Od Redakcji
W 1994 r. Fragmenta Floristica et Geobotanica, jedno z nielicznych, ogólnopolskich czasopism podzielono na dwie serie: anglo- i polskojęzyczną. W 2000 r. polskojęzyczna seria Fragmenta stała się samodzielnym pismem. Od tego momentu w jego
tytule widniał wyraz Polonica, już bez dotychczasowego uzupełnienia – series. Stało
się tak, aby podkreślić, że prace tu publikowane powstały w oparciu o materiały z Polski oraz, że czasopismo wydawane jest w naszym, rodzimym języku. Dzięki temu
zachowano też tytuł z prawie półwieczną tradycją, ponieważ seria angielskojęzyczna
została wówczas, czyli w 2000 r., przekształcona w nowe czasopismo o nazwie Polish
Botanical Journal.
Od tego czasu, chociaż pisma i prace wydawane i pisane po polsku zostały uznane,
z zupełnie niezrozumiałych powodów, za mniej wartościowe, plasując się gdzieś u dołu
przeróżnych list rankingowych, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, do Redakcji zaczęło napływać jeszcze więcej niż poprzednio tekstów. Wskutek tego, mimo że kolejne
tomy Fragmenta zwiększały swą objętość, terminy oczekiwania przez Autorów na druk
wydłużały się coraz bardziej.
Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwań polskiego środowiska botanicznego, aby
bodaj częściowo rozładować ten (w gruncie rzeczy miły sercu naszemu) natłok artykułów i notatek, zapadła decyzja, aby czasopismo ukazywało się nie – jak do tej pory – raz
w roku, ale dwa razy! Na wiosnę i w jesieni. Tak więc już w 2004 r. zostaną wydane
dwa kolejne (11 i 12) tomy Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.
W tym roku upłynęła kadencja Rady Redakcyjnej i Redakcji. Zmiany w składzie
Rady są niewielkie, aczkolwiek znalazły się w niej nowe osoby, które wyraziły zgodę
na współpracę przy redagowaniu czasopisma. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.
Kilka osób zrezygnowało z członkostwa z powodów osobistych, czego bardzo żałujemy i raz jeszcze w tym miejscu dziękujemy Im (niezależnie od oﬁcjalnych pism
dziękczynnych) za wieloletnią owocną i pożyteczną współpracę. Na szczęście, osoby
te są wśród nas, a nawet mamy ich obietnicę, że jeśli zajdzie gwałtowna potrzeba
– pomogą.
Jednakże jednego z nazwisk próżno by szukać w składzie nowej Rady. Ta osoba
nie będzie mogła już nigdy ocenić tekstu nadesłanego do druku. To Profesor Jerzy
Szweykowski! Długoletni – można powiedzieć od zawsze – członek Rady, odszedł nie
z własnej woli, ale wskutek nieszczęśliwego zrządzenia losu. Będzie nam brak Pana
Profesora i jego recenzji. Spokojnych, wyważonych, konstruktywnych i zawsze życzliwych dla autorów, co nie znaczy, że pozbawionych uzasadnionej krytyki. Z prawdziwym
żalem żegnamy Profesora Szweykowskiego na zawsze.
Nie zmienił się skład Redakcji, a zasady przygotowywania tekstów przez Autorów
nieznacznie tylko zmodyﬁkowano.
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Wciąż niezmienna, jak to już pisaliśmy przed czterema laty, pozostaje radość jaką
odczuwamy w Redakcji otrzymując materiały do publikacji. Cieszymy się, że nasze
czasopismo trwa, jest czytane i cenione przez polskich botaników. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza wstępujących dopiero na pierwsze szczeble drabiny kariery naukowej,
do publikowania na łamach Fragmenta wyników swych dokonań. Skoro bowiem „cała
wiedza jest przypomnieniem”, jak chce Thomas Hobbes, musimy nieustannie gromadzić zasoby, z których będziemy korzystać w przyszłości.
W Krakowie, 1 marca 2004 r.

Ludwik FREY
Redaktor

