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Czas płynie nieubłaganie, a wraz z nim kolejne na rynku branżowym w Polsce wydarzenia i
zmiany, które od samego początku istnienia magazynu staramy się rzetelnie relacjonować na
jego łamach. Mimo że jesteśmy jednym z najmłodszych miesięczników branży chłodniczej,
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, to jednak właśnie rozpoczynamy 25 rok naszej działalności!
Dodam, że niewiele wydawnictw przetrwało ten okres, zwłaszcza ostatnie lata, kiedy to
czytelnictwo prasy oraz książek znacznie zmalało na rzecz szybkich newsów internetowych.
Oczywiście Internet jest bardzo ważnym kanałem informacji i wiedzy, który – jako prężne
wydawnictwo – staramy się rozwijać, również przez nowe projekty planowane do wprowadzenia
w tym roku dla Państwa, ale to jednak w prasie branżowej (nie tylko u nas) mogą Państwo
znaleźć szersze opracowania, analizy i wiedzę na temat pojawiających się zmian oraz nowych
technologii.

  

  

Przypomnę pokrótce, iż pierwszy numer Ch&K ukazał się w roku 1996, a jego Redaktorem
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Naczelnym był uznany w branży wykładowca Politechniki Warszawskiej dr inż. Andrzej
Girdwoyń. W roku 1999 stanowisko Redaktora Naczelnego objął inż. Mirosław Jankowski i
pełnił tę funkcję do marca roku 2006.

  

Przez pierwsze trzy lata istnienia – do roku 1998 – „Chłodnictwo&Klimatyzacja” ukazywało się
jako dwumiesięcznik. Początkowo w czerni i bieli, jedynie z elementami kolorowymi, zawierał
przedruki artykułów z niemieckiego odpowiednika DIE KÄLTE&KLIMATECHNIK – podobnie jak
wiele innych czasopism, które w latach 90. wchodziły na rynek polski. Z czasem pojawiły się
teksty polskich autorów, pracowników uczelni technicznych oraz specjalistów z firm działających
na polskim rynku.

  

W roku 1999 zostało wydanych już 8 numerów, w kolejnym 10, a od roku 2001 – już 11. Przez
ten okres miesięcznik stale ewoluował. Rozszerzaliśmy tematykę poruszanych na łamach
miesięcznika zagadnień, także poprzez dodatki tematyczne, i powiększaliśmy stałe grono
czytelników. Dzisiaj wydajemy blisko 1000 stron rocznie, a zaczynaliśmy jako miesięcznik od
300-400. Historia miesięcznika, to również historia ostatnich 25 lat polskiego rynku HVAC&R,
który stale się rozrasta wraz z nowymi wymaganiami związanymi ze zmianą m.in. struktury
handlu i przemysłu, budownictwa komercyjnego – galerii handlowych i biurowców – a także
wszelkich hipermarketów i supermarketów oraz centrów logistycznych. Wszystkie te zmiany
zaowocowały dynamicznym wzrostem polskiego rynku chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, a
co ważne również rozwojem naszych rodzimych producentów.

  

Mam nadzieję, że nasz miesięcznik, dzięki Państwu, nadal będzie uczestniczyć w życiu i w
budowaniu rynku HVAC&R, w przekazywaniu informacji o urządzeniach, technologiach, a krąg
stałych czytelników z roku na rok będzie coraz większy.

  

Marek Stachurka-Geller
Redaktor Naczelny
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