SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
(International Affairs)
Tom LXXI Nr 4
(rocznik 2018)
Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych)

Spis treści (Table of contents)
*

Wojciech Jakóbik
Jerzy Buzek

Bartosz Bieliszczuk

Anna Mikulska
Mariusz Ruszel
Szymon Kardaś
Wojciech Jakóbik

Joanna Dyduch,
Jarosław Jarząbek,
Artur Skorek

Piotr Mickiewicz

Słowo wstępne
(Preface)
Polski ślad na budowie wspólnej polityki energetycznej Unii
Europejskiej
/Z Jerzym Buzkiem rozmawia Witold Jakóbik/
(Twenty-five years of Polish gas policy on the international arena)
/Wojciech Jakóbik’s interview with Jerzy Buzek/
GAZOCIĄG PÓŁNOCNY 2
(NORD STREAM 2)
”Business as usual”- Nord Stream 2 jako kontynuacja
sowiecko-niemieckiej współpracy gazowej z lat
siedemdziesiątych. Kontekst historyczny, implikacje dla
bezpieczeństwa w regionie oraz polityki międzynarodowej
(„Business as usual”: Nord Stream 2 as a continuation of SovietGerman gas cooperation from 1970s. The historical context and
implications for security in the region and international policy)
Nord Stream 2: between monopoly and diversification
(Nord Stream 2: between monopoly and diversification)
Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej
Republiki Federalnej Niemiec
(The importance of the Nord Stream 2 gas pipeline for the energy
policy of the Federal Republic of Germany)
Nord Stream 2 w polityce energetycznej Rosji
(Nord Stream 2 in Russia’s energy policy)
Nord Stream 2 w polityce zagranicznej rządu RP w latach 20152018
(Nord Stream 2 in the foreign policy of the Republic of Poland in
2015-2018)
BEZPIECZEŃSTWO
(SECURITY)
The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy
towards the actors in the Levant Security Subcomplex
The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy
towards the actors in the Levant Security Subcomplex
Kierunki przeobrażeń rosyjskiej polityki energetycznej w świetle
zapisów Strategii bezpieczeństwa ekonomicznego Federacji
Rosyjskiej do 2030 r. i amerykańskiej koncepcji eksportu gazu
skroplonego
(Directions of transformation of Russia energy policy in the light of
the provisions of the economic security strategy of the Russian

7

11

15

45

77

93

113

127

143

Rafał Miętkiewicz

Nartsis Shukuralieva

Konrad Świder
Paweł Soja

Waldemar J. Dziak,
Małgorzata Rudź
Paulina Codogni
Ewa Radomska

Paweł Kowal

Tomasz Pawłuszko

Marta Tomczak

Edward Haliżak

Federation until 20130 and the American concept of export of
liquefield gas)
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa terminala LNG w
Świnoujściu poprzez jednoczesne wykorzystanie różnych
systemów bezzałogowych
(Raising the security of the LNG terminal in Świnoujście with the
simultaneous use of various unmanned systems)
Bezpieczeństwo regionalne – integracja obronna państw Azji
Centralnej
(Regional security – defense integration of the Central Asian
countries)
FORUM
(FORUM)
Uwarunkowania trwałości obecnego systemu władzy w Rosji
(Determinants of the durability of the current system of power in
Russia)
Parakolonializm wietnamski jako czynnik kształtujący
współczesny dyskurs o polityce i nacjonalizmie w
Kambodży
(Vietnamese paracolonialism as a factor shaping the contemporary
discourse on politics and nationalism in Cambodia)
Kurdystan. Trudna droga do niepodległości
(Kurdistan: a difficult road to independence)
Protesty w Bilin. Kreatywna walka bez przemocy
(Protests in Bil’in. Creative fight without violence)
Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą
Południową – perspektywy dla polskich eksporterów
(Free Trade Agreement between the European Union and South
Korea. Perspectives for Polish exporters)
GABINET DYPLOMATYCZNY
(DIPLOMATIC CABINET)
Prawnik, lobbysta i szofer
/Z Markiem Leśniewskim-Laasem, konsulem honorowym RP w
Bostonie, rozmawia Paweł Kowal/
(A lawyer, a lobbyist and a chauffeur
/Paweł Kowal’s interview with Marek Leśniewski- Laas, Honory
Consul of the Republic of Poland in Boston/)
DOKUMENTY
(DOCUMENTS)
Doktryna Jerzego Giedroycia – ankieta
(Jerzy Giedroyc’s doctrine – questionnaire)
RECENZJE I POLEMIKI
(REVIEWS AND POLEMICS)
Nowa recepcja teorii polityki zagranicznej w Polsce
(New reception of foreign policy theory in Poland)
Chiński marsz ku renesansowi politycznemu i kulturowemu
Rozważania na podstawie „Wielkiego renesansu” Bogdana
Góralczyka ( Wydawnicwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2018) i
„Chinese heritage in the making” (Amsterdam University Press) pod
redakcją Christiny Maags i Mariny Svensson
(The Chinese march towards political and cultural renaissance.
Considerations based on “Wielki Renesans” by Bogdan Góralczyk
and “Chinese heritage in the making” by Christina Maags and Marina
Svensson
Wokół książki „Badanie polityki zagranicznej państwa”
(Rambler, Warszawa 2018) – odpowiedź na recenzję Romana
Kuźniara
(On the book entitled “Badanie polityki zagranicznej państwa
(Rambler, Warszawa 2018) – a reply to Roman Kuźniar’s reviev

163

179

195

225

249
267

285

307

317

339

351

363

Roman Kuźniar

Marcin Furdyna

Zadania recenzji i porządek w badaniach naukowych – polemika
z Edwardem Haliżakiem wokół książki „Badanie polityki
zagranicznej państwa” (Rambler, Warszawa 2018)
(The tasks of reviews and order in scientific research – a polemic
with Edward Haliżak on the book entitled “Badanie polityki
zagranicznej państwa (Rambler, Warszawa 2018)
NOTY
(NOTES)
„Polish Document on Foreign Policy 11 November 1918 – 28
June 1919” ed. Sławomir Dębski, Piotr Długołęcki (Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2017, XXX + 512 ss.)
Noty o autorach
About authors

367

371
375

