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Po rocznej pracy na stanowisku redak-
tora naczelnego Przegl¹du Geologicznego

pragnê serdecznie podziêkowaæ wszyst-
kim Pañstwu zwi¹zanym z moj¹ ide¹
kszta³towania nowych kierunków w cza-
sopiœmie. Dziêkujê przede wszystkim
Autorom, którzy odpowiadaj¹c na moje
zaproszenia pisali do Przegl¹du... intere-
suj¹ce artyku³y, oraz wszystkim Goœciom

czasopisma udzielaj¹cym wywiadów. Jestem bardzo
wdziêczna Recenzentom, którzy bardzo mi pomagali w
zadbaniu o wysoki merytoryczny poziom publikowanych
prac, oraz Czytelnikom, którzy ¿yczliwie wspomagali
realizowanie moich zamierzeñ s³owami zachêty i otuchy.
Sk³adam podziêkowania ca³emu zespo³owi redakcyjnemu,
którego geologiczne i edytorskie przygotowanie sta³o na
stra¿y szerokiego i kompetentnego propagowania geologii
w kraju i na œwiecie. Niezwykle cenn¹ i pomocn¹ by³a zarów-
no wspó³praca z redaktorem naukowym, jak i cz³onkami
Komitetu Redakcyjnego Przegl¹du Geologicznego, na któ-
rych pomoc i wsparcie zawsze mog³am liczyæ. Dziêkujê
równie¿ weryfikatorom tekstów dbaj¹cych o wysoki poziom
materia³ów anglojêzycznych. S³owa wdziêcznoœci kierujê
do Dyrekcji Pañstwowego Instytutu Geologicznego za
wyposa¿enie redakcji w nowy sprzêt komputerowy, a do
Ministra Œrodowiska za przyznanie dodatkowych fundu-
szy na zwiêkszenie nak³adu Przegl¹du Geologicznego.

Dzia³alnoœæ w Przegl¹dzie Geologicznym

Przyjmuj¹c stanowisko redaktora naczelnego Przegl¹du

Geologicznego podjê³am siê sprostaæ postawionym sobie
wyzwaniom (Redakcja, 2007). Przystêpuj¹c do realizacji
zamierzonych planów mia³am na uwadze ponad piêædzie-
siêcioletni¹ bogat¹ historiê czasopisma i olbrzymi wk³ad
pracy, jaki w³o¿ono przez dziesiêciolecia w kszta³towanie
wizerunku Przegl¹du... (Mizerski, 2003; Peryt, 2003; Zno-
sko, 2002). Realizacja mojego programu mia³a na celu roz-
wijanie i doskonalenie tego, co ju¿ wczeœniej zosta³o
wypracowane. Chcia³am jednak, aby Przegl¹d Geologiczny

odgrywa³ znacznie wiêksz¹ rolê w popularyzowaniu geolo-
gii w spo³eczeñstwie. Kiedy zakoñczy³a siê ustanowiona w
statucie tego czasopisma piêcioletnia kadencja powo³anego
w 2000 r. komitetu redakcyjnego, na jego miejsce zapro-
si³am do wspó³pracy naukowców, przedstawicieli przed-
siêbiorstw i spó³ek oraz administracji geologicznej
(Mizerska, 2007). Uwa¿a³am, ¿e Przegl¹d Geologiczny
powinien integrowaæ œrodowisko geologiczne i dziedziny
pokrewne nie tylko poprzez publikacje zespo³ów badaw-

czych, ale przede wszystkim przez wspó³pracê z przedstawi-
cielami jednostek terenowych, przedsiêbiorstw i spó³ek geo-
logicznych. Konsekwentnie wprowadza³am stopniowe
zmiany, by czasopismo zawiera³o informacje dotycz¹ce
szerokiego œrodowiska geologicznego w Polsce i by³o
czytane przez znacznie szersze grono odbiorców. W Prze-

gl¹dzie... pojawi³y siê wa¿ne artyku³y dotycz¹ce spraw
zwi¹zanych z geologi¹ w powiatach, a dystrybucja bez-
p³atnych egzemplarzy, zaproponowanego przeze mnie
zwiêkszonego nak³adu czasopisma, zosta³a skierowana do
geologów powiatowych.

Niezwykle wa¿ne by³o dla mnie to, aby Przegl¹d Geolo-

giczny sta³ siê pierwszym pismem donosz¹cym o osi¹gniê-
ciach geologicznych, z którego informacji powinny chcieæ
czerpaæ inne czasopisma. Utworzenie nowego dzia³u
Odkrycia z abstraktem w jêzyku angielskim mia³o równie¿
za zadanie przekazywaæ doniesienia zrozumia³e dla Czy-
telników zagranicznych. Mo¿liwoœæ publikowania takich
prac mia³a byæ te¿ zachêt¹ dla m³odszych geologów podej-
muj¹cych autorski wysi³ek.

Wed³ug moich d¹¿eñ Przegl¹d Geologiczny mia³ staæ
siê prawdziwie, jak sugeruje podtytu³ czasopisma, pismem
Pañstwowej S³u¿by Geologicznej. Mia³ informowaæ o
istotnych wydarzeniach dziej¹cych siê w szeroko pojêtej
geologii w kraju. Efektem tego zamierzenia by³a rubryka
Przegl¹d… w wydarzeniach, w której mo¿na by³o œledziæ
obecnoœæ Przegl¹du... wszêdzie tam, gdzie dzia³y siê
wa¿ne rzeczy dotycz¹ce geologii.

Wiêksze rozpowszechnienie i ugruntowanie pozycji
Przegl¹du Geologicznego widzia³am w urozmaiceniu wize-
runku czasopisma poprzez m.in. zamieszczanie na jego
³amach ciekawych wywiadów i felietonów. Kolejne zmiany
w PG, z listy moich zamierzeñ, mia³y byæ realizowane w
przysz³oœci.

Chc¹c zaradziæ doœæ znacznym ograniczeniom œrod-
ków finansowych na publikacjê PG do³o¿y³am wszelkich
starañ, by zdobyæ dodatkowe fundusze wspomagaj¹ce
wydawanie czasopisma, st¹d m.in. pomys³ na zamieszcza-
nie p³atnych reklam w Przegl¹dzie... i moje pomyœlne,
trwaj¹ce uzgodnienia dotycz¹ce z³o¿onej oferty na za-
mieszczanie w PG p³atnych og³oszeñ bran¿owych przez
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Warto by³o wnieœæ ogrom pracy dla dalszego rozwoju
Przegl¹du..., przy pe³nej aprobacie i zadowoleniu dyrekcji
Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz g³ównego geolo-
ga kraju. Moja redakcyjna praca i zaanga¿owanie ca³ego
redakcyjnego zespo³u zosta³o docenione. W 2007 r. ca³emu
zespo³owi zosta³a przyznana Nagroda Specjalna Dyrektora
PIG za osi¹gniêcia w upowszechnianiu geologii. Wytypo-
wani przeze mnie redaktorzy z redakcyjnego zespo³u
Przegl¹du Geologicznego zostali równie¿ wyró¿nieni
odznak¹ Zas³u¿ony dla Polskiej Geologii.
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Zakoñczenie

Moja przygoda z Przegl¹dem Geologicznym zakoñczy³a
siê nagle i niespodziewanie. To smutne, ¿e powody decyzji
nowo powo³anego g³ównego geologa kraju o moim odwo³aniu
by³y, nie tylko w moim odczuciu, czysto polityczne (a ja
jestem apolityczna). Przypisanie mi stosowania cenzury w
stosunku do Autorów, którzy usi³owali wymóc na redakcji
mo¿liwoœæ publikowania treœci nieprawdziwych i rani¹-
cych innych uczucia, by³o wysoce nie na miejscu2. Czaso-

pismo zawsze by³o otwarte dla polemik na odpowiednim
dla Przegl¹du Geologicznego edytorskim i merytorycz-
nym poziomie. Dba³am o to ja i Recenzenci, na których
zawsze mog³am liczyæ w chwilach wahania podczas podej-
mowania decyzji, zawsze zgodnej z utrzymaniem dobrego
wizerunku tego poczytnego czasopisma.
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2Autorami tymi s¹ g³ówny geolog kraju Henryk Jacek
Jezierski (o czym wspomnia³ w wywiadzie — patrz Prz. Geol.,
vol. 56, nr 1, str. 5–6) i przewodnicz¹cy Rady Naukowej Pañ-
stwowego Instytutu Geologicznego, prof. Krzysztof Jaworowski
(patrz Prz. Geol., vol. 56, nr 1, str. 37) — przyp. M. Mizerskiej.


