XII Ogólnopolski Festiwal Starych Ci¹gników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczyka
24-25 sierpnia 2013, Wilkowice, gmina Lipno k. Leszna
W sobotê, dnia 24 sierpnia 2013 r. kolekcjonerzy-pasjonaci, którzy w³asn¹ prac¹ i œrodkami finansowymi przywrócili do ¿ycia
stare ci¹gniki i maszyny rolnicze, spotkali siê po raz dwunasty w wielkopolskich Wilkowicach. W Festiwalu wziê³o udzia³ ponad
stu trzydziestu kolekcjonerów z Polski, Czech, Wêgier, S³owacji i Niemiec. Pogoda dopisa³a, impreza przyci¹gnê³a t³umy goœci.
Sprzedano prawie 18 tys. biletów.
Po rozstrzygniêciu konkursu „Kolekcjoner 2013” wrêczono puchary i nagrody ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nastêpnie zaprezentowano ci¹gniki na placu manewrowym, gdzie odby³y siê trzy konkursy: odpalanie bumbaja (udzia³
bra³y wy³¹cznie Ursusy 45 i Lanz Bulldogi, zapalane w sposób tradycyjny za pomoc¹ kierownicy i ko³a zamachowego), odpalanie
korb¹ (kto szybciej odpali ci¹gnik za pomoc¹ korby; zaliczenie odbywa siê w momencie przejechania linii mety ci¹gnikiem) oraz
Traktor Pulling (ci¹gniki przeci¹gaj¹ skrzyniê z piaskiem zamontowan¹ na specjalnym nadwoziu; wygrywa ten ci¹gnik, który
najdalej przeci¹gnie zestaw Traktor Pullingu). Konkursy zorganizowano w kategoriach wed³ug mocy: bulldogi, ci¹gniki
dwucylindrowe, ci¹gniki trzycylindrowe, ci¹gniki czterocylindrowe.
W niedzielê, dnia 25 sierpnia 2013 r., przed po³udniem otwarto wystawê oraz przeprowadzono paradê starych ci¹gników
ulicami Wilkowic, a po po³udniu odby³y siê pokazy nowych ci¹gników, pokazy pracy na polu oraz wyœcig ci¹gników w dwóch
kategoriach: traktorzyœci i traktorzystki.

ród³o: A. K.

Pan Andrzej KaŸmierczak prezentuje swój wspaniale odrestaurowany ci¹gnik Lanz Bulldog Ackerbulldog D-1500 (1938 r.)
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych ufundowa³ statuetkê, któr¹ przyzna³ panu Andrzejowi KaŸmierczakowi za
perfekcyjne podejœcie do eksponatów, które po procesie odbudowy prezentuje od kilku lat, miêdzy innymi na festiwalu w Wilkowicach. W tym roku wspaniale przygotowa³ ci¹gnik Lanz Bulldog Ackerbulldog D-1500 (1938). Kapitu³a honorowych
wyró¿nieñ przyzna³a tytu³y Kolekcjoner Roku trzem panom - Jackowi Hornikowi (Bielsko Bia³a), Leszkowi Nowakowi
(Strzelce Krajeñskie) i Andrzejowi KaŸmierczakowi (Bydgoszcz).
Pan Andrzej KaŸmierczak, bydgoszczanin, obecnie zamieszka³y we wsi Szczutki k. Bydgoszczy, z zawodu jest informatykiem.
Od dzieciñstwa ka¿de wakacje spêdza³ na wsi, gdzie interesowa³ siê zw³aszcza mechanizacj¹ rolnictwa. Pierwszym nabytym przez
niego historycznym ci¹gnikiem by³ Zetor K25 (rocznik nieznany), nastêpnie Zetor A25 (roczniki 1950 i 1949), Bocian K25
(rocznik 1958). Swoje zabytki traktuje z perfekcj¹. Nie toleruje odstêpstw od oryginalnoœci. Stare ci¹gniki i silniki na podstawie
dokumentacji, literatury oraz wiedzy innych kolekcjonerów z Polski, Niemiec i Holandii doprowadza do stanu fabrycznego.
Najwa¿niejsza dla niego jest prawda historyczna. PanAndrzej KaŸmierczak chêtnie dzieli siê swoj¹ wiedz¹, lubi opowiadaæ o swoich eksponatach, o historii ich produkcji i ciekawostkach a¿ po szczegó³y techniczne.
Tadeusz Pawlicki
PIMR, Poznañ
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