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Noty o autorach
Mateusz Bartoszewicz, doktorant Nauk o Polityce na Uniwersytecie
Wrocławskim. Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWr. Tytuł licencjata
bezpieczeństwa
narodowego
oraz
tytuł
magistra
bezpieczeństwa
międzynarodowego uzyskał na UWr. Przygotowuje pracę doktorską pt.
„Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii - analiza
porównawcza". Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne,
współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia
społeczna, walka informacyjna.
Grzegorz Baziur, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i
Społecznych im. Jana Karskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zainteresowania badawcze
dotyczą:stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich w XX-XXI w.,
mechanizmów działania i percepcji społecznej systemów totalitarnych. Członek
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Anna Bem, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
(2016), jej zainteresowania naukowe to bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
handel zagraniczny, akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz Brexit.
Jerzy Będźmirowski, profesor, od 1996 roku związany z Akademią Marynarki
Wojennej w Gdyni, której jest absolwentem; w latach 1983-1996 pełnił służbę
na okrętach i w jednostce nadbrzeżnej Marynarki Wojennej; badacz
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski w XX wieku, a
zwłaszcza bezpieczeństwa morskiego; opublikował m.in.: Zarys historii uzbrojenia
wybranych armii europejskich od starożytności do połowy XX wieku (2001);
Interoperacyjność okrętowych sił wsparcia w aspekcie działań połączonych (2005), Morskie
szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu bezpieczeństwa państwa: od
niepodległości do transformacji ustrojowej (2008), Marynarka Wojenna w polskiej polityce
zagranicznej w latach 1918-1947 (2012). Członek Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Dominik Boratyn, absolwent politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim
(2018), stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbył liczne staże i
praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Współautor podręcznika
dydaktycznego Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia. Asystent w
Uniwersytecie Rzeszowskim.
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Krzysztof Danielewicz, płk rez. dr, uczestnikoperacji związanych ze
zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej
przeciwko SZ RP. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji
ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez jedenaście miesięcy pełnił
służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali. Autor
opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we
Lwowie w latach 1921–1939(2011, 2017), Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg
konfliktu w Mali w latach 2012–2014(2016), oraz Państwo Islamskie (ISIS) – Historia
powstania, taktyka działania(2019, red.). Podróżnik oraz autor procedur i szkoleń z
zakresu postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. Właściciel firmy i
portalu Security in practice. Współpracownik Przeglądu Geopolitycznego.
Maciej Kędzierski, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania badawcze dotyczą m.in. historii i
geografii cywilizacji oraz współczesnej wojny kulturowej; członek Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Przemysław Łukasik, absolwent historii i stosunków międzynarodowych,
doktor nauk politycznych i adiunkt w Katedrze Badań Obszarowych na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Badacz historii i zagadnień
geopolitycznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, stosunków
amerykańsko-niemieckich i polsko-ukraińskich, a także problemów polityki
historycznej.
Przemysław Mazur, doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o
Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie. Wśród jego
zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienia geopolityki, etniczności,
nacjonalizmów, współczesnych problemów tożsamościowych, zwłaszcza
Łemków, Ukraińców i ludów muzułmańskich. Koordynator w Deterrence and
Assurance Academic Alliance przy Dowództwie Strategicznym USA
(USSTRATCOM).
Piotr Nawała, absolwent Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Pedagogicznego na kierunku historia, sekretarz redakcji Przeglądu
Geopolitycznego, finalista I i II Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej.
Mirosław Sułek, profesor, Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - ekonomista, prakseolog,
geopolityk, potęgometryk. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego; wiceprezes Towarzystwa Naukowego
Prakseologii; współzałożyciel stowarzyszenia Powermetric Research Network;
członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W 2014 r.
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otrzymał nagrodę "Książka Geopolityczna Roku" za: Potęga państw. Modele i
zastosowania (Rambler, Warszawa 2013). Jest też laureatem Nagrody Naukowej
im. Oskara Żebrowskiego (w 2014 r.).
Bogusław Ślusarczyk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik
Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych – ekonomista, badacz
uwarunkowań rozwoju gospodarczego, procesów globalizacji i integracji
gospodarczej, kryzysów gospodarczych. Opublikował m.in.: Międzynarodowa
pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka (2011), Procesy zmian globalizacyjnych w
regionach (2014). Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły,
recenzje, analizy, polemikii sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii
politycznej i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych
oraz historii i filozofii nauk społecznych.
2. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez
ekspertów na podstawie jednolitego formularza. Publikujemy artykuły o
charakterze analitycznym oraz utrzymane w konwencji hipotetycznodedukcyjnej. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna,
spójnośćlogiczna i poprawność językowa.
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza
wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu).
Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji
tekstów, w tym zmiany tytułu i śródtytułów, oraz korekt w treści przypisów i
bibliografii.
4. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i zestaw
słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów kluczowychna
język angielski.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie
dostępnych edytorach tekstów (np.Microsoft Word lub OpenOffice). Można je
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10
pkt,Times New Roman,interlinia: 1,0wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów)
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) załączone do tekstu ilustracjepowinny być sporządzone wyłącznie w
kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości(pismo jest drukowane w
technologii monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową);
d) przypisy dolne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum przez
zastąpienie odesłaniem do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym
z podaniem nazwiska i roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis
literatury musi zawierać wszystkie pozycje, którepojawiają się w pracy (w tekście,
ilustracjach, tabelach), powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z
poniższymi przykładami:artykuł w czasopiśmie:
Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
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Rozdział w pracy zbiorowej:
Gul-Rechlewicz,V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z.
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.
Publikacja książkowa:
Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa.
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).
e) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie
zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji „Przeglądu Geopolitycznego” jest
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma,
chyba, że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.
9. Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o oryginalności
opracowania i że nie zostało ono złożone w innej redakcji, do określenia wkładu
poszczególnych osób w jego powstanie, do złożenia oświadczenia o
niewystępowaniu konfliktu interesów oraz informacji o źródłach finansowania.
10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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