
Terroryzm w Europie i Polsce
2015-2016 : kalendarium
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 10/2, 13-14

2016



13

2014 nr 4 (XVII)
BEZPIECZE STWO •  TEORIA I PRAKTYKA

2016 nr 2

Terroryzm w Europie i Polsce 2015–2016.
Kalendarium 

Europa
2015 
7 stycznia – zamach w redakcji tygodnika „Charlie. Hebdo” w Paryżu, zginęło 12 osób. 
Ataku dokonali bracia Saïd i Chérif Kouachi. 8 stycznia nieznany sprawca zabił strzałem 
w plecy dwudziestosześcioletnią policjantkę w Montrouge. 9 stycznia zabarykadował 
się w koszernym supermarkecie „Hyper Cacher” przy Porte de Vincennes z pięcioma 
zakładnikami. Był to Amedy Coulibaly. 
18 marca – zamach w Muzeum Bardo w Tunisie, gdzie zginęły 24 osoby, a 50 zostało 
rannych. Dwóch zamachowców uzbrojonych w AK -47 wtargnęło do Parlamentu Tu-
nezji. Gdy atak odparto, terroryści weszli do muzeum, gdzie zabili turystów i wzięli za-
kładników. 
26 czerwca – zamach w kurorcie Susa. W wyniku ataku śmierć poniosło 39 osób, a 36 
zostało rannych, gdy napastnik udający turystę wyciągnął schowaną w parasolu pla-
żowym broń i otworzył ogień do osób przebywających na plaży.
13 listopada – seria ataków w Paryżu i Saint-Denis, gdzie doszło do trzech eksplozji 
i sześciu strzelanin, m.in. przy Stade de France. Krwawy atak miał miejsce w teatrze 
Bataclan, gdzie zamachowcy wzięli zakładników i starli się z policją. Policja przypu-
ściła szturm. Zabito ośmiu sprawców, zginęło 137 osób, a przeszło nad 300 zostało 
rannych.

2016
22 marca – zamachy w Brukseli – podwójny atak na lotnisko w Zaventem oraz przy 
stacji metra Maalbeek. W atakach zginęły 32 osoby i trzech zamachowców samo-
bójców, a ponad 316 osób zostało rannych. 
29 marca – Rosja, Kaspijsk – zamachowcy zdetonowali dwie bomby obok przejeżdża-
jących policyjnych samochodów w Kaspijsku a dzień później w Sartyczu eksplodował 
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samochód podczas próby zatrzymania go do kontroli przez policjantów. Do obu za-
machów przyznało się Państwo Islamskie. 
14 lipca – zamach w Nicei. Tunezyjczyk wjechał ciężarówką w tłum ludzi zabijając 
84 osoby i raniąc przeszło setkę zanim został zastrzelony przez funkcjonariuszy policji.

Polska 
2015
21 grudnia – w Krakowie zakończył się trwający 2 lata proces dr inż. Brunona Kwietnia 
oskarżonego o przygotowywanie zamachu na gmach Sejmu RP przy użyciu trans-
portera opancerzonego SKOT, wypełnionego 4 tonami materiałów wybuchowych. 
W skład utworzonej w 2012 r. organizacji terrorystycznej wchodzili Brunon Kwiecień, 
co najmniej trzech agentów ABW i jeden współpracownik służb. W toku śledztwa 
nie odnaleziono 35 sztuk broni, o której posiadanie został oskarżony, opancerzonego 
transportera ani materiałów wybuchowych. Sąd Okręgowy wydał wyrok skazujący 
chemika na 13 lat pozbawienia wolności. 

2016
24 marca – Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz ko-
ordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zaprezentowali główne założenia pro-
jektu ustawy antyterrorystycznej. 
19 maja – incydent bombowy we Wrocławiu. Student w reklamówce w autobusie 
miejskim podłożył ładunek wybuchowy własnej konstrukcji. Po wyniesieniu pakunku 
przez kierowcę, ładunek eksplodował.
27 maja – udaremnienie eksplozji ładunków zapalających pod policyjnymi radiowo-
zami w Warszawie. Trzech młodych ludzi zatrzymano zanim doszło do eksplozji, gdyż 
funkcjonariusze zdobyli informacje operacyjne o planowanym incydencie.
Od marca do czerwca – plaga fałszywych alarmów bombowych w Krakowie, Olsz-
tynie, Warszawie i Wrocławiu. Ewakuowano między innymi lotniska, centra han-
dlowe, stacje telewizyjne i giełdę.
10 czerwca – Olsztyńska ABW zatrzymała podejrzanego o posiadanie ponad 5 kg sub-
stancji wybuchowej, zarzuty postanowiono również trzem innym osobom, którym 
zarzucono nielegalne posiadanie broni i amunicji, w tym broni palnej z celownikiem 
optycznym, dwóch karabinków maszynowych, pistoletu i ok. 2 tys. sztuk amunicji.


