrontację z Izraelem. Po 
tej porażce ruchy terrorystyczne zaczęły się rozwijać, 
a  największy swój rozwój osiągnęły w roku 1979, gdy 
została obalona władza szacha Iranu Rezy Pahlawiego. 
Skutkiem tego powstała Islamska Republika Iranu, która 
daje asumpt rozwijania się ugrupowań terrorystycznych, 
wykorzystujących różne odłamy islamu, a także wcho-
dzenia w równoległe układy z innymi państwami o ten-
dencjach fundamentalistycznych, np. Arabią Saudyjską 
i ekstremistami saudyjskimi661. 

Taki szeroki zasięg oddziaływania fundamentalistycz-
nych ugrupowań zaczął wywierać bardzo duży wpływ na 
bezpieczeństwo. Powoduje to jego zagrożenie i labilność 
na scenie międzynarodowej ze względu na wspieranie 
terroryzmu, poprzez sprzeczną z  Koranem, agresywną 
interpretację idei islamu. Jednym z takich negatywnych 
elementów jest dżihad, wykorzystany przez ugrupowa-
nia terrorystyczne jako argument i wytłumaczenie dla 
swoich przedsięwzięć. Dżihad jest przez państwa Za-
chodu utożsamiany i kojarzony ze „świętą wojną”, woj-
ną i aktami ekstremizmu popełnianymi w imię Allacha. 
W Koranie próżno szukać identyfikacji dżihadu z woj-
nami podobnymi do europejskich wojen krzyżowych: 

661  W grupie 19 zamachowców z 11 września 2001 roku znalazło się aż 
15 Saudyjczyków. 
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„różnice sprowadzały się albo do działalności rewolucyj-
nej z użyciem siły włącznie, albo do krzewienia i umac-
niania zasad wiary wśród muzułmanów. Dlatego wielu 
zwolenników Kutba wyznających tę pierwszą interpreta-
cję wstąpiło do organizacji terrorystycznych, prowadząc 
dżihad przeciwko przywódcom w świecie islamu i poza 
nim. Zwolennicy Al–Banny podjęli natomiast [auten-
tyczny] dżihad wewnętrzny, mający na celu doskonale-
nie w wierze siebie oraz innych muzułmanów.”662 

Fundamentaliści islamscy zreinterpretowali założenia 
dżihadu, głównie w trybie jego ogłaszania – mianowicie, 
mógł on zostać ogłoszony jedynie przez władze polityczne 
o  legitymizacji religijnej. W innym przypadku, jeśli ktoś 
odstępował od tej zasady, wtedy uznawano, że zbaczał 
z  „właściwej ścieżki” i tracił prawo ogłaszania dżihadu. 
Taka interpretacja powoduje, iż dżihad staje się obowiąz-
kiem każdego i to właśnie przyjął za wyznacznik między 
innymi Ibn Laden. Każda porażka państwa muzułmań-
skiego stawała się okazją do wykorzystywania dżihadu, 
aby mobilizować ludność muzułmańską. Ten typ walki 
wywołuje w państwach nią zainfekowanych oraz w i ich 
obywatelach strach ze względu na zagrożenie wolności, 
gdyż fundamentaliści stosują agresję, przemoc i zniewole-
nie, które są uzasadniane i wspierane religijnie. Widzimy 
to chociażby w aktualnej działalności Państwa Islamskie-
go, gdzie gwałty, przemoc i agresja stają się uświęcone663.

662  W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 59.

663  To zagadnienie wymaga rozszerzenia w kolejnej publikacji, ze względu 
na aktualność tematu.
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Taki typ globalnego dżihadu stosuje m.in. Al–Ka’ida. 
Nawet po śmierci Ibn Ladena nie zrezygnowała z ak-
tów terrorystycznych. Wręcz przeciwnie, przekonanie 
o  krzywdach wyrządzonych przez wojska USA oraz 
wojska sojusznicze, inspiruje dalej komórki Al–Ka’idy 
do działania, czego dowodem jest powołanie nowego li-
dera tego ugrupowania – emira Ajmana az–Zawahirie-
go. Potencjał organizacyjny i siła Al–Ka’idy wiąże się ze 
strukturą ugrupowania. Oparta jest ona, wbrew wszel-
kim przesłankom, na decentralizacji zarządzania po-
szczególnymi komórkami, które tworzą luźno powiązaną 
globalną siatkę, o większej lub mniejszej autonomii. Na 
czele każdej terrorystycznej komórki stoi lider. Kanałem 
informacyjno–szkoleniowym staje się Internet, gdzie 
ekstremiści mogą znaleźć liczne poradniki i instrukcje 
wzorowane na działaniach poszczególnych komórek 
Al–Ka’idy na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. 

Dżihad a terroryzm

„W prawdziwym islamie terroryzm nie istnieje”664 – sło-
wa Fethullaha Gűlena, tureckiego szanowanego uczone-
go najlepiej określają stosunek poważnych interpretacji 
Koranu do terroryzmu. Z punktu widzenia nauki islamu 
nikt nie może uzasadniać aktów terrorystycznych prze-
słaniem Proroka, ponieważ zabicie człowieka przyrów-
nywane jest tutaj do aktu niewiary.

664  N. Akman, W prawdziwym islamie terroryzm nie istniej. Wywiad 
z  Fethullahem Gulenem, [w:] Terroryzm. Zamachy samobójcze. Mu-
zułmański punkt widzenia, pod red. E. Capana, Wyd. Akademickie 
DIALOG, Warszawa 2007, s. 17.
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Świat muzułmański przechodzi jednak obecnie znacz-
ny kryzys i zubożenie kulturowe. Negatywne czynniki 
takie jak: zacofanie gospodarcze, cywilizacyjne, kryzysy 
polityczne, wszystkie one w znacznym stopniu sprzyjają 
rozwijaniu się organizacji terrorystycznych. Organizacje 
te nierzadko stają się marionetkami w rękach nieodpowie-
dzialnych polityków tych państw i zaczynają działać pod 
sztandarem dżihadu. Nie ulega też wątpliwości, że powo-
ływanie się przez organizacje terrorystyczne na system 
wartości muzułmańskich sprawiło, że ludzie zaczęli łączyć 
dżihad z aktem terroru, częściowo sprzyjając pozyskiwa-
niu sympatyków ekstremy w swoim społeczeństwie. 

Jednak dżihad nie oznacza mordu, tym bardziej 
w  imię własnych interesów. Dżihad, to wszelki wysiłek 
i praca, którą winien podejmować muzułmanin aby po-
dobać się Bogu, co więcej „w koncepcji dżihadu miesz-
czą się wysiłki, które podejmuje jednostka, poskramiając 
[więc de facto – zwalczając] swoje pragnienia (…) a tak-
że wytrwałość w strzeżeniu godności i bezpieczeństwa 
muzułmanów.”665 Tu jest uwidoczniony element zawartej 
w dżihadzie walki.

Z powyższego wynika oczywisty wniosek, iż dżiha-
du nie da się w żaden sposób utożsamić z działaniami 
terrorystycznymi, zabijaniem cywilów, porywaniem 
i  torturowaniem ludzi, czy aktami samobójczych ata-
ków bombowych. Islam zabrania walki w nieczysty 
sposób, siania trwogi i krzywdzenia niewinnych ludzi. 

665  H. Aktan, Działania terrorystyczne i zamachy samobójcze w świetle Ko-
ranu i tradycji Proroka, [w:] Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzuł-
mański punkt widzenia, Dialog, Warszawa 2007, s. 43.
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Dlatego terror nie może być w żaden sposób utożsamia-
ny z nakazami islamu, gdyż nie mieści się on w ramach 
autentycznego dżihadu będącego przede wszystkim po-
dejmowaniem bezpardonowej walki   – ale mającej za 
swój cel ostateczny uświęcenie własnego ducha. 

Koran i sunna określają godne zasady zachowania się 
muzułmanów i nie znajdziemy tu mowy o dżihadzie po-
sługującym się terrorystyczną metodą poprawiania na-
szej rzeczywistości.
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