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Skansen (muzeum skansenowskie, muzeum na wolnym powietrzu (ang. open-air museum)) – 

potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury 

ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych (archeologicznych, budowlanych, 

etnograficznych)[1]. Polskie muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów na 

Wolnym Powietrzu. Najstarszym skansenem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we 

Wdzydzach Kiszewskich 

Nazwa tego typu muzeów wywodzi się od szwedzkiej nazwy własnej, parku Skansen[2], użytej dla 

otwartej w 1891 przez Artura Hazeliusa ekspozycji 150 przykładów architektury drewnianej z terenu 

całego kraju, na wyspie Djurgården na terenie Sztokholmu[3], gdzie po raz pierwszy przygotowano 

tego typu zbiór zabytków w Szwecji (wcześniej powstał m.in. skansen w Oslo). Przeniesiono tam z 

różnych regionów kraju charakterystyczne dla nich budynki wiejskie. 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie to jeden z najatrakcyjniejszych zabytków powiatu łomżyńskiego. 

Nie może on umknąć uwadze żadnego turysty będącego w pobliżu. Pięknie ulokowany na 

zróżnicowanym terenie zapewnia mnóstwo frajdy z jego zwiedzania. 

Skansen prezentuje dawną historię ludności Kurpiowskiej, a w szczególności to jak się kiedyś żyło i 

pracowało. To zespół kilkudziesięciu obiektów, których nie sposób zwiedzić od tak, nie zastanawiając 

się nad ich dawnym przeznaczeniem. Możemy tutaj zaobserwować budynki mieszkalne, poczynając 

od tych najbiedniejszych, na bogatszych dworkach kończąc. Skansen tworzą także liczne zabudowania 

wiejskie, młyny, karczmy, wiatraki oraz wszystko to, co występowało w miejscowościach z tamtych 

czasów. Przechadzając się pomiędzy budynkami naprawdę czuć klimat tego miejsca. 

Skansen w Nowogrodzie to w zasadzie park etnograficzny, który rozpościera się na obszarze ok. 3,5 

ha. Znajdują się tu 23 zabytkowe budynki drewniane oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej 

architektury: bramy, kapliczki, studnie, itp. 

Nie ma tutaj mowy o domach z betonu, a starych chat nie szpecą niefortunnie rozmieszczone kamery 

i systemy alarmowe. Jeśli takowe tu istnieją, są zrobione z wielkim przemyśleniem, co pozwala w 

pełni delektować się tamtym okresem. 


