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1919-2017

Na krótko przed 98. urodzinami, 1 lutego 2017 r. zmarła Barbara Górska-Kozłowska, 
w latach 1954-1979 pełniąca funkcję sekretarza Redakcji Przeglądu Geograficznego. 
Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Pracowała – zwłaszcza 
na początku drogi zawodowej – w czasach trudnych dla nauki i wydawnictw. Pogodna, 
niezwykle taktowna i życzliwa ludziom, była powszechnie lubiana i szanowana. Gdy po 
26 latach nienagannej pracy przechodziła na emeryturę, Jej rekomendacja wystarczy-
ła, aby zatrudniono na Jej miejsce osobę tuż po studiach, bez żadnego doświadczenia. 
W ostatnim tygodniu pełnienia obowiązków Pani Barbara poświęciła kilkanaście godzin 
na wprowadzenie swojej następczyni w arkana „sztuki wydawniczej” i zadbała, by uła-
twić jej pierwsze kroki. Komu dzisiaj przyszłoby to do głowy?...

Pożegnaliśmy Ją na Cmentarzu Powązkowskim 6 lutego 2017 r. Będziemy o Niej 
pamiętać.

Redakcja

Wspomnienie o Pani Barbarze Kozłowskiej

Rozpoczynając przed laty pracę w Instytucie Geografii PAN miałam to szczęście, że 
zetknęłam się z wieloma osobami, które tworzyły ten Instytut. Byli to na ogół ludzie mło-
dzi, którzy z czasem zasłynęli jako osoby wybitne. W Pałacu Staszica, gdzie mieścił się 
nasz Zakład w sąsiednim pokoju, oprócz młodych naukowców, znajdowała się redakcja 
„Przeglądu Geograficznego”, znamienitego po dziś dzień naszego profesjonalnego perio-
dyku. Jego filarem i redaktorką była Pani Barbara Kozłowska, absolwentka Wydziału 
Historii Uniwersytetu Poznańskiego. Pani Basia była Osobą niezwykle otwartą i komu-
nikatywną, toteż sąsiedzkie kontakty między naszymi pokojami były bardzo żywe i doty-
czyły nie tylko problematyki merytorycznej.

Po jakimś czasie na skutek zmian organizacyjnych w naszym Instytucie znalazłam 
się w jego głównym budynku przy Krakowskim Przedmieściu 30, w pokoju, w którym 
umieszczono trzy redakcje, w tym jednoosobową redakcję Przeglądu Geograficznego 
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– Panią Barbarę Kozłowską. I znowu byłam ku mojej radości w jednym pokoju z Panią 
Basią. Lata znajomości i można rzec bliskości pozwoliły nam dobrze się poznać i zaprzy-
jaźnić, co przeniosło się również na grunt prywatny. Na przykład jako prezent ślubny 
na dzień 1 kwietnia (taką datę ślubu wybraliśmy) dostałam od Niej srebrną łyżeczkę do 
cukru – wymowna osłoda życia w chwilach może trudnych. Pani Basia lubiła też kontak-
ty towarzyskie i pewnie dlatego wybrała jeden dzień w tygodniu, środę, tak zwany jour, 
kiedy była w domu, dom był „otwarty” i można było przyjść z niezapowiedzianą wizytą, 
mile witany przez Gospodynię.

Z Panią Basią można było rozmawiać na każdy temat. Rady Jej były niezwykle mądre, 
ale nigdy nie narzucała swego zdania. Potrafiła bardzo taktownie zwrócić uwagę na coś, 
co nie było Jej zdaniem właściwe – sama tego doświadczyłam; dbała również o dobrą pol-
szczyznę w swoim otoczeniu, co usłyszała koleżanka. Ja byłam Jej wdzięczna za pomoc 
w zawiłościach gramatyki języka francuskiego, którą Pani Basia miała doskonale opanowa-
ną. Miała też znakomite poczucie humoru i gdy rozmawiałyśmy na temat moich poznań-
skich genów mówiła: „warszawiacy mają sympatyczne wady, a poznaniacy niesympatyczne 
zalety”. Początkowo nie bardzo to pojęłam, ale z czasem zrozumiałam, że tak rzeczywiście 
jest. Pani Basia była też wspaniałym kompanem na wyjazdach. Doświadczyłam tego, gdy 
wybrałyśmy się razem na wycieczkę PTG do ówczesnego Leningradu, żeby podziwiać 
„białe noce” i piękną architekturę miasta nad Newą. Warunki naszego zakwaterowania 
były dość obskurne, ale my zachwycałyśmy się czym innym. 

Warto dodać, że Pani Basia nigdy na nic nie narzekała, była zawsze pogodna, pomoc-
na i życzliwa. Gdy myślę o Niej, i o tym co po człowieku zostaje, gdy się już odprawi do 
Domu Ojca, to na myśl przychodzą mi słowa prof. Władysława Bartoszewskiego: „warto 
być przyzwoitym”, bo to właśnie w ludzkiej pamięci pozostaje. I taka była Pani Barbara 
Kozłowska, i taką Ją będziemy pamiętać – ja i inni, którzy powiedzieli mi, że była dla 
nich opoką. 

Julitta Grocholska
IGiPZ PAN, Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 

w 2016 roku
 
W drugim roku działalności Rady Naukowej IGiPZ PAN (kadencja 2015-2018) 

odbyły się 4 posiedzenia: 2 marca, 18 maja, 12 października i  14  grudnia 2016 r. 
Skład Rady w tym roku powiększył się do 37 osób, gdyż nowym jej członkiem został 
dr hab. Piotr Rosik. 

Prowadzone w 2015 r. postępowanie o nadanie dr. hab. Mirosławowi Błaszkiewiczowi 
tytułu naukowego profesora zakończyło się w  dniu 13 czerwca 2016 r. nominacją 
profesorską.

Na posiedzeniach Rady w 2016 r. prowadzono następujące postępowania.
 – O nadanie dr hab. Zofii Rączkowskiej (Zakład Badań Geośrodowiska) tytułu nauko-
wego profesora nauk o Ziemi. Uchwałę o poparciu tego wniosku podjęto w dniu 
12 października 2016 r.). 
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 – O nadanie dr. Stanisławowi Kędzi (Zakład Badań Geośrodowiska) stopnia doktora 
habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii na podstawie rozprawy pt.: Wpływ 
zmian klimatu na wybrane elementy kriosfery i modelowanie rzeźby Tatr i Karkonoszy. 
W tym postępowaniu powołana została 7-osobowa Komisja Habilitacyjna, w tym 3 
recenzentów.

 – Nadano stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii mgr Sandrze Słowińskiej 
(Studia Doktoranckie) na podstawie przeprowadzonej w dniu 17 maja 2016 r. obro-
ny jej rozprawy doktorskiej pt.: Mikroklimatyczne uwarunkowania funkcjonowania 
małych torfowisk i ich otoczenia (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk).

 – Wszczęto 2 przewody doktorskie: mgr. Sławomira Goliszka (Zakład Przestrzennego 
Zagospodarowania) i mgr. Jakuba Szmyda (Zakład Geoekologii i Klimatologii). W obu 
przypadkach zatwierdzono tytuły rozpraw, wyznaczono promotorów i promotorów 
pomocniczych. 

 – Podjęto uchwały o przyjęciu rozpraw doktorskich mgr. Mateusza Kramkowskiego 
(Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń) i mgr Sylwii Nowak (GfK Polonia) 
i dopuszczeniu ich do publicznej obrony. Obrony te odbędą się na początku 2017 r.

 – Powołano recenzentów i Komisję Egzaminacyjną w przewodach doktorskich mgr 
Magdaleny Oprządek (Studia Doktoranckie) oraz mgr. Dawida Szattena (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Zgodnie ze Statutem IGiPZ PAN oraz Regulaminem Rady Naukowej przyjęto spra-
wozdanie z działalności naukowej Instytutu w roku 2015 oraz zaakceptowano plan na 
rok 2017, a także zaopiniowano plan finansowy na 2016 r.

Przeprowadzono ocenę działalności naukowej 76 pracowników IGiPZ PAN za okres 
2014-2015. Komisja ds. oceny działała w następującym składzie: prof. dr hab. E. Roo-
Zielinska (przewodnicząca), dr Konrad Czapiewski, dr hab. Mariusz Kowalski, dr hab. 
Anna Kozłowska, dr hab. Piotr Rosik – członkowie. Wyniki prac tej komisji zostały prze-
kazane Dyrektorowi Instytutu do wykorzystania.

Wyłoniono kandydatów w następujących wyborach ogłoszonych przez PAN w 2016 r.:
 – członka krajowego PAN – prof. dr. hab. Marka Degórskiego, 
 – na członka Akademii Młodych Uczonych (kadencja 2017-2021) – dr. Marcina 
Stępniaka,

 – na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (kadencja 2017-2020) – 
prof. dr. hab. Jerzego Solona.

Pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. 
Marka Degórskiego w sprawie:
 – mianowania prof. dr. hab. Mirosława Błaszkiewicza na stanowisko profesora zwyczaj-
nego w IGiPZ PAN, 

 – przedłużenia na lata 2017-2018 obowiązku pełnienia funkcji kierowników następują-
cych Zakładów IGiPZ PAN:

Geoekologii i Klimatologii – prof. dr. hab. Markowi Degórskiemu
Geografii Miast i Ludności – dr. hab. Przemysławowi T. Śleszyńskiemu
Przestrzennego Zagospodarowania – prof. dr. hab. Tomaszowi Komornickiemu
Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego – prof. dr. hab. Jerzemu Bańskiemu
Badań Geośrodowiska – dr hab. Zofii Rączkowskiej
Zasobów Środowiska i Geozagrożeń – prof. dr. hab. Mirosławowi Błaszkiewiczowi.
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 – przedłużenia obowiązku pełnienia funkcji redaktorów naczelnych następujących 
wydawnictw Instytutu:

Przegląd Geograficzny – prof. dr. hab. Zbigniewowi Taylorowi 
Geographia Polonica – dr. hab. Markowi Więckowskiemu
Prace Geograficzne – prof. dr. hab. Grzegorzowi Węcławowiczowi
Monografie – prof. dr. hab. Markowi Degórskiemu
Europa XXI – prof. dr. hab. Tomaszowi Komornickiemu
Studia Obszarów Wiejskich – dr. Konradowi Czapiewskiemu. 

Pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski o przyznanie stypendiów naukowych MNiSW 
dla wybitnych młodych naukowców: dr Magdalenie Górczyńskiej, mgr  Jakubowi 
Szmydowi (w XI Konkursie) oraz dr Małgorzacie Kijowskiej-Strugale i dr Elizie 
Płaczkowskiej (wnioski składane na kolejną XII edycję tego Konkursu). Trzeba dodać, że 
w XI Konkursie stypendium dla wybitnych młodych naukowców uzyskała dr Magdalena 
Górczyńska. 

Uchwalono Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych. Wprowadzono zmiany w Statucie Instytutu, w Regulaminie 
oceny działalności naukowej pracowników IGiPZ PAN oraz w Regulaminie konkursu na 
stanowiska naukowe w IGiPZ PAN. 

Barbara Krawczyk
IGiPZ PAN, Warszawa



Redaktor Przeglądu Geograficznego uprzejmie dziękuje niżej wymienionym 
osobom, które w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. recenzowały materiały 
nadesłane do Redakcji.
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Informacja dla Autorów

Information for Authors see: www.igipz.pan.pl/home_en. ...

Przegląd Geograficzny publikuje oryginalne prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne 
(niebędące przyczynkami ani wstępnymi wynikami badań) z zakresu szeroko pojmowanej 
problematyki geograficznej i przestrzennego zagospodarowania kraju. Zapraszamy do współpracy 
z  naszym kwartalnikiem przez nadsyłanie wartościowych artykułów i notatek, materiałów 
dyskusyjnych, recenzji (w  tym oprogramowania geograficznego) oraz sprawozdań. Przestrzeganie 
poniższych zaleceń formalnych usprawni prace redakcyjne i przyczyni się do szybszej publikacji 
nadsyłanych materiałów. W korespondencji z Redakcją prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej 
(l.kwiat@twarda.pan.pl). 

Uwagi ogólne. Złożenie przez Autora tekstu do Przeglądu Geograficznego oznacza, że 
materiał nie jest przewidziany do druku ani nie był drukowany w innym wydawnictwie. Jest 
także jednoznaczne ze zgodą na jego rozpowszechnianie przez IGiPZ PAN w formie drukowanej 
i elektronicznej na licencji CC-BY.

Przesyłanie materiałów:
– drogą elektroniczną, z powklejanymi rycinami i tabelami, w łatwym do odczytania formacie (Word, 

ew. PDF, ale wówczas dane o autorze trzeba zamieszczać na osobnej stronie, a nie tytułowej 
artykułu) – w tej postaci zostaną skierowane do recenzji; 

– tradycyjną pocztą, jako wydruk komputerowy, w trzech egzemplarzach całości, łącznie z rycinami 
i tabelami. 

Opracowanie powinno być napisane zwięźle, ale jasno, w edytorze MS Word for Windows 
i mieć następującą objętość: artykuł – około 5000-5500 słów (łącznie z piśmiennictwem, przypisami, 
streszczeniem angielskim i tabelami); notatka i materiał dyskusyjny – maksymalnie do 4000 słów; 
recenzja i sprawozdanie – 800-1200 słów. Manuskrypt należy wydrukować jednostronnie z podwójną 
interlinią i szerokimi marginesami. Autorzy-obcokrajowcy proszeni są o nadsyłanie zweryfikowanych 
tekstów w języku angielskim, gdyż w tym języku będą publikowane ich prace.

Strona tytułowa. Na pierwszej stronie prosimy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku 
polskim, tytuł w języku angielskim, imię i nazwisko autora(-ów), afiliację, adres(y), e-mail(e), zarys 
treści (nie dłuższy niż 200 słów), słowa kluczowe. Nie więcej niż 6 słów kluczowych, podanych 
w osobnym wierszu, powinno dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej, 
oraz trzy inne. Dane autora(-ów) nie powinny pojawić się w innym miejscu pracy, gdyż jest ona 
anonimowo przesyłana do recenzentów.

Tekst (w wersji finalnej, nie tej przeznaczonej dla recenzentów) nie powinien zawierać 
wyróżnień ani podkreśleń. Śródtytuły, maksymalnie trzystopniowe, można zaznaczyć ołówkiem na 
marginesie. Prosimy o ograniczenie liczby i objętości przypisów do niezbędnego minimum. Przypisy, 
numerowane kolejno, należy umieścić na końcu artykułu. Ilustracji i tabel nie należy wklejać do 
tekstu, lecz drukować je na oddzielnych stronach. Proponowane miejsce ich zamieszczenia można 
zaznaczyć. 

Przy powoływaniu się na piśmiennictwo, należy podawać nazwisko autora oraz rok publikacji, 
a przy cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (1999, s. 5). W powołaniach na 
więcej prac tego samego autora, które ukazały się w tym samym roku stosuje się: (Bunge, 1987a, b). 
W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: (Marshall i Wood, 1995), a trzech i więcej 
autorów: (Ford i inni, 1996); w wykazie piśmiennictwa, jednakże, należy podać wszystkich autorów. 

Piśmiennictwo, ograniczone do literatury cytowanej, w porządku alfabetycznym, należy 
opracować bez skrótów, zgodnie z ostatnimi wydanymi zeszytami kwartalnika lub według opisu na 
stronie internetowej: www.igipz.pan.pl/przeglad-geograficzny.

W przypadkach wątpliwych (np. Occasional papers) prosimy podawać wszystkie dane 
bibliograficzne.



Tabele powinny być opracowane podobnie jak w bieżących zeszytach kwartalnika, w programach 
MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (w języku polskim i angielskim) 
i kolejny numer (u góry) oraz źródło danych (u dołu). Główka tabeli powinna być dwujęzyczna. 
Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp.

Ilustracje (dotyczy wersji końcowej, nie recenzowanej). Fotografie powinny być wykonane na 
odpowiednim poziomie technicznym, a mapy – zgodnie z zasadami kartografii. Wykresy, diagramy 
i mapy, opisane jako ryciny, powinny mieć jednolitą numerację; tytułów nie należy umieszczać na 
rycinach. Podpisy fotografii i rycin, w języku polskim i angielskim, powinny być zebrane na osobnej 
kartce. Objaśnienia oznaczeń (legendy), dwujęzyczne, należy zamieszczać na rysunkach, a nie 
w formie odsyłaczy do podpisu. Ryciny przygotowane komputerowo powinny być zapisane w formacie 
EPS, JPG ew. TIFF lub PDF. 

Streszczenie. Autor powinien dostarczyć streszczenie w języku angielskim, jeśli to możliwe – 
zweryfikowane przez native-speakera. Objętość streszczenia: 0,8-1,0 strony (400-500 słów). Osobno 
prosimy dołączyć zarys treści i słowa kluczowe przetłumaczone na język angielski, poprzedzone 
nazwiskiem autora i tytułem artykułu – ten fragment jest potrzebny do celów bibliograficznych 
i należy go zapisać jako oddzielny plik.

Procedura recenzowania. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły oryginalne 
i  przeglądowe, po wstępnej kwalifikacji formalnej dokonanej przez Redakcję. Każdy artykuł 
jest kierowany do nie mniej niż dwóch kompetentnych recenzentów, z  zachowaniem zasady 
poufności i dwustronnej anonimowości. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej 
jeden z recenzentów jest afiliowany w jednostce zagranicznej z siedzibą w innym kraju niż autor 
opracowania. Recenzenci na piśmie formułują swoje uwagi i zalecenia, a także końcowy wniosek, 
czy skierowane do nich opracowanie zasługuje na publikację. Autor otrzymuje recenzje z prośbą 
o ustosunkowanie się do uwag i dokonanie sugerowanych poprawek. Niezastosowanie się do nich 
wymaga pisemnego uzasadnienia. Ostateczną decyzję co do kwalifikacji materiału i terminu jego 
opublikowania podejmuje Redakcja.

Akceptacja materiału, zapis elektroniczny. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji 
i wprowadzeniu ewentualnych poprawek do artykułu lub notatki, autor dostarcza ostateczną 
wersję materiału w postaci wydruku wraz z zapisem cyfrowym; obie wersje muszą być identyczne. 
W  przypadku materiałów dyskusyjnych, recenzji i sprawozdań autor może dostarczyć plik za 
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź na CD. 

Korekta ogranicza się do poprawienia błędów technicznych, dlatego prosimy autorów 
o dostarczanie wyłącznie dopracowanych tekstów. Korekta powinna być wykonana i odesłana 
niezwłocznie. 

Pozostałe uwagi (szczegóły na: www.igipz.pan.pl/przeglad-geograficzny)
– Przekazanie pracy do druku oznacza, że po jej opublikowaniu właścicielem copyright staje się 

wydawca. Autor każdej publikacji jest proszony o wyrażenie zgody na upowszechnianie jej w formie 
cyfrowej.

– Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów. 
– Po wydrukowaniu, autor otrzymuje bezpłatnie 20 nadbitek artykułu, a po kilka egzemplarzy 

pozostałych materiałów. Na życzenie może też otrzymać plik PDF opublikowanego opracowania.

http://rcin.org.pl
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