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WPROWADZENIE 

1.1.  Specyfika Muzeum 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to „wielokulturowe” muzeum typu 

skansenowskiego (muzeum na wolnym powietrzu), z bardzo rozległym obszarem 

przestrzennym i infrastrukturą muzealną, gdzie prezentowane są dzieje od początku naszej 

państwowości po czasy nowożytne. Jego wartość naukowa, kulturowa i położenie czynią go 

markowym produktem wielkopolskiej  turystyki kulturowej. 

Zadaniem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest gromadzenie, pielęgnowanie, 

badanie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy na temat pierwszych Piastów oraz na 

temat historycznych początków państwa polskiego i jego miejsca w przestrzeni kulturowej 

Europy tego czasu (przede wszystkim od X do poł. XIII w.). Dzieło naszych piastowskich 

przodków prezentowane jest w oddziałach Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo i w pracowni 

w Radzimiu. Nowożytną częścią tej prezentacji jest Wielkopolski Park Etnograficzny, który 

chroni dziedzictwo wsi, której pierwotny obraz prawie całkowicie zginął z obecnej 

przestrzeni kulturowej. 

 Dzięki wysiłkom i przezorności twórców Muzeum prezentacja ta obecnie stała się 

szczególnie ważną dla uświadamiania młodemu pokoleniu drogi, którą szli ich 

pradziadkowie, a z którego dziedzictwa świadomie lub nieświadomie oni korzystają. 

Merytorycznie prezentacja ta pozwala też w znaczący sposób powiązać i uzmysłowić 

społeczeństwu długą drogę - dynamikę przemian i wielkie podobieństwo, m.in. przez formy 

budownictwa i życia codziennego, którego ślady znajdowane są w czasie wykopalisk na 

piastowskich grodach, do czasów nowożytnych – tradycji zaczynającej się w X/XI wieku po 

świat polskiej wsi XIX i początku XX wieku. 

          Główną siedziba Muzeum znajduje się w Dziekanowicach, gdzie znajduje się dyrekcja i 

dwa główne oddziały Ostrów Lednicki z całą wczesnośredniowieczną otuliną osadniczo – 

kulturową oraz Wielkopolski Park Etnograficzny. Przestrzenie te funkcjonują w otoczeniu 

jeziora Lednica i Lednickiego Parku Krajobrazowego, stanowiącego część pojezierza 

Wielkopolskiego. Południową część Muzeum stanowi Wielkopolski Park Etnograficzny, 

północną zaś Rezerwat Archeologiczny Ostrów Lednicki.  

Niezwykle ważnym elementem Muzeum jako placówki jest jego zlokalizowanie w 

miejscu o silnym oddziaływaniu na historię regionu i kraju, związaną z kluczowymi dla 

polskiego wczesnego średniowiecza etapami rozwoju Polski. Miejsce to utożsamiane jest z 

chrztem księcia Mieszka i symbolicznym chrztem Polski. W dużym stopniu poświadczają to  

bogate, cenne i unikatowe znaleziska archeologiczne (m.in. stauroteka) dokumentujące ten 

fakt, jak i różnorodne oblicza dawnego życia – politycznego, społecznego, gospodarczego i 

kulturowego. 

Zasadnicza część Muzeum położona jest w granicach Lednickiego Parku 

Krajobrazowego, który  jest ostoją wielu gatunków zwierząt i roślin. Niewielkie obszary 

lasów — bory sosnowe o silnie zmienionej strukturze gatunkowej drzewostanów — 

zachowały się jedynie na niewielkim obszarze w północnej części Parku (stanowią zaledwie 

10 % powierzchni Parku), gdzie rzeźba terenu jest bardziej urozmaicona.  

Położenie Muzeum na Szlaku Piastowskim, Wielkopolskiej Drodze św. Jakuba i 

Szlaku Architektury Romańskiej, a także bliskość drogi ekspresowej S5 łączącej północ i 

południe kraju oraz równoleżnikowo przebiegającej przez kraj autostrady A2, będącej 

fragmentem drogi międzynarodowej E30, daje ogromny potencjał dotarcia tu dużej grupy 

odbiorców spoza regionu.   

 

 



 

3 
 

St
ro

n
a3

 

 

1.2. Zarys historii Muzeum 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zostało powołane do życia w 1969 roku. W 

latach 1969-1975 nosiło ono oficjalną nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. 

Zainteresowanie przestrzenią,  którym opiekuje się Muzeum datuje się jednak już od ok. 1856 

roku
1
. Przez całą II poł. XIX i początek XX wieku na mapie kulturowej Polski było to miejsce 

szczególne. Odwiedzało je bardzo wielu ludzi. Choć nie mamy dla tego czasu danych 

statystycznych, to na podstawie różnych ówczesnych doniesień prasowych, można twierdzić, 

że stanowiło ono swoistego rodzaju - „mekkę”. Pozycja Ostrowa Lednickiego została nieco 

przyćmiona dopiero po odkryciu w 1933 roku osady obronnej społeczności kultury łużyckiej 

w Biskupinie. Ostrów Lednicki  zawsze jednak pozostawał w szerszym lub węższym kręgu 

zainteresowania społecznego – turystów, nauczycieli, najwyższych dostojników państwowych 

i kościelnych. W pierwszym okresie muzeum lednickie było ośrodkiem jednooddziałowym z 

centralnym punktem historyczno-archeologicznym na Ostrowie Lednickim, gdzie do naszych 

czasów zachowały się relikty architektury sakralno-pałacowej. W 1975 roku w skład Muzeum 

wszedł, utworzony od podstaw Wielkopolski Park Etnograficzny, oficjalnie otwarty w 1984 

roku (dalej WPE). W 1985 roku  w  struktury organizacyjne muzeum włączono Rezerwat 

Archeologiczny w Gieczu, a w  1997 roku gród w Grzybowie, gdzie w ramach WRPO 2007-

2013 wybudowano nowoczesne zaplecze muzealne. Przestrzeń tą oddano do użytku w 2011 

roku. Oprócz tego po badaniach archeologicznych prowadzonych od 2002 roku w Radzimiu 

koło Murowanej Gośliny, w 2006 roku na bazie tego ośrodka kulturowo-osadniczego 

utworzono pracownię Muzeum. W wyniku włączenia w/w oddziałów do Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy stało się ono kustoszem najważniejszych, oprócz Gniezna, Poznania, 

Łekna i Lądu, wielkopolskich ośrodków wczesnohistorycznej, piastowskiej Polski.  

* 

W dniu 12 marca 1930 roku ruiny palatium i kaplicy na Ostrowie Lednickim zostały 

wpisane do rejestru zabytków (nr rej.: 2404/A), a w 1957 roku cała wyspa (nr rej.: 73/78/57 z 

26.03.1957) . 

W 1966 roku „w uznaniu wybitnej roli, jaką odegrał Ostrów Lednicki w procesie 

kształtowania się Państwa Polskiego i cywilizacji na naszych ziemiach — Ministerstwo 

Kultury i Sztuki uznało obiekt [za] Pomnik Historii Kultury Narodu i nadało mu rangę 

międzynarodową, weryfikując go w klasie «0» zabytków” (na mocy Ustawy o ochronie dóbr 

kultury, Dz. U. z dnia 21 lipca 1962, Nr 10, poz. 18).  

Od 1 stycznia 1969 roku uchwałą Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie z dnia 19 

grudnia 1968 roku, muzeum oficjalnie powołano do życia jako „Pomnik Historii Narodu 

Polskiego — Rezerwat Archeologiczny na Ostrowiu [sic!] Lednickim — gromada Łubowo, 

jako placówkę badawczo-oświatową dla badań nad początkami Państwa Polskiego”. 

W latach 1969 – 1975, jak wspomniano wyżej muzeum nosiło nazwę Muzeum 

Początków Państwa Polskiego! 

                                                           
1
 Obszerną prezentację historii muzeum patrz m.in.: Ad futuram rei memoriam on the fiftieth anniversary of the 

Museum of the First Piasts at Lednica foundation. The Historic Monument of the Nation’s Culture, Studia 

Lednickie, Dziekanowice 2019, t. XVIII, s. 13-78; Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy. XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, Lednica 2009 
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W latach 1970 - 1999 organizatorem muzeum była Wojewódzka Rada Narodowa w 

Poznaniu (później Wojewoda Wielkopolski). W 1999 roku na podstawie ustawy o muzeach z 

dnia 21. 11. 1996 roku (Dz.U. nr 5 z dnia 20.01.1997, art. 11) oraz Statutu Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/169/99 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 8. 11. 1999 roku Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy przeszło z pod zarządu Wojewody Wielkopolskiego pod opiekę Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, który stał się jego organizatorem i pozostaje nim do dziś.  

W 1994 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa nadał Ostrowowi 

Lednickiemu status Pomnika Historii. Oznacza to, że Ostrów uzyskał „szczególną formę 

ochrony jako [jeden z] najcenniejszy[ch] zabyt[ków] w Polsce mający duże znaczenie dla 

dziedzictwa kultury Polski” (MONITOR POLSKI 1994). 

W 1999 roku mocą decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 grudnia 

1999 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wpisano do Państwowego Rejestru 

Muzeów (rejestr prowadzony jest od 1998 roku), uznając/potwierdzając tym samym, że 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest ośrodkiem gromadzącym zbiory o wyjątkowym 

znaczeniu dla dziedzictwa kultury, który spełnia wysokie kryterium działalności 

merytorycznej. 

Obecnie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest jednym z najważniejszych 

muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Jednocześnie jest jednym z najznaczniejszych 

muzeów historyczno-etnograficznych na ziemiach polskich, a jeśli uwzględnić jego 

przednormatywne dzieje — jest najstarszym muzeum na wolnym powietrzu w Polsce 

mającym w 2019 roku aż 163 lata! To „Korona Piastowska”, która chroni dziedzictwo 

kulturowe z początków państwa i kultury polskiej. 
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1.3. Oddziały Muzeum 

 

Ryc. 1. Oddziały Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

W skład Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wchodzą:  

A. Oddział – Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim (OL); 

Dziekanowice 32 

1. Jezioro Lednica z historyczną wyspą – Pomnikiem Historii „Narodu Polskiego” - 

Ostrowem Lednickim z reliktami grodu i architektury wczesnoromańskiej z 

czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II, rekonstrukcją osady 

grodowej, w obrębie której znajdują się poletka upraw zbożowych gatunków 

zachowawczych (m.in. proso, pszenica płaskurka itp.) oraz zioła i przyprawy 

stosowane w średniowieczu, a także zrekonstruowane przyczółki mostów 

łączących w średniowieczu wyspę z lądem, a także „schronisko” z 1926 roku 

będące miejscem różnych eventów oraz  bazą badań podwodnych i 

archeologicznych na wyspie.   

2. Wyspa Ledniczka,  

3. tzw. wyspa Mewia,  

4. Mały skansenem - Rezerwat Archeologiczny Ostrów Lednicki - na wschodnim 

brzegu jeziora (miejscu dojazdowym – promowym - do wyspy) oraz miejscem 

wystawy plenerowej z obiektami etnograficznymi (wiatrak typu koźlak z 

najstarszą w kraju mącznicą datowaną na 1585 rok oraz osiemnastowieczny 

spichlerz), pomieszczeniami edukacyjnymi i przestrzenią otwartą (parkiem) 

przeznaczoną m.in. na organizację otwartych imprez plenerowych, 
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5. Siedziba Muzeum – zespół budynków popegeerowskich (budynki obsługi 

muzeum – administracja muzeum, pracownie archeologiczne, antropologiczne i 

przyrodnicze, sala wystaw stałych i czasowych, biblioteka, magazyny 

archeologiczne i gospodarcze oraz przestrzeń parkowa przy siedzibie Muzeum. 

 

B. Oddział – Wielkopolski Park Etnograficzny (WPE); Dziekanowice 23 

1. Stała wystawa plenerowa (na otwartym powietrzu) stanowiąca rekonstrukcję 

wielkopolskiej wsi od 2 poł. XIX w. do lat trzydziestych XX wieku, z oryginalną 

zabudową chłopską ustawioną wokół owalnego placu (nawsia), 

zrekonstruowanym dworem ziemiańskim wraz z zabudową i przestrzenią 

folwarku, sadami, w których znajdują się zachowawcze gatunki drzew owocowych 

oraz „poletkami” i ogrodami, w przestrzeni których uprawia się zboża i rośliny 

przydomowe charakterystyczne dla wielkopolskiej wsi. W zabudowaniach dworu 

ziemiańskiego mieści się archiwum muzeum i pracownie etnograficzne. W obrębie 

folwarku znajdują się budynki pracowni konserwatorskich, magazyny zbytków 

etnograficznych i magazyny gospodarcze. 

2. Plenerowa „osada wiatraczna” w Moraczewie przy trasie „starej” DK 5, 

stanowiąca zespół architektoniczny wzbogacający krajobraz kulturowy rolniczego 

regionu.  

3. Punkt etnograficzny w Rogierówku koło Kiekrza z pochodzącym z około 1905 

roku drewnianym ośmiobocznym wiatrakiem z kompletnym wyposażeniem w 

maszyny i urządzenia z końca XIX i początku XX wieku. 

4. Zespół oryginalnych budynków we wsi Rybitwy, które  translokowane na 

przełomie lat 70.-80. XX w. zostały zaadaptowane na mieszkania służbowe 

pracowników Muzeum. 

C. Oddział - Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu 

Chroniony i eksponowany in situ wczesnopiastowski gród z zachowanymi 

wczesnoromańskimi reliktami palatium i rotundy oraz kościoła św. Jana Chrzciciela 

wzniesionego  ok. poł. XI wieku. W obrębie grodu znajduje się budynek Muzeum ze stałą 

wystawą, pomieszczeniami administracyjnymi, pracowniami naukowymi, biblioteką, 

archiwum, magazynami zabytków, salą konferencyjną i pomieszczeniami 

gospodarczymi. Na południe od grodu znajduje się osada edukacyjna z budynkiem 

wystaw czasowych oraz wystawą plenerową, w obrębie której znajdują się 

rekonstruowane obiekty mieszkalne z czasów wczesnego średniowiecza (półziemianki, 

ziemianki, chaty).  

D. Oddział  – Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie   

Oddział powstał w ramach projektu WRPO 2007-2013. Został oddany do użytku w 2011 

roku. W miejscu wejścia do dawnego grodu znajduje się budynek muzealny, 

przypominający swą elewacją zewnętrzną fragment wałów grodu. W budynku znalazły 

miejsce: sala wystaw stałych, sala wystaw czasowych, magazyny archeologiczne, 

zaplecze administracyjne i gospodarcze, biblioteka i pracownie naukowe. W obrębie 

majdanu grodu w przestrzeni otwartej znajdują się rekonstruowane obiekty drewniane z 

wczesnego średniowiecza oraz park przyrodniczy. 

 

E. Murowana Goślina - Pracownia Ostrów Radzimski 
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Pracownia sprawuje opiekę nad  historyczno-osadniczą przestrzenią grodu w Radzimiu, 

stanowiącego ongiś ośrodek władzy kasztelańskiej i ważny obiekt obronny usytuowany 

na wyspie w korycie Warty. Obiekt ten jest położony około 20 km na północ od Poznania 

nieopodal wsi Straczanowo i Maniewo, na granicy dwóch gmin Murowanej Gośliny i 

Obornik. Na mocy porozumienia Urzędu Gminy i Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy Pracownia ulokowana jest w pomieszczeniach Biblioteki Gminnej w Murowanej 

Goślinie.  

 

 

MISJA MUZEUM 

Misją Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest wszechstronne upowszechnianie 

wiedzy o dziedzictwie pierwszych Piastów z uwzględnieniem europejskiego kontekstu 

kulturowego i cywilizacyjnego, kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski oraz 

dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jako bardzo ważnego miejsca w kształtowaniu się 

polskiej państwowości, a także dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi wielkopolskiej 

od II. poł. XIX wieku do lat 30. XX wieku; gromadzenie zbiorów oraz umożliwianie 

korzystania z nich, a także wieloaspektowe interdyscyplinarne badanie przestrzeni 

historycznej pozostającej pod opieką muzeum, a w oparciu o ich wyniki informowanie o ich 

wartościach i treściach w kraju i zagranicą, a jednocześnie kształtowanie w społeczeństwie 

historycznej wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz przypominanie o stałej potrzebie 

ochrony dziedzictwa narodowego - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy 

wyznanie. 

 

KONCEPCJA DZIAŁANIA NA LATA 2020- 2023 

 

     Mając na względzie dotychczasowe wieloaspektowe działania organizacyjne, budowlane, 

merytoryczne i edukacyjne Muzeum oraz stałą potrzebę dostosowywania działalności tej 

jednostki kulturowej (i kulturotwórczej) do aktualnych potrzeb muzealnictwa i 

zwiedzających, w oparciu o wewnętrzne analizy potrzeb, planując poszczególne aspekty 

dalszej działalności Muzeum i organizacyjne warunki ich realizacji planuje się położenie 

szczególnego nacisku na Jakość-Przestrzeń-Kompetencje-Skuteczność, i skupienie 

szczególnej uwagi na następujących kierunkach działania:  

- tworzenie warunków dla pełniejszego wykorzystania potencjału intelektualnego  i 

materialnego Muzeum,  

- powiększenie i poprawienie komfortu bazy lokalowej,  

- zrewitalizowanie otoczenia Muzeum,  

- zapewnienie warunków dla systematycznego gromadzenia muzealiów i ich konserwacji ze 

szczególnym uwzględnieniem kolekcji wczesnośredniowiecznych militariów,  XIX-

wiecznych artefaktów kultury wiejskiej; współczesnej rzeźby nieprofesjonalnej oraz 

obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego, 

- poprawę warunków przechowywania i eksponowania zbiorów,  

- prowadzenie urozmaiconej działalności upowszechniającej kulturę,  
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- rozwijanie nowoczesnych form działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 

obsługi osób z dysfunkcją wzroku, ruchu i słuchu. 

- wypracowanie markowych eventów dla poszczególnych oddziałów, które staną się 

rozpoznawalne wśród ogólnopolskich lub ponadregionalnych (Wielkopolska, Polska 

Zachodnia) wydarzeń,    

- rozwijanie i upowszechnianie działalności naukowej, poprzez nawiązanie kontaktów z 

polskimi i zagranicznymi placówkami naukowymi, 

- nasilenie działań promocyjnych i wzmacnianie pozycji Muzeum jako markowego 

produktu turystycznego, 

- zintensyfikowanie współpracy z lokalnymi partnerami w tworzeniu atrakcyjnych eventów, 

- rozszerzenie współpracy z zagranicznymi instytucjami o podobnym profilu działalności,  

- poprawę warunków pracy i płacy pracowników,  

- usprawnienie organizacji pracy i zarządzania instytucją,   

- realizację zaplanowanych remontów i inwestycji, które umożliwią wydłużenie sezonu 

turystycznego do wymiaru całorocznego.  

 

Na podstawie przedstawionych powyżej kierunków działania można wskazać na lata 

2020-2023 cztery cele strategiczne. Ich uszczegółowieniem są cele operacyjne 

przyporządkowane każdemu celowi strategicznemu. Każdy cel operacyjny został opisany 

poprzez zadania do realizacji. 

1.1. Poprawa jakości bazy lokalowej Muzeum 

Najważniejszym zadaniem realizującym Strategię Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na 

lata 2019-2023 i dalsze jest poprawa jego infrastruktury lokalowej. O ile oddziały w Gieczu i 

w Grzybowie w wyniku programu WRPO 2007-2013 zakończonego w 2012 roku uzyskały 

nowoczesny wygląd, o tyle Ostrów Lednicki i Wielkopolski Park Etnograficzny wymagają 

gruntownej modernizacji, która dostosowałaby je do potrzeb obecnego nowoczesnego 

muzealnictwa i współczesnego odbiorcy. 

 W najgorszej sytuacji jest oddział Ostrów Lednicki. Powstawał on etapami, skupiając 

się przede wszystkim na ochronie reliktów architektonicznych zachowanych na wyspie jeziora 

Lednica. Na potrzeby muzealnictwa adoptowano natomiast tylko stare obiekty folwarczne 

jako tymczasowe przestrzenie wystawiennicze (zawilgocone, ze ścianami nasączonymi 

chemikaliami po nawozach, które były tam przechowywane do 2000 roku), administracyjne, 

magazynowe i naukowe Muzeum. Kulturowa waga tego miejsca wymaga jednak zupełnie 

nowego spojrzenia, tak aby w najgodniejszy sposób ukazywało ono przestrzeń „gdzie tworzyła 

się Polska” i gdzie znajduje się symboliczne „źródło chrzcielne Polski”. Według ideowych 

zamierzeń Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w przestrzeni kulturowej Polski ma 

stanowić tzw. „Koronę Piastowską Polski”, gdzie tradycja historyczna najwyższej wagi 

wpleciona w niezbyt zmienione od X/XI wieku środowisko ma ukazywać 

wczesnośredniowieczny obraz życia naszych przodków i kolejne jego przemiany prowadzące 

do naszych czasów.  

Po wielu dotychczasowych staraniach i zabiegach organizacyjnych, podstawowym zadaniem 

będzie: 
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1.1.1. Rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach 

WRPO 2014+.  
 

Rezultatem projektu będzie nowoczesne muzeum początków historycznej państwowości 

Polski, łączące najcenniejsze elementy historyczne i przyrodnicze; ukazujące 

przybliżony, prawie w naturalnej, niezbyt mocno zurbanizowanej od czasów 

średniowiecza przestrzeni, obraz życia w czasach pierwszych Piastów. Połączenie tego 

z nowoczesną, nieinwazyjną infrastrukturą muzealną da możliwość stworzenia dużego 

i prestiżowego w skali kraju muzeum „Piastowskiej Korony Polski”.  

Ze względu na wymagania rynku pierwsza całościowa koncepcja modernizacji nie 

doszła do skutku. Wiązało się to z tym, że koszty, które zaproponował rynek po 3 

przetargach były wyższe o ok. 70% od posiadanych środków!!!  

 

W związku z tym przygotowano projekt tego zadania „w okrojonej wersji” (faza II 

realizacji projektu) pn. „Dziedzictwo pierwszych Piastów. Rozbudowa infrastruktury 

magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy”.  

W dniu 15 lipca br. został ogłoszony przetarg na jego realizację. Po rozstrzygnięciu 

przetargu w listopadzie 2019 roku podpisano umowę i rozpoczęto prace 

modernizacyjne związane z realizacją pierwszego etapu projektu (II fazy realizacji).W 

kolejnym rozdaniu WRPO planuje się przygotowanie projektu tej części, która została 

wyłączona z I fazy całościowego projektu planowanego zadania (projekty – 

wizualizacje i plan modernizacji patrz ryc. 2 – 3; pełna dokumentacja w 

departamencie Wdrożeń UM i muzeum). 

 

W ramach niniejszej projektu, planuje się wykonanie przebudowy dawnej stodoły , 

tzw. „OTTON” (A1) z rozbudową o łącznik (A2) pomiędzy stodołą a sąsiednim 

istniejącym budynkiem bukaciarni (B2). Ponadto, planuje się wykonanie: 

- stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego i rozdzielni głównych SN i NN w 

istniejącym budynku jałownika (B1) wraz z wydzieleniem w nim pomieszczeń dla tych 

celów; 

oraz 

- kotłowni gazowej i przyłącza wody w istniejącym budynku bukaciarni (B2) wraz z 

wydzieleniem w nim pomieszczeń dla tych celów.  

Planuje się też wykonanie infrastruktury technicznej obejmującej sieci, przyłącza i 

instalacje wewnętrzne branży sanitarnej oraz elektrycznej silno- i słaboprądowej. 

W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt (A1 i A2) posiadający nowoczesne 

pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, bibliotekę i archiwum, sale 

edukacyjne, m.in. sale kinowe dla prezentacji filmów o Ostrowie Lednickim i 

początkach państwa polskiego (kilka takich już nakręcono – zdobyły one nagrody w 

Polsce i na świecie – Hiszpania, USA itd.); pomieszczenia magazynowe, sale 

ekspozycyjne (sala wystaw stałych i czasowych) i konferencyjne oraz niezbędne dla 

funkcjonowania tego obiektu pomieszczenia socjalne, techniczne, sanitarne i kasa. 

Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i niewidzących, m.in. zostaną 

zamontowane dwie windy osobowo-towarowe oraz wykonane ścieżki dotykowe, 

oznaczenia w Braille’u. 

Obiekt po rozbudowie - przebudowie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i 

materiałów budowlanych, umożliwi zmniejszenie kosztów związanych z jego 
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utrzymaniem oraz zapewni długoletnią trwałość, i nieponoszenie co roku przez 

Muzeum, tak jak jest to obecnie, wysokich nakładów na remonty. 

 

 

 

 
 

Ryc. 2. Plan przyziemia przewidywanej renowacji części muzeum w ramach programu 2014+, 

projekt Łukasz Szleper 
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Ryc. 3. Wizualizacja nowego gmachu muzeum i przestrzeni pracowni planowanej renowacji 

muzeum – widok od południowego wschodu (u góry) i północnego wschodu (u dołu),  oprac. 

Łukasz Szleper 

 

W ramach kosztów tego zadania nie ma jednak środków na stworzenie przygotowanej już 

koncepcyjnie wystawy stałej, dlatego głównym zadaniem Muzeum będą m.in.: 

 

-  działania związane ze zdobyciem funduszy na przygotowanie wystawy stałej, której 

otwarcie, jeśli środki zostaną pozyskane przewiduje się na rok 2022/2023 .   

 

-  będą też czynione działania związane z pozyskaniem środków oraz przygotowanie 

koncepcyjne i wykonanie wystawy czasowej o historii muzeum w Sali wystaw czasowych 

nowego – zmodernizowanego ośrodka muzealnego. 
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- wyposażenie pracowni naukowych, archiwum i magazynu w nowym gmachu muzeum.   

 

- przygotowanie w oparciu o plany projektu pełnej aranżacji przestrzeni wokół nowego 

muzeum zielenią. Planowany czas aranżacji jesień-wiosna 2021- 2022.Dzaiłania te będą 

prowadzone we współpracy z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, Gminą Łubowo i innych.   

 

I inne zadania, które będą wynikały z bieżących kwestii związanych z realizacją projektu. 

  

1.1.2. Przebudowa Klubu w Dziekanowicach dla potrzeb rekreacyjno-turystyczno-

kulturalnych lokalnej społeczności w celu ściślejszego powiazania jej z „życiem” Muzeum, 

planowanego do realizacji w ramach LGD „Trakt Piastów” oraz współpracy z Gminą 

Łubowo. 

 

1.1.3. Uporządkowanie przestrzeni muzealnej w obrębie tak zwanego małego skansenu. 

Dążenie do stworzenia nowoczesnej bazy handlowo-usługowej i gastronomicznej w 

przestrzeni „parkingowej” Ostrowa Lednickiego, które zabezpieczą podstawowe potrzeby 

turystów przybywających na Ostrów Lednicki. Jak dotychczas Muzeum takich zabezpieczeń 

tam nie posiada! (ryc. 4).  

 

 
 

Wersja 1 – zaplecze handlowe i gastronomiczne  

 
Wersja 2 – zaplecze gastronomiczne 
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Ryc. 4. Przykład koncepcji dodatkowej rozbudowy infrastruktury przestrzeni parkingowej i 

gastronomicznej na Ostrowie Lednickim (wersja 1 i 2) oprac. A. Kurzawski© 

W dalszym ciągu planuje się poszerzanie aranżacyjne małego skansenu w obrębie palisady 

nad brzegiem jeziora Lednica. Planowane działania prezentujemy na ryc. 5.  

 

 
 

Ryc. 5. Szkic wstępnego projektu aranżacyjnego Małego Skansenu, oprac. Andrzej M. Wyrwa 

 

W dalszym ciągu potrzebne będą dodatkowe inwestycje na Ostrowie Lednickim – 

uzupełnienie aranżacji historycznych, konserwacja schroniska z 1926 roku i budowa nowych 

obiektów wokół niego na nowoczesną bazę archeologiczną i badań podwodnych.  Dużą część 

tych działań planuje się wykonać w ramach własnych środków inwestycyjnych muzeum. 

 

Priorytetowym zadaniem jest też przygotowanie koncepcji i budowa nowych 

przyczółków promowych i budowa nowego promu, który łączy wyspę ze stałym lądem – 

główne połączenie turystyczne i gospodarcze!!! Dotychczas została przygotowana 

specjalistyczna koncepcja i kosztorys tego zadania.   

 

*** 

 

1.1.4. Wielkopolski Park Etnograficzny 

 
Niezależnie od poszerzonej aranżacji przestrzeni małego skansenu w planach jest dalsza 

aranżacja urbanistyczna i architektoniczna oraz uzupełnianie zabudowy skansenowskiej wsi w 
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Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Jednym z nowych elementów turystyczno-

kulturowych ma być budowa amfiteatru z jego zapleczem nad jeziorem Lednica (ryc. 6). Są to 

jednak zamierzenia na dalsze lata aranżacji tej przestrzeni kulturowej. O środki na ten cel 

będą czynione starania u organizatora i w ramach grantów Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Kwestia ta obecnie nie jest rozstrzygnięta.   

 

 

 
Ryc. 6. Wizualizacja jednej z koncepcji amfiteatru w Wielkopolskim Parku Etnograficznym; 

projekt PRAPA Piotr Rytlewski Autorska Pracownia Architektoniczna w Bydgoszczy. 

 

 

Oprócz tego planowane jest stworzenie „małego miasteczka wielkopolskiego”
2
 w obrębie 

Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. To jednak zależne będzie od środków na wykup 

gruntów (właściciel prywatny) przeznaczonych na ten cel (ryc. 7). W bliższej perspektywie 

muzeum we współpracy z architektami z Politechniki Poznańskie będzie przygotowywało 

plany koncepcyjne zamierzonego projektu. Jego celem jest plenerowa prezentacja typowej (z 

końca XIX w.) przestrzeni zabudowy i wyglądu małego miasteczka wielkopolskiego – rynku 

z otuliną takiej przestrzeni osadniczej. Realizacja tego przedsięwzięcia ze względu na koszty 

będzie najprawdopodobniej realizowana etapami. O środki na ten cel, po przygotowaniu 

ostatecznego projektu i wymaganych zgód konserwatorskich, muzeum będzie się starać w 

latach przyszłych w ramach różnych grantów. Obecnie przygotowywana jest wszechstronna 

koncepcja tego zadania.       

   

                                                           
2
 R. Barek, Miasteczko wielkopolskie – koncepcja przestrzenno-funkcjonalna na terenie Wielkopolskiego Parku 

Etnograficznego w Dziekanowicach, Museion Poloniae Maioris, Poznań 20128, t. V, s. 93-104 



 

15 
 

St
ro

n
a1

5
 

 
Ryc. 7. Projekt układu urbanistycznego i docelowej zabudowy „Miasteczka Wielkopolskiego” 

w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach; projekt i rys. Radosław Barek 

 
Planowane jest też  opracowanie koncepcji i projektu wykonawczego Centrum monitoringu i 

handlu w WPE, co będzie związane z: 

Adaptacją kopii czworaka z przeznaczeniem na pomieszczenia dozoru, kasę, sklep, toalety. 

Lokalizacja przy bramie wjazdowej skanalizuje ruch samochodów i wizyt, podniesie też 

komfort pomieszczeń zajmowanych przez służby dozoru.   

   

Budowa zabytkowej szkoły, plebanii i remizy strażackiej w obrębie wsi  skansenowskiej. 

  

Ze względu na charakter zabudowy zabytkowej wsi stale muszą być prowadzone prace 

konserwatorskie poszczególnych obiektów. Prace tego typu są bardzo kosztochłonne!!! 

 

W ramach prac konserwatorskich musi być też przeprowadzona wymiana pokrycia 

gontowego na dachu oficyny II (magazyn, pomieszczenie mieszkalne) w WPE. 

 

Muszą też być przygotowane plany urbanistyczne i przyrodniczo-ogrodnicze parku przy 

dworze, plany nasadzeń w sadach dworskich, oraz  przygotowanie planów nawodnień całego 

obszaru, a także nowych aranżacji ogrodowych i w sadach itd. 

  

Bezwzględnie potrzebna jest też konserwacja i aranżacja przestrzeni w Moraczewie, gdzie 

stoją 3 wiatraki typu koźlak. 

 

Zadania te będą realizowane etapami w zależności od posiadanych środków! 

 

  

1.1.5. Renowacja – konserwacja nowego budynku muzealnego oddziału w Grzybowie i 

pełniejsze zagospodarowanie i aranżacja historyczna wnętrza grodu oraz sal wystawowych. 

 

1.1.6. Przygotowanie przestrzeni magazynowej i gastronomicznej w Gieczu oraz 

wieloaspektowa aranżacja archeologiczna odkrytych w latach 2017 - 2019 (i badanych w 

dalszym ciągu) reliktów architektonicznych kościoła św. Jana Chrzciciela z pocz. XI w. Z 

tym działaniem związane będzie współdziałanie z archidiecezją poznańską, która jest 

właścicielem przestrzeni, w obrębie której znajdują się wczesnośredniowieczne relikty 

kościoła Jana Chrzciciela i wspólne przygotowanie planów udostępnienia jej dla 

zwiedzających. Rozmowy na ten temat już trwają.   
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1.1.7. Opracowanie wieloletniego planu poprawy jakości bazy lokalowej (w tym pracowni 

etnograficznych, magazynów etnograficznych, pełne zagospodarowanie folwarku przy 

dworze itd.) i wskazanie źródeł ich finansowania. 

 

1.2.  Wzrost stopnia wyposażenia techniczno-sprzętowego Muzeum 
1.2.1.  Modernizacja systemu informatycznego. 

1.2.2.  Modernizacja systemu monitoringu.  

1.2.3. Doposażenie techniczno-sprzętowe poszczególnych komórek 

organizacyjnych w sprzęt multimedialny, wystawienniczy, magazynowy, 

konserwatorski (laser do konserwacji zabytków, mikroskopy, aparatura 

do suszenia zabytków metodą  zamrażania/freeze-drying, piaskarka do 

oczyszczania metali i inne). 

  

1.3. Udoskonalenie działalności marketingowej Muzeum 
Do działalności marketingowej zostaną wykorzystane media internetowe, prasowe i 

telewizyjne, przede wszystkim działające na terenie Wielkopolski. Będzie też 

kontynuowana współpraca z instytucjami mediów krajowych, które będą zamierzały 

realizować swoje projekty w Muzeum (filmy naukowe, popularnonaukowe, fabularne itp.)  

oraz klasyczne formy plakatowe, w formie ulotek promujących samo muzeum, jak i 

organizowanych przez nie wystaw i imprez kulturalnych. 

1.3.1. Dokończenie działań związanych z jednolitą identyfikacją wizualną 

Muzeum. 

1.3.2.   Budowa wizerunku Muzeum poprzez kanały elektroniczne. 

1.3.3.   Segmentacja rynku odbiorców w celu przygotowania ofert pod 

konkretnego odbiorcę. 

1.3.4.   Rozwój współpracy z mediami. 

1.3.5.   Poszerzenie bazy e-mailowej biur turystycznych. 

1.3.6.   Instalacja sklepu on-line  na stronie internetowej. 

1.3.7    Rozwój własnego kanału info na You Tubie. 

1.3.8. Podłączenie całej infrastruktury muzeum do sieci światłowodowej. 

 

2. 1. Rozwój działalności wystawienniczej Muzeum 
Działalność wystawiennicza Muzeum we wszystkich oddziałach opiera się na trzech 

podstawowych formach prezentacji zbiorów, tj. wystawach stałych, wystawach 

czasowych i wystawach objazdowych (patrz Aneks 1). Wszystkie te formy będą 

kontynuowane w zależności od posiadanych środków i zainteresowania naszymi zbiorami 

ośrodków muzealnych w kraju. Oprócz tego tak, jak dotychczas, za zgodą 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nasze zabytki będziemy 

prezentować na wystawach czasowych w kraju i zagranicą, albowiem tak jak niewiele 

innych wpisują się one w przestrzeń kulturową wczesnośredniowiecznej Europy. 

Niezależnie od zabytków archeologicznych zostały też przygotowane propozycje 

etnograficznych czasowych wystaw objazdowych, które będą prezentowane w muzeach 

krajowych 

2.1.1.  Opracowanie ostatecznego scenariusza i zrealizowanie  nowej wystawy 

stałej pod roboczym tytułem „Ostrów Lednicki we wczesnym państwie 

polskim [projekt przygotowany do WRPO 2014+; do realizacji w 

2021/22 roku jeśli znajdą się środki na jej sfinansowanie]. W związku z 

jednoczesnym pojawieniem się nowej przestrzeni wystawienniczej 

wystawa ta będzie miała priorytetowe znaczenie. Pozwoli ona  
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nowoczesnymi metodami i technologiami ukazać znaczenie Ostrowa 

Lednickiego w budowaniu państwowości polskiej oraz ukazać początki 

państwa polskiego od ok. pocz. X wieku po wiek XII. 

2.1.2.  Przygotowanie scenariusza i wystawy czasowej obrazującej dzieje muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy od XIX w. do czasów współczesnych; jej 

otwarcie planuje się na czas otwarcia nowego muzeum. 

2.1.3. Przygotowanie pakietu wystaw czasowych (stałych i objazdowych), w tym 

m.in. związanej z 45 Rocznicą utworzenia WPE. 

2.1.4. Przygotowanie wystawy stałej „Rolniczy trud rodziny Winiarskich” 

obejmującej wystrój wnętrza  i zespół budynków w zrekonstruowanej 

zagrodzie z Dziekanowic i plebani. 

2.1.5. Opracowanie projektu nowej wystawy stałej w Oddziale Grzybowo i w 

Gieczu. 

2.1.6. Rozwój dotychczasowych i budowanie nowych kolekcji artefaktów 

dokumentujących życie mieszkańców wielkopolskich wsi i miasteczek, 

w celu zwiększenia oferty wystawienniczej o nowe zjawiska w  kulturze 

codziennej.   

 

2.2. Rozwój działalności naukowej 
Pod względem działalności naukowej Muzeum będzie prowadziło wszechstronne prace oparte 

na wieloaspektowych badaniach interdyscyplinarnych związanych z pogłębianiem wiedzy w 

odniesieniu do całej przestrzeni zabytkowej (obiekty in situ, muzealia ruchome i nieruchome), 

którymi się opiekuje. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ma duże zaplecze naukowe i 

szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Z najważniejszymi ośrodkami 

ma podpisane umowy o takiej współpracy. Pośród ośrodków międzynarodowych muzeum ma 

kontakty i współpracę m.in. z: Czechami, Słowacją, Niemcami, Ukrainą i Chorwacją, oraz z 

muzeami o podobnym profilu w Polsce (muzea archeologiczno-historyczne i etnograficzne), a 

także z ośrodkami akademickimi w Poznaniu (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet Przyrodniczy), Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, oddziałami 

Polskiej Akademii Nauk, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk itd. Za sprawą tych 

kontaktów następuje szeroka wymiana doświadczeń naukowych i wystawienniczych oraz 

publikacji. Dzięki tej współpracy prowadzone są także wysoce specjalistyczne badania 

naukowe, które w znaczący sposób poszerzają wiedzę na temat badanych przestrzeni i 

obiektów z nimi związanych, a przede wszystkim z początków państwa polskiego i przemian 

osadniczo-kulturowych wczesnośredniowiecznej Polski i jej związków kulturowych z 

europejskimi centrami kulturotwórczymi na wschodzie i zachodzie Europy.   

 

Dzięki rozbudowie wspomnianej wyżej przedmiotowej infrastruktury Muzeum i wzbogacenie 

go o sale: konferencyjną i kinową, zaistnieje możliwość zaprezentowania  wyników 

prowadzenia badań i analiz  szerszemu środowisku naukowemu. Ponadto, z jednej strony 

pozwoli wyjść poza prowincjonalność, z drugiej zaś organizować cykle wykładów naukowych 

i popularnonaukowych dla lokalnej społeczności gminy i powiatu.  

 

KADRA MERTYORYCZNA MUZEUM  
Obecnie (w 2019 roku) kadrę merytoryczną muzeum stanowią pracownicy z przygotowaniem 

z zakresu archeologii, etnografii/etnologii, historii, antropologii, konserwatorstwa, 

pedagogiki, kulturoznawstwa, zarządzenia i marketingu oraz zarządzania administracją 

publiczną oraz z zakresu przygotowania politechnicznego. Pośród nich jest kilku z tytułami 

naukowymi (w tym jeden profesor, czterech doktorów, trzy prace doktorskie w 
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przygotowaniu). Według stanu z początku 2019 roku we wszystkich oddziałach muzeum było 

zatrudnionych 105 osób (w tym pracownicy sezonowi na etaty częściowe). 

 

Pośród celów podstawowych planowane są zadania: 

 

2.2.1. Opracowanie racjonalnego kalendarza badań naukowych 

Badania naukowe będą prowadzone w następujących zakresach: w 

zakresie archeologii, architektury, antropologii, historii (w tym 

poszerzonych kwerend archiwalnych w kraju i zagranicą), nauk 

przyrodniczych związanych z przemianami środowiska naturalnego od 

początku holocenu, a przede wszystkim  w ostatnim tysiącleciu; badania z 

zakresu nauk fizykochemicznych pozwalających uzupełnić wiedzę 

szczegółową określonych przedmiotów badań oraz wieloaspektowe 

badania etnograficzne, z zakresu antropologii kulturowej itd. Wyniki tych 

badań niezależnie od klasycznych publikacji, tak jak dotychczas będą 

prezentowane również na stronach internetowych. 

2.2.2. Kontynuacja i pogłębienie istniejącej już współpracy z krajowymi i 

zagranicznymi ośrodkami naukowymi.   

2.2.3. Organizacja konferencji i seminariów naukowych (2020r. Dlaczego 

Wielkopolska?; konferencje ogólnopolskie i o zasięgu międzynarodowym; 

i inne organizowane samodzielnie oraz we współpracy z ośrodkami 

akademickimi w kraju, m.in. z UAM i UJ; Funeralia Lednickie i inne sesje 

archeologiczno-historyczne organizowane przez muzeum oraz muzeum we 

współpracy z ośrodkami akademickimi w Poznaniu i kraju). 

2.2.4 Interdyscyplinarne badania przestrzeni Ostrowa Lednickiego, Giecza i 

Grzybowa w oparciu o granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i inne. 

2.2.5. Poszerzone kwerendy archiwalne i związane z tym badania naukowe w 

archiwach polskich i zagranicznych (Niemcy, Anglia, Czechy) celem 

ukazania zainteresowń starożytniczych Polską piastowską i dziejami 

Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa.  

 

2.3. Rozwój działalności edukacyjnej  
Integralną częścią  badań naukowych, tak jak obecnie, będzie wszechstronna działalność 

edukacyjna prowadzona we wszystkich oddziałach w ramach warsztatów, lekcji wykładowych 

(z prezentacjami) prowadzonych w Muzeum, lekcji prowadzonych przez edukatorów 

muzealnych w szkołach i ośrodkach, m.in. dla młodzieży niepełnosprawnej itp. Będziemy 

dążyć do zwiększenia liczby lekcji. W obliczu coraz mniejszego „zainteresowania” historią w 

szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, w ramach obowiązujących, a opracowanych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programach nauczania, muzealna działalność 

edukacyjna ma podstawowe znaczenie, które będzie stanowiło bardzo ważny punkt 

działalności, której misją  w naszym Muzeum jest „Służyć ludziom”.  
2.3.1. Stworzenie programu edukacyjnego „Sprawni w (nie)sprawności”.  

2.3.2. Zwiększenie atrakcyjności organizowanych eventów o przesłanie  

edukacyjne 

W ramach promowania dziedzictwa kulturowego pierwszych Piastów i 

historycznych początków Polski oraz historii i dziedzictwa wsi 

wielkopolskiej we wszystkich oddziałach muzeum będą kontynuowane 

dotychczasowe, cykliczne  imprezy kulturalne powiązane z działaniami 

edukacyjnymi.  
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2.3.3.  Rozbudowanie ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku OL-WPE, w 

Gieczu i Grzybowie. 

 

2.4. Rozwój działalności wydawniczej i popularyzatorskiej 

 
2.4.1. Podstawowym wydawnictwem naukowym muzeum są Studia Lednickie – 

rocznik naukowy oraz seria wydawnicza Biblioteka Studiów Lednickich. 

W ramach serii „Biblioteka Studiów Lednickich” (powstałej w 1991 roku), 

ze względu na potrzeby merytoryczne i pełniejsze włączeniu badań MPPL 

do obiegu naukowego w kraju i zagranicą w Muzeum funkcjonują (w 

poszerzonej wersji od 2009 roku) serie: od A do D - ,,Biblioteki Studiów 

Lednickich”: 

Seria A     

[monografie i prace zbiorowe interdyscyplinarnych wyników badań Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy], kontynuacja dotychczasowych wydawnictw 

(wydane w formacie A 4) 

Seria B 
FONTES 

B 1 Musaeum Primorum Principum ex stirpe Piastea in Lednica 

Katalog źródeł Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

(wydane w formacie A  4) 

B 2 Musaeum Primorum Principum ex stirpe Piastea in Lednica 

Katalog muzealiów etnograficznych 

Seria C  

DISSERTATIONES AD FONTES SPECTANTES 

Musaeum Primorum Principum ex stirpe Piastea in Lednica 

Monografie źródeł Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

(wydane w formacie A 5) 

Seria D 

Varia 

Musaeum Primorum Principum ex stirpe Piastea in Lednica 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

[Biografie osób związanych z muzeum, opracowania legend, poezja związana z 

Ostrowem Lednickim i inne] 

(wydane w formacie A 5) 

 

Jednym z podstawowych zadań w ramach działalności wydawniczej będzie utrzymanie 

terminowości wydawania Studiów Lednickich, utrzymanie ich wysokiego poziomu 

merytorycznego i uzyskanie nowej parametryzacji wydawnictw, a także sukcesywne 

wydawanie (w zależności od możliwości finansowych) serii Biblioteki Studiów Lednickich.   

 

Wydawnictwa te stanowią bardzo ważny element związany z działalnością naukową muzeum. 

Po szczegółowych wieloaspektowych badaniach interdyscyplinarnych publikuje się w nich 

najnowsze wyniku badań, które trafiają do szerokiego obiegu naukowego w Polsce i 

zagranicą. Jest to też forma wszechstronnej dokumentacji zbiorów.  

Na marginesie należy dodać, że cykl publikacji w ww seriach jest ewenementem pośród 

wydawnictw muzealnych w kraju. Stawia on Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na 
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pierwszych miejscu. W tym względzie może konkurować tylko z ośrodkami akademickimi. 

Wydawnictwa z tej serii mają charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny.  

Studia Lednickie są identyfikowane w kilku programach parametryzacyjnych (np.  

Copernicus). Publikacje te są też rozpowszechniane m.in. na witrynie academia.edu, dzięki 

czemu zapoznają się z nimi naukowcy z całego świata.  

 

2.4.2. Przygotowanie kilkunastu monografii i artykułów do publikacji   

 

Przygotowywane są monografie i opracowania, m.in. funkcji suburbium, stratygrafii 

wybranych grodów, zaplecze gospodarcze Ostrowa Lednickiego w 2. poł. X wieku, historii 

XVIII wiecznej kaplicy na WPE, kościoła z Wartkowic i inne.   
 

Duża część tych wydawnictw publikowana jest i będzie w ramach grantów 

pozyskiwanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  inne natomiast z 

ograniczonych środków własnych muzeum lub sponsorów.  

 

 

2.5. Zapobieganie destrukcji biologicznej muzealiów nieruchomych na 

obrzeżach jeziora Lednica, w O/WPE oraz w Gieczu i Grzybowie. 
Ze względu na koszty oraz warunki atmosferyczne (m.in. huragany, opady deszczu, 

śniegu itp.) jest to jedno z najtrudniejszych zadań do realizacji.  

2.5.1. Intensyfikacja profilaktyki konserwatorskiej. 

2.5.2. Zabezpieczenie i translokacja z Rybitw spichlerza do zagrody  plebańskiej 

w WPE. 

2.5.3.  Zabezpieczenie przed destabilizacją stodoły w Rybitwach. 

2.5.4. Translokacja z Rybitw i montaż w WPE  XVIII-wiecznej chałupy.   

2.5.4.  Wymiana pokrycia gontowego na dachu oficyny II w WPE. 

2.5.5. Konserwacja obiektów drewnianych osady edukacyjnej w Gieczu i 

zabudowy drewnianej muzeum w Grzybowie.  

 

3.1. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników 
3.1.1. Rozwój specjalizacji zawodowej związanej ze specyfiką zbiorów  

muzealnych. 

3.1.2.  Wzrost liczby pracowników ze stopniem doktora.     

3.1.3.  Rozpoznanie rzeczywistych kompetencji pracowników oraz stopnia ich 

dostosowania do pełnionych funkcji i stanowisk. 

              Poddając analizie stanowiska pracy, które są potrzebne ze względu na 

wielość zadań nałożonych na Muzeum, nie sposób je obsadzić w takim 

wymiarze, aby zaspokoić wszystkie jego potrzeby. W tej sytuacji 

następuje łączenie stanowisk, które obsługuje jedna osoba.  

3.1.4.   Wdrożenie kodeksu  etycznego obsługi ekspozycji.  

3.1.5. Organizowanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie 

znajomości specyfiki muzeum i jego  zbiorów (nowe nabytki, wystawy). 

3.1.6.    Ze względu na starzenie się kadry merytorycznej i technicznej muzeum, 

co wiąże się z przechodzeniem dużej ich części na emeryturę 

(szczególnie lata 2019 – 2021), bardzo ważnym zadaniem będzie 

zabezpieczenie nowego profesjonalnego zaplecza pracowniczego. 

Zadanie to będzie bardzo wymagające, a jednocześnie trudne, albowiem 
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młodzi pracownicy, jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, za 

stawki proponowane w muzeum nie są zainteresowani taką pracą. 

Zadania te muszą być ujęte w programy strategiczne podwyższania płac 

pracowników muzeów przez organizatora.  

 

3.2. Wzrost stopnia integracji pracowników Muzeum 
3.2.1. Organizowanie, w ramach zespołu pracowniczego, cyklicznych seminariów 

w celu podzielenia się swoim zainteresowaniami,  planami i wynikami 

badań poszczególnych działów. 

3.2.2. Włączanie wszystkich pracowników w organizowane  imprezy, by poznali 

specyfikę Muzeum i zwiększyli swoje zaangażowanie w działalność 

Muzeum.   

3.3. Opracowanie systemu motywacyjnego pracowników 
3.3.1. Refundowanie (całościowe lub częściowe) odpłatności za studia 

podyplomowe.   

3.3.2. Wysyłanie na refundowane staże zawodowe do krajowych i zagranicznych 

placówek o podobnym zakresie działania. 

3.4. Upowszechnienie systemu wolontariatu  
3.4.1. Zachęcanie lokalnej społeczności do włączenia się w życie Muzeum. 

3.4.2.  Włączanie się w inicjatywy lokalnych fundacji. 

3.4.3.  Stworzenie grupy przyjaciół Muzeum.  

 

4.1. Utrzymanie optymalnego wskaźnika frekwencji 
4.1.1.  Wydłużenie sezonu ekspozycyjnego, co w przypadku OL będzie możliwe 

po otwarciu nowych obiektów muzealnych. 

4.1.2.  Analiza oczekiwań odbiorcy muzealnej oferty. 

4.1.3. Uporządkowanie hierarchii organizowanych imprez w celu  wybrania 

imprez sztandarowych/markowych dla poszczególnych Oddziałów (np. 

Turniej wojów dla Grzybowa; Zaduszki dla Giecza; Żywy skansen dla 

WPE, Noc Kupały na OL) i zwiększenie ich budżetu. 

4.1.4.  Dywersyfikacja oferty muzealnej. 

 

4.2. Aktywizacja działalności komercyjnej 
4.2.1.  Opracowanie pakietu i cennika działań komercyjnych.  

4.2.2. Wejście w partnerstwo publiczno-prywatne (otwarcie nowoczesnych 

punktów gastronomicznych w strefie parkingu OL).  

 

4.3. Przekształcenie Muzeum w forum partycypacji w kulturze  
4.3.1  Nawiązanie relacji partnerskich z lokalnymi samorządami, grupami 

działania, organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, fundacjami 

itp. 

4.3.2.  Identyfikacja kluczowych partnerów do realizacji działań podejmowanych 

przez Muzeum. 

4.3.3. Upowszechnianie zbiorów na forach społecznościowych w formie 

informacji i przekazów multimedialnych. 

 

*** 
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NAGRODA LEDNICKIEGO ORŁA PIASTOWSKIEGO 

Oprócz wyżej przedstawionych działań muzeum będzie kontynuowało prace związane z 

przygotowaniem kolejnych edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. 

 

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego została zainicjowana w 2009 roku przez dyrekcję 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Mając na uwadze historyczną rangę Ostrowa 

Lednickiego, Poznania, Gniezna, Łekna, Giecza, Lądu i innych ośrodków tworzących trzon 

państwa piastowskiego i ich znaczenia dla kultury polskiej, zwróciła się z wnioskiem do 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ustanowienie nagrody, która honoruje osoby i 

instytucje z Polski i zagranicy, wnoszące szczególny wkład w „zdobywanie i propagowanie 

wiedzy o Piastach — początkach naszego Państwa oraz działań związanych z ochroną 

piastowskiego dziedzictwa kulturowego”. Nagrodę tę, pod nazwą Nagroda Lednickiego Orła 

Piastowskiego na mocy uchwały nr 2694/2009 12 czerwca 2009 roku ustanowił Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. Powyższą uchwałę poszerzono uchwałą nr3940/2010 . 

Nagrodę przyznaje raz w roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W 2019 roku, miała 

miejsce jej 11 edycja.   

 

*** 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

1. Podstawowym źródłem finansowania Muzeum są dotacje przyznawane przez 

organizatora Muzeum. Zauważyć jednak należy, że od 2008 roku środki przeznaczone 

na działalność, szczególnie działalność merytoryczną Muzeum są obecnie coraz 

mniejsze.   

2. Przychody własne z działalności muzeum. 

3. Niezależnie od środków organizatora Muzeum i przychodów własnych, tak jak 

dotychczas będziemy zabiegali o środki na działalność inwestycyjną, naukową, 

edukacyjną itd. z różnych programów ogłaszanych przez: 

 Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) 

 granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (patrz Aneks 2 – 

środki pozyskane z grantów w latach 2015-2019) 

 środki pozyskiwane z funduszy programów Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach WRPO 

Uwaga. Środki z tych funduszy wymagają jednak wkładu własnego Muzeum, 

nie wiadomo więc, czy jeśli aplikacje zostaną przyjęte będziemy mogli je 

zrealizować, albowiem posiadane środki Muzeum w znaczącym stopniu to 

ograniczają. 

 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. 

 Kontynuowanie współpracy z oddziałem Narodowego Banku Polskiego w 

Poznaniu, w wyniku której muzeum ma możliwość przygotowania (we 
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współpracy i przy pełnym finansowaniu banku) wystaw związanych z historią 

mennictwa, edukacji itp. 

 Kontynuowane będą rozmowy z PKO w Poznaniu celem zacieśnienia 

współpracy w organizowaniu wspólnych działań edukacyjnych. 

 Kontynuowanie  partnerskiej współpracy z LGD „Trakt Piastów” z siedzibą w 

Łubowie w celu pozyskania środków finansowych na polepszenie dostępu 

lokalnej społeczności do dziedzictwa kulturowego regionu.    

 Pozyskiwanie środków od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych. 

Dotychczasowe doświadczenie jednak skłania do tezy, że pozyskanie środków 

tymi drogami będzie bardzo trudne, albowiem większość potencjalnych 

sponsorów nie jest zainteresowana finansowaniem takiej przestrzeni 

kulturalnej.  Próby będą jednak czynione! 

 

SPODZIEWANE   EFEKTY 
 Powstanie nowoczesnego kompleksu magazynowo-konserwatorsko-

wystawienniczego identyfikującego siedzibę Muzeum. 

 Wzmocnienie prestiżu Muzeum.  

 Wypromowanie marki „Ostrów Lednicki Chrzcielnicą Polski”. 

 Łatwy dostęp społeczeństwa do dziedzictwa kulturowego wczesnośredniowiecznej 

Polski i tradycyjnej wsi wielkopolskiej. 

 Stałe zakotwiczenie na mapie atrakcji turystycznych kraju. 

 Rozwój kadry specjalistów. 

 Satysfakcja zwiedzających z pobytu w Muzeum. 

 Wzrost jakości ekspozycji i obsługi. 

 Rozwój społeczności Muzeum. 
 Powiększenie zbiorów archeologicznych i etnograficznych.  
  

*** 

Uwaga, w całym pięćdziesięcioleciu (1969-2019) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

łącznie z jego oddziałami (Giecz od 1984 roku; grodzisko w Grzybowie koło Wrześni od 

1997 roku;  WPE od 1975 roku; grodzisko w Radzimiu koło Murowanej Gośliny  - badania 

muzeum od 2002 roku; pracownia muzeum od 2006 roku), według rejestrowanej frekwencji 

odwiedziły 4 571 091 osób z Polski i zagranicy. Zaznaczyć jednak trzeba, że frekwencja ta, 

według stanu na koniec sezonu 2019 roku opiera się na frekwencji wynikającej ze sprzedaży 

biletów, nie uwzględnia ona jednak, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania 

muzeum, wizyt gości specjalnych, osób uprawnionych do darmowego zwiedzania muzeum, 

uczestników wielkich imprez plenerowych, w tym m.in. Nocy Kupały, która w pierwszych 

latach gromadziła od kilku o kilkunastu tysięcy osób itd. Tak więc rzeczywista liczba 

zwiedzających jest większa. Planuje się utrzymanie średniej wieloletniej frekwencji na 

poziomie ok. 120-140 tys. zwiedzających. Po otwarciu wystaw stałych i czasowych w 

nowych obiektach muzeum powinna się zwiększyć.   



 

24 
 

St
ro

n
a2

4
 

 
Ryc. 8. Frekwencja w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w latach 1972–2018 na Ostrowie Lednickim, a 

następnie od 1975 roku łącznie z Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym w Dziekanowicach, od 1984 roku z 

Gieczem i od 1997 roku z Grzybowem (w 2016 roku 210 tys. zwiedzających); oprac. Andrzej M. Wyrwa  

 

PODSUMOWANIE 

Reasumując w najbliższych planach Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy planowana jest gruntowna modernizacja Muzeum, tak aby było ono 

rzeczywiście reprezentacyjnym Muzeum, które w świadomości Polaków i 

państw europejskich będzie postrzegane jako główne Muzeum Początków 

Państwa Polskiego. Plany te jednak nie zależą wyłącznie od dyrektora i 

pracowników Muzeum, ale od odpowiedniego spojrzenia na przestrzeń 

kulturową, którą się ono opiekuje przez władze państwowe i samorządowe. 

Mam nadzieję, że do spełnienia tych planów, których realizacja jest 

bezwzględnie potrzebna, znajdziemy pełne zrozumienie.   
 

 

 

 

 

          Prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa 
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Aneks 1 

PLACÓWKI MUZEALNE I WYSTAWIENNICZE, W KTÓRYCH MPP NA LEDNICY                                      
ORGANIZOWAŁO CZASOWE EKSPOZYCJE PEŁNE (od 2008 - 2019r.) 

1. Muzeum Podlaskie w Białymstoku  
Adres: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok 
Dyrektor: Andrzej Lechowski 
 
 2. Muzeum Archeologiczne w Krakowie  
Adres: Senacka 3, 31-002 Kraków 
Dyrektor: dr Jacek Górski 
 
3.Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
Adres: plac Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 
Dyrektor: Iwona Mohl (p.o. dyrektora) 
 
4.Samorządowe Centrum Kultury Mielec  
Adres: aleja Niepodległości 7, 39-300 Mielec  
Joanna Kruszyńska 
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu 
Jerzy Skrzypczak 
zastępca dyrektora SCK ds. Muzeum Regionalnego 
 
5. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 
Adres: Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola 
Dyrektor: Lucyna Mizera 
 
6.Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu  
Adres: Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec 
Dyrektor: Piotr Arcimowicz 
 
7.Fundacja Chronić Dobro  Opactwo Benedyktynów  
Marta Sztwiertnia – menadżer kultury 
O. dr Szymon Hiżycki OSB opat tynieckim 
Adres: Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków 
 
8. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim   
Adres: Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
Dyrektor:  dr Ewa Pawlak  
 
9. Skansen Archeologiczny - Grodzisko w Sopocie. Oddział Muzeum Archeologicznego w 
Gdańsku 
Adres: Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot 
kierownik oddziału: Krzysztof Godon 
 
 
 

*** 
Oprócz tego zabytki pochodzące ze zbiorów archeologicznych i etnograficznych były i są 
prezentowane na licznych wystawach zagranicznych — w Anglii, Niemczech, Danii, Czechach, 
Słowacji oraz na innych oprócz wymienionych wyżej wystawach muzealnych w Polsce. W 
muzeach polskich prezentowane są też pełne wystawy (wystawy czasowe) przygotowane przez 
pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Aneks 1).  
Jednymi z wielkich wystaw międzynarodowych, na których prezentowano zabytki z Ostrowa 
Lednickiego i Giecza były wystawy w Niemczech: Transit. Brügge–Novgorod. Eine Straße durch 
die europäische Geschichte. Ruhrlandmuseum Essen (1997) i Europas mitte um 1000 (2000) . 

https://www.google.com/search?q=muzeum+podlaskie+w+bia%C5%82ymstoku+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTzMtK6yq0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7Gq5pZWpZbmKhTkp-QkFmdnpiqUKyRlJh5tqswtLsnPLlVIBCkEACO2yV9YAAAA&ludocid=14264948379521199827&sa=X&ved=2ahUKEwim_ZSa0KzjAhWH2KQKHaneAQ8Q6BMwEXoECBAQBg
https://www.google.com/search?q=muzeum+podlaskie+w+bia%C5%82ymstoku+dyrektor&sa=X&ved=2ahUKEwim_ZSa0KzjAhWH2KQKHaneAQ8Q6BMoADAUegQIEBAV
https://www.google.com/search?q=muzeum+archeologiczne+w+krakowie+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM6rLDPI05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7Gq5ZZWpZbmKiQWJWek5ufkp2cmV-WlKpQrZBclZueXZ6YqJIJUAgDkAdzGVgAAAA&ludocid=9782770591027362786&sa=X&ved=2ahUKEwiixZKA0azjAhVD2qQKHfRcAu8Q6BMwE3oECAwQBg
https://www.google.com/search?q=muzeum+archeologiczne+w+krakowie+dyrektor&sa=X&ved=2ahUKEwiixZKA0azjAhVD2qQKHfRcAu8Q6BMoADAVegQIDBAR
https://www.google.com/search?q=muzeum+g%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85skie+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS0kyK6tM1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HK5JZWpZbmKqQf3lyUl390ds6R1uLszFSFRJA8AOloG9tPAAAA&ludocid=4355068540282678726&sa=X&ved=2ahUKEwiArPHW0azjAhVOD2MBHYgeDgMQ6BMwEXoECBAQBg
https://www.google.com/search?q=muzeum+g%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85skie+dyrektor&sa=X&ved=2ahUKEwiArPHW0azjAhVOD2MBHYgeDgMQ6BMoADATegQIEBAT
https://www.google.com/search?q=samorz%C4%85dowe+centrum+kultury+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnPTjdMy9GSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKhUn5uYXVR1pTckvT1VITs0rKSrNVcguzSkpLapUSASpAgD1vrHsUwAAAA&ludocid=5689266670912955498&sa=X&ved=2ahUKEwi4j4Of0qzjAhUK7eAKHT9iDM4Q6BMwFHoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=muzeum+regionalne+w+stalowej+woli+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIqqaoqLNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqueWVqWW5ioUpaYDxRNz8lIVyhWKSxJz8stTsxTK83MyFRJBSgE9Rum8WAAAAA&ludocid=1558042291425975440&sa=X&ved=2ahUKEwjkhubs06zjAhUGyoUKHchACRgQ6BMwEXoECBAQBg
https://www.google.com/search?q=muzeum+%C5%82u%C5%BCyckie+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNzzMpT6vSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYrnllalluYqHG0qPbqnMjk7M1UhESQFACfcy6hJAAAA&ludocid=1588215575248644043&sa=X&ved=2ahUKEwjlguyO1azjAhVp5OAKHfwoB5YQ6BMwEXoECBAQBg
https://www.google.com/search?q=muzeum+%C5%82u%C5%BCyckie+dyrektor&sa=X&ved=2ahUKEwjlguyO1azjAhVp5OAKHfwoB5YQ6BMoADAUegQIEBAX
https://www.google.com/search?q=opactwo+benedyktyn%C3%B3w+w+ty%C5%84cu+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2yjIsytaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexquQXJCaXlOcrJKXmpaZUZpdU5h3eXK5QrlBSebQluVQhEaQOAILPq0dVAAAA&ludocid=13382365664662910182&sa=X&ved=2ahUKEwjT9JbM16zjAhXOTMAKHfAJAmMQ6BMwHHoECA0QBg
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1680&bih=939&q=muzeum+lubuskie+im.+jana+dekerta+w+gorzowie+wielkopolskim+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0SU-yMNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex2ueWVqWW5irklCaVFmdnpipk5uopZCXmJSqkpGanFpUkKpQrpOcXVeWXA-WAOCc7vyA_B6gyVyERZAQAbRuUjnAAAAA&ludocid=3359739185729661421&ved=2ahUKEwjO6Iau2azjAhUK3OAKHZyACNkQ6BMwEXoECBAQBg
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1680&bih=939&q=muzeum+lubuskie+im.+jana+dekerta+w+gorzowie+wielkopolskim+dyrektor&ved=2ahUKEwjO6Iau2azjAhUK3OAKHZyACNkQ6BMoADAVegQIEBAY
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1680&bih=939&q=skansen+archeologiczny+-+grodzisko+w+sopocie.+oddzia%C5%82+muzeum+archeologicznego+w+gda%C5%84sku+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKmyNEnLKdOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexxhdnJ-YVp-YpJBYlZ6Tm5-SnZyZX5VUq6CqkF-WnVGUWZ-crlCsU5xfkJ2em6inkpwDFEo82KeSWVqWW5qLqSk0HqU1PSTzaUpxdqpAIsgIAMOlK_JAAAAA&ludocid=10831763152311120670&ved=2ahUKEwjK5bL026zjAhVNUMAKHVv4B_0Q6BMwFnoECA4QAw
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The Viking World. Cultures in Contact w latach 2013–2014 była prezentowana kolejno w trzech 
muzeach, tj. w: Nationalmuseet w Kopenhadze, w British Museum w Londynie oraz w Museum 
für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie. Wielką wystawą międzynarodową była też wystawa 
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, która odbyła się w Pradze w 2014 
roku ; i kilka innych. 

 

Aneks 2 

Dotacje przyznane dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w latach 

2015-2019 

Lp. Rok Od kogo Kwota 

 

Temat 

 

1.  2015 WFOŚiGW w Poznaniu, 

Umowa nr 

28/U/400/181/2015 

z 27.05.2015 r.  

40.000 zł Ścieżki edukacji ekologicznej w 

Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy – etap II 

2.  2014-2015  MKiDN (NID) zadanie nr 

3776/14 

100.000 zł Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu - 

opracowanie zbioru zakończone 

publikacją” 

3.  2015-2016 MKiDN 

Umowa nr 4455/15/FPK/NID 

z 24.03.2015 r.  

57.000 zł Nummus bonum fragile est. Groby z 

monetami wczesnośredniowiecznego 

cmentarzyska w Dziekanowicach 

4.  2016 MKiDN 

Umowa nr 01603/16/DOZ-

mch z 26.08.2016 r. 

100.000 zł Ostrów Lednicki, relikty budowli 

pałacowo-sakralnej oraz południowy 

basen chrzcielny (X w.):  

prace konserwatorsko-restauratorskie 

– etap III 

5.  2017-2018 MKiDN 

Umowa nr 

nr 4045/17/FPK/NID 

z 29.05.2017 r. 

56.000 zł  

 

Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne 

z Ostrowa Lednickiego i Giecza 

6.  2017 UMWW 

Umowa nr 38/DK/IK/2017 

z 02.06.2017 r. 

8.000 zł 

7.  2017 UMWW 

Umowa nr 86/DK/IK/2017 z 

dnia 3.07.2017 r. 

70.000 zł „Konserwacja stodoły z Dobrzeca ’’ 

8.  2017 MKiDN 

Umowa nr 

01914/17/FPK/NIMOZ z dnia 

7.06.2017 r. 

188.585,68 zł Konserwacja wiatraka z Gryżyny i 

spichlerza z Majkowa – muzealiów 

etnograficznych  usytuowanych na 

terenie Małego Skansenu 

9.  2018 UMWW  

Umowa nr 28/DK/IK/2018 z 

dnia 14.03.2018 r. 

110.000 zł 

 

Konserwacja muzealiów – wiatrak 

paltrak z Kędzierzyna 
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10.  2018-2019 MKiDN  

Umowa nr 32/03/18/FPK/NID 

z 18.06.2018 r. 

80.000 zł  

 

Groby z biżuterią  

wczesnośredniowiecznego 

cmentarzyska w Dziekanowicach 

 

11.  2018 UMWW 

Umowa nr 110/DK/IK/2018 

z 17.09.2018 r. 

16.000 zł 

12.  2018-2019 LGD Z Nami Warto 

Umowa nr II/10/2018 z  

05.10.2018 r. 

7.426 zł Z historią przy stole – doposażenie 

Grodu w Grzybowie 

13.  2018 LGD Z Nami Warto 

Umowa nr I/11/2018 

z 30.08.2018 r. 

7.941 zł Dzień Dziecka na Grodzie „Zostań 

wojownikiem Grzybowskiego Grodu”  

14.  2018 Fundacja PKO 

Umowa nr 61/18/EM 

14. 000 zł Zobaczyć niewidzialne 

15.  2019 UMWW  

Umowa nr 25/DK/IK/2019 z 

dnia 18.05.2019 r. 

100.000 zł Konserwacja muzealiów – wiatrak 

koźlak z Mierzewa 

16.  2019-2020 MKiDN 

Umowa nr 3445/19/FPK/NID 

z 30.04.2019 r. 

111.100 zł Ostrów Lednicki. Palatium Mieszka I i 

Bolesława Chrobrego 

17.  2019-2020 MKiDN  

Umowa nr 3449/19/FPK/NID 

z 23.04.2019 r. 

81.400 zł Antropopresja a dziedzictwo 

archeologiczne. Przykład Lednickiego 

Parku Krajobrazowego 

18.  2019 Fundacja BGK 

(umowa w trakcie 

podpisywania) 

4. 970 zł Przez progi kultury ludowej 

 

        

                               Łącznie: 1.152.422,68 zł  

 

 

 

 

  

Opracowanie:  

 na podstawie autorskiej strategii muzeum 
przy współpracy A. Pelczyka v-ce dyr. muzeum   © 


