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Rozmowa z 

JERZYM BIA£CZYKIEM 
z Kujawsko-Pomorskiego Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego, komisarzem tar-
gów AGRO-TECH w Minikowie 

- Przed nami trzydziesta szó-
sta edycja targów AGRO-
TECH. A pamiêta pan te 
pierwsze? 
- Zaczynaliœmy od Dni 

Otwartych Drzwi w Minikowie. 
To by³y zupe³nie inne czasy! Rol-
ne zak³ady doœwiadczalne, po-
tem wojewódzki oœrodek, sta-
wia³y na kameralne spotkania 
z rolnikami, pokazy upraw. 

Ale trzeba by³o coœ zmieniæ, 
poszerzyæ tematykê o produkcjê 
zwierzêc¹. Nawi¹zaliœmy wspó³-
pracê z poznañsk¹ firm¹, która 
przywioz³a do Minikowa wypo-
sa¿enie do obór i chlewni. 

- Potem na targi do Minikowa 
zaczêli przyje¿d¿aæ racjonali-
zatorzy. 
- Z pomoc¹ miêdzy innymi 

„Gazety Pomorskiej” zorganizo-
waliœmy konkurs racjonalizator-
ski, który zrobi³ wiele dobrego. 
Bo to by³y trudne czasy. Du¿e fir-
my pañstwowe produkowa³y 
maszyny. One zwykle nie by³y 
zainteresowane ulepszeniami. 
Ale kujawsko-pomorscy rolnicy 
mieli œwietne pomys³y. 

- ¯eby z niczego zrobiæ coœ? 
- Mniej wiêcej o to chodzi³o. 

Na przyk³ad jeden z rolników -
racjonalizatorów nie otrzyma³ 
talonu na opryskiwacz, wiêc go 
sobie zrobi³. Potem zacz¹³ pro-
dukowaæ je dla innych i tak pow-
sta³a fabryka „Krukowiak” 
w Redczu Krukowym ko³o Brzeœ-
cia. Takich racjonalizatorów by³o 
wiêcej. 

- A co siê sta³o z ich wynalaz-
kami? 
- Niektóre zosta³y wdro¿one 

do produkcji, ale wielu produ-
centów nie by³o zainteresowa-
nych, ¿eby ktoœ im „grzeba³” 
w produkcji. Ale z ulepszeñ ko-
rzystali inni kujawsko-pomorscy 
rolnicy. Podgl¹dali racjonaliza-
torów i potem kombinowali 
w swoich gospodarstwach jak 
„poprawiæ” maszyny. 

- Nikt siê nie oburza³, ¿e wy-
korzystywano czyjeœ pomy-
s³y? A co z prawami autorski-
mi?  

- To by³y zupe³nie inne cza-
sy a rolnicy nie mieli innego 
wyjœcia. Wielu rzeczy na rynku 
brakowa³o, czêœci do maszyn 
tak¿e, wiêc musieli byæ racjo-
nalizatorami i korzystaæ z po-
mys³ów innych. Bo to by³a 
w³aœnie skrzynka dobrych po-
mys³ów. 

- W latach 90-tych nast¹pi³y 
spore zmiany w gospodarce. 
- No i wtedy powsta³ nowy 

rynek. Zaczê³y rozwijaæ siê wy-
stawy. Nasza te¿. 

Ciekawostk¹ by³o to, ¿e 
na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych, z targów maszyny od-
je¿d¿a³y wprost do rolników. 
Wszak nie by³y tak dostêpne 
jak dzisiaj. Zatem na przyk³ad 
wystawca z Gliwic wraca³ ju¿ 
bez maszyn. Dziœ odleg³oœæ 
od producenta czy dealera nie 
ma znaczenia, towar zamówiæ 
mo¿na nawet przez internet. 

- I dziêki internetowi mo¿na 
sprawdziæ, gdzie odbywaj¹ 
siê targi takie jak AGRO-
TECH. Czy to wam pomaga? 
- Dziêki informacjom 

w internecie o naszych tar-
gach dowiedzia³a siê m.in. fir-
ma z Mongolii, której przed-
stawiciele anonsowali swój 

przyjazd. Zapowiedzia³a siê 
te¿ wycieczka z Litwy, w po-
przednich latach wœród zwie-
dzaj¹cych byli na przyk³ad An-
glicy, Niemcy. 

W tym roku na zaproszenie 
Samorz¹du Województwa Ku-
jawsko - Pomorskiego targi 
AGRO-TECH odwiedzi tak¿e 
oficjalna delegacja z Angoli, 
której bêdzie przewodniczyæ 
ambasador -  Domingos 
Culolo. 

Z kolei w ubieg³ym roku 
na  targach goœci³a liczna gru-
pa dziennikarzy z krajów Unii 
Europejskiej, którzy z du¿ym 
uznaniem i zainteresowaniem 
wyra¿ali siê o naszej imprezie. 

- W tym roku te¿ bêdzie miê-
dzynarodowo. Z jakich krajów 
przyjad¹ wystawcy? 
- Najwiêksza grupa to oczy-

wiœcie Polacy, ale bêd¹ te¿ 
Niemcy, Anglicy, W³osi, Bia³o-
rusini, Holendrzy, Rosjanie. 

- Targom towarzyszy Regio-
nalna Wystawa Zwierz¹t Ho-
dowlanych. 
- W wystawie - która jest 

przygotowywana przy œcis³ej 
wspó³pracy z organizacjami 
hodowców krów, œwiñ,  owiec 
i drobiu i futerkowych -weŸ-

mie udzia³ prawie 100 hodow-
ców. 

- Kiedyœ niewiele wiêcej osób 
odwiedza³o targi. 
- To prawda. Pierwsze nasze 

imprezy odwiedza³o 150-200 
osób z by³ego województwa 
bydgoskiego, dziœ przyje¿d¿a 
35-40 tysiêcy osób i to nie tylko 
z Polski. AGRO-TECH to naj-
wiêksza tego typu impreza 
w pó³nocnej czêœci naszego 
kraju! 

- Co daje wizyta na tych tar-
gach rolnikom, a co np. 
mieszkañcom miast? 
- Minê³y czasy stereotypowe-

go myœlenia o pracy w rolni-
ctwie. Gospodarze musz¹ ci¹gle 
zapoznawaæ siê z nowoczesny-
mi rozwi¹zaniami i wiedzieæ jak 
je stosowaæ. 

A mieszkañcy miast, mog¹ siê 
dowiedzieæ, jaki postêp nast¹pi³ 
w  tej dziedzinie. Zwykle dziwi¹ 
siê widz¹c tak nowoczesne ma-
szyny. Ja te¿ by³em zdumiony, 
gdy 10 lat temu w Niemczech 
pokazano nam roboty udojowe, 
a dziœ staj¹ siê coraz powszech-
niejsze. Bêdzie je mo¿na zoba-
czyæ tak¿e na naszych targach. 

ROZMAWIA£A: 
LYCYNA TALAŒKA-KLICH

SYLWETKA Bia³czyk: - Na pierwsze wystawy przyje¿d¿a³o 150-200 zwiedzaj¹cych, dziœ 35-40 tys.! 

Podgl¹daj na targach

FOT. LUCYNA TALAŒKA-KLICH 

Jerzy Bia³czyk zaprasza na targi do Minikowa. Przyjedzie niemal 450 wystawców, którzy bêd¹ mieli do dyspo-
zycji oko³o piêtnastu hektarów. Wstêp na targi jest bezp³atny. Pozostawienie auta na parkingu kosztuje 5 z³.


