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WSTĘP 

 

Centrum Prognoz i Studiów Strategicznych Wyższej Szkoły Studiów 

Międzynarodowych w Łodzi przedstawia Aneks 2007 do Raportu: 

Zagrożenie Atakami  Terrorystycznymi w Polsce, formułując prognozę na rok 

2007. Przedstawiamy Aneks, a nie nowy, kompletny Raport, gdyż uważamy, 

że analizy, prognozy i zalecenia przedstawione w naszym Raporcie na rok 

2006 pozostają nadal aktualne. W naszym przekonaniu nie ma zatem 

konieczności przedstawienia całkowicie nowego Raportu, lecz jedynie jego 

uzupełnienie o analizę zdarzeń mających miejsce w 2006 roku i 

sformułowanie prognozy na rok 2007. 
 

ZAGROŻENIE ZE STRONY GSI 

  

Podtrzymujemy w pełni naszą ocenę terrorystycznego zagrożenia bezpieczeństwa 

w Europie i w Polsce zawartą w naszym Raporcie z grudnia 2005 r. Nie ulega również 

zmianie główny podmiot odpowiadający za to zagrożenie – globalne sieci islamistyczne 

(GSI), występujące pod różnymi nazwami, zwykle określane jako Al Ka’ida (patrz: 

punkt 1.1 Raportu).  

 Od czasu opublikowania Raportu (grudzień 2005) nie udało im się przeprowadzić 

jakiegokolwiek znaczącego ataku terrorystycznego w Europie - nie znaczy to jednak, że 

GSI nie podejmowały takich prób. Przynajmniej jedna z nich nieomal zakończyła się 

sukcesem, a kolejna zmierzała, jeśli wierzyć udostępnionym przez prowadzących śledztwo 

informacjom, do tragicznego finału, który mógł oznaczać śmierć tysięcy osób. 

  

Pierwszy przypadek dotyczy umieszczenia walizek zawierających bomby w 

dwóch regionalnych pociągach osobowych w Niemczech, co miało miejsce 31 lipca 2006 

r. Sprawcami okazali się dwaj obywatele Libanu, Youssef Mohamad i Jihad Hamad, 

których zidentyfikowano dzięki materiałom zarejestrowanym przez kamery 

zainstalowane na dworcach kolejowych. W chwili obecnej trudno jednoznacznie określić, 

dlaczego wypełnione kanistrami z gazem bomby nie wybuchły. Śledztwo trwa i niemiecki 

BKA oferuje 50 000 euro za informacje dotyczące nieudanego zamachu gdyż, zdaniem 
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Niemców, dwaj Libańczycy byli albo członkami tzw. „uśpionej komórki” Al Ka’idy, albo 

którejś z „afiliowanych” przy niej organizacji islamistycznych operujących na terenie Europy. 

Nie ulega wątpliwości, że modus operandi wspomnianej dwójki Libańczyków sugeruje co 

najmniej inspirację ze strony Al Ka’idy, dla której, czego dowiodły ataki z 11 września 2001, 

11 marca 2004, 7 i 21 lipca 2005 - środki masowego transportu są jednym z ulubionych 

celów, gdyż gwarantują, jeśli dojdzie do detonacji ładunków wybuchowych, 

maksymalizację liczby ofiar zamachów i wielkie zainteresowanie mediów. 

Świadczą o tym także inne wydarzenia - 20 listopada 2006 r. poinformowano o 

czasowym zatrzymaniu przez niemiecką policję sześciu osób podejrzanych o 

przygotowywanie próby wysadzenia samolotu pasażerskiego startującego z jednego z 

niemieckich lotnisk. Zostali oni zwolnieni z braku dowodów popełnienia przestępstwa – 

prawo niemieckie nakłada niezwykle wysokie wymagania dowodowe przy zarzutach o 

prowadzenie działalności terrorystycznej. Warto zauważyć, że ponad dwa tygodnie wcześniej, 

na początku listopada 2006 r. zarząd lotniska Charlesa de Gaulla w Paryżu pozbawił kilku 

pracowników naziemnych uprawnień umożliwiających im pracę na lotnisku, opierając się na 

informacjach służb specjalnych, które oceniły, że pracownicy ci mogą stanowić zagrożenie 

terrorystyczne. 

 Omówione wyżej incydenty są dowodem na tezę stawianą przez nas w Raporcie, 

mówiącą o poważnym zagrożeniu terrorystycznym występującym także w państwach 

nie prowadzących proamerykańskiej polityki zagranicznej i nieobecnych w Iraku, w 

tym Francji i Niemiec, ale posiadających sprzyjające warunki społeczne dla działalności 

terrorystycznej i rozbudowaną strukturę GSI (patrz: punkt 1.2.10).  

 

Druga, znacznie poważniejsza próba ataku ze strony GSI na terenie Europy w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, związana była z domniemanym planem detonacji płynnych 

ładunków wybuchowych przemyconych w bagażach podręcznych na pokłady 

startujących w Wielkiej Brytanii i zmierzających do Stanów Zjednoczonych samolotów. 

Śledztwo dotyczące tego spisku, który mógł obejmować nawet ponad 50 osób, rozpoczęło się 

w sierpniu 2005 i dokładnie w rok później, 10 sierpnia 2006, zostało ono gwałtownie 

zakończone serią aresztowań na terenie Wielkiej Brytanii. W śledztwie uczestniczyło 1500 

osób, a pierwotne aresztowania objęły 25 osób, 69 domów zostało przeszukanych, a 20 

samochodów, 400 komputerów, 200 telefonów komórkowych, 8000 płyt CD i DVD 

skonfiskowanych dla potrzeb dalszych badań. Ogrom materiału, który musi jeszcze zostać 

poddany analizie w powyższej sprawie powoduje, że należy wstrzymać się od zbyt daleko 
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idących konkluzji związanych z atakiem terrorystycznym, który można określić mianem 

planu „Bojinka II”.  

 Skala planowanego zamachu wydaje się jednak wskazywać na bezpośrednie 

zaangażowanie prominentnych członków samej Al Ka’idy, co odróżniałoby tę 

konspirację od spisku, którego rezultatem były zamachy z 7 lipca 2005. Zdaniem 

niektórych aresztowanie Rashida Raufa w Pakistanie w związku z powyższą konspiracją 

wydaje się sugerować, że był on „mózgiem” całej operacji i opuścił Wielką Brytanię 

bezpośrednio przed atakiem, by uniknąć pościgu ze strony tamtejszych służb 

bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że taki model zarządzania komórką 

terrorystyczną przez doświadczonych członków Al Ka’idy uchodzi za sztandarowe 

rozwiązanie praktykowane przez tę organizację.  

 Po raz kolejny celem ataku miały być środki masowego transportu, a atak miał 

mieć charakter mniej lub bardziej symultanicznych detonacji ładunków wybuchowych 

w różnych samolotach pasażerskich. Można sobie tylko wyobrazić jakie straty w ludziach 

mógłby przynieść taki zamach, pomimo tego, że naszym zdaniem należy z dużą dozą 

sceptycyzmu podejść do informacji o tym, jakoby celem miało być nawet 10 samolotów. Do 

przeprowadzenia takich ataków potrzebna byłaby znacznie większa grupa zamachowców, 

czego idealnym przykładem są zamachy z 11 września, gdzie 19 porywaczy opanowało 4 

samoloty. Pierwotnie większa ilość samolotów miała zostać porwana i użyta jako inteligentne 

bomby, lecz ze względu na konieczność zapewnienia spiskowi minimum bezpieczeństwa, a 

tym samym wykonalności, ograniczono skalę planowanego ataku. Plan Bojinka z 1995 r. 

zakładał porwanie aż 11 samolotów, lecz pomimo oczywistych podobieństw między nim a 

akcją najprawdopodobniej przerwaną przez aresztowania z 10 sierpnia 2006 r., nie można 

jednoznacznie przyjąć, że „Plan Bojinka II” miał skopiować swój domniemany pierwowzór w 

tym względzie.  

Kolejnych dowodów na potwierdzenie tej tezy dostarczają informacje związane z 

wciąż toczącym się procesem domniemanego lidera grupy niedoszłych zamachowców 

Omara Khyama, których aresztowano 30 marca 2004 r. Podejrzani zdołali przed 

aresztowaniami zaopatrzyć się w ok. 600 kg nawozu potrzebnego do produkcji bomb, 

które chcieli zdetonować m.in. w klubie nocnym Ministry of Sound w Londynie, centrum 

handlowym Bluewater w Kent, a także w słynnym Londyńskim Oku. Khyam przeszedł 

trening w jednym z obozów Al Ka’idy w Pakistanie, a jego aresztowanie miało być 

spowodowane przechwyceniem instrukcji dla niego i jego komórki przesłanych przez 

kierownictwo Al Ka’idy.  
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 Istnieją także dowody na powiązania skazanego w listopadzie 2006 r. na karę 

dożywotniego pozbawienia wolności Dhirena Barota z Al Ka’idą. 12 października 2006 r. 

Barot przyznał się, że między styczniem 2000 r. a swoim aresztowaniem w sierpniu 2004 

r., brał udział w spisku, którego efektem miało być popełnienie morderstw – w tym 

przypadku detonacji ładunków wybuchowych i cylindrów z gazem umieszczonych w 

limuzynach zaparkowanych w podziemiach budynków na terenie Wielkiej Brytanii.  

 Dodatkowych dowodów na zagrożenie atakami GSI z ostatnich dwunastu miesięcy 

dostarczają chociażby wrześniowe aresztowania w The Bridge Hotel Restaurant w Londynie, 

wymierzone w siatkę członków GSI dokonujących przerzutu potencjalnych mudżahedinów 

między Afryką Północną a Wielką Brytanią w celach treningowych. Ogólnie dostępne 

informacje wskazują na islamską szkołę Jameah Islameah, znajdującą się w Sussex, gdzie 

miałby się odbywać terrorystyczny trening. Trzeba przyznać, że owa lokalizacja jest dość 

interesującym miejscem dla tego typu działań, gdyż w chwili obecnej uczy się tam tylko 12 

uczniów, mimo to zajmowany przez nią obszar to niemal 22 hektary. W przeszłości miał 

gościć w niej jeden ze słynnych „kaznodziei nienawiści” – Abu Hamza. 

 W listopadzie 2006 r. telewizja BBC wyemitowała specjalny program poświęcony 

działalności wciąż legalnej w Wielkiej Brytanii islamistycznej organizacji Hizb ut Tahrir 

(HuT), która oficjalnie odżegnuje się od używania przemocy dla osiągnięcia swoich celów 

politycznych. Konkluzja programu była jednak zupełnie inna i wskazywała na to, że HuT, 

podobnie jak kiedyś Al Muhajiroun, może być uważana za prawdziwy „przedsionek” 

terroryzmu, z którego zradykalizowani islamiści kierowani są na różnorakie fronty 

wojny z Zachodem. Co więcej, w programie jednoznacznie sugerowano, że członkowie 

organizacji przygotowują ataki terrorystyczne wymierzone w cele na terenie Wielkiej 

Brytanii. Mimo to premier Blair, pod naciskiem m. in. brytyjskiej policji (sic!), musiał 

zrezygnować z planów zakazania działalności tej organizacji na terenie Zjednoczonego 

Królestwa. Jak to skomentowano – „posiadanie ekstremistycznych poglądów nie jest 

przestępstwem”. Wyrażamy jednak przypuszczenie, że wspomniana wyżej decyzja jest błędna 

i może pociągnąć za sobą skutki negatywne nie tylko dla bezpieczeństwa samej Wielkiej 

Brytanii, gdyż trzeba wziąć pod uwagę niezwykle rozległą aktywność międzynarodową 

członków tej organizacji.  

  

W świetle informacji o tzw. „Planie Bojinka II”, procesie Khyama, zakończeniu 

procesu Barota, wrześniowych aresztowaniach i śledztwie związanym ze szkołą Jameah 

Islameah można bez wątpienia stwierdzić, że Wielka Brytania jest krajem bardzo 
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poważnie narażonym na ataki terrorystyczne ze strony GSI. Dla pełniejszego 

zilustrowania powodów takiej sytuacji polecamy zapoznanie się z pracami członków 

CSiPS, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.csips.pl.  

  

Można też zauważyć, że niebezpieczeństwo związane z takimi atakami narasta, co 

widać chociażby po wypowiedziach osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z 

terroryzmem na terenie Wielkiej  Brytanii. Po wcześniejszych deklaracjach Petera 

Clarke’a, zastępcy komendanta Scotland Yardu, dotyczących zagrożenia atakami 

terrorystycznymi, głos w listopadzie 2006 r. zabrała Dame Eliza Manningham – Buller, 

dyrektor generalna Służby Bezpieczeństwa, MI5. Jest to jak na Wielką Brytanię niezwykłe 

wydarzenie, gdyż szefowie służb specjalnych niezwykle rzadko występują publicznie. 

Niemniej jednak, Manningham-Buller wygłosiła wykład w londyńskim Queen Mary’s 

College w dniu 9 listopada 2006 r., zatytułowane „Międzynarodowe zagrożenie 

terrorystyczne dla Wielkiej Brytanii”.  

 Sam fakt, że dyrektor generalna zdecydowała się na takie posunięcie może świadczyć 

o tym, że poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w Wielkiej Brytanii jest niezwykle 

wysoki. Manningham – Buller przypomniała słuchaczom w swoim wystąpieniu o 

ciągłości zagrożenia ze strony Al Ka’idy dla Wielkiej Brytanii, które sięga 2000 r. i 

będzie zagrażać jej krajowi, w jej opinii, przez następne pokolenie. Co więcej, przyznała, 

że po 7 lipca 2005 r. służby specjalne, w tym podległa jej Służba Bezpieczeństwa, udaremniły 

5 konspiracji terrorystycznych w zaawansowanej fazie planowania, wymierzonych w Wielką 

Brytanię. Zaznaczyła także, że podległa jej służba bezpieczeństwa wraz z policją  

obserwują obecnie ok. 200 grup i sieci, w skład których wchodzi ponad 1600 osób 

zaangażowanych w działalność terrorystyczną, niekiedy kierowanych lub przynajmniej 

inspirowanych bezpośrednio przez Al Ka’idę. W chwili obecnej oznacza to, jej zdaniem, 

istnienie ok. 30 spisków mających na celu „zabijanie ludzi i niszczenie naszej 

gospodarki”. 

 Należy przyznać, że podane przez Manningham – Buller, choć nie aż tak szokujące 

dla osób bezpośrednio zainteresowanych tą tematyką, mogą robić duże wrażenie. Na 

podstawie takich danych możemy założyć, że przy dużym stopniu aktywności 

radykalnych islamistów w tym kraju, będzie on przez następne wiele lat odgrywał 

niepoślednią rolę w ich działaniach przeciwko Zachodowi, czy to jako cel, czy jako baza 

logistyczna, treningowa, rekrutacyjna, finansowa itd.  
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 Nie można też wykluczyć, że to właśnie w Wielkiej Brytanii (choć w Europie 

potencjalnie zagrożone tym zjawiskiem są niemal wszystkie kraje zachodniej części 

kontynentu), dojdzie do pierwszego udanego ataku w wykonaniu tzw. „Al Ka’idy 4.0”, 

czyli komórki terrorystycznej sformowanej przez bywalców islamistycznych forów i 

stron internetowych, którzy nie będą mieć kontaktu z centralnym dowództwem Al 

Ka’idy, jej członkami, nie będą też czerpać swojej wiedzy na temat przygotowania 

zamachu terrorystycznego bezpośrednio od członków tej organizacji. Pozostaną oni w 

kręgu GSI poprzez kontakt z innymi islamistami za pomocą internetu, gdzie odbędzie 

się niezbędna do tego radykalizacja oraz ich rekrutacja dla sprawy terroryzmu, a 

następnie instruktaż.  

  

Należy zaznaczyć, że także w innych krajach europejskich dochodziło do mniej 

lub bardziej poważnych terrorystycznych incydentów. Ich władze podejmowały liczne 

działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu takie jak 

aresztowania, deportacje, skazywanie podejrzanych na kary więzienia w efekcie 

procesów sądowych. Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć postawienie w stan 

podwyższonej gotowości sił policyjnych w czeskiej Pradze na przełomie września i 

października 2006 r., związane z ostrzeżeniem o możliwym zamachu bombowym lub 

porwaniach zakładników, przede wszystkim na cele żydowskie i izraelskie w stolicy 

Czech. Przez kilka tygodni jej centrum, w szczególności Dzielnica Żydowska, były 

patrolowane przez wzmocnione siły policyjne – rzecznik prasowy czeskiej służby 

bezpieczeństwa BIS Jan Subert określił zagrożenie jako „poważne”. Czeskie służby 

zostały ostrzeżone przez służby norweskie po incydencie mającym miejsce 17 września 2006 

r. w Oslo, gdzie nieznany sprawca ostrzelał miejscową synagogę z broni maszynowej. W 

wyniku działań podjętych przez norweską policję i służby specjalne zatrzymano kilku 

podejrzanych, którzy mieli przekazać informacje o przygotowywanym zamachu na obiekty 

żydowskie w Pradze. 

W innych krajach skandynawskich – Danii i Szwecji – w 2006 r. dokonano 

aresztowań interesujących osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną. W maju 

2006 r. w Sztokholmie i Trelleborgu aresztowano trzech podejrzanych o próbę dokonania 

zamachu na kościół ewangeliczny w szwedzkim mieście Uppsala. 6 września policja duńska 

aresztowała 9 podejrzanych w mieście Odense – jednym z aresztowanych był młody duński 

konwertyta na radykalny islam. Obie te akcje były powiązane z aresztowaniami, dokonanymi 

w Kopenhadze 25 października 2005 r. czterech młodocianych podejrzanych, w wieku 16 – 
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20 lat. Były one spowodowane aresztowaniem tydzień wcześniej w Sarajewie obywatela 

Szwecji, 19 - letniego Mirsada Bektasevica oraz obywatela Danii, 21 - letniego Abdulkadira 

Cesura. Planowali oni nabycie w Bośni, skąd pochodził pierwszy z nich, 20 kilogramów 

ładunków wybuchowych, by dokonać zamachów terrorystycznych w Bośni, Danii i Szwecji.  

Działalność tych komórek jest niezmiernie interesująca, gdyż stanowi znakomitą 

ilustrację działań wspominanej już wyżej tzw. „Al Ka’idy 4.0”. Podejrzani ci bowiem, 

jak się zakłada, zawiązali działalność wyłącznie w oparciu o Internet. Przypuszcza się, że 

działali oni całkowicie spontanicznie, tj. nie byli kierowani przez jakiegokolwiek 

operatora „starej” Al Ka’idy, poznali się przy pomocy forów i komunikatorów 

internetowych, tam też zebrali informacje o budowie tzw. IED czyli „improwizowanych 

urządzeń wybuchowych” i materiałach niezbędnych do ich skonstruowania. Co ciekawe, 

ich wiedza dotycząca zasad wiary muzułmańskiej była bardzo rudymentarna, byli oni 

jednak zafascynowani przemocą głoszoną przez radykalny islam, którego liczne 

nawoływania do walki z „niewiernymi” również odnaleźli na stronach internetowych. 

Gdyby rzeczywiście tak było jak podejrzewają skandynawskie władze, byłby to bardzo 

niepokojący sygnał świadczący o tym, że obecnie GSI mogą tworzyć się niemal całkowicie 

samorzutnie, bez jakiejkolwiek zachęty czy kontaktu z zewnątrz, a motywację i wiedzę o 

sposobie działania ich członkowie czerpią z dżihadystycznych stron internetowych. 

Globalny dżihad staje się więc atrakcyjny, także dla ludzi o szczątkowych 

przekonaniach religijnych, których fascynuje jednak nieograniczona przemoc, do której 

odwołuje się radykalny islam i którzy starają się naśladować i kopiować zachowania 

znane im z mediów. Warto zauważyć, że wśród aresztowanych znajdowali się także 

etniczni Skandynawowie, konwertyci na radykalny islam. Przynależność do rozbitych 

komórek nie ograniczała się również jedynie do imigrantów lub młodzieży pochodzenia 

imigranckiego - należeli do nich zarówno drobni przestępcy, jak i młodzi ludzie pochodzący z 

dobrych domów. Zwraca uwagę także ich bardzo młody wiek – najmłodszy miał w chwili 

aresztowania 16 lat, najstarszy 25 lat.  

Profil tych skandynawskich komórek jest bardzo zbliżony do holenderskiej tzw. 

„siatki z Hofstad”, której członkiem był Mohammed Bouyeri, zabójca Theo van Gogha 

(skazany w 2006 r. przez holenderski sąd na dożywocie) i która planowała liczne akcje 

terrorystyczne przeciwko celom w Europie. Także w Holandii 3 listopada 2006 r. 

dokonano aresztowań 6 osób pod zarzutem rekrutowania wojowników zbrojnego dżihadu. 

Podobne aresztowania miały miejsce, głównie na początku 2006 r., a następnie jesienią tego 

roku także we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Francji oraz w Bośni. We wszystkich tych 
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krajach toczyły się procesy podejrzanych o dokonanie lub próbę dokonania zamachów 

terrorystycznych w Europie, aresztowanych w latach poprzednich oraz o uczestnictwo w 

komórkach terrorystycznych. Kilka z tych procesów już się zakończyło – oprócz 

wspomnianego wyżej Bouyeriego we Włoszech skazano na 10 lat więzienia domniemanego 

organizatora zamachów 11 marca 2004 r. w Madrycie, Mohameda „Egipcjanina”, czyli Rabei 

Osmana Sayeda Ahmeda. Kilka dni po ogłoszeniu wyroku został on przekazany władzom 

hiszpańskim – proces sprawców zamachów w Madrycie, w którym również jest oskarżony, 

ma się zacząć w lutym 2007 r.    

  

Jak wynika zatem z powyższej skrótowej analizy kilku incydentów mających 

miejsce w Europie w mijającym  2006 roku, krajem najbardziej zagrożonym atakiem 

terrorystycznym ze strony GSI w 2007 r. pozostaje Wielka Brytania, w dalszej 

kolejności, tak jak to przewidywaliśmy rok temu (patrz: punkt 1.2 Raportu), poważnie 

zagrożone są Włochy, Hiszpania (trzeba zauważyć, że kraj ten jest także poważnie 

zagrożony atakami terrorystycznymi ze strony separatystów z baskijskiej organizacji ETA – 

polityka negocjacji z ETA prowadzona przez premiera Zapatero zakończyła się 30 grudnia 

2006 r. wraz z wybuchem samochodu – pułapki na parkingu madryckiego lotniska, w wyniku 

czego dwie osoby zginęły a 19 zostało rannych) a także Holandia, Francja, Niemcy, 

Norwegia, Dania oraz  Szwecja, gdzie odnotowano ślady działalność GSI. 

 

Polska, ze względu na niższą niż wskazywanych wyżej krajów pozycję na arenie 

międzynarodowej oraz relatywnie niewielką populację muzułmanów zlokalizowaną na 

jej terytorium, otwiera drugą grupę państw europejskich zagrożonych działaniami GSI. 

Choć zagrożenie zamachami ze strony GSI jest w nich wyraźnie mniejsze, niż w 

pierwszej grupie, ze względu na znacznie niższe korzyści polityczno – propagandowe, 

jakie GSI mogłyby odnieść w wyniku przeprowadzenia takiego zamachu, zagrożenia 

takiego w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Omówiony powyżej poważny incydent 

w Republice Czeskiej powinien zwrócić baczną uwagę wszystkich osób i instytucji 

zainteresowanych bezpieczeństwem naszego kraju, gdyż wyraźnie wskazuje on, że 

również kraje Europy Środkowej pozostają w operacyjnym zainteresowaniu GSI. Można 

spodziewać się, że w roku 2007 nie tylko nie dojdzie do zmniejszenia się zagrożenia 

terrorystycznego wobec naszego kraju, ale ulegnie ono nawet zwiększeniu. 
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Polska należy do z roku na rok malejącej grupy krajów europejskich 

utrzymujących swoją obecność wojskową w Iraku - w 2006 r. wycofały swoje 

kontyngenty wojskowe z tego kraju m. in. Włochy, Norwegia, a także Japonia, ograniczenie 

swojego kontyngentu zapowiedziała niedawno Dania. Decyzją Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Radosława Sikorskiego, polska 

obecność wojskowa w Iraku została przedłużona do końca 2007 r. Należy zauważyć, że 

sytuacja wojskowa i polityczna w tym kraju uległa w 2006 r. stałemu i bardzo 

znacznemu pogorszeniu – doszło tam do wybuchu otwartej wojny domowej między 

szyickimi i sunnickimi „milicjami”, której w obecnej chwili wojska amerykańskie i 

brytyjskie nie są w stanie skutecznie ograniczyć. W 2006 r. w Iraku gwałtownie wzrosła 

liczba cywilnych ofiar zamachów terrorystycznych, w tym ofiar zamachów 

samobójczych oraz porwań -  nie należy mieć nadziei, by dynamika ta została w roku 

2007 skutecznie zahamowana. Pogarszająca się sytuacja militarna poważnie komplikuje 

sytuację polityczną w tym kraju – można oczekiwać, że ewentualne szybkie wycofanie 

obcych wojsk z tego kraju spowodowałoby natychmiastowy upadek rządu, rozpad tego 

państwa i pełnowymiarową wojnę domową angażującą także państwa sąsiednie. Mimo 

tego, raport amerykańskiej dwupartyjnej Iraq Study Group (ISG) zaleca możliwe szybkie 

wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku i podjęcie dyplomatycznych negocjacji z sąsiadami 

tego państwa, którzy w dużej mierze ponoszą odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację 

w tym kraju, dostarczając walczącym stronom broń, wspierając je materialnie i umożliwiając 

stały napływ bojowników spoza tego regionu.   

Naszym zdaniem, raport tzw. grupy Bakera–Hamiltona (ISG) wpisuje się w 

szerszą i niestety obecnie dominującą w świecie zachodnim tendencję do uciekania od 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne pod naciskiem tzw. „światowej opinii 

publicznej”, zdominowanej przez głosy z natury niechętne Stanom Zjednoczonym i ich 

polityce zagranicznej. Tytuł raportu, The Way Forward („Droga / kierunek / sposób wiodące 

naprzód”) jest naszym zdaniem szalenie ironiczny i dość cyniczny. Zastosowanie się do jego 

licznych rekomendacji oznaczałoby w praktyce, zwłaszcza w dziedzinie tzw. 

„bliskowschodnich dyplomatycznych wysiłków Stanów Zjednoczonych”, oddanie Iraku na 

pastwę państw sąsiadujących oraz faktyczne opuszczenie regionu Bliskiego Wschodu przez 

Stany Zjednoczone i likwidację ich wpływów. Oznaczałoby to, że efektem amerykańskiej 

interwencji, okupionej śmiercią trzech tysięcy amerykańskich żołnierzy i dziesiątek 

tysięcy irackich cywilów byłoby polityczne wzmocnienie otwarcie antyamerykańskich 

państw w regionie, czyli Iranu i Syrii.  
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W naszej ocenie, grupa Bakera–Hamiltona kieruje się w swoich rekomendacjach 

niebezpiecznie naiwnym i zgubnym uproszczeniem, sprowadzającym się do tego, iż 

niejako każdy z irackich sąsiadów chce, by Irak charakteryzował się gospodarczą, 

polityczną i społeczną stabilnością. W naszym przekonaniu założenie takie jest jednak 

błędne. Nie bierze ono w żadnym stopniu pod uwagę ambicji irańsko – syryjskich 

związanych z Irakiem. Istotnie, obu tym państwom w teorii powinno zależeć na stabilnym 

Iraku, z którego niepokoje społeczne czy też faktyczna wojna między sunnitami a szyitami 

nie emanowałaby na cały Bliski Wschód. Niestety, w chwili obecnej zarówno Iran, jak i Syria 

mogą zdecydowanie więcej osiągnąć podsycając konflikt w Iraku i utrzymując go na co 

najmniej obecnym, jednoznacznie negatywnym poziomie. Kontynuacja stanu obecnego lub 

ewentualne pogorszenie sytuacji może bowiem doprowadzić do nasilenia się w USA 

głosów popierających przyśpieszone wycofanie wojsk amerykańskich, co pozwoliłoby 

Teheranowi i Damaszkowi (zwłaszcza temu pierwszemu), na nasilenie politycznej gry o 

zagarnięcie całego Iraku, który znalazłby się pod kontrolą przyjaznego im (szyickiego) 

rządu. Należy także pamiętać, że wciąż niewyjaśniony pozostaje stopień udziału Syrii w 

morderstwach libańskich polityków – Rafika al-Haririego i Pierre’a Gemayela, a Iran 

kontynuuje badania nad własnym programem nuklearnym oraz oskarżany jest także o sojusz z 

Al-Ka’idą, którego istotnym elementem jest próba umiejscowienia „proirańskiego” Saifa al-

Adela, jako numeru 3 w tej organizacji, oraz udzielanie schronienia dżihadystom - członkom 

GSI, a także ułatwianie ich przepływu między Irakiem a Afganistanem.  

Podsumowując, Iran i Syria mogą w chwili obecnej, zwłaszcza po relatywnie 

nieudanej izraelskiej operacji wojskowej przeciwko libańskiemu Hizballahowi, uważać 

się za potencjalnych zwycięzców w bliskowschodniej rozgrywce. Raport grupy Bakera–

Hamiltona oferuje im pewne ustępstwa ze strony Amerykanów, które jednak nie są 

wystarczające, by zachęcić te dwa kraje do rzeczywistej współpracy w bliskowschodniej 

ofensywie dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych. Teheran jest natomiast żywotnie 

zainteresowany wycofaniem wojsk amerykańskich z Iraku, gdyż znacznie zredukowałoby to  

możliwość ograniczenia irańskiego programu nuklearnego poprzez amerykańskie działania 

militarne wobec tego kraju. Nawet jeśli jego zalecenia zostaną odrzucone przez administrację 

prezydenta Busha i przyjęte zostanie inne rozwiązanie, nie będzie to oznaczać, że USA w 

najbliższym czasie uda się ustabilizować sytuację w Iraku, podczas gdy rozpoczęta przez 

raport ISG dyskusja o wycofaniu wojsk amerykańskich będzie nadal trwać – rozwiązanie to 

ma w USA wielu zwolenników, przede wszystkim wśród Partii Demokratycznej. Nie jest 

także pewne, czy przedstawiony przez prezydenta USA George’a W. Busha 10 stycznia 
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2007 r. nowy plan wzmocnienia wojsk w amerykańskich w Iraku spełni pokładane w 

nim nadzieję na poprawienie sytuacji w tym kraju jako, że liczba dodatkowych wojsk 

nie jest wystarczająca, by zlikwidować wszystkie źródła destabilizacji w Iraku, 

wewnętrzne jak i zewnętrzne. 

 

Należy zatem oczekiwać, że sytuacja polityczna i militarna w regionie tzw. 

Większego Bliskiego Wschodu ulegnie w 2007 r. dalszej bardzo poważnej komplikacji i 

zdecydowanemu pogorszeniu, do czego przyczyni się ciągle trudna sytuacja w Iraku, 

Autonomii Palestyńskiej oraz Libanie (naszym zdaniem trzeba nawet poważnie 

rozważać możliwość wybuchu wojen domowych w Libanie i Autonomii Palestyńskiej, 

podobnie jak drugą wojnę między Izraelem a Hizballahem), oraz niedawne 

wprowadzenie przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych sankcji 

wobec Iranu, co może spowodować dalsze agresywne kroki ze strony władz tego 

państwa. Nie można także całkowicie wykluczyć, że w 2007 r. może dojść do próby 

militarnego (długotrwałe naloty) ograniczenia irańskiego programu rozwoju broni 

masowego rażenia (w tym także z użyciem broni nuklearnej) przez USA (mniej 

prawdopodobne) lub Izrael (bardziej prawdopodobne), wobec spodziewanej 

nieskuteczności wprowadzonych wobec Iranu sankcji. Kontyngenty zagraniczne 

stacjonujące w tym regionie, w tym polski, mogą stać się celem zmasowanych akcji 

odwetowych Iranu, działających poprzez Hizballah w Libanie oraz szyickie milicje w Iraku, 

gdyby do nalotów na irańskie instalacje nuklearne rzeczywiście miało dojść. Nie jest pewne, 

czy władze Polski przewidują wspomniane wyżej scenariusze oraz czy tworzą konieczne 

w takim wypadku plany postępowania awaryjnego (tzw. contingency plans), obejmujące 

także działania polskich kontyngentów wojskowych w takiej sytuacji (w tym ich 

przyśpieszoną ewakuację), oraz czy są konsultowane przez sojuszników oraz  

informowane o ich decyzjach i przyszłych działaniach.  

 

Kolejnym elementem przyczyniającym się do zwiększenia zagrożenia ze strony 

GSI, gdyż wzmacniającym wizerunek naszego kraju jako bardzo bliskiego sojusznika 

USA w „wojnie z terroryzmem”, jest poważne zwiększenie polskich sił wojskowych w 

Afganistanie w ramach prowadzonej w tym kraju misji NATO i powierzenie im 

prowadzenia misji ściśle bojowej. Także w Afganistanie – drugim froncie walki z 

islamistami - rok 2006 przyniósł zasadnicze pogorszenie sytuacji polityczno-militarnej – 

dalsze osłabienie władzy centralnej kosztem lokalnych „panów wojny”, odrodzenie się 

 13



ruchu talibów i poważne wzmocnienie ich możliwości militarnych, co w rezultacie 

spowodowało nasilenie się ataków przeciwko siłom rządowym, NATO i wojskom 

amerykańskim, przede wszystkim na południu oraz na wschodzie kraju.  

Niepokojące jest także rozciąganie się obszaru walk na tereny uprzednio 

relatywnie spokojne i nie dotknięte poważniejszymi działaniami zbrojnymi oraz tzw. 

„irakizacja” tego konfliktu, czyli radykalne zwiększenie się liczby terrorystycznych 

zamachów bombowych, w tym zamachów samobójczych, w większych miastach 

Afganistanu, nie wyłączając stolicy tego państwa – Kabulu, co spowodowało także znaczący 

wzrost liczby ofiar takich zamachów,  także wśród żołnierzy NATO. Znaczna intensyfikacja 

walk wymaga wzmocnienia zagranicznych kontyngentów wojskowych zmagających się z 

tym zagrożeniem, których istotną częścią staną się od lutego 2007 r. siły polskie, właśnie 

wysyłane do tego kraju. W związku z nasileniem się walk w Afganistanie oraz braku 

ograniczeń w zakresie użycia polskiego kontyngentu wojskowego w tym kraju można 

oczekiwać, że w toku tej operacji poniesie on straty w ludziach i sprzęcie.  Rozmiar tych strat 

uwarunkowany będzie skalą działań wojennych, w których uczestniczyć będą polscy 

żołnierze – należy spodziewać się jednak, że będą one większy niż straty poniesione w czasie 

działań w Iraku. Nie jest także do końca jasne czy polskie wojska będą dysponowały w pełni 

efektywnym wsparciem wywiadowczym i osłoną kontrwywiadowczą, biorąc pod uwagę 

rozmiar zmian zachodzących obecnie w wojskowych służbach informacyjnych. 

 

Niestety, wbrew oczekiwaniom Ministra Obrony Narodowej Radosława 

Sikorskiego, znaczące zwiększenie liczebności polskiego kontyngentu w Afganistanie nie 

pociągnęło za sobą analogicznych decyzji podejmowanych przez pozostałe kraje 

należące do NATO, zwłaszcza te o znaczącym potencjale wojskowym (rząd Francji podjął 

wręcz decyzję o wycofaniu się sił specjalnych z tego kraju). Polska jest zatem jedynym 

krajem NATO, które tak znacząco zwiększa swoje zaangażowanie militarne w 

Afganistanie w 2007 r. Decyzja ta została zauważona przez talibów – we wrześniu 2006 

r. przedstawiciel podziemnego państwa talibów w specjalnym oświadczeniu ostrzegł 

rząd polski przed wysłaniem wojsk do Afganistanu - oświadczenie to ukazało się na 

stronie internetowej należącej do czeczeńskich bojowników. Zwiększona polska obecność 

wojskowa na drugim co do ważności froncie walki z islamistami została więc uważnie 

odnotowana przez drugą stronę tego konfliktu, która wystosowała ostrzeżenie wobec 

polskiego rządu.  

 

 14



Trzecim elementem zwiększającym zagrożenie odwetowym atakiem 

terrorystycznym ze strony GSI są ustalenia raportów instytucji europejskich, 

dotyczących pomocy niesionej przez państwa europejskie amerykańskiej Centralnej 

Agencji Wywiadowczej w globalnych zmaganiach z islamistami. Pomoc ta miała 

obejmować także przetrzymywanie schwytanych terrorystów w niewielkich 

amerykańskich ośrodkach zatrzymań (tzw. black sites) w Europie, z których jeden miał 

rzekomo znajdować się na terenie naszego kraju. Zarówno Raport Rady Europy, 

przygotowany przez Dicka Marty’ego, jak i Raport Parlamentu Europejskiego, 

przygotowany przez Giovanniego Claudio Favę zarzuca Polsce, że schwytani przez CIA 

islamscy terroryści mogli być przetrzymywani na jej terytorium – najprawdopodobniej na 

terenie Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach koło Szczytna. Mimo iż 

twierdzenie to nie jest poparte żadnymi dowodami i może być fałszywe (było ono 

wielokrotnie dementowane przez byłych i obecnych polskich wysokich urzędników 

państwowych, w tym byłego premiera Leszka Millera, byłego prezydenta Aleksandra 

Kwaśniewskiego i byłego szefa Agencji Wywiadu, Zbigniewa Siemiątkowskiego), jego 

wydźwięk stawia nasz kraj w trudnej sytuacji i bardzo niekorzystnym świetle. Jedyne, co 

zostało dowiedzione w obu raportach ponad wszelką wątpliwość to fakt kilku lądowań na 

lotniskach Okęcie i w Szymanach niedaleko Szczytna samolotów używanych przez CIA do, 

jak się podejrzewa, przewożenia zatrzymanych terrorystów do ośrodków odosobnienia. We 

wspomnianych raportach stwierdzono, że samoloty te miały międzylądowania niemal w 

każdym kraju europejskim, zaś liczba udokumentowanych lądowań w Polsce na tle 

innych krajów nie jest duża - mimo to zdecydowano się na sformułowanie podejrzeń o 

istnienie ośrodków zatrzymań właśnie wobec naszego kraju.  

 

Zarzut taki, niezależnie od stopnia jego zgodności z rzeczywistością, zwiększa 

ryzyko zamachu terrorystycznego dokonanego przez GSI przeciwko obywatelom, 

interesom lub terytorium naszego kraju, gdyż w oczach islamistów może potwierdzić 

status Polski jako kraju biorącego aktywny udział w amerykańskich działaniach 

kontrterrorystycznych. Również odmowa spotkania się z członkami europejskich komisji 

badających tę sprawę, jaka spotkała ich ze strony polskich urzędników państwowych nie 

stawia nas w dobrym świetle, gdyż kreuje wrażenie, że Polska ma jednak coś do ukrycia. 

Jednocześnie nasz kraj jest postrzegany przez islamistów jako miejsce, w którym można 

relatywnie łatwo prowadzić działalność operacyjną ze względu na wysoki poziom korupcji 

ułatwiający islamistom możliwość działania oraz niski poziom przygotowania 
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instytucjonalnego naszego kraju wobec zagrożenia terrorystycznego, co było już 

najprawdopodobniej przez nich wykorzystane do prowadzenia spotkań operatorów GSI na 

terytorium naszego kraju w ciągu kilku ostatnich lat. 

 

Należy zatem stwierdzić, że w efekcie powyższych faktów Polska w 2007 r., jako 

jeden ze zmniejszającej się stale liczby bliskich sojuszników USA stała się bardziej 

wartościowym celem ewentualnych działań odwetowych GSI, niż to było w roku 

poprzednim, zatem ryzyko zamachów terrorystycznych w tym czasie nie zmalało, a 

wręcz przeciwnie, wzrosło. Gdy chodzi o motywację, modus operandi, możliwości 

działania terrorystów w Polsce – podtrzymujemy w pełni nasze oceny zawarte w 

ubiegłorocznym Raporcie – przedstawione w punkcie 1.3. Zakładamy, że zamachu 

terrorystycznego w Polsce może dokonać grupa przybyła do Polski z zewnątrz, jednak 

aktywnie wspierana logistycznie przez członków komórek terrorystycznych 

przebywających w naszym kraju, w tym także obywateli polskich (punkt 1.4). 

Prawdopodobna jest możliwość wykorzystania polskich konwertytów na radykalny 

islam, w tym także kobiet oraz ludzi bardzo młodych, do przygotowania takiego ataku. 

Dlatego tak istotną rzeczą jest dokładna obserwacja tzw. środowisk podwyższonego 

ryzyka (punkt 1.4.6), stałe monitorowanie stron i forów internetowych sprzyjających 

islamistom oraz bliska współpraca ze służbami informacyjnymi krajów zagrożonych, 

które podejmują aktywne działania przeciwterrorystyczne, by móc w porę określić 

potencjalne zagrożenia. Szczególnie podatne na atak terrorystyczny są obiekty 

zamieszkiwane lub wykorzystywane przez cudzoziemców, co znacznie zwiększyłoby 

międzynarodowy wymiar ataku dokonanego na polskim terytorium, a także te miejsca, które 

gromadzą dużą liczbę osób na małym terenie, w tym wielokrotnie w przeszłości atakowane 

przez terrorystów sieci komunikacyjne (punkt 1.6.2).  

Należy zwrócić uwagę, że gdyby na Bliskim Wschodzie doszło do dalszego 

zaostrzenia się konfliktu izraelsko-palestyńskiego, drugiej wojny Izraela z Hizballahem 

lub, w szczególności, do izraelskiej akcji zbrojnej przeciwko irańskiemu programowi 

nuklearnemu, szczególnie zagrożone byłyby cele izraelskie i żydowskie takie jak 

ambasady, centra kulturowe czy synagogi w krajach trzecich, w tym także w Polsce. 

Ataki odwetowe Hizballahu i irańskich służb specjalnych na cele żydowskie w państwach 

trzecich miały już niejednokrotnie miejsce – w listopadzie 2006 r. argentyński sędzia śledczy 

Canicoba Corral wydał międzynarodowy nakaz aresztowania byłego prezydenta Iranu oraz 

ośmiu irańskich wysokich urzędników państwowych, w tym byłego ambasadora Iranu w 
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Argentynie, w związku z zarzutem o zlecenie zamachu bombowego na żydowskie centrum 

kulturalne w Buenos Aires w lipcu 1994 r. W wyniku samobójczego zamachu bombowego z 

udziałem furgonetki wyładowanej materiałem wybuchowym, zorganizowanego przez szefa 

służby bezpieczeństwa Hizballahu Imada Mugniję zginęło wtedy 85 osób, a ponad 200 

zostało rannych. 

 

W Polsce takim celem ataku mogłaby stać się także młodzież izraelska, 

odwiedzająca regularnie raz w roku miejsca holocaustu i uczestnicząca w tzw. Marszu 

Żywych, przemieszczając się licznymi autobusami i przebywając w stale tych samych 

miejscach, co stanowi potencjalnie dobry obiekt ataku gdyż jest on łatwo 

przewidywalny. W takim przypadku należałoby dokonać szczególnie dobrego 

zabezpieczenia osób, obiektów i tras przejazdu, aby nie dopuścić do realizacji tego, 

niesłychanie groźnego w skutkach, scenariusza. Zamach taki miałby olbrzymi wydźwięk 

polityczno-propagandowy, poprzez zaatakowanie w jednym zamachu dwóch celów – celu 

żydowskiego na terenie Polski. Ponadto, obiektem zamachu w takim przypadku stałyby 

się dzieci i młodzież, wielokrotnie już wcześniej atakowane (m. in. w samym Izraelu czy 

ostatnio w Biesłanie), co z całą pewnością przyciągnęłoby uwagę światowych mediów i 

opinii publicznej, gdyż spełniałoby warunek tzw. „inflacji okrucieństwa” zamachów 

terrorystycznych – im bardziej okrutny zamach, tym większa uwaga mediów, przy czym 

terroryści współcześni wcale nie obawiają się potępienia, które nie zawsze, jak choćby 

świadczy o tym przykład Biesłanu, jest jednoznaczne. Dodatkowym efektem takiego 

zamachu byłoby możliwe zmniejszenie napływu turystów, którzy nie będą się czuli 

bezpiecznie na terytorium naszego kraju po takim ataku, i tym samym uderzy w niego 

gospodarczo. W atakach propagandowych na nasz kraj, sterowanych przez państwa nam 

nieprzyjazne, może także zostać podniesiony zarzut polskiego antysemityzmu oraz tego, 

że Polska nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Izraelczykom poznającym 

holocaust.  

 

Niestety, rozpatrując problem przygotowania Polski do zagrożenia 

terrorystycznego i biorąc pod uwagę kwestię rozwiązań systemowych, a nie 

poszczególnych wycinkowych działań służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie temu 

zagrożeniu, do których, jako instytucja naukowa, nie mamy dostępu, należy stwierdzić, 

że rok 2006 nie poprawił sytuacji pod tym względem i może zostać jednoznacznie 

uznany za zmarnowany. Mimo wielokrotnie deklarowanego przez przedstawicieli 
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najwyższych polskich władz przekonania o powadze sytuacji i chęci podjęcia działań, żadne 

kroki mające na celu zbudowanie w naszym kraju jednolitego i skoordynowanego systemu 

ochrony przeciwterrorystycznej nie zostały nawet podjęte. Nie podjęto także żadnych 

działań mających na celu wprowadzenie w życie zaleceń, zaprezentowanych przez CSiPS 

WSSM w Raporcie na rok 2006.  

 

W szczególności nie powołano centralnego ośrodka kontrolującego i 

koordynującego wszelkimi zasobami niezbędnymi do efektywnego postępowania w 

sytuacji konkretnego zagrożenia. W naszym kraju nadal nie jest jasne jakie są kompetencje 

poszczególnych służb, kto powinien koordynować i nadzorować ich działania i jaki jest 

szczegółowy schemat ich zależności i podporządkowania służbowego – Polska nie stworzyła 

dotąd instytucjonalnego systemu koordynacji działań kontr- i antyterrorystycznych, 

który umożliwiłby zajęcie się zagrożeniem terrorystycznym w sposób kompleksowy. 

Nie przygotowano także projektu Ustawy Antyterrorystycznej, dającej w sposób 

jednolity i kompleksowy absolutnie niezbędne podstawy prawne dla działania wszystkich 

instytucji i służb zwalczających zagrożenie terroryzmem w Polsce, co jest konieczne by ich 

działanie było w pełni skoordynowane i skuteczne.  

Nie stworzono także centralnej jednostki antyterrorystycznej, której wielkość, 

wyposażenie i jednolite procedury treningowe pozwoliłyby skutecznie zmierzyć się z 

poważnym incydentem terrorystycznym. 

W 2006 r. nie wdrożono także zunifikowanego systemu łączności specjalnej dla 

wszystkich instytucji i służb reagujących w wypadku incydentu terrorystycznego, co 

uniemożliwia im podjecie sprawnej komunikacji. 

Nie przeprowadzono także dużych ćwiczeń we wszystkich większych polskich 

miastach, które zakładałyby realne scenariusze i symulacje poważnego incydentu 

terrorystycznego, by móc sprawdzić koordynację działań wszystkich instytucji 

odpowiadających za działania w takiej sytuacji, ich możliwości komunikacyjne, podział 

zadań oraz całościowo ocenić ich sprawność działania.  

 

W świetle powyższego należy ocenić, że poziom systemowego przygotowania 

naszego kraju na zagrożenia terrorystyczne, wynikające z obecnej coraz bardziej 

komplikującej się sytuacji międzynarodowej i związane z udziałem naszego kraju w tzw. 

koalicji antyterrorystycznej, trzeba ocenić jako niski i zdecydowanie niedostateczny, by 

móc się z takim zagrożeniem efektywnie zmierzyć. W pełni podtrzymać musimy zatem 
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nasze Zalecenia, przedstawione w ubiegłorocznym Raporcie nie mogąc oprzeć się refleksji, 

że pozostaje coraz mniej czasu na to, by w Polsce stworzyć efektywny system ochrony 

przeciwterrorystycznej, obejmujący kompleksowo wszystkie aspekty adekwatnego 

postępowania w sytuacji zagrożenia wynikającego z prowadzenia przez Polskę tak aktywnej 

polityki zagranicznej i ścisłego uczestnictwa w amerykańskiej „globalnej wojnie z terrorem”, 

w tym szczególnie z naszej obecności wojskowej w Iraku i Afganistanie. Jednakże, biorąc 

pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku władze Polski nie podjęły żadnych działań, aby taki 

system zbudować, nie należy oczekiwać, że rok 2007 przyniesie zmianę tej sytuacji na 

lepsze. Oznacza to niestety, że terytorium Polski pozostaje w znacznej mierze otwarte na 

działalność operacyjną globalnych sieci terrorystycznych, co może sprowokować je do 

podjęcia prób takiego ataku i w efekcie może on zakończyć się powodzeniem. 

 

ZAGROŻENIE ZE STRONY RODZIMYCH SKRAJNYCH ORGANIZACJI 

POLITYCZNYCH 

  

Zagrożenie ze strony rodzimych skrajnych organizacji i środowisk politycznych 

pozostaje niezmiennie na niskim poziomie i wciąż ma charakter jedynie potencjalny. 

Podtrzymujemy zatem wnioski zawarte w Raporcie na rok 2006. Zarówno zagrożenie ze 

strony prawicowych jak i lewicowych środowisk pozostaje na marginalnym poziomie i  

nie stanowi zagrożenia porównywalnego do tego, jakie wytwarzają Globalne Sieci 

Islamskie. Interesującym zjawiskiem na świecie jest wzrost sympatii wobec islamistów wśród 

organizacji skrajnie lewicowych, należy zatem podtrzymać monitoring tych organizacji także 

w naszym kraju, by ustalić, czy proces ten ma również miejsce w Polsce a jeśli tak (pewne 

publikacje mogą na to wskazywać), to jaka jest jego dynamika.  

 Jeśli chodzi o zagrożenie ze strony skrajnych ugrupowań prawicowych, można 

stwierdzić, że również ono jest w tej chwili dość ograniczone. Jeden fakt wszakże 

zasługuje na baczną uwagę – powstanie i nieskuteczne zamknięcie strony internetowej 

Redwatch – prowadzonej przez środowisko polskiego odłamu neo-nazistowskiej organizacji 

Krew i Honor (Blood&Honor). Strona powstała w styczniu 2006 roku i stanowi publicznie 

dostępną bazę danych, zawierającą imiona, nazwiska, adresy oraz krótkie charakterystyki 

polskich obywateli uznawanych przez autorów strony za wrogów rasy i narodu. Mottem 

Redwatch są słowa Iana Stuarta Donaldsona (założyciela kultowego w środowiskach skrajnej 

prawicy brytyjskiego zespołu Skrewdriver): „Pamiętajcie miejsca, twarze wrogów rasy, oni 

wszyscy zapłacą za swoje zbrodnie.” Groźba jest jasno widoczna. Strona nie ma charakteru 
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informacyjnego, lecz raczej formę listy proskrypcyjnej. Redwatch oraz Krew i Honor trafiły 

na pierwsze strony gazet. Sytuacja stała się paląca w kwietniu 2006, gdy jedna z osób 

znajdująca się na liście Redwatch została zaatakowana nożem w Warszawie. Śledztwo 

doprowadziło do aresztowań osób odpowiedzialnych za prowadzenie Redwatch a media w 

połowie roku zgodnie ogłosiły zamknięcie strony. Redwatch po krótkiej przerwie odrodził się 

na innym serwerze i obecnie (06.01.2007) jest ona dostępny pod adresem www.redwatch.info.   

 Sprawa Redwatch uwypukliła kilka problemów dotyczących zagrożenia ze strony 

organizacji skrajnych: 

1. Internet jako tuba propagandowa ekstremizmu jest de facto poza kontrolą polskiego 

systemu. Redwatch, który znajduje się na serwerach amerykańskich, w zasadzie nie 

może być usunięty. Likwidacja jednej lokalizacji pociąga za sobą powstanie kolejnej. 

Rok po powstaniu Redwatch ciągle działa.  

2. Relatywnie nieliczna organizacja ekstremistyczna, o minimalnym zapleczu i poparciu 

społecznym jest w stanie skupić wokół siebie zainteresowanie, które może przełóżyć 

się na wzrost liczby członków i sympatyków. Jednym śmiałym ruchem, w ciągu 

zaledwie tygodni, środowisko polskiego Krew i Honor / Combat 18 zaistniało w 

świadomości polskiego społeczeństwa. 

3. Napaść na warszawskiego anarchistę z listy Redwatch udawania, że członkowie 

organizacji skrajnych nie muszą osobiście dopuszczać się przemocy politycznej. 

Nieliczna organizacja może być inspiratorem działań – może podsuwać pomysły, co 

do formy i celów ataku, zapewniać ekstremistyczny Know-How, podczas gdy same 

działania wykonywane byłyby przez niezorganizowanych zwolenników idei jako 

takiej. Działanie tego typu wpisuje się w modną wśród współczesnych organizacji 

skrajnych i terrorystycznych koncepcję Leaderless Resistance (Opór bez Wodza). 

 

Podsumowując, zagrożenie wystąpienia zjawisk terrorystycznych, czy chociażby 

zorganizowanej przemocy politycznej, ma wciąż charakter potencjalny. Ostatni rok, na 

przykładzie organizacji Krew i Honor oraz Redwatch wykazał, że zagrożenie, choć z 

punktu widzenia stabilności całego systemu władzy jest marginalne, istnieje a obecne 

środki zaradcze mogą okazać się niewystarczające. Liczne incydenty wskazujące na 

sympatie dla ideologii nazizmu (nazistowskie pozdrowienia), z udziałem członków legalnie 

istniejącej organizacji jaką jest Młodzież Wszechpolska i ujawniane w 2006 r. przez media, 

spowodowały zaistnienie głosów publicznego potępienia wobec ich inicjatorów, co może dać 

w rezultacie zarzucenie takich sympatii przez część działaczy, ale także ich ukrywanie przez 
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innych, ich zradykalizowanie i przejścia do „podziemia”. Dlatego też,  podtrzymując nasze 

sugestie zawarte w punkcie 3.5 Raportu uważamy, że działalność prawicowych 

ugrupowań skrajnych powinna być stale i uważnie monitorowana, by zapobiec 

przekształceniu się tych organizacji w ugrupowania skłonne do podejmowania akcji z 

użyciem przemocy.  

 

ZAGROŻENIE ZE STRONY PÓŁNOCNOIRLANDZKICH ORGANIZACJI 

TERRORYSTYCZNYCH 

 

Podtrzymujemy nasze wnioski z Raportu dotyczące zagrożenia dla Polski ze 

strony północnoirlandzkich organizacji terrorystycznych. Nadal twierdzimy więc, że 

takiego zagrożenia nie ma, ale jednocześnie podtrzymujemy stwierdzenia związane z ich 

ewentualną aktywnością w dziedzinie „prania pieniędzy” i budowania zaplecza 

logistycznego na terenie naszego kraju. 

Podobnie ma się rzecz z zaleceniami dla polskich służb i organów ścigania 

dotyczącymi współpracy zwłaszcza z policją irlandzką i północnoirlandzką. Zalecamy 

wzmożone kontakty z tymi organizacjami w sprawie wyników śledztwa związanego z 

nielegalnie zgromadzoną przez Thomasa „Slaba” Murhpy’ego, domniemanego szefa sztabu 

IRA fortuną, która ma ponoć obejmować także nieruchomości na Bałkanach. Należy 

dowiedzieć się, czy w procesie „prania pieniędzy” przez IRA nie doszło do jakichkolwiek 

transakcji związanych z nieruchomościami także w naszym kraju.  

Taka sama procedura powinna także objąć wymianę informacji na temat śledztwa 

dotyczącego kradzieży ponad 26 milionów funtów z centrali Northern Bank w Belfaście. 

Najprawdopodobniej IRA udało się „wyprać” część ukradzionych pieniędzy – ponownie 

pojawiają się w tym kontekście wątki bałkańskie. Należy bezwzględnie ustalić, czy nasz kraj 

był w jakikolwiek sposób wykorzystywany przez IRA w czasie wprowadzania na nowo do 

obiegu gotówki ukradzionej w grudniu 2004 r.  

 

ZAGROZENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM  

Z WYKORZYSTANIEM BRONI MASOWEGO RAŻENIA 

 

Zagrożenie Polski atakami terrorystycznymi z użyciem broni masowego rażenia 

(BMR) nie zwiększyło się w sposób drastyczny w przeciągu ostatniego roku. Mimo iż 

wciąż największe niebezpieczeństwo wiąże się z atakami przeprowadzonymi przy 
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wykorzystaniu broni konwencjonalnej, możliwość użycia BMR jest jednak realna z uwagi na 

zastraszające tempo rozpowszechniania tej broni, łatwy dostęp do czynników 

chorobotwórczych i toksycznych oraz do informacji na temat ich wykorzystania. Poważne 

obawy wzbudza irański i północnokoreański program nuklearny, stanowiący wyzwanie 

dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, a wiec również Polski.  

Niedostateczna kontrola rynku materiałów radioaktywnych ułatwia terrorystom 

pozyskanie nowej broni. Budowa własnego ładunku zdolnego do eksplozji nuklearnej 

wymaga jednak ogromnego zaplecza, co ogranicza organizacjom terrorystycznym mającym 

dostęp do wzbogaconego uranu stworzenie takiego ładunku. O wiele bardziej 

prawdopodobne, gdyż zdecydowanie łatwiejsze do skonstruowania i wykorzystania jest 

urządzenie zwane „brudną bombą” czyli bombą radiologiczną. Urządzenie takie 

wykorzystuje konwencjonalny materiał wybuchowy w celu rozprzestrzenienia substancji 

silnie radioaktywnej na dużej przestrzeni – skutkiem może być skażenie znacznego fragmentu 

dużego miasta i konieczność prowadzenia kosztownej i niebezpiecznej akcji dezaktywacyjnej, 

może ono także spowodować śmierć poprzez wchłonięcie niebezpiecznej dawki materiału 

radioaktywnego (interesującym przypadkiem, choć nie związanym z działaniami GSI, jest 

zabójstwo byłego pułkownika FSB Aleksandra Litwinienki dokonane przy użyciu niewielkiej 

ilości radioaktywnego polonu-210 przez „nieznanych sprawców” w Londynie w listopadzie 

2006 r.) oraz wzrost liczby chorób nowotworowych spowodowanych wzmożonym 

promieniowaniem radioaktywnym. Na zagrożenie takie szczególną uwagę zwracają 

Brytyjczycy, którzy niedawno zdecydowali się doposażyć policję i inne służby w sprzęt 

pozwalający reagować w sytuacji użycia takiego urządzenia. Również wysoce 

prawdopodobna jest możliwość wykorzystania w atakach terrorystycznych broni chemicznej 

i, w nieco mniejszym stopniu, broni biologicznej – trzeba zatem poważnie rozpatrywać 

scenariusze postępowania w wypadku zastosowania takiej broni – wykrycia takiego ataku, a 

następnie ograniczenia zasięgu oddziaływania i niesienia pomocy poszkodowanym. 

 

Terroryzm nuklearny stanowi dziś zagrożenie w wymiarze globalnym, stąd jego 

zwalczanie oraz zapobieganie wymaga także bardziej rozwiniętej i spójnej współpracy 

między państwami oraz w ramach organizacji międzynarodowych (przede wszystkim 

takich jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej). 

Polska, jako członek UE, wspiera ścisłą ochronę instalacji nuklearnych oraz kontrolę 

obrotu materiałami rozszczepialnymi. Najważniejszymi przedsięwzięciami, jakie podjęła 

Unia są dotacje dla Rosji i Ukrainy (1,5 mld euro) na rzecz restrukturyzacji dawnych baz 
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nuklearnych; „system śledzenia podejrzanych ładunków” opracowany wspólnie z 

Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) oraz uruchomienie procedur 

przeciwdziałających przemytowi uranu (wspólnie z instytutem w Karlsruhe). Ponadto, Unia 

stoi na stanowisku, iż wszelkie problemy wynikające z nieprzestrzegania Traktatu o 

Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT) powinny być rozwiązywane na drodze 

dyplomatycznej, a z krajami łamiącymi zasady - jak najdłużej prowadzony dialog. Realizacja 

tego założenia znajduje odzwierciedlenie w obecnie prowadzonych negocjacjach nuklearnych 

na linii UE – Iran. Słabością rozwiązań politycznych jest jednak niewyraźna granica między 

pokojowym a militarnym wykorzystaniem materiałów rozszczepialnych.  

Zagrożenie wzmacnia fakt, iż Iran posiada rakiety balistyczne Shihab-3, w 

których zasięgu (ok. 1 500 km) leży nie tylko Środkowy Wschód, ale również Europa 

Wschodnia, Centralna Azja oraz subkontynent indyjski.  

Polska uczestniczy w rozwoju Inicjatywy Krakowskiej – Proliferation Security 

Initiative (PSI), której celem jest stworzenie podstaw współpracy państw na rzecz 

przeciwdziałania oraz przechwytywania transferu broni masowego rażenia drogą 

lądową, morską i powietrzną, ich systemów przenoszenia oraz pochodnych materiałów. 

Umacniając PSI w regionie, choćby poprzez wspólne ćwiczenia z Czechami w 2005 r. (tzw. 

Bohemian Guards, podczas których uczestnicy ćwiczyli zatrzymywanie statków z bronią 

chemiczną, płynących na Środkowy Wschód) czy planowanie przeprowadzenia ćwiczeń w 

2007 r. z Ukrainą i innymi państwami basenu Morza Czarnego zrzeszonymi w organizacji 

GUAM, Polska przyczynia się do rozwoju praktycznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

broni masowego rażenia.  

Polska powinna, mimo ograniczonych możliwości walki z zagrożeniem, jakie 

niesie BMR oraz braku skutecznych metod zwalczania skutków jej użycia, stosować 

wszystkie możliwe środki zapobiegawcze, poprzez np.: usprawnienie szybkiej wymiany 

informacji na temat domniemanej działalności proliferacyjnej, przeprowadzanie ścisłej 

kontroli w przypadku podejrzenia transferu celem przechwycenia ładunków BMR, 

umocnienie legislacji prawnej czy usprawnienie koordynacji działań. Jest to o tyle istotne, 

że odpowiednie oraz kompletne przygotowanie sił i środków na wypadek takiego ataku 

terrorystycznego zajmie nawet kilka lat. Mając na uwadze zagrożenie, jakie obecnie 

stwarza na arenie międzynarodowej możliwość wykorzystania, również przez 

terrorystów, nuklearnego ładunku wybuchowego, Polska powinna podejmować 

działania w celu osiągnięcia pełnej gotowości, by skutecznie stawić czoła potencjalnemu 

zagrożeniu. 
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