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Przegl¹d Geologiczny – 2010 i 2011

Szanowni Czytelnicy!

Prze³om roku to zwykle czas podsumowañ, refleksji, postanowieñ na przysz³oœæ.
Warto wiêc zastanowiæ siê, jak wygl¹da³ nasz miesiêcznik w mijaj¹cym roku i co
nale¿a³oby zmieniæ, ¿eby rzeczywiœcie by³ wszechstronnym przegl¹dem stanu pol-
skiej geologii i porusza³ te najistotniejsze sprawy, którymi ¿yje nasze œrodowisko.

Zdaniem dr. Henryka Jacka Jezierskiego, G³ównego Geologa Kraju (Mente et
Malleo: Czy 2010 bêdzie rokiem odkryæ geologicznych w Polsce?, Prz. Geol., 58: 2)
wydarzeniem najwy¿szej rangi dla polskiej geologii w ubieg³ym roku by³ XXXVIII
Œwiatowy Kongres Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH), który od-
by³ siê w Krakowie, a najwa¿niejszymi wyzwaniami u progu 2010 r. by³y: kwestia

zasobów i mo¿liwoœci eksploatacyjnych niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego oraz wizja sk³adowania CO2 w
strukturach geologicznych. Staraliœmy siê, aby ta problematyka by³a obecna na naszych ³amach. Dwa wiosenne numery
(3 i 4/2010), zawieraj¹ce zbiór artyku³ów z konferencji pt. Niekonwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego w Polsce – gaz w

³upkach (shale gas) i gaz zamkniêty (tight gas) – Warszawa, 27.01.2010 (red. P. Poprawa) cieszy³y siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem, o czym œwiadczy chocia¿by rekordowa liczba wejœæ na nasz¹ stronê internetow¹. Czêœæ numeru
czerwcowego by³a poœwiêcona problemom spo³ecznej akceptacji sekwestracji CO2. Na kongres IAH przygotowano
dodatkowy numer Przegl¹du Geologicznego (9/1/2010), wydany w jêzyku angielskim (red. J. Ma³ecki). Zawiera³ on
podsumowanie strategii i dzia³alnoœci polskiej s³u¿by hydrogeologicznej, prezentacje ca³okszta³tu osi¹gniêæ polskiej
hydrogeologii, a tak¿e promocjê geoturystyczn¹ naszego kraju. Spotka³ siê z bardzo ciep³ym przyjêciem uczestników
kongresu.

W pozosta³ych numerach tematycznych opublikowanych w 2010 roku pojawi³y siê bloki:
� X Konferencja pt. Analityka w s³u¿bie hydrogeologii, geologii i ochrony œrodowiska – Warszawa, 21–22.10.2009

(red. I.A. Wysocka) – nr 1/2010;
� Geotermia w Polsce (red. A. Przybycin i A. Sadurski) – nr 7/2010;
� Jubileuszowy LXXX Zjazd PTG pt. Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochrona œrodo-

wiska bloku Gorzowa – Pojezierza Myœliborskiego – Szczecin, 11–14.09.2010 (red. P.H. Karnkowski i A. Pio-
trowski) – nr 8/2010;

� Seminarium naukowe pt. Antropogeniczne przekszta³cenia oœrodków gruntowych i skalnych – Warszawa,
6.10.2010 (red. Z. Frankowski) – nr 9/2/2010.

Nietrudno zorientowaæ siê, ¿e liczebnie przewa¿a³y artyku³y z geologii stosowanej. Jednoczeœnie widaæ bardzo
wyraŸnie, ¿e pojawienie siê szeregu nowych idei i odkryæ, zwi¹zanych np. z niekonwencjonalnymi z³o¿ami wêglowo-
dorów czy geotermi¹, nie by³oby mo¿liwe bez solidnego rozpoznania geologii regionalnej, sedymentologii, stratygra-
fii i tektoniki kluczowych obszarów i horyzontów geologicznych. Niech to bêdzie dla nas zachêt¹, ¿eby nasze
zdolnoœci, pasje i zainteresowania geologiczne wykorzystywaæ tam, gdzie mog¹ byæ one potrzebne spo³eczeñstwu.

Stosunkowo du¿a liczba bloków tematycznych (6 na 12 regularnych numerów) spowodowa³a, ¿e autorzy arty-
ku³ów naukowych czekali d³ugo, czasem nawet rok, na publikacjê swoich materia³ów. Zdajemy sobie sprawê z tej
uci¹¿liwoœci i obiecujemy, ¿e w nadchodz¹cym 2011 roku numerów tematycznych bêdzie mniej, przez co czas oczeki-
wania na publikacjê powinien ulec radykalnemu skróceniu.

Ze wszystkich dziedzin geologii tradycyjnie dominowa³y w Przegl¹dzie: paleontologia, geologia czwartorzêdu,
stratygrafia i tektonika. O sile polskiej paleontologii, która w 2009 roku by³a na jednym z czo³owych miejsc pod wzglê-
dem liczby tekstów w Przegl¹dzie, œwiadcz¹ zesz³oroczne (2010) publikacje w Nature czy Geology. Jest nam szczegól-
nie mi³o, ¿e autorzy artyku³ów w tych czasopismach wiele wyników swoich badañ opublikowali w³aœnie w naszym
miesiêczniku. Chcielibyœmy zamieszczaæ na naszych ³amach wiêcej artyku³ów przegl¹dowych, podsumowuj¹cych
stan wiedzy na dany temat, zw³aszcza ¿e cykl wydawniczy podrêczników akademickich nie nad¹¿a za postêpem wie-
dzy w naukach geologicznych. Pewn¹ rolê mog¹ tutaj pe³niæ recenzje ksi¹¿ek, które doœæ systematycznie do nas
nap³ywaj¹, które jednak nie mog¹ obj¹æ bardzo szerokiej tematyki. St¹d powsta³ pomys³ na wprowadzon¹ w 2010 r.
rubrykê Biblioteka PIG-PIB poleca, w której przedstawiamy przynajmniej czêœæ nowoœci na rynku ksi¹¿ek z dziedziny
nauk o Ziemi. Mamy nadziejê, ¿e polubili Pañstwo tak¿e inne nasze propozycje: Co w prasie piszczy oraz Gawêdy o

kamieniu. Ta ostatnia rubryka jest otwarta dla ka¿dego, zapraszamy do dzielenia siê wiedz¹ o wykorzystaniu ska³ w
architekturze i sztuce. Zapraszamy tak¿e do wspó³redagowania Kalejdoskopu Geologicznego – rubryki, któr¹ przezna-
czyliœmy na ciekawostki geologiczne i teksty o l¿ejszym charakterze, z atrakcyjn¹ szat¹ graficzn¹, niekoniecznie pisa-
ne zgodnie ze schematem artyku³ów naukowych.

Marzy nam siê sta³y k¹cik o charakterze geoturystycznym. Ju¿ teraz zapowiadamy planowany na kwiecieñ tego
roku monograficzny numer Przegl¹du Geologicznego poœwiêcony w ca³oœci geoturystyce i polskim geoparkom.

Rok 2011 zaczynamy z now¹ ok³adk¹, nieco zmodyfikowanym spisem treœci i uk³adem sta³ych dzia³ów. Chcemy,
aby Przegl¹d wygl¹da³ nowoczeœniej, a jego treœæ by³a bardziej przejrzysta. Od przysz³ego numeru wprowadzamy te¿
nowy dzia³, który poœwiêcimy polskim publikacjom geologicznym w najwa¿niejszych miêdzynarodowych czaso-
pismach naukowych.
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Nasi redaktorzy coraz czêœciej pe³ni¹ funkcjê reportersk¹ i dziennikarsk¹ – uczestniczymy w konferencjach,
samodzielnie opracowujemy materia³y do notatek w Przegl¹dzie. Promujemy nasze czasopismo, bior¹c udzia³ w
wydarzeniach ze œwiata geologii. Monitorujemy rynek pod wzglêdem ciekawostek geologicznych, jeŸdzimy na
wystawy tematyczne, pikniki, zjazdy, nawi¹zujemy wspó³pracê z ich organizatorami. Nasza dzia³alnoœæ przynosi
rezultaty – dostajemy korespondencjê z zapytaniami od badaczy, którzy wyra¿aj¹ chêæ pisania do Przegl¹du Geolo-

gicznego.
Chcemy byæ wszêdzie tam, gdzie dzieje siê coœ wa¿nego i ciekawego z tematu nauk o Ziemi. Poszerzamy zakres

naszych zainteresowañ, urozmaicamy nasz¹ gazetê o nowe rubryki oraz zamawiane tematy.
Jesteœmy w ka¿dej chwili do Pañstwa dyspozycji pod podanymi na stronie redakcyjnej adresami oraz telefonami.

Prosimy o dzielenie siê z nami wszelkimi uwagami oraz serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.

¯yczymy mi³ej lektury!

Jacek Grabowski & Anna Krokosz

Ryc. 1. Zmiany ok³adek Przegl¹du Geologicznego, pocz¹wszy od pierwszej w 1953 r. do ostatniej w 2010 r.


