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ZAGRODY EDUKACYJNE. Zagroda Chłopska

Wieś  
w ziół aromacie

Zagroda Chłopska – skansen 
wśród ziół Eugeniusza 
Babicza w Ruszowicach  
w gminie Głogów to miejsce, 
w którym zatrzymał się czas.

Dookoła przyroda, pachnące zioła 
i stare sprzęty. Nawet tutejsze drew-
niane domki – niegdyś domy miesz-
kalne, mają ponad sto lat. Część jest 
kryta strzechą, a do ich budowy wy-
korzystano glinę. 
Dr Eugeniusz Babicz zgromadził 
w Ruszowicach liczne pamiątki ma-
terialne z przeszłości. Jeszcze do nie-
dawna część z  nich była w  użyciu, 
jednak postęp techniczny sprawił, 
że  stały się bezużyteczne. Dla wła-
ściciela skansenu mają szczególną 
wartość. Jako zawodowy etnograf 
zgromadził je po to, by ocalić od za-
pomnienia dorobek przodków. Są tu 
cepy, żarna, stępy, sierpy, przedmioty 
do wypieku domowego chleba, pie-
ce chlebowe, dzieże, niecki, łopaty, 
sprzęt do  uprawy i  pielęgnacji roli, 
młocarnie do omłotu zbóż oraz wie-
le innych sprzętów. 

Dzieci wyrabiają masło
W zagrodzie dzieci poznają narzę-
dzia i sprzęty domowe wykorzysty-
wane dawniej w rolnictwie i gospo-
darstwie domowym i porównują je 
do  współczesnych. Podczas zajęć 
np. wyrabiają masło czy wypiekają 
chleb na zakwasie. Wizyta w skan-
senie pozwala młodszym i najmłod-
szym pełniej poznawać i przeżyć, to 
co minęło lub mija i  spotkać kul-
turę swoich dziadków. W  jednym 
z drewnianych domów znajduje się 
stara klasa szkolna z  drewniany-
mi ławkami i  kałamarzami. W  in-
nym kuchnia z kuchenką węglową. 
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Gospodarstwa edukacyjne mogą 
promować się w ramach Krajowej Sieci 
Gospodarstw Edukacyjnych, na bezpłat-
nym portalu www.zagrodaedukacyjna.pl.  
Aby zamieścić tam swoją ofertę, należy 
spełnić wymagania stawiane regulaminem 
Sieci, wypełnić kwestionariusz zgłoszenio-
wy oraz przedstawić program zajęć eduka-
cyjnych. Wpisanie do sieci wymaga również 
uzyskania rekomendacji koordynatora woje-

wódzkiego. W województwie dolnośląskim 
jest to Agnieszka Kowalczuk-Misek, specjalista ds. rozwoju agroturystyki,  
DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, tel. 71 339 80 21/22 wew. 152, 
e-mail agnieszka.kowalczuk@dodr.pl
Dokumenty związane z przystąpieniem do Sieci są dostępne na stronie  
internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl oraz w siedzibie DODR 
we Wrocławiu.
Zachęcamy rolników do przystępowania do Sieci. Daje to możliwość uzy-
skania dodatkowego źródła dochodu – wyjazdy na wieś są bowiem mod-
nym sposobem na wycieczki szkolne i realizację zajęć szkolnych w terenie.  
Gospodarstwa agroturystyczne mogą również przygotowywać ofertę or-
ganizacji zielonej czy białej szkoły.

W  kolejnym właściciel pokazuje, 
jak dawniej tkano na kołowrotkach. 

Sto gatunków ziół
Tuż przy zagrodzie uprawiane są 
zioła. W ogrodzie jest ich 100 gatun-
ków. Podczas prowadzonych przez 
właściciela – zapalonego zielarza – 
zajęć, dzieci poznają warunki siedli-
skowe i botanikę roślin oraz ich za-
stosowanie w terapii, kosmetyce czy 
w domu. Sporządzają napary zioło-
we lub sortują zioła. Dowiadują się 
również o ekologicznych sposobach 
uprawy niektórych roślin rolniczych. 
Zagroda Chłopska – skansen wśród 
ziół jest członkiem Krajowej Sieci 
Zagród Edukacyjnych.

Eugeniusz Babicz, Zagroda chłopska – skan-
sen wśród ziół, Ruszowice, ul. Kolorowa 1a, 
tel. 691 937 893
www.ziola-babicz.strefa.pl

Agnieszka Kowalczuk-Misek
DODR we Wrocławiu


