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Trzy wiatraki-Koźlaki stoją na wzgórzu pod Osieczną już ponad 250 lat. To unikatowy kompleks tego typu zabytków w naszym 

kraju. Od 10 lat działa tam Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. W sezonie wiosenno-letnim czynne jest codziennie od 

godz. 10 do 16.

Często bywa, że utrzymanie 
wiatraka jest dużym problemem 
dla właściciela, dlatego wiele tego 
typu zabytków uległo zniszczeniu 
w minionych latach. Te osieckie 
mają ogromne szczęście, gdyż
dwoma - „Franciszkiem” i „Józe-
fem-Adamem” - troskliwie zaję-
ła się rodzina Jankowskich, two-
rząc muzeum, a trzeci - „Leon”, 
będący własnością jednej z osiec-
kich rodzin, jest również bardzo 
zadbany. 

Jankowscy wybudowali na 
wiatracznym wzgórzu czwarte-
go koźlaka - „Jana”, nieco mniej-
szego, ale posiadającego wszyst-
kie mechanizmy pozwalające wy-
korzystać siłę wiatru do mielenia 
zboża na mąkę. Niestety, tego-
roczna wichura z wiatrem docho-
dzącym do 150 km/h, przewróci-
ła „Jana”, niszcząc śmigi i część
jego konstrukcji. Młynarska ro-
dzina szybko otrząsnęła się po 
tej tragedii i rozpoczęła odbudo-
wę wiatraka, która ma zakończyć
się do 20 maja. 

Uzupełnieniem muzealnego 
kompleksu jest miniatura młyna 
wodnego, wiejska zagroda, skan-
sen maszyn rolniczych, plenero-
wa galeria rzeźby, a także kawia-
renka, gdzie codziennie serwo-
wane są domowe ciasta. Co so-
botę rozpalany jest piec chlebo-
wy, gdzie wypiekane są bochny 
wyrobione z mąki z młyna wol-
noprzemiałowego (rarytas dla ko-
neserów). Jego smaku również
można doświadczyć w kawiaren-
ce, gdzie podawany jest ze smal-
cem lub z popularną leberką (wą-
trobianką). 

Zwiedzanie wiatraków z prze-
wodnikiem jest swoistym spa-
cerem przez historię rolnictwa 
i młynarstwa, bogatą w aneg-
doty dotyczące pracy we mły-
nie. Dla grup szkolnych w mu-
zeum prowadzone są warsztaty. 

Dzieci mogą nauczyć się wypie-
kać bułeczki i chałki w piecu chle-
bowym, rzeźbić w mydle, wyko-
nywać ryczkę z drewna, czy też
piec podpłomyki. 

Na wiatracznym wzgórzu od-
bywa się wiele cyklicznych im-
prez, jak zlot starych samocho-
dów, Retro Rowerówka, czy też

wiatowa Rowerówka Nocna.
W tym roku Muzeum Mły-

narstwa i Rolnictwa w Osiecz-
nej świętuje swoje 10-lecie, cze-

go kulminacją będzie zaplano-
wany na 20 sierpnia festyn. 

Wiatraczne wzgórze położo-
ne jest przy drodze wojewódzkiej 
nr 432, z której widać zabytkowe 
koźlaki. Jest parking samocho-
dowy, jednak korzystniej wybrać
się tam na rowerze, ścieżką rowe-
rową łączącą Leszno z Osieczną. 

Więcej informacji na temat 
muzeum można znale ć w inter-
necie na stronie http://zabytko-
we-wiatraki.pl. (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Jedyne takie wiatraki w Polsce

 Domowy placek, a tak e pajdę chleba z tradycyjnego pieca, mo na znale  w kawiarence 
wybudowanej przy wiatrakach.

 Do fotografi i z drona trzeba się odpowiednio ustawi  i mocno uśmiech-
ną . W tle wiatrak „Jan”, którego zniszczył huragan. Jeszcze w maju 
zako czona zostanie jego odbudowa i nastąpi próbne uruchomienie.

 Prócz wiatraków w muzeum mo na obejrze  bogatą kolekcję zabytkowych urządze  rolni-
czych, młyn wodny oraz rze by będące pokłosiem organizowanych tam plenerów.

 Wybudowane przed ponad 250 laty wiatraki-ko laki do dziś stoją
na wzgórzu. Były świadkami powsta czej Bitwy pod Osieczną. Istnieją
w tak doskonałym stanie między innymi dzięki turystom kupującym bilety 
na zwiedzanie ich wnętrza.




