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Słowo od Redakcji
Przekazujemy w Państwa ręce drugi z dwóch kolejnych numerów czasopisma
„Stosunki Międzynarodowe – International Relations” (nr 3 oraz 4 z 2020 r.), poświęconych pamięci profesora Janusza Symonidesa, badacza i praktyka w dziedzinie
stosunków międzynarodowych, którego pożegnaliśmy w 2020 r.
Nadzwyczaj bogaty i doniosły dorobek Profesora już za życia przyniósł mu wyjątkowe uznanie w świecie nauki, dydaktyki i dyplomacji oraz niekwestionowany
status autorytetu w rozległej działalności zawodowej. Jednocześnie wybitny uczony,
prawnik wielce zasłużony dla rozwoju prawa międzynarodowego, nauczyciel akademicki, którego poglądy i prace zdobyły szacunek wielu pokoleń studentów, a także
dyplomata i przedstawiciel Polski w organizacjach międzynarodowych. W toku bogatej
kariery zawodowej Janusz Symonides piastował wiele zaszczytnych i wymagających
funkcji i urzędów, będąc m.in. profesorem w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, profesorem i prorektorem ds. nauczania, jak również prorektorem ds. ogólnych Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, długoletnim dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych, delegatem Polski na III Konferencję Prawa Morza, dyrektorem Departamentu Człowieka i Pokoju UNESCO, członkiem Doradczego Komitetu
Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, ekspertem ds. mechanizmu ludzkiego
wymiaru OBWE, arbitrem i koncyliatorem konwencji o prawie morza, arbitrem
w Stałym Trybunale Arbitrażowym, arbitrem w Trybunale w sprawie Arctic Sunrise
czy sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Tematyka artykułów zebranych w obu numerach nawiązuje do zainteresowań
naukowych i publikacji Profesora Symonidesa. Materiały zawarte w obu numerach
zostały przygotowane przez wybitnych specjalistów z zakresu omawianych zagadnień,
którzy na swoich naukowych i zawodowych ścieżkach spotkali się z Profesorem.
Pierwszy z dwóch numerów (3/2020) otwiera artykuł biograficzny, w którym
profesor Stanisław Parzymies przybliża sylwetkę profesora Symonidesa, jego biografię oraz karierę akademicką i służbę publiczną. Szeroko omawia także badania
i publikacje profesora Symonidesa, odwołując się zarówno do tematyki związanej
z prawem międzynarodowym publicznym (w tym przede wszystkim: międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa morza, organizacji międzynarodowych, teorii
prawa międzynarodowego publicznego i in.), jak i do tematyki związanej z polską
polityką zagraniczną.
W numerze 3/2020 zaprezentowano artykuły naukowe odnoszące się do bliskich
Profesorowi kwestii łączących się z historią prawa międzynarodowego (J. Menkes),
problemem granic państwowych (J. Barcz, a także A.D. Rotfeld) oraz organizacji
międzynarodowych (A. Towpik i W. Góralski). Z kolei materiały zawarte w numerze
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4/2020 bliższe są, mającej szczególne znaczenie w badaniach profesora Symonidesa,
problematyce praw człowieka (T. Jasudowicz, E. Dynia, J. Jaskiernia, M. Balcerzak),
jak również prawa morza (D. Pyć).
Oddając hołd Profesorowi Januszowi Symonidesowi, zachęcamy Państwa do
zapoznania się z artykułami zawartymi w obu numerach naszego periodyku.
Redaktor Naczelna, dr Aleksandra Jarczewska, wraz z Zespołem Redakcyjnym

