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Wyróżnienie

W uznaniu  zasług  dla  rozwoju  polskiej  geografii  i  Polskiego  Towarzystwa  Geo-
graficznego,  Przegląd  Geograficzny  został  uhonorowany  przez  PTG  „Medalem 
Pamiątkowym wybitym z okazji przypadającego w 2018 roku Jubileuszu 100-le-
cia działalności oraz Roku Polskiej Geografii”. Przewodniczący PTG prof. dr hab. 
Antoni Jackowski wręczył Medal redaktorowi Przeglądu – prof. dr. hab. Zbignie-
wowi Taylorowi. Uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie 27 stycz-
nia 2018 r., w stulecie założenia Towarzystwa. W latach 1919–1953 Przegląd był 
organem PTG, od 1954 r. (t. 25) wydawany był przez Instytut Geografii PAN, od li-
stopada 1974 r. przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
a od kwietnia 1997 r. przez IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego PAN.

zt

Działalność Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w 2017 r.

W trzecim roku działalności Rady Naukowej IGiPZ PAN (kadencja 2015–2018) od-
były  się 4 posiedzenia w dniach: 8.03, 31.05, 11.10  i  13.12.2017  r.  Skład Rady 
w tym roku powiększył się do 39 osób. Nowym jej członkiem został dr hab. Stani-
sław Kędzia, a dr hab. Marek Więckowski zakończył swój urlop bezpłatny i został 
powołany w skład Rady Naukowej IGiPZ PAN.

Prowadzone w 2016 r. postępowanie o nadanie dr hab. Zofii Rączkowskiej ty-
tułu naukowego profesora nauk o Ziemi zakończyło się 15.09.2017 r. nominacją 
profesorską, a w grudniu została mianowana na stanowisko profesora zwyczajne-
go w IGiPZ PAN.

Poniżej wymieniono postępowania prowadzone na posiedzeniach Rady w 2017 r.
•  Zakończono  postępowanie  habilitacyjne  dr.  Stanisława  Kędzi  (Zakład  Ba-

dań Geośrodowiska IGiPZ PAN); rozpoczęte w 2016 r., zakończono 8 marca 
2017 r. nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie 
geografii (fizycznej).

•  Rozpoczęto postępowanie habilitacyjne dr Anny Kowalskiej (Zakład Geoeko-
logii i Klimatologii IGiPZ PAN) na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Dy-
namika roślinności starych lasów i wtórnych lasów porolnych w centralnej 
Polsce – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne.
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•  Rozpoczęto postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Wiejaczki (Zakład Badań 
Geośrodowiska  IGiPZ PAN) –  tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ dużych 
zbiorników zaporowych na środowisko geograficzne polskich Karpat.

•  Zakończono  7  przewodów  doktorskich  nadaniem  stopnia  doktora  nauk 
o Ziemi w zakresie geografii:
◦  mgr Sylwii Nowak (GfK Polonia), na podstawie przeprowadzonej 7 marca 

2017 r. obrony rozprawy doktorskiej pt. Czynniki kształtujące warunki ży-
cia w Piotrkowie Trybunalskim po transformacji ustrojowej,

◦  mgr. Mateuszowi Kramkowskiemu (Zakład Zasobów Środowiska i Geoza-
grożeń IGiPZ PAN) na podstawie przeprowadzonej 7 marca 2017 r. obrony 
rozprawy doktorskiej pt. Zapis zmian środowiska w świetle analiz geoche-
micznych i sedymentologicznych osadów jeziora Jelonek, Bory Tucholskie,

◦  mgr Magdalenie Oprządek (studia doktoranckie IGIPZ PAN) na podstawie 
przeprowadzonej 30 maja 2017 r. obrony rozprawy doktorskiej pt. Stan 
szaty roślinnej jako wskaźnik letniej presji turystycznej w otoczeniu Ka-
sprowego Wierchu,

◦  mgr. Dawidowi Szattenowi  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) na pod-
stawie przeprowadzonej 30 maja 2017 r. obrony rozprawy doktorskiej pt. 
Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy,

◦  mgr.  Marcinowi  Mazurowi  (Zakład  Geografii  Wsi  i  Rozwoju  Lokalnego 
IGiPZ PAN) na podstawie przeprowadzonej 11 października 2017 r. obro-
ny  rozprawy  doktorskiej  pt.  Metoda kartograficzna a percepcja treści 
mapy statystycznej,

◦  mgr  inż.  arch.  Dagmarze  Mliczyńskiej-Hajdzie  (Ministerstwo  Rozwoju 
Regionalnego)  na  podstawie  przeprowadzonej  10  października  2017  r. 
obrony rozprawy doktorskiej pt. Rewitalizacja w procesie zmiany miasta,

◦  mgr.  Jakubowi  Szmydowi  (Zakład Geoekologii  i  Klimatologii  IGIPZ  PAN) 
na podstawie przeprowadzonej 10 października 2017 r. obrony rozprawy 
doktorskiej pt.: Oddziaływanie fali orograficznej na warunki meteorolo-
giczne na północnym przedpolu Tatr.

•  Wszczęto 2 przewody doktorskie: mgr Natalii Zdanowskiej (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne) oraz mgr. Michała Konopskiego (Zakład Geografii Wsi 
i Rozwoju Lokalnego  IGiPZ PAN). Zatwierdzono tytuły  ich rozpraw doktor-
skich, powołano kopromotora, promotora oraz promotora pomocniczego.

•  Powołano recenzentów i komisję egzaminacyjną w przewodzie doktorskim 
mgr. Mariusza Goraja (Studia Doktoranckie).

•  Zamknięto przewody doktorskie na wniosek 2 uczestniczek Studiów Dok-
toranckich: mgr Magdaleny Jasińskiej i mgr inż. Małgorzaty Miłosz-Cielmy.

Zgodnie  ze  Statutem  IGiPZ  PAN  oraz  Regulaminem  Rady  Naukowej  przyję-
to sprawozdanie z działalności naukowej  Instytutu w 2016 r. oraz zatwierdzono 
uchwałą plan badań na rok 2018, a także plan finansowy na rok 2017.
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Pozytywnie zaopiniowano wnioski o przyznanie dr. Andrzejowi Affekowi i dr Ka-
tarzynie Wasak stypendium dla wybitnych młodych naukowców w XIII Konkursie 
MNiSW. Trzeba dodać,  że w XII Konkursie  takie stypendium otrzymała dr Alicja 
Bonk z Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN.

Powołano także przedstawicieli Rady Naukowej do Komisji Konkursowej na sta-
nowisko dyrektora IGiPZ PAN na kadencję 2018–2021 oraz dokonano niewielkich 
zmian w Regulaminie oceny działalności naukowej pracowników IGiPZ PAN, zgod-
nie z sugestiami Biura Prawnego PAN.

Przeprowadzono dyskusję nad projektem zmian w ustawach: o  zasadach fi-
nansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Barbara Krawczyk
IGiPZ PAN, Warszawa
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Andrzej Affek
Dorota Appenzeller
Artur Bajerski
Jerzy Bański
Marek Barwiński
Ewa Bednorz
Krzysztof Błażejczyk
Anna Cedro
Paweł Churski
Marta Derek
Aneta Drabek
Konrad Dramowicz
Wacław Florek
Krzysztof Fortuniak
Anna Golejewska
Grzegorz Gołembski
Elżbieta Gorczyca
Grzegorz Gorzelak
Katarzyna Grabowska
Małgorzata Gutry-Korycka
Krzysztof Gwosdz
Krystian Heffner
Marcin Hojan
Krzysztof Janc
Iwona Jażdżewska
Joanna Jędruszkiewicz
Cezary Kabała
Tomasz Kaczmarek
Wojciech Kisiała
Leszek Kolendowicz
Andrzej Kowalczyk
Robert Krzysztofik
Magdalena Kuchcik
Roman Kulikowski
Włodzimierz Kurek
Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Mieczysław Leśniok
Daniel Liberacki
Leszek Łęczyński

Mikołaj Madurowicz
Tomasz Michalski
Beata Namyślak
Tadeusz Niedźwiedź
Ewa Nowak
Anna Osiewalska
Rafał Ostrowski
Leszek Ośródka
Katarzyna Piotrowicz
Monika Płaziak
Zbigniew Podgórski
Marek Półrolniczak
Artur Radecki-Pawlik
Zofia Rączkowska
Andrzej Rosner
Jerzy Runge
Dariusz Sokołowski
Marcin Stępniak
Tadeusz Stryjakiewicz
Andrzej Szarata
Zbigniew Szeląg
Przemysław Śleszyński
Justyna Weltrowska
Grzegorz Węcławowicz
Joanna Wibig
Marek Więckowski
Waldemar Wilk
Jacek Wolski
Agnieszka Wypych
Czesław Wysocki
Łukasz Zaborowski
Elżbieta Zawadzka-Kahlau

Redaktor Przeglądu Geograficznego uprzejmie dziękuje niżej wymienionym oso-
bom, które w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. recenzowały artykuły nade-
słane redakcji

RECENZENCI
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Informacje dla Autorów

Prosimy o przesyłanie materiałów wyłącznie drogą elektroniczną na adres przegląd.geogra-
ficzny@twarda.pan.pl. Opracowanie powinno być napisane zwięźle, w edytorze MS Word 
for Windows i mieć następującą objętość: artykuł – do 6000 słów (łącznie z piśmiennictwem, 
przypisami, streszczeniem angielskim i tabelami), wyjątkowo nieco więcej; notatka i materiał 
dyskusyjny – do 4000 słów; recenzja i sprawozdanie – 800–1200 słów. Autorzy-obcokrajowcy 
proszeni są o nadsyłanie zweryfikowanych tekstów w języku angielskim.

Na pierwszej stronie artykułu 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 tre-
ści (nie dłuższy niż 200 słów), słowa kluczowe (w osobnym wierszu). Słowa kluczowe powinny 
dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej oraz maksymalnie trzy 
inne. Dane autora(-ów) nie powinny pojawić się w innym miejscu pracy, gdyż jest ona anoni-
mowo przesyłana do recenzentów.

Tekst artykułu należy przesłać z wstawionymi rycinami i tabelami. Pod rycinami wstawio-
nymi do tekstu należy umieścić tytuł w języku polskim, angielskim, ewentualnie obujęzyczne 
objaśnienia i źródło według wzoru:

Ryc. 7. Wędrujący blok w obrębie nieistniejącej wsi Mały Karłów
A – położenie bloku w wąwozie drogowym, B – ogólna sytuacja morfologiczna z charaktery-
styczną rynną za blokiem
A ploughing block in the non-existent village of Mały Karłów
A – location of the block in the road gully, B – general morphological situation, with a charac-
teristic furrow behind the block
Źródło: Duszyński i Parzóch (2016); zmienione / Source: Duszyński and Parzóch (2016); modified.

Inne przykłady zapisu źródła:
Źródło/Source: Duszyński i Parzóch (2016).
Opracowanie własne / Authors' own elaboration.

W przypadku tabel tytuł należy zamieścić nad tabelą, źródło poniżej. Główka oraz ew. tekst 
wewnątrz tabeli powinny być dwujęzyczne. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania 
wierszy i kolumn, itp. W komórkach tabeli nie powinny znajdować się znaki tabulacji (Tab) 
ani końca akapitu (Enter) – w razie potrzeby można korzystać ze znaku wymuszonego końca 
wiersza (Shift+Enter).
Prosimy o ograniczenie liczby i objętości przypisów do niezbędnego minimum. Przypisy, nu-
merowane kolejno, należy umieścić na końcu artykułu.
Równania powinny być wstawiane za pomocą edytora Microsoft Equation (domyślny w star-
szych wersjach Word, w nowszych dostępny poprzez: Wstawianie – Obiekt).

Powoływanie się na piśmiennictwo w tekście – przykłady:
(Nowak, 1999; Kowalski, 2000),
według A. Nowaka (1999, s. 5),
(Nowak i inni, 2005) – w przypadku trzech lub więcej autorów,
(Nowak, 1987a, b),
(Nowak i Kowalski, 2005).
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Piśmiennictwo, ograniczone do literatury cytowanej, w porządku alfabetycznym, należy 
opracować bez skrótów, według wzoru jak niżej.
• artykuły w czasopismach:
Grobelska H., 1999, Plejstocen Białorusi, Przegląd Geograficzny, 71, 4, s. 447–469.
• rozdziały w pracach zbiorowych:
Lowe M., Wrigley N., 1996, Towards the new retail geography, [w:] N. Wrigley, M. Lowe (red.), 
Retailing, Consumption and Capital: Towards the New Retail Geography, Longman, Burnt Mill, 
Harlow, s. 3–30.
• serie wydawnicze, książki, monografie:
Kiełczewska-Zaleska M., 1956, O powstawaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdań-
skiego, Prace Geograficzne, IG PAN, 5, Warszawa.
Ebdon D., 1995, Statistics in Geography, Blackwell, Oxford.
Mały słownik odmiany nazw własnych, 2002, red. A. Cieślikowa, Instytut Języka Polskiego 
PAN, Kraków.
Kozłowski S. (red.), 1988, Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław.

W wykazie piśmiennictwa należy podać wszystkich autorów. Konieczna jest zgodność między 
nazwiskami i rokiem publikacji w tekście i w wykazie piśmiennictwa.

Po uzyskaniu przez artykuł pozytywnych recenzji, ryciny i fotografie powinny być przysła-
ne w postaci osobnych plików posiadających numerację zastosowaną w tekście. Prefero-
wany format dla załączników graficznych to JPG (obrazy rastrowe) i EPS (obrazy wektorowe), 
ew. wersje edytowalne, jak CDR, PSD lub AI. Wymagana jest wysoka rozdzielczość rysunków 
i fotografii (min. 300 dpi w plikach rastrowych). Objaśnienia znaków legendy w języku polskim 
i angielskim można zamieścić w obrębie ryciny lub poza nią. Należy upewnić się, czy ryciny 
po przeskalowaniu do rozmiarów maksymalnie 12,5 (szerokość) x 20 cm (wysokość) będą 
wystarczająco czytelne. Zalecany krój czcionki dla napisów będących częścią grafiki to Calibri. 
Wszystkie obrazy powinny być zapisane w trybie kolorów CMYK lub w skali szarości.

Streszczenie. Autor powinien dostarczyć w osobnym pliku streszczenie w języku angielskim 
(summary), jeśli to możliwe – zweryfikowane przez native-speakera. Objętość streszczenia: 
około 0,8–1 strony (500–600 słów).

Abstrakt w języku angielskim. W osobnym pliku należy dostarczyć zarys treści i słowa klu-
czowe w języku angielskim, poprzedzone nazwiskiem autora wraz z afiliacją (jak na pierwszej 
stronie) i tytułem artykułu – ten fragment jest potrzebny do celów bibliograficznych i nie jest 
drukowany w Przeglądzie Geograficznym.

Akceptacja materiału. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadzeniu ewentualnych 
poprawek Autor dostarcza ostateczną wersję artykułu. Prosimy autorów o dostarczanie wy-
łącznie dopracowanych tekstów. Po złożeniu artykułu autor otrzymuje plik pdf do akceptacji. 
Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 6 dni, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaak-
ceptowaną przez autora. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej 
tekstów. Po wydrukowaniu autor otrzymuje bezpłatnie 10 nadbitek artykułu i plik pdf.
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