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Podziękowania

Setny zeszyt Fotonu – szesnaście lat prowokuje do refleksji. Dużo się zmieniło
w tym czasie. Przede wszystkim Internet zawitał pod strzechy, a w jego zasobach znalazło się wiele materiału użytecznego dla uczniów, studentów i nauczycieli. Foton też od paru lat posiada własną witrynę. Pomagamy nawigować
po Internecie, podpowiadamy, co jest ważne i ciekawe. Zachęcamy nasze koleżanki i kolegów fizyków by podjęli niełatwy i duży trud, i opracowywali artykuły dla uczniów. Artykuły zamieszczane w Fotonie przechodzą surową selekcję i krytykę recenzentów.
Chcemy wrócić do korzeni Fotonu, jako biuletynu Sekcji Nauczycielskiej
PTF, i na jego łamach inspirować dyskusje dydaktyczne. Nie ma w Polsce forum, gdzie takie dyskusje mogłyby mieć miejsce. Na pierwszy ogień wybraliśmy mechanikę kwantową. Redakcja nawet nie spodziewała się, że aż takie
emocje wśród nauczycieli i fizyków to wzbudzi.
Artykuły kierowane wprost do uczniów, zwłaszcza tych młodszych, będziemy zamieszczać w Neutrinie, które będzie towarzyszyć Fotonowi. Uważamy,
że to nasza misja.
Z przyjemnością możemy Państwu przekazać, że kolejne Przedszkole Fizyki, już krakowskie, cieszy się ogromną popularnością. Uczniowie są dosłownie
głodni rzetelnej wiedzy, a nie tylko rozrywki. W bawieniu fizyką mamy coraz
lepsze, i bardzo dobrze, rezultaty. Jednak te zastępy uczniów chętnych do ambitnej nauki wymagają specjalnej troski. Chcemy w tym Państwu pomagać.
Obecna Redakcja dziękuje wszystkim swoim byłym redaktorom, współpracownikom i autorom, zarówno tym bardzo młodym, jak i doświadczonym
i dystyngowanym. Dziękujemy cierpliwym i wnikliwym recenzentom. A przede
wszystkim dziękujemy naszym Czytelnikom – nauczycielom, studentom, uczniom i wszystkim sympatykom za liczną korespondencję i osobiste kontakty
z Redakcją. Mamy nadzieję, że nadal będziemy owocnie współpracować.
Redakcja Fotonu dziękuje Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej IF za rozpostarcie nad nim macierzyńskich skrzydeł. Dzięki tej
unikalnej dla uniwersytetów pomocy, Foton wykluł się z czterostroniczkowego
pisklątka w profesjonalny kwartalnik. Dzięki afiliacji przy WFAiIS UJ może
pozostawać zupełnie niezależnym pismem.
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