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Elżbieta Biernacka
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa

Muzea i skanseny rolnicze w służbie turystyki

Streszczenie

Celem rozważań jest zwrócenie uwagi branży turystycznej na niezwykle ważną rolę muzeów 
rolniczych i skansenów w popularyzacji turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich. Przedstawio-
na w artykule działalność kilku wybranych najpopularniejszych obiektów muzealnictwa rolnicze-
go, skansenów i parków etnograficznych położonych w różnych regionach Polski, wskazuje na ich 
ogromną wartość kulturową i niezaprzeczalną rolę w popularyzowaniu regionów i pozyskiwaniu co-
raz większej liczby zwiedzających. Przyczynia się to do rozwijania turystyki i rekreacji na obszarach 
rolniczych. Docenianie faktu niezwykle korzystnej roli turystyki dla rozwoju obszarów wiejskich 
sprawia, że w coraz większym stopniu rozszerzana jest działalność muzeów rolniczych i skansenów, 
jak również zwiększa się asortyment atrakcji i usług turystycznych w tych placówkach. Rola muzeów 
rolniczych i skansenów jest coraz bardziej doceniana przez władze samorządowe, a projekty ich roz-
budowy są wspierane finansowo przez samorządy i środki UE.

Przedstawiony materiał w artykule dotyczący działalności muzealnictwa rolniczego wskazuje na 
branżę turystyczną jako beneficjenta ich działalności.

Słowa kluczowe: muzea rolnicze, skanseny rolnicze, turystyka, rozwój obszarów wiejskich.

Wstęp

Liczne badania naukowe wskazują na uwidaczniające się powiązania turystyki z wielo-
ma dziedzinami gospodarki, a w szczególności z szeroko pojętą dziedziną rolnictwa i obsza-
rami wiejskimi (Camporek 2012, s. 183-205). 

Podkreśla się, że wyodrębnienie polityki rozwoju wsi z polityki rolnej spowodowało 
wzrost znaczenia turystyki w realizacji jej celów (Marzewski, Zawistowska 2012). Obszary 
rolnicze o niewielkim potencjale ekonomicznym, a jednocześnie o wysokich walorach śro-
dowiska przyrodniczego, stają się przedmiotem zainteresowania turystycznego.

Dla obszarów wiejskich ogromną szansą ich rozwoju są różnorakie inwestycje związa-
ne z rozwojem turystyki i rekreacji. Podkreśla się (Jędrzejczyk 1995), że współdziałanie 
rolnictwa z turystyką jest podstawą dla dobrych rozwiązań ekologicznych i rozszerzania 
wszystkich funkcji turystyki. Współdziałanie to pozwala także na zwiększenie liczby miejsc 
pracy dla ludności wsi, jej przekwalifikowanie zawodowe na potrzeby turystyki i rekreacji, 
jak również na wyrównywanie standardów życia regionów, przy jednoczesnym zachowaniu 
ich odrębności kulturowej, przyrodniczej i krajobrazowej.
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Te wszystkie cele mogą być osiągnięte przez rozwijanie programu przedsięwzięć tu-
rystycznych i rekreacyjnych na obszarach rolniczych. Bardzo ważną rolę w tym zakresie 
spełniają muzea i skanseny rolnicze, jak również inne specjalistyczne ekspozycje powiązane 
z rolnictwem i życiem na wsi.

Popularyzacja tych obiektów, jak dotąd, wydaje się być niewystarczająca. Rola muzeów 
rolniczych w pozyskiwaniu szerokiej rzeszy turystów z różnych grup wiekowych i o zróż-
nicowanym poziomie wykształcenia jest nie do przecenienia. Dowodem na upatrywanie 
rozwoju turystyki, jako źródła dochodów własnych, a jednocześnie popularyzacji dóbr kul-
turowych zarówno materialnych, jak i niematerialnych, jest działalność muzeów i skanse-
nów rolniczych i ich nieustanna rozbudowa pod kątem popularyzacji turystyki i rekreacji. 
Muzea i skanseny rolnicze stały się jednostkami organizacyjnymi samorządów wojewódz-
kich i pełnią ważną rolę nie tylko w prezentacji dziedzictwa kulturowego, lecz także stają się 
ośrodkami cennymi dla działań w zakresie turystyki i rekreacji. 

Bardzo istotnym obszarem dla realizacji tego zadania jest popularyzacja regionów pre-
zentowana w muzeach, a w szczególności w muzeach rolniczych, specjalistycznych powią-
zanych z dziedziną rolnictwa, jak również w różnego rodzaju skansenach. 

W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie muzealnictwem i upowszechnianiem 
zbiorów w celach popularyzacji regionów, a tym samym nieustannie zwiększającym się sta-
raniem o rozwój turystyki. Muzea i skanseny rolnicze pełnią istotną rolę w popularyzacji 
dóbr kulturalnych, przyrodniczych, etnograficznych regionów, jednakże jak dotąd nie ma 
wystarczającej dokumentacji wykazującej ich znaczenie dla rozwoju i popularyzacji turysty-
ki. Krótka charakterystyka wybranych obiektów może stać się przyczynkiem do zwrócenia 
uwagi branży turystycznej na potrzebę dokumentacji obiektów, które wpływają na poziom 
jej rozwoju.

Obiekty muzealnictwa rolniczego

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Najstarsze muzeum rolnictwa powstało w Warszawie w 1875 roku i nazywało się wów-
czas Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Zawierucha wojenna w 1939 roku zniszczyła je 
niemalże całkowicie. Po wojnie zostało wskrzeszone w 1964 roku w Szreniawie w woje-
wództwie wielkopolskim pod nazwą Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego. Muzeum otrzymało w 1975 roku status Muzeum Narodowego. To muzeum 
jest jedynym tej rangi obiektem muzealnym w Europie. Muzeum w Szreniawie jest instytu-
cją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Działalnością swoją nawiązuje do 
130-letniej tradycji muzealnictwa rolniczego. Zbiory są prezentowane w pałacu z roku 1853. 
Muzeum jest nie tylko członkiem Stowarzyszenia Związku Muzeów Polskich – Oddział 
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Wielkopolski i Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, lecz jest również członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych (AIMA).

Placówka ma uznaną pozycję w Europie i poza nią, na co dowodem jest zorganizowa-
nie na jej terenie w 1998 roku XII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów 
Rolniczych. Tematyka Kongresu dotyczyła metod i sposobów prezentowania postępu 
rolniczego i popularyzacji tej dziedziny w Europie. Zagadnienia prezentowane w czasie 
Konferencji są dowodem na coraz większe zainteresowanie krajów Europy przemianami 
w dziedzinie rolnictwa w Polsce, rozwojem obszarów wiejskich i docenianie ich roli w for-
mułowaniu nowych wyzwań dla społeczeństw Europy, w tym dla rozwijania turystyki kul-
turowej, mającej ważną pozycję w budowaniu społeczeństwa informatycznego. 

Usytuowanie geograficzne muzeum w Wielkopolsce, ziemi o najwyższej kulturze rolnej 
naszego kraju, a jednocześnie miejscu targów międzynarodowych i krajowych, pozwala na 
wspaniałą popularyzację osiągnięć rolnictwa i przemysłu spożywczego Polski i jest niewąt-
pliwym magnesem zwiększającego się zainteresowania turystów z całego świata.

Muzeum zgromadziło ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych dokumentujących doro-
bek wielu pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i duchowej. 
W muzeum znajdują się i są opracowywane i udostępniane zabytki dotyczące dziejów wsi 
polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Zbiory są ekspo-
nowane w kompleksie kilkunastu pawilonów wystawienniczych. Według danych Muzeum 
(Szreniawa – Zbiory i ekspozycje 2013), eksponaty są prezentowane w takich grupach te-
matycznych, jak; kultura techniczna rolnictwa, chów i hodowla zwierząt, pszczelarstwo, 
chmielarstwo, wikliniarstwo, ogrodnictwo, przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy, rze-
miosło wiejskie, łowiectwo i rybactwo śródlądowe, etnografia, historia i sztuka. W muzeum 
znajdują się niezwykle cenne eksponaty transportu wiejskiego, m.in. wozy gospodarskie 
i wyjazdowe, sanie pochodzące z różnych regionów Polski. W zbiorach etnograficznych 
znajduje się kolekcja drewnianej rzeźby ludowej, a także bogata kolekcja ceramiki ludowej 
reprezentująca większość pracowni ceramicznych w Polsce.

W muzeum w Szreniawie zgromadzono także sztandary różnych organizacji i stowarzy-
szeń rolniczych, insygnia władzy wójtów, sołtysów i ławników, jak również medale zwią-
zane tematycznie z rolnictwem i wsią. Eksponowane są też niezwykle cenne obrazy sław-
nych malarzy, m.in. Juliana Fałata, Wojciecha Gersona, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra 
Orłowskiego, Zofii Stryjeńskiej. 

Muzeum w Szreniawie posiada bogate zbiory biblioteczne liczące ogółem około 34 ty-
siące woluminów. Są to publikacje z zakresu uprawy roli i roślin, hodowli i chowu zwierząt, 
historii gospodarczej i społecznej wsi, etnografii i sztuki ludowej, a także z zakresu mecha-
nizacji rolnictwa i technologii rolno-spożywczej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w zbio-
rach bibliotecznych muzeum są niezwykle cenne starodruki z okresu XVI do XVIII wieku.
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W Szreniawie zgromadzono niezwykle rzadkie eksponaty archiwalne, takie jak orygi-
nalne akta rękopiśmienne, dokumenty i druki z okresu XII do XX wieku. Są prezentowane 
również mapy wsi, dyplomy, świadectwa, akta notarialne, akta kupna i sprzedaży gruntów.

Niezwykle rzadką ekspozycją jest zbiór ikonograficzny, na który składają się fotografie, 
przeźrocza, filmy, pocztówki. 

Bardzo ważną pozycję stanowią ekspozycje plenerowe. Ekspozycje te znajdują się na 
obszarze dawnego parku dworskiego i gospodarstwa folwarcznego w Szreniawie. Są też 
możliwości zwiedzania zabytkowych budynków gospodarczych pochodzących z połowy 
XIX wieku. Zwiedzający mogą podziwiać skansen pszczelarski, maszyny i urządzenia prze-
mysłu cukrowniczego, a także zestawy dawnych urządzeń związanych z zaopatrzeniem wsi 
i rolnictwa wodą (Szczepkowski 2009, s. 60).

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie czyni sta-
rania o pozyskanie większej liczby zwiedzających, w tym celu od 2002 roku organizuje fe-
styny tematyczne dla mieszkańców Poznania i okolic. Idea popularyzowania muzeum i jego 
eksponatów staje się jego przewodnią rolą, a tematyczne imprezy są jednym z ważniejszych 
sposobów dotarcia do widza. Imprezy tematyczne i pokazy dla dzieci są najbardziej popu-
larne. Z danych muzeum wynika, że uczestnicy imprez tematycznych w roku 2002 stanowili 
48% zwiedzających, a w 2007 roku nawet 75% recepcji. 

W latach 2002-2008 Jarmark Wielkanocny zwiedziło 6588 osób, Retro Show – 2851 
osób, Wesele Wiejskie – 2188 osób, Jarmark Bożonarodzeniowy – 1902 osób, Niedziela 
w Muzeum – 1778 osób. 

Sesje muzealne poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, np. imprezę pt. Mniejszości Narodowe i Etniczne odwiedziło 1325 osób, 
Festyn Zielonoświątkowy – 12 098, Romski Festyn Wielkanocny – 1557, Festyn poświęco-
ny Żydom – 984, Festyn poświęcony Łemkom – 1266 osób, Festyn litewski – 1412. Impreza 
pt. Tatarzy-Historia i Kultura zgromadziła 2142 uczestników, a poświęcona Białorusinom – 
966. Bardzo dużą frekwencją cieszą się wydarzenia handlowe, którym towarzyszą programy 
muzealne np. Jarmark Bożonarodzeniowy (Jełowicki 2011, s. 188-200).

Rozległa działalność popularyzacyjna muzeum realizowana jest w formie wystaw, lek-
cji muzealnych, plenerów, warsztatów oraz imprez rekreacyjno edukacyjnych. Działalność 
ta powinna wzbudzać większe zainteresowanie organizacji turystycznych, co niewątpliwie 
upowszechniłoby działania zainicjowane przez muzeum w Szreniawie i spopularyzowałoby 
bardziej aktywność turystyczną. 

Dla rozwijania działalności Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie w terenie, powołano w regionie pięć oddziałów terenowych: 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (od 1977 roku), Muzeum Młynarstwa 
i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu (od 1981 roku), Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (od 1985 roku), Skansen i Muzeum Pszczelarstwa  
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im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu (od 1999 roku) oraz Muzeum Gospodarki 
Mięsnej w Sielinku (od 2004 roku).

Tak więc Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego jest wspania-
łym ambasadorem osiągnięć Polski w obszarze rolnictwa i niewątpliwie odgrywa ogromną 
rolę w popularyzacji i rozszerzaniu wszystkich form turystyki.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Nie mniejsze znaczenie dla rozwoju regionu i turystyki ma Muzeum im. ks. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu. Powstało ono w 1962 roku, jednakże (jak podaje wiele przekazów) 
ta data nie jest pewna, gdyż w trakcie jego organizacji nie przywiązywano szczególnej uwa-
gi do precyzyjnej chronologii.

W drukach muzealnych wpisano datę założenia na rok 1963 i ta wersja została potwierdzo-
na przez organizatora i pierwszego dyrektora Muzeum Kazimierza Uszyńskiego. Powołanie 
muzeum nastąpiło na podstawie wniosku Towarzystwa Miłośników Ciechanowca i uznaniu 
tego wniosku przez Ministra Kultury i Sztuki. Wówczas powstała jedna z najbardziej war-
tościowych placówek muzealnych w Polsce, jaką jest Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 
(Dobroński 2012). Powołanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu spowodowało uratowa-
nie nie tylko zespołu pałacowo-parkowego w Ciechanowcu, którego dzieje sięgają XVI wie-
ku, lecz także zapoczątkowało gromadzenie pamiątek związanych z rolnictwem i regionem 
Podlasia.

Są też inne dane, informujące, że rok wcześniej na sesji Miejskiej Rady Narodowej 
w Ciechanowcu, w dniu 8 września 1962 roku podjęto uchwałę o powołaniu tego niezwy-
kłego muzeum i w uznaniu zasług dla organizacji oświaty rolniczej i dokumentowania wie-
dzy przyrodniczej Podlasia przez księdza Kazimierza Kluka (1739-1796) nadano muzeum 
Jego imię.

W końcu 1963 roku Wydział Kultury i Sztuki w Białymstoku wpisał Ciechanowiec na 
listę miast muzealnych, a w 1964 roku dokonano otwarcia ekspozycji muzeum. 

Obecnie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jest Wojewódzką 
Samorządową Instytucją Kultury, wpisaną w 1998 roku do Państwowego Rejestru Muzeów 
prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i będącą w gestii samorządu województwa pod-
laskiego.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, poza pałacem ma trzy 
obiekty wpisane do rejestru zabytków tj. oficynę, parowozownię i stajnię. W skład Muzeum 
weszło także 47 obiektów zabytkowych w skansenie i park z dziewiętnastoma pomnikami 
przyrody.
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Najnowsze obiekty muzealne to: wikarówka w Kuleszach Kościelnych i kościółek wiej-
ski we wsi Boguty-Pianki, a także zabytkowa szkoła wiejska we wsi Winna-Chroły, w której 
umieszczono ekspozycję poświęconą edukacji szkolnej w XX wieku.

Muzeum Rolnictwa jest więc niezwykle cennym obiektem dokumentującym rozwój kul-
tury Podlasia. Należy zaznaczyć, że misja Ciechanowca ma ogromne znaczenie nie tylko 
dla dokumentacji kultury regionu i jego rozwoju, lecz jest również cennym obiektem dla 
popularyzacji regionu i rozwijania turystyki. Starania wielu ludzi, organizacji, towarzystw 
i placówek naukowych pozwoliły zebrać ponad 27 tysięcy eksponatów. Zbiory muzeum 
są bardzo bogate nie tylko liczbowo, ale także unikalne w skali światowej. Ponad 50-let-
nia działalność Muzeum zaowocowała zbiorami podzielonymi na 9 działów i ekspozycją 
plenerową budownictwa wiejskiego na terenie dawnego parku pałacowego. Na ekspozycję 
składa się 41 budowli pochodzących z pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Budowle te są 
trwałym śladem charakterystycznym dla społeczności zamieszkującej te tereny w XIX i XX 
wieku (Wiśniewski 2012). Najstarszym działem muzeum jest dział etnograficzny, który do-
kumentuje kulturę materialną ludności wiejskiej przełomu XIX i XX wieku z pogranicza 
Mazowsza i Podlasia. Wśród licznych zbiorów tego działu na szczególną uwagę zasługuje 
kolekcja ponad 100 brańskich dywanów dwuosnowowych, około 250 obrazów religijnych, 
duży zbiór narzędzi rolniczych odchodzących w zapomnienie, takich jak sochy, radła, pługi, 
drewniane brony laskowe i beleczkowe, wozy konne, sanie, bryczki i jarzma różnej kon-
strukcji. W zbiorach tego działu znajdują się także różnego rodzaju narzędzia tkackie, wyro-
by wiejskich rzemieślników, kowali, garncarzy, szewców, plecionkarzy, rymarzy i garbarzy. 
Ciekawostką tego działu jest kolekcja ubrań wiejskiej ludności w XIX wieku, jak również 
przedmioty wyposażenia ich domów.

Dział Historyczno-Artystyczny powstał w 1969 roku. W jego zbiorach znajdują się rę-
kopisy pochodzące z XIX wieku, jak również dokumenty z okresu od XVI do XVIII stu-
lecia. Zbiory te są nieocenionym źródłem wiedzy o mieszkańcach pogranicza Podlasia 
i Mazowsza. Dział ten gromadzi także malarstwo współczesne.

Dział Budownictwa Wiejskiego zgromadził na terenie skansenu obiekty budownictwa 
drewnianego. Prezentowany jest tu unikalny i pracujący do dzisiaj młyn wodny pochodzący 
z pierwszej połowy XIX wieku.

Na terenie skansenu prezentowane są ekspozycje stałe i organizowane tematycznie 
w różnych okresach roku. Ekspozycja Działu Techniki Rolniczej obrazuje rozwój polskiej 
myśli technicznej związanej z rolnictwem, jak również zmiany dokonujące się w tym zakre-
sie pod wpływem transformacji wsi. Wspaniale ze zbiorami tego działu zbiorów muzeal-
nych komponuje się Dział Historii Uprawy Roślin. Uprawiane są tu rośliny niegdyś bardzo 
popularne, takie jak len, ber, pasternak i inne.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że muzeum prowadzi działalność wydawniczą, wydaje 
„Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, foldery, zbiory pamiętnikarskie i pamiętniki związa-
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ne z życiem na wsi. Zbiory są nieustannie wzbogacane darami uczelni polskich, Centralnej 
Biblioteki Rolniczej, Państwowych Wydawnictw Rolniczych i Leśnych, jak również darami 
osób prywatnych. W roku jubileuszowym 50-lecia muzeum liczyły one ponad 10 tysięcy 
woluminów druków zwartych, 1850 czasopism. Szczególnie cenne są zbiory starodruków, 
dzieła księdza Krzysztofa Kluka, a także zbiór publikacji i książek obrazujących rozwój 
i historię weterynarii w Polsce. 

Należy podkreślić, że muzeum współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi w kra-
ju i za granicą, a także z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Niestety, nie wystarczające 
jest współdziałanie z organizacjami turystycznymi. Brak jest opracowań dotyczących liczby 
zwiedzających, choć powszechnie wiadomo, że zainteresowanie turystów krajowych i za-
granicznych jest ogromne w ciągu całego roku kalendarzowego. 

Wspaniałą atrakcją turystyczną, oprócz zbiorów muzealnych, są coroczne imprezy, takie 
jak:
 – Niedziela Palmowa – wystawianie palm wielkanocnych ręcznie wykonanych z typo-

wych produktów i materiałów regionu Podlasia.
 – Jarmark św. Wojciecha – impreza organizowana w kwietniu i rozpoczynająca sezon tury-

styczny. Na Jarmarku prezentowane są wyroby ludowe Podlasia, specjały kuchni regio-
nalnej m.in. unikalne piwo jałowcowe.

 – Zajazd Wysokomazowiecki organizowany w czerwcu, to niezwykle barwna lekcja histo-
rii zaścianka szlacheckiego oraz tradycji i kultury przodków.

 – Podlaskie Święto Chleba organizowane w sierpniu, jest prezentacją z możliwością 
zakupów wyrobów piekarskich i cukierniczych typowych dla regionu. Ciekawostką 
Podlaskiego Święta Chleba są prezentacje ceremonii dożynkowych i występy kapel pod-
laskich.
Asortyment produktów turystycznych wynikających z działalności Muzeum Rolnictwa 

w Ciechanowcu nieustannie się zwiększa. Obchody 50-lecia działalności muzeum i skanse-
nu rolnictwa w Ciechanowcu w 2012 roku, jak również wydana przez muzeum monografia 
jubileuszowa, przyczyniły się do popularyzacji szerokopłaszczyznowej działalności tego 
obiektu. Wydaje się jednak, że dorobek muzeum jak dotąd nie jest wystarczająco spopulary-
zowany w branży turystycznej. 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu podejmuje także wiele inicjatyw zapewniających 
atrakcje turystyczne nie tylko w okresie szczytu turystycznego, tj. wiosny i lata, lecz także 
w okresach mniej pożądanych przez turystów, tj. w okresie jesienno zimowym. 

Do takich inicjatyw należy zaliczyć konkurs gry na instrumentach ludowych i paster-
skich organizowany w pierwszą sobotę i niedzielę grudnia. W czasie konkursu można podzi-
wiać grę na okarynie, fujarce pasterskiej, skrzypcach „złóbcokach”, fletach, piszczałkach, 
rogach – instrumentach już niespotykanych w Europie.
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Miejski portal internetowy Ciechanowca na bieżąco podaje informacje o organizowa-
nych imprezach turystycznych, np. w dniu 01.12 2013 r. odbył się XXIII konkurs gry na 
instrumentach pasterskich. 

Coroczne imprezy organizowane przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu mogą przyciągać turystów krajowych i zagranicznych, tym bardziej, że tego 
rodzaju atrakcje turystyczne są rzadkie w skali Europy.

Niezwykle oryginalną ekspozycją, znajdującą się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 
są zbiory pisanek w liczbie ponad 1000 sztuk. Pisanki te są darem prywatnych kolekcjonerów 
z Warszawy – państwa Ireny Stasiewicz-Jasiukowej i Jerzego Jasiuka. Te wspaniałe pisanki 
pochodzą niemalże z całego świata: Polski, Ukrainy, Rosji, Czech, Moraw, Ziemi Huculskiej 
i Nowogródzkiej, a nawet z Chin, Japonii, Kenii i wielu innych krajów. Miniaturowe dzieła 
sztuki są wykonane różnymi technikami. Są to już niezwykle rzadkie relikty przeszłości. 
Turystów zachwyca technika pisania woskiem, malowania, oklejania kolorowym papierem, 
rdzeniem sitowia, kolorową włóczką, makiem, ziarenkami ryżu. Są tam pisanki z drewna, 
wytapiane, wykuwane, ażurowe wykonane techniką dentystyczną. Kolekcja pisanek budzi 
ogromne zainteresowanie i zachwyt turystów z kraju i zagranicy. Wyzwala ona również chęć 
popularyzacji sztuki ludowej w sąsiednich regionach. 

W otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego utworzono w 2007 roku Muzeum 
Lipskiej Pisanki i Tradycji. Ważną rolę muzeów rolniczych dla popularyzacji turystyki 
dostrzegają kraje sąsiedzkie. Za przykład może służyć utworzone w roku 2000 Muzeum 
Pisanki na Ukrainie, które było elementem popularyzacji regionu Ziemi Huculskiej i skła-
dową Kołomyjskiego Festiwalu Kultury Huculskiej. 

W całej Europie ugruntowuje się przekonanie, że popularyzacja obiektów muzealnych 
o różnym charakterze, a w szczególności sztuki ludowej jest niewątpliwą szansą dla rozwi-
jania turystyki.

Województwo Podlaskie, jak i cała Ściana Wschodnia Polski (Biernacka 2009) wpisuje 
się wspaniale w rozwój sektora rolnictwa jako silnego partnera dla turystyki. Turystyka i re-
kreacja są także coraz mocniej oddziaływującym instrumentem polityki rolnej umożliwiają-
cym rozwój tego regionu.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W województwie mazowieckim znajduje się również niepowtarzalny obiekt muzealny 
i skansen, jakim jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu 2013). Obiekt ten został powołany w 1971 roku początkowo jako placówka et-
nograficzna. Obecnie muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa 
Mazowieckiego .
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Obszar muzeum zajmuje powierzchnię ponad 60 ha. Na tym terenie z wielkim piety-
zmem odwzorowano wieś mazowiecką z drugiej połowy XIX wieku tzw. wieś rzędową 
z zagrodami, kościółkiem, dworkiem, karczmą, kuźnią i domkiem tkaczki. Obiekt ten jest 
wierną repliką wsi starego Mazowsza (północno-zachodniego). Niezwykłą atrakcją tego 
obiektu jest zaprezentowanie także codzienności życia wiejskiego w XIX wieku. Elementem 
niepowtarzalnym jest włączenie do ekspozycji muzealnej żywych zwierząt: kur, kaczek, 
perliczek grzebiących na podwórkach zagród, jak również krów i kóz pasących się na łą-
kach. Niezwykle rzadką ciekawostką jest zachowanie tych samych gatunków roślin, które 
były uprawiane w minionych czasach. Zwiedzający turyści czują się jakby byli przeniesieni 
w przeszłość, co budzi nieodpartą nostalgię i chęć pozostania w tym rejonie. Chęci te są 
umacniane po wizycie w karczmie – wiernej replice z minionej epoki. Serwowane w niej da-
nia i trunki regionalne potęgują wrażenie. Z sąsiednich chat wyglądają przez okna podświe-
tlone postacie wieśniaków w ich wspaniałych regionalnych strojach zmienianych zależnie 
od pory roku. Turysta czuje się zauroczony i naprawdę nie ma ochoty opuścić tego miejsca. 
Może również wsiąść do konnego pojazdu lub objechać konno całą okolicę. Objazd jarów, 
niezależnie od pory roku, jest wspaniałą atrakcją turystyczną. 

Nic dziwnego, że niepowtarzalność plenerów mazowszańskich przyciąga również rzesze 
artystów i filmowców. Wystarczy wspomnieć, że na tym obszarze były kręcone sceny plene-
rowe m.in. filmu Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana i Krzyżaków w reżyserii 
Aleksandra Forda.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nieustannie się rozbudowuje i rozwija działalność 
ukierunkowaną na popularyzację turystyki i rekreacji. Okolice Sierpca, np. Zawidz jest zna-
ny z rzeźby ludowej, dlatego także na terenie muzeum można oglądać ekspozycję poświęco-
ną tej sztuce. Świątkarze z Zawidza słyną z rzeźbienia charakterystycznych świątków, rzeźb 
o tematyce biblijnej, historycznej, rodzajowej i fantastycznej. Słynna jest ekspozycja figurek 
Matki Boskiej Skępskiej. Motywy maryjne występują bardzo często również w grafice, ma-
larstwie, ale znacznie rzadziej w rzeźbie. Jedną z najcenniejszych rzeźb jest rzeźba gotycka 
z XV wieku przedstawiająca Pietę z Lutowina, która stanowi unikat na Mazowszu (Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2013). 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w roku 2011 obchodziło jubileusz czterdziestole-
cia działalności. W roku jubileuszowym utworzono ścieżkę edukacyjną-przyrodniczą z po-
nad 100-ma gatunkami drzew i krzewów charakterystycznych dla minionej epoki. Obecnie 
realizowane są kolejne elementy rozbudowy tego obiektu, jak również wzbogacany jest 
asortyment atrakcji dla turystów. Za przykład mogą służyć organizowane w okresie od maja 
do września Niedziele w Skansenie. W ramach tej inicjatywy w każdej zagrodzie czekają 
atrakcje dla zwiedzających (Rzeszotarski i in. 2013). Odwiedzający muzeum mogą zapo-
znać się z pracą wykonywaną przez chłopa w XIX wieku. Kolejną atrakcją jest organizowa-
nie konkursów – w roku 2013 ogłoszono konkurs plastyczny pt. Jesienny pejzaż wsi skie-
rowany do dzieci i młodzieży. Tego typu inicjatywa jest szczególnie cenna, gdyż pozyskuje 
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serca młodych turystów, budzi podziw i dumę z pięknego mazowszańskiego krajobrazu. 
Oddziaływanie na młode pokolenie z całą pewnością będzie miało odzwierciedlenie w po-
pularyzacji tego regionu. 

Obecnie rozpoczyna się realizacja rozbudowy muzeum z wyraźnym ukierunkowaniem 
na wzbogacenie produktu turystycznego. Wsparcie finansowe Zarządu Województwa 
Mazowieckiego i niebagatelnych środków unijnych pozwoli na wybudowanie nowoczesne-
go Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego z hotelem, basenami, restauracją i nowoczesną salą 
koncertowo-konferencyjną. Mają powstać także nowe obiekty sportowe i usługowe. Tego 
typu działania mają na celu pozyskanie nowych turystów i zwiększenie liczby odwiedzają-
cych ten region. 

Wybrane obiekty etnograficzne i parki

Analizując możliwości rozszerzania turystyki na obszarach wiejskich, należy zaznaczyć, 
że w sposób szczególny wpisują się w to dzieło muzea etnograficzne często połączone z par-
kami. Tego typu placówki są położone we wszystkich regionach kraju. W przeglądowym 
artykule przedstawiono kilka wybranych obiektów etnograficznych i parków. W doborze do 
prezentacji kierowano się popularnością i staraniami o rozwijanie turystyki, a także zróżni-
cowanym charakterem działalności. 

Najstarszym w Polsce obiektem etnograficznym jest Muzeum-Park im. Teodory i Izydora 
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, który został utworzony w 1906 roku. Muzeum 
wywodzi się z prywatnego zbioru małżeństwa, które w specjalnie zakupionej na ten cel 
chacie zgromadziło kolekcje kaszubskich czepców, malarstwa na szkle, mebli i sprzętów 
gospodarskich. Prywatny zbiór został przekazany Skarbowi Państwa w 1948 r. Dla upa-
miętnienia pamięci fundatorów obiekt otrzymał ich imię. Stan zagospodarowania muzeum 
kształtował się etapowo, obecnie zajmuje powierzchnię 22 ha, jest położony nad brzegiem 
jeziora Gołub. W części plenerowej parku znajduje się 49 obiektów architektury ludowej: 
chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, karczmy, młyny, kościoły, budynki gospodarcze i warsz-
taty rzemieślnicze, charakterystyczne dla różnorodnego budownictwa wiejskiego Kaszub 
i Kociewia od XVII do XX wieku.

Należy podkreślić, ze obiekty te są wyposażone w tradycyjne sprzęty i urządzenia uży-
wane przez mieszkańców wsi w minionym okresie.

Muzeum wydaje przewodniki, pocztówki, informatory, kalendarze, których celem jest po-
pularyzacja szerokiego spektrum działalności. Muzeum, jako Jednostka Kultury Samorządu 
Województwa Pomorskiego, czyni starania o pozyskanie zwiedzających i turystów nie tylko 
krajowych, lecz również z zagranicy. W tym celu wydawane są liczne foldery obcojęzyczne. 
Dużą rolę w tym zakresie odgrywa przewodnik Modro Krajna opracowany przez pracowni-
ków Muzeum i wydany przez wydawnictwo MASTA w 2001 roku w formie książki. 
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Muzeum prowadzi także sprzedaż wydawnictw regionalnych, pamiątek, wyrobów sztu-
ki ludowej i rękodzieła. Niezmiernie atrakcyjne dla turystów jest uczestnictwo w licznych 
imprezach, a w szczególności w Jarmarku Wdzydzkim, a także w uroczystościach świątecz-
nych, w czasie których dokonuje się zmiany obrzędowego wystroju wnętrz1. 

Powszechnie uważa się, że obok Muzeum Wsi Mazowieckiej, jednym z ciekawszych 
skansenów w Polsce jest Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego. Eksponaty muzeum są związane z Pomorzem Zachodnim oraz 
z Kaszubami. Muzeum to ma niezwykły charakter, ponieważ jest rekonstrukcją dawnej wsi 
rybackiej XVIII wieku. Tematyka muzeum związana jest z rybołówstwem. Atrakcją dla tu-
rystów są pokazy wyplatania koszy i sieci rybackich, a także wypieku chleba. 

Znanymi placówkami są również obiekty muzealne związane z obszarami wiejskimi, ta-
kie jak Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Wsi Opolskiej. Muzea te organizują liczne im-
prezy o charakterze folklorystycznym. Szczególne zainteresowanie turystów budzą Jarmarki 
Wielkanocne. W ostatnich latach, mając na względzie dbałość o popularyzację regionów 
i zdobywanie turystów, nieustannie rozszerzany jest ich zakres działania.

Muzea etnograficzne znajdują się na obszarze całego kraju. W województwie kujaw-
sko-pomorskim znajduje się w Kaszczorku oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu, 
w Kłóbce – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny. 

Kolejne muzea to w województwie lubuskim Muzeum Etnograficzne w Ochli, 
w woj. łódzkim Park Etnograficzny w Maurzycach (Skansen w Maurzycach – Muzeum 
w Łowiczu 2013) i w Sieradzu – Sieradzki Park Etnograficzny. W województwie ma-
łopolskim w Nowym Sączu znajduje się Sądecki Park Etnograficzny, a w Sidzinie od-
dział Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. W województwie ma-
zowieckim znajduje się również Muzeum Etnograficzne w Płocku (Prywatny Katalog 
Skansenów w Polsce 2013). 

Doceniając fakt, że skanseny są szansą dla rozwijania turystyki, w województwie pod-
karpackim powołano Muzeum Kultury Ludowej i Park Etnograficzny, jak również skansen 
Lasowiaków i Rzeszowiaków. 

Uznanie roli skansenów i muzeów rolniczych, jako szansy dla rozwoju turystyki, uwi-
dacznia się w organizowaniu nowych skansenów, a także w powoływaniu filii muzeów 
o tematyce rolniczej. Przykładem takich działań są filie Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 
W przypadku Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu powoływane są nowe filie, np. we wsi 
Dąbrowa Łazy w powiecie wysokomazowieckim, a także tworzone są przez osoby prywatne 
nowe skanseny ukierunkowane na rozwój turystyki.

1  http://www.pomorskie.eu/pl/kultura/instytucje_kultury/muzea_zbiory_sztuki/opismuzea/wdzydze [dostęp: 28.12.2013].
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W ostatnich latach obserwuje się wyraźne rozszerzanie zainteresowań turystyką władz 
lokalnych, samorządowych i osób prywatnych, co sprzyja i kreuje nowe tego typu pla-
cówki.

Województwo podlaskie, jako region o bardzo dobrze zachowanym naturalnym środo-
wisku przyrodniczym, nieustannie wzbogaca i rozszerza turystykę o pomysłowe propozycje 
o charakterze edukacyjnym. Przykładem tego typu rozwiązań może być prywatny skansen 
Zelwa w powiecie hajnowskim niedaleko Białowieży. Z wielu ustnych informacji organiza-
torów nowych przedsięwzięć, wynika, że inicjatywy te cieszą się społecznym aplauzem. Tak 
więc, wzajemne powiązania interesów dziedziny rolnictwa i turystyki pozwalają na stwier-
dzenie, że turystyka staje się jednym z kluczowych instrumentów rozwoju obszarów wiej-
skich, a wartości kulturowe zgromadzone w muzeach i skansenach są niezwykle efektywne 
dla realizacji harmonijnego rozwoju regionów państw Unii Europejskiej.

Podsumowanie 

Z przedstawionego, w sposób skrótowy i uproszczony, opisu wybranych obiektów muze-
alnych i skansenów rolniczych usytuowanych w różnych regionach Polski, wyraźnie wynika 
ich niezwykle ważna rola w rozwijaniu turystyki i rekreacji.

Potwierdza się pogląd wielu badaczy (Szumski 2007, s. 17; Marzewski, Zawistowska 
2012, s. 17), że zaistniałe zmiany w polityce rolnej, wyostrzenie uwagi na wszechstronny 
rozwój obszarów wiejskich spowodowały ich dynamiczny rozwój ze szczególnym akcen-
tem na zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Rozwój turystyki na obszarach wiej-
skich stanowi siłę motoryczną ich rozwoju. Prezentowane przez muzea i skanseny osią-
gnięcia szeroko pojętej sfery rolnictwa, tradycji kulturowej, piękna krajobrazu, stanowią 
ogromną szansę wprowadzania wszystkich kierunków turystyki i rekreacji w tę przestrzeń 
zagospodarowania turystycznego. Nowe inicjatywy podejmowane przez muzea i skanse-
ny rolnicze służą wzbogaceniu i rozwijaniu turystyki, jak również stanowią ogromną siłę 
sprawczą rozwoju obszarów rolniczych i są potężnym instrumentem do pokonywania różnic 
i harmonijnego rozwoju państw UE. 

Należy zwrócić uwagę branży turystycznej na zwiększenie informacji o muzeach i skan-
senach rolniczych, gdyż mogą one być wykorzystane m.in. do opracowywania programów 
imprez turystycznych. Można również pokusić się o sporządzenie map tego typu obiektów, 
co pozwoli na lepsze opracowanie i uatrakcyjnienie programów realizowanych przez Polską 
Izbę Turystyczną.

Wybitną rolę muzeów rolniczych i skansenów doceniają władze samorządowe wszyst-
kich regionów w Polsce, wspomagając ich rozbudowę i dotując inwestycje muzeów. W ich 
działalności upatruje się szansę nie tylko rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, lecz także 
popularyzację międzykulturową Europy.
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Agricultural Museums and Heritage Parks in Service of Tourism

Summary

An aim of the review article is to highlight the tourist industry in the extremely important role 
of agricultural museums and heritage parks in popularising tourism and recreation in rural areas. 
The presented in the article most popular activities of a few selected agricultural museum objects, 
ethnographic open-air museums and heritage parks located in different regions of Poland indicates 
their great cultural value and an undeniable role in popularising regions and attracting more and more 
visitors. This contributes to the development of tourism and recreation in rural areas. Appreciating 
the fact of the unusually beneficial role of tourism for the development of rural areas causes that there 
is increasingly widened activity of open-air ethnographic museums as well as there is increased the 
range of attractions and tourist services in these institutions. The role of agricultural museums and 
heritage parks is increasingly appreciated by local authorities and their expansion projects are finan-
cially supported by local governments and EU funds. 
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The material presented in the article on the activities of agricultural museums shows tourism as 
a beneficiary of their activities.

Key words: agricultural museums, agricultural heritage parks, tourism, rural development.
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