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Soft power terroryzmu

Magazyn INSPIRE, jako przykład groźnej propagandy terrorystycznej

Propaganda.

pagandy – jego potencjalnym odbiorcą

Jak wyobrażamy sobie ją,

jest każdy, kto potrafi czytad w tym ję-

Celem magazynu jest

w wykonaniu islamskich

zyku. Generalnie, INSPIRE skierowany

utworzenie partyzantki

organizacji terrorystycz-

jest do muzułmanów mieszkających od

terrorystycznej

nych? Czy będą to ulotki,

urodzenia w Europie, lub przybyłych tu

z emigrantów

pisma kolportowane skry-

we wczesnym dzieciostwie wraz z rodzi-

mieszkających w Europie

cie w krajach Bliskiego

cami.

i Stanach Zjednoczonych.

Wschodu? Może strony
internetowe

fundamen-

talistycznych

blogerów,

INSPIRE jest pełne wezwao do
nawrócenia się, wiary i podjęcia walki

siadamy licznej mniejszości muzuł-

z Zachodem. Odbiorca znajdzie tam

maoskiej. Obecnośd w systemie

wywiady z czołowymi terrorystami, ich

Schengen ułatwia przybycie funda-

artykuły, relacje z zamachów (również

mentalistów z innych paostw goto-

nieudanych!). Pismo przepełnione jest

wych do zamachu. Czy można w ja-

wybiórczymi cytatami z Koranu, mają-

kiś sposób zwalczad tego typu pro-

cymi motywowad do podejmowania

pagandę? Może odwracając jej in-

czynów. A czyny te są przede wszystkim

spirujący wpływ? Czy istnienie takie-

natury zbrojnej, terrorystycznej. Celem

go magazynu jest zagrożeniem po-

INSPIRE to wyjąt-

magazynu jest utworzenie z emigran-

ważnym, czy też nieistotnym?

kowo przebiegła forma

tów mieszkających w Europie i Stanach

propagandy. To magazyn

Zjednoczonych partyzantki terrorystycz-

dostępny w formie elek-

nej. Ma byd ona zdolna do działania

tronicznej (PDF), rozpro-

samodzielnie, bez kontaktu z Al-Kaidą.

wadzany przez Internet.

Niepotrzebne są też wyjazdy do obo-

Ukazuje się od 2010 roku,

zów szkoleniowych. INSPIRE samo daje

z reguły co kwartał. Z wy-

w formie artykułów i samouczków

glądu przypomina znane

w każdym numerze instruktaże, jak

nam

pisma

udanie przeprowadzid zamach; raz, bę-

i magazyny. Redagowany

dzie to użycie butli z gazem do wysa-

jest profesjonalnie. Jego

dzenia budynku, kiedy indziej - samo-

wydawcą jest AQAP –

dzielnie wykonana w domowej kuchni

Al-Kaida

bomba.

krótkie
ukazywad

filmiki

mające

siłę

terrory-

stów? Okazuje się, że to
wcale

nie

wszystko,

a propaganda nie musi
byd ograniczona do wyłącznie form amatorskich.

popularne

na

Półwyspie

Arabskim. Całośd tekstów
jest angielskojęzyczna. To
wyróżnia ten magazyn
spośród innych form pro-
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INSPIRE każe nam zadad sobie

Tobiasz Małysa

Okładka, spis treści
i przykładowy artykuł jednego z numerów INSPIRE.

poważne pytania. Na ile jest to forma
propagandy groźna dla bezpieczeostwa
naszego kraju? Faktem jest, że nie po-
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Zwalczanie terroryzmu

Narodowy Komitet

Antyterrorystyczny

działa na podstawie dekretu nr 116 Prezydenta
FR z 15 lutego 2006 r.
Jest centralnym ośrodkiem skupiającym całokształt zadao związanych
z szeroko pojmowanym
zwalczaniem terroryzmu,
począwszy od prowadzenia operacji kontrterrorystycznych,

zajmowania

się regulacjami prawny-

e-

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny i jego działalnośd

czeostwa. Wydawcą jest wydawnictwo

przedsięwzięd związanych z przeciw-

FSB „Granica”.

działaniem terroryzmowi w FR oraz za-

Czasopismo ma charakter na-

granicą.

ukowo – praktyczny i na swoich łamach

Obecnie dostępne są cztery

zajmuje się teoretycznymi oraz prak-

numery czasopisma oraz wersja anglo-

tycznymi aspektami zwalczania terrory-

języczna pierwszego wydanego egzem-

zmu. Rada Redakcyjna (programowa)

plarza.

czasopisma składa się z uznanych naukowców oraz znawców problematyki
terroryzmu. Wymienid wśród nich można profesorów: W. I Karpowa, W. P.
Galickiego czy praktyków jak dr A.S.
Prżezdomski lub A. E. Safonow.

Wszystkim

zainteresowanym

problematyką przeciwdziałania terroryzmowi, jego zwalczaniu oraz zagadnieniom teoretycznym związanym z tą sferą badawczą polecam Wiestnik jako
doskonałe

uzupełnienie

posiadanej

W skład czasopisma wchodzą

wiedzy. Czasopismo jest zarazem wiary-

władzy

następujące części: rozdział oficjalny,

godnym źródłem pozwalającym szcze-

sferze

rozdział poświęcony przeciwdziałaniu

gółowiej poznad politykę władz Federa-

przeciwdziałania terrory-

terroryzmowi w Federacji Rosyjskiej,

cji Rosyjskiej w sferze zwalczania terro-

zmowi, skooczywszy na

rozdział naukowo – teoretyczny. Uzu-

ryzmu.

działalności

pełniane są np. przez fotoreportaże

mi, koordynacją działalności

organów

paostwowej

w

edukacyjnej

oraz informacyjnej.

Kazimierz Kraj

oraz np. częśd poświęconą chronologii

Informacje
o działalności NAK zamieszczone są na stronie
internetowej

Komitetu

www.nak.fsb.ru.
Ponadto Narodowy Komitet Antyterrorystyczny od 2010 r. wydaje
dostępny

do

pobrania

w formacie PDF Wiestnik
Nacjonalnowo Antitierro-

Po lewej:
Okładka i spis treści jednego
z numerów Wiestnika.
Wydania Wiestnika są dostępne do pobrania w formie PDF
pod adresem:
http://nak.fsb.ru

risticzeskowo Komitieta,
którego założycielem jest
Federalna Służba Bezpie-
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Komentarze

Koran a terroryzm

„Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie
ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży,

Działalnośd terrorystów nie

otrzyma od nas nagrodę ogromną.”

znajduje poparcia w żadnej

Koran „an-Nisa” 4:74

z ksiąg które składają się na
prawo i religię Islamu.

Aja 74 w Surze 4 „an-Nisa” (Kobiety) jest jednym z wielu
wersetów (jest ich około 300) Koranu, który może zostad wykorzystany przez terrorystów do poparcia swoich czynów i przekonywa-

Koran wbrew chęciom terrory-

nia muzułmanów do działao terrorystycznych. Jednak są one wy-

stów nie pochwala ich czynów. Pomi-

rwane z całości a ich prawdziwy sens jest przeinaczany.

mo, że nawołując do czynów terrory-

Nie muzułmanom bardzo łatwo jest uwierzyd w to, że Koran

stycznych powołują się na Dżihad i wal-

czyli Święta Księga Islamu nawołuje Muzułman do przemocy skiero-

kę z niewiernymi, przez swe czyny stają

wanej przeciwko niewiernym. Przez wieki wmawiano nam, że Dżihad

się najeźdźcami krajów przez siebie ata-

czyli Święta Wojna jest skierowana przeciwko wszystkim, których

kowanych. Zgodnie z ają 190 w Surze

wiara jest inna. Prorok Muhammed mówił natomiast, że największą

2 Bóg nie pochwala najeźdźców:

Świętą Wojną jaką prowadzi Muzułmanin jest Dżihad przeciw zdradliwym podszeptom ludzkiej duszy. Jednak Dżihad to nie tylko wojna
wewnętrzna, to również samoobrona (jest uznawana nie tylko przez
Islam, ale również przez inne religie świata) przeciw niesprawiedli-

„Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy
was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!”
Koran „al-Baqarah” 2:190

wości. Dżihad dopuszcza nakładanie sankcji przeciw tyranom jak
i tym wszystkim którzy uciskają i wykorzystują ludzi. Święty Koran tak
wypowiada się o „niewiernych”:

Działao takich nie popierają
inne księgi na czele ze Świętą Księgą

„Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie
i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzieo Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku,

Koranu, które wraz z nią składają się na
szarijat, a są to: Sunna (relacje dotyczące życia Muhammeda), Kijas, Idżima.

i nie będą zasmuceni!”

Prorok Muhammed również zabraniał

Koran „al-Baqarah” 2:62

zabijania kobiet i dzieci. Terroryści więc
nie tylko działają wbrew Szarijatowi

„Nie ma przymusu w religii! Prawośd wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto

i Prorokowi Muhammedowi, ale przede

odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy

wszystkim przeciw własnej religii, której

uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!”
Koran „al-Baqarah” 2:256

to rzekomo bronią.
Jak widzimy działalnośd terrorystów nie znajduje poparcia w żadnej

Tak więc widad, że Święta Księga Koran nie nawołuje do wojny z prawymi nie muzułmanami, lecz ukazuje, że każdy prawy wierzący: muzułmanin, chrześcijanin czy wyznawca judaizmu otrzyma

z ksiąg, które składają się na prawo
i religię Islamu.
Bernadetta Terlecka

swoją nagrodę.
Str. 4
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Hard power terroryzmu

Lp.

Akty terrorystyczne w Federacji Rosyjskiej w latach 2005 – IX 2011

Cel

Wykorzystanie urządzeń wybuchowych
156

Wykorzystanie broni
strzeleckiej
76

1.

Środki transportu

2.

Budynki organów władzy (struktur
siłowych
i władzy wykonawczej)

33

31

3.

Wysadzenie funkcjonariuszy struktur
siłowych oraz władz wykonawczych
przy wykonywaniu obowiązków służbowych

64

41

W 2010 r. miało miejsce wysadzenie jednego obiektu infrastruktury krytycznej.

Lp.

Lata

Zabici

Ranni

2005
2006
2007

Ilość aktów terrorystycznych
257
117
48

1.
2.
3.

160
b. d.
b. d.

431
b. d.
b. d.

4.
5.
6.
7.

2008
2009
2010
Do września 2011

2
6
22
10

12
4
89
b.d.

43
6
513
b. d.

Uwaga!
Na terytorium Federacji Rosyjskiej w 2007 r. do 1 grudnia zarejestrowanych zostało 719 napadów
(obstrzał, pobicie) na funkcjonariuszy struktur siłowych, przedstawicieli organów władzy oraz duchowieostwa.
Ilośd napadów zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu w roku 2006 o 43,7 %.
Tabele zostały opracowane na podstawie danych Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego zamieszczonych na stronie internetowej Komitetu. Liczby dotyczące ilości aktów terrorystycznych w niektórych latach
nie zgadzają się z sumami podanymi w informacji NAK. Różnice wystąpiły podczas podsumowywania przez autora aktów terrorystycznych (dane cząstkowe). Przyczyna różnic nie jest znana autorowi notki.
Kazimierz Kraj
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Wyzwania bezpieczeostwa

Nadchodzące
Mistrzostwa

Europy

w piłce nożnej, poza
świętem dla fanów futbolu i promocji paostw
organizatorskich są wielkim sprawdzianem umiejętności służb publicznych. Zapewnienie bezpieczeostwa na granicach
będzie nie lada wyzwaniem. Szacowana, dodatkowa liczba osób, która
przekroczy polskie grani-

Straż Graniczna a bezpieczeostwo podczas EURO 2012

ce w związku z EURO 2012 może wynieśd nawet milion.
Zwiększony ruch graniczny wymaga wzmocnienia stanu osobowego
funkcjonariuszy

Straży

Granicznej

Zobacz więcej:
ME-2012: liczba przekraczających granice może
wzrosnąd nawet o milion
– http://wiadomosci.onet.pl/kraj/me-2012-liczbaprzekraczajacych-granice-mozewzros,1,4986511,wiadomosc.html
(2012-01-01)

i dodatkowego sprzętu. Straż Graniczna
będzie wspierana przez służby graniczne z innych paostw UE, głównie w celu
ochrony tzw. zielonej granicy. Dodatko-

Czy grożą nam ataki terrorystyczne podczas Euro
2012?

wo SG będzie wspierało wojsko oraz

– http://euro2012.trojmiasto.pl/Czy-groza-nam-atakiterrorystyczne-podczas-Euro-2012-n46336.html

agencja Frontex (Europejska Agencja

(2011-03-15)

Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Granicach Zewnętrznych Paostw Członkowskich UE).
Dzięki

niom przy współpracy z funkcjonariutzw.

schengenbusom

szami innych paostw UE. Różne scena-

Zapewnienie

wyposażonym w nowoczesne urządze-

riusze dwiczeo są odpowiedzią na wie-

bezpieczeostwa na

nia przystosowane do szybkiej kontroli

lopłaszczyznowe zagrożenia spowodo-

granicach będzie nie lada

i weryfikacji autentyczności dokumen-

wane nasileniem ruchu granicznego

wyzwaniem. Szacowana,

tów będzie możliwe dokonywanie od-

i ruchu lotniczego, w tym także zwięk-

dodatkowa liczba osób,

prawy w każdym miejscu, w tym kon-

szenia ryzyka atakami terrorystycznymi.

która przekroczy polskie

trolę podróżnych w głębi kraju. Bezpie-

granice w związku z EURO

czeostwo granic oraz sprawne przepro-

2012 może wynieśd nawet

wadzanie odpraw ma byd zapewnione

milion.

dzięki ciągle odbywającym się dwicze-

Interesujące linki:

Zobacz więcej:

Przygotowania polskich lotnisk
do Euro 2012. K. Załęski,

Realizacja zadao przez straż graniczną w ramach
EURO 2012

– http://www.altair.com.pl/cz-art3044

– http://www.msw.gov.pl/portal/pl/378/4617/
REALIZACJA_ZADAN_PRZEZ_STRAZ_GRANICZNA_W_RAMACH_
EURO_2012.html

Zastępca szefa ABW płk Paweł
Białek pytany o zagrożenia podczas Euro 2012, jako najniebezpieczniejszy wariant wymienił zagrożenie atakami terrorystycznymi i podkreślił koniecznośd
przygotowania się do jego wczesnego

(Skrzydlata Polska 09/2010)

Przygotowania SG do ME-2012

Dwiczenia kontroli drogowej przed EURO 2012

– http://www.strazgraniczna.pl/
wps/portal/tresc?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/pl/
serwis-sg/wydarzenia/z_zycia_sg/
przygotowania+do+euro

– http://www.dobralogistyka.pl/cwiczenia-kontrolidrogowej-na-a-4-przed-euro-2012,aktualnosci,3178

Wspólna odprawa graniczna

(2011-10-25)

Str. 6

– http://www.dobralogistyka.pl/wspolna-odprawagraniczna-w-ramach-przygotowania-do-euro2012,aktualnosci,2735

wykrycia i odparcia.
Tomasz Tylak
Ćwiczenia SG w przywróceniu kontroli granicznej na
czas Euro 2012:
– http://gazetaregionalna.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=4161&Itemid=16
5
– http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20111208/POWIAT/508332668
– http://www.dobralogistyka.pl/cwiczenia-kontrolidrogowej-na-a-4-przed-euro-2012,aktualnosci,3178
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Wyzwania bezpieczeostwa

Niebezpieczne luki w prawie

Jak donoszą me-

resowe dowolnej osoby. W tym poznad

dia i portale informacyj-

jej współlokatorów. Spis zakooczył się,

ne w minionym 2011 ro-

a ile danych uzyskały w ten sposób oso-

ku w Polsce ujawniono

by nieuprawnione, nie wiadomo.

dwie poważne luki prawne. Były to luki, które
można uważad za zagrożenie dla bezpieczeostwa
kraju, a z których wystąpienia powinniśmy wyciągnąd wnioski na przyszłośd. Aby to się nie powtarzało. Obie uderzały
w bezpieczeostwo informacji, które powinny pozostad niejawne. Dotyczą
przechowywania danych
osobowych,
adresów

szczególnie
zamieszkania

i zameldowania.
W

przypadku luka dotyczyła
krajowego

spisu

po-

wszechnego, przeprowadzonego

przez

GUS.

W Internetowej formie
formularza był błąd. Logowanie odbywało

się

poprzez numery NIP albo
PESEL. Wystarczyło znad
więc te numery, aby poznad dane osobowe i ad-

wykorzystując te luki, mógł
poznad adres zamieszkania

Drugi przypadek istnieje trwale

niemal dowolnej osoby

i od dłuższego czasu. Ministerstwo

zameldowanej w Polsce,

Spraw Wewnętrznych wie o tej luce od

niezależnie od sprawowanej

paru lat, a pomimo to nadal nie podej-

przez nią funkcji.

muje ono kroków zabezpieczających.
Luka o której mowa dotyczy możliwości
wydobycia adresu zamieszkania dowol-

Zadaniem odpowiednich służb

nej osoby, drogą złożenia przeciwko

powinno byd wypatrywanie takich nie-

niej pozwu cywilnego. Poprzez adwoka-

bezpieczeostw w porę i ich neutralizo-

ta następnie istnieje możliwośd wystą-

wanie, a ustawodawcy nie powinni do-

pienia do CPD (Centrum Personalizacji

puszczad możliwości ich pojawiania się.

Dokumentów MSW), aby otrzymad dane ze spisu PESEL. Centrum ujawniając
zainteresowanemu adres pozwanego
nie sprawdza, kogo, polityka czy szefa
ważnych służb dotyczy wniosek.

pierwszym

W teorii każdy

Informacje uzyskane w ten spo-

Dyskusja nad powyższym tematem jest konieczna i do takiej zapraszamy Czytelników. Prosimy o prezentację
różnych punktów widzenia w sprawie
wyzwao i zagrożeo na które zwracamy
uwagę.

sób mogą na różne sposoby byd wyko-

Natalia Szostek

rzystane. W teorii każdy korzystając
z tych luk, mógł poznad adres zamieszkania dowolnej osoby zameldowanej
w Polsce, niezależnie od sprawowanej
przez nią funkcji. Stworzyło to wysokie
zagrożenie dla bezpośredniego bezpieczeostwa osób wykonujących najważniejsze funkcje paostwowe. Co więcej
uderza to też w zwykłych obywateli.

Żródła:

Niebezpieczny spis powszechny?
– http://bezpieczenstwodanych.com/niebezpiecznyspis-powszechny/

Bardzo poważna luka bezpieczeostwa w polskim
prawie
– http://www.polityka.pl/kraj/1522273,1,mswujawnia-adresy-najwazniejszych-osob-wpanstwie.read
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Infrastruktura
krytyczna

to

obiekty

o ogromnym znaczeniu
dla funkcjonowania paostwa. Ograniczenie lub
sparaliżowanie ich działania może wywoład fatalne skutki dla stanu
i rozwoju paostwa. Teleinformatyczna infrastruktura krytyczna to – zależnie od punktu widzenia –
albo

oddzielny

sektor

ogółu infrastruktury krytycznej lub jeden z elementów tych sektorów
i konkretnych obiektów.
Trudno wyobrazid sobie

Nowy wymiar cyberprzestrzeni

Żródła:

zaoferowad pomoc w razie zagrożenia

Najemnicy do walki z cyberprzestępcami?

cyberatakami.

– http://www.dobreprogramy.pl/Najemnicy-do-walkiz-cyberprzestepcami,Aktualnosc,26955.html

Z kolei budowana przez DARPA

Pierwsze wspólne cyberdwiczenia

(Defense Advanced Research Projects

– http://kopalniawiedzy.pl/Cyber-Atlantic-2011cwiczenia-Unia-Europejska-USA,14228

Agency) kopia Internetu zawierad ma

równoznaczną z konwencjonalną ofen-

frastruktury przesyłowej i stacji robo-

sywą militarną, stając się jednym tylko

czych. Możliwie wiernie symulując

ze sposobów prowadzenia wojny obok

prawdziwy codzienny ruch sieciowy,

dotychczas znanych. W nowej doktry-

projekt ten pozwoliłby na testowanie

nie wojennej przyjętej przez Pentagon

różnych wariantów ataków i tym sa-

można wyczytad, iż jeśli taki cyberne-

mym lepsze przygotowanie się do rze-

tyczny atak wywołałby szkody podobne

czywistych ataków w realnej sieci.

w sobie wirtualną kopię serwerów, in-

do normalnego ataku militarnego, to

Na koniec możemy przekazad

armia amerykaoska na taki atak mogła-

wypowiedź amerykaoskiego generała

by odpowiedzied klasycznym odwetem

Michaela

skierowanym na paostwo atakujące.

Aspen Security Forum w 2011 roku

Haydena,

który

podczas

wskazał, że w nowych w runkach cyber-

większośd ważnych dla

Wyrazem poważnego traktowa-

funkcjonowania paostwa

nia cybernetycznej strony bezpieczeo-

przestrzeo

instytucji bez urządzeo

stwa mogą byd też ubiegłoroczne

w rodzaju Dzikiego Zachodu, ze wzglę-

teleinformatycznych.

wspólne europejsko-amerykaoskie dwi-

du na stopieo nieokiełznania zagrożeo

czenia, zorganizowane przez ENISA

i brak jasno określonych przez rządy

(Europejską Agencję Bezpieczeostwa

reguł. Według niego, zapewnianie bez-

Sieci i Informacji) i DHS (Departament

pieczeostwa coraz częściej będzie odda-

Bezpieczeostwa Wewnętrznego USA).

wane pod opiekę najemników i firm

Były to jednocześnie pierwsze tego typu

ochroniarskich. Odwet może stad się

dwiczenia z udziałem Unii Europejskiej

teraz prywatną inicjatywą.

Zwrócenie uwagi
na tego typu dziedzinę
bezpieczeostwa paostwa
i grożące jej niebezpieczeostwa nie jest nowym
zjawiskiem. Cały czas mamy do czynienia z nieustannymi zmianami które dotyczą tego zagadnienia. I tak w minionym
2011 roku w Stanach
Zjednoczonych

agresja

dokonana za pomocą Internetu została uznana za

Str. 8

i Stanów Zjednoczonych. Podczas wyda-

może

przypominad

coś

Tobiasz Małysa

rzenia testowano scenariusze ataku na
systemy SCADA funkcjonujące w ener-

Żródła:

getyce, a także włamania do instytucji

USA: Na cyberatak odpowiemy rakietami

odpowiedzialnych za cyberbezpieczeostwo w Europie i wyciek oraz publikację

– http://www.dobreprogramy.pl/USA-Na-cyberatakodpowiemy-prawdziwymirakietami,Aktualnosc,25302.html

poufnych danych. Celem tej inicjatywy

Budują kopię Internetu żeby symulowad ataki

jest próba przekonania się w jaki spo-

– http://www.dobreprogramy.pl/USA-buduje-kopieInternetu-zeby-symulowacerataki,Aktualnosc,25652.html

sób strony uczestniczące mogą sobie
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26

listopada

2011 r. w godzinach noc-

Po incydencie na granicy afgaosko-pakistaoskiej

jest, by jednostki ISAF zostały wcześniej
ostrzelane z terytorium Pakistanu.

nych siły ISAF zaatakowały dwa pakistaoskie
posterunki

graniczne

w dystrykcie Mokhand –
zabijając 24 i raniąc kil-

To już drugi bardzo poważny

Zobacz więcej:
Pakistan dwiczy strzelanie do amerykaoskich bsl
– http://www.altair.com.pl/start-2117
(2008-11-25)

incydent wpływający na stosunki USA –
Pakistan (po zabiciu w maju 2011

Iraoczycy zestrzelili RQ-170?

r. Osamy bin Ladena).

– http://www.altair.com.pl/start-7129
(2011-12-05)

Reakcja

kunastu żołnierzy. Atak

premiera

Pakistanu

przeprowadzony

Jusufa Razy Gilaniego była natychmia-

transition). Natomiast Islamabad lawi-

na wezwanie ostrzela-

stowa: zamknięcie na czas nieokreślony

ruje pomiędzy ścisłą współpracą z Za-

nych jednostek lądowych

tras zaopatrzeniowych dla ISAF, bojkot

chodem (licząc na pomoc finansową

– jednak wg oświadczenia

międzynarodowej konferencji w Bonn

i militarną USA) a Talibami (starając się

rzecznika armii generała

dotyczącej

Afganistanu,

schładzad antyzachodnie nastroje spo-

Athar Abbasa, nieprawdą

zmiana zasad współpracy na linii Isla-

łeczne). Kolejnym problemem jest sto-

mabad – USA, NATO i zamknięcie woj-

sunek władz Pakistanu do obecnego

skowej bazy w Shamsi. Ta ostatnia była
Po zabiciu Osamy bin

rządu w Kabulu, jak i przyszłości Afgani-

już od dawna (przynajmniej od kooca

Ladena w maju 2011 r. to

stanu po 2014 r. oraz ciągle napięte

2008 r.) „na celowniku” pakistaoskich

już drugi bardzo poważny

relacje z Delhi (pomimo wznowienia

władz – po powtarzających się atakach

incydent wpływający na

ponad trzy miesiące temu negocjacji

bsl na terytorium tego kraju. W bazie

stosunki USA – Pakistan.

dotyczących problemu Kaszmiru).

tej stacjonowały bezpilotowce CIA typu

Reakcja premiera Pakistanu

MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper. Wg. The

Jusufa Razy Gilaniego była

Los Angeles Times amerykaoska agen-

natychmiastowa...

cja wywiadowcza zawiesza częśd lotów

został

uzbrojonych

przyszłości

bsl

nad

Pakista-

W najbliższym czasie rejon ten
(Indie, Pakistan, Afganistan) będzie na
pewno w centrum uwagi mediów, opinii publicznej i służb bezpieczeostwa.

nem. Ostatnio pojawiły się pogłoski, że

Zobacz więcej:
Amerykanie zabili 26 pakistaoskich żołnierzy
– http://www.altair.com.pl/start7094
(2011-11-26)

Pakistan zapowiada bojkot protest po nalotach NATO
– http://konflikty.wp.pl/
kat,1023303,title,Pakistanzapowiada-bojkot-protest-ponalotachNATO,wid,14031649,wiadomosc.html
?ticaid=1dc06
(2011-11-29)

Piotr Podlasek

jeden z tajnych bezpilotowców (RQ-170
Sentinel), który został ostatnio przejęty

Tygodnik BBN – Polecane numery:

przez Iran został wykorzystany podczas
akcji Neptune's Spear – zabicia Bin La-

Tygodnik BBN nr 61, 25 listopada—1 grudnia
2011 r.

dena.

– http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=8694

Zaostrzenie oficjalnych relacji
Pakistan – USA dla sił NATO oznacza
problemy w wymiarze operacyjnym
(dostawy zaopatrzenia, akcje dronów)

Tygodnik BBN nr 62, 2-8 grudnia 2011 r.
– http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=8712

Tygodnik BBN nr 63, 8-14 grudnia 2011 r.
– http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=8780

jak i strategicznym (wdrażanie procesu
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Miscellanea

Nie ma zbyt wielu książek, które poleciła-

całkowicie nie móc się opanowad, ale ta
książka mnie pokonała.

bym bez wahania każdemu. I nie ma wielu książek, od których wprost
nie potrafiłabym się oderwad. Jeśli chcecie uchodzid za poważnych – lepiej

nie

zabierajcie

„Misjonarzy” w podróż
pociągiem. To musi wyglądad co najmniej dziwnie, jeśli jeden z pasażerów co chwilę wybucha
głośnym śmiechem, dostaje czkawki lub nieuzasadnionego ataku kaszlu
i nie może przestad, nawet pod pytającymi spojrzeniami

współpasaże-

rów. Rzadko zdarza mi się

Misjonarze z Dywanowa — Polski Szwejk na Misji w Iraku

rozsądek każe Wam zgasid

skiem i nie sądziłam, że taki rodzaj lite-

w koocu spad, a ciekawośd,

ratury może mnie zainteresowad i wcią-

wręcz przeciwnie, każe

gnąd do tego stopnia, że będę czekad

czytad dalej?

z niecierpliwością na kolejną częśd
i martwid się, gdy zostanie mi już tylko
kilka stron do przeczytania. A jednak.

na wykłady, aż okazuje się, że noc się

Pierwszy tom znalazłam przez przypa-

kooczy, a ja wciąż leżę z ulubioną lektu-

dek, szukając informacji na temat

rą w rękach. Kosztem zmęczenia, pod-

„Przygód dobrego wojaka Szwejka” Ja-

krążonych oczu, po raz kolejny postano-

rosława

recenzja

wiłam spędzid bezsenną noc w towarzy-

i fragment z książki wystarczyły, żebym

stwie szeregowego Leoczyka i jego ko-

pognała do księgarni. „Misjonarzy”

legów. Zamieniłam spokojny sen na

przeczytała cała rodzina – wszyscy, któ-

filiżankę herbaty i lekturę. I co gorsza,

rych w najśmielszych marzeniach nie

nie żałuję tego. Może dlatego, że to nie

podejrzewałabym o takie zainteresowa-

jest zwykła książka?

Haszka.

Krótka

nia. Na drugi tom czekałam już ze świadomością, że muszę go mied, inaczej
w mojej biblioteczce będzie brakowało
nio, musiałam walczyd z własnymi rodzicami o prawo do przeczytania go
jako pierwsza.
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światło i położyd się

Nie mam nic wspólnego z woj-

czegoś ważnego. Tak samo jak poprzed-

Władysław Zdanowicz
Misjonarze z Dywanowa. Polski
Szwejk na Misji w Iraku,
Kwidzyn 2007.

Znacie to uczucie, gdy

To coś więcej - mieszanka śmiechu i refleksji nad rzeczywistością, której nie znam, z którą nigdy nie miałam
do czynienia. Za każdym razem zastanawiam się więc, ile w tym jest prawdy,
jak wiele anegdot to historie z życia
wzięte. Nie wiem i może lepiej nie wie-

Znacie to uczucie, gdy rozsądek

dzied. Pozostaje mi jedynie czytad dalej.

każe Wam zgasid światło i położyd się

I czekad na kolejny tom (który i tak,

w koocu spad, a ciekawośd, wręcz prze-

wbrew własnym ostrzeżeniom, zabiorę

ciwnie, każe czytad dalej? Przewracam

do pociągu – życie bez śmiechu i odro-

kartkę za kartką wciąż nie mając dośd.

biny szaleostwa było by zdecydowanie

Wmawiając sobie, że jeszcze tylko je-

zbyt poważne).

den akapit, jeszcze tylko kilka stron, do
kooca rozdziału, bo rano trzeba wstad

Magdalena Terlecka
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e-

Jak przetrwad w dobie zagrożeń terrorystycznych

Z a c h ę c a m

stępnym językiem, co pozwala na zro-

Następny rozdział Ogólne zasa-

wszystkich, którzy są za-

zumienie osobie nie będącej specjalistą,

dy zachowania podczas sytuacji o zna-

interesowani

bądź nie związanej ze służbami zajmują-

mionach ataku terrorystycznego można

cymi się problematyką terroryzmu.

potraktowad jako swoistą instrukcję

zagadnie-

niami związanymi z terroryzmem do zapoznania
się z publikacją Krzysztofa Liedela i Pauliny Piaseckiej

Jak

przetrwad

w dobie zagrożeń terrorystycznych.

Publikacja

nie jest najnowsza (2008),
co jej nie dyskredytuje
jako bardzo interesującej.
Napisana została przy-

Książka nie jest obszerna, ale
zawartośd merytoryczna jest bogata.
Autorzy wyjaśniają zjawisko terroryzmu, oraz to, co sprawia, że ludzie się
go obawiają. Co jest celem ataku terrorystycznego, jakimi metodami posługują się terroryści. Jakie są metody werbowania do organizacji terrorystycznych, jak rozpoznad, czy ktoś próbuje
dokonad werbunku. W książce znajduje
się rozdział poświęcony cyberterroryzmowi.

Publikacja warta jest

w

Wystąpienie

dzisiejszym

tego

zjawiska

przetrwania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Znajdują się tutaj wyjaśnienia, jak rozpoznad czy terroryści
przygotowują atak, co zrobid z podejrzaną przesyłką, jak postępowad w razie
ataku na lotnisku i samolocie. Jest też
rozdział dla właścicieli firm, poświęcony
przygotowaniu

przedsiębiorstwa

na

zagrożenie terrorystyczne. Dużym plusem publikacji jest zamieszczenie elementów instruktażu z pierwszej pomocy medycznej.

zinformatyzowanym

Publikacja warta polecenia ze

polecenia ze względu na

świecie stanowi ogromne zagrożenie

względu na znajdujące się w niej prak-

znajdujące się w niej

i problem dla funkcjonowania i bezpie-

tyczne informacje dotyczące zachowa-

praktyczne informacje

czeostwa paostwa. Rozdział pt. Porad-

nia się i reagowania w sytuacjach zaist-

dotyczące zachowania się

nik zakładnika jest bardzo istotny dla

nienia

i reagowania w sytuacjach

przysłowiowego Kowalskiego. Każdy

Zapoznanie z treścią książki pozwoli

zaistnienia zagrożenia

może stad się zakładnikiem, dlatego

zadbad o bezpieczeostwo własne i swo-

terrorystycznego.

winien wiedzied jak się zachowad, aby

ich bliskich. Myślę, iż książka nadaje się

nie stracid życia. Rozdział jest instrukcją

na podręcznik edukacyjny dla osób kie-

co należy robid, jak się zachowywad

rujących personelem, a prawidłowe

wobec terrorystów by przetrwad. Waż-

zachowanie poparte wiedzą zawartą

nym elementem jest też zachowanie

w tej publikacji może pomóc ocalid ko-

podczas operacji antyterrorystycznej,

muś życie.

zagrożenia

by nie zostad wziętym za terrorystę.
Szczegółowe zapoznanie się z rozdzia-

terrorystycznego.

Anna Rejman

łem może w znaczący sposób wpłynąd
na nasze bezpieczeostwo.
K.Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwad
w dobie zagrożeo terrorystycznych,
Warszawa 2008, ss.130.
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Publikacje Centrum Studiów nad Terroryzmem

„Cudze chwalicie

w Rzeszowie, w którym wzięli udział

wania działao przez organizacje terrory-

swego nie znacie” – kie-

przedstawiciele świata nauki i służb –

styczne), jak i problematyka zapobie-

rując się tą maksymą

Żandarmerii Wojskowej, Policji, Służby

gania terroryzmowi i jego zwalczania

pragnę przedstawid Pao-

Więziennej,

(Przemysław Baszak, Zwalczanie zagro-

stwu

Wewnętrznego oraz Wojska Polskiego.

dwie

publikacje

Centrum Studiów nad
Terroryzmem, które ukazały się w 2011 r.

Agencji

Bezpieczeostwa

Publikację charakteryzuje szerokie podejście do tematyki terroryzmu, książka pokazuje jego różne obli-

Pierwsza z nich –

cza. Znajdziemy w niej więc i artykuły

Oblicza terroryzmu – jest

wprowadzające do tematyki terrory-

efektem seminarium zor-

zmu (Tomasz Bąk, Terroryzm zagroże-

ganizowanego przez CSnT

niem bezpieczeostwa, świata i Polski;

w Wyższej Szkole Infor-

Paulina Dudczak, Terroryzm we współ-

matyki

czesnym świecie, Paweł Łuczkowski, Jak

i

Zarządzania

funkcjonowad w środowisku niebezpiecznym. Terroryzm wyzwaniem i za-

żeo terrorystycznych; Sławomir Adamczyk, Przeciwdziałanie terroryzmowi.
Udział żandarmerii wojskowej w krajowym systemie zwalczania zagrożeo terrorystycznych; Wojciech Marchwica,
Udział

wojska

w

„wojnie

z terroryzmem” - Kosowo, Irak, Afganistan. Na podstawie doświadczeo pododdziałów 21 Brygady Strzelców Podhalaoskich; Robert Socha,

Organizacja

działao sil prewencji Policji w warunkach ataku terrorystycznego).

grożeniem współczesności). Rozdziały

W publikacji znajdują się refe-

dotyczące prawnych aspektów terrory-

raty poświęcone różnym metodom,

szerokie podejście do

zmu

Prawne

technikom stosowanym przez terrory-

tematyki terroryzmu,

i organizacyjne aspekty wykonywania

stów (Jarosław Kuś, Historia, charakte-

książka pokazuje jego różne

kary pozbawienia wolności wobec ska-

rystyka i przykłady użycia improwizo-

oblicza...

zanych stwarzających poważne zagro-

wanych urządzeo wybuchowych (IED)

żenie społeczne lub poważne zagrożenie

przez organizacje terrorystyczne na

dla bezpieczeostwa zakładu karnego;

świecie i grupy przestępcze w Polsce;

Izabela Oleksiewicz, Analiza rozwoju

Ewa Wolska, Szahidki jako zagrożenie

polityki antyterrorystycznej w prawie

bezpieczeostwa paostw; Olgierd Pasz-

Unii Europejskiej; Konrad Kołek, Kata-

kiewicz,

rzyna Dorociak, Problemy prawne doty-

W książce nie zabrakło także artykułów

czące wykrywania i zwalczania terrory-

z historią w tle (Maciej Milczanowski,

stycznych zagrożeo globalnego bezpie-

Irak – terroryzm w cieniu zikkuratów)

czeostwa). Poruszone zostały kwestie

oraz zawierających polityczne odniesie-

finansowania organizacji terrorystycz-

nia (Zofia Sawicka, Terroryzm jako na-

nych (Maciej Dobrowolski, Przeciwdzia-

rzędzie prowadzenia polityki zagranicz-

łanie finansowaniu terroryzmu - wybra-

nej na przykładzie Syrii; Kazimierz Kraj,

ne zagadnienia; Paweł Skoczowski, Me-

Oblicza terroryzmu w Federacji Rosyj-

tody pozyskiwania środków i finanso-

skiej). Z pewnością, każdy czytelnik

Publikację charakteryzuje

Oblicza terroryzmu, red. T. Bąk,
Kraków-Rzeszów- Zamośd 2011,
ss. 239.
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Warto poznad

Publikacje Centrum Studiów nad Terroryzmem

znajdzie w publikacji coś

Tomasz Bąk - Wojskowa koncepcja

ciekawego dla siebie, po-

NATO obrony przed terroryzmem

za tym książka jest pozycją szczególnie przydatną
dla studentów kierunku
bezpieczeostwo

we-

wnętrzne lub bezpieczeostwo narodowe.
Drugą publikacją
CSnT jest Zwalczanie ter-

Janusz
w

Falecki

-

Rola

przygotowaniu

Ryszard

i zwalczaniem terroryzmu.

Jakubczak-

Strategiczne

aspekty terroryzmu

ukazała się po konferencji
naukowej o tym samym

Maciej Milczanowski - Udział Polskich

tytule,

zorganizowanej

Sił Zbrojnych w misji zwalczania terro-

przez CSnT i Centrum

ryzmu w Iraku w kontekście polityki

Szkolenia na Potrzeby Sił

zagranicznej i bezpieczeostwa kraju

Pokojowych w Kielcach.

i UE

z zakresu kultury i religii w przygotowaniu żołnierzy do misji poza
granicami kraju w aspekcie zagrożeo terrorystycznych
Ewa Wolska - Łamanie przez armię

rosyjską

praw

człowieka

w czasie operacji antyterrorystycz-

Kazimierz Kraj - Specnaz przeciwko
terrorystom

Ewa Wolska

Weronika Jakubczak - Globalizacja
źródłem intensyfikacji terroryzmu
Izabela Oleksiewicz - Wpływ terrory-

niem terroryzmu. Publi-

zmu na sferę prawa człowieka we

kacja ma węższy zakres

współczesnym świecie

tematyczny, bardziej spe-

Kamila Trochowska - Uwarunkowania

cjalistyczny,

co

społeczno-kulturowe a przyczyny źró-

książka jest bardzo cieka-

dłowe terroryzmu – zastosowanie

wą pozycją na rynku wy-

metodologii

dawniczym, zapełnionym

(RCA) w procesach decyzyjnych środo-

w większości odtwórczy-

wiska operacji

mi publikacjami.

Joanna Frączek - Wpływ szkolenia

nej w Czeczenii.

zapobieganiem i zwalcza-

przez

zapobieganiem

nia terrorystycznego

terroryzmu w operacjach wojskowych

mujący się na co dzieo

zajmujący się na co dzieo

mandatowych w warunkach zagroże-

racji wojskowych, która

teoretycy i praktycy, zaj-

teoretycy i praktycy,

i elementów PKW do realizacji zadao

strzeo – nowy wymiar w zwalczaniu

ciele świata nauki i służb,

świata nauki i służb,

pododdziałów

roryzmu w ramach ope-

siebie stanęli przedstawi-

stanęli przedstawiciele

CSnPSP

Czesław Marcinkowski - Cyberprze-

Znowu naprzeciw

Znowu naprzeciw siebie

Root

Cause

Analysis

Justyna Szostek - Metoda przesłucha-

Znajdziemy w niej nastę-

nia poznawczego a osobowośd świad-

pujące artykuły:

ka
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Zwalczanie terroryzmu w ramach
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02.12.11.

Niemiecka Prokuratura Federalna postawiła zarzut członkowstwa w Al-Kaidzie dwóm mężczyznom –
Niemcowi i Austriakowi. Podejrzani wg prokuratury w latach 2009-2010 przebywali w obozach szkoleniowych Al-Kaidy.

06.12.11.

W centrum Kabulu (Afganistan) w świątyni, gdzie zebrali się wierni doszło do wybuchu, w którym zginęło
50 osób. Tego samego dnia doszło do innego zamachu w Azar-i-Sharif, gdzie zginęły 4 osoby, a kilkanaście
zostało rannych.

07.12.11.

Włoscy Karabinierzy aresztowali jednego z najpotężniejszych bossów camorry. Michele Zagaria poszukiwany był od 1995 roku, był ostatnim bossem na liście sporządzonej przez włoski wymiar sprawiedliwości.

07.12.11.

Wybuch bomby w Helmand w Afganistanie spowodował śmierd 19 osób w tym kobiet i dzieci. Bomba
umieszczona przy drodze, wybuchła w chwili przejazdu pasażerskiego busa.

13.12.11.

Zamach w Liege w Belgii – 4 osoby zginęły, a ponad 120 zostało rannych. Zamachowiec rzucił kilka granatów w stronę przystanku autobusowego i otworzył ogieo z broni palnej, poczym zdaniem świadków popełnił samobójstwo.

13.12.11.

Zwolennik skrajnej prawicy we włoskiej Florencji zastrzelił dwóch Senegalczyków, a trzech ciężko ranił.
Sprawca strzelaniny popełnił samobójstwo. Władze nie mają wątpliwości, że było to zabójstwo na podłożu rasistowskim.

20.12.11.

W Bostonie w USA uznano 24 letniego Amerykanina za winnego pomagania Al-Kaidzie i propagowania
kontrowersyjnych treści islamskich oraz udział w szkoleniu w obozie dla terrorystów w Jemenie. Grozi mu
dożywocie.

21.12.11.

Eksplozja miny pułapki w Afganistanie spowodowała śmierd pięciu polskich żołnierzy. Patrol jadący główną drogą w prowincji Ghazni najechał na minę, która eksplodowała pod pojazdem.

23.12.11.

Ponad 40 osób zginęło i ponad 100 zostało rannych w wyniku dwóch zamachów bombowych w Damaszku. Celami zamachowców - samobójców były obiekty syryjskich sił bezpieczeostwa.

25.12.11.

Około 30 osób zginęło w serii zamachów na chrześcijaoskie kościoły w Nigerii. Zamachowcami byli radykalni islamiści z organizacji Boko Haram, walczący o wprowadzenie szariatu w całym kraju.

25.12.11.

W stolicy Jemenu – Sanie siły bezpieczeostwa ostrzelały demonstrantów manifestujących przeciw prezydentowi kraju. Rezultatem była śmierd 13 osób, oraz około 50 rannych.

25.12.11.

Ponad 20 osób zginęło w zamachu samobójczym w Afganistanie. Miejscem zamachu była ceremonia pogrzebowa w mieście Talaqan w prowincji Tahar, wśród ofiar są członkowie afgaoskiego parlamentu.

27.12.11.

Etiopski sąd skazał dwóch szwedzkich dziennikarzy na karę 11 lat więzienia za wspieranie terroryzmu
i nielegalne przekroczenie granicy. Obrooca skazanych zapowiedział rozważenie złożenia apelacji.

29.12.11.

Jak podała agencja Associated Press, chioska policja zastrzeliła siedmiu członków muzułmaoskiej mniejszości Ujgurów w czasie próby odbicia zakładników z rąk porywaczy.

03.01.12.

Uzbrojona grupa terrorystów wysadziła we wtorek gazociąg w pobliżu miasta Ar-Rastan, na zachodzie
Syrii, odcinając dostawy energii do dwóch elektrowni. Nie był to pierwszy atak na gazociąg w tym kraju.

06.01.12.

Ponad 20 osób zginęło w ataku na ratusz w Muabi (Nigeria) w trakcie spotkania chrześcijaoskiej grupy
etnicznej. Napastnikami prawdopodobnie byli członkowie radykalnej sekty muzułmaoskiej.

Tomasz Tylak
(na podstawie serwisów informacyjnych)
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