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Cel pracy i badania 

 

Celem badawczym pracy było udowodnienie, że poprzez stworzenie konfrontacyjnej 

wizji świata Państwo Islamskie wykreowało przekaz propagandowy adresowany do określonej 

grupy odbiorców, czyli muzułmanów żyjących na Zachodzie. Główna hipoteza brzmiała 

następująco: magazyny „Dabiq”, „Rumiyah”, „Islamic State News” i „Islamic State Report” 

stanowiły narzędzia propagandy skierowanej do muzułmanów w świecie zachodnim opartej 

na dwóch filarach: 1) na przedstawieniu utopijnej wizji Państwa Islamskiego jako raju 

dla wszystkich muzułmanów oraz 2) negowaniu zachodniego stylu życia i nienawiści 

do chrześcijan.  

Obok hipotezy głównej sformułowano trzy hipotezy pomocnicze: 

Hipoteza I – Prasa stanowiła ważny element strategii komunikacyjnej Państwa Islamskiego, 

ponieważ jej dystrybucja była łatwiejsza niż rozpowszechnianie materiałów wideo i zawierała 

więcej różnorodnych treści zgromadzonych w jednym miejscu. 

Hipoteza II – Przekaz propagandowy oparty był na tezie dotyczącej nieuchronnej konfrontacji 

chrześcijaństwa i islamu. 

Hipoteza III – Wykorzystanie przesłania religijnego w postaci cytatów wybranych z Koranu, 

hadisów i tekstów uczonych służyło legitymizacji PI oraz przedstawieniu chrześcijaństwa jako 

wroga islamu. 

Ponadto, postawiono pytania badawcze, które miały za zadanie pomóc zweryfikować powyższe 

hipotezy: 

Pytanie I – Jakie było znaczenie prasy w strategii komunikacyjnej PI skierowanej 

do muzułmanów na Zachodzie? 

Pytanie II – Jaka tematyka dominowała w przekazie propagandowym? 

Pytanie III – Jaka wizja świata i jego przyszłości wyłania się z lektury magazynów Państwa 

Islamskiego? 

Pytanie IV – Jak warstwa wizualna oddziaływała na czytelnika? 

Pytanie V – Jak i do czego wykorzystywano w przekazie religię? 

Pytanie VI – Czy Państwo Islamskie spełniało definicję „protopaństwa”? 

 

Główną metodą badawczą, którą się posłużono, była ilościowa i jakościowa analiza 

zawartości z uwzględnieniem analizy treści redakcyjnej i formy materiałów; stosowano 

również techniki opisową i desk research. Analizie zawartości poddano 429 materiałów 

prasowych opublikowanych w czterech magazynach wydawanych przez Państwo Islamskie – 



„Dabiq”, „Rumiyah”, „Islamic State News” i „Islamic State Report” w latach 2014–2017. 

Materiał badawczy pozyskano, korzystając z bezpiecznych kopii czasopism zamieszczanych 

w formie PDF na stronie internetowej jihadology.net. W badaniach posłużono się specjalnie 

utworzonym kluczem kodowym, który pozwolił na przeanalizowanie zebranego materiału w 

kategoriach zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Klucz kategoryzacyjny podzielono na 

trzy zasadnicze części: w pierwszej znalazły się kategorie pozwalające przeprowadzić analizę 

ilościową wybranych tytułów, m.in. długość poszczególnych tekstów, ich klimat, 

emocjonalność czy charakter, a także wykorzystany gatunek dziennikarski czy liczba ilustracji. 

Druga część klucza dotyczyła zagadnień z pogranicza analizy ilościowej i jakościowej 

i odnosiła się m.in. do sposobu wykorzystania wątków religijnych poprzez sprawdzenie liczby, 

treści i charakteru odwołań do Allaha i Muhammada w tekstach czy wymienienie najchętniej 

cytowanych sur Koranu. Do tej części analizy włączono również pytania o zawartość 

tematyczną ilustracji i ich relacje z tekstem. W ostatniej części analizy przestawiono 

zagadnienia i tematy najczęściej poruszane na łamach badanych czasopism wraz z określeniem 

dominującego tonu. Znalazły się tam grupy tematyczne związane z religią (np. historia islamu, 

religijne uzasadnienie dla podejmowanych działań), polityką czy kwestiami społecznymi. 

 

Literatura 

Literatura, do której odwołano się w pracy,  obejmowała publikacje z dziedziny nauk 

politycznych i stosunków międzynarodowych oraz komunikacji, a także religii, islamu oraz 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Publikacje z zakresu nauk politycznych i stosunków 

międzynarodowych służyły zrozumieniu sposobu funkcjonowania samego Państwa 

Islamskiego jako podmiotu istniejącego w określonej rzeczywistości geopolitycznej. W tym 

zakresie korzystano z pozycji w językach polskim i angielskim, wśród których należy 

wymienić m.in.: Państwo Islamskie Patricka Cockburna, Państwo Islamskie. Geneza nowego 

kalifatu Oliviera Hanne’a i Thomasa Flichy de La Neuville’a, The ISIS Apocalypse: 

The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State Williama McCantsa czy 

Islamic State: The Digital Caliphate Abdela Bari Atwana. 

 Posiłkowano się publikacjami dotyczącymi komunikacji, w tym zwłaszcza komunikacji 

politycznej, m.in.: Władza komunikacji Manuela Castellsa, Komunikowanie polityczne 

i publiczne Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy 

prasy, radia, telewizji i Internetu Tomasza Gobana-Klasa). Niezwykle przydatne były 

publikacje dotyczące form instrumentalizacji mediów przez organizacje terrorystyczne, 



np. Understanding Terrorism in the Age of Global Media. A Communication Approach Cristiny 

Archetti) czy propagandy i perswazji (Propaganda and Persuasion Gartha S. Jowetta i Kelly 

V. O'Donnell, Propaganda: the formation of men’s attitudes Jacques’a Ellula).  

 Konieczne było sięgnięcie do pozycji dotyczących zagadnień religii, w tym oczywiście 

przede wszystkim islamu. W tej kwestii islamu obszernym opracowaniem są Podstawowe 

wiadomości o islamie autorstwa profesora Janusza Daneckiego, wybitnego polskiego arabisty, 

a także raporty tworzone zarówno przez różnego rodzaju think-tanki (np. ośrodek 

The International Centre for Counter-Terrorism, brytyjski Quilliam Foundation czy 

amerykański Council on Foreign Relations) czy opracowania służące wyjaśnieniu zagadnień 

o bardziej ogólnym charakterze (np. raporty Pew Research Center na temat społeczności 

muzułmańskich w krajach zachodnich).  Z zakresu bezpieczeństwa przydatne były publikacje 

tworzone przez ośrodki naukowe badające kwestie bezpieczeństwa (np. The Combating 

Terrorism Center przy amerykańskiej akademii wojskowej West Point), jak i organizacje 

zajmujące się analizowaniem i zwalczaniem terroryzmu (np. Counter Extremism Project). 

Skorzystano również z raportów organizacji międzynarodowych – ONZ, Unii Europejskiej, 

OBWE czy Rady Europy, które zawierają znaczące informacje na temat stosunku społeczności 

międzynarodowej do Państwa Islamskiego. Do tej kategorii należy zaliczyć również raporty 

poruszające zagadnienia związane z komunikacją w kontekście terroryzmu (np. Consortium for 

Strategic Communication). W pracy wykorzystano artykuły publikowane w czasopismach 

naukowych z zakresu badań nad terroryzmem (np. w „Perspectives on Terrorism”, „Terrorism: 

An International Journal”, „Studies in Conflict & Terrorism”, „Strategic Studies Quarterly”) 

oraz z dziedziny badań nad mediami i komunikacją (np. „Studia Medioznawcze”, „Journal of 

Communication”, „Journalism Studies”, „Media, Culture & Society”, „International Journal of 

Communication”, „European Journal of Communication”).  

 Źródłem informacji były media tradycyjne, które relacjonowały zarówno wydarzenia 

rozgrywające się na Bliskim Wschodzie, jak i działania Państwa Islamskiego, a także starały 

się szerzej przedstawić kontekst funkcjonowania PI (np. BBC, CNN, „The Washington Post”, 

„The New York Times”, „Newsweek”, „The Guardian”). Wykorzystano także media 

internetowe, wśród których znalazły się m.in. strony o charakterze informacyjnym lub 

analitycznym. 

 

 

 

 



Struktura pracy 

 

Dysertacja została podzielona na następujące części: wstęp, pięć rozdziałów, 

zakończenie, bibliografię, spis ilustracji, spis wykresów oraz spis tabel. We wstępie 

przedstawiono hipotezy i pytania badawcze oraz nakreślono cel pracy, a także opisano 

zastosowane metody badawcze, służące weryfikacji przyjętych hipotez. Nakreślono również 

ramy teoretyczne pracy oraz wyjaśniono przyjęte zasady nazewnictwa i transkrypcji słów 

pochodzących z języka arabskiego 

W rozdziale pierwszym skupiono się na opisaniu internetu jako przestrzeni 

komunikacyjnej „sprzyjającej” terrorystom, dzięki której mogą realizować swoje cele – od 

rekrutacji po zbieranie funduszy. Ważnym elementem tego rozdziału był fragment dotyczący 

fatw (opinii religijnych) na temat korzystania z internetu przez muzułmanów, a także 

rozważania na temat wirtualnej ummy jako rodzaju cyfrowej diaspory, dla której podstawowym 

sposobem komunikowania pozostaje globalna sieć. Przeanalizowano również zależności 

między tradycyjnymi mediami i organizacjami terrorystycznymi, a także przyglądano się 

terroryzmowi jako aktowi komunikacji. W tym celu dokonano przeglądu najważniejszych 

koncepcji i teorii, których autorzy (m.in. Alex P. Schmid i Janny F. A. de Graaf, Ralph Dowling, 

John Martin, Cristina Archetti, Ronald Crelinsten, Brigitte Nacos) starali się uchwycić istotę 

tych zależności. Omówiono także najważniejsze koncepcje dotyczące relacji między mediami 

tradycyjnymi a organizacjami terrorystycznymi z uwzględnieniem zmian zachodzących w tych 

relacjach pod wpływem rozwoju technologii. Wreszcie przedstawiono sposoby 

wykorzystywania narzędzi internetowej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

mediów społecznościowych, przez organizacje terrorystyczne. Ważnym elementem rozdziału 

pierwszego było również ukazania działań organizacji międzynarodowych wobec zagrożenie 

ze strony działalności organizacji terrorystycznych w internecie. Posługując się dostępnymi 

raportami NATO, UE, Rady Europy czy parterstw publiczno-prywatnych uwidoczniono 

najważniejsze tendencje zmierzające do zminimalizowania wpływu terrorystów na globalną 

opinię publiczną. Ostatnim elementem rozdziału pierwszego było zaprezentowanie case study 

działalności medialnej Al-Kaidy, która stała się wzorem dla wielu innych podmiotów, w tym 

organizacji terrorystycznych, podążających jej śladami, w tym Państwa Islamskiego.  

W drugim rozdziale przedstawiono genezę Państwa Islamskiego, wskazując przede 

wszystkim na fakt, że wywodzi się ono z dawnych struktur Al-Kaidy, a ukształtowało się 

w wyniku wydarzeń z początku II dekady XXI w., z których największy wpływ miały wojna 

w Syrii oraz destabilizacja Iraku. Wskazano również przyczyny rozłamu wśród niedawnych 



sojuszników, wskazując przede wszystkim na niezgodę „starych” liderów Al-Kaidy na sposób 

działania „nowych” aspirujących przywódców. Ponadto, w tej części prac opisano strukturę 

i organizację PI, wskazując m.in. na wprowadzenie podziału administracyjnego na 

opanowanych terenach, dywersyfikację źródeł dochodów i sprawną organizację władzy. 

Przytoczono przy tym liczne przykłady efektywnej działalności nowego protopaństwa, 

zaczynając od handlu ropą naftową, na pobieraniu podatków kończąc. Scharakteryzowano 

również sytuację ludności cywilnej na terenach zajętych przez PI, w tym dzieci, kobiet i 

innowierców. Wiele miejsca poświęcono przybliżeniu podstaw ideologicznych, na których 

oparto koncepcję Państwa Islamskiego jako nowego kalifatu i które stanowiły argument dla 

wprowadzenia na podbitych terenach określonych zasad postępowania opartych na prawie 

szariatu. Szczegółowo opisano także działania sił międzynarodowych, przede wszystkim 

Globalnej Koalicji do Walki z Daesh, które doprowadziły do ostatecznego upadku PI, 

uwzględniając przy tym najważniejsze momenty kampanii przeciwko kalifatowi. Wskazano 

również czynniki mające znaczący wpływ na ostateczny upadek PI. W ostatniej części rozdziału 

drugiego podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy można uznać PI właśnie 

za państwo. W tym celu odwołano się zarówno do klasycznych teorii państwa, jak 

i współczesnych rozważań na temat natury samego kalifatu.  

 W rozdziale trzecim przedstawiono najważniejsze osoby odpowiedzialne za nadzór nad 

produkcją medialną PI, uwzględniając zarówno rolę rzecznika prasowego, jak i postaci 

koordynujących bezpośrednio działania na poziomie centralnym. Opisano także rolę 

poszczególnych wilajatów (prowincji) w tworzeniu treści propagandowych, a także mechanizm 

dystrybucji materiałów pochodzących m.in. od najważniejszych postaci kalifatu. Ponadto 

wskazano, w jaki sposób Państwo Islamskie realizowało paradygmatyczną manifestację idei 

propagandy stworzonej przez Jacques’a Ellula. W dalszej części rozdziału trzeciego opisano 

rodzaje publikacji propagandowych, sygnowanych znakiem PI, zidentyfikowano najważniejsze 

strategie komunikacyjne, a także wskazano najistotniejsze tematy pojawiające się w 

przygotowywanych przez kalifat treściach. Istotnym elementem tego rozdziału było 

przedstawienie działań, które służyły budowaniu „marki” PI, w tym poprzez stworzenie silnej 

identyfikacji wizualnej za pomocą charakterystycznej czarnej flagi. W dalszej części rozdziału 

szczegółowo opisano strukturę aparatu medialnego PI, wymieniając jej najważniejsze 

podmioty (m.in. Al-Hayat Media Center, Al-Furqan Media, Fursan Al-Balagh Media, agencję 

informacyjną Amaq). Ponadto, przedstawiono działalność wydawniczą kalifatu, uwzględniając 

najważniejsze niearabskojęzyczne tytuły z prasowego portfolio PI. Podkreślono przy tym, 

że działalność medialna kalifatu ukierunkowana była właśnie na odbiorcę nieposługującego się 



sprawnie językiem arabskim, stąd decyzja o tworzeniu przekazu w językach narodowych tych 

państw, których mieszkańcy w optyce PI mieli największe predyspozycje do podjęcia hidżry 

na tereny kalifatu. W rozdziale zawarto także najistotniejsze informacje na temat materiałów 

audiowizualnych, masowo produkowanych i dystrybuowanych przez PI za pośrednictwem 

internetu. Wskazano także na umiejętność posługiwania się aplikacjami zapewniającymi 

w miarę anonimowe przekazywanie treści i wymianę poglądów. Ponadto w rozdziale znalazły 

się informacje dotyczące działań z zakresu cyberdżihadu, podejmowanych przez hakerów PI, 

a także istnienia wirtualnego kalifatu, który funkcjonuje w globalnej sieci nawet po fizycznym 

pokonaniu PI. Znaczącym elementem rozdziału było ukazanie szerokiego spektrum sposobów 

wykorzystywania popularnych mediów społecznościowych na przykładzie wykorzystania 

Twittera do kampanii „One billion Muslims in support of the Islamic State of Iraq and Shaam” 

<<„Miliard muzułmanów wspiera Państwo Islamskie Iraku i Syrii”>>).  

W rozdziałach czwartym i piątym przedstawiono wyniki analizy zawartości. Klucz 

kategoryzacyjny pozwolił na poziomie badania ilościowego określić strukturę gatunkową 

magazynów, główną tematykę publikacji oraz rodzaj odniesień do kwestii religijnych (do jakich 

elementów odwołują się autorzy, np. hadisy, fatwy). Analizie poddano również warstwę 

wizualną magazynów, dokonując podziału ilustracji w zależności od tematyki czy relacji 

między obrazem i słowem, co stanowi zasadniczą część rozdziału czwartego. W rozdziale 

piątym zaprezentowano wyniki analizy treści, w tym przykłady propagandy sukcesu czy 

instrumentalizacji islamu w celu legitymizacji podejmowanych działań. Przeanalizowano 

również przekaz, którego osią były świat zachodni oraz chrześcijaństwo. Zderzenie dwóch 

światów reprezentujących inne wartości prowadzi do naturalnego konfliktu, z którego – w myśl 

przekazu propagandowego – zwycięsko może wyjść tylko dar al-islam1. 

W zakończeniu dokonano weryfikacji przyjętych hipotez, a także podjęto próbę 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Zaprezentowano również sposób, w jaki PI 

„zarządzało postrzeganiem” rozumianym jako przedstawianie siebie i swojej działalności 

w świetle i kontekście, które uważają za najkorzystniejsze.2 Ponadto, odwołując się do 

klasyfikacji funkcji mediów Denisa McQuail`a, stwierdzono, że media Państwa Islamskiego 

realizowały funkcje: ekranu, drogowskazu oraz filtra.  

 

 
1 Arab. świat islamu. Obok niego istnieje dar al-harb (świat wojny), zamieszkany przez „niewiernych”. 

2 D. E. Denning, Information Warfare and Cyber-terrorism, wystąpienie podczas Women in International Security 

(WIIS) seminar, Washington, D.C., 15.12.1999. 



Wyniki badań własnych i potwierdzenie hipotez 

 

Przeprowadzona analiza, jak również dane oraz informacje pochodzące z lektury 

literatury przedmiotu, pozwoliły stwierdzić, że przyjęta hipoteza główna odnosząca się 

do budowania przez Państwo Islamskie przekazu propagandowego na dwóch filarach: 

1) negowaniu zachodniego stylu życia i nienawiści do chrześcijan oraz na 2) przedstawianiu 

utopijnej wizji Państwa Islamskiego jako raju dla wszystkich muzułmanów okazała się 

w przeważającej większości zasadna. W optyce PI świat Zachodu jest miejscem pełnym 

niesprawiedliwości, w którym akceptuje się postawy godzące w „naturalny porządek świata”, 

a sami muzułmanie, jeśli chcą pozostać wierni religii, zawsze znajdą się na marginesie tych 

społeczeństw. Ostrzeżenia, które niejednokrotnie pojawiały się na łamach analizowanych 

czasopism, dawały do zrozumienia, że wszelkie próby aktywnego udziału w życiu społecznym 

pozostają w sprzeczności z tym, co w interpretacji PI jest zachowaniem zgodnym z normami 

islamu. Z kolei sposób przedstawienia samego kalifatu świadczy o skrupulatnie budowanym 

wizerunku jedynego alternatywnego miejsca do życia dla wszystkich muzułmanów pragnących 

postępować w życiu codziennym w zgodzie z zasadami islamu.  

Zgodnie z hipotezą I, prasa stanowiła ważny element strategii komunikacyjnej Państwa 

Islamskiego, ponieważ jej dystrybucja była łatwiejsza niż rozpowszechnianie materiałów 

wideo i zawierała więcej różnorodnych treści zgromadzonych w jednym miejscu. Za tym, że 

zajmowała ważne miejsce w całym procesie propagandowym, przemawiał – zgodnie z przyjętą 

hipotezą – stosunkowo łatwy sposób jej przekazywania. Dostępna w formie plików PDF mogła 

być wysyłana zarówno poprzez tradycyjne skrzynki mailowe, udostępniana za pośrednictwem 

stron służących do dzielenia się plikami, a nawet w formie fizycznej w postaci wydruku. 

Publikowana w wielu językach służyła jako źródło wiedzy i informacji mieszkańcom wielu 

zachodnich państw, ale także lokalnym odbiorcom. Ponadto, w ramach uzupełniania się treści 

pojawiających się w różnych kanałach komunikacyjnych, w prasie zamieszczano dodatkowe 

wyjaśnienia podejmowanych działań, które z kolei można było oglądać na przygotowywanych 

materiałach audiowizualnych (np. koordynacja przekazu wokół egzekucji jordańskiego pilota). 

Na łamach analizowanych magazynów pojawiały się przede wszystkim wyjaśnienia 

o charakterze teologicznym, które m.in. pozwalały odbiorcy zracjonalizować brutalność 

obrazów widocznych na filmach i zrozumieć motywacje, które stały za osobami dokonującymi 

określonych czynów. Dodatkowo warstwa wizualna magazynów stanowiła kolejny element 

spójnej strategii propagandowej, co oznacza pozytywną weryfikację hipotezy pomocniczej I. 



Jak wskazano w pracy, Państwo Islamskie w swoim przekazie propagandowym nie 

posługiwało się huntingtonowską koncepcją zderzenia cywilizacji prawdopodobnie głównie ze 

względu na dostrzegany brak jedności postaw nawet wśród muzułmanów. O ile organizacja 

dowodzona przez Osamę bin Ladena jasno nazywała USA swoim wrogiem, o tyle Państwo 

Islamskie zamiast wskazywania jednostkowego przeciwnika rozszerzyło tę kategorię na osoby, 

których system aksjologiczny nie pokrywa się z normami głoszonymi przez sam kalifat. 

Wspólne jednak dla obu podmiotów było wieszczenie rychłej konfrontacji rozumianej jako 

fizyczne starcie dwóch sił, które w ideologii PI miało nastąpić w symbolicznym miejscu Dabiq. 

Stąd już wybór tytułu dla jednego z magazynów („Dabiq”) świadczył o przemyślanej strategii 

propagandowej, co pozwala stwierdzić, że postawiona hipoteza II była słuszna. 

 Osią, wokół której Państwo Islamskie zbudowało negatywny wizerunek Zachodu, nie 

było – wbrew początkowym założeniom sformułowanym w hipotezie III – chrześcijaństwo. 

Wstępna lektura tekstów, mająca na celu wypracowanie hipotez i postawienie odpowiednich 

pytań badawczych, sugerowała, że ze względu na uporczywe nazywanie świata zachodniego 

i jego przywódców „krzyżowcami” to właśnie historyczne zaszłości z czasów wojen między 

chrześcijaństwem i islamem będą stanowić główną przyczynę wrogości. W toku badań okazało 

się jednak, że poza wykorzystaniem nazewnictwa nacechowanego negatywnie, kalifat poza 

kilkoma wyjątkami nie zagłębiał się w spory teologiczne mające wykazać wyższość islamu nad 

chrześcijaństwem.  

 

Rekomendacje i kierunki dalszych badań 

 

Mimo upadku Państwa Islamskiego, nie można wykluczyć, że w najbliższej przyszłości 

nie pojawią się media, których twórcą będą zwolennicy niedawno istniejącego kalifatu lub 

innego „protopaństwa”. Dzięki internetowi, a w szczególności szyfrowanym platformom 

i głębokiej sieci wirtualny kalifat istnieje, a walka z nim to zadanie na wiele najbliższych lat. 

Muszą się w nią zaangażować, poza władzami i ich służbami, także właściciele platform, 

organizacje pozarządowe, media i środowiska związane z edukacją obywatelską. Bez ich 

aktywności walka z propagandą terrorystyczną będzie bezskuteczna. 

  Przede wszystkim trzeba powszechne programy edukacji medialnej i bezpiecznego 

korzystania z internetu, by uczulić użytkowników na to, że część treści, na które trafiają 

przypadkowo np. na portalach społecznościowych, pochodzi od osób związanych 

z terroryzmem. Bezrefleksyjność może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba łatwo 

ulegnie manipulacjom ze strony sprawnego propagandzisty i nie zgłosi nieodpowiednich treści 



administratorom z prośbą o ich usunięcie. Bez aktywnego udziału użytkowników internetu 

walka np. z filmikami z egzekucji zakładników nigdy nie zostanie wygrana. Choć 

technologiczni giganci zapewniają, że dokładają starań, by możliwie szybko reagować 

na sniepokojące materiały, to jednak ich możliwości na razie pozostają ograniczone.  

 Konieczność weryfikacji informacji, na które trafia się w internecie, wydaje się 

istotnym elementem procesu podejmowania samodzielnych decyzji i nieulegania wpływom 

różnych podmiotów zabiegających o uwagę i chcących wymusić przyjęcie określonej postawy. 

Ważne jest również zachęcanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy, by zyskać możliwie 

szeroką perspektywę i w tym kontekście np. nie utożsamiać idei Państwa Islamskiego 

z wszystkimi wyznawcami islamu.  

 Kolejnym frontem walki z terroryzmem w sieci powinna być wzmożona działalność 

różnego rodzaju podmiotów, które monitorują zachowania niebezpiecznych grup w sieci. Choć 

organizacje terrorystyczne posługują się szeregiem metod umożliwiających stosunkowo 

bezpieczną komunikację, to w dobie wzrostu zagrożenia wojnami hybrydowymi szczególnie 

istotne wydaje się przerzucenie znacznych sił do prowadzenia walki w cyberprzestrzeni. Stały 

monitoring przepływu treści, uważne obserwowanie pojawiających się materiałów np. poprzez 

podążanie za zyskującymi popularność hashtagami to tylko początek wyłapywania w globalnej 

sieci tego, co nigdy nie powinno się w niej naleźć. Warto również apelować do mediów 

internetowych, by w dążeniu do uzyskania jak największej liczby kliknięć nie promowały treści 

pochodzących od terrorystów i tym samym nie dawały im możliwości dotarcia do jeszcze 

szerszego grona odbiorców. 

Przedstawiona w rozprawie analiza może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań 

mających na celu nakreślenie nowych ram współzależności między mediami i organizacjami 

terrorystycznymi. Ponadto, warto potraktować ją jako element trwających badań z wciąż 

rozwijającego się obszaru wykorzystywania nowych technologii przez podmioty o wątpliwej 

reputacji.  


