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W tym roku w Wilkowicach w przedostatni weekend sierp-
nia jubileusz gonił jubileusz. Oprócz 100-lecia produkcji trak-
torów Ursus odbyła się tam już XX edycja Festiwalu Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych. Kulminacja ta przyciągnęła 
tłumy zwiedzających, których liczba przez dwa dni wyniosła 
kilkanaście tysięcy  osób.

– Dziewięć lat temu byliśmy w Warszawie na paradzie Ursu-
sa i po przejechaniu na traktorach z centrum miasta do dzielni-
cy Ursus zobaczyliśmy to, co pozostało z dawnej fabryki ciągni-
ków. Było to kilka hal produkcyjnych w całkiem dobrym stanie. 
Marzeniem członków klubu Traktor i Maszyna oraz byłych pra-
cowników zakładów Ursus było powstanie w jednej z nich mu-
zeum Ursusa. Przez kilka lat trwały rozmowy o tym z władzami 
Ursusa, ale niestety nic z tego nie wyszło. Na szczęście w ostat-
niej chwili kolekcję przyfabrycznego muzeum Ursusa przejęło 
Narodowe Muzeum Techniki. Dzięki temu uratowano cenne eg-
zemplarze prototypów i traktorów. Wiele innych posiadają ko-

lekcjonerzy oraz inne muzea. Moim zdaniem to jednak za mało 
i należy robić więcej, aby pamięć o Ursusie nie zamierała. Dla-
tego z okazji 100-lecia produkcji traktorów Ursus, postanowili-
śmy w jednym miejscu skoncentrować jak najwięcej prototy-
pów i ciągników tej marki. Przejechałem kilka tysięcy kilome-
trów i efekty możemy podziwiać dzisiaj w Wilkowicach. Można 
tutaj znaleźć prawdziwe perełki – mówił pierwszego dnia Fe-
stiwalu Andrzej Kaźmierczak, prezes Klubu Traktor i Maszyna.

W sumie w Wilkowicach można było podziwiać ponad 350 
ciągników, w tym 116 Ursusów. Był wśród nich pierwszy egzem-
plarz wyprodukowany w 1922 r. Nie zabrakło również innowa-
cyjnych w czasach ich powstania prototypów ciągników Ursus 
serii U, które niestety nigdy nie weszły do produkcji seryjnej. Po-
nadto dziesiątki modeli naszej kultowej marki zachwycały per-
fekcyjnym stanem technicznym i wyglądem. Zapraszamy do 
obejrzenia naszej fotorelacji zdominowanej ciągnikami Ursus. 
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100 Ursusów  
na 100-lecie tej kultowej marki

Czy	uda	się	zachować	dla	przyszłych	pokoleń	nasze	dziedzictwo	narodowe,	jakim	są	modele	
ciągników	Ursus?	Jest	na	to	szansa,	co	pokazała	wystawa	prototypów	i	traktorów	tej	marki,	
która	odbyła	się	20	i	21	sierpnia	w	Wilkowicach	k.	Leszna.	Zgromadzono	tam	ponad	100	modeli	
traktorów	Ursus,	a	okazja	ku	temu	nie	była	błaha,	bo	pierwszy	z	logo	Ursus	wyprodukowany	został	
w	roku	1922.

Podczas tegorocznego Festiwalu Starych Ciągników  
i Maszyn Rolniczych wydzielono miejsce na traktory marki 
Ursus. Powód nie był błahy, bo w tym roku przypada 100-lecie  
produkcji ciągników tej kultowej marki. W sumie w Wilkowicach 
można było zobaczyć 116 egzemplarzy Ursusów.

Historyczny pierwszy Ursus z rocznika 1922 trafił do Wilkowic 
ze zbiorów Narodowego Muzeum Techniki. To ciągówka 
powstała na licencji International Harvester Company, o czym 
świadczą znaki IHC (litery IH otoczone literą C) – naruszone 
zębem czasu na odlewach podzespołów.


