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     Lekcja 

Temat : Terroryzm. 

W ciągu ostatnich lat odnotowano ponad pięciokrotny wzrost liczby 

śmiertelnych ofiar zamachów terrorystycznych. W 2000 r. liczbę zamachów 

szacowano na ponad 3000, podczas gdy w 2013 r. było ich prawie 18 000. 

Mamy do czynienia z rosnącą intensywnością i skalą niebezpieczeństw na całym 

świecie, z tego względu terroryzm oraz działalność organizacji terrorystycznych 

należy uznać za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata. 

Już wiesz 

 że bezpieczeństwo jest podstawową wartością dla człowieka; 

 że istnieje wiele różnorodnych zagrożeń występujących zarówno w czasie 

pokoju, jak i w czasie wojny; 

 że w przypadku pojawienia się zagrożenia, aby zwiększyć swoje 

bezpieczeństwo, istotne jest postępowanie według odpowiednich reguł. 

Nauczysz się 

 wyjaśniać, czym jest terroryzm; 

 opisywać metody zwalczania terroryzmu; 

 postępować właściwie w czasie zagrożenia terrorystycznego; 

 zachowywać się odpowiednio podczas akcji antyterrorystycznej. 

Pojęcie terroryzmu  

Terroryzm definiuje się, jako działania pojedynczych osób lub grup usiłujących za pomocą 

aktów terrorystycznych wymusić na rządach państw określone ustępstwa (por. Słownik języka 

polskiego). 

mailto:bozenawol@vp.pl


 
 

 



Zamach z 11 września 2001 r. stał się punktem zwrotnym w walce 

z terroryzmem wielu państw świata 

 
W zamachach w Madrycie 11 marca 2004 r. śmierć poniosło 191 osób (w tym 

czworo Polaków), a ponad 1900 zostało rannych. 

2. Rodzaje terroryzmu – terroryzm polityczny i terroryzm kryminalny  

W literaturze wyróżnia się – w zależności od przyjętych kryteriów – wiele 

rodzajów terroryzmu. Często stosowanym rozróżnieniem jest podział na 

terroryzm polityczny i terroryzm kryminalny. Jak sama nazwa wskazuje, 

pierwszy z nich motywowany jest celami politycznymi, do których można 

zaliczyć: 

 zmianę elity rządzącej, 

 zmianę systemu politycznego (jego podstaw czy też struktury), 

 wymuszenie implementacji pewnych rozwiązań prawnych, 

 poszerzenie praw lub autonomii danej grupy społecznej, 

 oderwanie części terytorium danego państwa i założenie nowego państwa 

lub przyłączenie do już istniejącego. 

https://epodreczniki.pl/a/terroryzm/DeMnXxleH#DeMnXxleH_pl_main_concept_1
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Przykładem działań terrorystycznych o podłożu politycznym były akcje 

organizowane przez Irlandzką Armię Republikańską 

Cechą charakterystyczną terroryzmu kryminalnego jest to, że stanowi on 

działanie z pobudek materialnych, a nie ideowych. Działania tego rodzaju 

sprowadzają się zazwyczaj do porwań dla okupu, niszczenia mienia, sabotażu 

czy też szantażu. Warto w tym miejscu podkreślić, że grupy uprawiające 

terroryzm polityczny bardzo często stosują również terroryzm kryminalny, 

z którego czerpią dochody przeznaczane na finansowanie działalności 

politycznej. 



 
Porwania, szczególnie dzieci, są jednym z najczęstszych przejawów terroryzmu 

kryminalnego 



Można stwierdzić, że większość działań z zakresu terroryzmu politycznego 

należy do kategorii terroryzmu zbiorowego (celem ataków są w nim 

zbiorowości ludzkie), natomiast terroryzm kryminalny jest najczęściej 

wymierzony w pojedyncze osoby (terroryzm indywidualny).  

Dzieje się tak dlatego, że takie działanie jest łatwiejsze do zorganizowania oraz 

efektywniejsze, jeśli chodzi o zdobycie określonych dochodów (porywając 

jedną osobę, w stosunkowo nietrudny sposób można zdobyć pokaźny okup). 

Polecenie 1 

Zastanów się i oceń, który rodzaj terroryzmu stanowi większe zagrożenie 

bezpieczeństwa państwa. Uzasadnij swój wybór. 

3. Wybrane organizacje terrorystyczne na świecie  

Terroryzm był obecny na świecie już od najdawniejszych czasów. 

Skrytobójstwem, jako formą terroryzmu indywidualnego – zamachami 

na pojedyncze osoby zajmujące wysokie pozycje w społeczeństwie, posługiwały 

się już w I w. w Izraelu antyrzymskie stronnictwa zelotów i sykariuszy. Za 

skrytobójstwo należy uznać również udany zamach na Juliusza Cezara, 

przeprowadzony przez spiskowców 15 marca 44 r. p.n.e. W XIX w. metody 

terrorystyczne były stosowane bardzo często przez stronnictwa 

niepodległościowe we Włoszech, Irlandii, a także – w czasie powstania 

styczniowego – w Polsce. 

 Spośród grup terrorystycznych najaktywniejszych w okresie międzywojennym 

(lata 1918-1939), należy wymienić anarchistyczną hiszpańską organizację Los 

Solidarios, Crvenę Pravdę z Jugosławii, czy też Żelazną Gwardię z Rumunii. 

W okresie zimnej wojny krwawe zamachy przeprowadzały również Czerwone 

Brygady we Włoszech, Frakcję Czerwonej Armii (RAF) w Niemczech oraz 

Irlandzka Armia Republikańska (IRA) w Wielkiej Brytanii. 

Dzisiejszy świat także nie jest wolny od takich zorganizowanych grup, które nie 

tylko jawnie przyznają się do swojej działalności, ale również przeprowadzają 

coraz krwawsze akcje, odbierając życie ogromnej liczbie niewinnych ludzi. 

Która z organizacji terrorystycznych w Europie jest najstarsza? 

Najstarszą organizacją terrorystyczną w Europie jest IRA (Irish Republican 

Army), która została założona w 1919 r. 
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     Lekcja 

Temat : Migracje ludności na świecie. 

Migracje, to przemieszczenia różnych grup społecznych pomiędzy różnymi 

skupiskami ludności, np. pomiędzy krajami lub miastami, pomiędzy 

różnymi rejonami geograficznymi i państwowymi.  

Dzielimy je na przymusowe, (gdy ktoś musi uciekać) lub dobrowolne, (gdy 

ktoś chce, ale nie musi wyjechać), legalne, (gdy ktoś przemieszcza się 

legalnie i posiada dokumenty na legalny pobyt) i nielegalne oraz na stałe, 

(czyli bezpowrotne) i czasowe (powrotne). 

  

Przyczyny migracji 

Powody migracji mogą być: 

· ekonomiczne (emigracja do kraju o lepszym statusie ekonomicznym; 

przykładowa grupa: nielegalni imigranci lub legalni emigranci „za pracą”) 

· naukowe (przyjazdy do kraju, w którym można zdobyć wykształcenie; np. 

studenci zagraniczni) 

· biznesowe (przyjazdy do kraju, w którym jest legalna możliwość pracy, ale 

status ekonomiczny tego kraju nie musi być lepszy od statusu kraju 

pochodzenia; np. nauczyciele języków obcych, biznesmeni) 

· zapewnienie bezpieczeństwa (przyjazdy do krajów gwarantujących 

bezpieczeństwo, np. uchodźcy); 

· środowiskowe (opuszczenie obszarów szczególnie zagrożonych klęskami 

żywiołowymi lub obszarów o niedoborze wody pitnej – pustynniejących). 

  

Kilka pojęć: 

Imigracja to przybycie do kraju w celu osiedlenia się lub długotrwałego pobytu. 

Imigrantami są osoby, które przyjeżdżają do Polski. 
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Emigracja to opuszczenie swojego kraju w celu osiedlenia się lub 

długotrwałego pobytu w innym kraju. 

Uchodźcy to osoby, którym przyznano status uchodźcy. We wszystkich krajach, 

które podpisały Konwencję Genewską (międzynarodowy dokument ONZ z 

1951 roku), w tym także w Polsce, przyznaje się status uchodźcy. Status 

uchodźcy może otrzymać: „osoba, która opuściła swój kraj pochodzenia, 

ponieważ odczuwa uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, 

religii, narodowości, poglądów politycznych, przynależności do określonej 

grupy społecznej” (wg Konwencji Genewskiej). 

 



 

Zapoznaj się z notatką, przepisz temat i napisz ile osób spośród Twoich 

znajomych i rodziny wyemigrowało z Polski i dokąd. 

 

 

 

 


