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INTEGRACJA NUKI I TECHNIKI NA XVII MIÊDZYNARODOWEJ
WYSTAWIE ROLNICZEJ „AGRO SHOW” W BEDNARACH

W dniach od 18 do 21 wrzeœnia br. odby³a siê w Bednarach
XVII Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW
organizowana przez Polsk¹ Izbê Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych w Toruniu. Wystawcy prezentuj¹cy swoje produkty
przedstawiaj¹ zastosowane w nich zaawansowane technologie
oraz nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne. Postêp w maszy-
nach rolniczych przyczyni³ siê do poszerzania wiedzy
teoretycznej i praktycznej mechaników wykonuj¹cych prze-
gl¹dy oraz naprawy. Zgodnie z powiedzeniem „lepiej
zapobiegaæ ni¿ leczyæ” wa¿ne jest, aby przegl¹dy maszyn
rolniczych by³y wykonywane terminowo i w odpowiednio
przygotowanych zak³adach serwisowych. Brak takiej obs³ugi
mo¿e spowodowaæ awariê, która generuje dodatkowe koszty
dla gospodarstwa, a tak¿e opóŸnienie wykonania prac, do
jakich s¹ u¿ytkowane.

Istotn¹ rolê w merytorycznej czêœci wystawy AGRO
SHOW ma Instytut In¿ynierii Biosystemów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, która obejmuje: prowadzenie po-
kazów polowych ró¿nych maszyn (zespó³ prof. J. Przyby³a),
organizacja konkursów serwisowych (zespó³ prof.
Cz. RzeŸnika), a na oddzielnym stanowisku prezentowana by³a
oferta dydaktyczna i naukowa.

W pierwszym dniu wystawy odby³y siê fina³y oraz
wrêczenie nagród w trzech konkursach: „Mechanik na Medal”,
„M³ody Mechanik na Medal” i „Serwis na Medal”, których
organizatorem i sponsorem nagród by³a Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych z siedzib¹
w Toruniu.

Do organizacji konkursu, poza pracownikami PIGMiUR,
zostali zaproszeniu pracownicy Instytutu In¿ynierii Bio-
systemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
Technikum In¿ynierii Œrodowiska i Agrobiznesu w Poznaniu,

które jest szko³¹ publiczn¹ prowadzon¹ przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem konkursów by³o wy³onienie z poœród wszystkich
zg³oszeñ konkursowych najlepszego zak³adu serwisowego
maszyn rolniczych oraz najlepszego mechanika i m³odego
mechanika w Polsce, a tak¿e zaakcentowanie roli wykwalifiko-
wanych pracowników w serwisowaniu maszyn rolniczych,
profesjonalnoœci pracowników serwisowych oraz rozpowsze-
chnianie us³ug serwisowych w obszarze dzia³alnoœci
gospodarczej jak równie¿ ekologicznej.

W ogólnopolskim konkursie na najlepszy serwis maszyn
rolniczych 2015 SERWIS NA MEDAL zg³osi³y siê firmy z ca-
³ej Polski, które wykonuj¹ serwis techniczny maszyn i ci¹-
gników rolniczych. Konkurs przebiega³ w dwóch etapach i by³
oceniany systemem punktowym. Pierwszy polega³ na
wype³nieniu ankiety, w której pytania dotyczy³y wyposa¿enie
danego zak³adu, jakoœci obs³ugi klienta, sposobu organizacji
pracy, certyfikatów oraz nagród i wyró¿nieñ, jakie firma
otrzyma³a, inwestycji rozwojowych przedsiêbiorstwa,
przestrzegania przepisów bhp itp. Na podstawie liczby
punktów z ankiety wy³oniono zak³ady serwisowe, które
zakwalifikowa³y siê do kolejnego etapu. Polega³ on na
wizytacji wybranych do œcis³ej czo³ówki firm przez komisjê
konkursow¹, podczas której równie¿ by³y przydzielane punkty.
£¹czna liczba punktów z obu etapów wy³oni³a zwyciêzców IV
edycji konkursu , którymi zostali:

Agroserwis (Pas³êk, woj. warmiñsko-
mazurskie),

PHU Perkoz (Brodnica, woj. kujawsko-
pomorskie),

Primator Henryk Kraszewski (Czy¿ew, woj.
Podlaskie).

SERWIS NAMEDAL
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Rys. 1. Laureaci IV edycji konkursu „Serwis na Medal” (fot. ¯. Staszak)
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Drugim konkursem, nad którym Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu sprawowa³ patronat merytoryczny by³a IV edycja
konkursu na najlepszego mechanika serwisowego maszyn
rolniczych roku 2015 MECHANIK NA MEDAL. Konkurs
sk³ada³ siê z dwóch etapów i podobnie jak poprzedni by³
oceniany systemem punktowym. Swój udzia³ w konkursie
zg³osi³o kilkuset uczestników z ca³ej Polski. Regulamin
ograniczy³ liczbê uczestników do dwóch osób z jednego
zak³adu serwisowego. W pierwszym etapie po rejestracji
elektronicznej uczestnicy rozwi¹zywali test . Piêciu
najlepszych zakwalifikowa³o siê do drugiego etapu, w którym
finaliœci musieli wykazaæ siê praktyczn¹ i teoretyczn¹
znajomoœci¹ serwisowania maszyn rolniczych. Uczestnicy
maj¹c do dyspozycji magazyny czêœci wymiennych, poradniki
serwisowe i przyrz¹dy pomiarowe w ci¹gu 120 minut mieli do
wykonania trzy zadania: pierwszym by³a wymiana ³o¿yska
w pompie wodnej ci¹gnika rolniczego, kolejnym pomiar i okre-
œlenie podstawowych parametrów ³o¿yska, natomiast ostatnim
zadaniem by³o okreœlenie rodzaju i œrednicy œruby oraz skoku
gwintu. Ta czêœæ konkursu odby³a siê 17 wrzeœnia 2015 roku
w laboratoriach Technikum In¿ynierii Œrodowiska i Agro-
biznesu w Poznaniu, a organizatorem by³ mgr in¿. Karol
Weso³owski.

Czêœæ teoretyczna drugiego etapu odby³a siê dzieñ póŸniej,
przy udziale publicznoœci, na XVII Miêdzynarodowej
Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach. Polega³a na
rozwi¹zaniu testu sk³adaj¹cego siê z 10 pytañ w ci¹gu 15 minut.
Autorem testu by³ dr hab. in¿. Adam Ekielski z SGGW
w Warszawie. Laureatami konkursu

zostali:
Dawid Orzech (PHU Perkoz, woj. kujawsko-

pomorskie),
Mariusz Kaczmarski (PHU Perkoz, woj.

kujawsko-pomorskie),
Stanis³aw Pytka (Asprim, woj. lubelskie).

otrzymali: Rajmund Kasperek (Urson, woj.
ma³opolskie) i Krzysztof Dziadura (Asprim, woj. Lubelskie).

W trzecim z konkursów, którego fina³ odby³ siê na XVII
Miêdzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW,
uczniowie szkó³ zmagali siê z pytaniami testowymi oraz zada-
niami u³o¿onymi przez mgr in¿. Karola Weso³owskiego. Do
fina³u zakwalifikowa³o siê 10 m³odych mechaników, a zwy-
ciêzcy otrzymali nagrody pieniê¿ne nie tylko dla siebie, ale
równie¿ dla swoich szkó³. Zwyciêzcami konkursu

zostali:
Przemys³aw Chudzyñski (ZSP1 Gniezno),
Pawe³ Pszonka (ZS CKU Gronowo),
Maciej P³achta (ZS CKU Gronowo).

on-line
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Wyró¿nienia
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MECHANIK NAMEDAL2015
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Rys. 2. Czêœæ praktyczna konkursu „Mechanik na Medal”
(fot. ¯. Staszak)

Wyró¿nienia otrzymali: Albert Dembski (ZSP 1 Gniezno),
Bart³omiej Gidelski (ZSR Lututów), Adam Krupiñski (ZS
Wojewodzina) oraz £ukasz Piaskowski (ZSR Lututów).

Uroczyste podsumowanie obydwu konkursów odby³o siê
tego samego dnia podczas XVII Miêdzynarodowej Wystawy
Rolniczej AGRO SHOW przy udziale publicznoœci. Wszyscy
zwyciêzcy otrzymali dyplomy, a najlepsza trójka w ka¿dym
konkursie dodatkowo nagrody pieniê¿ne, które wrêczy³ prezes
zarz¹du PIMiUR w Toruniu Wies³aw Kujawa. Po wrêczeniu
nagród w ka¿dym z konkursów by³ czas dla mediów.

Rys. 4. Laureaci III edycji konkursu „M³ody Mechanik na Medal”

(Fot. ¯. Staszak)

Rys. 3. Laureaci IV edycji konkursu „Mechanik na Medal”
(fot. ¯. Staszak)

mgr in¿. ¯aneta Staszak, mgr in¿. Tatiana Buchwald
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut In¿ynierii Biosystemów
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