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Do P.T. Czytelników, Autorów, Recenzentów 
oraz oficjalnych i „cichych” współpracowników 

Matematyki Stosowanej

Pierwszy zeszyt Matematyki Stosowanej (będziemy używać tu skrótu 
MS), ukazał się w 1973 roku, otwierając III serię Roczników Polskiego To-
warzystwa Matematycznego. Zgodnie z uchwałą X Zjazdu Matematyków 
Polskich (z roku 1970): „Postuluje się utworzenie czasopisma o charakte-
rze biuletynu zastosowań matematyki, które by służyło wymianie informacji 
o pracach prowadzonych w kraju . . .  oraz zawierałoby najnowsze informacje 
bibliograficzne.”

Głównym twórcą koncepcji tej serii był Marceli Stark. Przez blisko trzy 
dekady skład redakcji częściowo się wykruszał, był uzupełniany, a w części 
utrzymał się od pierwszego do ostatniego zeszytu.

Sądzimy, że MS realizowała wyżej wymienione koncepcje, okresami 
z większym lub mniejszym powodzeniem. Dla licznych młodych Autorów 
była miejscem pierwszych publikacji. Bywała wykorzystywana w procesie 
nauczania jako materiał na seminaria. Pojawiały się w niej zarówno publika-
cje oryginalnych wyników badań, jak i artykuły przeglądowe. Dopuszczenie 
publikacji w języku angielskim (od 1991 roku) rozszerzyło zapewne nieco 
grono potencjalnych Autorów.

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych zaznaczyła się poważnym spad-
kiem nadsyłanych prac i sądzimy, że nie jest to zjawisko dające się łatwo 
odwrócić. Rozumiemy Autorów, kierujących swe prace do renomowanych 
pism zagranicznych lub do szerzej kolportowanych i publikujących wyłącz-
nie oryginalne wyniki badań Applicationes Mathematicae. Rozumiemy me-
chanizmy utrudniające uzyskanie opracowań przeglądowych lub przekładów 
ważnych prac zagranicznych. Wobec większej dostępności materiałów zagra-
nicznych (także w internecie), potrzeba przekazywania informacji bibliogra-
ficznych wyraźnie zmalała.

Wydaje się, że dotychczasowa koncepcja III serii wyczerpała się. Redak-
cja w obecnym składzie nie potrafi przedstawić nowej koncepcji. O dalszym 
losie MS powinien zadecydować Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego.
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Kończąc naszą pracę w Redakcji MS chcemy wyrazić (chyba nie tylko 
we własnym imieniu) gorące podziękowania:

• autorom, recenzentom, oficjalnym i „cichym” współpracownikom, służą-
cym niejednokrotnie redakcji cennymi radami,

• członkom redakcji, z których -  raczej przykładowo -  przypominamy tu: 
Roberta Bartoszyńskiego (zmarłego w 1998 roku), Joachima Domstę, 
Beniamina Gołdysa, Bolesława Kopocińskiego, Andrzeja Sierocińskiego, 
Andrzeja Wakulicza, Ryszarda Zielińskiego.

• wydawcom, nadsyłającym nam materiały. Pragniemy wspomnieć tu 
Birkhauser Verlag, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne (WNT).
Chcemy wreszcie pożegnać się z Czytelnikami i życzyć Im wszelkiej po-

myślności w ich pracy zawodowej.

Andrzej Kiełbasiński i Krzysztof Moszyński

Warszawa 5 lipca 1999
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To readers, authors, referees, formal and 
informal co-workers of

Matematyka Stosowana— Applied Mathematics

The first issue of Matematyka Stosowana (we shall refer to it shortly MS) 
appeared in 1973, beginning the third series of Annals of Polish Mathemat-
ical Society (in accordance with resolution of the 10-th meeting of polish 
mathematicians in 1970:

“It is postulated to create a periodical of the bulletine character con-
cerning applications of mathematics, devoted to the exchange of informa-
tion about research conducted in Poland . . .  and containing the most recent 
bibliographical news.”

This series was conceptually worked out mainly by Marceli Stark, who 
was also its first chief editor. For nearly 3 decades the editorial staff become 
more and more reduced, partially replaced by other people, thought part of 
it stayed the same from the first to the last issue.

In our opinion MS has realized the above idea more or less successfully. 
For many young authors it was MS where they published their first papers. 
It has been used in didactics suppliyng matirial for seminars. There have 
been original results published there, as well as survay articles. Since 1991, 
when paper in English were allowed to be published there, the number of 
potential authors has increased.

In the second half of this decade the number of papers submitted de-
creased considerably and we think that this tendency may not be easily 
changed. We can understand the authors, who submit their papers to the 
highly evaluated foreign journals or to Applicationes Mathematicae, the pe-
riodical publishing original results exclusively, and having wider scope of 
readers. We can see that today it is difficult to get the survey articles or 
translations of important papers, because the foreign materials are now eas-
ily accessible (for instance by internet). This is also the reason why there is 
no demand for bibliographical information.

Therefore it seems that the original concept of 3-rd series has become 
outdated. The present editorial staff is not able to give the new concept. 
The future of the 3-rd series should be decided by the Meeting of the Polish 
Matematical Society.



Finishing our work in the Editorial Board of MS we would like to express 
our gratitude, also on behalf of our readers to:

• authors, referees, formal and informal co-workers who have often helped 
the editors with valuable advices,

• members of the Editorial Board. Among others let us recall here Robert 
Bartoszyński (died in 1998), Joachim Domsta, Beniamin Goldys, 
Bolesław Kopociński, Andrzej Sierociński, Andrzej Wakulicz, Ryszard 
Zielinski.

• publishing houses, sending us books for review. Let us mention in par-
ticular Birkhauser Verlag, Polish Scientific Publishing Hous (PWN) and 
Technical and Scientific Publishing Hous (WNT).
Finally we would like to wish our readers successes it their professional 

career.

Andrzej Kielbasiński i Krzysztof Moszyński

Warszawa July 5, 1999




