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Od redakcji 

 

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, 25 rocznik Problemów Klimatologii Polarnej. Ten tom różni 

się od tomów poprzednich. Różnica polega na dwuczęściowym jego układzie. W pierwszej, „jubileu-

szowej” części, tom zawiera przegląd dorobku z zakresie meteorologii i klimatologii polarnej poszcze-

gólnych polskich ośrodków badawczych, prowadzących stałe lub okazjonalne badania w Arktyce  

i Antarktyce. Niestety, nie wszystkie ośrodki, mimo monitów, nadesłały materiały. Zostały w tej części 

przedstawione również informacje na temat dwudziestu pięciu kolejnych Ogólnopolskich Seminariów 

Meteorologii i Klimatologii Polarnej (1991-2015) oraz „statystyczne” podsumowanie zawartości po-

przednich 24 tomów Problemów Klimatologii Polarnej (dalej „Problemów”). W statystyce tej uwzględ-

niono również liczby cytowań prac opublikowanych w „Problemach” w czasopismach znajdujących 

się na liście Web of Science oraz w polskiej literaturze naukowej. Wyniki przeprowadzonej kwerendy 

cytowań okazały się być nieoczekiwanie wysokie (patrz str. 105-118 tego rocznika). Ta „jubileuszowa” 

część tomu stanowi krótkie podsumowanie dwudziestopięcioletniej pracy polskich polarników-klima-

tologów, od momentu podjęcia trwałej współpracy między wszystkimi polskimi ośrodkami naukowymi 

prowadzącymi badania meteorologiczne, klimatyczne i hydro-klimatyczne w Arktyce i Antarktyce. 

Druga część rocznika 25 zawiera materiały merytoryczne – tak jak zazwyczaj artykuły i doniesienia 

naukowe prezentujące wyniki badań nad różnymi aspektami procesów klimatycznych i hydro-klima-

tycznych Arktyki i Antarktyki. 

Zmiany organizacyjne jakie zaszły w ostatnich kilku latach (likwidacja w 2012 roku Komisji Mete-

orologii i Klimatologii Komitetu Badań Polarnych PAN, likwidacja z początkiem roku 2015 Katedry 

Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Akademii Morskiej w Gdyni – wydawcy „Problemów” od 2001 

roku) wymusiły również zmiany w dotychczasowej edycji „Problemów”. Od 2015 roku wydawcą rocz-

nika Problemy Klimatologii Polarnej staje się Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Oznacza to, że 

obecny, 25 tom, jak i tomy następne będą firmowane przez nowego wydawcę. Zaszła również, od 

tego tomu Problemów Klimatologii Polarnej, zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego – funkcję 

tę przejęła dr hab. Anna Styszyńska, obecnie profesor Politechniki Gdańskiej, a jej zastępcą jest dr 

hab. Elwira Żmudzka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Przewodnicząca Stowarzyszenia 

Klimatologów Polskich. Nastąpiła również zmiana składu Komitetu Redakcyjnego.  

W toku jest kwestia przeniesienia na nowy serwer strony www Problemów Klimatologii Polarnej  

i pełnych treści wszystkich kolejnych tomów „Problemów”, tak, aby były one nadal dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych. Do chwili obecnej treści te są dostępne na stronie www pod adresem 

http://ocean.am.gdynia.pl/p_k_p/pkp_sg.htm. 

Ustępujący Komitet Redakcyjny dziękuje w tym miejscu licznym P.T. Recenzentom, za ich hono-

rową pracę nad krytyczną oceną nadsyłanych do Redakcji materiałów. Równie gorąco dziękujemy 

P.T. Recenzentom za bardzo często przekazywane w recenzjach Autorom nadsyłanych do Redakcji 

prac, ważkich i życzliwych sugestii, mających na celu podniesienie ich jakości. Mamy nadzieję, że 

również dalsza współpraca Recenzentów z Redakcją „Problemów” będzie układała się bez zakłóceń.  
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Wyrażamy nadzieję, że Problemy Klimatologii Polarnej nadal będą służyć polskim meteorologom, 

klimatologom i hydro-klimatologom zajmującym się stale lub okazjonalnie badaniami w najwyższych 

szerokościach geograficznych, jako forum przedstawiania wyników badań oraz wymiany myśli i po-

glądów, tak, jak działo się to przez ostatnie ćwierćwiecze.  

Za Komitet Redakcyjny Problemów Klimatologii Polarnej 

                                                                                                                     AAM 

  


