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Do członków Komitetu Redakcyjnego
i przyjaciół Wiadomości Matematycznych:

Szanowni Państwo,
Po kilkunastu latach pracy na stanowisku Redaktora WM i przejściu na
uniwersytecką emeryturę uznałem, że trzeba ustąpić pola młodszym. Prezes
PTM, prof. Stefan Jackowski, przyjął moją dymisję, a Walne Zgromadzenie PTM w Gdańsku powołało nową Redakcję i nowy Komitet Redakcyjny.
Ciągłość została jednak zachowana, moim następcą został bowiem dotychczasowy Zastępca Redaktora, prof. Tadeusz Nadzieja, a nowy Komitet Redakcyjny ma niepusty przekrój z poprzednim.
Życząc nowemu Redaktorowi i nowemu Komitetowi Redakcyjnemu powodzenia i wytrwałości, pragnę jednocześnie podziękować dotychczasowym
członkom Komitetu i przyjaciołom za kilkanaście lat współpracy i wspólny
wysiłek wydania dwunastu tomów Wiadomości, poczynając od tomu 31
(1995), a kończąc na właśnie oddanym do druku tomie 42 (2006). Nie wszystkie zamiary udało się nam zrealizować, wydaje się wszakże, że utrzymaliśmy
przyzwoity poziom naszej serii roczników PTM. Duża w tym zasługa kolejnych Prezesów PTM, seria nasza bowiem nie była dotowana przez KBN
i jego prawnych następców, a zatem mogła być ﬁnansowana jedynie ze
skromnego budżetu PTM. I była, dzięki czemu mogliśmy co roku oddawać
w ręce członków PTM kolejny tom.
Nie udało się zrealizować planu omówienia każdego z dziesięciu problemów milenijnych w osobnym artykule, nie udaje się przedstawianie wszystkich laureatów ważniejszych nagród (medale Fieldsa, nagroda Abela itp.),
za mało mieliśmy materiałów z niektórych ośrodków krajowych, nie każdy
zmarły a wybitny matematyk polski doczekał się rzetelnego opracowania.
Może byliśmy za mało energiczni, ale ze strony potencjalnych autorów często, zbyt często spotykaliśmy się z odmową. Wszyscy jesteśmy zapracowani,
ale niektórzy otwarcie przyznawali, że pisanie dla Wiadomości byłoby dla
nich stratą czasu, nie przyniosłoby bowiem punktów w międzynarodowych
rankingach, ani uznania u pracodawcy. Tym większą winniśmy wdzięczność
tym autorom, którzy swego czasu nie pożałowali i dzięki którym ukazało
się w Wiadomościach sporo interesujących artykułów. O ich poziomie może
świadczyć spora lista próśb ze świata o zgodę na cytaty, a nawet przekłady
całych artykułów.

Utrzymaliśmy wszystkie podstawowe działy, z których najważniejszy jest
niewątpliwie dział artykułów, a nadto Krótkie Informacje, Listy do Redakcji, Recenzje. Dodaliśmy też dział nowy: Z Żałobnej Karty. W dziale artykułów ukazało się kilka świetnych przeglądów oraz sporo ważnych i ciekawych
materiałów historycznych, Krótkie Informacje dopracowały się przejrzystej
i wyrazistej formuły, dzięki czemu stały się swoistą kroniką i kopalnią wiadomości dla przyszłych badaczy, ciekawe były niektóre Listy do Redakcji.
Wobec braku szerszego zainteresowania czuliśmy się natomiast zmuszeni zrezygnować z działu Zadania, a za słaby punkt naszej działalności uważamy
dział Recenzji, których było za mało i którym brakowało wyraźnej i w miarę
jednolitej formuły.
Mimo opisanych trudności i własnych słabości wydaje mi się, że zaufania,
jakim nas przed laty obdarzono powierzając nam Wiadomości, nie zawiedliśmy. Rozstając się teraz z pracą redakcyjną, raz jeszcze zatem dziękuję za
udzielaną mi w przeszłości pomoc i wsparcie.
Z koleżeńskim pozdrowieniem

