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Wstęp

M uzeum  Pierw szych P iastów  na Lednicy nie było dotąd przedm iotem  badań public 
relations w  zakresie analizy w izerunku i prom ocji. B rak publikow anych w iadom ości na 
ten tem at skłoniły mnie do podjęcia próby odpow iedzi na pytanie, jak  kształtuje się w ize
runek M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy. Zarów no w izerunek w ewnętrzny, czyli 
jak  instytucja postrzegana je s t przez pracow ników  oraz zew nętrzny, uw zględniając w  ba
daniach grupy otoczenia omawianej instytucji. W ydaje się, że rozw iązanie zasygnalizo
w anych zagadnień m a istotne znaczenie z punktu w idzenia praktyki dalszych działań ku l
turalnych i prom ocyjnych prow adzonych w  Muzeum.

Term in public relations (PR) w  dosłownym tłum aczeniu określa kontakty, relacje pu
bliczne. Proponow ane określenia to również: budow anie w izerunku organizacji, zarządza
nie reputacją czy prom ocja reputacji (E. H ope 2005, s. 119). Zdefiniowanie term inu public 
relations jes t bardzo trudne. Istnieje ponad dw a tysiące oficjalnych definicji public rela
tions, z których żadna nie satysfakcjonuje w  pełni profesjonalistów  od Piaru. W  U SA  
w  1984 r., istniało 987 definicji PR  (K. W ojcik 1992, s. 13). W edług Budzyńskiego naj
trafniejsza definicja została sform ułowana w  brytyjskim  Instytucie Public Relations: 
„Public relations są to świadom e, planow e i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie 
i utrzym anie w zajem nego zrozum ienia m iędzy daną organizacją a jej otoczeniem ” 
(W. B udzyński 1997, s. 10, za  J. Crisford). D okładniejsza definicja PR  została sform uło
w ana przez prof. K. W ojcik: ,,PR uw ażam y, za  świadom e, zaplanow ane i długotrwałe, 
pielęgnowanie stosunków, jakiejkolw iek organizacji (gospodarczej, niegospodarczej, wła
dzy, instytucji, urzędu, partii politycznej, organizacji społecznej, non-profit, grup ludzi, 
pojedynczych osób), które starają się świadom ie kształtować swój w izerunek z jej bliż
szym i dalszym otoczeniem  zw anym  publicznością. Przy uw zględnieniu nastawienia 
i opinii oraz zainteresowania tego otoczenia względem tej organizacji, które głównie za 
pośrednictw em  systemu inform acyjnego oraz zwrotnego odbierania sygnałów  od otocze
nia m a doprow adzić do: wzbudzenia zainteresowania, pozytyw nego nastaw ienia oraz za
ufania tego otoczenia do organizacji” (K. W ojcik 1992, s. 15).

K ultura to właściwość społeczności ludzi, charakteryzująca się następującym i ele
mentami: idee, wartości, wzory zachow ania, norm y m oralne jak  rów nież przedm ioty użyt
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kow e tw orzone przez ludzi i przekazyw ane następnym  pokoleniom  oraz innym społeczno
ściom (J. O lędzki, D. Tworzydło 2007, s. 67). K ulturę m ożna podzielić na m aterialną 
i niem aterialną. P ierw szą grupę stanowią: naczynia, narzędzia, budynki a także inne fi
zyczne przedm ioty tw orzone i używ ane przez człowieka. N iem aterialne to poglądy, w ia
ra, obyczaje, reguły postępowania. K ażde społeczeństwo m a sw oją w łasną kulturę, je s t 
ona systemem norm  regulującym  zasady społecznego w spółżycia. Istotne znaczenie dla 
działalności public relations m a to, iż „człow iek m oże w nieść w kład w  rozwój kultury, 
ale dana rzecz przez niego stworzona m usi w ejść w  społeczny obieg, m usi się zobiektyw i
zować, aby została określona m ianem  elem entu kultury (J. O lędzki, D. Tworzydło 2007, 
s. 67). W  kontekście tej definicji, przekonujące w ydają się słowa w ypowiadane przez PR- 
ow ców  na łam ach PR okultura public relations: „N iezależnie jednak od tego, czy PR  jest 
znany w  różnych środowiskach, to jeszcze kilka lat tem u pow iązanie go z kulturą w yda
w ało się w  Polsce niedorzeczne. K ultura lub jej elem enty przecież same w  sobie stanowią 
narzędzia działań PR, a całkiem  niedaw no wydawało się, że je s t to obszar zarezerwow any 
dla dużych firm , polityków ... Dzisiaj m ożem y już swobodnie m ów ić o PR  kultury czy PR 
instytucji pozarządow ych” (M. Cała, www .info-pr.pl/?page=pr-kultury). Ludzie kierujący 
polską kulturą są bogaci w  dośw iadczenia i w iedzę dotyczącą kultury i sztuki. N iestety to 
dzisiaj nie wystarcza. N adchodzi czas, kiedy konieczne staje się intensywne zdobywanie 
w iedzy o zarządzaniu (Ł. Zając, w w w .info-pr.pl/?page=pr-kultury).

Podstawow ym  celem public relations je s t stworzenie w w ybranych grupach otoczenia 
przedsiębiorstw a określonego (korzystnego dla firmy) w izerunku. W izerunek przedsię
biorstw a je s t jego  obrazem  w śród ludzi, którzy się z nim  spotykają, czyli nie tylko klien
tów, urzędników, ale rów nież pracow ników  danej firmy. Inaczej -  je s t on tym , co ludzie 
m yślą o przedsiębiorstw ie (W. B udzyński 1997, s. 73). W izerunek przedsiębiorstw a jes t 
swego rodzaju obrazem firmy w  św iadom ości osób, które m ają z nią kontakt bezpośredni 
(np. jako klienci) lub pośredni (jako uczestnicy rynku) (E. M. Cenker 2007, s. 42). Toż
samość określonej firm y, czy ośrodka kultury je s t sum ą elem entów , które identyfikują 
daną firmę lub ośrodek kultury, w yróżniając go spośród innych. W edług W. Budzyńskie
go elem enty tożsam ości przedsiębiorstw a m uszą odpowiadać jego  specyfice, być łatw e do 
zapam iętania, różnić się wystarczająco od podobnych elem entów, charakteryzujących inne 
przedsiębiorstwa, być w olne od niekorzystnych skojarzeń, być adaptow alne na gruncie 
public relations oraz rzucać się w  oczy (W. B udzyński 1997, s. 73). U jm ując prościej toż
samość przedsiębiorstw a to sum a elem entów, które pozw alają go zidentyfikow ać i wyróż
nić spośród innych firm konkurencyjnych (E. M. Cenker 2007, s. 42). W śród tych elem en
tów  m ożem y wymienić: filozofię przedsiębiorstwa, jego  historię, kulturę, strategię, styl 
zarządzania, zachow anie pracow ników  zarówno tych, którzy m ają bezpośredni kontakt 
z klientem , jak  rów nież innych reprezentantów  firmy (J. Zrałek 2005, s. 13, zeszyt 6). 
Najbardziej widocznym elem entem tożsam ości je s t system identyfikacji wizualnej przed
siębiorstwa, czyli całość sym boliki stosowanej przez firmę, to, po czym m ożna ją  ,,na ze
w nątrz” rozpoznać: logo, logotyp, kolorystyka (J. Zrałek 2005, s. 13, zeszyt 6).

Przedm iot m oich badań stanowiło zagadnienie dotyczące analizy w izerunku i prom o
cji M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy. W  zw iązku z tym najw ażniejszym  celem 
badań było przeanalizow anie 9 form public relations oraz próba określenia w  jak i sposób 
otoczenie zew nętrzne oraz pracow nicy M uzeum  w ypow iadają się na jego  temat.

http://www.info-pr.pl/?page=pr-kultury
http://www.info-pr.pl/?page=pr-kultury
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Metody badań

1.1. Zakres działań public relations
Badania przeprowadzono uw zględniając 9 form: prasową, telew izyjną, radiową, w y
dawniczą, w ystaw ienniczą, pocztow ą, spotkania, zw iedzanie, upominkową.
1.1.1. Form a prasowa  

Uwzględniono:
-  notatki prasowe (o w szystkich w ażnych w ydarzeniach w  M uzeum )
-  ośw iadczenia prasowe (np. odpowiedź na krytykę)
-  zw oływ anie konferencji prasowych

1.1.2. Form a telewizyjna
U względniono: reportaże dotyczące odbyw ających się im prez, wystaw , koncer
tów.

1.1.3. Form a radiowa
U względniono: rozm owę z ekspertem  (np. kustoszem  w ystawy, w ykładow cam i 
akademickimi).

1.1.4. Form a wydawnicza  
Uwzględniono:
-  publikacje naukow e wydane po zorganizow anych sesjach i konferencjach
-  albumy, katalogi
-  kalendarz im prez, kalendarz firm owy
-  foldery, broszury, ulotki o ośrodku jego  organizacji i historii, plakaty
-  foldery do organizow anych wystaw

1.1.5. Form a w ystaw iennicza
Uwzględniono:
-  wystawy
-  stałe ekspozycje
-  stoiska informacyjne na w ystaw ach i targach

1.1.6. Form a pocztowa
Uwzględniono:
-  w ysyłanie zaproszeń na otwarcie wystaw , na organizowane koncerty, festyny
-  w ysyłanie życzeń św iątecznych i now orocznych
-  utrzym yw anie kontaktów  listowych, m ailow ych i telefonicznych z osobam i 

w spółpracującym i z M uzeum
1.1.7. Spotkania  

Uwzględniono:
-  sym pozja i konferencje naukowe
-  wernisaże
-  spotkania i utrzym yw anie kontaktów z ekspertam i, ludźm i biznesu
-  spotkania z w ładzam i lokalnymi
-  festyny
-  imprezy
-  lekcje m uzealne
-  przyjęcia, obiady

1.1.8. Zwiedzanie
U względniono: frekwencje oraz udostępnienie M uzeum  zwiedzającym.
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1.1.9. Form a upom inkowa
U względniono: różnego rodzaju gadżety zw iązane z M uzeum .
U pom inki (wydawnictw a firmowe, m edale pam iątkow e itp.)
Nagrody i w yróżnienia otrzym ane przez M uzeum  Pierwszych Piastów  na Ledni- 
cy.

1.2. Ankieta
A nkieta przeznaczona do badania w izerunku M uzeum  Pierwszych Piastów  na Ledni- 
cy (ryc. 1). N a każdym  z 11 w ykresów  należało zaznaczyć tylko jedną cyfrę na skali 
od -3 do +3.

Badanie wizerunku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
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Na każdym z 11 wykresów proszę zaznaczyć jedną cyfrę na skali od -3 do + 3.

Ryc. 1. Ankieta dotyczącą wizerunku MPP na Lednicy
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Wyniki badań

1.1. Zakres działań public relations

Badania przeprowadzono uw zględniając 9 form: prasową, telew izyjną, radiową, wy
dawniczą, w ystawienniczą, pocztow ą, spotkania, zw iedzanie, upominkowa. Do analizy 
form y telewizyjnej, radiowej, wystawienniczej, spotkań wybrano W ielkopolski Park E t
nograficzny oddział M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy ze względu na najw iększą 
liczbę zorganizow anych tam  w ystaw  oraz imprez. Zostało to stwierdzone na podstawie 
dogłębnej analizy spraw ozdań od 1969-2009 r. Pozostałe formy: prasową, wydawniczą, 
pocztow ą, zw iedzanie i upom inkow ą przeanalizow ano uw zględniając wszystkie oddziały 
M PP na Lednicy.

1.1.1. Forma prasowa

M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy

W  archiwum M PP na Lednicy znajdują się notatki prasowe zbierane od 1959 r. 
N a początku zostały one grom adzone, następnie przekazane przez K onserw atora Zabyt
ków  Jerzego Łom nickiego, który w  1969 r. został pow ołany na stanowisko dyrektora no
wo utworzonej placów ki M uzeum  Początków  Państw a Polskiego. W  1975 r. opracowano 
statut dla M uzeum  o charakterze w ielodziałowym, w ram ach którego znalazł się W ielko
polski Park Etnograficzny, zm ieniono rów nież nazw ę placów ki na M uzeum  Pierwszych 
P iastów  na Lednicy (A. K aszubkiew icz 1991, s. 387). Od 1973 r. do 1982 r. B iuro W ycin
ków  Prasow ych ,,G lob” przysyłało do M uzeum  notatki prasowe, następnie były one zbie
rane przez wyznaczonego pracownika. N ależy w yraźnie podkreślić, że podana liczba nota
tek prasow ych odnosi się tylko do tych, które zostały zgrom adzone w  archiwum  (ryc. 2).

W  2009 r. zaczęto m onitorować media, dlatego należy przypuszczać, że zostały 
zgrom adzone praw ie wszystkie notatki prasowe, które ukazały się o M uzeum  od stycznia 
do grudnia 2009 r. Zakładając, że m onitoring m ediów  został prow adzony właściwie prze
prow adzono analizę ilościową i jakościow ą notatek prasowych.

Ryc. 2. Tabela liczba notatek prasowych oraz wykazu czasopism

Rok
Liczba
notatek

prasowych
Tytuły czasopism

1959 10 „Trybuna Ludu”, „Express Poznański”, „Ilustrowany Kurier Polski”, 
,,Życie Warszawy”, ,,Głos Wielkopolski”, „Ziemia Gnieźnieńska”

1960 9 „Gazeta Gnieźnieńska”, „Express Poznański”, „Gazeta Poznańska”, 
„Ilustrowany Kurier Polski”

1961 3 ,,Głos Wielkopolski”, „Słowo Powszechne”, Kurier Polski”
1962 1 „Gazeta Pomorska”
1963 1 „Trybuna”

1964-1968
W archiwum MPP na Lednicy nie znajdują się żadne notatki prasowe 

za lata: 1964-1968
1969 3 „Gazeta Poznańska”, Dziennik Ludowy”, „Tygodnik Kulturalny”
1970 3 „Światowid”, „Słowo Powszechne”, „Gazeta Poznańska”
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1971 9 ,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Przemiany Ziemi Gnieź
nieńskiej”, ,,Zorza”, „Chłopska Droga” (dodatek ilustrowany)

1972 5 ,,Głos Wielkopolski”, „Zwierciadło”, „Gazeta Poznańska”, „Chłopska 
Droga”, „Ilustrowany Kurier Polski”

1973 16
„Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, „Polityka”, „Przemiany”, 
„Kurier Polski”, „Ilustrowany Kurier Polski”

1974 1 „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”

1975 7
„Gazeta Poznańska”, „Przemiany”, „Tydzień”, „Gazeta Zachodnia”, 
,,Głos Wielkopolski”, „Sztandar Młodych”

1976 25

,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Zachodnia”, „Express Poznański”, 
„Tydzień”, „Trybuna Ludu”, „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
„Sztandar Młodych”, „Kurier Polski”, „Wieczór Wybrzeża”, 
„Panorama Północy”

1977 45

„Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Express Poznański”, ,,Głos Wiel
kopolski”, „Dziennik Ludowy”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Gazeta 
Zachodnia”, „Kultura”, „Życie Warszawy”, „Trybuna Ludu”, „Sztandar 
Młodych”, „Dziennik Ludowy”, „Dziennik Wieczorny”, „Fakty 77”, 
„Szpilki”

1978 45

„Gazeta Zachodnia”, „Fakty 78”, „Słowo Powszechne”, ,,Głos Wiel
kopolski”, „Dziennik Ludowy”, „Gazeta Pomorska”, „Dziennik Popu
larny”, „Gazeta Robotnicza”, „Express Poznański”, „Ilustrowany Ku
rier Polski”, „Gazeta Olsztyńska”, „Express Ilustrowany”, „Trybuna 
Robotnicza”, „Tydzień”, „Panorama”, „Kurier Polski”, „Panorama 
Północy”, „Trybuna Ludu”, „Życie Warszawy”, „Express Wieczorny”, 
„Dziennik Zachodni”, „Zwierciadło”, „Zielony Sztandar”, ,,Głos 
Szczeciński”

1979 4 ,,Głos Wielkopolski”, „Kurier Polski”, „Gazeta Zachodnia”, „Chłopska 
Droga”

1980 7
,, Głos Wielkopolski”, „Słowo Powszechne”, „Trybuna Ludu”, 
„Literatura”

1981 2 „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Słowo Powszechne”

1982 14
„Gazeta Poznańska”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Przemiany”, 
„Express Poznański”, ,,Głos Wielkopolski”, „Kurier Polski”, 
„Perspektywy”

1983 10
,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, Express Poznański”, 
„Kurier Polski”, „Szpilki”

1984 8 „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel
kopolski”, ,,Głos Pomorza”

1985 23 „Żołnierz Wolności”, „Gazeta Poznańska”, „Express Poznański”, 
„Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski”

1986 20
„Gazeta Poznańska”, „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
„Rzeczpospolita”, ,,Głos Wielkopolski”

1987 18
„Przewodnik Katolicki”, „Słowo Powszechne”, „Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, „Trybuna Ludu”, „Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel
kopolski”, „Express Poznański”

1988 43

,,Głos Wielkopolski”, „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Gazeta 
Poznańska”, „Rzeczpospolita”, „Trybuna Ludu”, „Kurier Polski”, 
„Express Wieczorny”, „Perspektywy”, „Wieczór Wrocławski”, 
„Nowości”, „Kurier Lubelski”, „Wieczór Wybrzeża”, Echo Dnia”, 
„Kurier Szczeciński”
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1989 23

„Express Poznański”, „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Kurier Polonijny”, 
„Express Ilustrowany”, „Wieczór Wrocławia”, „Spotkania 
z Zabytkami”, „Perspektywy”, ,,Echo Dnia”

1990 29
„Przekrój”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Poznańska”, „Przemiany Zie
mi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski”, „Poznaniak”, „Dzisiaj”, 
„Express Poznański”

1991 35
„Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, „Przemiany Ziemi Gnieź
nieńskiej”, „Kurier Codzienny”, „Kobieta i Życie”, „Gazeta Gnieźnień
ska”, ,,Nie z tej Ziemi”, ,,Echo Cegielskiego” „Trybuna”

1992 50

,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wielkopolska”, „Gazeta Poznańska”, 
„Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Express Poznański”, „Gazeta 
Pomorska”, „IKS”, „Przewodnik Katolicki”, „Gazeta Wyborcza”, ,,Głos 
Gnieźnieński”

1993 37

,,Głos Wielkopolski”, „Kulisy Gnieźnieńskie”, „Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, „Bulletin 1993”, „Gazeta Wielkopolska”, „Nowości 
Sportu i Turystyki”, „Gazeta Poznańska”, ,,Głos Gnieźnieński”, „Zdrój 
Ciechociński”

1994 30
„Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, „Gazeta Wiejska”, „Gazeta Po
znańska”, ,,Głos Gnieźnieński”, ,,Głos Wielkopolski”, „Express Po
znański”, „Kulisy Gnieźnieńskie”, „Gazeta Wielkopolska”

1995 12 ,,Głos Wielkopolski”, „Express Poznański”, „Przemiany na Szlaku 
Piastowskim”, „Gazeta Poznańska”

1996 34
„Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, „Pulheimer Stadt Blatt’, 
„Kölner Stadt-Anzeiger”, „Pulheimer Nachrichten”, „Poznaniak”, 
„Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Słowo”, „Atlas budowlany”

1997 20 „Gazeta Poznańska”, „Gazeta Wyborcza”, ,,Głos Wielkopolski”, 
„Express Poznański”,

1998 26

„Kulisy Historyczne”, „Obserwator Regionalny”, „Gazeta Wyborcza”, 
,,Głos Wielkopolski”, „Tygodnik Ziemi Gnieźnieńskiej -  Przemiany”, 
„Archeologia Żywa”, „Gazeta Poznańska”, „Przewodnik Katolicki”, 
„Express Poznański”, „Rzeczpospolita”

1999 73
,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wielkopolska”, „Gazeta Wyborcza”, 
„Express”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Gazeta Poznań
ska”, „Przewodnik Katolicki”, „Trybuna”,

2000 33
,,PKP- Kurier”, „Trybuna”, „Przewodnik Katolicki”, ,,Głos Wielkopol
ski”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Gazeta Wyborcza”, 
„Express”, „Gazeta Poznańska”,

2001 21
„Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta 
Poznańska”, „Dziennik Zachodni”, „Dziennik Łódzki”, „Express Po
znański”, „Tygodnik Sieradzki”, Tygodnik Ziemi Sieradzkiej”

2002 33

,,Głos Poznaniaka”, „Gazeta Wyborcza”, „Express”, „Nowiny Gnieź
nieńskie”, „Tygodnik Nowy”, „Trybuna”, „Przemiany na Szlaku 
Gnieźnieńskim”, „Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, 
„Wiadomości Wrzesińskie”, „Dominik” (tygodnik dla dzieci)

2003 31

,,Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Super Express”, „Gazeta 
Poznańska” (dodatek „Ziemia Kaliska”), ,,Głos Poznaniaka”, „Gazeta 
Poznańska” (dodatek „Gnieźnieński Tydzień”), „Tygodnik Powszech
ny”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Gazeta Wyborcza”
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2004 20

,,Głos Wielkopolski”, Gazeta Poznańska”, „Monitor Wielkopolski”, 
„Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Panorama Wielkopolskiej Kul
tury”, „Gazeta Poznańska” (dodatek „Gnieźnieński Tydzień”), 
„Gazeta Wyborcza”, Wiadomości Gminne”, „Przewodnik Katolicki”, 
„Wiadomości Wrzesińskie”

2005 18
„Fakt’, ,,Głos Wielkopolski”, „Monitor Wielkopolski”, „Gazeta Po
znańska” (dodatek „Gnieźnieński Tydzień”), „Gazeta Wyborcza”

2006 28
„Gazeta Poznańska”, Gazeta Poznańska” (dodatek „Gnieźnieński 
Tydzień”), ,,Głos Wielkopolski”

2007 11
„Monitor Wielkopolski”, ,,Głos Wielkopolski”, „Polska Głos Wielkopol- 
ski”,,Reporter Gnieźnieński”

2008 25

„Przemiany na Szlaku Piastowskim ”, „Gazeta Wyborcza”, 
„Gnieźnieński Tydzień”, „Monitor Wielkopolski”, „Dzień,” 
„Wiadomości Wrzesińskie”, „Polska Głos Wielkopolski”, „Gazeta 
Wielkopolska”, „Mówią Wieki”, „Potsdamer Neueste Nachrichten”, 
„Uckermark Kurier’, „Märkische Allgemeine”

2009 91

„Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Polska Głos Wielkopolski”, 
„Gnieźnieński Tydzień”, „Monitor Wielkopolski”, „Wiadomości Wrze
sińskie”, ,, Gazeta Wyborcza”, „Przewodnik Katolicki”, „IKS”, Götting
er Tagebllat’, „Życie Uniwersyteckie”

Analiza ilościowa i jakościow a notatek prasowych -2009 r.

N a podstawie analizy ilościowej notatek prasow ych stwierdzono, że w  2009 r. ukaza
ło się ich  91. Najwięcej notatek prasow ych ukazało się w  tygodniku „Przem iany na Szla
ku  Piastow skim ” -  32 (ryc. 3). W  „Polska Głos W ielkopolski” w ydrukowano 24 notatki 
prasowe, natom iast w  „G nieźnieńskim  Tygodniu” -  14. W  „M onitorze W ielkopolskim ” 
stwierdzono ich -  9. W  „W iadom ościach W rzesińskich”, „Przew odniku K atolickim ” oraz 
„G azecie W yborczej” po 3 w  każdym  w ym ienionym  czasopiśmie. W  IKS-ie, „G öttinger 
Tagebllat” i „Ż yciu U niw ersyteckim ” po jednej notatce prasowej. A naliza jakościow a 
notatek prasow ych w ykazała pozytyw nych - 27, neutralnych -  63 i jedną negatyw ną 
(ryc. 4).

O świadczeń prasow ych -  brak.
Konferencja prasow a odbyła się w  R oku Jubileuszowym  -2009.
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1.1.2. Form a telewizyjna

W ielkopolski Park Etnograficzny

1. N a terenie Parku Etnograficznego nakręcono film o zespole pieśni i tańca „W ielko
polska” (1974 r.).

2. U dostępniono ekspozycję do realizacji program ów  film owych przez telewizyjne 
ośrodki W arszawy i Poznania (1983 r.).

3. W spółpraca z Poznańskim  O środkiem  TVP podczas nagryw ania program ów  arty
stycznych, folklorystycznych (1993 r.).

4. Realizacja program ów  telew izyjnych na terenie skansenu (1994 r.).
5. Program  TV Źródło -  pośw ięcony tem atyce pasyjnej. M arta R om anow  -  K ujaw a

opow iadała o ludowej plastyce przydrożnej (1999 r.).
6. W spółpraca z dziennikarzam i TVP w  przygotow aniu program u o tem atyce w ielko

postnej (1999 r., 2000 r.).
7. W spółpraca z TVP podczas realizacji program u B. W ołoszańskiego „Sensacje XX 

w ieku” (2000 r., 2001 r.).
8. W spółpraca z operatoram i w  trakcie realizacji now eli filmowej „Pow rót” (2001 r.).
9. Telew izja TRW A M  realizow ała na terenie W PE program  pt. ,,Sól ziem i” . W  progra

m ie tym M arta R om anow -K ujaw a w ypow iadała się na tem at daw nych zw yczajów  
bożonarodzeniow ych (2005 r.).

10. W  program ie PTV  ,,Kawa czy herbata” , na tem at zw yczajów  w ielkanocnych, w ypo
w iadała się A driana G arbatow ska (2005 r.).

11. U dzielono w ywiadu dla Telew izji Kablowej „W inogrady”, realizującej program 
o W PE (2007 r.).

12. U dzielono w yw iadu dla program u edukacyjnego TVP Poznań na tem at ludow ych 
zw yczajów  zw iązanych ze świętem M atki Boskiej Zielnej (2008 r.).

13. W spółpraca z TVP INFO PO G O D A  nad projektem: TVP INFO POGODA- 
w  W ielkopolskim  Parku Etnograficznym  (2008 r.).

14. U dostępniono ekspozycję do realizacji program u telewizyjnego „Skarby N ieodkryte” 
emitow anego na antenie TV Polonia (2008 r.).

15. N a terenie W PE A gencja TBA Group nakręciła kilka scen do film u „Św iadectw o” 
(,,U na vita con K arol”) w  reżyserii Paw ła Pitery (2008 r.).

16. U dostępniono i przygotowano ekspozycję, dla TVP, do realizacji program u telew i
zyjnego „W okół wielkiej sceny” (2009 r.).

1.1.3. Form a radiowa

W ielkopolski Park Etnograficzny

Pracow nicy m erytoryczni najczęściej udzielali w yw iadów  radiow ych na tem at orga
nizow anych im prez folklorystycznych oraz zw yczajów  świątecznych.
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1.1.4. Form a wydawnicza

M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy

W ydawnictwa naukowe

1. Studia Lednickie, tom y I-IX , tom I -  1989, tom II -1991, tom  III- 1994, tom  IV -  
1996, tom  V -  1998, tom  VI - 2000, VII -  2002, VIII -  2005, IX  -  2008.

2. Wstęp do paleoekologii Lednickiego P arku Krajobrazow ego, red. K. T obolsk i. 1991 
(I tom Biblioteki Studiów Lednickich).

3. Tobolski Kazim ierz, B rande A rthur . 1993. Wälder, Ihre G eschichte und Folgege
sellschaften in N ordw est — Polen. E xkursionsführer Som m er (M aszynopis).

4. Tym czasowy w ykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz aw ifauny Lednickiego  
P arku Krajobrazowego, red. K. T obolsk i. 1993.

5. U progu  chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, red. K. Ż urow ska ; t. 1 -1993, 
t. 2-1994 (II tom  B iblioteki Studiów  Lednickich).

6. A nne F ilbrandt-C zaja . 1998. H istoria roślinności północnej części Lednickiego  
Parku Krajobrazow ego ze szczególnym  uwzględnieniem czynnika antropogenicznego. 
K. M ilecka , H istoria działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle 
analizy pyłkow ej (III tom  Biblioteki Studiów  Lednickich).

7. Paleoekologiczne studium  późnoglacjalnych osadów Jeziora Lednica w Im iołkach  
(Lednicki P ark  K rajobrazowy), red. K. T obolsk i. 1998 (IV tom B iblioteki Studiów 
Lednickich).

8. W czesnośredniowieczne m osty przy  Ostrowie Lednickim. Tom I. M osty  traktu gn ieź
nieńskiego, red Z. K urnatow ska . 2000 (V tom  Biblioteki Studiów  Lednickich).

9. D aniel M akow iecki. 2001. H odowla oraz użytkowanie zw ierząt na Ostrowie L ednic
kim w średniowieczu  (VI tom Biblioteki Studiów  Lednickich).

10. Janusz G órecki. 2002. G ród na O strowie Lednickim  na tle w ybranych ośrodków gro
dowych p ierw szej m onarchii p iastow skiej (VII tom Biblioteki Studiów  Lednickich).

11. A ntoni P elczyk . 2002. Wielkopolski P ark  Etnograficzny. M iędzy tradycyjną wsią  
a teorią i praktyką skansenologiczną  (VIII tom Biblioteki Studiów  Lednickich).

12. M arek P olcyn . 2003. Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, 
podw odnych w arstw  kulturowych z  O strowa Lednickiego i Giecza  (IX tom  Biblioteki 
Studiów  Lednickich).

13. Borys Siew czyński. 2004. Zabytki architektoniczne Ostrowa Lednickiego w rekon
strukcji kom puterowej (X tom  Biblioteki Studiów  Lednickich).

14. Rekonstrukcja daw nego budownictwa w rezerwatach i skansenach, red. Z. K urna
tow ska . 2006 (XI tom  B iblioteki Studiów  Lednickich).

15. Andrzej M. W yrw a . 2009. Święty Jakub Apostoł. M alakologiczne i historyczne śla
dy peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Com postela, Lednica -  Poznań.

16. Stauroteka Lednicka. 2009. R edakcja naukow a Andrzej M. W yrwa. 2009. Lednica 
-  Poznań.

17. C ustodia M em oriae. 2009. Praca zbiorow a pod redakcją A ndrzeja M. W yrw y . M u
zeum  Pierw szych P iastów  na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009). Lednica.
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K siążki popularnonaukowe

1. Jerzy Łom nicki. 1977. Ostrów Lednicki.
2. Peter Schreiner. 1996. Królow a Rycheza, P olska i Nadrenia stosunki m iędzy P ola

kam i a N iem cam i w  X I  wieku  (Biblioteka Studiów Lednickich. Seria popularno
naukowa).

3. Andrzej M. W yrw a, M ariola Olejniczak. 2009. Lednickie serc pam iątki. Legenda  
i wiersze z  po łow y X IX  wieku, Lednica.

Bajki

Andrzej Sikorski. 2009. Ledna i M ieczek. Tajemnica z  jeziora . Ilustracje: Jarosław Gry- 
guć. Lednica.

A lbum y

1. Andrzej K aszubkiew icz, Jacek W rzesiński, Janusz Górecki, A rkadiusz Tabaka.
2002. Ostrów Lednicki.

2. Andrzej K aszubkiew icz, A ntoni Pelczyk, Zbigniew  W ielgosz. 2003. Wielkopolski 
P ark  E tnograficzny w D ziekanowicach.

3. W ojciech Kujawa. 2009. Takie miejsce. Wielkopolski P ark  Etnograficzny.

Katalogi

40 zabytków. 2009. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji 40-lecia Muzeum pierwszych 
Piastów na Lednicy. Kurator wystawy Janusz Górecki.

Ikonografia i zdjęcia

Andrzej M. W yrw a, W ojciech K ujawa, K am ila W ągrowska. 2009. Lednickie obrazy. 
Ikonografia i zdjęcia ruin Ostrowa Lednickiego od  po łow y X IX  do po łow y X X  wieku (wy
bór). Lednica.

Foldery, informatory, składanki

1. Jerzy Łom nicki. 1978. D er Lednicer Werder (składanka).
2. A ntoni Pelczyk. 1983. W ielkopolski P ark  E tnograficzny  (folder).
3. Janusz Górecki. 1986. W czesnośredniowieczne militaria Ostrowa Lednickiego  (skła

danka).
4. A ntoni Pelczyk. 1986. Wielkopolski P ark  E tnograficzny w  D ziekanowicach  (informa

tor).
5. A ntoni Pelczyk. 1988. G rosspolnischer E tnographischer P ark  (Freilichtmuseum) 

In D ziekanow ice , tłum. S. Błaszczyk (składanka).
6. Jacek W rzesiński. 1989. Odkrywanie O strowa Lednickiego  (składanka).
7. Janusz Górecki, Jacek W rzesiński. 1990. Badania podw odne Ostrowa Lednickiego  

(folder).
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8. A nna W rzesińska, Jacek W rzesiński. 1991. Lednicka nekropola (składanka).
9. Janusz G órecki. 1992. Ostrów Lednicki ein P a last — und Sakralkom plex aus der 

F rühen P iastenzeit (folder).
10. Zofia K urnatow ska . 1992. Ostrów Lednicki the stronghold o f  M ieszko I  (folder).
11. Zofia K urnatow ska . 1992. Ostrów Lednicki g ród  M ieszka I  (folder)
12. A ntoni Pelczyk, M arta R om anow . 1992. Grospolnischer E thnographischer P ark  

In Dziekanow ice  (folder).
13. Jacek W rzesiński. 1992. D er E ntdeckungsverlauf des Ostrów Lednicki (składanka).
14. M ałgorzata F ryza . 1997. Wielkopolski P ark  E tnograficzny  (informator).
15. Janusz Górecki, M ateusz Ł astow iecki. 1997. Lednica 2000  (folder).
16. Teresa K rysztofiak . 1998. G ród P iastow ski w  Gieczu (składanka).
17. M ateusz Ł astow iecki. 1998. Skarby Jeziora Lednica  (składanka).
18. Elżbieta Indycka . 2000. G iecz w  m onarchii p iastow skiej (przewodnik po wystawie; 

tłum. M arta Romanow-Kujawa).
19. D anuta Banaszak, A rkadiusz T abaka . 2001. Ostrów Lednicki (składanka; tłum. 

M arta Romanow-Kujawa).
20. M ałgorzata F ryza . 2001. Wielkopolski P ark  E tnograficzny  (składanka; tłum. M arta 

Romanow-Kujawa).
21. M ałgorzata F ryza . 2003. Wielkopolski P ark  E tnograficzny w D ziekanow icach  (in

formator).
22. Arkadiusz Tabaka, Janusz G órecki. 2003. Ostrów Lednicki. P ow rót do przeszłości 

(folder).
23. Teresa K rysztofiak . 2004. G ród P iastow ski G iecz (folder).
24. Katarzyna R en n . 2004. Lednicki Park Krajobrazowy, w ystaw a przyrodnicza (skła

danka).
25. M ałgorzata F ryza . 2005. Ethnographic P ark  o f  Wielkopolska in D ziekanow ice  (in

formator), tłum. Grzegorz Ciesielski.
26. Janusz G órecki. 2005. Wyspa władców. Ostrów Lednicki.
27. Anna W rzesińska, Jacek W rzesiński. 2005. Czytanie z  kości (folder).
28. D anuta B anaszak , A rkadiusz T abaka . 2006. Ostrów Lednicki (informator). W zno

w ienie 2009 r., (w  jęz. angielskim  i jęz. niem ieckim , 2009 r.).
29. Łukasz K aczm arek (b.r.) ok. 2006. Z  piastow skich archeoczasów. Ostrów Lednicki.
30. Andrzej K aszubkiew icz . 2006. Ostrów Lednicki -  chrzcielnica narodowa  (składan

ka).
31. Teresa K rysztofiak . 2006. G ród P iastow ski G iecz (składanka).
32. D anuta Banaszak, M ateusz Ł astow iecki. 2008. O strów Lednicki. Ceramika Nostra  

(składanka).
33. M ałgorzata F ryza . 2006. Wielkopolski P ark  E tnograficzny w D ziekanow icach  (in

formator). W znow ienie 2008 r.
34. Teresa K rysztofiak . 2008. Giecz. R ezerw at Archeologiczny ,,G ród P ia stow sk i” (in

formator).
35. M arta R om anow  -  K ujaw a . 2008. Świątki, grajkowie, dem ony  ... K olekcja w spół

czesnej plastyki nieprofesjonalnej w  zbiorach W ielkopolskiego Parku Etnograficzne
go (folder).
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36. M arta R om anow  -  K ujaw a . 2009. O powieści świętych figurek. Odsłona druga, w y
stawa. K olekcja ceram iki dewocyjnej w  zbiorach W ielkopolskiego Parku Etnogra
ficznego (folder).

37. Andrzej Kow alczyk, Dariusz Paprocki. 2009. Ostrów Radzim ski. Zapom niany  
G ród na Warcie (informator).

Inne: Janusz Górecki. b.r. W czesnopiastowski zespó ł pałacow y i sakralny O strowa L ed
nickiego  (składanka), Andrzej K aszubkiewicz. b.r. Otton II I  w  Polsce. W ystawa (?), 
Ostrów Lednicki — The visitors path. b.r. (składanka), Ostrów Lednicki — droga zw iedza
nia. b.r. (składanka), Ostrów Lednicki - Besichtigungsweg. b.r. (składanka)

G azeta Lednica

nr 1 maj 1993; nr 2 lipiec 1993; nr 3 sierpień 1993; nr 4 październik 1993; nr 5 grudzień 
1993; nr 1(6) styczeń 1994; nr 2(7) luty 1994; n r 3(8) m arzec 1994; nr 4(9) kw iecień 
1994; nr 5(10) maj 1994; nr 6 /7(11/12) czerw iec, lipiec 1994; nr 8(13) sierpień 1994; nr 
9(14) w rzesień 1994; nr 10/11(15/16) październik 1994; nr 12(17) grudzień 1994; nr 
1/2(18/19) styczeń, luty 1995; nr 3/4(20/21) m arzec, kw iecień 1995; nr 5/6(22/23) maj, 
czerwiec 1995; nr 7/8(24/25) lipiec, sierpień 1995; nr 9/10(26/27) w rzesień, październik 
1995; 11/12(28/29) listopad, grudzień 1995 r.; nr 1/2(30/31) styczeń, luty 1996; nr 
3/4(32/33) marzec, kw iecień 1996; nr 5/6(34/35) maj, czerwiec 1996; nr 7/8(36/37) li
piec, sierpień 1996; nr 9/10(38/39) w rzesień, październik 1996; nr 11/12(40/41) listopad, 
grudzień 1996; nr 1(42) styczeń, m arzec 1997; nr 2(43) kw iecień, maj 1997; nr 3(44) 
czerwiec, lipiec 1997; nr 4(45) sierpień, październik 1997; nr 5(46) listopad, grudzień 
1997; nr 1(47) styczeń, luty 1998; n r 2(48) m arzec, kw iecień 1998; nr 3(49) m aj, czer
w iec 1998; nr 4(50) lipiec, sierpień 1998; nr 5(51) wrzesień, październik 1998; nr 6(52) 
listopad, grudzień 1998; w ydanie specjalne styczeń 1999; nr 1(53) styczeń, luty 1999; nr 
2(54) m arzec, kw iecień 1999; nr 3(55) m aj, czerwiec 1999; nr 4(56) lipiec, sierpień 1999; 
nr 5(57) wrzesień, październik 1999; nr 6(58) listopad, grudzień 1999; nr 1 (59) styczeń, 
luty 2000; nr 2(60) marzec, kw iecień 200; nr 3(61) maj, czerwiec 2000 -  red. M aria 
Chojnacka, M arta Rom anow Kujawa, P iotr K uszczak ; nr 1(62) V, VI, VII 2001; nr 
2(63) VIII, IX, X  2001; nr 3(64) X I, X II, I 2001/2002; nr 4(65) II, III, IV  2002 -  red. 
Katarzyna R enn, A rkadiusz Tabaka, W ojciech Grygorowicz

K alendarz firmowy

W ydano kalendarz firm owy ze zdjęciam i W. Kujawy. K alendarz na rok 2006 z w ido
kiem  W ielkopolskiego Parku Etnograficznego w  D ziekanow icach (w ydany w  2005 r.) 
oraz kalendarz na rok 2006 z O strowem  Lednickim  (wydany w  2005 r.).

Plakaty i afisze na otw arcie w ystaw  oraz organizowane im prezy były projektow ane 
plakaty lub afisze (ryc. 5-7). W  czasie 40 lat zaprojektow ano 90 plakatów  oraz 34 afisze 
prom ujące M uzeum . P lakat i afisz jes t dobrym  przekaźnikiem  inform acji, w pływ a rów 
nież na przekaz wizualny. N a plakatach prom ujących M uzeum  Pierw szych Piastów  na 
Lednicy w ielokrotnie pojaw iają się zabytki: palatium , pektorał czy plakietka lednicka 
z orłem na trwałe zostając w  św iadom ości turystów.
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1.1.5. Forma w ystaw iennicza

W ielkopolski Park Etnograficzny

I. W ystawy czasowe:
W ystawy: 1982 r.
-  w ystaw a pt. „Problem y ochrony drew na zabytkow ego’’
-  w ystaw a rzeźby ludowej Paw ła Brylińskiego przy w spółpracy z M uzeum  N arodo

wym  w  Poznaniu
-  w ystaw a pt. „Sprzęt i narzędzia w  przetwórstw ie zbożow ym ” , m iejsce ekspozycji 

w iatrak typu ,,Paltrak”
-  w ystaw a akwarel T. Szukały pt. „K rajobraz jeziora  L ednica’’
W ystawy 1983 r.
-  ekspozycja pt. „Sprzęt i narzędzia w  przetwórstw ie zbożow ym ” (w  w iatraku typu 

„Paltrak”)
-  w ystaw a pt. „W ielkopolskie garncarstwo ludow e” (eksponaty w ypożyczone z M u

zeum  N arodow ego w  Poznaniu)
W ystawy 1985 r.
-  w ystaw a pt. ,,W iatraki polskie”
-  w ystaw a pokonkursow a pt. „W rażenia z pobytu na Szlaku Piastow skim ”
-  w ystaw a pt. ,,Stąd nasz ród” w  Tarnowie Podgórnym  
W ystawy 1990
-  w ystaw a pt. „Pow ozy z kolekcji B. Łow ińskiego”
-  w ystaw a pt. „Zabaw y i zabaw ki dziecięce”
W ystawy 1991
-  w ystaw a pt. ,,W spółczesna sztuka ludow a Pałuk”
W ystawa 1992
-  w ystaw a pt. „Im agines M iraculosae. W ielkopolskie M adonny”
W ystawy 1993 r.
-  w ystaw a pt. „Czepce w ielkopolskie”
W ystawy 1994 r.
-  w ystaw a pt. „O powieści św iętych figurek” (kolekcja ceram iki kultowej -  dzieło 

J. O rczykowskiego” .
W ystawa 1995 r.
-  w ystaw a pt. „R ysunek i m alarstwo M ałgorzaty C zerniawskiej”
W ystawy 1997 r.
-  w ystaw a pokonkursow a pt. ,,Św. W ojciech”
-  w ystaw a pt. „O pow ieści św iętych figurek” w ypożyczona do M uzeum  Ceramiki 

w  Bolesławcu
W ystawa 2000 r.
-  w ystaw a pt. „R zeźba Stanisława Zagajew skiego”
W ystawa 2001 r.
-  w ystaw a pt. ,,W  naw ie i zakrystii”
W ystawa 2003
-  w ystaw a pt. „Papież, K ościuszko i inni. W  ludowej galerii w ielkich Polaków ”
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W ystawy 2004 r.
-  w ystaw a pt. ,,Na m ary go w łożą ... Śmierć w  dawnej społeczności w iejskiej” 
W ystawy 2005 r.
-  w ystaw a pt. ,,Józef Chełm owski -  K aszuba i obyw atel w szechśw iata” w e w spół

pracy z M uzeum  Zachodnio-Kaszubskim  w  Bytowie
W ystawa 2008 r.
-  w ystaw a pt. „Św iątki, grajkowie, d e m o n y .” (ryc. 8)
W ystawa 2009 r.
-  w ystaw a pt. „O pow ieści św iętych figurek” (O dsłona druga); (ryc. 9)

II. W ystawy stałe (obiekty etnograficzne w  W ielkopolskim  Parku Etnograficznym ) udo
stępnione do zwiedzania:

A. W ieś
1. Zagroda z Lubczynka (pn. W ielkopolska)

-  chałupa (XVIII w .), m. Lubczynek, gm. Rogowo, woj. bydgoskie, obiekt udo
stępniony: 23.06.1990 r.

-  budynek inw entarski, m. Chm ielinko, gm. Lwów ek Wlkp.
2. Kuźnia ze Skrzetusza (XVIII/XIX w.), m. Skrzetusz, gm. Ryczywół, 

pn. W ielkopolska, data przyjęcia do M uzeum  16.08.1993 r.
3. Zagroda z W olicy, wsch. W ielkopolska

-  chałupa (1841 r.)
-  spichlerz
-  budynek inw entarski
-  stodoła

4. Zagroda z D obrca (XIX w.), wsch. W ielkopolska
-  chłupa (1882 r.), obiekt udostępniony: 1989 r.
-  stodoła
-  budynek inw entarski

5. Chałupa kom ornika z Godziesz W ielkich (1895), wsch. W ielkopolska, data 
przyjęcia do M uzeum : 1977 r.

6. Zagroda z Ołoboku
-  chałupa (I poł. XIX w.), pd. -  wsch. W ielkopolska, data przyjęcia do M uzeum: 

1976 r.
7. Chałupa podcieniowa - karczm a z Sokołowa Budzyńskiego (koniec XVIII w ) ,  

pn. W ielkopolska, m. Sokołowo Budzyńskie, data przyjęcia do M uzeum : 1973 r., 
obiekt udostępniony jako  pom ieszczenie ekspozycji czasowych: 1981 r.

8. Zagroda z G oździna (I poł. XIX w .), zach. W ielkopolska
-  chałupa (1815 r.), data przyjęcia do M uzeum : 1976 r.
-  stodoła
-  stajnia z oborą

9. Chałupa ze Zdroju (1602 r.), zach. W ielkopolska, m. Zdrój, data przyjęcia do
M uzeum : 4.06.1990 r., udostępniono ekspozycję „W arsztat szewca” - od 2002 r.
do 2006 r.

10. K ościół (1719 r.), pd.-wsch. W ielkopolska, m. W artkowice, udostępniono zw ie
dzającym: 9.11.2001 r.
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11. Zagroda z Gaju
-  chałupa (XIX w.), m. Gaj, śr. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum: 

20.02.1990 r., udostępniono zwiedzającym: 1999 r.
12. Zagroda z Sulm ierzyc (pd. Wielkopolska)

-  chałupa (1750), data przyjęcia do muzeum: 27.12.1989 r., udostępniono zw ie
dzającym: 1997 r.

-  budynek inwentarski
13. Zagroda z Dzierżanow a (pd. Wielkopolska)

-  chałupa (1840 r.), m. Dzierżanów, udostępniono zwiedzającym: 1997 r.
-  budynek inwentarski
-  stodoła

14. Zagroda ze Sławna -  Żylic (śr. Wielkopolska)
-  chałupa (1844 r.), udostępniono zwiedzającym: 1991 r.

15. Zagroda z Pakosław ia (zach. Wielkopolska)
-  chałupa (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum:1983 r., udostępniono zwiedza

jącym: 2002 r.
-  budynek inwentarski (2 poł. XIX w.)
-  stodoła

16. Zagroda hazacka z Zielonej W si (pd.-zach. Wielkopolska)
-  chałupa (2 poł. XIX w.)

17. M łyn w odny z W ierzenicy (koniec XIX w.), śr. Wielkopolska, udostępniono 
ekspozycję pt. ,,Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego” - 
12.06.2003 r.

18. W iatrak z Trzuskołonia typu „holender” (1810 r.), śr. Wielkopolska, data 
przyjęcia do Muzeum: 1977 r.

19. Zagroda olęderska z Nowego Tom yśla, zach. Wielkopolska
-  chałupa (1823 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1986 r., udostępniono zwiedza

jącym: 1999 r.
-  budynek inwentarski
-  stodoła (2 poł. XIX w.)

20. Zagroda ze Starej Krobi, pd. Wielkopolska
-  budynek mieszkalny (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.
-  budynek inwentarski (I poł. XIX w.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.
-  stodoła (1843 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.

B. Zespół dworski
21. K aplica z Otłoczyna (1765 r.), Kujawy, data przyjęcia do Muzeum:1978 r.
22. D w ór ze Studzieńca, pn. Wielkopolska
23. Spichlerz z M ikołajew ic (XVIII/XIX w .), pd. -w sch . Wielkopolska, data przyję

cia do Muzeum: 1978 r.

III. Wystawa (obiekt etnograficzny w  Rogierówku) udostępniony do zwiedzania:
W iatrak typu „holender” (1908 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1984 r.

IV. Dawniej udostępniano zespół m łynarski w  M oraczewie.
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V. Stoisko inform acyjne (2003 r., 2008 r., 2010 r.) przygotowyw ane przez etnografów  
na targi turystyczne TO U R SALON.

1.1.6. Form a pocztowa

M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy

W ysyłano zaproszenia na otwarcie w ystaw , organizowane im prezy i konferencje, w y
syłano rów nież życzenia świąteczne i noworoczne. W ydawano i w ysyłano karty pocztowe 
prom ujące poszczególne oddziały M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy. U trzym yw a
no kontakty listowe, m ailow e i telefoniczne z osobam i w spółpracującym i z M uzeum.

1.1.7. Spotkania

W ielkopolski Park Etnograficzny 

Spotkania naukowe:
-  O gólnopolska K onferencja Skansenowska na terenie M uzeum  od 31 sierpnia do 

2 w rześnia 1982 r.
-  W  1983 r. zorganizow ano w  M uzeum  spotkanie przedstaw icieli w ielkopolskich pla

ców ek skansenowskich i m uzeów  etnograficznych na temat: „O rganizacja ekspozycji 
i jej upow szechnianie” .

-  W  2004 r. odbyła się konferencja pt. „M uzea na otwartym  pow ietrzu - problem 
ochrony i rekonstrukcji dawnej architektury” .

-  U dział w  sesji terenowej M iędzynarodowej K onferencji pt. ,,Ryby -  K ultura - Śro
dow isko w  świetle badań A rcheoichtiologicznych, E tnograficznych i H istorycznych, 
która odbyw ała się na terenie W PE oraz zorganizowanie wystaw y plenerowej: 
pt. „Rybołów stw o na Pojezierzu W ielkopolskim . Tradycyjne sprzęty i techniki rybac
kie” (2009 r.).

Spotkania:
-  plener rzeźbiarzy ludow ych (prace eksponowano na Szlaku Piastow skim  w  Lednogó

rze) -  1978 r.
-  przygotowanie inscenizacji życia dawnej w si (ożyw ienie skansenu) dla uczestników  

światowego kongresu „Interastm a 95”
-  wykład z zakresu plastyki ludowej dla am erykańskich studentów  Letniej Szkoły A r

cheologicznej (,,Slavia Projekt” , 1999 r.)
-  zorganizowano zam kniętą im prezę folklorystyczną dla gości Pałacu w  Krześlicach 

(2000 r.)
-  zorganizowano zam kniętą im prezę folklorystyczną dla dyplom atów  akredytowanych 

w  Polsce (2000 r.)
-  im preza plenerow a dla uczestników  IV Światowego Z lotu M łodzieży Polonijnej „O r

le Gniazdo 2003”
-  lekcje m uzealne prow adzone w  2009 r.: tem atyka lekcji: „Jak dawniej budow ano” ; 

„Praca kow ala w  kuźni” ; „M łynarstwo w  W ielkopolsce” ; „Jak dbano o higienę na w si 
w ielkopolskiej na przełom ie XVIII i X IX  w .” ; „D w ór szlachecki w  W ielkopolsce
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i kultura szlachecka na przełom ie XVIII i XIX w. na przykładzie kopii dw oru ze Stu- 
dzieńca” ; „Tradycyjne gry i zabaw y” ; „Co to jes t m uzeum ?” ; „Św iątki, grajkowie, 
demony —  czyli ludow ych rzeźbiarzy opow ieści o dawnej w si” ; „Co gospodyni cho
w ała w  skrzyni?” ; „Co gospodyni chow ała w  skrzyni?” ; „D om ow i opiekunow ie” ; 
„K onserw acja zabytków  drew nianych” . Lekcje m uzealne m ożna zam awiać telefo
nicznie i przez Internet. Pom im o szerokiego zakresu tem atycznego ilość zam ów io
nych lekcji je s t niew ielka - w 2009 r. przeprowadzono 13 lekcji. W ynika to, przede 
wszystkim, z m iejsca lokalizacji M uzeum  (oddalenie od dużych m iast) oraz braku za
plecza czyli pom ieszczeń do ich prow adzenia szczególnie zimą.

Im prezy cykliczne:
-  im preza folklorystyczna „Żyw y Skansen” (23 edycja); (ryc. 10)
-  im preza folklorystyczna „Pożegnanie Lata” (10 edycja)
-  „M arzanna” (kilkadziesiąt edycji)
-  procesja Bożego Ciała (12 edycja)
-  M ajów ka nad Lednicą (8 edycja)
-  M atki Boskiej Zielnej (6 edycja)
-  „D zień D ziecka” (5 edycja); (ryc. 11)
-  Festiw al bajek, baśni, legend i podań (2004 r., 2005 r., 2006 r.)
-  Inne:

■ od 1997 r., rozstrzygany je s t przez p. Stanisławę Łowińską, konkurs poetycki 
„O koronę W ierzbową" (13 edycji)

■ warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem rzeźbiarza Piotra Staszaka (2 edycje)
■ im preza folklorystyczna, pt. „Piekarska sobota” (2004 r.)
■ w  czasie w eekendów  ożyw ianie ekspozycji poprzez w prowadzanie na teren W PE 

tw órców  bądź rzem ieślników  (2004 r., 2005 r., 2007 r.)
■ interaktywna im preza plenerow a dla dzieci poznańskiego przedszkola „Przyjaciele 

W łóczykija” (2004 r.)
■ inscenizacja zw yczajów  zw iązanych z Poniedziałkiem  W ielkanocnym  „W ielka

nocne N iedźw iedzie” (2004 r.)
■ inscenizacja pasterskiego zw yczaju związanego z Zielonym i Świątkam i (ważenie 

sm olarzy i król pasterzy), (2004 r.)
■ interaktywne w arsztaty etnograficzne dla m iędzynarodowej grupy licealistów  (A n

glicy, H olendrzy, W ęgrzy, Polacy), (2004)
■ współorganizow ano „Jarm ark pszczelarski” (2005 r.)
■ cykl odczytów  na tem at ochrony kultury materialnej oraz m uzealnictwa
■ liczne wykłady, odczyty, prelekcje dla uczniów , studentów, członków  Towarzy

stwa M iłośników  Pobiedzisk, dla PTTK -u z G niezna
■ interaktywna im preza plenerow a dla przedszkolaków  z „Nasze Przedszkole” 

w Gnieźnie
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1.1.8. Zwiedzanie

M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy

Frekw encja została uw zględniona od 1972 r. D o 1982 r. brano pod uw agę liczbę 
zw iedzających O strów  Lednicki i „M ały Skansen” . W ielkopolski Park Etnograficzny udo
stępniono w  czerw cu 1982 r., ale dopiero od 1983 r. zaczęto wpisyw ać frekwencję do do
kum entów  K-02. Od 1985 r. podaw ano frekwencję z O strowa Lednickiego i „M ałego 
Skansenu, W ielkopolskiego Parku Etnograficznego oraz z Rezerw atu A rcheologicznego 
w  G ieczu, który został w łączony w  strukturę organizacyjną M uzeum  w  1984 r. W  doku
m entach K -02 frekw encja dotycząca R ezerw atu A rcheologicznego w  Grzybowie podana 
je s t tylko w  2008 r., brak system atyczności w  podaw aniu frekwencji uniem ożliw ia w li
czenia jej do ogólnej frekwencji M uzeum.

W  latach 1976-1977 zauw ażono duży w zrost liczby zw iedzających co m ogło mieć 
zw iązek z działalnością ekspozycyjną M uzeum  (otwartą w  1976 r. w ystaw ą archeolo
giczną w  spichlerzu z M ajkowa) (ryc. 12 -13). Znaczny spadek frekw encji zanotowano 
w  1978 r. stawiano w ów czas zadaszenie nad palatium  i praw dopodobnie nie udostępniano 
w yspy zwiedzającym . Ożywienie działalności w ystawienniczej na przełom ie 1987 i 1988 
r. m ogło spowodować w zrost liczby turystów  przybyw ających do M uzeum . W  następnych 
latach frekwencja kształtuje się na stałym poziom ie, zauw ażalny jes t jednak spadek fre
kw encji w  1990 r. i znaczny jej w zrost w  latach: 1997 i 2007. Zauw ażono w zrost fre
kw encji w  latach, w  których na terenie M uzeum  odbywały się uroczystości Jubileuszowe. 
Zaobserw owano, rów nież, że w  tym czasie pojaw iło się więcej notatek prasowych. W y
raźny w zrost frekwencji w  1997 r. m ożna pow iązać z Jubileuszem  1000-lecia śm ierci św. 
W ojciecha, natom iast w zrost frekwencji w  2007 r. z tym , że M uzeum  otwarte było, aż do 
16 listopada a w ycieczki szkolne były dofinansow ane z M inisterstw a Szkolnictwa.

Rok Ol WPE Giecz Ogółem

1972 18.883
1973 31.106
1974 34.800
1975 29.439
1976 50.000
1977 53.000
1978 4.852
1979 30.512
1980 38.404
1981 26.104
1982 33.470
1983 35.854 18.542 54.396
1984 36.482 24.998 61.480
1985 62.035 2.951 64.986
1986 49.353 | 44.291 2.624 96.268
1987 115.691 3.229 118.920
1988 124.768 3.883 128.651
1989 111.021 2.979 114.000
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1990 85.235 1.863 87.098
1991 103.497 2.298 105.795
1992 111.988 1.585 113.573
1993 67.714 38.566 2.530 108.810
1994 68.490 40.200 2.597 111.287
1995 72.444 42.263 2.153 116.860
1996 65.701 43.965 2.616 112.282
1997 71.669 50.948 2.213 124.830
1998 58.200 47.434 2.001 107635
1999 62.389 42.651 1.951 106991
2000 67.404 39.203 3.397 110.004
2001 57.363 50.352 2.720 110.435
2002 52.475 42.367 2.627 97.469
2003 56.829 48.988 3.095 108.912
2004 63.160 44.028 1.864 109.052
2005 60.564 48.848 2.007 111.419
2006 64.637 40.534 3.355 108.526
2007 71.581 48.925 3.270 123.776
2008 59.065 46.573 2.160 107.798
2009 63.989 44.597 1.622 110.208

Ryc. 12. Frekwencja 1972 r. -  2009 r.
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W ielkopolski Park Etnograficzny odw iedził Jego K rólew ska W ysokość książę Kentu. 
W yspę O strów  Lednicki odwiedziło w iele znanych osób ze świata nauki, K ościoła, 

polityki i adm inistracji państwowej m.in.: w  1936 r. Prym as Polski kard. A ugust H lond; 
Prezydent Rzeczypospolitej Polski -  prof. Ignacy M ościcki; w  1965 r. Prym as Polski kard. 
Stefan W yszyński, prof. Józef K ostrzewski -  archeolog, m uzeolog; dw ukrotnie w  1976 
i 1978 prof. H enryk Jabłoński -  przew odniczący Rady Państwa; w  1976 r. Edward Gierek
-  I sekretarz KC PZPR, prof. Gerard Labuda, prof. Henryk Łowm iański, prof. W iktor Zin
- G eneralny K onserw ator Zabytków ; w  1986 r. prof. K azim ierz Żygulski -  M inister K ul
tury i Sztuki,prof. Zbigniew  G ertych -  w iceprezes R ady M inistrów ; w  1987 r. Irena Sze- 
w ińska -  lekkoatletka, prof. W itold H ensel -  archeolog; w  1988 r. Prym as Polski kard. 
Józef G lemp, gen. W ojciech Jaruzelski -  przew odniczący R ady Państwa, I sekretarz KC 
PZPR, dr K azim ierz B arcikow ski -  zastępca przew odniczącego R ady Państw a; w  1990 r. 
prof. A leksander G ieysztor -  prezes PA N, historyk, uw ażany za jednego z najw ybitniej
szych polskich naukow ców  II poł. XX wieku, w  2009 r. Grzegorz Schetyna W iceprem ier 
i M inister Spraw W ewnętrznych.

1.1.9. Form a upom inkowa

M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy

W ydawane są różnego rodzaju gadżety zw iązane z M uzeum  oraz stemple (pieczątki 
okolicznościowe) zw iązane O strowem  Lednickim  i W ielkopolskim  Parkiem  Etnograficz
nym.

N agrody i wyróżnienia:
1. I -  nagroda za pracę doktorską pt. G ród na Ostrowie Lednickim  przyznana w  1999 r. 

przez Fundację B rzeskich przy Poznańskim  Towarzystw ie Przyjaciół Nauk.
2. 22 edycja konkursu na W ydarzenie M uzealne R oku -  Sybilla 2001 w  kategorii w y

stawy etnograficzne, za  organizację stałej ekspozycji kościoła z W artkowic, otrzymał 
W ielkopolski Park E tnograficzny oddział M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy 
wyróżnienie podpisane przez ówczesnego M inistra K ultury -  A ndrzeja Celińskiego.

3. Izabella 2001 - wyróżnienie w  kategorii, działalność wydawnicza, przyznano pracy 
naukowej A ntoniego Pelczyka pt. Wielkopolski P ark  Etnograficzny. M iędzy trady
cyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną.

4. N agrodę główną konkursu Izabella 2003
-  w  kategorii działalność w ydaw nicza za album  pt. Wielkopolski P ark  E tnograficzny  

w D ziekanowicach
-  w  kategorii w ystaw  za ekspozycję pt. Ostrów Lednicki. P ow rót do przeszłości.

5. Turystyczna P erła W ielkopolski 2004  -  tytuł przyznany w  w yniku plebiscytu czytel
n ików  „G łosu W ielkopolskiego” (Gród Piastow ski w Gieczu).

6. A m basador Pow iatu Sredzkiego 2005  -  tytuł przyznany przez K apitułę Pow iatu 
Średzkiego za zasługi w  prom ocji pow iatu w  dziedzinie turystyki (G ród Piastow ski 
w Gieczu)

7. XV Ogólnopolski Przegląd K siążki K rajoznawczej i Turystycznej podczas Targów  
R egionów  i Produktów  Turystycznych T O U R  SA LO N  2006 -  II m iejsce w  kategorii 
inform atory krajoznaw cze i foldery.
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8. Izabella 2007 -  II nagroda w kategorii ochrony zabytków  za now e zadaszenie nad 
reliktam i w czesnorom ańskiego palatium  na  O strowie Lednickim.

9. W ydarzenie M uzealne R oku -  Sybilla 2009 nom inacja w  kategorii wystaw y etno
graficzne dla M uzeum  Pierwszych Piastów  na  Lednicy za organizację w ystaw y O po
w ieści św iętych figurek O dsłona II. K olekcja ceram iki dewocyjnej w  zbiorach W iel
kopolskiego Parku Etnograficznego.

10. Izabella 2009 -  I nagroda w  konkursie na „N ajciekawsze W ydarzenie M uzealne R o
ku” w  kategorii Działalność N aukowa, K onserw atorska i D okum entacji Zbiorów  dla 
M uzeum  Pierwszych P iastów  na  Lednicy za w ielodyscyplinarny program  badaw czy 
zabytków  kultu  religijnego z O strowa Lednickiego „M uszla Św. Jakuba Relikwiarz 
D rzew a Świętego (stauroteka)” .

11. Izabella 2009 -  I nagroda w  konkursie na „N ajciekaw sze W ydarzenie M uzealne R o
ku” w  kategorii Działalność Edukacyjna, Prom ocyjna, M arketingow a dla M uzeum  
Pierwszych Piastów  na Lednicy za stronę internetową M uzeum  Pierwszych Piastów  
na  Lednicy.

1.2.1. A nkieta

Badanie w izerunku w ewnętrznego i zew nętrznego M uzeum

Badania przeprowadzono w  celu analizy w izerunku w ewnętrznego, czyli odpowiedzi 
na  pytanie jak  instytucja postrzegana je s t przez pracow ników  oraz analizy w izerunku ze
wnętrznego, uw zględniając w  badaniach otoczenie opiniotw órcze nauczycieli i w ycho
wawców.

A nkietę dotyczącą w izerunku M PP na Lednicy rozdano wszystkim  pracow nikom  za
trudnionym  w  M uzeum  (wg listy pochodzącej z kadr). Badania przeprowadzono w  maju 
2008 roku. A nkietę otrzym ało 86 osób, odpow iedziało na nią 30 pracowników. Taką samą 
ankietę otrzym ali nauczyciele z pobliskich szkół: w  Lednogórze, Owieczkach, Czernieje
w ie i Pobiedziskach. Badania prow adzono w  lutym 2009 r. A nkietę w ypełniło 75 respon
dentów.

Tylko 30 pracow ników  M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy skorzystało 
z m ożliw ości w ypow iedzenia się na  tem at instytucji, w  której pracują w ypełniając ankietę, 
której w ystarczyło pośw ięcić 3 min. M uzeum  w  oczach pracow ników  jes t instytucją kon
serwatywną, statyczną przede w szystkim  nie posiadającą funduszy (ryc. 14). Instytucja 
w  w yobrażeniu pracow ników  jes t użyteczna, dbająca o środowisko naturalne, zatrudniają
ca kom petentnych ludzi oraz dbająca o interesy regionu i społeczności lokalnej. M uzeum  
posiada w izerunek instytucji dbającej rów nież o jakość obsługi klienta i raczej posiadają
cej poparcie władz. N a osi 7 i 11 zaznaczano pkt. 0, zatem  te dwie odpow iedzi pozostają 
neutralne.

Inaczej przedstaw ia się w izerunek zew nętrzny M uzeum  (ryc. 15), je s t on wyraźnie 
pozytywny. N auczyciele stwierdzili, że instytucja je s t użyteczna, dba o interesy regionu 
i społeczności lokalnej, dba o środowisko naturalne, posiada poparcie w ładz, zatrudnia 
kom petentnych ludzi, dba o jakość obsługi klienta je s t w iarygodna i solidna. Instytucja 
spostrzegana je s t rów nież jako now oczesna, dynam iczna, dysponująca kapitałem . W izeru
nek zew nętrzny M uzeum  z w izerunkiem  w ewnętrznym  pokryw a się na  osi 5 i 7.
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Ryc. 14. Wizerunek wewnętrzny MPP na Lednicy
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Badanie w izerunku M uzeum  Pierwszyeh Piastów na Lednicy
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Ryc. 15. Wizerunek zewnętrzny MPP na Lednicy
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System identyfikacji w izualnej M PP na Lednicy

W izualny system  identyfikacji firmy 
Elem enty tożsam ości firmy:
1. Symbol firmowy (ryc. 16)

-  znak firmowy
-  logotyp firmowy

Ryc. 16. Symbol firmowy

2. D ruki firmowe:
-  papier firmowy

3. Stemple
4. U biór pracow ników
5. Inform acja w izualna

-  tablice informacyjne zew nętrzne
-  tablice informacyjne wewnętrzne
-  tabliczki informacyjne (przy/na drzwiach)

6. O pakowania
7. W ystrój stoisk targow ych

Pozaw izualne elementy:
1. Sposób przyjm ow ania rozm ów  telefonicznych
2. Jednolity standard opieki nad klientam i

Identyfikacja otoczenia, na które chcem y oddziaływać:

Grupy otoczenia M uzeum
A) O toczenie wewnętrzne:

1. D yrektor M uzeum
2. Pracow nicy wraz z rodzinam i

B) O toczenie zew nętrzne (użytkownicy dóbr i usług):
1. Lokalna społeczność
2. Zwiedzający goście
3. Konkurenci

C) O toczenie opiniotw órcze (osoby i instytucje kształtujące opinię publiczną)
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1. Osobistości życia publicznego
2. U czelnie i szkoły
3. U czniow ie i studenci
4. D oradcy z zewnątrz
5. D ostaw cy usług
6. Nauczyciele
7. W ładze lokalne
8. Środki masowego przekazu
9. D ziennikarze
10. Publicyści

Komentarz

1. Dużym zainteresowaniem  w śród dziennikarzy cieszy się bogata oferta kulturalna M u
zeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy (w ystawy, im prezy plenerowe, uroczystości) 
oraz naukow a (publikacje, konferencje naukowe).

2. Oferta kulturalna je s t przeznaczona dla w szystkich grup społecznych.
3. W izerunek medialny, czyli to co m edia o nas piszą je s t pozytywny.
4. Po dokonaniu porów nania dw óch obrazów: obrazu w łasnego (własny obraz organiza

cji) z obrazem  obcym (obraz organizacji na zew nątrz), stwierdzono niezgodność m ię
dzy tym i obrazami. Obraz obcy je s t obrazem  lepszym niż nasz obraz w łasny, czyli 
m ów iąc prościej m yślą o nas lepiej niż m y to widzimy.

5. N aw iązane kontakty ze środowiskam i opiniotw órczym i nie tylko w pływ ają na po
w staw anie licznych publikacji naukow ych ale, przede w szystkim  budują renom ę tej 
instytucji.

6. Frekw encję, na którą m ają w pływ  dw a czynniki: oferta M uzeum  oraz sytuacja m ate
rialna społeczeństwa, m ożna podnieść tylko przez system atyczne i celowe działania
prom ocyjne oraz stworzenia now ych m ożliw ości funkcjonowania M uzeum . W ybu
dowanie sal dydaktycznych pow inno stanowić priorytet, poniew aż otoczenie na które 
głównie oddziałujem y, w pływ ające na frekwencję M uzeum , to przede w szystkim 
uczniow ie i nauczyciele. Obecna sytuacja czyli brak bazy dydaktycznej w pływ a nie
korzystnie na w izerunek tej instytucji.

7. Brak opracowanej strategii w izerunkowej. Opracowanie takiej strategii spowoduje 
działania świadom e, zaplanowane i długotrwałe. Obecne działania są chaotyczne 
i w yrywkow e bez konkretnego zaplanowanego działania co zm niejsza siłę oddziały
w ania na opinię oraz zainteresowanie otoczenia względem  naszej instytucji.
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4. Plany roczne i sprawozdania z ich w ykonania za 1972 r. (prelim inarz, plan m erytorycz

ny)
5. Plany roczne i sprawozdania z ich w ykonania za 1973 r. (prelim inarz, plan m erytorycz

ny)
6. Plany roczne i sprawozdania z ich w ykonania za 1974 r. (prelim inarz, plan m erytorycz

ny)
7. P lany roczne i sprawozdania z ich w ykonania za  1975-1980 r. (archeologia)
8. P lany roczne i sprawozdania z ich w ykonania za  1975-1980 r. (m erytoryczne)
9. R ada M uzealna (sprawozdania za 1981 r., p lan na 1982 r.)
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10. Rada M uzealna (sprawozdania za  1982 r., p lan na 1984 r.)
11. Rada M uzealna (sprawozdania za  1984 r., p lan na 1986 r.)
12. Rada M uzealna (sprawozdania za  1986 r., p lan na 1988 r.)
13. Rada M uzealna (sprawozdania za  1988 r., p lan na 1989 r.)
14. Rada M uzealna (sprawozdania za  1990 r., p lan na 1991 r.)
15. Rada M uzealna (sprawozdania za  1991 r., p lan na 1992 r.)
16. Rada M uzealna (sprawozdania za  1992 r., p lan na 1993 r.)
17. Rada M uzealna (sprawozdania za  1993 r., p lan na 1994 r.)
18. Rada M uzealna (sprawozdania za  1994 r., p lan na 1995 r.)
19. Rada M uzealna (sprawozdania za  1995 r., p lan na 1996 r.)
20. Rada M uzealna (sprawozdania za  1996 r., p lan na 1997 r.)
21. Rada M uzealna (sprawozdania za  1997 r., p lan na 1998 r.)
22. Rada M uzealna (sprawozdania za  1998 r., p lan na 1999 r.)
23. Rada M uzealna (sprawozdania za  1999 r., p lan na 2000 r.)
24. Rada M uzealna (sprawozdania za  2000 r., p lan na 2001 r.)
25. Rada M uzealna (sprawozdania za  2001 r., p lan na 2002 r.)
26. Rada M uzealna (sprawozdania za  2002 r., p lan na 2003 r.)
27. Rada M uzealna (sprawozdania za  2003 r., p lan na 2004 r.)
28. Rada M uzealna (sprawozdania za  2004 r., p lan na 2005 r.)
29. Rada M uzealna (sprawozdania za  2005 r., p lan na 2006 r.)
30. Rada M uzealna (sprawozdania za  2006 r., p lan na 2007 r.)
31. Statystyczne opracow ania końcow e za okresy roczne 1976-1992 (K-02)
32. Statystyczne opracow ania końcow e za okresy roczne 1993-2001 (K-02)
33. Statystyczne opracow ania końcow e za okresy roczne 2002-2005 (K-02)
34. Sprawozdania z działalności W PE oddz. M uzeum  Pierw szych P iastów  na Lednicy

za rok 2008.
35. Sprawozdania z działalności W PE oddz. M uzeum  Pierw szych P iastów  na Lednicy

za rok 2009.

Image Analysis and Promotion of the Museum of the First Piasts at Lednica

So far the Museum of the First Piasts at Lednica has not been the subject of public relations re
search in the scope of image analysis and promotion. The lack of published information on the 
issue induced the author to make an attempt to answer the question how the image of the Museum 
of the First Piasts at Lednica is being shaped. Both the inner perception, that is how an institution 
is perceived by the employees, and the outer one, connected with the social environment of given 
institution, has been taken into account during the research. Solution to the mentioned problems 
seems essential from the point of view of further cultural and promotional undertakings that the 
Museum is engaged in.
Nine forms out of the range of public relations activities (press, television, radio, publishing, exhi
bitions, postal service, meetings, visiting, gift shopping) have been analysed. It showed that the 
rich cultural offer of the Museum of the First Piasts at Lednica (expositions, open-air events, cele
brations) as well as the scientific one (publications, conferences) are very popular with the journal
ists. The cultural offer is intended for all social groups. The media image, meaning: what is writ
ten, said and showed about the Museum, is positive. Having compared the own image (own image 
of an organization) to the one of the strangers (how the organization is viewed from the outside), 
one can observe certain inconsistency: others value the Museum higher than its workers dare to
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think. Established contacts with the opinion-forming circles not only result in many academic pub
lications but first of all build reputation of the institution.
Drawing up the image strategy, which is being taken under consideration, will ensure the inten
tional, scheduled and long-lasting activities. Ventures without the worked out strategy are chaotic, 
random and fragmentary. Hence the influence on the public opinion as well as interest in the Mu
seum may deteriorate.

Fig. 1. The survey form concerning the image of the Museum of the First Piasts at Lednica
Fig. 2. The table o f press notes and the list of magazines
Fig. 3. The quantitative analysis of press notes
Fig. 4. The qualitative analysis of press notes
Fig. 5. Posters from the 1970. and 1980.
Fig. 6. Posters from 2009 
Fig. 7. Posters from 2009
Fig. 8. The temporary exhibition entitled: “Folk Religious Figures, Folk Musicians, Demons...” 

(photograph by W. Kujawa)
Fig. 9. The temporary exhibition entitled: “The Tales of the Holy Figures”. The second scene 

(photograph by W. Kujawa)
Fig. 10. “The Living Skansen” -  a folk event (photograph by W. Kujawa)
Fig. 11. “Children’s Day” -  event (photograph by W. Kujawa)
Fig. 12. The visitors’ number between 1972 and 2009 
Fig. 13. The attendance in the Museum of the First Piasts at Lednica 
Fig. 14. The inner image of the Museum of the First Piasts at Lednica 
Fig. 15. The outer image of the Museum of the First Piasts at Lednica 
Fig. 16. The logo



Analiza ilościowa notatek prasowych

0
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Analiza jakościowa notatek prasowych
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Ryc. 5. Plakaty lata 70-80 te XX wieku



Ryc. 6. Plakaty 2009 r.



Ryc. 7. Plakaty 2009 r.



Ryc. 9. Wystawa czasowa pt. „Opowieści świętych figurek”. Odsłona druga 

(fot. W. Kujawa)



Ryc. 10. Impreza folklorystyczna „Żywy Skansen” (fot. W. Kujawa)

Ryc. 11. Impreza ,,Dzień Dziecka” (fot. W. Kujawa)


