Słowo wstępne
40 lat pracy zawodowej — naukowej i dydaktycznej, to wspaniała okazja do świętowania jubileuszu. Każdy jubileusz należy uczcić w sposób jak
najbardziej godny jubilata. Nawiązując zatem do tradycji środowiska naukowego, postanowiliśmy przygotować księgę jubileuszową, a okazja jest
nie lada — Pani Profesor Genowefa Grabowska w 2008 r. obchodziła 40 lat
pracy naukowej. Doceniając ogromny wkład Pani Profesor w dorobek nauki prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, pragniemy w ten sposób uczcić dotychczasowe lata Jej owocnej pracy.
Zainteresowania Pani Profesor są szerokie, a praca badawcza bardzo bogata, dlatego też formuła księgi jubileuszowej jest otwarta, nieograniczona
tematycznie. Znalazły się w niej więc zarówno opracowania z zakresu „klasycznego” prawa międzynarodowego, jak i prawa europejskiego oraz krajowego, na które te dwa porządki prawne mają niewątpliwie ogromny wpływ.
Tematyka większości opracowań odzwierciedla pola zainteresowań Pani
Profesor oraz dziedziny, którymi zajmowała się naukowo albo zajmuje się
jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Każdy z zaprezentowanych tematów mieści się w ramach zakreślonych tytułem księgi. Część z nich została
opracowana na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach w październiku 2007 r. Jednakże nawet te opracowania, które — jak mogłoby się wydawać — dotyczą wyłącznie prawa krajowego, należy rozpatrywać w szerszym aspekcie — prawa międzynarodowego i europejskiego.
Wśród autorów reprezentujących ośrodki naukowe z Białegostoku,
Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Rzeszowa, Torunia, Warszawy,
Wrocławia oraz Katowic znaleźli się specjaliści w wielu dziedzinach prawa:
szeroko pojętego prawa międzynarodowego publicznego, europejskiego,
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administracyjnego, samorządu terytorialnego, prawa karnego i procedury
karnej, prawa gospodarczego, finansowego, ochrony środowiska, prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa. Zakres tematyczny jest zatem bardzo rozległy. Tak naprawdę trudno więc było uporządkować wszystkie opracowania
według jednego klucza, zwłaszcza tematycznego, wiele materiałów bowiem
porusza zagadnienia z kilku dziedzin. Dużą grupę stanowią artykuły dotyczące ochrony środowiska, którą Pani Profesor zajmowała się szczegółowo
w ostatnich latach. W księdze znajdują się również opracowania poświęcone prawu dyplomatycznemu, organizacjom międzynarodowym, prawom
człowieka, różnym problemom prawa europejskiego, a także samorządowi
terytorialnemu, prawu karnemu czy procedurze karnej. W związku z tym
przyjęto rozwiązanie kompromisowe — sporządzono spis treści zgodny z porządkiem alfabetycznym nazwisk autorów.
Niniejsza księga ma spełniać dwa zadania. Pierwszym jest cel naukowy. Mamy bowiem nadzieję, że pozycja ta jest naszym wspólnym wkładem
w rozwój nauki prawa, nie tylko międzynarodowego czy europejskiego.
I choć nie ma w niej opracowania, które w żadnej mierze nie odwoływałoby się do którejś z tych dziedzin, spektrum poruszanych zagadnień — nowatorskich i aktualnych — jest obszerne. Wierzymy również, że będzie ona
nie tylko solidnym źródłem wiedzy, ale także bodźcem do dalszych badań
oraz materiałem, na którym swe kwalifikacje będą rozwijali młodzi adepci sztuki prawniczej. Jednak zasadniczym celem opublikowania tej księgi
było i jest uczczenie Jubileuszu Pani Profesor, ona sama zaś jest naszym
dla Niej prezentem.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim Autorom, którzy
współtworzyli z nami niniejszą pozycję, przygotowując swe opracowania.
Dzięki Ich wkładowi księga zawiera bogaty merytorycznie materiał.
Joanna Nowakowska-Małusecka

