
ZAGRODY EDUKACYJNE. Muzeum skansen rolny – 
miejsce pełne skarbów dziedzictwa wiejskiego  

Melonik w skansenie 
Zagroda edukacyjna Muzeum Skansen Rolny w Nadolicach Wielkich jest oddalony o około 15 km 

od centrum Wrocławia. To czynne, 10-hektarowe gospodarstwo rolne, zajmujące się produkcją 

roślinną – uprawą zbóż i warzyw. 
 

To niezwykłe miejsce sprawia wrażenie jakby czas się tu zatrzymał. W gospodarstwie Państwa 

Golinowskich prowadzone jest przydomowe muzeum i skansen rolny, a w nim około 4 tysięcy 

eksponatów. Dla gospodarzy dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważne, dlatego starają się oni ocalić od 

zapomnienia dawne zwyczaje i tradycje.  

 

Trzydzieści lat gromadzenia 
W muzeum znajdują się przedmioty zbierane od 30 lat przez właścicieli gospodarstwa i takie, które zostały 

przyniesione przez sąsiadów. Zgromadzone są tu przedmioty, odzież i sprzęty użytku domowego 

z ubiegłych stuleci, ale również z XX wieku. Przypominają zarówno dawną, jak i tę nie tak odległą historię 

(np. misy, tary, dzbany, maselniczki, pamiątki rodzinne, elementy strojów kobiecych i męskich, stare 

pocztówki, zdjęcia i dokumenty).  

 

Ginące zawody i Zagroda w Sieci 
W skansenie rolnym można zobaczyć narzędzia, którymi posługiwali się mieszkańcy wsi  

i uświadomić sobie, jak ciężka jest praca na roli. Można także obejrzeć rekonstrukcje warsztatów ginących 

już dziś zawodów – rymarza, kowala, łucznika czy tradycyjnego stolarza.  

 

Od 2015 roku gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Przyjmuje na zajęcia 

dzieci z przedszkoli i szkół, grupy zorganizowane, rodziny z dziećmi i osoby przyjeżdżające do zagrody 

indywidualnie, także gości z zagranicy. W gospodarstwie już od dawna organizowane są warsztaty 

z ludowości i tradycji, warsztaty pszczelarskie, wypieku chleba i podpłomyków, nauka rozróżniania zbóż 

i ich przetwarzania na mąkę.  

 

Od ziarenka do bochenka 
Grupy zorganizowane mogą wziąć udział w cyklu trzech spotkań w ramach warsztatów Od ziarenka 

do bochenka – siew zboża (w kwietniu), przegląd i pielęgnacja zasiewu  

(w czerwcu), zbiory – żniwa  

(we wrześniu). Zagroda oferuje także zajęcia dotyczące uprawy warzyw, dzięki którym dzieci uczą się je 

rozpoznawać, poznają ich właściwości zdrowotne i zastosowanie w kuchni. Grupy szkolne czy 

przedszkolne mogą także wziąć udział w cyklu trzech spotkań dotyczących uprawy warzyw i uczestniczyć 

w ich siewie (w kwietniu), pielęgnacji (w czerwcu) oraz zbiorze (od czerwca do września).  

 

W gospodarstwie można również zdobyć wiedzę na temat uprawy ziół, nauczyć się je rozpoznawać 

po wyglądzie czy zapachu, poznać ich właściwości i zastosowanie, a także stworzyć swój zielnik oraz 

mieszankę herbacianą. Ponadto odbywają się tu zajęcia artystyczne, które rozwijają zdolności manualne 

i pobudzają wyobraźnię. Można stworzyć własne zwierzątko z siana, wykonać wyklejankę – mozaikę 

ceramiczną, czy też zimowego anioła z drewna.  

 

Melonik i Gieni Dudki 
Państwo Golinowscy to pasjonaci, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi i prowadzą zajęcia 

w przyjaznej, sielskiej atmosferze. Po warsztatach, na zakończenie wizyty w zagrodzie istnieje możliwość 

zorganizowania wspólnego ogniska. 

 



Przy Skansenie zawiązał się rodzinny teatrzyk Melonik Jana Golinowskiego i kapela ludowa Gieni Dudki. 

Wielu sympatyków świętuje tu swoje jubileusze w gronie bliskich  

i znajomych. W gospodarstwie prowadzona jest Kronika, do której wpisują się goście odwiedzający 

zagrodę. 
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