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Od Redakcji
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Przedstawiamy kolejny numer czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – International
Relations”, który jest wydaniem specjalnym dedykowanym pamięci zmarłego
w 2020 roku profesora Bogusława Mrozka, wybitnego badacza stosunków międzynarodowych, pierwszego Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego1 oraz
prekursora badań i studiów regionalnych w Polsce, a zwłaszcza regionu Azji Południowej
i Południowo-Wschodniej.
Materiały zamieszczone w numerze nawiązują do badań oraz publikacji Profesora.
Numer otwiera artykuł biograficzny autorstwa profesora Edwarda Haliżaka, w którym
przedstawia on sylwetkę i drogę zawodową profesora Bogusława Mrozka oraz prezentuje jego osiągnięcia o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
Działalność badawczą oraz publikacje profesora Mrozka ukazuje na tle rozwoju nauki
o stosunkach międzynarodowych w Polsce.
Pozostałe artykuły naukowe, zawarte w niniejszym numerze, zostały przygotowane
głównie przez badaczy z regionu azjatyckiego i odnoszą się do szerokiej problematyki
stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku. Szczególne miejsce zajmują
Indie i ich pozycja w regionie oraz rywalizacja z Chinami (Subhadeep Bhattacharya),
polityka zagraniczna Indii (Gaurav Bhattarai i Manish Jung Pulami), a także relacje
Indii z Nepalem (V. Lenin Kumar). Kolejne dwa artykuły podejmują tematykę innych
państw w regionie: Bangladeszu, Sri Lanki i Malediwów (Robayt Khondoker i Rashed
Uz Zaman) oraz Nepalu (Rupak Sapkota). Ostatnie opracowanie analityczne obejmuje
zagadnienie wychodzące poza region i dotyczy relacji Chin z Węgrami (Gergely Salát).
Publikację zamykają trzy recenzje książek (autorstwa Anny Wojciuk, Aleksandry
Jaskólskiej i Lindy Masalskiej), odnoszące się do badanego przez profesora Mrozka
regionu azjatyckiego.
Oddając zatem w Państwa ręce niniejszą publikację i składając hołd profesorowi
Mrozkowi, którego praca znacząco wpłynęła na współczesną naukę o stosunkach
międzynarodowych, chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury i pogłębionej refleksji.
Redaktor Naczelna, dr Aleksandra Jarczewska, wraz z Zespołem Redakcyjnym
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Editorial
Dear Readers,
It is our great pleasure and honor to present this issue of the journal Stosunki Międzynarodowe – International Relations. This special edition is dedicated to the memory
of Professor Bogusław Mrozek, who passed away in 2020. Professor Mrozek was an
outstanding researcher within the field of international relations, the first Director
of the Institute of International Relations at the Faculty of Journalism and Political
Science1 of the University of Warsaw and a pioneer of research in area studies in Poland,
especially concerning the South and Southeast Asian regions.
The contents of this issue relate to the Professor’s research and publications. We
decided to open the special issue with a biographical article written by Professor
Edward Haliżak; the author covers the profile and career of Professor Bogusław Mrozek
as well as his scientific, didactic, and administrative achievements. The research
activities and publications of Professor Mrozek are presented against the background
of the development of international relations in Poland. Overall, the articles included
in this issue have been prepared mainly by researchers from different regions of Asia
and, as such, they encompass a wide range of international relations in the Asia Pacific
region. Special attention was paid to India and its position in the region as well as its
rivalry with China (Subhadeep Bhattacharya), India’s foreign policy (Gaurav Bhattarai
and Manish Jung Pulami), and India’s relations with Nepal (V. Lenin Kumar). Two
subsequent articles focus on other countries in the region, namely Bangladesh, Sri
Lanka, and the Maldives (Robayt Khondoker and Rashed Uz Zaman) as well as Nepal
(Rupak Sapkota). The final section of this issue’s analytical studies covers matters
from beyond the region and concerns China’s relations with Hungary (Gergely Salát).
The publication ends with three book reviews (by Anna Wojciuk, Aleksandra Jaskólska,
and Linda Masalska, respectively) that relate to the Asia-Pacific region as the subject
of Professor Mrozek’s research.
By presenting this publication to you and paying tribute to Professor Mrozek – whose
work has considerably influenced contemporary international relations – we would
like to encourage you to explore the contents and to reflect on the subject matter.
Editor-in-Chief Dr Aleksandra Jarczewska with the Editorial Team
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In 2016, the name changed to the Faculty of Political Science and International Studies.

