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Problem międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego pozostawał do nie-
dawna zagadnieniem w dużej mierze niedocenianym (przynajmniej w stosunku do 
swej rangi wynikającej z ogromnego wpływu na całokształt życia społecznego i go-
spodarczego poszczególnych państw), zarówno przez badaczy, jak też szerokie 
kręgi opinii publicznej. Dramatycznych konsekwencji zaniedbań w tej dziedzinie, do-
wiodły doświadczenia z okresu kryzysu naftowego w latach 70. XX w. Jednak szcze-
gólne znaczenie bezpieczeństwa energetycznego i jego międzynarodowych impli-
kacji wyeksponował dopiero przełom wieków XX i XXI. Miały na to wpływ zarówno 
zawirowania natury politycznej (w przypadku Europy szczególnie dotkliwie ostatnio 
dał się odczuć rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy), jak i liczne wyzwania związane 
ze wzrostem świadomości ekologicznej, wyczerpywaniem się dotychczasowych 
źródeł energii oraz wynikającą z tego koniecznością poszukiwań nowych, często 
niekonwencjonalnych rozwiązań. Odpowiedzią na to wzmożone zainteresowanie 
i upowszechnienie problemu w społecznej świadomości były liczne studia z różnych 
dyscyplin naukowych oraz stanowiące ich rezultat publikacje, w tym także badaczy 
polskich1. 

1 Przykładowo G. Bartodziej, M. Tomaszewski, Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Warszawa 2008; 
M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008, czy Geopolityka rurocią-
gów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wycieszkiewicz, 
Warszawa 2008. Na fali wzmożonego zainteresowania tą tematyką pojawiły się także tłumaczenia różnego typu pozy-
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Niestety w Polsce nadal daje się odczuć brak opracowań tego rodzaju, zwłaszcza 
takich, które nie są adresowane wyłącznie do wąskiego grona specjalistów, lecz także 
pozwalają zapoznać się z tą problematyką szerszemu gronu czytelników – dzienni-
karzom, studentom itp. Istniejącą w tej sferze lukę przynajmniej częściowo może wy-
pełnić omawiany tom studiów. Stanowi on rezultat zbiorowego wysiłku grupy badaczy 
związanych z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz kiele-
ckim Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego, zaś 
nad kształtem całości pieczę sprawował prof. Erhard Cziomer. 

Książka liczy siedem rozdziałów, z których każdy tworzy samodzielną całość, po-
przedzonych wprowadzeniem redaktora E. Cziomera. Pierwszy z nich, stanowiący 
wspólne dzieło E. Cziomera i Marcina Lasonia, poświęcony został kwestiom teore-
tycznym – jest niejako wstępem do dalszych rozważań. Omówiono m.in. zakres sa-
mego pojęcia międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne oraz inne podstawowe 
terminy z nim związane (rezerwy, zasoby itp.). Kolejne rozdziały poświęcono przed-
stawieniu na konkretnych przykładach problemów i wyzwań wynikających z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W rozdziale drugim E. Cziomer anali-
zuje stosunek Niemiec – jednego z najważniejszych państw Unii Europejskiej – do tej 
kwestii. Dalej Beata Molo zarysowała główne kierunki polityki Rosji – kluczowego do-
stawcy nośników energii m.in. dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W rozdziale 
czwartym Ryszard M. Czarny przedstawił stosunek do kwestii bezpieczeństwa ener-
getycznego państw nordyckich (Islandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) i Ho-
landii. Natomiast w rozdziale piątym Magdalena Tomala omawia sytuację republik 
bałtyckich (Litwy, Łotwy oraz Estonii). Dalej M. Lasoń zaprezentował dylematy polskiej 
polityki bezpieczeństwa energetycznego. Na zakończenie, w rozdziale siódmym Anna 
Paterek zajęła się przedstawieniem roli organów oraz instytucji Unii Europejskiej w for-
mowaniu kształtu polityki bezpieczeństwa energetycznego wspólnot. Przedstawione 
rozważania wzbogacają liczne wykresy, tabele z danymi liczbowymi oraz mapy. 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że stanowiąca przedmiot rozważań praca 
w przystępnej postaci przedstawia problematykę niezwykle współcześnie ważną, 
a jednocześnie trudną. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział pierwszy, w łatwej 
do przyswojenia formie przybliżający kwestie teoretyczne – nie zawsze proste do 
zrozumienia dla laika (s. 15–28). Nie mniej ważny wydaje się, w kontekście członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej, rozdział ostatni pokazujący zakres uprawnień, mecha-
nizm podejmowania decyzji instytucji i organów UE (s. 281–321). Niezwykle ciekawa 
z punktu widzenia polskiego odbiorcy jest także możliwość poznania sytuacji w pań-
stwach regionu nordyckiego, mało znanego w naszym kraju. Ze względu na orygi-
nalność zastosowanych rozwiązań, ich przyjazny dla środowiska charakter, wreszcie 
szeroki, wręcz modelowy zakres wykorzystania odnawialnych źródeł energii na szcze-
gólne zainteresowanie zasługują fragmenty poświęcone Islandii (s. 128–131). 

Dużą zaletę stanowi przejrzysty układ książki, graficzne wyróżnienia pozwalające 
szybko dotrzeć do potrzebnych informacji.

Rozumiejąc argumenty przedstawione przez autorów, trzeba żałować, że pomi-
nięto takie państwa jak Francja czy Wielka Brytania, wreszcie wielkich graczy świa-

cji obcojęzycznych, takich jak chociażby S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, Szcze-
cin 2008.
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towych: USA, Chiny lub Indie. Pozwoliłoby to w znaczący sposób wzbogacić perspek-
tywę porównawczą. Wydaje się również, iż przynajmniej w części analizowanych 
przypadków (Polski, Rosji, a także republik bałtyckich) należało w większym zakresie 
uwzględnić specyficzne uwarunkowania historyczne polityki bezpieczeństwa energe-
tycznego, w dużym stopniu rzutujące na sytuację współczesną. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że otrzymaliśmy publikację przydatną, naświet-
lającą ważny aspekt aktualnej sytuacji międzynarodowej, zasługującą na polecenie 
licznemu gronu odbiorców, zwłaszcza temu rekrutującemu się nie tylko spośród po-
litologów. Przejrzysta forma sprawia, że książka może pełnić funkcję podręcznika, 
swego rodzaju wprowadzenia w niezmiernie ważną, ale i niezwykle złożoną proble-
matykę międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki zbiorowemu wy-
siłkowi grupy badaczy krakowskich i kieleckich otrzymaliśmy pracę nie tylko o dużych 
walorach poznawczych, lecz równocześnie mogącą służyć celom popularyzatorskim. 


