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Klasa VIII c
Temat : Zagrożenia terrorystyczne.
Proszę o otworzenie podręcznika na str.42 i przeczytanie treści zawartych w tym temacie do str. 46
Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie.
TERRORYZM – to bezprawne użycie siły lub groźba użycia przemocy wobec osoby lub mienia, by
wymuszać lub zastraszać rządy czy społeczeństwo dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy
ideowych, sianie strachu, paniki oraz zniszenie struktur państwa.
1. Rodzaje terroryzmu: ( Z tego punktu przepiszcie do zeszytu tyko rodzaje terroryzmu, zapisane na
czerwono. Teks wyjaśniający uważnie przeczytajcie).
a) polityczny– to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu.
Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań
terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np.
przejęcie władzy, dokonanie zmiany ekipy rządzącej bądź całego systemu
politycznego czasem nawet separatyzm albo utworzenie nowego państwa.
b) kryminalny–
kryminalny– terroryzm kryminalny dosyć często służy terroryzmowi politycznemu, w ten
sposób grupy tego typu pozyskują środki na swoje cele; terroryzm
kryminalny wyróżnia spośród pozostałych kierowanie się pobudkami czysto
materialnymi, nie zaś związanymi z kwestiami ideowymi. Do działań, które
można tutaj zaliczyć są - przykładowo - napady na banki, porwania, szantaż,
sabotaż, rabowanie, nielegalny handel.
c) indywidualny– w przypadku, gdy atak kierowany jest w stronę konkretnej osoby np. politycy,
biznesmeni
d) zbiorowy –
z tym typem terroryzmu mamy do czynienia, jeśli celem aktów terrorystycznych
staje się losowa zbiorowość, nie zaś wybrana osoba;
e) bioterroryzm– jest to terroryzm z użyciem broni biologicznej (np. bakterii, wirusów, toksyn),
gorączka krwotoczna, pałeczka wąglika, dżumy, ospy prawdziwej;
f)

ekoterroryzm - prowadzenie przestępczych działań z użyciem siły lub przemocy na szkodę
przedsiębiorstw, osób fizycznych lub ich grup, uzasadniane prowadzeniem
przez nich działalności szkodliwej dla środowiska naturalnego.

g) religijny widać to wyraźnie na przykładach silnie rozwiniętych organizacjach
terrorystycznych w świecie islamskim,
Terroryzm wynikający z tego typu pobudek jest szczególnie groźny,
bowiem łączy się często z fanatyzmem i szczególną bezwzględnością w działaniu.
h) społeczny - mają również przyczynę w psychicznych anomaliach terrorystów.
Sprawcy takich działań bywają zafascynowani reakcjami społeczeństwa na swoje
czyny; zdesperowani i nieodpowiedzialni szukają w przemocy sposobu
i)

rozwiązania własnych problemów.
osoby, z reguły

ofiarą padają znani politycy lub biznesmeni;

stronę konkretnej osoby, z reguły
2. Mapa – poziom zagrożenia terrorystycznego:

ofiarą padają znani politycy lub biznesmeni

3. Zdarzenia terrorystyczne najczęściej występują:
- na zakupach,
- w podróży,
- w czasie imprez masowych,
- uroczystości religijnych,
- na wakacjach
(turysta nie zawsze musi być obcokrajowcem i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
4. Nasza uwagę powinny zwrócić:
- nietypowe lub rzucające się w oczy zachowanie osób;
- pozostawione bez opieki przedmioty, takie jak np. paczki, pudełka, pakunki, teczki, itp.
- broń lub inne niebezpieczne narzędzia,
- osoby ubrane nietypowo dla danej pory roku,
- nietypowe pojazdy parkujące w miejscach, np. w pobliżu kościołów, czy też miejsc organizowania imprez
masowych.
O wszelkich naszych wątpliwościach należy zawiadomić służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
danego obiektu, Policję czy Straż Miejską.
Alarmuj w każdym przypadku zauważenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia.
5. Najczęstsze akty terroru:
• zamachy na obiekt publiczne
• na przedstawicieli władz
• zamachy na przypadkowe osoby w celu wywołania paniki
• uprowadzenie statków , samolotów,
• porwania dla okupu, wymuszenia decyzji

•
•

zabójstwa
groźby użycia broni masowego rażenia

Terroryści częściej pojawiają się w : zatłoczonych wagonach metra, autobusach, teatrach, bazarach,
lotniskach, szkołach i przedszkolach. Coraz częściej są to terroryści podejmujący akty samobójcze.
6. Zasady zachowania się podczas ataku terrorystycznego:
Przeczytaj uważnie informacje dotyczące zachowania się od str.61-63
Pamiętaj przestrzeganie tych zasad jest konieczne aby przeżyć.

Podsumowując dzisiejsza lekcję proszę obejrzeć filmy.
Nie chodzi o to aby was przestraszyć, tylko abyście umieli się zachować w takich trudnych i
niebezpiecznych sytuacjach
1. Film edukacyjny pt. ,,Nie warto ryzykować”.
Film został zrealizowany w 2013 roku przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
https://youtu.be/G5eKc6iGubI
2.Projekt „Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen” zrealizowany na zlecenie Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Produkcja Vena Art

pt. ,,Atak terrorystyczny na szkołę”
https://youtu.be/2jw8a6Auk-g
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