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JUBILEUSZ 60-LECIA
„TECHNIKI ROLNICZEJ OGRODNICZEJ LEŒNEJ”(II)

Jak przypomnieliœmy ju¿ w pierwszej czêœci artyku³u
(TROL 5-2014), w kwietniu 1954 r. ukaza³ siê pierwszy
egzemplarz „Maszyn Rolniczych”, a jego pierwszym
redaktorem naczelnym zosta³ in¿. .

Grupa aktywistów SIMP, która doprowadzi³a do
wydawania czasopisma, zdawa³a sobie sprawê z tego, ¿e
czasopismo musi œciœle wspó³pracowaæ z konkretn¹ komórk¹
SIMP. To samo grono osób rozpoczê³o wiêc prace
organizacyjne nad utworzeniem Sekcji Maszyn Rolniczych
przy Zarz¹dzie G³ównym SIMP. Na zebraniu w dniu 25
stycznia 1955 roku na pierwszego przewodnicz¹cego Sekcji
wybrano mgr. in¿. Antoniego Ko³akowskiego. W roku 1958
utworzono Kolegium Redakcyjne „Maszyn Rolniczych”.

Jak wynika z tego krótkiego wstêpu, powstanie i rozwój
czasopisma s¹ œciœle zwi¹zane z ludŸmi - ich inicjatyw¹,
aktywnoœci¹ zawodow¹ i spo³eczn¹, i d¹¿noœci¹ do dosko-
nalenia siebie i tego, co tworz¹.

Przyjrzyjmy siê zatem sylwetkom ludzi, którzy tworzyli
i rozwijali nasze czasopismo.

Wspomniany wy¿ej in¿. od 1950 r.
by³ dzia³aczem SIMP, wspó³twórc¹ Sekcji Maszyn Rolniczych
SIMPi d³ugoletnim Sekretarzem jej Zarz¹du.

Od 1954 r. by³ pierwszym redaktorem naczelnym SIMP-
owskiego czasopisma „Maszyny Rolnicze”. Funkcjê tê pe³ni³
w okresie od 3 lipca 1954 do 31 marca 1957 r. Prowadzi³ on
pismo przez najtrudniejsze trzy lata, kiedy formowa³ siê zespó³
redakcyjny i autorski oraz tworzone by³y organizacyjne i finan-
sowe podstawy czasopisma. Po przekazaniu tej funkcji mgr.
in¿. R. Gerke przez ca³y czas pe³ni³ funkcjê cz³onka Rady
Programowej. Nie zrywaj¹c kontaktu z czasopismem,
wspomaga³ je swoim doœwiadczeniem, wiedz¹ i ¿yczliwoœci¹.

In¿. urodzi³ siê 4 lutego 1918 r.
w Poznaniu. By³ synem Mieczys³awa i W³adys³awy z d.
Gaziñskiej. Ojciec jego, powstaniec wielkopolski, przez wiele
lat by³ prokurentem handlowej Spó³ki Akcyjnej „Maszyny
i Narzêdzia Rolnicze”. Praca w bran¿y maszyn rolniczych by³a
wiêc dla in¿.Andrzejewskiego kontynuacj¹ rodzinnej tradycji.

Po ukoñczeniu renomowanego Gimnazjum Adama
Mickiewicza w Poznaniu w 1936 r. rozpocz¹³ studia w poznañ-
skiej Wy¿szej Szkole Budowy Maszyn. Wybuch wojny zasta³
go na praktyce dyplomowej w warszawskiej Fabryce
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Karabinów. Jako ochotnik zg³osi³ siê do wojska i wzi¹³ udzia³
w obronie Warszawy. Ranny w nogê unikn¹³ niewoli, a w 1940
r. wróci³ do Poznania, aby po roku uciec do Generalnego
Gubernatorstwa, gdzie w latach 1942-1945 pracowa³ jako
monter objazdowy ci¹gników i maszyn rolniczych w Radomiu
i Jêdrzejowie. W 1941 r. za³o¿y³ rodzinê. W maju 1945 r.
przeniós³ siê z rodzin¹ do £odzi, gdzie podj¹³ pracê w Spó³-
dzielni Spo³em jako kierownik dzia³u maszyn rolniczych.
Wróci³ na rok do Poznania, aby dokoñczyæ studia w Szkole
In¿ynierskiej. Po uzyskaniu w 1948 r. dyplomu in¿yniera
podj¹³ pracê w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym nr 3
w Poznaniu jako kierownik Dzia³u Normalizacji, nastêpnie po
roku wróci³ do £odzi, gdzie przez trzy lata by³ kierownikiem
Dzia³u Kontroli Technicznej w Zjednoczeniu Przemys³u
Maszyn Rolniczych w £odzi. W paŸdzierniku 1952 r. zosta³
przeniesiony do ³ódzkiej filii CBK-3, gdzie ponownie obj¹³
kierownictwo Dzia³u Normalizacji.

W lutym 1954 r. wraz z Centralnym Zarz¹dem Przemys³u
Maszyn Rolniczych przeniós³ siê do Warszawy i obj¹³ stano-
wisko kierownika Dzia³u Kontroli Technicznej CZPMR. Po
piêciu latach zosta³ naczelnikiem Wydzia³u Produkcji Zjedno-
czenia Przemys³u Ci¹gników i Maszyn Rolniczych, a w 1965 r.
zosta³ przeniesiony s³u¿bowo do Centrali Handlowej Sprzêtu
Rolniczego (póŸniejszej „Agromy”) na stanowisko Zastêpcy
Dyrektora ds. Obs³ugi Techniczno-Handlowej. Na tym stano-
wisku pracowa³ 17 lat, a¿ do przejœcia na emeryturê w roku
1982.

W m³odoœci by³ sprinterem, a szybkoœæ i energiê w dzia-
³aniu zachowa³ przez dalsze swe ¿ycie, tak¿e zawodowe: by³
zdecydowany i odpowiedzialny za siebie i za zespó³, którym
kierowa³. Cieszy³ siê sympati¹ i uznaniem. By³ odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym
i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi oraz Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹
SIMP.

In¿. Bogdan Andrzejewski zmar³ 27 wrzeœnia 1994 r.
w Warszawie.

Jak widaæ z przebiegu kariery zawodowej in¿. Bogdana
Andrzejewskiego, jej rozwój przebiega³ równolegle do roz-
woju bran¿y maszyn rolniczych w powojennej Polsce i zwi¹-
zany by³ z wa¿nymi instytucjami tej bran¿y.

Nastêpc¹ in¿. Andrzejewskiego na stanowisku redaktora
naczelnego „Maszyn Rolniczych” zosta³ Rudolf Gerke.

Mgr in¿. , aktywny w ¿yciu organizacji
naukowo-technicznych, w 1953 r. jako prezes Ko³a SIMP przy
Zjednoczeniu Przemys³u Maszyn Rolniczych, podj¹³
skuteczne starania o utworzenie nowego czasopisma poœwiê-
conego bie¿¹cym i perspektywicznym problemom produkcji
oraz wdra¿ania mechanizacji pracy w rolnictwie. R. Gerke
pe³ni³ funkcjê drugiego z kolei redaktora naczelnego tego
czasopisma od 1 kwietnia 1957 do 31 maja 1987 r.

Na pocz¹tku roku 1958 zorganizowa³ on pierwsze
Kolegium Redakcyjne, a w styczniu 1959 doprowadzi³ do
przemianowania „Maszyn Rolniczych” z kwartalnika w dwu-
miesiêcznik.

W trzecim kwartale 1961 r. czasopismo zosta³o przejête
przez Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT. Tym
samym zakoñczy³ siê jego proces wydawniczy oparty na pracy
spo³ecznej cz³onków SIMP. W czwartym kwartale 1961 r.
przekszta³cono je w miesiêcznik. Na pocz¹tku 1962 roku
powo³ano pierwsz¹ Radê Programow¹ pod przewodnictwem
prof. dr. in¿. Romana F¹fary.
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W styczniu 1963 r. czasopismo otrzyma³o nowy tytu³
„Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze”, jako organ Sekcji Maszyn
i Ci¹gników SIMP.

Mgr in¿. urodzi³ siê 27 stycznia 1914 r.
w Brzeœciu Kujawskim w rodzinie urzêdnika pañstwowego.
W roku 1931 ukoñczy³ szko³ê œredni¹ i podj¹³ studia w Poli-
technice Warszawskiej. W roku 1934 przerwa³ studia i w latach
1934-1935 odby³ s³u¿bê wojskow¹, po czym podj¹³ studia na
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, które ukoñczy³ w roku 1939. W czasie okupacji by³
cz³onkiem Armii Krajowej, za co w roku 1946 by³ wiêziony
w £odzi i Miñsku Mazowieckim. Po wojnie wznowi³ studia
w Politechnice Warszawskiej i w roku 1959 uzyska³ tytu³
zawodowy in¿yniera mechanika, a w roku 1961 magistra
in¿yniera mechanika.

Mgr in¿. Rudolf Gerke przez ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹-
zany by³ z przemys³em maszyn rolniczych. W marcu 1945 r.
podj¹³ pracê w Zjednoczeniu Przemys³u Maszyn Rolniczych,
gdzie pe³ni³ wiele funkcji: naczelnika wydzia³u, g³ównego
specjalisty ds. technicznych, g³ównego in¿yniera oraz naczel-
nego specjalisty ds. nowych uruchomieñ.

W roku 1959 zorganizowa³ Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds.
zaopatrzenia rolnictwa w maszyny i urz¹dzenia techniczne
i kierowa³ nim do roku 1966.

W roku 1974 zosta³ przeniesiony do Przemys³owego
Instytutu Maszyn Rolniczych, w którym na stanowisku zastê-
pcy dyrektora ds. prognozowania i rozwoju pracowa³ do
przejœcia na emeryturê w roku 1981.

Po odejœciu ze stanowiska redaktora naczelnego, decyzj¹
Zarz¹du G³ównego SIMP mgr in¿. Rudolf Gerke zosta³
powo³any na cz³onka honorowego Rady Programowej czaso-
pisma.

Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ mgr in¿. Rudolf Gerke
wielokrotnie by³ wyró¿niany, m.in. Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrn¹ i Z³ot¹
Odznak¹ Honorow¹ NOT, Z³ot¹ Odznak¹ SIMP i wieloma
innymi odznaczeniami i medalami.

Mgr in¿. Rudolf Gerke zmar³ dnia 28 marca 1994 r.
WWarszawie.

Kolejnym, trzecim redaktorem naczelnym czasopisma
zosta³ prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz, który pe³ni tê
funkcjê do dzisiaj.

Profesor urodzi³ siê 19 lutego 1944
r. w Szczuczynie w woj. podlaskim. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w Szczuczynie i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
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Miko³aja Kopernika w Grajewie podj¹³ studia na Wydziale
Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej.
Ukoñczy³ je w 1969 r., uzyskuj¹c tytu³ zawodowy magistra
in¿yniera mechanika.

Bogaty ¿yciorys naukowy profesora przedstawiono w po-
przednim zeszycie czasopisma (TROL 5-2014). Obecnie
skoncentrujemy siê na dzia³alnoœci redakcyjnej i wydawniczej.

Profesor Czes³aw Waszkiewicz jest redaktorem naczelnym
dwóch czasopism: naukowo-technicznego „Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leœna” i naukowego „Annals of Warsaw Uni-
versity of Life Sciences - SGGW.Agriculture (Agricultural and
Forest Engineering)” (od 1996 r.).

Po objêciu dnia 1 czerwca 1987 roku redakcji „Maszyn
i Ci¹gników Rolniczych” przez prof. Waszkiewicza nast¹pi³o
poszerzanie krêgu specjalistów zainteresowanych tematyk¹
czasopisma. I tak w³¹czenie tematyki dotycz¹cej maszyn i urz¹-
dzeñ leœnych oraz problemów zwi¹zanych z ich eksploatacj¹
i bezpieczeñstwem pracy od paŸdziernika 1990 r. spowodowa³o
zmianê tytu³u na „Maszyny i Ci¹gniki Rolnicze i Leœne”.
Rozszerzenie zakresu tematycznego o zagadnienia zwi¹zane
z budownictwem rolniczym, przetwórstwem rolno-
spo¿ywczym oraz ochron¹ œrodowiska naturalnego w rolni-
ctwie i leœnictwie od pocz¹tku 1992 roku spowodowa³o zmianê
tytu³u na „Przegl¹d Techniki Rolniczej i Leœnej”.

Nastêpnie w wyniku po³¹czenia dwóch czasopism:
„Przegl¹d Techniki Rolniczej i Leœnej” (wyd. SIMP) oraz
„Technika Rolnicza” (wyd. HORTPRESS Sp. z o.o.) w stycz-
niu 2004 r. powsta³ nowy miesiêcznik pt. „Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leœna”, 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 do dnia dzisiejszego wydaje
czasopismo jako dwumiesiêcznik.

Jak ju¿ wspomniano, na pocz¹tku 1962 r. powo³ano
pierwsz¹ Radê Programow¹ czasopisma pod przewodnictwem
prof. dr. in¿. Romana F¹fary, dyrektora Instytutu Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Funkcjê
przewodnicz¹cego Rady Programowej prof. F¹fara pe³ni³
w latach 1962-1965.

Zadaniem Rady by³o kszta³towanie merytorycznego
poziomu czasopisma i doskonalenie programowania jego
treœci. W Radzie Programowej zasiadali wybitni specjaliœci:
pracownicy nauki, przedstawiciele przemys³u, rolnictwa,
handlu i sieci obs³ugowo-naprawczej sprzêtu rolniczego.
Roztoczyli oni opiekê nad czasopismem, zg³aszali propozycje
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autorskie i udzielali pomocy w zakresie opiniowania
artyku³ów. Coroczne posiedzenia Rady i czêste posiedzenie jej
prezydium przyczynia³y siê do wprowadzania nowych
bodŸców i nowych autorów.

Profesor urodzi³ siê 6 kwietnia 1920 r.
w Warzycach k. Jas³a. Po ukoñczeniu szko³y œredniej w Jaœle
w 1938 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Lwowskiej. W czasie okupacji pracowa³ na wsi i kon-
tynuowa³ studia politechniczne na tajnych kompletach.
Uczestniczy³ tak¿e w walce konspiracyjnej jako ¿o³nierz Armii
Ludowej. Po zakoñczeniu wojny kontynuowa³ studia, uzy-
skuj¹c dyplom magistra in¿yniera mechanika w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1948 r. W uczelni tej
rozpocz¹³ pracê naukow¹ jako asystent w Katedrze Pojazdów
Mechanicznych. W 1948 r. przeniós³ siê do Wroc³awia, gdzie
pracowa³ jako starszy asystent, a nastêpnie adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Maszyn Rolniczych Politechniki Wroc³awskiej.
W 1951 r. wyjecha³ do K³udzienka, gdzie obj¹³ funkcjê kiero-
wnika naukowego Stacji Doœwiadczalnej i kierownika Zak³adu
Zbioru Zbó¿, Zielonek i Kultur Technicznych Instytutu
Elektryfikacji i Mechanizacji Rolnictwa (póŸniejszego
IBMER). W 1958 r. obj¹³ funkcjê zastêpcy dyrektora ds.
naukowych, a w 1969 r. dyrektora naczelnego IMER. Funkcjê
tê pe³ni³ do czasu przejœcia na emeryturê w 1980 r.

Z niemal 30-letnim okresem pracy w IBMER wi¹¿¹ siê
najwiêksze osi¹gniêcia naukowe prof. R. F¹fary. Tu zdobywa³
tytu³y naukowe: docenta (1954), profesora nadzwyczajnego
(1966) i profesora zwyczajnego (1972). Tu znalaz³ mo¿liwoœci
wykorzystania swoich zdolnoœci organizacyjnych, co dla
Instytutu zaowocowa³o szybkim rozwojem i rozbudow¹.

By³ cz³onkiem m.in. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej
ds. Pracowników Naukowych, Rady G³ównej w Ministerstwie
Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, Komisji Rolnictwa i
Gospodarki ¯ywnoœciowej KC PZPR, Komisji Nagród
Pañstwowych oraz szeregu towarzystw naukowych.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ by³ wielokrotnie
nagradzany, m.in. Nagrodami Przewodnicz¹cego Komitetu
Nauki i Techniki oraz Ministerstwa Rolnictwa, a tak¿e
odznaczeniami pañstwowymi, m.in. Orderem Sztandaru Pracy
I i II kl., Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Wysoko oceni³y dzia³alnoœæ spo³eczn¹ prof. F¹fary
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne NOT, przyznaj¹c mu
³¹cznie cztery z³ote i dwie srebrne Odznaki Honorowe.

Po przejœciu na emeryturê prof. F¹fara odda³ siê pracy

Roman F¹fara

Prof. dr in¿. Roman F¹fara (1920-1987)
Pierwszy Przewodnicz¹cy Rady Programowej (1962-1965)
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spo³ecznej w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych,
Radzie Gospodarki ¯ywnoœciowej, Komitecie Techniki
Rolniczej PAN, Komitecie Eksploatacji Maszyn NOT oraz
Radach Naukowych kilku instytutów naukowych.

Profesor Roman F¹fara zmar³ w pe³ni si³ twórczych dnia 24
marca 1987 r. Jego nastêpc¹ zosta³ prof. zw. dr in¿. Henryk
Bernacki, zas³u¿ony nauczyciel akademicki.

Profesor urodzi³ siê dnia 6 stycznia 1923
r. w ¯arkach pow. Myszków w rodzinie inteligenckiej. Po
ukoñczeniu Liceum w Zawierciu w 1945 r. rozpocz¹³ studia na
Wydziale Elekromechanicznym Politechniki Wroc³awskiej,
które ukoñczy³ w roku 1950, uzyskuj¹c tytu³ zawodowy
magistra in¿yniera mechanika. Pod koniec studiów prof.
Czes³aw Kanafojski, ówczesny kierownik Katedry Maszyn
Rolniczych w Politechnice Wroc³awskiej, zaanga¿owa³ go do
pracy w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
tworz¹cym siê wtedy w Warszawie. Pocz¹tkowo by³ tam
kierownikiem Zak³adu Konstrukcji i Badañ Narzêdzi
Rolniczych, a od 1962 r. zastêpc¹ dyrektora Instytutu ds.
naukowych.

Od 1951 r. podj¹³ pracê równie¿ w Katedrze Maszyn
Rolniczych na Wydziale Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych
Politechniki Warszawskiej na stanowisku starszego asystenta,
nastêpnie adiunkta, a w koñcu profesora.

W roku 1964 otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego,
jako jeden z najm³odszych profesorów w dziedzinie nauk
technicznych w Polsce. W r. 1972 uzyska³ tytu³ profesora
zwyczajnego.

W roku 1973, po 23 latach pracy w IBMER, przeszed³ do
pracy w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie obj¹³ stanowisko
dyrektora Departamentu Nauki. Praca w administracji
pañstwowej nie poci¹ga³a go jednak i w 1975 r. powróci³ do
pracy nauczyciela akademickiego. Przeszed³ do SGGW
w Warszawie, a stamt¹d oddelegowany zosta³ do pracy
w Politechnice Bia³ostockiej, gdzie przez cztery lata kierowa³
Instytutem Mechaniki. Wróci³ do SGGW, gdzie do 1981 r.
kierowa³ Zak³adem Mechanizacji Ogrodnictwa na Wydziale
Techniki Rolniczej i Leœnej. Nastêpnie przeniós³ siê do
Politechniki Warszawskiej, gdzie pe³ni³ funkcjê prorektora ds.
Filii Politechniki w P³ocku. W 1984 r. obj¹³ stanowisko
profesora w Politechnice w Kolonii. W koñcu lat 1980. wróci³
na Politechnikê Warszawsk¹, by wkrótce, ze wzglêdu na stan
zdrowia, przejœæ na emeryturê.

Profesor Bernacki by³ odznaczony m.in. Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em

Henryk Bernacki

Prof. dr in¿. Henryk Bernacki (1923-1998)
Przewodnicz¹cy Rady Programowej (1965-1974)
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Zas³ugi, Odznak¹ Zas³u¿onego Nauczyciela PRL i Odznak¹
Zas³u¿onego Pracownika Rolnictwa.

Prof. zw. dr in¿. Henryk Bernacki zmar³ dnia 27 sierpnia
1998 r. Jego nastêpc¹ zosta³ in¿. Stanis³aw Rubaj, który pe³ni³
wiele wa¿nych funkcji kierowniczych w przemyœle maszyn
rolniczych.

In¿. by³ m.in. w latach 1960. dyrektorem
Poznañskiej Fabryki Maszyn ¯niwnych, w latach 1970.
cz³onkiem Zarz¹du Miêdzynarodowego Towarzystwa
„Agromasz” z siedzib¹ w Budapeszcie, cz³onkiem Komisji Nr
6 w ramach RWPG z siedzib¹ w Moskwie, zastêpc¹ dyrektora,
a nastêpnie dyrektorem Zjednoczenia Przemys³u Ci¹gników
i Maszyn Rolniczych „Agromet”, w latach 1980. Doradc¹
Ministra Hutnictwa i Przemys³u Maszynowego, w latach 1990.
dyrektorem generalnym AGROMET MOTOIMPORT CO
LTD. Przewodnicz¹cym Rady Programowej naszego
czasopisma by³ w latach 1975-1984.

Po in¿. S. Rubaju funkcjê Przewodnicz¹cego Rady
Programowej przej¹³ mgr in¿. Aleksander Pruszkowski, który
równie¿ pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji kierowniczych w prze-
myœle maszyn rolniczych.

Mgr in¿. urodzi³ siê dnia 20
kwietnia 1930 r. w ¯ochowie pow. £om¿a. Rodzicami jego byli
Franciszek i Stefania z domu Nagórka. Do szko³y powszechnej
uczêszcza³ we wsi Radwany w gminie Szumowo. Po wybuchu
II wojny œwiatowej jego wieœ rodzinna znalaz³a siê pod
okupacj¹ sowieck¹. Dnia 20 czerwca 1941 r. z matk¹ i bratem
Mieczys³awem oraz wujem Mieczys³awem Nagórka zostali
wywiezieni na Syberiê (ojciec w tym czasie przebywa³ w nie-
mieckiej strefie okupacyjnej). Osadzeni zostali w A³tajskim
Kraju. Tam uczêszcza³ do 10-letniej szko³y we wsi Poœpiecha.
W kwietniu 1946 r. Aleksander Pruszkowski wraz z rodzin¹
powrócili z zes³ania do kraju.

W 1948 r. ukoñczy³ gimnazjum w Zambrowie, a w 1951 r.
Liceum Komunikacyjne w Olsztynie i rozpocz¹³ studia na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.
W 1956 r. ukoñczy³ je, otrzymuj¹c tytu³ zawodowy magistra
in¿yniera mechanika. Podczas studiów aktywnie uczestniczy³
w spo³ecznym ¿yciu studenckim. By³ cz³onkiem AZS i ZMP,
w którym pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego zarz¹du wydzia-
³owego. Podczas studiów zosta³ kandydatem, a nastêpnie
cz³onkiem PZPR.

W lipcu 1956 r. rozpocz¹³ pracê w Fabryce Samochodów
Ciê¿arowych w Lublinie. Zacz¹³ od starszego konstruktora,
nastêpnie pe³ni³ funkcjê kierownika wykonawstwa SOWI,
póŸniej by³ zastêpc¹ g³ównego mechanika i energetyka.

Stanis³aw Rubaj

Aleksander Pruszkowski

In¿. Stanis³aw Rubaj
Przewodnicz¹cy Rady Programowej (1975-1984)

Kolejne stanowiska, jakie piastowa³ w FSC, to: g³ówny
mechanik Zak³adu KuŸni oraz kierownik Zespo³u Wydzia³ów
Monta¿owych „B”, produkuj¹cych wojskowy transporter
bojowy „SKOT”.

W kwietniu 1967 r. zosta³ powo³any na stanowisko
dyrektora w Inowroc³awskiej Fabryce Sprzêtu Rolniczego
„Inofama” w Inowroc³awiu.

W 1971 r. rozpocz¹³ pracê na stanowisku g³ównego
specjalisty ds. uruchomienia produkcji kombajnów zbo¿owych
„Bizon”. Zaœ w roku nastêpnym pracowa³ na stanowisku
g³ównego mechanika w Dolnoœl¹skim „Dolzametrze” w No-
wej Soli. Dnia 1 stycznia 1972 r. zosta³ powo³any na stanowisko
dyrektora Zak³adów Kuzienniczych Przemys³u Maszyn
Rolniczych w budowie w Jaworze. Po po³¹czeniu zak³adu
z Fabryk¹ Maszyn Rolniczych nadal pe³ni³ funkcjê dyrektora
naczelnego. Od 1982 r. by³ dyrektorem Zjednoczenia (póŸniej
Zrzeszenia) „Agromet” w Warszawie.Aleksander Pruszkowski
zosta³ odznaczony m.in.: Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Sztandarem Pracy II kl. W 1969 r. zosta³
Honorowym Obywatelem Miasta Strzelna, a w 2000 r. Honoro-
wym Obywatelem Miasta Jawora.

Mgr in¿. Aleksander Pruszkowski by³ przewodnicz¹cym
Rady Programowej czasopisma w latach 1984-1991. Po nim
funkcjê przewodnicz¹cego przej¹³ prof. dr in¿. Zdzis³aw
Koœmicki, pe³ni¹c j¹ dwukrotnie: w latach 1991-2003 oraz od
2010 r. do dzisiaj - ju¿ jako przewodnicz¹cy Rady Naukowej
„Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej”.

Profesor urodzi³ siê dnia 29 czerwca
1935 r. w Szamotu³ach w rodzinie rzemieœlniczej. Po
ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ks. Piotra Skargi
w Szamotu³ach w roku 1953 podj¹³ studia na Wydziale
Mechanizacji Rolnictwa ówczesnej Szko³y In¿ynierskiej w Po-
znaniu. Studia te odby³ w systemie dwustopniowym i w 1959 r.
otrzyma³ dyplom ukoñczenia studiów II stopnia na
wymienionym Wydziale, ju¿ w tym czasie Politechniki
Poznañskiej oraz tytu³ zawodowy magistra in¿yniera
mechanika w zakresie maszyn rolniczych.

W 1958 r., bêd¹c jeszcze studentem, podj¹³ pracê w Ka-
tedrze Maszyn Rolniczych na stanowisku zastêpcy asystenta.
Po ukoñczeniu studiów pracowa³ na etacie asystenta, a w latach
1961-1967 na etacie starszego asystenta. Po uzyskaniu na
Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznañskiej stopnia
doktora nauk technicznych (promotorem by³ prof. Zbis³aw
Martini) awansowa³ na stanowisko adiunkta. W latach 1971-
1982 zatrudniony by³ na stanowisku docenta i po uzyskaniu
w roku 1982 tytu³u profesora nauk technicznych zosta³

Zdzis³aw Koœmicki

Mgr in¿. Aleksander Pruszkowski
Przewodnicz¹cy Rady Programowej (1984-1991)

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 6/2014 5



powo³any na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Polite-
chnice Poznañskiej. W 1991 r. Minister Edukacji Naukowej
powo³a³ go na stanowisko profesora zwyczajnego w Polite-
chnice Poznañskiej i na tym stanowisku pracowa³ do przejœcia
na emeryturê w roku 2001.

W latach 1977-1996 równolegle z prac¹ w Politechnice
Poznañskiej zatrudniony by³ w Fabryce Maszyn Rolniczych
„Rofama” w RogoŸnie Wlkp. W latach 1985-1995 pracowa³
równie¿ w Instytucie In¿ynierii Rolniczej na Wydziale
Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1995 r.
zatrudniony jest w Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych w Poznaniu na stanowisku profesora.

G³ówne zainteresowania naukowe prof. Koœmickiego to:
œrodowiskowe warunki pracy maszyn rolniczych oraz maszyn
do robót ziemnych, wyznaczanie fizykomechanicznych cech
roœlin i gleby determinuj¹cych przebiegi procesów
zachodz¹cych w zespo³ach roboczych, badania maszyn do
uprawek pielêgnacyjnych na plantacjach ziemniaków, maszyn
do odkamieniania pól uprawnych oraz zbioru roœlin
ŸdŸb³owych.

Odznaczenia pañstwowe: Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (2002), Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (1984), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1979) i inne.

W zwi¹zku z nowymi wymaganiami postawionymi przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, które doceniaj¹c
poziom publikowanych artyku³ów umieœci³o nasz
dwumiesiêcznik na liœcie czasopism punktowanych, w roku
2000 Radê Programow¹ przekszta³cono w Radê Naukow¹.
Pierwszym jej przewodnicz¹cym zosta³ prof. dr in¿. Zdzis³aw
Koœmicki, dr h.c.

W latach 2004-2010 funkcjê przewodnicz¹cego Rady
Programowej pe³ni³ prof. dr hab. in¿. Jerzy Wiêsik.

Profesor urodzi³ siê 15 wrzeœnia 1935 r.
w K³odzie pow. Pu³awy. W roku 1953 ukoñczy³ Technikum
Budowy Samochodów w Lublinie i podj¹³ studia na Wydziale
Samochodów i Ci¹gników Politechniki Warszawskiej, które
ukoñczy³ w 1958 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera
mechanika.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1959 r. w Zak³adzie
Transportu Leœnego na Wydziale Leœnym SGGW na
stanowisku asystenta. W r. 1967 przeszed³ do Zak³adu
Mechanizacji Prac Leœnych, tworz¹c pracowniê terenow¹
badania maszyn leœnych i jednoczeœnie kieruj¹c jej prac¹.

W roku 1973 uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
leœnych. W roku 1976 zosta³ mianowany kierownikiem

Jerzy Wiêsik

Prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c.
Przewodnicz¹cy Rady Programowej (1991-2003)

i Rady Naukowej (od 2010) czasopisma

Miêdzywydzia³owego Zak³adu Mechaniki i Eksploatacji
Maszyn SGGW, a od 1977 r. pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu
Mechanizacji Leœnictwa na Wydziale Techniki Rolniczej i Leœ-
nej. SGGW.

W roku 1980 uzyska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk leœnych w zakresie mechanizacji leœni-
ctwa. W roku 1981 zosta³ mianowany na stanowisko docenta,
a w 1991 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach
1981-1987 pe³ni³ funkcjê prodziekana, zaœ w latach 1987-1993
funkcjê dziekana Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej SGGW.

W roku 1990 zosta³ powo³any na stanowisko zastêpcy
redaktora naczelnego czasopisma „Maszyny i Ci¹gniki
Rolnicze i Leœne” (obecnie TROL), w którym od podstaw
utworzy³ dzia³ mechanizacji leœnictwa. Jest autorem
pierwszego w Polsce podrêcznika akademickiego pt.
„Maszyny leœne”.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ prof. Wiêsik zosta³ odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
z³ot¹ odznak¹ „Za Zas³ugi dla SGGW”, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP,
odznak¹ „Zas³u¿ony dla Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego”,
Medalem „Za zas³ugi dla Wydzia³u In¿ynierii Produkcji”.

Przedstawione wy¿ej sylwetki kolejnych redaktorów
naczelnych oraz przewodnicz¹cych Rady Programowej, a obe-
cnie Rady Naukowej czasopisma „Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leœna” pokazuj¹ nam, jak przez 60 lat z du¿ym
zaanga¿owaniem wspierali pismo rad¹, pomoc¹ oraz w³asnymi
publikacjami ludzie niestrudzeni, zaanga¿owani w rozwój
przemys³u ci¹gników i maszyn rolniczych w Polsce.

W swej dalszej dzia³alnoœci Redakcja i Rada Naukowa
czasopisma bêd¹ nadal trwa³y w upowszechnianiu osi¹gniêæ
nauki, nowych metod konstruowania i badañ maszyn, nowych
technologii wytwarzania i napraw maszyn i ci¹gników
rolniczych, leœnych, ogrodniczych oraz dla przetwórstwa
spo¿ywczego.

Na ³amach czasopisma publikowa³y swoje prace
najwiêksze autorytety z dziedziny in¿ynierii rolniczej
powojennej Polski. To, ¿e czasopismo ci¹gle zwiêksza swój
zakres tematyczny i wydaje prace recenzowane jest zas³ug¹
wielu ludzi, a szczególnie Zespo³u Redakcyjnego, którym
kieruje prof. Czes³aw Waszkiewicz.

Tadeusz Pawlicki
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ

Prof. dr hab. in¿. Jerzy Wiêsik
Przewodnicz¹cy Rady Programowej (2004-2010)
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