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W Wilkowicach odby³a siê kolejna edycja
. Ju¿ po raz szesnasty pasjonatów i kolekcjonerów starych

ci¹gników i maszyn rolniczych przywita³ Wójt Gminy Lipno Jacek Kamiñski i prezes Klubu Mi³oœników
Starych Ci¹gników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” Leszek Nowak.

W tym roku w festiwalu udzia³ wziê³o 200 kolekcjonerów z kraju i z zagranicy, w tym z Wêgier, S³owacji,
Niemiec, Szwecji i Danii. Zaprezentowano ponad 300 eksponatów ci¹gników rolniczych, maszyn
rolniczych, silników stacjonarnych, mikroci¹gników, motocykli i samochodów.

Podczas festiwalu og³oszono wyniki konkursu „ ”. Statuetki ufundowane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali Piotr Ciader, Józef Richter i Wojciech Wrzesiñski. Z kolei
komisja konkursu „ ” przyzna³a I miejsce ci¹gnikowi
g¹sienicowemu DT-54 z 1949 r. Statuetkê Zwyciêzcy Przemys³awowi Kwaœniewskiemu wrêczy³ w imieniu
dyrektora Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu dr hab. in¿. Z. Zbytek, prof. nadzw.
Komisja przyzna³a równie¿ piêæ wyró¿nieñ, które uzyskali:
- Jacek Hornik za ci¹gnik Lanz Bulldog HR2 „GrosBuldog” z 1925 r.,
- Maria Chvostal´ova za p³ug konny,
- Simon Suiker za ci¹gnik Renault PE z 1928 r.,
- silnik wysokoprê¿ny BlackStone,
- Katarzyna Materna za noœnik narzêdzi RS-08-15 z 1956 r.

Ponadto, dyplomami wyró¿niono uczestników festiwalu, którzy przywieŸli swoje eksponaty „na ko³ach”.
W ramach festiwalu odby³a siê prezentacja eksponatów, które s¹ „na chodzie” oraz zawody, podczas

których kolekcjonerzy wykazali siê umiejêtnoœciami sprawnoœciowymi w prowadzeniu starych ci¹gników,
a tak¿e konkurencje szybkoœciowe i si³owe.

Wspania³a rodzinna atmosfera panuj¹ca podczas festiwalu wp³ywa na wzrost liczby uczestników
i zwiedzaj¹cych oraz przyczynia siê do szerokiej popularyzacji starych ci¹gników i maszyn rolniczych.

Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ci¹gników
i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczyka

Kolekcjoner Roku 2017

Weteran Traktor-Maszyna Wilkowice 2017

Opracowa³:
materia³ zdjêciowy: www.lipno.pl; www.facebook.com/pg/retrotraktor/photos
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