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Noty o autorach
Paulina Czajkowska, pedagog i działacz społeczny, absolwentka
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Białostockiego (2015);
autorka oryginalnych projektów edukacyjnych w Warszawie i
Białymstoku, w tym Inicjatywy Wiedzy Społecznej w ramach której
tworzony jest Nowy Program Wychowania; jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Orazio M. 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 polityki, stosunków
międzynarodowych i geopolityki; autor m.in. "Prima cheilmondofosse.
Alle radici del decisionismonovecentesco” (2018).
Marcin Halicki, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim, doktor nauk
ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); wiedzę z
zakresu logistyki zdobywał w Bielefeld University of Applied Sciences
(Niemcy), gdzie następnie wykładał finanse. Autor m.in oryginalnej teorii
finansowej dotyczącej funkcjonowania związków gospodarczych o
integracji produktowej. W swojej działalności naukowej koncentruje się
głównie na zarządzaniu portfelami, inwestycjach, oraz finansowych
aspektach logistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Maciej W. Kędzierski, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania badawcze dotyczą m.in.
historii i geografii cywilizacji oraz współczesnej wojny kulturowej;
uczestnik zawodów finałowych III Olimpiady Geopolitycznej; członek
zespołu redakcyjnego Przeglądu Geopolitycznego i Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Zbigniew Klimiuk, profesor ekonomii zatrudniony w Instytucie Pracy i
Spraw Socjalnych w Warszawie, wcześniej w SGH i na Wydziale Nauk
Społecznych KUL; badacz finansów międzynarodowych, bankowości,
historii gospodarczej i polityki gospodarczej. Ekspert Polskiego Lobby
Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie. Posiada
także doświadczenia praktyczne wyniesione z pracy w bankach
komercyjnych, Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie oraz
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firmach
konsultingowych.
Geopolitycznego.

Członek

Polskiego

Towarzystwa

Kamil Kłyszejko, student bezpieczeństwa narodowego drugiego stopnia
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania
naukowe obejmują historię po 1945 roku oraz geopolitykę, ze
szczególnym uwzględnieniem działań Federacji Rosyjskiej, Ukrainy,
Chińskiej Republiki Ludowej, oraz Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej. Uczestnik i finalista V Międzynarodowej Olimpiady
Geopolitycznej, której finał odbędzie się w listopadzie br. w Przemyślu.
Jego praca wygrała w I etapie V MOG w kategorii geopolitycznych prac
polskojęzycznych.
Daniel Kotkowski, absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Ukończył też politologię
oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej i współpracy
transgranicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki
związanej z procesami integracji europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów gospodarczych, kształtowaniem polityk Unii
Europejskiej (w szczególności polityki spójności), a także ewolucji UE
jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Członek Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Adam Rogala-Lewicki, prawnik, adwokat, doktor nauk społecznych w
zakresie nauk o polityce, adiunkt, badacz prawnych aspektów zbrojeń i
konfliktów zbrojnych wykładowca akademicki, absolwent programu
Executive MBA GFKM, Business Centre Club. Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, UKSW, Akademii Obrony Narodowej, stypendysta
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Uniwersytetu w Oslo,
Liechtenstein Institute oraz International Management Institute w New
Delhi. Prezes zarządu Poland India Business House, redaktor naczelny
Forum Studiów Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego,
założyciel Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna, członek Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Piotr Mickiewicz, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu
Gdańskiego; badacz potencjału militarnego państw oraz ich aktywności
na morzach. Współautor m.in. monografii „Rosyjska wizja
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supermocarstwa energetycznego w XXI wieku” (Toruń 2019), „Morze
Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji” (Poznań 2020), autor
„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych: organizacja systemu i
projektowanie działań” (Poznań 2020) i „Morska szachownica:
geopolityczne znaczenie akwenów morskich” (Poznań 2022). Przez dwie
kadencje wiceprzewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych,
redaktor
naczelny
Rocznika
Bezpieczeństwa
Międzynarodowego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Marcin K. Olejnik, leśnik, geoinformatyk, doktorant Wydziału Leśnego
UR w Krakowie, obecnie zajmujący się zawodowo międzynarodową
polityką klimatyczną i leśną, jako główny specjalista ds. współpracy
międzynarodowej w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa,
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Absolwent studiów podyplomowych
- Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS na Uniwersytecie
Jagiellońskim, Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuki Wojennej
oraz Geopolityki i Geostrategii w Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Badacz problemów
związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz walką
informacyjną. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
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
gospodarczo-obronnej; członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
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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 peer review 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”
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