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prof. dr hab. Stanisław Mocek: 

 

(…) publikacja ma charakter wyjątkowy, poczynając od uwzględnienia kontekstu kulturowego 

wyzwania, jakim jest terroryzm i radykalizacja do niego, aż po propozycję stosowania innowacyjnych 

metod pracy z odbiorcą treści edukacyjnych. (…) Analiza recenzowanego opracowania pozwala na 

stwierdzenie, że jest to udana próba prezentacji związanych ze współczesnym obliczem zagrożeń 

terrorystycznych oraz przeciwdziałania im. Lektura poszczególnych części opracowania dowodzi 



różnorodności ujętych punktów widzenia, które pozwoliły na zaprezentowanie szerokiego wachlarza 

aspektów, zwłaszcza praktycznych oraz zagadnienia edukacji jako elementu systemu bezpieczeństwa 

antyterrorystycznego państwa. 
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