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Noty o autorach 
 

Dorota Czakon-Tralski, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół współczesnych problemów społecznych oraz relacji i 
konfliktów międzykulturowych; autorka monografii Emigranci czy współcześni 
nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii (2018), prowadziła też badania 
socjologiczne polskich konwertytek na islam.  
 
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.  
 
Aleksander Gugnin, profesor, kierownik Katedry Marketingu na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie 
marketingu politycznego, filozofii społecznej oraz etyki zarządzania i biznesu.  
Ponad 30 lat pracował zagranicą jako wykładowca i doradca; współautor 
studium Polityka i marketing: próba analizy strukturalno-funkcjonalnej (Rzeszów, 
2012). 
 
Marcin Jurgilewicz, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, 
ekspert I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy 
dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne; adwokat, 
mediator. Badacz zagadnień dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej. W obszarze jego zainteresowań badawczych 
znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod 
rozwiązywania sporów. 
 
Wojciech Kaczor, prawnik i filolog orientalny, absolwent Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007) oraz Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020); zinteresowania badawcze dotyczą 
międzynarodowego prawa karnego, w szczególności problematyki zbrodni 
ludobójstwa, a także historii i kultur Bliskiego Wschodu.  
 
Maciej Kędzierski, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania badawcze dotyczą m.in. historii i 
geografii cywilizacji oraz współczesnej wojny kulturowej;  uczestnik zawodów 
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finałowych III Olimpiady Geopolitycznej; członek zespołu redakcyjnego 
Przeglądu Geopolitycznego i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. Przewodniczący Koła Naukowego Studentów i Doktorantów 
PTG. 
 
Julia Lisnievska, docent w Katedrze Administracji Publicznej i Prawa 
Dnieprowskiej Akademii Edukacji Ustawicznej (Ukraina). Zainteresowania 
naukowe obejmują zagadnienia zarządzania publicznego, kreowania wizerunku 
lidera politycznego, bezpieczeństwa wewnętrznego.  
 
Piotr Lotarski, ppłk rez. dr, kierownik Pracowni Zagrożeń Cywilizacyjnych i 
Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; absolwent 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Obrony Narodowej; uczestnik operacji 
pokojowej UNDOF w Syrii. Członek i ekspert Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. 
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa na Bliskim 
Wschodzie, w szczególności misji i operacji pokojowych oraz działalności ONZ 
na rzecz rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. Autor i współautor prac 
dotyczących udziału Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bliskim 
Wschodzie, zagrożeń terroryzmem międzynarodowym, współpracy wojskowej 
Polski z sąsiadami oraz problemów dotyczących weteranów operacji poza 
granicami kraju. 
 
Łukasz Muszyński, doktorant w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu 
Łódzkiego; współredaktor międzynarodowych czasopism naukowych 
International Relations Review i Global Studies Review; finalista I edycji 
międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, zorganizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Geopolityczne w 2018 roku. 
 
Aleksandar Petrović, profesor nauk społecznych Uniwersytetu Belgradzkiego, 
dziekan Wydziału Historii i Filozofii Nauki, historyk nauki i antropolog, znawca 
cywilizacji indyjskiej; członek-korespondent paryskiej Académie internationale 
d'histoire des sciences oraz kierownik projektu Serbian-Indian Relations in Culture 
Through History koordynowanego przez wydawnictwo Matica Srpska; 
wykładowca uniwersytetów w New Delhi, w Benaresie i w Madrasie; autor m.in. 
monografii From Nalanda to Hilandar (2017) dotyczącej starożytnej indyjskiej 
tradycji edukacyjnej, oraz Kosovo at the End of History. The Concise Analysis of Illusion 
(2019), poświęconej zwalczaniu sprzecznych ze stanem wiedzy naukowej, 
bardzo rozpowszechnionych stereotypów na temat historii i teraźniejszości 
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zachodnich Bałkanów; współpracownik Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego i członek Międzynarodowej Rady Naukowej Przeglądu 
Geopolitycznego.   
 
Piotr Plebaniak, socjolog i sinolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 
(2009) mieszkający stale na Tajwanie; doktorant na wydziale historiografii 
Chinese Culture University (PCCU) w Tajpej. Autor wielu prac z zakresu historii 
i współczesności chińskiej cywilizacji, m.in. książki Drogi wędrownych doradców 
(2019, 2020), Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg 
zdarzeń (redaktor i współautor, 2020), a także Chiny. Zrozumieć imperium (2021); 
współpracownik Przeglądu Geopolitycznego. 
 
Bogdan Pliszka, adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych 
Politechniki Śląskiej, politolog i socjolog; badacz procesów geopolitycznych, 
zjawiska terroryzmu, zwłaszcza terroryzmu islamskiego oraz zagadnień z 
zakresu socjologii religii; znawca Bałkanów, fotograf, zawodnik karate 
tradycyjnego; członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Aleksandra Stevanović, profesor na Wydziale Filologii i Sztuki Uniwersytetu 
Kragujevackiego; wiceprezes Visarga – Forum for Serbian-Indian Cultural Initiative, 
pełni też funkcję Sekretarza Generalnego Serbskiego Towarzystwa Historii 
Nauki; członkini International Centre for Orthodox Studies; współredaktorka tomu 
Orthodoxy and Artificial Intelligence (National Hellenic Research Foundation, 
Athens 2019); współpracowniczka Instytutu Badań Historycznych Greckiej 
Narodowej Fundacji Badawczej w Atenach oraz amerykańskiej Templeton 
Foundation Inc.; twórczyni globalnej bazy danych dotyczącej współzależności 
międzynauką a prawosławnym chrześcijaństwem;1 pracowała także na indyjskich 
uniwersytetach w Pondicherry i Madras, oraz na uniwersytecie Balamand w 
Dubaju. 
 
Leszek Sykulski, dr nauk o polityce w spec. geopolityka i geografia polityczna, 
adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, prodziekan ds. nauki Wydziału 
Nauk Społecznych WSBiP; biegły sądowy ds. bezpieczeństwa państwa przy 
Sądzie Okręgowym w Częstochowie; laureat Nagrody Naukowej im. Oskara 
Żebrowskiego. Ostatnio opublikował: Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego 
(red. naukowy i współautor, 2020), Geopolityka a rosyjska wojna informacyjna (2019), 
Geopolityka a bezpieczeństwo Polski (2018). 
 

                                                
1
 http://k2.altsol.gr/archive/search 
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Daria Wiejaczka, nauczycielka geografii, absolwentka Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stypendystka 
nagrody finansowej Rektora Uczelni za wybitne osiągnięcia naukowe w 
roku akademickim 2019/2020; współpracowniczka Przeglądu 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), monografii Ideowe źródła i tożsamość geografii 
(2011), A Source Book of the Polish Classical Geography (2012), Elementarza 
geograficznego (2002, 2014), oraz monografii Regiony świata. Geografia i geopolityka 
(2021).  
 
Andrzej Zapałowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady 
Naukowej, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Rady 
Redakcyjnej Przeglądu Geopolitycznego, w roku 2017 odznaczony przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
działalność na rzecz przemian demokratycznych, oraz Krzyżem Wolności i 
Solidarności za pracę na rzecz suwerenności Polski i respektowania praw 
człowieka w PRL. Laureat Nagrody Naukowej im. Oskara Żebrowskiego. Autor 
stadium pt. Granica w ogniu. 35 ‘Przemyska’ Komenda WOP w działaniachprzeciw 
OUN i UPA w latach 1945-1948 (2016). 
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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: 



 
Przegląd Geopolityczny, 36, 2021. 

 

 

- 177 - 

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” 


