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Czy parki tematyczne konkurują z muzeami i skansenami? Muzea mają, 
zgodnie ze swą statutową rolą, pozyskiwać zbiory poprzez badania, zakupy i 
dary, konserwować je i udostępniać społeczeństwu - ale mają zabezpieczony 
budżet i nie powinny za wszelką cenę dążyć do zysku. Skanseny pozbawione w 
istocie swej funkcji badawczej mają popularyzować dawną kulturę poprzez jej 
zachowywanie i udostępnianie zwiedzającym. Pozostaje kwestia  metody - jak 
to czynić atrakcyjnie, na rynku pełnym wszelakich kuszących ciekawość 
widzów rozrywek. Z kolei parki tematyczne odgrywają istotną pozytywną rolę 
społeczną - nie są tworzone z przesłanek filantropijnych, pozbawione 
urzędowych dotacji, muszą przede wszystkim zarabiać same na siebie. 
Pogodzenie planów marketingowych parków tematycznych z rzetelnym 
programem edukacyjno - popularyzatorskim jest niebywale trudną sztuką, 
szczególnie w krajach mniej zamożniejszych, do których należy Polska. Plany 
takie kreują także muzea i skanseny. Istnieje wiele niebezpieczeństw uprawiania 
trywialnego, niekiedy wręcz fałszywego wizerunku przeszłości - w programach 
adresowanych do przeciętnego konsumenta medialnej pop-kultury. Owa 
makdonaldyzacja kultury sprowadza się bowiem do przerostu wymogów 
masowej konsumpcji, nieokiełznanego pędu za wszelką cenę za zyskiem i 
schlebianie niewybrednym gustom pospolitego konsumenta. Tych 
niebezpieczeństw nie udało się uniknąć nawet tak doświadczonym 
organizatorom festynu biskupińskiego, kiedy próbowano budować w scenerii 
grodu kultury łużyckiej piramidy egipskie, czy ostatnio dwór Popiela do filmu 
Stara Baśń. Goście mieli się prawo czuć cokolwiek zagubieni i zdezorientowani. 
A co zrobić ze stoiskami pełnymi tandetnych pamiątek, plastikowych mieczy i 
hełmów, i biegających w adidasach i dżinsach rycerzy przysłoniętych z grubsza 
tunikami. Dużym nieporozumieniem było  usytuowanie, podczas jednej z edycji 
festynu, między warsztatem mincerza i snycerza plastikowego parasola 
reklamowego operatora telefonii komórkowej i handlującego pod nim 
menedżera (sic!). Ów wkradający się zewsząd "wszystkoizm" podszyty brakiem 
dbałości o charakter, detal, klimat imprezy psuje dobre intencje jej 
organizatorów. Biskupinowi zaiste nie potrzeba chwytliwych tematów z cyklu 
"Starożytny Egipt". To typowe myślenie niedowartościowanego Europejczyka 
bliskie Amerykaninowi, który postanawia wybudować sobie replikę weneckiego 
"Mostu Westchnień" na swoim ranczo. Fetyszyzacja? - Ale  nie tylko. Nie 
przesądza to jednak o pozytywnej roli biskupińskiego festynu w kreowaniu 



zbiorowej wyobraźni na temat ścieżek naszej przeszłości - szkoda tylko, że 
pomysł dotyczy 7 dni w roku a na pozostałe brak sensownej koncepcji działań 
permanentnych. 
 

 Dla amatorów archeologicznych przygód z przeszłością, w dobie 
wirytualnej cyberprzestrzeni, nie są już specjalną atrakcją statycznie 
popularyzujące wiedzę i zbiory muzea archeologiczne. Tylko niektóre z nich  
podejmują działania na rzecz rewitalizcji swej misji społecznej, odwołując się 
do działań niekonwencjonalnych (festyny z eksperymentami archeologicznymi, 
produkcja ozdób i gadżetów wzorowanych na zabytkach, rekonstrukcje in situ 
na stanowiskach archeologicznych, skanseny archeologiczne).  
   Powstaje zatem pytanie: Co zrobić aby zainteresować znudzonego nadmiarem 
informacji i zestandaryzowanej rozrywki medialnej tak abstrakcyjnym tematem 
jak dziedzictwo kulturowe ?  Odpowiedzi można szukać w programach 
realizowanych właśnie przez parki tematyczne (skanseny). Dobrych przykładów 
możemy znaleźć aż nadto (Skansen Wikingów w Ribe, Centrum 
Eksperymentalne w Lejre w Danii, Yorvik Viking Centre w Yorku, Skansen 
Palafitów w Neuchatel w Szwajcarii   Skansen Archeologiczny Kernave na 
Litwie i inne). Wszystkie one pokazują,  jak archeologia dochodzi do 
rekonstrukcji przeszłości. W niektórych przypadkach tych przedsięwzięć 
archeologowie rezygnowali ze swojej profesji na rzecz parków tematycznych 
(Ulrich Ruoff - Szwajcaria, Peter Addyman - W. Brytania). Zarzuca się im 
"banalną komercję" - ale czy słusznie?  Autopsja niektórych z tych ośrodków 
zdecydowanie nie pozwala na takie radykalne oceny.  

Jedno jest pewne  - niezwykle trudno jest łączyć cele i zadania muzeów 
(skansenów) z metodami stosowanymi przez parki tematyczne - być  może nie 
należy w ogóle tego robić? Wydaje się, że muzea winny utrzymywać ciągle 
wysoki poziom merytoryczny nie dążąc za wszelką cenę do przyciągnięcia jak 
największej liczby zwiedzających, pozostawiając to właśnie parkom. Myślę, że 
nie ma tu prostej recepty. Muzea nie mogą jednocześnie zasklepiać się w XIX 
wiecznej formule docierania do widza "zza szkła hermetycznych gablot". Muszą 
szukać nowych metod i środków - ale na miarę ich powołania a nie doraźnych 
korzyści.  

W ośrodkach tych jest miejsce na "żywą przygodę z historią i 
archeologią". Uczestnicy przebierając się w stroje historyczne, mogą 
uczestniczyć w nauce walki mieczem, strzelania z łuku czy kuszy, lekcjach 
jazdy konnej czy brać udział w przeróżnych eksperymentach archeologicznych. 
Zatem widz niepostrzeżenie staje się uczestnikiem, bawiąc się mimochodem jest 
edukowany poprzez niekoniecznie uproszczona i bałamutna wizję. Dużo zależy 
tu od uczciwości, pietyzmu w odtworzeniu realiów, metod, szczegółów epoki. 

Pozostaje kilka innych uwarunkowań o charakterze konserwatorskim.  
Niekoniecznie parki tematyczne muszą być lokalizowane na miejscu 
konkretnego stanowiska archeologicznego - wtedy bowiem mamy do czynienia 



z typowym skansenem archeologicznym. Oczywiście ważny jest kontekst 
krajobrazowo-kulturowy ale aby rozpocząć inwestycję trzeba najpierw 
stanowisko kompletnie  i wieloaspektowo przebadać - a czy stać nas na to. 
Każde wykopaliska to bezpowrotne niszczenie - to dylemat, który będzie 
zawsze towarzyszył prowadzonym badaniom - jakiego zakresu mają dotyczyć. 
Można wszakże realizować stopniowo ideę skansenu w miarę postępu badań, 
mało, mogą one stanowić swoistą atrakcję dla zwiedzających.  

Próba powołania skansenu na obszarze dawnego kompleksu 
kasztelańskiego w Brodnicy-Michałowie niestety się nie powiodła. Z kilku 
powodów: skomplikowanej sytuacji własnościowej (czterech właścicieli 
gruntu), konieczności przebadania stanowiska, dotąd  zbadane zaledwie w 5 %) 
i braku (przed dziesięciu laty) potencjalnych inwestorów (tak samorządu jak i 
biznesu). Koncepcja była, lecz pomysł nie został właściwie sprzedany lub jak 
kto woli kupiony i pozostał na papierze (por. Przegląd Regionalny, Toruń, Nr 1 
1996-97).  
 
Gród Rycerski Foluszek - założenia programowe 
  
   Koncepcja Ośrodka Edukacji Historycznej "Gród Rycerski Foluszek" zasadza 
się na podstawowych zasadach na jakich opiera się działalność tzw. parków 
tematycznych. Nie będzie to w klasycznym rozumieniu skansen archeologiczny 
gdzie powstaje on w miejscu badanego stanowiska archeologicznego lub 
etnograficzny, gdzie  przenosi się w jeden obszar funkcjonalny różnego rodzaju 
obiekty szeroko rozumianej tzw. kultury ludowej. Zatem powstaje pytanie czy 
nie będzie to kolejny produkt zbudowany pod potrzeby pop-kultury masowej w 
plastikowymi misiami-rycerzami i kaczorem Donaldem na karuzeli zbudowanej 
ze słomy i  wikliny. Czy ma to być substytut dawnej wiejskiej strzelnicy i tanich 
fantów rozdawanych przez skąpo ubrane panie ku uciesze gawiedzi (por. 
miasteczko dzikiego zachodu pod Karpaczem, Dni Morza w czeskiej Pradze i 
góralskie chaty  na Mazurach). Nic bardziej złudnego. Intencją projektodawców 
koncepcji jest przede wszystkim dbałość o szczegóły w odtwarzaniu detali (tam 
gdzie jest to możliwe - na podstawie odkryć analogii itp.). Nie jest to takie 
trudne choćby dlatego, że sytuujemy nasz gródek rycerski w XIII/XV wieku. I 
tu zaczyna się pewien dylemat. Czy jest to gród kasztelański czy rycerski - jeśli 
powiemy, że jedno i drugie nie będzie w tym żadnego uniku ani celowego 
zafałszowania. Nie miejsce tu na szczegółowe merytoryczne uzasadnienie 
takiego wyboru - w kontekście planowanej w projekcie zabudowy.  

Ośrodek Edukacji Historycznej "Gródek w Foluszku" jest położony 
niemal w centrum Pojezierza Brodnickiego - obszaru turystycznego znanego z 
kraju z urokliwego krajobrazu i niezłego zaplecza turystycznego (kilka 
ośrodków, wiele gospodarstw agroturystycznych) na polanie śródleśnej nad 
jednym z niewielkich jezior (jez. Popek). Posiada dogodny dojazd ok. 1,3 m od 
głównej drogi biegnącej przez centrum pojezierza. Te walory położenia 



stanowią naturalną atrakcję dla potencjalnych turystów - a samo położenie na 
niewielkim pagórkowatym wyniesieniu nad jeziorem imituje w waloryzację tego 
typu obiektów (grodów) w średniowieczu. Nad brzegiem jeziora na wysokości 
"gródka" zaimprowizowana zostanie przystań do której przybijać będą łodzie 
dłubanki i tratwy służące rekreacyjnym przejażdżkom turystów. 

Za obwodem warownym palisady z bramą i mostem zwodzonym 
znajdować się będzie zespół zabudowań: karczma-taberna, cztery chaty, wieża-
stołp oraz obiekty rzemieślnicze - kuźnia, garncarnia, warsztat cieśli-snycerza i 
wikliniarza a także piec garncarski, piec chlebowy i inne. Obok znajdować się 
będą elementy tzw. małej architektury jak  studnia z żurawiem, dyby, pręgierz, 
strzelnica kuszniczo-łucznicza, scena-wiata dla pokazów i występów. 

Obiekty rozplanowane będą po wewnętrznym obwodzie grodu z 
zachowaniem środkowego niezabudowanego majdanu - gdzie można będzie 
sytuować doraźnie według potrzeb miejsca dla publiczności oglądającej pokazy, 
już to namiotowe wiaty.  

W tej scenerii odbywać się będą różne działania edukacyjne od prób 
rewitalizacji dawnych rzemiosł po eksperymenty archeologiczne znane z wielu 
doświadczeń tego typu uprawianych z powodzeniem we wspomnianych wyżej 
skansenach archeologicznych w Europie. Samodzielne wykonanie różnych 
przedmiotów dawną techniką, przejażdżka konna po okolicy, pływanie dłubanką 
czy tratwą, ścieżki edukacyjne na pobliskie stanowiska archeologiczne  wreszcie 
możliwość posmakowania dawnej potrawy czy nabycia kopii zabytków jako 
gadżetów i pamiątek to tylko niektóre z zachęt do odwiedzenia ośrodka. Aby 
jednak realizacja  programu owego ośrodka nie ograniczała się do kilku dni 
podczas festynu, pleneru czy pikniku musi on - tak jak inne parki tematyczne, 
czy wręcz ośrodki agroturystyczne znaleźć formułę permanentnej działalności 
podczas tzw. sezonu turystycznego. Wymaga to oczywiście atrakcyjnej 
promocji niekonwencjonalnej oferty. W niej znaleźć się powinny także obozy 
stacjonarne, programy wymiany młodzieży, w tym w ramach programów 
unijnych, warsztaty i plenery o charakterze cyklicznym.  

Rola "żywych" muzeów skansenowskich i parków tematycznych będzie 
systematyczne wzrastała - to trend zauważalny w Europie już od wielu lat. 
Możliwość "przeniesienia się w inną epokę" jako alternatywnej edukacyjnej 
rozrywki będzie kusiła turystów poszukujących innych doświadczeń 
wynikających z tradycji współczesnych tęsknot za "powrotami do źródeł". 
    


