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REZERW AT ARCH EOLO G ICZNY —  G RZYBOW O GRÓD

Od co najmniej 10 lat słychać o badaniach archeologicznych na grodzie w czes
nośredniowiecznym  w Grzybow ie pod W rześnią prow adzonych przez grupę archeo
logów entuzjastów , którym  przew odzi Pan O lgierd Brzeski, potom ek dawnych wła
ścicieli m ieszkający na stałe w Kanadzie.

Pan O. Brzeski, którego sentyment do tego m iejsca je s t zupełnie zrozum iały, jeszcze 
w okresie m iędzyw ojennym  opublikow ał w periodyku archeologicznym  interesujący 
artykuł o grodzie. Obecnie nie szczędzi on pieniędzy na badania prow adzone od tylu 
lat w Grzybowie.

To czego dokonano w tym czasie, m iędzy innymi w zakresie uzyskania cennych 
inform acji na tem at osadnictw a i chronologii, je s t sporym  dorobkiem  ekipy archeolo
gów tam  działających. Pozyskano rów nież wiele cennych zabytków archeologicznych 
(ok. 2000) o dużej wartości poznawczej. W  oparciu o tę kolekcję zorganizow ano kilka 
wystaw prezentujących osiągnięcia badaw cze na grodzie w Grzybowie.

Istotnym  m om entem  w dziejach ekspedycji archeologicznej w Grzybowie było 
powołanie Fundacji Brzeskich, przy Poznańskim  Tow arzystw ie Nauk, której zadaniem  
je s t m.in. finansow anie badań.

Przew odniczącym  Fundacji je s t każdorazow o prezes PTPN, a członkam i Zarządu 
przedstaw iciele Komisji PTPN. Obecnie prezesem  zarządu Fundacji je s t p. prof, dr 
hab. A licja Karlow ska-K am zow a, skarbnikiem  —  doc. dr hab. Stanisław Kurnatowski, 
członkam i Zarządu —  prof, dr hab. Hanna Koćka-Krenz oraz prof, dr hab. Zofia 
H ilczer-K um atow ska, która rów nież je s t przew odniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego 
funkcjonującego od 15 lat w M uzeum  na Lednicy.

Dużą pom oc w  finansowaniu badań w Grzybowie św iadczą władze sam orządow e 
W rześni z Burm istrzem  na czele. W ym ownym  tego dow odem  stało się podarowanie 
przez Gminę W rześnia na rzecz Fundacji budynku na bazę badaw czą ekspedycji w yko
paliskowej.

Grodzisko w Grzybowi, należało od szeregu lat do Spółdzielni Produkcji Rolnej 
W ódki —  Grzybowo. Zgodnie z profilem  gospodarstwa, nastaw ionego na produkcję, 
w nętrze grodu było w ykorzystyw ane rolniczo, co pow odow ało niszczenie warstw  kul
turowych i wielu cennych obiektów. Ta sprzeczność interesów, mimo chęci współpracy, 
była siłą rzeczy konfliktogenna i ograniczała działalność obu stron.

Jesienią 1997 roku (wrzesień) z inicjatywy ówczesnego W ojewody Poznańskiego 
W. Łęckiego doszło, po obopólnych pertraktacjach, pomiędzy Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy a Spółdzielnią Produkcji Rolnej w W ódkach do ugody w sprawie wykupu.
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Ryc. 1. Plan grodu w Grzybowie. 
Abb. I. Plan des Burgwalles in Grzybowo

M uzeum na Lednicy jes t jednym  z największych muzeów na wolnym powietrzu 
w kraju. Specjalizuje się w szczególności w badaniach stanowisk związanych z w czes
nośredniowiecznym  osadnictwem  grodowym. Dysponuje szerokimi możliwościami ba
dawczymi, technicznym i oraz organizacyjnym i.

W dniu 7 października 1997 roku doszło we W rześni do spotkania zainteresowanych
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stron: członków zarządu Fundacji Brzeskich, w ładz gm iny W rześnia, M uzeum na Led
nicy i M uzeum  we W rześni. Omówiono sprawy warunków współpracy, jak ie  zaistnieją 
po w ykupie grodu przez Muzeum. U stalenia dotyczyły:
—  dalszego prow adzenia badań przez dotychczasow ą ekipę archeologów, finansow a

nych ja k  dotąd przez Fundację
—  wspierania finansow ego badań przez w ładze sam orządow e W rześni
—  pozostaw ienia w depozycie M uzeum  Regionalnego we W rześni zabytków archeo

logicznych pozyskanych w czasie badań w celu ich eksponow ania we W rześni 
w Grzybowie

—  M uzeum  na Lednicy zapewni wszechstronną opiekę i ochronę oraz  podejm ie prace 
zm ierzające do zagospodarow ania i zorganizow ania rezerwatu archeologicznego 
w Grzybow ie we w spółpracy z Fundacją i gm iną W rześnia.
W ykup grodziska grzybowskiego przez M uzeum  na Lednicy od obecnego w łaści

ciela —  Spółdzielni Produkcji Rolnej w W ódkach potwierdzony został aktem  nota
rialnym, podpisanym  we W rześni dnia 8 października 1997 roku. Zakupiono grodzisko 
za sumę 25.000 zł, w granicach fosy m a ono powierzchnię 3,78 ha i należy do grupy 
największych stanowisk wczesnośredniowiecznych. W raz z Gnieznem , Poznaniem , 
Lednicą i G ieczem  wyznaczało rdzeń państwa pierwszych Piastów.

W  strukturze organizacyjnej M uzeum  —  G rzybow o będzie funkcjonowało jako 
sam odzielna pracow nia: Rezerw at A rcheologiczny Gród Grzybowo.
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