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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 Geopolitycznego.  
 
Adam Biliński, amerykański politolog polskiego pochodzenia, 
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe) i 
University of Florida w Gainesville, gdzie uzyskał doktorat z nauk 
politycznych (2015). Badacz zagadnień związanych z ewolucją ustrojów 
politycznych, polityką etniczną i integracją społeczności imigranckich. 
Pracował w Spring Hill College w Mobile (Alabama), American Studies 
Center w Warszawie, oraz w Pittsburg State University (Kansas, 2017-
21).  
 

Marek Jan Chodakiewicz, historyk i sowietolog, profesor The Institute 
of World Politics w Waszyngtonie. Specjalizuje się w dziejach relacji 
polsko-żydowskich, historii Europy Wschodniej i historii cywilizacji. 
Autor m.in. „Żydzi i Polacy 1918-1955: współistnienie, zagłada, 
komunizm” (2000, 2011), „Po zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-
1947” (2008), „Narodowe Siły Zbrojne 1942-1944” (2014), „O cywilizacji 
śmierci. Jak zatrzymać antykulturę totalitarnych mniejszości?” (2019). 
Członek Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych, publicysta atakowany przez media neoliberalne i lewicowe za 
walkę z defamacją narodu polskiego i antykomunizm. 
 

Orazio Maria Gnerre, absolwent Katolickiego Uniwersytetu 
Najświętszego Serca w Mediolanie, gdzie ukończył studia w zakresie 
stosunków międzynarodowych i polityki europejskiej; doktorant na 
Uniwersytecie w Perugii specjalizujący się w problemach filozofii 
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polityki, stosunków międzynarodowych i geopolityki; autor m.in. "Prima 
che il mondo fosse. Alle radici del decisionismo novecentesco” (2018). 
 
Krzysztof Jabłoński, magister geografii zainteresowany 
komparatystyką cywilizacji, bibliofil, redaktor mediów 
konserwatywnych.  
 

Katarzyna Kamińska-Korolczuk, dr, adiunkt w Instytucie Politologii 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; główne 
zainteresowania badawcze obejmują problematykę zmian w systemach 
politycznych, partyjnych i medialnych, polityki informacyjnej państw, 
mediatyzacji polityki. Autorka monografii „Polityka i media a kryzys 
zaufania. Polityka informacyjna mocarstw w czasie zagrożenia" 
(2021). Od 2015 r. członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w 
którym obecnie pełni funkcję w zarządzie, będąc odpowiedzialną za 
kontakty mediami i PR Zarządu Towarzystwa.  
 

Bohdan Pac, dr, pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku; 
absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Centre 
d’InstructionNavale / GEM w Tulonie oraz Politechniki Gdańskiej. 
Emerytowany oficer Marynarki Wojennej RP, starszy oficer w M&T 
Branch/J4 Division/Joint Force CommandBrunssum, uczestnik operacji 
ISAF, oraz żołnierz Zarządu Planowania Operacyjnego P-3 SG WP. Były 
wykładowca Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkoły Bankowej 
w Toruniu, współpracownik Sopockiej Szkoły Wyższej, specjalizujący się 
w szeroko rozumianej logistyce morskiej w wymiarze cywilnym i 
militarnym, eksploatacji systemów napędowych morskich jednostek 
pływających oraz ich zabezpieczenia logistycznego, oraz organizacji i 
planowania transportu lotniczego. Autor publikacji naukowych z 
obszaru logistyki wojskowej i cywilnej, wojny informacyjnej oraz 
planowania strategicznego.  
 
Paweł Soroka, profesor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu 
Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa; koordynator Polskiego 
Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współredaktor 
raportów Polskiego Lobby Przemysłowego i innych publikacji 
dotyczących strat w potencjale polskiego przemysłu po roku 1989, 
bezpieczeństwa energetycznego, polskiego przemysłu obronnego, 
modernizacji Sił Zbrojnych RP i międzynarodowej współpracy 
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gospodarczo-obronnej; członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. 
 
Roman Szul, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu 
Ameryk i Europy. Badacz międzynarodowych stosunków ekonomicznych 
i politycznych, historii cywilizacji, ruchów nacjonalistycznych i 
regionalistycznych, problemów polityki regionalnej i językowej. Członek 
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i 
przewodniczący oddziału terenowego PTG w Warszawie.  
 
Filip Walczak, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. Głównymi obszarami zainteresowań 
badawczych są bezpieczeństwo morskie, prawo morskie oraz prawo 
organizacji międzynarodowych. W latach 2020-2021 pełnił funkcję 
pierwszego Młodzieżowego Delegata Rzeczypospolitej Polskiej do 
NATO.  
 

Piotr 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 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 PolishClassicalGeography” (2012), „Elementarza geograficznego” 
(2002, 2014), oraz monografii „Regiony świata. Geografia i geopolityka” 
(2021).  
 
Sylwia Zawadzka, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizuje się w naukach o polityce i 
administracji; prowadzi badania z zakresu polityki europejskiej Niemiec, 
pozycji państw w strukturach UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa UE; adaptacji politycznej i teorii ról społecznych. Pełni 
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funkcję sekretarza Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego we Wrocławiu. 
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Zasady publikowania 
 

1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane artykuły naukowe, 
przeglądowe i polemiczne, recenzje naukowe i sprawozdania z zakresu geopolityki, 
geografii politycznej i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych 
oraz historii i filozofii nauk społecznych. 
2. Materiały nadesłane do redakcji, które są poprawne pod względem formalnym, czyli 
spełniają wymogi określone poniżej (zwłaszcza punkty 3-5), przekazywane są do 
recenzji wykonywanych zgodnie z zasadą double-blind peerreview na podstawie jednolitego 
formularza. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, oryginalność, 
spójność logiczna oraz poprawność językowa. 
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 
tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG zastrzega sobie 
prawo do skracania oraz adjustacji tekstów, w tym zmiany tytułu i śródtytułów oraz 
korekt w treści tekstu, przypisów i bibliografii. 
4. Redakcja PG przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim i językach 
kongresowych. 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, Cambria, interlinia 1,5; czcionka przypisów: 
10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0; 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 
map w kolorze (na stronę internetową); 

f) przypisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum przez zastąpienie 
ich 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: 
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Kołodziej, M., 2016. Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, 
s. 43-58. 

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). 

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 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: 

a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, w którym autorzy są 
zobligowani do potwierdzenia, że artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, nie 
narusza praw osób trzecich, jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji 
do procedowania; 

b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów; 
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów; 
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania. 

10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i 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). 

 
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


