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Artyku³ opisuje problem samobójstw terrorystycznych. W zakresie omawianego zagadnienia 
wyjaœniono definiowanie terroryzmu i samobójstwa. Samobójstwo zosta³o przedstawione jako 
specyficzna metoda walki organizacji terrorystycznych w kontekœcie konfliktu asymetrycznego. 
Ponadto opracowanie zawiera charakterystykê motywacji samobójstw terrorystycznych,  
z uwzglêdnieniem motywacji indywidualnej, spo³ecznej i organizacyjnej. Terroryzm samobójczy 
zosta³ przedstawiony w artykule jako czêœæ kariery terrorystycznej przestêpcy. Samobójstwo 
terrorystyczne jest cech¹ tzw. nowego terroryzmu oraz rodzajem samobójstwa altruistycznego. 
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Podstawowym celem niniejszego artyku³u jest analiza rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych poprawie 
bezpieczeñstwa i porz¹dku stosowanych w krakowskich szko³ach wy¿szych. Wobec 
dostrzegalnego procesu instytucjonalizacji uczelnianych dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa oraz 
wzrostu znaczenia prewencji w polityce kryminalnej, wydaje siê, i¿ zapoznany dot¹d w nauce 
polskiej temat bezpieczeñstwa studentów w kontekœcie procesu studiowania wart jest 
pog³êbienia. Artyku³ zawiera omówienie wyników badañ jakoœciowych przeprowadzonych  
w Krakowie w 2012 r. W oparciu o krytyczn¹ analizê dotychczasowych dzia³añ na rzecz 
bezpieczeñstwa na Uniwersytecie Jagielloñskim, analizê istniej¹cych dobrych praktyk, 
skutecznych rozwi¹zañ przyjêtych na innych krakowskich uczelniach oraz rozpoznanie potrzeb  
w tym zakresie sformu³owane zosta³y wnioski dotycz¹ce podstawowych trudnoœci, koniecznych 
zmian oraz po¿¹danych kierunków rozwoju efektywnych systemów zapewniania bezpieczeñstwa 
studentom i doktorantom. 
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Zapewnienie obywatelom bezpieczeñstwa nale¿y do najwa¿niejszych zadañ ka¿dego 
pañstwa. G³ówn¹ rolê odgrywa w tym Stra¿ Graniczna, która dla wykonana swoich zadañ tj.: 
zwalczanie zorganizowanej przestêpczoœci, niedopuszczenie do przemytu towarów na 
przejœciach granicznych i na granicy morskiej oraz wykrywanie sfa³szowanych dokumentów 
uprawniaj¹cych do przekroczenia granicy pañstwowej-musi dzia³aæ wielop³aszczyznowo. W tym 
celu wspó³pracuje ze: Stra¿¹ Graniczn¹, Si³ami Zbrojnymi RP, Policj¹, Agencj¹ Bezpieczeñstwa 
Wewnêtrznego. Warunkiem dobrej i efektywnej wspó³pracy miêdzy tymi organami jest odpowiedni 
system prawny, w³asne procedury postêpowania oraz sprawnie dzia³aj¹cy przep³yw informacji. 
Nale¿y zwróciæ uwagê na wa¿n¹ rolê przepisów prawnych dotycz¹cych ochrony granicy 
pañstwowej i kontroli ruchu granicznego. 

W sposób precyzyjny okreœlaj¹ one obszary dzia³alnoœci i metody dzia³ania podmiotów 
bior¹cych udzia³ w ochronie granicy pañstwowej. 
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Zespó³ stresu pourazowego (PTSD) to zespó³ charakterystycznych objawów pojawiaj¹cych 
siê wskutek prze¿ycia wydarzenia traumatycznego. Zwraca siê uwagê na poznawcze zaburzenia 
obserwowane u pacjentów z rozpoznaniem PTSD, miêdzy innymi intruzywne wspomnienia, które 
pojawiaj¹ siê niezale¿nie od woli i intencji danej osoby oraz trudnoœci zwi¹zane z efektywnoœci¹  
wydobycia informacji z pamiêci d³ugotrwa³ej. Z perspektywy neurobiologicznej PTSD 
rozpatrywane jest, jako specyficzny rodzaj zaburzeñ pamiêci, w których intruzywnemu 
odtwarzaniu traumatycznych wydarzeñ towarzyszy podwy¿szony poziom adrenaliny, co mo¿e 
prowadziæ do wzmacniania œladów pamiêciowych. Mechanizm ten wyjaœnia wystêpowanie u ofiar 
traumatycznych wydarzeñ intensywnych i plastycznych wspomnieñ. Proces powstawania PTSD 
mo¿e wyjaœniaæ równie¿ model, który zak³ada, ¿e istotna w tym mechanizmie jest tak zwana 
pamiêæ emocjonalna, zale¿na od cia³a migda³owatego. Zaburzenia pamiêci o pod³o¿u 
psychogennym omawia siê równie¿ w kontekœcie tak zwanej amnezji dysocjacyjnej. Podobne 
dysfunkcje poznawcze stwierdza siê tak¿e u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym. 
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