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Wieś w  minionych latach potroiła ilość swoich mieszkańców. Staje się piękna i  ciekawa - w  dużym stopniu - dzięki społecznej 
aktywności mieszkańców. Wsiadając na rower można z Leszna dojechać tam w pół godziny.

Wilkowice mają rewelacyjne 
położenie, gdyż blisko stamtąd 
do Leszna, pod nosem przebie-
ga droga ekspresowa S5, a także 
cenna jest bliskość bardzo rozle-
głych terenów leśnych. Mieszkań-
cy, a szczególnie niezwykle ak-
tywna grupa członków Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Lipień-
skiej, tworzą z Wilkowic miej-
sce, gdzie przyjemnie jest się za-
trzymać podczas turystycznej wy-
cieczki. Temu sprzyja wiata przy 
pięknym stawie, który społecz-
nicy stworzyli z zarośniętego ba-
gniska.

Atrakcją o wielkiej wartości et-
nografi cznej jest ogromna ekspo-
zycja Regionalnej Izby Tradycji 
i Kultury Wiejskiej, gdzie starsi 
wspomną swoją młodość, a dzie-
ci dowiedzą się, jak wyglądało ży-
cie sprzed epoki smartfonów. Nie-
opodal, izby także w czynie spo-
łecznym, powstają alejki w pięk-
nym parku. Jest tam też bardzo 
ciekawe zoo, w którym dzieci 
mogą obejrzeć zwierzęta wycza-
rowane ze złomu przez Francisz-
ka Turowskiego. 

W niedalekim sąsiedztwie Mo-
nika i Paweł rozbudowali swo-
ją restaurację, co też doskonale 
wpisuje się w scenariusz rodzin-
nej wycieczki do Wilkowic.

Aby złożyć wizytę w Wilko-
wicach dogodny jest każdy dzień, 

ale jest w tym roku kilka szcze-
gólnych, kiedy odbywają się tam 
bardzo atrakcyjne imprezy. Warto 
wspomnieć o jubileuszowym XX 
Ogólnopolskim Festiwalu Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 
im. Jerzego Samelczaka, który 
odbędzie się 20 i 21 sierpnia 2022 
roku. Na 4 września zaplanowa-
no mający już wieloletnie trady-
cje festyn „Dawno, dawno temu 

na wsi”, a 11 września rozegrane 
zostaną kolejne zawody w powo-
żeniu zaprzęgami. We wrześniu 
i październiku w skansenie rolni-
czym przy izbie regionalnej będą
odbywały się warsztaty wykopko-
we dla kilkuset dzieci.

Do Wilkowic od leszczyńskie-
go ratusza jest zaledwie 7 kilome-
trów. Można tam dojechać przez 
ulicę Spółdzielczą i Wilkowicką
lub przez Święciechowę. 

Regionalna Izba Tradycji 
i Kultury Wiejskiej nie ma sta-
łych godzin otwarcia, ale czę-
sto członkowie stowarzysze-
nia wykonują tam jakieś prace.
Aby zwiedzić to miejsce, można 
też umówić się telefonicznie: 695 
980 490 - pan Sylwester, 660 386 
427 - pani Dorota lub 607 764 544
- pan Wacław. (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Wilkowice, wieś gdzie ludziom się chce

 Fot. (6x) J. Kuik
Kuchnia sprzed kilkudziesięciu lat z ogromn  ilo ci  eksponatów 

jest jednym z rarytasów Regionalnej Izby Tradycji i Kultury Wiejskiej w 
Wilkowicach.

 Na poddaszu dawnej przyko cielnej stajni wyeksponowano między 
innymi wyposa enia kilku warsztatów rzemie lniczych sprzed lat. Unika-
tow  kolekcję stanowi  narzędzia ciesielskie.

 W ubiegłym roku społecznicy z Wilkowic zrewitalizowali pierwsz  czę
parku. Obecnie buduj  kolejne podcinki alejek, a w planie maj  ustawienie 
przy nich stylowych ławek.

 Kilkaset metrów od izby w kierunku więciechowy mo na odpocz  przy pięknym stawie. Cie  zapewni altana, 
a pomost pozwoli lepiej przyjrze  się yj cym tam w du ej ró norodno ci rybom. Dawniej w tym miejscu były 
bagienne szuwary, a ich przemiana w urokliwy akwen jest efektem około 3.000 przepracowanych społecznie 
godzin. .... (mo na wklei  rybki w kółku w miejscu chaty w tle)..

 Przywrócenie pełnej sprawno ci maszynom rolniczym ze skansenu 
bywa bardzo czasochłonne. Niezbędna jest te  wiedza i do wiadczenie. 
Panowie Sylwester i Aleksander poznali mechanikę kieratu, kiedy był on 
jeszcze w powszechnym u ytku.




