
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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Minister Œrodowiska
wydawca czasopisma specjalistycznego Przegl¹d Geologiczny
poszukuje kandydata na stanowisko redaktora naczelnego

Wymagania niezbêdne:
� doœwiadczenie w pracach dziennikarskich lub redakcyjnych,
� ukoñczone studia wy¿sze z zakresu geologii,
� doœwiadczenie w kierowaniu zespo³em,
� samodzielnoœæ i kreatywnoœæ w pracy,
� bieg³a obs³uga komputera (pakiet Microsoft Office, Internet),
� bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego,
� wysoka kultura osobista, zdolnoœæ do nawi¹zywania dobrych relacji z autorami i podwykonawcami.

Wymagania po¿¹dane:
� doœwiadczenie na stanowisku redaktora,
� znajomoœæ innych jêzyków obcych,
� wiedza z zakresu interdyscyplinarnych nauk przyrodniczych,
� znajomoœæ rynku wydawniczego.

Aplikacje zawieraj¹ce:
� ¿yciorys z danymi kontaktowymi,
� list motywacyjny,
� dokumenty potwierdzaj¹ce wykszta³cenie zawodowe oraz znajomoœæ jêzyków obcych,
� oœwiadczenie o spe³nianiu wymagañ okreœlonych w art. 25 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo pra-

sowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póŸn. zm.),
� oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie

z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.),
� oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na zatrudnienie w Pañstwowym Instytucie Geologicznym (dotyczy kandyda-

tów nie bêd¹cych pracownikami PIG),
nale¿y dostarczyæ do sekretariatu Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska

(pok. 149), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko redaktora naczelnego
Przegl¹du Geologicznego”, w terminie do dnia 29 lutego 2008 r. do godz. 1200.


