
Szanowni Czytelnicy!

W dniu 14 marca 2008 r. zosta³em powo³any przez
Ministra Œrodowiska, prof. Macieja Nowickiego na stano-
wisko redaktora naczelnego Przegl¹du Geologicznego.
Kierowanie miesiêcznikiem o tak bogatej tradycji zobo-
wi¹zuje. Przegl¹d pe³ni rolê czasopisma pañstwowej
s³u¿by geologicznej, trafia do szerokiego œrodowiska czy-
telników zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami nauk o Zie-
mi, od geologii „czystej”, akademickiej, poprzez geologiê
stosowan¹ i administracjê geologiczn¹, ale równie¿ do
mi³oœnika nauk o Ziemi, zbieracza skamienia³oœci czy
minera³ów, wreszcie ka¿dego geoturysty, zafascynowane-
go piêknem i bogactwem form geologicznych. Chcia³bym
tê formu³ê Przegl¹du podtrzymaæ. Bêdê stara³ siê, aby cza-
sopismo szybko reagowa³o na to, co dzieje siê nowego i
ciekawego we wszelkich dziedzinach geologii w Polsce i
poza naszym krajem. Przegl¹d powinien s³u¿yæ jako forum
wymiany pogl¹dów na temat stanu polskiej geologii i kie-
runków, w których powinniœmy pod¹¿aæ. Chcia³bym te¿,

aby w Przegl¹dzie mo¿na by³o znaleŸæ syntetyczne i
krytyczne artyku³y przedstawiaj¹ce najnowszy stan wie-
dzy na temat najwa¿niejszych teorii i modeli geologicz-
nych, zarówno tych wielkich, stanowi¹cych fundamenty
wspó³czesnej wiedzy o Ziemi, jak i tych nieco mniejszych,
wykraczaj¹cych jednak poza specjalnoœæ pojedynczego
badacza. Moja osobista refleksja naukowca jest taka, ¿e
zajêci g³ównie pisaniem projektów, raportów i publikacji
dedykowanych do listy filadelfijskiej, zapominamy o czy-
taniu, poprzestaj¹c czêsto na lekturze abstraktów pozycji
zwi¹zanych z w³asn¹ specjalizacj¹. Mo¿e Przegl¹d Geolo-

giczny stanie siê czasopismem, które czêœciowo wype³ni
lukê pomiêdzy podrêcznikami akademickimi a specjali-
stycznymi artyku³ami? Mo¿e zainspiruje jak¹œ, choæby
ma³¹, rewolucjê naukow¹? Mo¿e spowoduje, ¿e spojrzymy
œwie¿ym okiem na jakiœ stary problem?
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Absolwent Wydzia³u Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego (1987). W latach 1988–1989 asystent w
Zak³adzie (obecnie Instytut) Paleobiologii PAN, w la-
tach 1990–1994 asystent w Zak³adzie Geologii Histo-
rycznej i Regionalnej na Wydziale Geologii UW.

Od 1994 r. pracuje w Laboratorium Paleoma-
gnetycznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego
w Warszawie, gdzie uzyska³ stopieñ doktora nauk o
Ziemi za rozprawê o paleomagnetyzmie ska³ osadowych
w Tatrach. Specjalista w zakresie aplikacji metody paleo-
magnetycznej w ró¿nych dziedzinach badañ geologicz-
nych (stratygrafia, paleotektonika, diageneza).

Autor i wspó³autor 35 recenzowanych artyku³ów
naukowych dotycz¹cych paleomagnetyzmu ska³ tatrzañ-
skich, Gór Œwiêtokrzyskich, Lubelszczyzny, Sudetów,
a tak¿e Krasu Morawskiego i Spitsbergenu.

W latach 2000–2001 pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy
redaktora naczelnego Geological Quarterly. Od 2003
do 2007 r. by³ cz³onkiem rad redakcyjnych Geological

Quarterly i biuletynu Geofizyka. W latach 2002–2006
by³ kierownikiem Zak³adu Geofizyki PIG. Od 2008 r.
jest zastêpc¹ redaktora naczelnego Geological Quar-

terly.
¯onaty, ojciec dwójki dzieci (córka — 4 lata, syn —

2 lata).
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