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W tym roku bankowość rolna
w Polsce obchodzi setną rocznicę powstania. W 1919 r. dekretem
naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego powołano Polski Państwowy Bank Rolny. Spadkobiercą tradycji przedwojennej instytucji jest
Bank BNP Paribas. Z tej okazji BNP
Paribas, aby uczcić 100-lecie obecności w polskiej gospodarce rolnej,
wraz z „Tygodnikiem Poradnikiem
Rolniczym” zorganizowali konkurs
fotograficzny „Rolnictwo wczoraj
i dziś“. Wręczenie nagród odbyło się 17 października 2019 roku
w Gdańsku podczas gali wieńczącej Agrokonferencję.
Konkurs „Rolnictwo wczoraj
i dziś” miał pokazać, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie
i na polskiej wsi w ciągu ostatnich
100 lat. Uczestnicy konkursu przesyłali nam zdjęcia, które dokumentowały historią ich gospodarstw.
Otrzymaliśmy kilkaset zgłoszeń
i ponad pół tysiąca zdjęć. Laureatów wybrała komisja, w której zasiedli przedstawiciele Banku BNP
Paribas i redakcji „TPR”.
Zdaliśmy sobie sprawę
jak zmieniło się rolnictwo
Komisja konkursowa oceniając zdjęcia zwracała uwagę na to,
jak polska wieś i gospodarstwa
zmieniły się na przestrzeni dziesięcioleci. Doceniono nawiązanie
do historycznych kadrów fotografii wykonanych przez ojców lub
dziadków uczestników konkursu.
Nagrodzone współczesne zdjęcia
pokazują, że polskie gospodarstwa
rolne to kontynuacja wielopokoleniowej pracy.
– To była spontaniczna decyzja.
Przeczytałem w „Tygodniku Po-
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Laureaci konkursu „Rolnictwo wczoraj i dziś” zostali nagrodzeni

Nagrodę dla zwycięzcy I miejsca Michała Pilarowskiego (pierwszy z lewej)
wręczyli dr Adam Koziolek, prezes Polskiego Wydawnictwa Rolniczego wydawcę „Tygodnika Poradnika Rolniczego” (w środku) oraz Bartosz Urbaniak,
szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

radniku Rolniczym”, że taki konkurs jest organizowany – wspominał podczas gali Michał Pilarowski
z Łopienna w powiecie gnieźnieńskim, laureat I miejsca w konkursie i zdobywca nagrody w wysokości 5 tys. zł. – Znaleźliśmy zdjęcie
zrobione w latach 50. XX wieku.
Przedstawia mojego dziadka podczas żniw, który obsługuje żniwiarkę. Maszyna ta kosiła zboże, które
następnie było zwijane w snopki
powrósłem. Zdjęcie, które zrobiliśmy podczas ostatnich żniw
było inspirowane tym historycznym. Zrobiliśmy je na tym samym
polu. Dzięki konkursowi zdaliśmy
sobie sprawę jak bardzo zmieniło się rolnictwo. Dziadek, gdyby
miał możliwość teraz przez kilka dni pomieszkać w swoim gospodarstwie, nie byłby w stanie

uwierzyć i zrozumieć mechanizacji, współczesnego sprzętu rolniczego i systemów elektronicznych
wykorzystywanych w maszynach
rolniczych. Dla niego byłby to zupełnie inny świat. Na współczesnym zdjęciu jestem razem z moim
ojcem – mówi Michał Pilarowski,
który prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej, głównie w uprawie zboża, kukurydzy oraz rzepaku. Dodatkowo
utrzymuje liczące 35 szt. stado bydła opasowego.

Postęp i efekty pracy
Drugie miejsce jury postanowiło
przyznać Bogdanowi Buchajczykowi z Pszczewka położonego w powiecie choszczeńskim.
– Jesteśmy prenumeratorami
„Tygodnika Poradnika Rolniczego”

Podczas gali organizatorzy konkursu nawiązali bardzo dobre relacje ze zwycięzcami: (od lewej) Piotr i Sylwia Nogajowie – laureaci III miejsca, Małgorzata Banaszek i Beata Zawierucha z banku BNP Paribas, Małgorzata i Bogdan
Buhajczykowie – laureaci II miejsca oraz Michał Pilarowski – laureat I miejsca

od momentu jego powstania. Uważamy się za jednych z pierwszych
Czytelników. Regularnie czytamy
wasze artykuły i na bieżąco śledzimy akcje, które prowadzicie. Staramy się włączać w organizowane przez redakcję konkursy. Udało
nam się zająć II miejsce. Cieszymy
się, bo mieliśmy okazję, aby przedstawić zmiany, jakie w naszym gospodarstwie dokonały się od przełomu lat 60. i 70. XX wieku do dziś.
Dokonał się ogromny postęp na
przestrzeni lat, kiedy prowadziłem
gospodarstwo najpierw sam, a potem z synami. Chcieliśmy pokazać
efekty naszej pracy – powiedział
nam Bogdan Buhajczyk.
Wraz z żoną Małgorzatą oraz synami Jakubem, Łukaszem, Tomaszem i ich małżonkami prowadzą
600 ha gospodarstwo, które utrzymuje 200 szt. bydła, z czego 66 szt.
to krowy mleczne. Laureaci II miejsca konkursu otrzymali nagrodę
pieniężną w wysokości 3 tys. zł.
Na trzeciej lokacie uplasował się
Piotr Nogaj z Trojanowa położonego pod Poznaniem. Jury doceniło
dużą wrażliwość i ładunek emocjonalny nadesłanych fotografii.
– Zdjęcie było przygotowane na
potrzeby okładki naszego weselnego filmu. Przedstawia mojego
męża, małego Piotra, który w latach 80. bawiąc się na podwórku
wykonywał zdjęcie aparatem. Jak
urodził nam się syn Jakub, który ma 6 lat, chcieliśmy to zdjęcie
zrekonstruować, fotografując syna.
Potem jak się nadarzyła możliwość
przy okazji konkursu postanowiliśmy pomysł ten zrealizować. Uznaliśmy jednak, że na zdjęciu będzie
Piotr. Kadr nawiązuje do jego dzieciństwa, ale jednocześnie mąż jest
w zupełnie innej scenerii – opowiada Sylwia Nogaj.
– Mama wtedy (w latach 80. XX
wieku – przyp. red.) brała udział
w konkursie ogródków przyzagrodowych. Przyjechała komisja i zrobiła mi zdjęcie. Tak powstała fotografia, którą zgłosiliśmy – wspomina Piotr Nogaj. Wraz z żoną prowadzi gospodarstwo, które uprawia pszenicę, pszenżyto, żyto, kukurydzę i łubin. Wykonywane są
także maszynowe usługi.
Nagrody w konkursie fotograficznym „Rolnictwo wczoraj i dziś“
sponsorował Bank BNP Paribas.
Komisja konkursowa postanowiła
przyznać także jedno wyróżnienie.
Otrzymała je Mariola Janas z Nowej Cerkwi. Dla niej nagrodę w wysokości 1 tys. zł ufundował „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.
Tomasz Ślęzak
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