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RELACJE MIĘDZY EKSPOZYCJĄ A TŁEM KRAJOBRAZOWYM 

W MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU NA PRZYKŁADZIE 

WIELKOPOLSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 

SPATIAL RELATIONS BETWEEN EXPOSURE AND LANDSCAPE BACKGROUND  

IN OPEN-AIR MUSEUMS ON THE EXAMPLE OF WIELKOPOLSKI  

ETNOGRAPHIC PARK 

 
Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury  
Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu 
 
 
 
 
Tło krajobrazowe ma wpływ na estetykę oraz percepcję ekspozycji w muze-
ach typu skansenowskiego. Artykuł przedstawia wyniki badań nad otocze-
niem krajobrazowym Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, zlokalizo-
wanego nad Jeziorem Lednickim, ok. 30 km na zachód od Poznania. Jest to 
muzeum na wolnym powietrzu prezentujące zabudowę wiejską z XVIII 
i XIX wieku, a jego układ przestrzenny nawiązuje do rozplanowania wsi 
owalnicowej. Muzeum jest powiązane funkcjonalnie z rezerwatem arche-
ologicznym znajdującym się na wyspie Ostrów Lednicki, w miejscu praw-
dopodobnego chrztu Mieszka I.  
Podjęte badania objęły analizę relacji krajobrazowych między ekspozycją 
a jej tłem oraz określenie granic widoczności. Zbadano powiązania kom-
pozycyjne między wystawą a otaczającym otwartym krajobrazem rolni-
czym. Przeprowadzono również waloryzację elementów znajdujących się 
w obrębie tła krajobrazowego oraz zbadano dynamikę jego przekształceń.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że powiązania widokowe między eks-
pozycją muzeum a jej tłem krajobrazowym są w znacznym stopniu zakłóco-
ne. Elementem degradującym jest nowopowstająca zabudowa mieszkanio-
wa w sąsiadującej z muzeum wsi Dziekanowice. Istnieje konieczność 
ochrony obszarów znajdujących się poza granicami własnościowymi mu-
zeum, czyli kształtowania tła krajobrazowego w granicach widoczności. Im-
plikuje to wymóg stworzenia odpowiednich form i instrumentów ochrony, 
w tym odpowiednich zapisów w planach miejscowych. 
Słowa kluczowe: muzeum na wolnym powietrzu, ekspozycja, tło krajo-
brazowe, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  
 
Landscape background affects aesthetics and perception of exhibitions in 
open-air museums. The article presents results of the research concerning 
the surroundings of the Wielkopolski Park Etnograficzny (Wielkopolski 
Etnographic Park) located on Lake Lednickie, approx. 30 km west of Po-
znań. It is an open-air museum presenting rural buildings from the eight-
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eenth and nineteenth centuries. Spatial arrangement of the exhibition re-
fers to the layout ofthe oval shape village. The museum is functionally re-
lated with the archaeological reservelocated on the Ostrów Lednicki is-
land, the probable site of the baptism of Mieszko I. 
The study includes an analysis of the relations between the museum exhi-
bition and its background. The aim was to define the limits of surrounded 
landscape in terms of its visibility. The research examined the composi-
tional relationships between the exhibition and its context. The indexation 
of elements located within the landscape background was carried out and 
the dynamics of its transformation was described.  
The study shows that the relationships between the museum exhibition and 
its landscape background are greatly disturbed. The newly emerging resi-
dential development, in the adjacent village, is degrading the surroundings. 
There is a need to protect areas beyond the limits of museum propertybor-
ders. Thelandscape backgroundshould be identified within the limits of visi-
bility. It has beenconcludedthat appropriate forms and instruments of law-
protection have to be established, including relevant provisions in local mas-
ter plans in order to provide adequate landscape management. 
Keywords: open-air museums, exhibition, landscape background, Mu-
seum of the First Piastas at Lednica 

Wprowadzenie 

Muzea na wolnym powietrzu, zwane potocznie skansenami lub muzeami pod otwar-
tym niebem, są szczególną formą ekspozycji1. Odbiór przekazywanych w nich treści prze-
biega w sposób polisensoryczny, a wpływa na niego nie tylko estetyka ekspozycji muze-
alnej, ale również sposób kształtowania krajobrazu w jej najbliższym otoczeniu. Idea two-
rzenia muzeów tego typu pochodzi z XIX wieku i od początku jej istnienia krajobraz trak-
towany jest jako istotny element będący zarówno treścią wystawy, jaki i tłem ekspozycji 
zabudowy wiejskiej. Artur Hazelius, inicjator idei skansenów, wskazywał krajobraz jako 

                                                             
1  W niniejszym artykule autorki zamiennie posługują się pojęciami: muzeum na wolnym powietrzu, 

muzeum pod otwartym niebem, skansen, muzeum typu skansenowskiego, gdyż dokonywanie analizy 
powyższych określeń, a tym samym ich rozróżnienie nie jest celem tego opracowania. W ponad stulet-
niej historii muzealnictwa skansenowskiego w Polsce cały czas toczy się dyskusja dotycząca właści-
wego nazewnictwa tego typu placówek. Poddaje się w wątpliwość możliwość zamiennego stosowania 
określeń: skansen, muzeum typu skansenowskiego, park etnograficzny, muzeum na wolnym powietrzu 
czy muzeum pod otwartym niebem (Tubaja i Święch, 2012). Skansen to słowo pochodzące z języka 
szwedzkiego, które oznacza redutę. Zgodnie z definicją podaną w Słowniku Języka Polskiego PWN 
oznacza ono „krajoznawcze muzeum etnograficzne pod gołym niebem, gdzie eksponowane są zabytki 
budownictwa ludowego oraz sprzęty i narzędzia określonego regionu”. Określenie Skansen, pisane 
wielką literą, w literaturze używane jest wyłącznie w kontekście sztokholmskiego muzeum na wyspie 
Djurgården i stanowi ono jego nazwę własną. Pojęcia muzeum pod otwartym niebem oraz muzeum na 
wolnym powietrzu są niemal dosłownym tłumaczeniem angielskiego zwrotu open-air museum, które 
jednak zupełnie nie przyjęły się w nazewnictwie muzeów w Polsce i funkcjonują przede wszystkim 
w literaturze. Wśród polskich placówek typu skansenowskiego dominują nazwy własne oraz zwroty 
zawierające słowo skansen. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie skansen powinno być ograniczone do 
nazywania placówek, które odwołują się do pierwotnych idei skansenowskich, a więc założeń A. Haze-
liusa. Określenie to jednak funkcjonuje w powszechnej świadomości społecznej jako dotyczące 
wszystkich ekspozycji zlokalizowanych na wolnym powietrzu. 



ELŻBIETA RASZEJA, AGNIESZKA SKÓRA • Relacje miedzy ekspozycją a tłem krajobrazowym w muzeach  
na wolnym powietrzu na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 

 

 133 

podstawowe medium przekazywania informacji o charakterze etnograficznym. Zakładał 
on, że w muzeum na wolnym powietrzu każdy element pojawiający się w zasięgu wzroku 
obserwatora może nieść ze sobą szereg treści. Wszystkie obiekty powinny być kompono-
wane w taki sposób, żeby jak najdokładniej oddać atmosferę minionych czasów 
(Rentzhog, 2007). Właściwa kompozycja krajobrazu może przyczynić się do wykreowania 
niezwykłej atmosfery, a tym samym powstania swoistego genius loci miejsca (Dąbrowska-
Budziło, 2002). Może spowodować to wywoływanie u odbiorców ekspozycji ekscytują-
cych przeżyć i skłonić ich do większej refleksji dotyczącej odwiedzanego obszaru.  

Temat kształtowania przestrzeni muzeów pod otwartym niebem jest stale aktualny 
i istotny ze względu na dużą popularność turystyczną muzeów tego typu, nie tylko w Eu-
ropie, ale również Ameryce, Azji i Australii, co potwierdza frekwencja turystów. Dla zo-
brazowania można posłużyć się danymi ze wszystkich muzeów pod otwartym niebem 
funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej, które w 2004 roku odwiedziło łącznie 500 
milionów osób (Rentzhog, 2007). Obecnie należy więc zastanowić się nad formą, jaką 
w XXI wieku powinny przyjmować muzea budowane w oparciu o XIX-wieczną koncep-
cję skansenów, a przede wszystkim dostrzec istotną rolę krajobrazu jako elementu mogą-
cego istotnie wpływać na odbiór ekspozycji muzealnej oraz decydować o jej atrakcyjności 
turystycznej (Werczyński, 2014).  

W Polsce funkcjonuje ponad 30 placówek muzealnych pod otwartym niebem prezen-
tujących zabytki budownictwa ludowego. Są one zróżnicowane pod względem wielkości 
oraz charakteru i treści ekspozycji. Muzea te umiejscowione są w różnych typach krajo-
brazu, co wpływa zarówno na ich rozplanowanie, jak też relacje kompozycyjne między 
tłem a treścią wystawy. W artykule problem ten podjęty został na przykładzie Wielkopol-
skiego Parku Etnograficznego, zlokalizowanego w otoczeniu równinnego krajobrazu, 
typowego dla wsi wielkopolskiej. Obszar badań położony jest we wsi Dziekanowice 
w środkowo-wschodniej Wielkopolsce w odległości ok. 30 km od Poznania i 15 km od 
Gniezna, tuż przy drodze wojewódzkiej Poznań-Gniezno (Ryc. 1). 

 
 Ryc. 1. 

Lokalizacja Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (oprac. własne) 
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Głównym celem podjętych badań jest analiza i ocena powiązań przestrzennych między 
ekspozycją Wielkopolskiego Parku Etnograficznego a jej tłem krajobrazowym. Cele po-
średnie to ocena spójności kompozycyjnej przestrzeni ekspozycyjnej, delimitacja tła krajo-
brazowego w granicach widoczności i ocena jego obecnego stanu oraz określenie dyna-
miki jego przekształceń wraz z prognozą zmian. 

Zakres opracowania, materiały i metody badań 

Dla zrozumienia istoty badań konieczne jest wyjaśnienie użytych w artykule kluczo-
wych pojęć, którymi są: przestrzeń ekspozycji i tło krajobrazowe. Przestrzeń ekspozycji 
jest to obszar obejmujący wystawę etnograficzną muzeum, stanowiący makrownętrze, 
którego granice zostały wyznaczone na podstawie kryterium spójności kompozycyjnej 
i czytelnych relacji wizualnych. Tłem krajobrazowym nazywany jest obszar, znajdujący się 
poza makrownętrzem ekspozycji muzealnej, lecz pozostający z nim w ścisłych relacjach 
wizualnych i istotny dla odbioru ekspozycji.  

Badania przeprowadzone w latach 2014-2016 objęły swym zasięgiem teren Wielkopol-
skiego Parku Etnograficznego wraz z otaczającym go krajobrazem (w granicach wyzna-
czonych na podstawie analizy widoczności). W celu realizacji przyjętych celów badaw-
czych konieczne było wykorzystanie różnych metod z zakresu architektury krajobrazu, 
odpowiednio dobranych w kolejnych stadiach badań. W pierwszym etapie przeprowa-
dzono badania terenowe polegające na obserwacji oraz identyfikacji elementów i struktur 
przestrzennych, tworzeniu szkiców terenowych i dokumentacji fotograficznej. Określono 
zasięg obszaru, który oddziałuje na odbiór ekspozycji muzealnej, a także sposób i inten-
sywność tego oddziaływania. Badania relacji wizualnych (ilości i rodzaju otwarć widoko-
wych), ekspozycji widokowej (rozległości widoku) oraz charakteru wnętrz krajobrazo-
wych (skali i formy wnętrz, rodzaju i stopnia zwartości ścian) przeprowadzono w różnych 
porach roku, ze względu na zmienność oddziaływania form roślinnych (pominięto okres 
zimowy, gdyż w tym czasie muzeum pozostaje zamknięte dla zwiedzających). W ramach 
prac kameralnych wykonano analizę kompozycji wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, 
makrownętrza obszaru ekspozycji muzealnej oraz jej tła krajobrazowego. Na podstawie 
przeglądu obowiązujących dokumentów planistycznych dokonano również oceny wpły-
wu zawartych w nich zapisów na przekształcenia przestrzenno-krajobrazowe w otoczeniu 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Przeprowadzone prace terenowe oraz kameralne 
pozwoliły na opracowanie wniosków teoretycznych oraz aplikacyjnych, w tym wskazanie 
sposobów rekompozycji wizualnej tła krajobrazowego przy zastosowywaniu kompozycji 
roślinnych. 

W pracy wykorzystano własne fotografie oraz opracowania graficzne, a także materiały 
kartograficzne dostępne na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl. Posłużono się 
również materiałami archiwalnymi udostępnionymi przez Wielkopolski Park Etnograficz-
ny, w szczególności planami jego zagospodarowania przestrzennego z lat 1973, 1975, 
1979, 1987 i 1993. Wykorzystane zostały również Studia uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Łubowo uchwalone w 2011 r. i w 2015 r. 

Charakterystyka obszaru badań  

Wielkopolski Park Etnograficzny we wsi Dziekanowice to muzeum na wolnym powie-
trzu prezentujące obiekty architektoniczne oraz wyposażenie domów wiejskich z terenu 
całej Wielkopolski w ujęciu etnograficznym (Pelczyk, 2002). Muzeum stanowi element 
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Szlaku Piastowskiego, czyli trasy turystycznej prowadzącej do najciekawszych obiektów 
związanych z historią początków państwa polskiego na terenie Wielkopolski oraz Kujaw 
i części Pałuk. Obszar Wielkopolskiego Parku Etnograficznego położony jest w obrębie 
Pojezierza Gnieźnieńskiego, przy wschodnim brzegu Jeziora Lednickiego. Teren ten ce-
chują dominujące wysoczyzny morenowe faliste oraz płaskie, porozcinane płaskodennymi 
rynnami jezior i dolinami cieków wodnych (Ryc. 2).  

 

 
Ryc. 2. 
Położenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w krajobrazie nizinnym pokrytym polami uprawnymi
(źródło mapy: www.geoportal.gov.pl) 
 
Jezioro Lednickie posiada urozmaiconą linią brzegową. Znajdują się na nim 4 wyspy, 

z których największą jest Ostrów Lednicki. Dzięki specyficznym walorom krajobrazowym 
obszar wokół Jeziora Lednickiego został objęty ochroną jako Lednicki Park Krajobrazowy 
(Ryc. 1). W jego obrębie dominuje krajobraz rolniczy, który zajmuje blisko 75% po-
wierzchni. Takie pokrycie terenu wynika z nizinnego charakteru oraz tradycji tego regio-
nu. Wody na omawianym obszarze zajmują blisko 5,6% powierzchni, podczas gdy łąki 
i pastwiska pokrywają mniej niż 7% terenów. Lasy zajmują niewiele ponad 9% powierzch-
ni. Obszar położony na północ od Jeziora Lednickiego charakteryzuje się zróżnicowaną 
rzeźbą terenu, przez co wyróżnia się w okolicy ze względu na malowniczy krajobraz. 
Tereny położone na południe od Jeziora Lednickiego cechuje nizinny charakter. Na tle 
płaskich pól wyraźnie uwidaczniają się nieliczne pagórki (Chojnacka i Raszka, 2007). 

Wielkopolski Park Etnograficzny jest częścią utworzonego w latach 70. XX wieku Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które stanowi bardzo specyficzną formę ekspozycji, 
ponieważ składa się zarówno z części archeologicznych, jak i etnograficznych. Najsłynniej-
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sza wystawa archeologiczna, będąca fragmentem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
znajduje się na wyspie Ostrów Lednicki i objęta jest ochroną jako pomnik historii. Obszar 
ten w czasach panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego stanowił istotny ośrodek 
obronny i administracyjny państwa polskiego. Na wyspie zachowały się pozostałości 
wczesno-piastowskiego grodu obronnego z X wieku oraz relikty zespołu preromańskiej 
architektury pałacowo-sakralnej z basenami chrzcielnymi. Obok znajdują się pozostałości 
wolnostojącego kościoła grodowego z grobami w nawie i aneksach (Wyrwa, 2009). Teren 
zajmowany przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stanowi tradycyjną kolebkę 
rozwoju państwowości polskiej oraz symbol chrystianizacji narodu polskiego. Wyspa 
Ostrów Lednicki uznawana jest za prawdopodobne miejsce chrztu Mieszka I2. Obecnie 
okolica ta słynna jest również dzięki położonym nad Jeziorem Lednickim tzw. Polom Led-
nickim wraz z „bramą tysiąclecia” w kształcie ryby. Na Polach Lednickich corocznie 
w czerwcu w wigilię Zesłania Ducha Świętego odbywają się spotkania młodzieży katolic-
kiej, zainicjowane w roku 1997 przez ojca Jana Górę OP.  

Identyfikacja charakteru ekspozycji muzealnej  

Ekspozycja Wielkopolskiego Parku Etnograficznego prezentuje zabudowę wsi wielko-
polskiej z XVIII i XIX wieku. Najmłodszy z prezentowanych obiektów pochodzi z 1935 
roku, a najstarsze elementy datowane są na 1602 rok. Na terenie muzeum zgromadzono 
różne obiekty architektoniczne oraz wyposażenie wnętrz pochodzące z obszaru całej 
Wielkopolski. Układ przestrzenny ekspozycji zakomponowany został zgodnie z ideą mu-
zeum typu wieś. Oznacza to, że zabudowa prezentowana w muzeum odtwarza określony 
historyczny typ rozplanowania osiedla wiejskiego. Uzupełniona jest ona przez kompono-
wane układy zieleni, w tym ogrody przydomowe i aleje oraz pola uprawiane tradycyjnymi 
metodami (Pelczyk, 2000). Muzeum typu wieś stanowi jeden z dwóch podstawowych 
rodzajów kompozycji muzeów skansenowskich3.  

W Wielkopolskim Parku Etnograficznym wyróżnić można kilka odrębnych zespołów 
zabudowy wiejskiej (Ryc. 3): 

‒ osiedle wiejskie o układzie wsi owalnicowej wraz z kościołem; 
‒ zespół dworski (dwór z oficynami) wraz z istniejącym ogrodem włoskim i planowa-

nym parkiem w stylu angielskim; 
‒ zespół budynków folwarcznych usytuowanych wokół wielobocznego podwórza; 

                                                             
2  Odkrycie w kaplicy pałacowej, położonej na Ostrowie Lednickim, basenów chrzcielnych pozwala 

przypuszczać, że mogło być to miejsce chrztu Mieszka I. Drugą prawdopodobną lokalizacją jest po-
znański Ostrów Tumski. W Poznaniu dokonano również identyfikacji basenu chrzcielnego w miejscu 
obecnej Katedry. Istnienie dwóch basenów chrzcielnych oraz rozmiar pałacu na Ostrowie Lednickim 
może wskazywać na wyższą rangę tego właśnie ośrodka, a tym samym na domniemane miejsce chrztu 
Mieszka I (Kóčka-Krenz, 2015). Część uczonych wskazuje jednak, że odnalezione w obydwu miej-
scach relikty basenów chrzcielnych mogą być w rzeczywistości pozostałościami po pomieszczeniach 
gospodarczych lub miejscach mieszania zaprawy. Na tej podstawie domniemać należy, że chrzest od-
był się poza Ostrowem Lednickim oraz Tumskim, a więc może nawet poza granicami ówczesnego pań-
stwa polskiego. Zofia Hilczer-Kurantowska, na podstawie badań reliktów baptysterium na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu, wskazuje jednak, że istniało ono przed rozpoczęciem budowy Katedry, a więc 
najprawdopodobniej pełniło właśnie funkcje chrzcielne. Odkrycie to uprawdopodabnia więc teorię 
o chrzcie Mieszka I na terenie Poznania. 

3  Drugi typ rozplanowania przestrzennego muzeów pod otwartym niebem to muzeum typu park, w któ-
rym obiekty architektoniczne rozmieszczone są swobodnie w przestrzeni wraz z uzupełniającymi je na-
turalnymi zbiorowiskami zieleni (Czajkowski, 1984). 
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‒ zagroda samotnicza wraz z chmielnikiem; 
‒ kaplica wraz z niewielkim cmentarzem; 
‒ zespół trzech wiatraków na wzgórzu; 
‒ młyn nad ciekiem wodnym.  
 

 
Ryc. 3.  
Zespoły zabudowy wiejskiej w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (oprac. własne) 

 
Każdy z zespołów zabudowy wiejskiej cechuje czytelne rozplanowanie (Ryc. 4). Mię-

dzy poszczególnymi zespołami występują różnego rodzaju powiązania funkcjonalne (dro-
gi) oraz kompozycyjne (osie widokowe), co powoduje, że przestrzeń ekspozycyjna odczy-
tywana jest jako spójna struktura. Zastosowane powiązania przestrzenne przyczyniają się 
również do stworzenia właściwej atmosfery wewnątrz Wielkopolskiego Parku Etnograficz-
nego i są dowodem poprawnie wdrożonych idei Hazeliusa. Wymienione wyżej części 
składowe tworzą czytelne wnętrza architektoniczno-krajobrazowe o wyraźnie widocznych 
układach kompozycyjnych.  
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Ryc. 4. 
Układ kompozycyjny Wielkopolskiego Parku Etnograficznego oraz delimitacja makrownętrza ekspozycji 
muzealnej (oprac. własne) 

 
Przestrzeń ekspozycji można uznać za swego rodzaju makrownętrze, które składa się 

z kilku wnętrz architektoniczno-krajobrazowych powiązanych ze sobą kompozycyjnie 
oraz funkcjonalnie. Wyodrębnienie z przestrzeni czytelnego makrownętrza możliwe jest 
dzięki jego wyraźnym granicom wyznaczonym głównie przez zwarte zespoły zieleni 
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(Ryc. 4). Wzdłuż brzegu Jeziora Lednickiego przebiegają gęste zadrzewienia oraz za-
krzewienia całkowicie oddzielające ekspozycję od zbiornika wodnego. Ich zwartość 
przerwana jest wyłącznie w dwóch miejscach – na końcu alei prowadzącej do jeziora 
(otwarcie widokowe nr 2) oraz w południowej części planowanego parku angielskiego 
(otwarcie widokowe nr 5). Odmiennie kształtuje się sytuacja na wzgórzu z wiatrakami. 
Występuje tu zwarta roślinność otaczająca je ze wszystkich stron, jednak mimo tego 
przeciwległy brzeg jeziora widoczny jest dla obserwatora będącego na wzgórzu. Możli-
we jest to dzięki wzniesieniu terenu po wschodniej stronie Jeziora Lednickiego, a zara-
zem nizinnemu charakterowi zachodniego brzegu (otwarcie widokowe nr 1). Wschod-
nia część ekspozycji muzealnej otwarta jest w największym stopniu. Zaobserwować 
można tu dwa szerokie otwarcia krajobrazowe (nr 3 i nr 4), które jedynie w niewielkim 
stopniu przysłonięte są zielenią. W tych dwóch miejscach rozpościera się szeroki widok 
na otaczające muzeum pola uprawne oraz zabudowania wsi Dziekanowice. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację granic makrownętrza wystawy mu-
zeum. Zaobserwowano dużą zwartość jego ścian tworzonych w największym stopniu 
przez linearne zespoły zieleni. Tym samym zauważono odcięcie ekspozycji muzealnej od 
otaczającego krajobrazu w zachodniej, południowej oraz północnej części muzeum, czyli 
przede wszystkim od strony Jeziora Lednickiego. Więcej powiązań widokowych ekspozy-
cji muzealnej z tłem krajobrazowym stwierdzono we wschodniej części, gdzie obszar 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego graniczy z polami uprawnymi oraz zabudową wsi 
Dziekanowice.  

Analiza powiązań wizualnych ekspozycji muzealnej  
z otaczającym krajobrazem 

Zróżnicowanie ukształtowania terenu oraz form jego pokrycia i użytkowania wpływa 
na rozległość widoków oraz charakter relacji wizualnych. Powiązania obszaru Wielkopol-
skiego Parku Etnograficznego z otaczającym krajobrazem zbadano w pięciu punktach 
zlokalizowanych w różnych odcinkach strefy granicznej (Ryc. 4). 

Pierwszy widok (otwarcie krajobrazowe nr 1) przeanalizowano z punktu zlokalizowa-
nego na szczycie wzgórza z wiatrakami. Wzniesienie to jest najwyższym na terenie mu-
zeum i jednym z wyższych w okolicy. Obserwator znajdujący się w tym miejscu otoczony 
jest pierścieniem gęstej roślinności, na który składają się głównie drzewa i krzewy liściaste. 
Mimo tego, że wzgórze okala ze wszystkich stron zwarta zieleń, dzięki wzniesieniu terenu 
zaobserwować można szeroką panoramę przeciwległego brzegu Jeziora Lednickiego. 
Treść panoramy widocznej z tego miejsca stanowią zabudowania zespołu dworsko-
parkowego w Lednogórze wraz z dominantą krajobrazową – wieżą kościelną, zaś przed-
polem ekspozycji jest tafla wody (Ryc. 5). Należy zauważyć, że panorama ta mogłaby stać 
się jeszcze znamienitszym walorem krajobrazowym po usunięciu w wyznaczonych miej-
scach zwartej zieleni porastającej brzeg jeziora, zarówno od strony Lednogóry, jak i Wiel-
kopolskiego Parku Etnograficznego. Obecnie występujące tu zespoły roślinności powodu-
ją domykanie widoków na Jezioro Lednickie, co przyczynia się do przysłonięcia najważ-
niejszego waloru krajobrazowego jakim jest akwen. Istniejące w tym miejscu otwarcie 
widokowe ukazujące tło krajobrazowe muzeum można ocenić pozytywnie, głównie ze 
względu na roztaczający się widok na jezioro oraz istnienie dominanty krajobrazowej, 
a zrazem znaczeniowej, będącej charakterystycznym obiektem w skali lokalnej.  
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Ryc. 5.  
Panorama zespołu dworsko-parkowego w Lednogórze wraz z dominantą krajobrazową – wieżą kościoła 
(fot. A. Skóra) 

 
Drugie otwarcie widokowe (otwarcie krajobrazowe nr 2), które można określić mia-

nem szczelinowego i kierunkowego, ukazuje widok z punktu leżącego na zakończeniu 
osi widokowej stworzonej dzięki alei wierzbowej prowadzącej od wsi owalnicowej 
w kierunku jeziora. W tym miejscu widok na zbiornik wodny jest bardzo ograniczony 
przez przybrzeżną roślinność. Przeciwległy brzeg jeziora widoczny z tego miejsca przesło-
nięty jest przez rośliny go porastające. Wskazane byłoby poszerzenie istniejącego w tym 
miejscu otwarcia widokowego, tak, by dostrzec można było większą część Jeziora Lednic-
kiego lub nawet panoramę zespołu dworsko-parkowego w Lednogórze.  

Kolejne otwarcie widokowe (otwarcie krajobrazowe nr 3) ukazuje zabudowania wsi 
Dziekanowice w szerokiej perspektywie, widoczne z tego miejsca dzięki specyficznej 
rzeźbie terenu (Ryc. 6). Wieś powstała na lekkim wzniesieniu, podczas gdy muzeum poło-
żone jest niżej. Pozytywnym elementem tego widoku jest ukazująca się oczom obserwato-
ra wieża kościoła w Dziekanowicach. Jako walor krajobrazowy wyróżnić należy również 
czytelną w krajobrazie sylwetę osiedla wiejskiego, na którą składają się zabudowania oraz 
uzupełniająca je zieleń. W tym miejscu widoczne są jednak także zmiany zachodzące 
obecnie w krajobrazie wiejskim. Zwraca uwagę nowa zabudowa jednorodzinna powstają-
cą wzdłuż drogi dojazdowej prowadzącej do Dziekanowic. Budynki pojawiające się poza 
obrębem historycznego osiedla wiejskiego wyróżniają się negatywnie formą oraz kolorem.  

 

 
Ryc. 6.  
Panorama zabudowań wsi Dziekanowice wraz z dominantą – wieżą kościelną (fot. A. Skóra) 
 
Następne otwarcie widokowe (otwarcie krajobrazowe nr 4) usytuowane jest również 

we wschodniej części ekspozycji muzealnej. Dzięki jego istnieniu zaobserwować można 
fragment drogi dojazdowej, prowadzącej do Dziekanowic, wraz z rosnącymi wzdłuż niej 
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drzewami oraz rozpościerające się za nią pola uprawne. Widoczne są tu także zabudowa-
nia o charakterze mieszkaniowym oraz przemysłowym. Otaczające ekspozycję muzealną 
obszary rolnicze położone na terenie nizinnym postrzegać należy jako walor krajobrazowy 
i charakterystyczny element wsi wielkopolskiej. Rozłóg pól jest jednak słabo dostrzegalny 
ze skansenu, gdyż zobaczyć można go jedynie w wąskich prześwitach pomiędzy zielenią 
przydrożną.  

Kolejne otwarcie widokowe (otwarcie krajobrazowe nr 5) usytuowane jest w połu-
dniowej części Wielkopolskiego Parku Etnograficznego na terenie planowanego parku 
w stylu angielskim. Obecnie obszar ten zajmuje łąka, otoczona zwartym pierścieniem 
zieleni, z pojawiającymi się w jej obrębie nielicznymi drzewami i krzewami. Wąskie prze-
rwy w zwartych zespołach zieleni umożliwiają widok na jezioro. W dalszej perspektywie 
dostrzec można gęstą zieleń przybrzeżną na przeciwległym brzegu zbiornika wodnego. 
Brak tu elementów charakterystycznych, otwarcie można ocenić jako obojętne.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje duże zróżnicowanie w zakresie powią-
zań widokowych ekspozycji muzeum z otaczającym ją tłem krajobrazowym. Zaobserwo-
wano pewne „odcięcie” muzeum od Jeziora Lednickiego, co spowodowane jest głównie 
występowaniem wysokiej zieleni wzdłuż jego brzegu. Roślinność ta powoduje powstanie 
barier zatrzymujących wzrok, a także przysłonięcie najważniejszego waloru krajobrazowe-
go, jakim jest zbiornik wodny. Należy zauważyć, że to właśnie akwen oraz istniejące na 
jego terenie wyspy były przyczyną powstania w tym miejscu wczesnopiastowskiego gro-
du. Później to właśnie istnienie Jeziora Lednickiego stało się jedną z przesłanek do założe-
nia na jego brzegu muzeum etnograficznego. Również kompozycja Wielkopolskiego Par-
ku Etnograficznego została zaprojektowana tak, aby podkreślić lokalne walory przestrzen-
ne (Fryza, 2010). Zatem akwen jest nie tylko znamienitym atutem krajobrazowym, ale 
przede wszystkim ważnym elementem historii tego obszaru. Należy więc odtworzyć po-
wiązania widokowe między terenem muzeum a jeziorem. 

W trakcie badań stwierdzono degradację tła krajobrazowego przez współczesną zabu-
dowę mieszkaniową powstającą po wschodniej stronie ekspozycji muzeum. Nowe budyn-
ki lokalizowane są w oderwaniu od historycznego rozplanowania wsi Dziekanowice, 
a więc zniekształceniu ulega lokalny krajobraz. Ich architektura nie wykazuje cech regio-
nalnych, a nawet staje się negatywnym akcentem przestrzennym ze względu na użyte 
materiały, kolory dachów i elewacji oraz gabaryty. Nowa zabudowa powstaje na obsza-
rach przylegających do skansenu, tworząc niekorzystne, obce historycznie tło dla ekspo-
zycji etnograficznej. Pomimo starań o kształtowanie przestrzeni Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego zgodnie z pierwotnymi założeniami Hazeliusa obecnie zachodzące zmia-
ny w obrębie tła krajobrazowego niwelują pozytywny efekt tych działań. 

Analiza zasięgu przestrzennego tła krajobrazowego i ocena  
jego walorów wizualnych 

Na podstawie przeprowadzonej analizy widoków określono zakres tła krajobrazowego 
muzeum (Ryc. 7). Wyznaczono je w granicach widoczności z punktów obserwacji zlokali-
zowanych w miejscach otwarć krajobrazowych. Zasięg tła krajobrazowego Wielkopolskie-
go Parku Etnograficznego determinuje specyficzna rzeźba terenu oraz zespoły zieleni. 
Znamienita część potencjalnych widoków na otaczający krajobraz przysłonięta jest gęstą 
roślinnością przybrzeżną oraz specjalnie zaprojektowaną zielenią buforową stanowiącą 
granice ekspozycji muzeum. Częściowo możliwe było wyznaczenie konkretnych granic 
widoczności, opartych np. o ścianę zieleni czy zespoły zabudowy. W miejscach, gdzie 
niemożliwe było określenie jednoznacznej granicy, oznaczono średni zakres przestrzenny 
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tła dostrzegalny przez obserwatora znajdującego na terenie ekspozycji muzealnej. Należy 
zauważyć, że zakres widocznego tła krajobrazowego może różnić się w zależności od 
warunków atmosferycznych oraz pór roku, stąd zastosowane uśrednienie.  
 

 
Ryc. 7.  
Zakres tła krajobrazowego ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (oprac. własne na podstawie 
ortofotomapy dostępnej na stronie internetowejwww.geoportal.gov.pl) 

 
Określony w analizie obszar tła krajobrazowego poddano waloryzacji. Ocenione zosta-

ły elementy znajdujące się w zasięgu widoczności obserwatora. Jako główne kryterium 
oceny przyjęto oddziaływanie na odbiór ekspozycji muzeum, zaś wpływ ten oceniono 
jako pozytywny bądź negatywny. Wskazano również obszary, których odsłonięcie, a tym 
samym wprowadzenie w obszar tła krajobrazowego mogłoby pozytywnie wpłynąć na 
percepcję wystawy skansenowskiej. Zidentyfikowano również linie zatrzymujące wzrok, 
które zarysowane są w przestrzeni między innymi dzięki roślinności występującej wzdłuż 
zachodniego brzegu Jeziora Lednickiego. W obrębie tła zaobserwowano również obiekty 
wpływające degradująco na percepcję ekspozycji muzeum, są to nowopowstające zabu-
dowania.  

Na podstawie analizy ekspozycji widokowej stwierdzono, że otwarcie krajobrazowe 
ukazujące panoramę o najwyższych walorach zlokalizowane jest w obrębie wzgórza 
z wiatrakami. Rozciąga się stąd rozległy widok na jezioro oraz zabudowania zespołu 
dworsko-parkowego w Lednogórze wraz z dominującą rozmiarem oraz formą wieżą ko-
ścielną (Ryc. 5). Analiza wykazała istnienie w obrębie tła krajobrazowego dwóch domi-
nant krajobrazowych, którymi są wieże kościołów w Dziekanowicach oraz na terenie 
zespołu dworsko-parkowego w Lednogórze. Obydwie dominanty są dobrze widoczne 
w krajobrazie i stanowią wysokiej klasy walory widokowe korzystnie urozmaicające teren 
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o nizinnym charakterze, powinny więc podlegać ochronie. Należy wprowadzić zakaz ich 
przysłaniania, a także powstawania w ich najbliższej okolicy nowych dominant. Ich sylwe-
ty powinny być dodatkowo podkreślane poprzez wprowadzanie zieleni oraz uczytelnienie 
otwarć widokowych.  

Studium tła krajobrazowego wykazuje korzystne położenie muzeum w otwartym kra-
jobrazie, na który składają się łąki, pola uprawne oraz wody Jeziora Lednickiego. Wskaza-
ne jest zatem odsłonięcie krajobrazu w miejscach, gdzie jest on harmonijny. Mogłoby to 
wpłynąć bardzo pozytywnie na odbiór wystawy skansenowskiej. Stworzenie szerszych 
widoków na krajobraz nizinny o charakterze rolniczym oraz na zbiornik jeziorny przyczy-
niłyby się do urozmaicenia ekspozycji skansenu. Treści przekazywane przez medium ja-
kim jest przestrzeń Wielkopolskiego Parku Etnograficznego mogłyby zostać korzystnie 
wzbogacone. 

Ocena wpływu zapisów planistycznych na przekształcenia otoczenia  
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego  

Obszar Wielkopolskiego Parku Etnograficznego podlega prawnej ochronie ze względu 
na lokalizację w obrębie Lednickiego Parku Krajobrazowego (Ryc. 1). Zasady tej ochrony 
wynikają z Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Jednocześnie cały 
teren muzealny podlega ochronie wynikającej z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 23 lipca 2003 roku. Muzeum znajduje się w granicach administracyjnych gmi-
ny Łubowo, w związku z czym polityka prowadzona przez tę gminę wpływa na kształto-
wanie przestrzeni muzeum i jego najbliższego otoczenia.  

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łubowo z 2015 roku (SUiKZP uchwalone 12.02.2015 r.) planowane jest zagospodarowanie 
całego obszaru własnościowego muzeum jako terenu turystycznego z usługami kultury. 
Podobne wskazanie dotyczy wschodniej strony Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. 
Wcześniej obowiązujące Studium z 2011 roku (SUiKZP uchwalone 16.08.2011 r.) zakłada-
ło, że linia brzegowa Jeziora Lednickiego od strony wsi Dziekanowice ma pozostać nieza-
budowana, natomiast od strony wsi Rybitwy (zachodni brzeg Jeziora Lednickiego) wyzna-
czono miejsca przewidziane pod zabudowę mieszkaniową. W Studium z 2015 roku pod-
trzymano zakaz zabudowy wschodniego brzegu jeziora. Dodatkowo dokonano zmiany 
założeń ograniczając możliwości zabudowy na dużym obszarze zachodniego brzegu jezio-
ra ze względu na ekspozycję Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pojawienie się tego 
typu zapisów należy ocenić jako korzystne dla właściwego kształtowania tła krajobrazo-
wego. Wskazane byłoby jednak wprowadzenie zupełnego zakazu prowadzenia inwestycji 
po obydwu stronach Jeziora Lednickiego, a nie jedynie ograniczenie możliwości zabudo-
wy. Obowiązujące zapisy stwarzają bowiem możliwość ich interpretacji na korzyść poten-
cjalnych inwestorów z pominięciem priorytetu ekspozycji muzeum. Należy zauważyć, że 
teren zlokalizowany w pobliżu wsi Rybitwy cechują wysokie walory krajobrazowe. Za-
pewne będzie to przyciągać inwestorów chcących wybudować domy na brzegu zbiornika 
wodnego i na tle wartościowej panoramy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Bu-
dynki mieszkaniowe powstające w tym obszarze będą znajdować się w obrębie tła krajo-
brazowego skansenu. Najprawdopodobniej dostrzegalne będą w obrębie panoramy wi-
docznej ze wzgórza z wiatrakami. Brak zapisów dotyczących istniejących w przestrzeni 
dominant również może przyczynić się do ich przysłonięcia lub powstania nowych obiek-
tów, które obniżą ich rangę w krajobrazie. Działania takie spowodują pogorszenie walo-
rów estetycznych tła krajobrazowego, a tym samym ekspozycji muzealnej. 
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Studium z 2015 r. przewiduje również powstanie nowej zabudowy we wsi Dziekanowi-
ce. Inwestycje te mają koncentrować się wokół obecnego osiedla wiejskiego i mogą jedynie 
zostać bardziej rozciągnięte w kierunku południowym i północnym. Zgodnie ze Studium 
nowa zabudowa powinna powstawać wzdłuż istniejących we wsi dróg. Nowe inwestycje 
mieszkalnictwa jednorodzinnego przewidziano również wzdłuż drogi wojewódzkiej Po-
znań–Gniezno. Budowa kolejnych obiektów w tej lokalizacji może przyczynić się do zamy-
kania widoków na otwarty krajobraz rolniczy, dotąd wyraźnie widocznych dla turystów 
poruszających się przebiegającym w tym miejscu Szlakiem Piastowskim. Wieś Dziekanowice, 
podobnie jak cała Gmina Łubowo, pokryta jest w znikomym stopniu uchwalonymi miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze o tak znamienitych walorach 
kulturowych wskazane byłoby prowadzenie bardzo restrykcyjnej polityki przestrzennej. Cel 
ten mógłby zostać zrealizowany właśnie poprzez pokrycie miejscowym planem całego ob-
szaru wykazującego powiązania widokowe z muzeum. Na podstawie obowiązujących do-
kumentów planistycznych oraz obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat presji inwestycyj-
nej w obszarze tła krajobrazowego Wielkopolskiego Parku Etnograficznego można progno-
zować rozwój zabudowy mieszkaniowej wsi Dziekanowice w kierunku południowym. Ist-
niejące dotąd przykłady takich budynków pokazują, że należy spodziewać się, że nowa 
zabudowa powstawać będzie w oderwaniu od istniejącej struktury przestrzennej osiedla 
wiejskiego. Na podstawie dotychczas zaobserwowanych form przewiduje się powstawanie 
obiektów architektonicznych niewykazujących cech regionalnych, będących negatywnymi 
akcentami przestrzennymi. Nowa zabudowa pojawiająca się w obrębie tła krajobrazowego 
wpływać będzie w sposób degradujący na ekspozycję muzealną. Warto zauważyć, że dla 
ochrony panoram i widoków w Wielkopolskim Parku Etnograficznym najkorzystniejsze 
byłoby całkowite ograniczenie rozbudowy wsi Dziekanowice w kierunku południowym. 

Wnioski z badań i wskazania dotyczące kształtowania  
tła krajobrazowego ekspozycji muzealnej  

Przeprowadzone analizy wykazały istnienie zróżnicowanych relacji krajobrazowych 
pomiędzy ekspozycją muzealną Wielkopolskiego Parku Etnograficznego a jej tłem. Bada-
nia pozwoliły na identyfikację tła krajobrazowego w oparciu o granice widoczności. 
W obrębie tła zidentyfikowano elementy pozytywne, takie jak dominanty krajobrazowe 
oraz negatywne zmiany związanie z rozbudową wsi Dziekanowice w bliskim sąsiedztwie 
skansenu. Na podstawie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych stwierdzono 
istnienie przepisów chroniących tło krajobrazowe, jednak jedynie wzdłuż brzegu Jeziora 
Lednickiego. Zauważono brak takich regulacji w pobliżu osiedla wiejskiego wsi Dzieka-
nowice, w związku z czym, prognozować można dalszą degradację przestrzenną obsza-
rów sąsiadujących ze skansenem po jego wschodniej stronie.  

W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że należy objąć ochroną wszystkie 
obszary wchodzące w zakres tła krajobrazowego. W szczególności należy zakazać po-
wstawania nowej zabudowy w sąsiedztwie skansenu, po jego wschodniej stronie oraz na 
zachodnim brzegu Jeziora Lednickiego. Wskazane jest również objęcie ochroną krajobra-
zową ekspozycji wież kościołów w Dziekanowicach oraz Lednogórze, a także wprowa-
dzenie zakazu powstawania w ich pobliżu nowych dominant. Brak zapisów dotyczących 
ochrony tła krajobrazowego skansenu może przyczynić się do dalszej jego degradacji. 
Obecnie obserwowane zmiany na obszarach sąsiadujących z wystawą etnograficzną wska-
zują, że może nastąpić to w bardzo krótkim czasie. Polityka przestrzenna odnosząca się do 
kształtowania tła powinna obejmować nie tylko jego ochronę przed nowymi inwestycjami, 
ale również korektę istniejących obiektów w zasięgu widoczności. Wskazane są działania 
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doraźne, które nie wymagają regulacji prawnych, a jedynie właściwego zarządzania obsza-
rami tła krajobrazowego we współpracy z prywatnymi właścicielami działek znajdujących 
się na tym terenie. W przypadku Wielkopolskiego Parku Etnograficznego korzystne było-
by wprowadzanie kurtynowych układów zieleni, zaprojektowanych prostopadle do osi 
wzroku obserwatora (Ryc. 8). Do ich stworzenia należy wybrać rodzime drzewa i krzewy 
charakterystyczne dla XVIII i XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej. Projekt ich kompozycji 
powinien zakładać przysłonięcie negatywnych akcentów przestrzennych oraz ekspono-
wanie pozytywnych walorów krajobrazu (Ryc. 9 i ryc. 10). 
 

 
 Ryc. 8.  

Lokalizacja punktów obserwacji proponowanych przekształceń tła krajobra-
zowego (oprac. własne) 
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Ryc. 9. Tło krajobrazowe widoczne z punktu A; na górze – stan obecny, na dole – wizualizacja pro-
ponowanych przekształceń (oprac. własne) 

 

 
 

 
Ryc. 10. Tło krajobrazowe widoczne z punktu B; na górze – stan obecny, na dole – wizualizacja pro-
ponowanych przekształceń (oprac. własne) 
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Wskazane jest nie tylko przysłonięcie negatywnych akcentów przestrzennych, ale rów-
nież stworzenie nowych otwarć krajobrazowych w miejscach gdzie otoczenie skansenu 
jest najbardziej atrakcyjne. Należy usunąć część roślinności porastającej wschodni brzeg 
Jeziora Lednickiego w celu ukazania szerszych widoków na zbiornik wodny (Ryc. 11). 
Podobnie można wykreować nowe otwarcia na otaczające skansen pola uprawne, których 
nizinny charakter jest cechą specyficzną wsi wielkopolskiej. Taki krajobraz mógłby dosko-
nale pełnić rolę tła krajobrazowego dla ekspozycji muzealnej, będąc jednocześnie dobrym 
uzupełnieniem treści prezentowanych w obrębie wystawy Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego. Wskazana jest zatem nie tylko bierna ochrona tła krajobrazowego poprzez 
wprowadzenie odpowiednich zakazów oraz nakazów w przepisach z zakresu planowania 
przestrzennego. Należy również aktywnie kształtować otoczenie skansenu poprzez domy-
kanie bądź otwieranie widoków na otaczający krajobraz.  
 

 
 

 
Ryc. 11  
Otwarcie widokowe na Jezioro Lednickie obserwowane z punktu C; na górze – stan obecny, na dole –
wizualizacja proponowanych przekształceń (oprac. własne) 
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