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Przed dwoma laty ukazała się moja książka pt. Ukraina i Europa
Wschodnia. Geopolityczne
Rodzaj:
papier
wyzwania dla Polski i Rosji, która zawierała artykuły naukowe, popularnonaukowe i wywiady,
odnoszące się do zdarzeń zachodzących w latach 2011?2014 na wschód od Polski, autorstwa
dr Andrzeja Zapałowskiego. Przedstawił w niej także prawdopodobny rozwój wydarzeń na
badanym obszarze oraz główne zagrożenia wynikające z zachodzących tam procesów dla
Polski. Wiele z postawionych tez znalazło swoje odbicie w późniejszej rzeczywistości. Dwa lata
od publikacji pierwszej książki czytelnik otrzymuje jej kontynuację. Jest to z jednej strony
związane z pozytywnym przyjęciem w wielu środowiskach społecznych i naukowych
poprzedniego opracowania, a z drugiej ? na zebraniu w jednym miejscu wielu wybranych a
zarazem najbardziej istotnych publikacji.
Ze Wstępu
Przed dwoma laty ukazała się moja książka pt. Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, która zawierała
artykuły naukowe, popularnonaukowe i wywiady, odnoszące się do zdarzeń zachodzących w latach 2011?2014 na wschód od Polski,
autorstwa dr Andrzeja Zapałowskiego. Przedstawił w niej także prawdopodobny rozwój wydarzeń na badanym obszarze oraz główne
zagrożenia wynikające z zachodzących tam procesów dla Polski. Wiele z postawionych tez znalazło swoje odbicie w późniejszej
rzeczywistości. Dwa lata od publikacji pierwszej książki czytelnik otrzymuje jej kontynuację. Jest to z jednej strony związane z pozytywnym
przyjęciem w wielu środowiskach społecznych i naukowych poprzedniego opracowania, a z drugiej ? na zebraniu w jednym miejscu wielu
wybranych a zarazem najbardziej istotnych publikacji.
Pozycja składa się z pięciu głównych rozdziałów. Na końcu umieszczono indeks nazwisk. Zawiera on odniesienia do wszystkich postaci
występujących w tej pozycji, jednakże bez uwzględnienia przypisów oraz tekstów obcojęzycznych.
Rozdział pierwszy zawiera 9 tekstów naukowych, które zostały poświęcone analizie spraw bezpieczeństwa i geopolityki, a które były
publikowane w różnych periodykach naukowych. W tych ramach zmieścił się także zapis debaty eksperckiej, poświęconej geostrategicznej
problematyce Ukrainy, jak i moje wystąpienie z Konferencji Świętokrzyskiej w maju 2015 roku.
Część druga została poświęcona współczesnej historii polsko-ukraińskiej w czasie II wojny światowej i zawiera 3 teksty.
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Kolejna, trzecia część została zaopatrzona w zestaw tekstów o charakterze publicystycznym i komentatorskim, które miałem okazję
publikować przede wszystkim na kilku portalach internetowych, ale też w kilku czasopismach. Zostały ona ułożone chronologicznie.
W rozdziale czwartym ? największym objętościowo umieściłem zapis ponad 60 wywiadów, udzielonych m.in. gazecie ?Nasz Dziennik?, czy
dziennikarzom portalu Sputnik, poświęconych tematyce ukraińskiej, które zawierają przede wszystkim szerokie omówienie moich dociekań i
badań w formie prostszej i łatwiejszej dla zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy, zachowując przy tym wszelkie cechy analityczne i
poznawcze.
Rozdział ostatni zawiera 4 wybrane teksty obcojęzyczne, w których nie tylko uwzględniają moją osobę, ale też propagują opracowane przeze
mnie tezy naukowe.
Zamieszczone w niniejszym tomie materiały zostały poddane również ponownej redakcji językowej. Usunięto też pewne niedopowiedzenia,
czy skróty myślowe, które z dłuższej perspektywy czasowej byłyby niezrozumiałe dla przyszłych Czytelników.

