
Konrad Szpak

Od Redakcji
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie nr 12, 9-10

2012



9

K U L T U R A             P O L I T Y K A

OD REDAKCJI

Tematem przewodnim 12. numeru „Kultury i Polityki” jest szeroko 
rozumiana energetyka. Bezpieczeństwo energetyczne jest coraz ważniej-
szym wymiarem bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 
Sektor energetyczny determinuje zarówno relacje międzypaństwowe 
(np. Rosja-Ukraina), jak i wewnątrzkrajowe (decydenci, różne dziedzi-
ny przemysłu, społeczności lokalne). Pokazuje on również skuteczność 
najważniejszych grup interesu (lobbing), czy też jest przyczynkiem do 
modernizacji gospodarki (nowe technologie, efektywność energetycz-
na). Surowce energetyczne są źródłem bogactwa i wpływów (np. Rosja, 
Arabia Saudyjska), mogą być impulsem rozwojowym (rewolucja łup-
kowa w USA), ale mogą także powodować takie problemy jak choroba 
holenderska, prowadzić do rabunkowej eksploatacji (Afryka), czy nawet 
katastrof ekologicznych (Zatoka Meksykańska).

Oddajemy w Państwa ręce zeszyty naukowe poświęcone właśnie 
energetyce. Dbając o odpowiednie zróżnicowanie tematyczne opubliko-
wanych artykułów, aktualny numer podzielono na dwie części: doty-
czącą polskiej i światowej energetyki.

Konrad Szpak w artykule The unfinished restructuring of the coal industry 
in Poland analizuje restrukturyzację sektora węgla kamiennego w Polsce, 
która nadal wymaga kontynuacji. W celu przywrócenia konkurencyj-
ności polskiego „czarnego złota” trzeba podjąć wiele trudnych decy-
zji, co wymaga jednak zdecydowanych działań rządu oraz akceptacji 
społecznej. W tekście Marcina Sobiczewskiego i Katarzyny Skołuckiej 
poruszono temat modeli opodatkowania węglowodorów na świecie, co 
pozwala zrozumieć założenia ustawy o specjalnym podatku w obszarze 
poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Wydaje się, że 
proponowane przepisy podatkowe nie będą przeszkodą w eksploata-
cji gazu z łupków w Polsce. Z kolei Paweł Musiałek w artykule Między 
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geoekonomią i geopolityką... zastanawia się nad możliwymi strategiami wobec 
Rosji w kontekście dostaw gazu ziemnego do Polski. Jest to pomocne przy 
dyskusji nad obecnym stanem bezpieczeństwa energetycznego w kon-
tekście dywersyfikacji dostaw tego surowca. Część dotyczącą polskiej 
energetyki zamyka Bartłomiej Sawicki, który przedstawia kampanie in-
formacyjne dotyczące poszukiwań gazu z łupków w Polsce. Społeczne 
przyzwolenie jest istotne ze względu na złożoność procesu poszukiwa-
nia i eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

W artykule China’s energy industry as a determinant of international relations in 
Asia Michał Futyra analizuje wpływ chińskiej energetyki na stosunki 
międzynarodowej w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Jest to aktu-
alne zagadnienie m.in. ze względu na wysoki wzrost gospodarczy ChRL 
i towarzyszący temu wzrost konsumpcji energii. Bartosz Bieliszczuk 
sprawdza natomiast czy zakładany eksport amerykańskiego gazu ziem-
nego będzie mieć wpływ na (między)narodową gospodarkę. Wydaje 
się, że pierwszych dostaw LNG ze Stanów Zjednoczonych można się 
spodziewać w przeciągu kilku najbliższych lat. Numer zamyka tekst 
Wojciecha Jakóbika, który porusza temat współpracy gazowej pomiędzy 
Chińską Republiką Ludową a Rosją. Rynek azjatycki charakteryzuje 
istotny potencjał wzrostu i, co ważne, nie dotyczą go regulacje Unii 
Europejskiej. Życzymy udanej lektury!

Konrad Szpak


