
Temat: SKANSENY
To, co na zielono przepisujemy do 

zeszytu, jako notatkę.



Skansen – jest to określenie muzeum na wolnym 
powietrzu, którego celem jest 
zaprezentowanie kultury ludowej danego 
regionu lub też ekspozycja obiektów 
zabytkowych. W skansenie inaczej niż w 
muzeum możemy dotykad większości 
eksponatów, co więcej możemy sprawdzid, jak 
one działały.



Skanseny w Polsce powstały i powstają nadal w oparciu 
o podział  historyczny na poszczególne regiony.



Teraz przyjrzymy się kilku najbardziej znanym 
i rozpoznawalnym lub najbliższym nam 
skansenom. Zapraszam na wycieczkę 

– szklakiem skansenów.

1. Biskupin - położony jest na terenie należącym do wsi 
Biskupin w województwie kujawsko-pomorskim. 
Odkrycie osady było jednym z najważniejszych 
wydarzeo w dziejach polskiej i europejskiej archeologii. 
Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa 
od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym 
pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo 
dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji 
jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane 
„Polskimi Pompejami”. 



Muzeum Archeologiczne w Biskupinie powstało w 1950 
roku. Do zadao Muzeum należy gromadzenie, 
przechowywanie, naukowe opracowywanie, 

konserwacja i udostępnianie dóbr kultury.

Zapraszam do odwiedzenia strony http://www.biskupin.pl/

http://www.biskupin.pl/


2. Muzeum Wsi Kieleckiej - polskie muzeum 
etnograficzne z siedzibą w Kielcach. Głównym 
obiektem muzeum jest Park Etnograficzny 
(skansen) w Tokarni koło Chęcin. 

Zamierzeniem powstania tego muzeum było 
odtworzenie typowego układu osadniczego 
wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: 
Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i 
Niecki Nidziaoskiej.



Zapraszam do odwiedzenia strony https://www.mwk.com.pl/

https://www.mwk.com.pl/
https://www.mwk.com.pl/


3. Skansen Słowian i Wikingów na wyspie Wolin –
nawiązuje do obecności Wikingów na ziemiach 
polskich za panowania Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego oraz życia słowiaoskiego plemienia 
Wolinian. 

Znajdują się tu rekonstrukcje chat mieszkalnych 
i rzemieślniczych z IX-XI wieku wykonane są 
bardzo starannie i wiernie - w ich wnętrzach 
umieszczono repliki mebli i przedmiotów 
codziennego użytku, dzięki którym łatwiej jest 
uzmysłowid sobie, jak żyli ludzie ponad 1000 lat 
temu.  



Zapraszam do odwiedzenia 

strony stowarzyszenia prowadzącego

ten skansen

http://jomsborg-vineta.com/

http://jomsborg-vineta.com/
http://jomsborg-vineta.com/
http://jomsborg-vineta.com/


4. Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach -
gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego 
Księstwa Łowickiego. 

Na terenie skansenu znajdują się zagrody 
z przełomu XIX i XX wieku (domy mieszkalne 
z wyposażeniem, zabudowania gospodarskie), 
zabytki tak zwanej „małej architektury”: 
przydrożne kapliczki, piec chlebowy. 

Znajduje się tu również kolekcja maszyn rolniczych 
z połowy XX wieku oraz ekspozycja pojazdów 
strażackich.



Zapraszam do odwiedzenia strony http://muzeumlowicz.pl/skansen_w_maurzycach/

http://muzeumlowicz.pl/skansen_w_maurzycach/


5. Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie 
Mazowieckim – stosunkowo „młody” Skansen 
Rzeki Pilicy powstaje od 2000 roku i jest 
pierwszym w Polsce muzeum na wolnym 
powietrzu poświęconym rzece. 

Eksponaty z działu militaria w większości zostały 
wydobyte z rzeki, a pozostała częśd pochodzi z 
terenów nadpilickich. 

W Skansenie Rzeki Pilicy można także oglądad 
obiekty i eksponaty pochodzące ze Spały –
urokliwej, nadpilickiej miejscowości, będącej 
świadkiem wielu ciekawych wydarzeo.



Zachęcam do obejrzenia strony http://skansenpilicy.pl/

http://skansenpilicy.pl/


6. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku -
pierwsze i największe pod względem liczby 
zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne 
w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. 
Położone jest na terenie Białej Góry. 

Muzeum prezentuje kulturę ludową pogranicza na 
obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich 
Karpat. 

W zakresie zainteresowao Muzeum w Sanoku 
znajduje się kultura ludowa, budownictwo 
mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe i sakralne 
wszystkich grup etnograficznych. 



http://skansen.mblsanok.pl

http://skansen.mblsanok.pl/


To oczywiście nie wszystkie skanseny w Polsce. 
Wybrałam dla was te, które są z różnych 
względów najciekawsze: najstarsze, 
największe, najbliżej Piotrkowa 
Trybunalskiego. Mam nadzieję, że kiedy 
skooczy się już narodowa kwarantanna, 
odwiedzicie któreś z nich podczas wycieczek z 
rodzicami lub dziadkami, do czego was gorąco 
zachęcam 

SKANSENY NIE SĄ NUDNE!!!


