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śród wielu wydarzeń, jakie odbywają się w roku
jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości, nie mogło zabraknąć akcentu
związanego z rolnictwem. Poznań
- stolica Wielkopolski, stał się miejscem trzydniowej Narodowej Wystawy Rolniczej. Wystawy, która miała
przybliżyć wszystkim, którzy na nią

przybyli, olbrzymi wkład rolników
w dzieło odbudowy Polski po ponad 100-letniej niewoli i postęp, jaki
w okresie stulecia się w tym sektorze
gospodarki dokonał.
Wspomniał o tym bardzo celnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski, na spotkaniu
z mediami. Oto, co powiedział: „W roku
Stulecia Odzyskania Niepodległości,
byłoby dziwne, abyśmy my rolnicy,
my Polska wieś nie pokazali tego
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wszystkiego, z czym wieś się kojarzy
i tego, co wniosła przez te 100 lat,
zarówno do walki o wolność, utrzymanie tej wolności, ale również do
rozwoju gospodarczego”.
Wystawa była przeglądem tego, co
było, z tym, co jest obecnie w obszarze produkcji rolnej, postępu maszynowego i naukowego. Wśród wielu
wydarzeń odbywających się na wy-

stawie, dużą uwagę zwiedzających
przykuł hipiczny konkurs skoków
przez przeszkody w międzynarodowej obsadzie, upamiętniający zarazem 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Wśród najmłodszych zwiedzających wystawę prwzedszkolaków i uczniów szkół dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa
zwierząt.
Króliki, kaczki, kury, gęsi, alpaki,
kuce i konie były bacznie obserwo-

wane, a pytań dotyczących ich chowu było, co niemiara. Kolejne stoiska w pawilonach poświęcone były
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osiągnięcia nauki w dziedzinie nowych odmian roślin, sposobów uprawy i innowacyjnych rozwiązań służących współczesnemu rolnictwu. Wśród instytucji pracujących
na rzecz i dla rolnictwa nie mogło zabraknąć stoiska Centrum Doradztwa
Rolniczego i podległych mu Oddziałów, pokazując na nim wkład i rolę,
jaką pełniło i pełni nadal doradztwo
w służbie dla rolników i rozwoju wsi.
Szybka, rzetelna i skuteczna pomoc, zawsze będzie cenna, stanowiąc ważny element, jakże istotny
w produkcji rolniczej. Bardzo bogato
i z wielką inwencją pokazały się Zespoły Szkół Rolniczych z całej Polski.
W strojach danego regionu, zachęcali do degustacji regionalnych produktów i zapoznania się z historią
szkoły. Jak zwykle barwnie i kolorowo prezentowały się koła gospodyń
wiejskich w pawilonie pod hasłem
„Polska Smakuje”. Każdy, kto tam
zaglądnął musiał przyznać, że to, co
polskie to smaczne.
Wielkie pozytywne poruszenie
wśród wystawców i zwiedzających
wywołała obecność Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, który w towarzystwie ministra Ardanowskiego, chętnie zamieniał z wystawcami kilka słów i użyczał swego wizerunku do fotografii.
Na koniec wizyty, wręczył osobiście
puchary dla nagrodzonych w konkursie skoków, co też z pewnością
zostało dobrze przyjęte.
Wystawie towarzyszyły także liczne konferencje poświęcone rozwojowi rolnictwa na przestrzeni minionych dziesięcioleci, jak i problemom,
jakie należy pilnie rozwiązać tak, aby
nasz producent – rolnik mógł spokojnie patrzeć w przyszłość.
Trzeba mieć nadzieję, że tego typu
wystawy będą organizowane nie tylko z okazji tak wielkich jubileuszy, ale
staną się standardem w kalendarzu
imprez poświęconych rolnictwu i polskiej wsi.
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