
Szanowni Pañstwo!

W czerwcu bie¿¹cego roku po¿egna³ redakcjê Przegl¹du Geologicznego redaktor naukowy dr hab. Stanis³aw Mazur.
W imieniu ca³ego zespo³u redakcyjnego PG sk³adam Panu Stanis³awowi Mazurowi serdeczne podziêkowania za Jego
wk³ad pracy na rzecz naszego czasopisma i ¿yczê powodzenia oraz pomyœlnoœci. Jednoczeœnie pragnê Pañstwa poinfor-
mowaæ, ¿e w dniu 31.07.2007 r. na stanowisko redaktora naukowego Przegl¹du Geologicznego zosta³ powo³any prof. UŒ,
dr hab. Jerzy ¯aba. Serdecznie witam Pana Profesora w naszym redakcyjnym zespole i ¿yczê owocnej wspó³pracy.

Z powa¿aniem
Iwona B. Litwin

Prof. UŒ, dr hab. JERZY ¯ABA

Absolwent geologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego (1973).
Stopieñ naukowy doktora nauk przyrodniczych (specjalnoœæ: mineralogia, petrografia i geoche-
mia) uzyska³ na Uniwersytecie Warszawskim w 1980 r., natomiast stopieñ doktora habilitowanego
w zakresie nauk o Ziemi (specjalnoœæ: geologia strukturalna) w Pañstwowym Instytucie Geologicz-
nym w Warszawie (2000). Od 1975 r. pracuje na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach. Jest auto-
rem lub wspó³autorem ponad 100 prac oraz kilkudziesiêciu opracowañ niepublikowanych, przede
wszystkim z zakresu petrologii, tektoniki, geologii strukturalnej i geologii regionalnej Masywu
Czeskiego (g³ównie Sudetów), bloków górnoœl¹skiego i ma³opolskiego oraz strefy szwu trans-
europejskiego. Czêœæ publikacji dotyczy problemów tektoniki fundamentu krystalicznego Afryki
Centralnej (tarcza tuareska), zjawisk wulkanicznych w rejonie ryftów wschodnioafrykañskich,
procesów geologicznych zachodz¹cych na obszarze kurylsko-kamczackiego ³uku wulkanicznego,
a tak¿e deformacji tektonicznych zwi¹zanych z aktywnoœci¹ po³udniowoamerykañskiej strefy

subdukcji. Niektóre prace zosta³y poœwiêcone surowcom mineralnym ziemi lubuskiej i zaznaczaj¹cym siê na tym obsza-
rze objawom deformacji glacitektonicznych, a tak¿e promieniotwórczoœci naturalnej ska³ krystalicznych i koncentracjom
radonu w glebach bloku karkonosko-izerskiego w Sudetach. Prowadzi³ badania naukowe w ró¿nych rejonach œwiata,
miêdzy innymi: w Czechach (1980, 1982–1985), gdzie bra³ udzia³ w realizacji czeskiego tematu rz¹dowego w zakresie
petrografii ska³ magmowych i metamorficznych Masywu Czeskiego; w Mongolii (1981), gdzie w ramach miêdzynarodo-
wej ekspedycji geologicznej prowadzi³ prace kartograficzne i poszukiwawcze z³ó¿ polimetali na pustyni Gobi (ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem miedzi) oraz w Algierii (1986–1987), gdzie jako generalny projektant bra³ udzia³ w pracach
kartograficznych i poszukiwawczych z³ó¿ polimetali w górach Hoggar na obszarze Sahary Centralnej. Badania geolo-
giczne prowadzi³ te¿, w ramach ró¿nych wypraw naukowych, na Krymie (Ukraina, 1991), Kaukazie i Kamczatce (Rosja,
1989 i 1991), w rejonie Kilimand¿aro, Ngorongoro i na Zanzibarze (Tanzania, 2004) oraz w Andach (Peru, 2006).

W latach 1991–2005 by³ wykonawc¹ b¹dŸ kierownikiem 6 projektów badawczych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Nauki i Informatyzacji oraz Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Bra³ udzia³ w realizacji 5 ró¿nych zadañ w ramach Projektu
Celowego Zamawianego KBN — Paleozoiczna Akrecja Polski (2001–2005). Obecnie jest wspó³wykonawc¹ projektu zle-
conego przez Ministerstwo Œrodowiska, realizowanego na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005–2007).
Od wielu lat bierze udzia³ w miêdzynarodowym projekcie badawczym EUROPROBE: TESZ, a od 2006 r. — w projekcie
dotycz¹cym utworzenia w Peru Parku Narodowego Kanion Colca, realizowanym we wspó³pracy z Universidad National
San Augustin w Arequipie oraz Sociedat Geológica del Perú w Limie. W 2007 r. by³ uczestnikiem miêdzynarodowego
grantu CEEPUS w Masaryk University w Brnie.

Na Wydziale Nauk o Ziemi UŒ prowadzi wyk³ady z geologii dynamicznej, tektoniki i geologii strukturalnej, wulkano-
logii (studia doktoranckie) oraz geoturystyki. Natomiast na Wydziale Techniki UŒ mia³ wyk³ady nt. Wp³yw budowy geo-
logicznej GZW na przekszta³cenia terenu. W latach 1989–1992 prowadzi³ wyk³ady oraz æwiczenia z geologii strukturalnej w
Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego, a w latach 2002–2003 wyk³ady z kartografii i geologii
strukturalnej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem skryp-
tu Petrologia ska³ metamorficznych (1986), wydanego we wspó³autorstwie z prof. K. Koz³owskim i prof. F. Fediukiem,
a tak¿e autorem i redaktorem naukowym Przewodnika po Dolnym Œl¹sku — Zbieramy minera³y i ska³y (1991), napisane-
go razem z prof. J. Janeczkiem i prof. K. Koz³owskim. W ramach popularyzacji wiedzy geologicznej wyda³ ksi¹¿kê Ilu-
strowany s³ownik ska³ i minera³ów (2003), której drugie, poprawione i uzupe³nione wydanie pt. Ilustrowana encyklopedia
ska³ i minera³ów (2006) jest obecnie w sprzeda¿y.

Od wielu lat wspó³pracuje z Pañstwowym Instytutem Geologicznym, bior¹c udzia³ w licznych inicjatywach badaw-
czych, a przede wszystkim prowadz¹c szczegó³owe analizy strukturalne próbek wiertniczych. Jest wspó³autorem projektów
scenariuszy trzech ekspozycji (Minera³y i ska³y, Magmatyzm, Metamorfizm) w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie.

Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego prof. Jerzy ¯aba pe³ni funkcjê kierownika Katedry Geologii Pod-
stawowej oraz kierownika Zak³adu Geologii Dynamicznej, Regionalnej i Geosynoptyki. Od wielu lat sprawuje obowi¹zki
opiekuna Studenckiego Ko³a Naukowego Geologów. Jest te¿ cz³onkiem Komisji Nauk Geologicznych przy Prezydium
Oddzia³u Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, sekretarzem Komitetu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie,
cz³onkiem Komisji Opracowañ Kartograficznych przy Ministrze Œrodowiska, wiceprzewodnicz¹cym Polskiego Towa-
rzystwa Geologicznego w Krakowie, cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Geological Quarterly w Warszawie, cz³onkiem
Zespo³u Redakcyjnego Annales Societatis Poloniae w Krakowie oraz cz³onkiem i wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia
Ochrony Krajobrazu Marmurowa Dolina w S³awniowicach.

Spoœród jego wielu zainteresowañ pozazawodowych do najwa¿niejszych nale¿¹ turystyka, sport (p³ywanie i kolar-
stwo) oraz fotografia. Jest zapalonym kolekcjonerem ska³ i minera³ów.


