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Słowo wstępne

Kolejny numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki w
2007 roku rozpoczynamy artykułem analizującym akcenty europejskie (czy
raczej proeuropejskie) w nauczaniu Jana Pawła II. Autor artykułu wielokrotnie powołuje się w swoich rozważaniach na przemówienia i encyklik
Papieża, co w dużej mierze stanowi nie tylko o rzetelności, ale i atrakcyjno-

ści tego tekstu. Lekturę artykułu polecamy szczególnie tym, którzy w idei
zjednoczonej Europy upatrują zagrożenia dla jej chrześcijańskich korzeni.
Następne artykuły dotyczą przede wszystkim gospodarczych
aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Katarzyna Kuczek prezentuje
stosunki europejsko-chińskie w obliczu wojny handlowej, która w ostatnich
latach silnie się intensyfikuje. Autorka podejmuje próbę analizy relacji Unii
Europejskiej z Chinami zarówno w kontekście ściśle gospodarczym, jak i
kulturowym.
Artykuły przedstawicielek American University w Blagoevgrad
(Bułgaria) koncentrują się na zagadnieniu funkcjonowania konkretnych
państw członkowskich w Unii Europejskiej. Stela Brailean pisze o korzy-

ściach związanych z członkostwem Włoch we Wspólnocie Europejskiej,
zaś Anna Shaleva prezentuje kondycję gospodarki węgierskiej po akcesji
do Unii Europejskiej. Niewątpliwym walorem tego ostatniego tekstu jest
przedstawienie tematyki gospodarczej w kontekście przystąpienia do Unii, z
dniem 1 stycznia 2007 roku, nowych państw – Bułgarii i Rumunii.
Problem akcesji do Unii Europejskiej podnosi także Łukasz Bajak,
którego artykuł wyczerpująco prezentuje drogę Chorwacji (zwłaszcza jej
aspekt polityczny) do struktur europejskich.
Choć Ukraina pozostaje poza Unią Europejską, to zagadnienia
funkcjonowania gospodarki krajowej często analizowane są przez pryzmat
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potencjalnej integracji z rynkiem wewnętrznym. Dowodem na to jest artykuł Yulii Rosetskiej z Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie poświęcony recepcji wzorców wspólnotowych w kształtującej się ukraińskiej polityce konkurencji.
Artykuł autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej i dr Krzysztofa
Czubochy opisuje znaczenie zasad ogólnych prawa dla funkcjonowania
wspólnotowego porządku prawnego. Jedna z tych zasad – zasada niedyskryminacji (równości) – szczególnie przenika europejskie prawo pracy.
Nawiązują do niej także uregulowania dotyczące ochrony pracy kobiet,
wyczerpująco prezentowane w artykule dr Małgorzaty Paszkowskiej.
Niniejszy numer zamyka artykuł Michała Tyrakowskiego, doktoranta Szkoły Głównej Handlowej, poświęcony roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Autor podejmuje między
innymi kwestię uczestnictwa NGOs w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.
Zachęcając Czytelników do lektury tego numeru Zeszytów Naukowych, pragnę zwrócić uwagę na poszerzające się grono autorów artykułów, w tym pochodzących z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich,
niewątpliwie przyczyniające się do dobrego poziomu merytorycznego publikacji.
dr Agata Jurkowska – Zakład Europeistyki WSIiZ
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