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Czasopismo „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna” w bie-
¿¹cym roku ukoñczy³o szeœædziesi¹t lat. W okresie tym
kilkakrotnie zmienia³ siê tytu³ czasopisma, zmieniali siê
redaktorzy, siedziby i wydawcy.

W paŸdzierniku 1953 r. Zarz¹d niedu¿ego Ko³a Stowa-
rzyszenia In¿ynierów Mechaników Polskich przy Centralnym
Zarz¹dzie Przemys³u Maszyn Rolniczych, z inicjatywy in¿.
Zbigniewa Niemtusa (ówczesnego przewodnicz¹cego Ko³a)
i in¿. M. Oleszczaka, wyda³ technik¹ powielaczow¹ pierwszy
biuletyn , skierowany do pracowników
zak³adów produkcyjnych podlegaj¹cych Centralnemu
Zarz¹dowi Przemys³u Maszyn Rolniczych. Jego celem by³o
propagowanie nowej techniki rolniczej. Inicjatywa,
przeprowadzona w ramach prac spo³ecznych, uzyska³a uznanie
przemys³u maszyn rolniczych i przed przygotowaniem
materia³ów do drugiego egzemplarza biuletynu, na posiedzeniu
Zarz¹du Ko³a SIMP pod przewodnictwem mgr. in¿. Rudolfa
Gerke, w grudniu 1953 r. postanowiono przekszta³ciæ biuletyn
w czasopismo bran¿owe i wydawaæ je w formie drukowanej.
Pierwszy drukowany egzemplarz biuletynu ukaza³ siê w kwie-
tniu 1954 r. w nak³adzie 500 egz.

Pierwszym redaktorem naczelnym „Maszyn Rolniczych”
od dnia 3 lipca 1954 r. zosta³ in¿. Bogdan Andrzejewski,
ówczesny szef kontroli technicznej CZPMR. Od dnia 1 kwie-
tnia 1957 r. funkcjê redaktora naczelnego obj¹³ mgr in¿. Rudolf
Gerke.

Pocz¹tkowo „Maszyny Rolnicze” wydawano jako kwar-
talnik, od 1 stycznia 1959 r. jako dwumiesiêcznik, a od 1 pa-
Ÿdziernika 1961 r. jako miesiêcznik.

Prace redakcyjne, opiniodawcze, korektorskie i kolporter-
skie nadal prowadzone by³y w ramach prac spo³ecznych
cz³onków SIMP. Skarbnik redakcji, Henryk Szymaszczyk,
zestawi³ wstêpn¹ listê przewidywanych prenumeratorów,
ustali³ wielkoœæ nak³adu i zaj¹³ siê sprawami finansowymi.
Znaleziono tak¿e Ÿród³a zaopatrzenia redakcji w papier, przy-
gotowanie maszynopisów, ich adiustacjê i korekty.

W niepodpisanym artykule wstêpnym, który przygotowa³
in¿. Eugeniusz Szatkowski, sprecyzowano g³ówne zadania
czasopisma: s³u¿enie postêpowi technicznemu w bran¿y
maszyn rolniczych, pog³êbianie wiedzy technicznej oraz
propagowanie rozwoju mechanizacji rolnictwa.

„Maszyny Rolnicze”

Ok³adka pierwszego numeru „Maszyn Rolniczych”

Ok³adka drugiego numeru „Maszyn Rolniczych”

Ok³adka trzeciego numeru „Maszyn Rolniczych”

To samo œrodowisko w styczniu 1954 r. zg³osi³o do ZG
SIMP now¹ inicjatywê - utworzenie Sekcji Maszyn Rolniczych
przy SIMP, któr¹ zatwierdzono dnia 25 stycznia 1955 r. i wy-
brano pierwszy sk³ad Zarz¹du. Pierwszym przewodnicz¹cym
Sekcji Maszyn Rolniczych zosta³ in¿. Antoni Ko³akowski,
wieloletni redaktor dzia³u „Maszyn Rolniczych”. Ustalono
tak¿e, ¿e redaktor naczelny czasopisma bêdzie zawsze
cz³onkiem Zarz¹du Sekcji, a jednym z g³ównych tematów
posiedzeñ Sekcji bêdzie sprawa dzia³alnoœci i rozwoju
„Maszyn Rolniczych”.

W roku 1958 utworzono Kolegium Redakcyjne, które za-
prosi³o do wspó³pracy przedstawicieli instytutów naukowo-
badawczych i uczelni wy¿szych. Jak zauwa¿ono w podsumo-
waniu pierwszego dziesiêciolecia dzia³alnoœci Kolegium, na
podkreœlenie zas³uguje wk³ad pracowników Przemys³owego
Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu w redagowanie
czasopisma. Czo³owi pracownicy PIMR publikowali wiele
cennych artyku³ów i opinii, brali udzia³ w posiedzeniach
redakcji i Zarz¹du Sekcji, s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹ przy d¹¿eniu do
podnoszenia czasopisma na coraz wy¿szy poziom.
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Znacz¹cej pomocy udzielili redakcji tak¿e pracownicy
Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa w Warszawie (obecnie Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach, Oddzia³ Warszawa).

Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli: in¿.
Bogdan Andrzejewski (3 VII 1954 do 31 III 1957), mgr in¿.
Rudolf Gerke (1 IV 1957 do 31 V 1987), prof. dr hab. in¿.
Czes³aw Waszkiewicz (1 VI 1987 do dnia dzisiejszego).

W roku 1961 utworzono Radê Programow¹ czasopisma.
Kolejnymi przewodnicz¹cymi Rady Programowej byli: prof.
dr in¿. Henryk Bernacki (1965-1974), in¿. Stanis³aw Rubaj
(1975-1984), mgr in¿. Aleksander Pruszkowski (1984-1991),
prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, (1991-2003), prof. dr hab. in¿.
Jerzy Wiêsik (2004-2010) i od maja 2010 do dzisiaj ponownie
prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c.

W paŸdzierniku 1961 r. czasopismo wesz³o do grona cza-
sopism technicznych WCT NOT i przekszta³cono je w mie-
siêcznik.

Po³¹czenie przemys³u maszyn rolniczych z przemys³em
ci¹gnikowym spowodowa³o w styczniu 1963 r. zmianê tytu³u
czasopisma na .

W latach 1990. rozszerzano zakres tematyki czasopisma, co
poci¹gnê³o za sob¹ zmiany tytu³u.

Poszerzenie tematyki o maszyny i urz¹dzenia leœne oraz
o problemy zwi¹zane z ich eksploatacj¹ i bezpieczeñstwem
pracy od paŸdziernika 1990 r. spowodowa³o zmianê tytu³u na

. Rozszerzenie zakre-
su tematycznego o zagadnienia zwi¹zane z budownictwem
rolniczym, przetwórstwem rolno-spo¿ywczym oraz ochron¹
œrodowiska naturalnego w rolnictwie i leœnictwie od pocz¹tku
1992 roku spowodowa³o po raz czwarty zmianê tytu³u na

.

„Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze”

„Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze i Leœne”

„Przegl¹d Techniki Rolniczej i Leœnej”

W wyniku po³¹czenia dwóch czasopism: „Przegl¹d Tech-
niki Rolniczej i Leœnej” (wyd. SIMP) i „Technika Rolnicza”
(wyd. HORTPRESS Sp. z o.o.) w styczniu 2004 r. powsta³
nowy miesiêcznik pt.

, którego wydawc¹ zosta³ HORTPRESS Sp. z o.o.
Nowy tytu³ odzwierciedla kolejne poszerzenie zakresu
tematyki o ogrodnictwo.

W roku 2007 HORTPRESS zrzek³ siê praw do wydawania
czasopisma i przekaza³ je Przemys³owemu Instytutowi Maszyn
Rolniczych w Poznaniu, który wydaje czasopismo jako
dwumiesiêcznik do dnia dzisiejszego.

Obecnie czasopismo „Technika Rolnicza Ogrodnicza
Leœna” kontynuuje tradycjê Sekcji Maszyn i Ci¹gników
Rolniczych Zarz¹du G³ównego SIMP, czyli s³u¿y polskiemu
rolnictwu, przyczynia siê do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników przemys³u maszyn i ci¹gników
rolniczych, promuje nowe rozwi¹zania konstrukcyjne i techno-
logiczne oraz propaguje postêp techniczny w bran¿y rolnej,
rolno-spo¿ywczej, leœnej i ogrodniczej.

Na ³amach „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej”
publikuj¹ swoje artyku³y, promuj¹c wyniki prac naukowych,
pracownicy uczelni wy¿szych oraz instytutów badawczych.

Rangê czasopisma docenia Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, umieszczaj¹c je na liœcie czasopism
punktowanych i przyznaj¹c 4 punkty za ka¿d¹ recenzowan¹
publikacjê naukow¹ w nim zamieszczon¹.

„Technika Rolnicza Ogrodnicza
Leœna”

Tadeusz Pawlicki
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ
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