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Kilka s³ów na pocz¹tek...
Szanowni Czytelnicy,
z dniem 23 kwietnia 2018 r. obj¹³em
funkcjê redaktora naczelnego Przegl¹du
Geologicznego, czasopisma o ponad 60-letniej tradycji wydawniczej. Jak to czêsto w ¿yciu bywa, historia lubi siê powtarzaæ, a w moim przypadku jest to powrót
do redakcji po ponad 17 latach przerwy.
Cieszê siê, ¿e z dawnego sk³adu redakcyjnego pozosta³y dwie bardzo kompetentne osoby: pani
Magdalena Mizerska i pan Jacek Œniegowski. Tworz¹ Oni
wraz z pani¹ Ew¹ W³odarczyk zgrany zespó³, co dobrze
rokuje na przysz³¹ wspó³pracê.
Tak siê sk³ada, ¿e przysz³o mi ponownie pe³niæ funkcjê
redaktora naczelnego w okresie nowej, dynamicznej transformacji spo³ecznej i gospodarczej oraz prac nad reorganizacj¹ pañstwowej s³u¿by geologicznej w Polsce. Kolejne
wyzwanie stanowi sfera naukowa, w której obserwuje siê
zacieranie granic miêdzy klasycznymi naukami na rzecz
interdyscyplinarnych kierunków badawczych, z czym wi¹¿e
siê koniecznoœæ odpowiedniego doboru redaktorów dzia³owych i recenzentów. Wymienione elementy bêd¹ mia³y
decyduj¹cy wp³yw na w³aœciwy kszta³t czasopisma i jednoczeœnie ukierunkowanie pracy zespo³u redakcyjnego.
Maj¹c okreœlon¹ wizjê rozwoju czasopisma od strony
redakcyjnej i merytorycznej, nie mo¿na zapomnieæ o informacyjnym i popularyzatorskim jego charakterze, adresowanym do szerokiej rzeszy geologów i przedstawicieli
dyscyplin pokrewnych. Z tego wzglêdu bêdê siê stara³
wprowadzaæ stopniowe zmiany w szacie graficznej i treœci
Przegl¹du Geologicznego, nie zaprzepaszczaj¹c jednoczeœnie dorobku moich poprzedników. Liczê na wsparcie
ca³ego zespo³u, Rady Redakcyjnej i redaktorów dzia³owych, ale tak¿e Ministerstwa Œrodowiska i dyrekcji
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz czytelników czasopisma.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym w imieniu redakcji
podziêkowaæ dotychczasowym redaktorom dzia³owym oraz
cz³onkom Rady Redakcyjnej Przegl¹du Geologicznego za
wieloletni¹ wspó³pracê oraz ¿yczyæ wszystkim sukcesów
w ¿yciu prywatnym i zawodowym.

Profesor dr hab. Zdzis³aw M. Migaszewski jest absolwentem Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
w specjalnoœci geochemia mineralogia i petrologia. Studia
podyplomowe i doktoranckie odby³ na obecnym Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego z dziedziny nauk o Ziemi w dyscyplinie
geologia. W 2009 r. otrzyma³ tytu³ naukowy profesora
równie¿ w tej samej dyscyplinie. By³ wieloletnim pracownikiem Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Kielcach,
a nastêpnie Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego. Od 1999 r. pracuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – obecnie na etacie
profesora zwyczajnego w Zak³adzie Geochemii i Ochrony
Œrodowiska Instytutu Chemii. W latach 2002–2016 by³
zastêpc¹ dyrektora ds. naukowych, a nastêpnie dyrektorem
tego instytutu. Jest autorem kilkunastu dokumentacji z³ó¿
kopalin sta³ych w Górach Œwiêtokrzyskich i Afryce Pó³nocnej. Kierowa³ licznymi grantami krajowymi (KBN,
NCN) i dwoma polsko-amerykañskimi projektami badawczymi. Prowadzi³ badania petrograficzne wêgli kamiennych w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym (praca doktorska),
ska³ osadowych i utworów hydrotermalnych regionu œwiêtokrzyskiego, litostratygraficzne dewonu wêglanowego
NE obrze¿enia GZW i mineralizacji kruszcowej w rejonie
Myszków-Mrzyg³ód. W jego dorobku s¹ liczne publikacje
krajowe i zagraniczne (z listy A MNiSW), dotycz¹ce
ró¿nych zagadnieñ metodologicznych i genezy ska³ oraz
wp³ywu czynników œrodowiskowych i antropogenicznych
na chemizm wód, gleb, osadów wodnych i biowskaŸników
roœlinnych. W swoich badaniach ³¹czy analizy chemiczne,
mineralogiczne i izotopowe, czego najlepszym przyk³adem
s¹ ostatnio prowadzone badania procesów powstawania
kwaœnych wód kopalnianych i ich wp³ywu na œrodowisko
przyrodnicze. Wypromowa³ ponad 100 magistrów, licencjatów i in¿ynierów oraz trzech doktorów, z których jeden
posiada obecnie tytu³ profesora w dyscyplinie geologia. Od
2016 r. pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej
PIG-PIB. Jest pasjonatem wycieczek pieszych, historii,
archeologii oraz fotografii.
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