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Jubileusz 60-lecia TROL, obchodzony w PIMR
dnia 4 grudnia 2014 r.

Wyst¹pienie Redaktora Naczelnego
prof. dr. hab. in¿. Czes³awa Waszkiewicza

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2015

Panie Przewodnicz¹cy, Szanowni Pañstwo,

W kwietniu br. minê³o 60 lat od wydania pierwszego numeru
czasopisma „Maszyny Rolnicze”, którego kontynuatorem jest
czasopismo wydawane pod obecnym tytu³em „Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leœna”.

W artykule wstêpnym pierwszego zeszytu czasopisma
„Maszyny Rolnicze”, przygotowanym przez in¿. Eugeniusza
Szatkowskiego, napisano: „

”. Deklaracja ta, bez wzglêdu na zmiany
tytu³u, towarzyszy³a przez ca³y okres wydawania czasopisma.

Pomys³ utworzenia czasopisma powsta³ w 1953 roku w Kole
SIMP przy istniej¹cym wówczas Centralnym Zarz¹dzie Przemys³u
Maszyn Rolniczych, na wniosek prezesa Ko³a mgr. in¿. Rudolfa
Gerke. W uchwale o powo³aniu czasopisma zapisano, ¿e ma ono
omawiaæ bie¿¹ce i perspektywiczne problemy zarówno w pro-
dukcji, jak i we wdra¿aniu mechanizacji pracy w rolnictwie”. Na
redaktora naczelnego czasopisma „Maszyny Rolnicze” zosta³
powo³any in¿. Bogdan Andrzejewski. „Maszyny Rolnicze”
pocz¹tkowo by³y wydawane jako kwartalnik, zaœ od pocz¹tku 1959
roku do koñca wrzeœnia 1961 roku jako dwumiesiêcznik. W tym
okresie wszystkie prace redakcyjne, wydawnicze oraz kolporta¿
by³y prowadzone przez Simpowców spo³ecznie.

W tym samym czasie nast¹pi³a zmiana na stanowisku redaktora
naczelnego. W roku 1957 nowym redaktorem naczelnym zosta³
mgr in¿. Rudolf Gerke, który kierowa³ czasopismem do koñca maja
1987 roku.

W 1961 roku czasopismo zosta³o dostrze¿one przez dyrektora
Wydawnictw Czasopism Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej mgr. in¿. Jana Czarnowskiego i redaktora naczelnego
„Mechanika” mgr. in¿. Henryka Chmielewskiego, efektem czego
by³a ich wizyta w redakcji z propozycj¹ w³¹czenia
dwumiesiêcznika „Maszyny Rolnicze” do Wydawnictw
Czasopism Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Propozycja ta zosta³a przyjêta przez redakcjê, w wyniku czego
diametralnie poprawi³y siê warunki wydawania czasopisma.
W tym samym roku nast¹pi³o po³¹czenie przemys³u maszyn
rolniczych z przemys³em ci¹gnikowym, co spowodowa³o zmianê
dotychczasowego tytu³u czasopisma na „Maszyny i Ci¹gniki
Rolnicze” i pod nowym tytu³em zaczê³o ukazywaæ siê jako
miesiêcznik.

Równolegle z pocz¹tkiem wydawania czasopisma Zarz¹d Ko³a
SIMP wyst¹pi³ z wnioskiem do Zarz¹du G³ównego SIMP o po-
wo³anie nowej sekcji pod nazw¹ Sekcja Maszyn Rolniczych.
Wniosek ten spotka³ siê z akceptacj¹ zarz¹du G³ównego SIMP,
a organem nowopowsta³ej Sekcji Maszyn Rolniczych sta³o siê
czasopismo „Maszyny Rolnicze”. W celu œciœlejszego zwi¹zania
czasopisma z Sekcj¹ Maszyn Rolniczych, na jednym z póŸ-
niejszych posiedzeñ Sekcji zosta³a podjêta uchwa³a, aby redaktor
naczelny „Maszyn Rolniczych” zosta³ sta³ym cz³onkiem zarz¹du
Sekcji. Zmianie tytu³u czasopisma towarzyszy³o równie¿ prze-
kszta³cenie Sekcji Maszyn Rolniczych w Sekcjê Maszyn i Ci¹-
gników Rolniczych Zarz¹du G³ównego SIMP. Uchwa³a Sekcji
Maszyn Rolniczych dotycz¹ca udzia³u redaktora naczelnego w Za-
rz¹dzie Sekcji jest nadal realizowana, a organem Sekcji Maszyn
i Ci¹gników Rolniczych jest „Technika Rolnicza Ogrodnicza
Leœna”.

W 1962 roku zosta³a powo³ana pierwsza Rada Programowa, na
czele której stan¹³ prof. dr Roman F¹fara. Rada programowa
skupi³a w swym gronie wybitnych naukowców i specjalistów.

G³ównym celem czasopisma jest
pog³êbianie wiedzy technicznej i propagowanie postêpu w prze-
myœle maszyn rolniczych

Kolejnymi przewodnicz¹cymi Rady Programowej byli: prof. dr
Henryk Bernacki, in¿. Stanis³aw Rubaj, mgr in¿. Aleksander
Pruszkowski, prof. dr Zdzis³aw Koœmicki, prof. dr hab. Jerzy
Wiêsik i obecnie ponownie prof. dr Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c. To
oni pomagali w kszta³towaniu merytorycznego poziomu
czasopisma, zg³aszali propozycje autorskie i s³u¿yli poparciem
w trudnych chwilach. Za ich wk³ad pracy i pomoc niesion¹
czasopismu sk³adam serdeczne podziêkowanie.

Z dniem 1 czerwca 1987 roku zosta³em powo³any na
stanowisko redaktora naczelnego „Maszyn i Ci¹gników
Rolniczych” i funkcjê tê pe³niê do chwili obecnej. W celu
utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma
zosta³a wprowadzona zasada recenzowania oryginalnych tekstów
autorskich, w wyniku czego „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze” zosta³y
uznane przez Centraln¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹ ds. Kadr Nau-
kowych. Od czasu wprowadzenia systemu oceny czasopism
naukowych czasopismo znajduje siê równie¿ na kolejnych listach
rankingowych Komitetu Badañ Naukowych, a nastêpnie Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

W zeszycie jubileuszowym nr 3/1989 wydanym z okazji
35-lecia „Maszyn i Ci¹gników Rolniczych” napisaliœmy: „

W po³owie 1989 roku Zarz¹d G³ówny SIMP powo³a³ Oficynê
Wydawnicz¹ SIMPRESS, do której przeniesiono czasopisma
z Wydawnictwa Czasopism i Ksi¹¿ek Technicznych SIGMA NOT,
bêd¹c¹ w³asnoœci¹ SIMP-u. Decyzja to dotyczy³a równie¿
„Maszyn i Ci¹gników Rolniczych”.

W 1990 roku Redakcja wysz³a zainicjowa³a rozszerzenie
dotychczasowego zakresu tematyki czasopisma o problemy
zwi¹zane z technik¹ leœn¹. Inicjatywa ta spotka³a siê z du¿ym
zainteresowaniem ówczesnego Dyrektora Naczelnego Lasów
Pañstwowych, dr. in¿. Jerzego Smyka³y. Organizacji nowego
dzia³u tematycznego podj¹³ siê prof. dr hab. Jerzy Wiêsik, wybitny
specjalista z zakresu mechanizacji leœnictwa, któremu zosta³a
powierzona funkcja zastêpcy redaktora naczelnego. W wyniku
podjêtych dzia³añ od numeru 10/1990 dotychczasowy tytu³
czasopisma zmieni³ siê na „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze i Leœne”.
Od tej chwili w zeszytach czasopisma s¹ zamieszczane informacje
o nowych maszynach i urz¹dzeniach leœnych oraz o problemach
zwi¹zanych z ich eksploatacj¹ i bezpieczeñstwem pracy.

Drugim zastêpc¹ redaktora naczelnego zosta³ doc. dr
Aleksander Pawlik, który swoj¹ wielk¹ wiedz¹ i zaanga¿owaniem
wywar³ znacz¹cy wp³yw na podnoszenie poziomu merytorycznego
czasopisma, s³u¿¹c jemu wiernie przez kilkadziesi¹t lat.

W wyniku zg³aszanych postulatów, dyskusji w zespole
redakcyjnym oraz przeprowadzonych konsultacji Redakcja
zdecydowa³a siê z pocz¹tkiem 1992 roku na zmianê tytu³u
czasopisma z „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze i Leœne” na „Przegl¹d
Techniki Rolniczej i Leœnej”. Wraz ze zmian¹ tytu³u nast¹pi³o
rozszerzenie dotychczasowego zakresu tematyki o zagadnienia
zwi¹zane z budownictwem rolniczym, przetwórstwem rolno-
spo¿ywczym oraz ochron¹ œrodowiska w rolnictwie i leœnictwie.
Pozwoli³o to na pe³n¹ prezentacjê problemów techniki rolniczej

Nasze
czasopismo wkroczy³o ju¿ w wiek dojrza³y. Od czasu narodzin,
poprzez wiek niemowlêcy, dzieciêcy oraz m³odoœæ, a wiêc przez ca³y
okres swojego istnienia, bez wzglêdu na kolor »œwiat³a«,
czasopismo zawsze stara³o siê dobrze s³u¿yæ rolnictwu polskiemu,
S³u¿bê swoj¹ czasopismo zrealizowa³o poprzez podnoszenie
kwalifikacji kadr in¿ynieryjno-technicznych zatrudnionych w prze-
myœle ci¹gników i maszyn rolniczych, promowanie rozwi¹zañ
konstrukcyjnych i technologicznych ci¹gników i maszyn rolniczych
celem wdra¿ania ich do produkcji oraz propagowanie koniecznoœci
wprowadzania postêpu technicznego do naszego rolnictwa".
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Jubileusz 60-lecia czasopisma „Technika Rolnicza Ogrodnicza
Leœna” uczczono konferencj¹ naukow¹ nt. „Badania empiryczne
i symulacyjne na u¿ytek projektowania maszyn rolniczych”, która
odby³a siê dnia 4 grudnia 2014 r.
w auli Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Prof. dr. hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz - redaktor naczelny
czasopisma „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna” uhonorowany
dyplomem przez prezesa ZG SIMP, dr. in¿. Piotra Janickiego

Prezes ZG SIMP, dr in¿. Piotr Janicki wrêcza dyplom prof. dr. in¿.
Zdzis³awowi Koœmickiemu, dr. h.c. - przewodnicz¹cemu Rady
Naukowej czasopisma „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna”

Prezes ZG SIMP, dr in¿. Piotr Janicki wrêcza dyplom dr. in¿.
Tadeuszowi Paw³owskiemu, prof. nadzw. - dyrektorowi
Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
wydawcy czasopisma „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna”

Sala konferencyjna PIMR w dniu Jubileuszu 60-lecia czasopisma
„Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna”

W 2003 roku ówczesny prezes Wydawnictwa HORTPRESS,
mgr in¿. Stanis³aw Staszewski, wyst¹pi³ z propozycj¹, by do
„Przegl¹du Techniki Rolniczej i Leœnej” przy³¹czyæ likwidowan¹
„Technikê Rolnicz¹” i czasopismo pod nowym tytu³em „Technika
Rolnicza Ogrodnicza Leœna” z pocz¹tkiem 2004 roku wydawaæ
przez HORTPRESS. Co prawda jakoœæ wydawanego czasopisma
pod nowym tytu³em znacznie siê poprawi³a, gdy¿ zaczê³o
ukazywaæ siê w pe³nym kolorze, lecz sk³adane obietnice i zape-
wnienia wydawcy okaza³y siê krótkotrwa³e. W grudniu 2006 roku
redakcja zosta³a poinformowana, ¿e zarz¹d HORTPRESS-u podj¹³
decyzjê o zaprzestaniu wydawania czasopisma z koñcem 2006
roku.

Natychmiastowe dzia³ania podjête przez redaktora naczelnego
spotka³y siê z pozytywnym odzewem ze strony Przemys³owego
Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu i od pocz¹tku 2007 roku
czasopismo jest wydawane przez Instytut jako dwumiesiêcznik. Za
to, ¿e Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych podj¹³ siê
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i leœnej. Jednoczeœnie rozszerzenie zakresu nie spowodowa³o
zmniejszenia objêtoœci przeznaczonej na dotychczas omawian¹
tematykê, bowiem równolegle zosta³a zwiêkszona objêtoœæ
czasopisma.



wydawania „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej” nale¿¹ siê
s³owa szczególnie serdecznego podziêkowania panu dyrektorowi
Instytutu, prof. dr. hab. Tadeuszowi Paw³owskiemu i panu
przewodnicz¹cemu Rady Naukowej Instytutu prof. dr.
Zdzis³awowi Koœmickiemu. Serdecznie dziêkujê panom
profesorom. Dziêki panom profesorom nasze czasopismo
zachowa³o ci¹g³oœæ wydawania i mo¿e obchodziæ jubileusz 60-
lecia.

Panie Przewodnicz¹cy, Szanowni Pañstwo!

Czasopismo zawsze s³u¿y³o i nadal s³u¿y technice oraz nauce.
To na jego ³amach publikowali i publikuj¹ wyniki swoich prac
naukowo-badawczych zarówno wybitni uczeni, jak i m³odzi
pocz¹tkuj¹cy naukowcy. Z bardzo d³ugiej listy autorów naszego
czasopisma wypada wymieniæ choæby kilka nazwisk, które mog¹
œwiadczyæ o randze i pozycji czasopisma. Z redakcj¹
wspó³pracowa³ nestor polskiej techniki rolniczej, cz³onek
rzeczywisty PAN prof. dr hab. Czes³aw Kanafojski; artyku³y
zamieszczali cz³onkowie rzeczywiœci PAN profesorowie: Tadeusz
Nowacki i Janusz Haman, profesorowie: Henryk Bernacki, Jerzy
Tymiñski, Jan Gieroba, Jacek Orzechowski, Zdzis³aw Koœmicki,
Kazimierz Mielec, Jan Lenard, Józef Kuczewski, Jerzy Wiêsik,
Tadeusz Karwowski, Zbigniew Slipek i wielu, wielu innych.

To, ¿e czasopismo przyczyni³o siê do rozwoju nauki i techniki
w Polsce, nie budzi chyba niczyjej i najmniejszej w¹tpliwoœci. Ale
to, ¿e tak siê sta³o, jest przede wszystkim zas³ug¹ ludzi.

Do grona osób, które wywar³y swoje piêtno na czasopiœmie
i w pe³ni zas³u¿y³y na szczególne wyrazy podziêkowania i uznania,
nale¿¹ pierwsi redaktorzy naczelni, kolejni przewodnicz¹cy Rady
Programowej i sekretarze redakcji.

To na sekretarzach redakcji spoczywa odpowiedzialnoœæ za

Zespó³ redakcyjny „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej” w sk³a-
dzie (od prawej):
prof. dr hab. In¿. Czes³aw Waszkiewicz (redaktor naczelny), Hanna
Bubis (cz³onek redakcji), mgr in¿. Wies³aw WoŸniak (sekretarz
redakcji), dr in¿. Tadeusz Pawlicki, prof. nadzw. (z-ca red.
naczelnego)

regularne ukazywanie siê czasopisma i jego poziom edytorski. Byli
to kolejno: in¿. Stanis³aw Iwañski, Krystyna Lachowicz, Alina
£uniewska, mgr in¿. Barbara Kocjan i mgr in¿. Jan Przyrowski.
Obecnie tê funkcjê pe³ni mgr in¿. Wies³aw WoŸniak.

Swoj¹ wiedz¹, zaanga¿owaniem i wysi³kiem w minionym
60-leciu s³u¿yli czasopismu zastêpcy redaktora naczelnego,
redaktorzy dzia³ów i cz³onkowie rad programowych. Nie sposób
dzisiaj ich wszystkich wymieniæ z imienia i nazwiska. Im wszy-
stkim sk³adam serdeczne podziêkowania.

Pragnê podziêkowaæ tak¿e obecnemu zespo³owi redaguj¹cemu
„Technikê Rolnicz¹ Ogrodnicz¹ Leœn¹” z zapa³em i poœwiêceniem.
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