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Noty o autorach
Robert Białoskórski, profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach; doktor hab. filozofii w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie,
specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym. Posiada wieloletnie
doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie zagadnień bezpieczeństwa,
wynikające z wieloletniego nauczania i badań oraz profesjonalnej służby
wojskowej, podczas której, jako oficer pełnił obowiązki w kraju i za granicą.
Obszary zainteresowań naukowych: teoria bezpieczeństwa, teoria konfliktów
zbrojnych, geostrategia i potęgometria. Jego ostatnia monografia to
„Geostrategiczne stanowisko Federacji Rosyjskiej. Badanie potęgometryczne” (2018).
Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitcznego.
Marek Delong, profesor w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki
Rzeszowskiej; badacz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej, strategii i polityki bezpieczeństwa, polityki wyznaniowej i stosunków
państwo-Kościół. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Malwina Hopej, doktorantka w Instytucie Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka stosunków międzynarodowych,
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Praca
doktorska dotyczy potęgi postrzeganej i geopolitycznego obrazu świata Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Zainteresowania badawcze dotyczą polityki
wewnętrznej i zagranicznej USA, geopolityki krytycznej,teorii bezpieczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem założeń konstruktywizmu i zwrotu
lingwistycznego.
Przewodnicząca
Oddziału
Terenowego
Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego we Wrocławiu oraz członek zarządu
Towarzystwa.
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.
Jolanta Kotulak, studentka V roku Geografii ze specjalnością WOS na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; zwyciężczyni pierwszego etapu III
Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej w 2020 roku.
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Inna Kubay, doktor stosunków międzynarodowych, absolwentka Uniwersytetu
J. Fedkowicza w Czerniowcach, Ukraina. Doświadczenia zebrała współpracując
z polskimi i czeskimi uniwersytetami i organizacjami naukowymi. Prezes
organizacji pozarządowej Quadrivium.
Zbigniew Modrzejewski, doktor nauk społecznych, oficer Wojska Polskiego,
kierownik Zakładu Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej.
Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce walki informacyjnej w
konfliktach zbrojnych oraz współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa.
Uczestnik operacji stabilizacyjnej w Republice Iraku. Autor m.in.: Operacje
informacyjne (2015), Podstawy rozpoznania wojskowego (2016), System rozpoznania w
operacjach poza granicami kraju (2017), Militarne obszary komunikacji strategicznej
(2020).
Janusz Odziemkowski, polski historyk związany z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Akademią Sztuki Wojennej; były kierownik Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych(odwołany z tego stanowiska w
okresie rządów koalicji SLD-PSL). Od 1 października 2006 do 30 września 2009
był głównym specjalistą w Wojskowym Biurze Badań Historycznych. Badacz
historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, a także historii
wojskowości i konfliktów zbrojnych.W czerwcu 2020 Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego powołał go w skład Rady Programowej Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderewskiego.W 1996 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (za zasługi dla obronności
kraju), w roku 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w 2016 otrzymał Medal „Pro Patria” za szczególne zasługi w
kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość ojczyzny.
Izabela Oleksiewicz, profesor uczelni w grupie pracowników badawczodydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej w dyscyplinie nauki o
bezpieczeństwie.
Marcin Piech, wiceprezes zarządu Instytutu Strategii Gospodarczych i
Geopolitycznych. Dyrektor programowy FORUM G2.
Łukasz Stach, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Badacz współczesnych konfliktów
zbrojnych i problemów bezpieczeństwa, zwłaszcza w regionach Dalekiego
Wschodu. Autor monografii na temat japońskich sił podwodnych w okresie II
wojny światowej.
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Margot Stańczyk-Minkiewicz, adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bezpieczeństwa w
stosunkach
międzynarodowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości
zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień
dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej badań, to w szczególności kraje
Afryki Subsaharyjskiej. Członkini IPSA (International Political Science Association),
PTG (Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego), PTNP (Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych), PTafr (Polskiego Towarzystwa
Afrykanistycznego),
PTSM
(Polskiego
Towarzystwa
Studiów
Międzynarodowych).
Amadeusz Urbanik, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce,
wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Szczecinie. Zainteresowania naukowe: świadomość społeczna,
stosunki międzynarodowe, mniejszości narodowe i etniczne.
Piotr L. Wilczyński, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego,
specjalista z zakresu geografii wojennej, ekonomicznej i geostrategii; autor m.in.
Geografii przemysłu zbrojeniowego Europy (2019); prezes Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Witold J. Wilczyński, profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego; redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego;
od roku 2014 laureat Nagrody naukowej im. Oskara Żebrowskiego. Autor m.in.
Leksykonu wiedzy geograficznej (2007), A Source Book of Polish Classical Geography
(2012), i Elementarza geograficznego (2014).
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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 hipotetyczno-dedukcyjnej. 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 kluczowych na język angielski.
Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel opracowania oraz najważniejsze wnioski.
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: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) wraz z
afiliacją 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) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. standardowej 1,25
cm;
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji tekstu;
e) załączone do tekstu ilustracje powinny 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);
f) 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, które pojawiają 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.
Rozdział w pracy zbiorowej:
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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).
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. Autorów prosi
się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy ogólnie
znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim.
6. Na końcu tekstu należy załączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku
angielskim oraz 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. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo
do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów oraz drobnych
korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w czasopiśmie.
11. PG ukazuje się cztery razy do roku.
12. Każdemu z Autorów przysługuje prawo do nieodpłatnego egzemplarza
czasopisma w wersji pierwotnej (do odbioru na życzenie – egzemplarz wysyłamy pocztą
po ukazaniu się numeru i wskazaniu adresu dostawy przez Autora).
13. Autorzy spoza PTG nie posiadający tytułu naukowego zobligowani są do
wpłaty darowizny na konto PTG przeznaczonej na recenzję. Wysokość darowizny
ustala redakcja.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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