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„ ...N ad szosą Września-Witkowo, 10 km na północny w schód od  
W rześni leży wielkie 3-hektarowe grodzisko wczesnohistoryczne. 
N ależy ono do typu płaskich, kolistych grodzisk  bagiennych. O to
czone je s t  wałem szerokim  -10 m (mierząc od  strony zewnętrznej). 
O d strony pó łnocnej i zachodniej grodziska w a ł je s t  najniższy; ota
czają g o  tam podm okłe łąki. Łąki te ciągną się w zdłuż rzeczki 
„Strugi ” (2-3 m szerokiej) ”.

„Z otchłani w ieków ” t. 13, 1938

W czesnohistoryczne grodzisko, o którym pisał O lgierd Brzeski w  czasopiśm ie „Z ot
chłani w ieków ” znajduje się w  G rzybowie -  miejscowości, położonej w  odległości 6 km 
na północny-w schód od W rześni, na trasie W rześnia -  W itkowo. Pierwsze w zm ianki
0 tym m iejscu pochodzą z końca XIV wieku. W ówczas to w  tym rejonie pow stał zespół 
osadniczy, złożony z przysiółków  i w si z nazw am i utw orzonym i od im ion właścicieli. 
W  XV w ieku odnotow ano istnienie obok siebie kilku oddzielnych wsi, w śród których po
jaw iała się nazw a „G rzybow o” . W  drugiej połow ie X VII w ieku G rzybowo nazywano 
miasteczkiem . W  1793 roku, podczas drugiego rozbioru Polski w ieś ta znalazła się pod 
panow aniem  Prus (J. Deresiewicz 1978, s. 68, 91, 98). W  drugiej połow ie XVIII w ieku 
dobra grzybowskie podzielone były m iędzy trzy rodziny: Trąm pczyńskich, Lutom skich
1 B łociszewskich. Taki podział utrzym ał się do lat trzydziestych XX wieku. Ostatecznie 
jedynym  w łaścicielem  G rzybowa została rodzina Lutom skich.

W e w si G rzybowo znajduje się w czesnośredniowieczne grodzisko 400 m etrów  na 
w schód od dw orku Lutom skich. Jego całkow ita pow ierzchnia wynosi 4,7 ha, z czego na 
w nętrze grodu przypada 2,2 ha. Położone jes t na lewym brzegu rzeki Struga - dopływie 
Warty. W ały grodziska porośnięte są drzewam i i inną roślinnością. Obecnie w  najw yż
szym m iejscu sięgają do 9 m etrów  wysokości. K ształt grodziska przypom ina czworobok 
o zaokrąglonych narożnikach. G rodzisko otoczone je s t row em , który w ykopano w  1935 
roku i połączono z rzeczką (Z. K urnatow ska, M. Tuszyński 1996). Do grodziska prow a
dziły najprawdopodobniej dwie bramy. Jedna usytuow ana je s t w  połow ie odcinka północ
nego wałów, a druga w  połow ie odcinka w schodniego. O becne w ejście znajduje się 
w  zachodniej partii grodziska, gdzie w  roku 2009 zbudow ano paw ilon muzealny.



170 Dorota Dominiczak-Głowacka

G rodzisko od najdaw niejszych czasów  budziło duże zainteresowanie. M ieszkańcy 
G rzybowa jego  początki w iązali z okresem w ojen szw edzkich (O. Brzeski 1938). Często 
nazyw ali je  „okopam i szw edzkim i” . N a m apie niem ieckiej grodzisko w idnieje pod nazw ą 
„slawische Schanze” czyli okop Słowiański. W  XIX w ieku pochodzeniem  tego m iejsca 
zainteresow ali się naukow cy z Polski i N iem iec, um ieszczając inform acje na jego  tem at 
w  sporządzanych w ówczas katalogach grodzisk (por. W. Kowalenko 1938, s. 218). Jako 
pierw szy badania archeologiczne na grodzisku w  G rzybowie przeprow adził W ilhelm 
Schwartz. Pozyskał on dużą ilość kości zw ierzęcych i ceram iki eksplorując niew ielki 
w ykop sondażowy (W. Schwartz 1879, s. 7). H istoryk K arol Potkański w  swojej pracy 
z 1922 roku zw rócił uw agę na dość charakterystyczne usytuowanie grodziska w  równej 
odległości m iędzy Gnieznem  a Gieczem  (K. Potkański 1922, s. 444-445).

W  końcu lat 30 XX w. O lgierd Brzeski, przebyw ający na w akacjach w  Grzybowie 
u  swojej ciotki hrabiny Stefanii Lutom skiej, zainspirow any w ykopaliskam i w  Biskupinie, 
które zw iedzał ze swoim ojcem zainteresow ał się grodziskiem  i jego  przeszłością. W  roku 
1937 przeprow adził on tutaj niew ielkie badania sondażowe. Stwierdził, że na m ajdanie 
grodu pod w arstw ą ziem i ornej znajduje się w arstwa kulturow a z ceramiką. Po 
skonsultow aniu sw oich inform acji na tem at wydobytego m ateriału z w iedzą archeologów  
z Poznania - z dr K arpińską, zebraną ceram ikę w ydatow ał na X wiek. W yniki swoich 
badań opublikował w  1938 roku w  czasopiśm ie U niw ersytetu Poznańskiego „Z otchłani 
w ieków ” (O. Brzeski 1938). W ybuch II w ojny światowej najprawdopodobniej pokrzyżo
w ał plany B rzeskiego, które w iązał z archeologią. W  obawie przed w ysłaniem  na roboty 
przym usow e do N iem iec O lgierd Brzeski postanow ił dotrzeć do Francji, do tw orzonych 
tam  oddziałów  W ojska Polskiego. W  1940 roku dotarł do B ressuire w e Francji, gdzie 
w stąpił do w ojska jako  ochotnik. Po kapitulacji Francji został internowany, znalazł się 
w  Szwajcarii, gdzie kontynuow ał naukę przerw aną przed w ybuchem  wojny. Zdał maturę 
i zaczął studiować chemię na W yższej Szkole Technicznej w  Zurichu. Po uzyskaniu tytułu 
inżyniera chem ika dołączył do zespołu chem ików  zajm ujących się badaniem  anty
biotyków. W  1948 roku obronił tytuł doktora. Zakończenie w ojny nie spowodowało 
przyjazdu O lgierda do Polski. Pozostał w  Szwajcarii, gdzie znalazł zatrudnienie w  firmie 
farmaceutycznej w  Bazylei. Po trzech latach pracy w  firm ie Sandoz zaproponow ano m u 
objęcie stanowiska w  Indiach lub Kanadzie. W  1970 roku aw ansował na stanowisko 
prezesa firmy Sandoz w  K anadzie, która dzięki pracy O lgierda Brzeskiego stała się 
potężną korporacją. Stanowisko to zajm ow ał przez 17 lat, do chwili przejścia na em ery
turę. Chociaż przez w iększość swojego życia przebyw ał na obczyźnie nigdy nie zapom niał 
o rodakach. Będąc w  Szwajcarii uczestniczył w  życiu Polonii, a w  Bazylei założył „Kółko 
Polskie” . W  K anadzie należał do Stowarzyszenia Polskiego w  M ontrealu. Działał 
w  polskim  Instytucie N aukow ym , K lubie Ziem  Zachodnich. B ył członkiem  kom itetu 
zbierającego fundusze na budow ę Collegium  Jana Paw ła II, a w  czasie stanu wojennego 
organizował w ysyłkę lekarstw  do Polski.

D o swojej pasji związanej z archeologią pow rócił będąc na emeryturze. U czestniczył 
on w  kursach archeologii na U niw ersytecie M cG ill i w  szkole archeologii praktycznej 
prowadzonej przez uniw ersytet D rew  z N ew  Jersey. Brał udział w  w ypraw ach archeo
logicznych na Cypr, B elize, do Francji i C hin (W. Śliwczyński red., 2002; D. Banaszak, 
K. Łopatka 2003, s. 7-11).

Podczas odbierania ty tu łu  Honorowego O bywatela W rześni na X XV II sesji Rady 
M iejskiej we W rześni, w  dniu 30 sierpnia 1996 roku, O lgierd Brzeski wspomina: „M oja
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przygoda z w ykopaliskam i zaczęła się od profesora K ostrzewskiego, który prow adził 
w ykopaliska w  Biskupinie. Mój ojciec, który był dyrektorem  banku, finansow ał te prace. 
Profesor Kostrzewski zaprosił nas do Biskupina, a później przesyłał sprawozdania 
z w ykopalisk i zaraził m nie do nich. Zacząłem  chadzać do M uzeum  Archeologicznego 
w  Poznaniu i na w łasną rękę studiować archeologię. I tak się zaczęło...” (W iadom ości 
W rzesińskie nr 34 (332), rok VII 30.08.1996 r. s. 1 i 4).

A by po w ielu latach zrealizow ać swoje m arzenia, dotyczące system atycznych badań 
na grodzisku w  Grzybowie, w  1989 roku O lgierd Brzeski założył i uposażył Fundację 
B rzeskich przy Poznańskim  Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Jednym  z głów nych celów  
fundacji je s t finansow anie prac archeologicznych w  Grzybowie. W spółczesne prace 
w ykopaliskowe na grodzisku, poprzedzone zostały badaniam i penetracyjnym i -  serią 
odwiertów. Opiekę naukow ą nad tym i badaniam i archeologicznym i objęła K om isja 
A rcheologiczna Poznańskiego Tow arzystw a Przyjaciół N auk z prof. Zofią K urnatow ską 
na czele. K ierow nikiem  w ykopalisk został m gr M ariusz Tuszyński. Sam O lgierd Brzeski 
niejednokrotnie brał czynny udział w  pracach w ykopaliskow ych na grodzie. M arzenie, 
które żyło w  sercu Brzeskiego praw ie 50 lat spełniło się. G rzybowo stało się znane, a trasa 
„Szlaku Piastow skiego” została uzupełniona nazw ą grzybow skiego grodziska. Olgierd 
B rzeski zm arł 2 grudnia 2000 roku w  Kanadzie. W edług jego  ostatniej w oli prochy zosta
ły sprowadzone do Polski i 25 m aja 2002 roku złożone w  rodzinnym  grobowcu 
w  Jarząbkowie. Zasługi O lgierda Brzeskiego dla społeczności niew ielkiego G rzybowa 
były tak duże, że w  2003 roku Szkoła Podstaw ow a w  G rzybowie przyjęła Jego imię 
(D. D om iniczak-G łow acka 2005, s. 345-348).

D o roku 2004 prace archeologiczne prow adzone były pod kierunkiem  m gr M ariusza 
Tuszyńskiego. W  tym czasie przebadanych zostało zaledwie 2,5 % pow ierzchni grodziska. 
Zabytki w ydobyte podczas prac archeologicznych przekazyw ane były do M uzeum  
Regionalnego im. D zieci W rzesińskich we W rześni, gdzie jedna z sal w ystaw ow ych 
pośw ięcona jes t grodzisku w  Grzybowie. Jednak co raz szybciej zapełniające się m aga
zyny m uzeum  przyczyniły się do brania pod uw agę stworzenia dla grodziska 
w  G rzybowie oddzielnego budynku, w  którym  um ieszczone zostałyby „skarby” grodziska. 
D zięki staraniom m gr A ndrzeja K aszubkiew icza, byłego dyrektora M uzeum  Pierwszych 
P iastów  na Lednicy (od 1997 roku m uzeum  je s t w łaścicielem  grodziska w  Grzybowie), 
w  roku 2005 i 2006 w  zachodniej części grodziska przeprowadzono ratownicze badania 
w ykopaliskowe. W yprzedzały one realizację program u „Rezerw aty archeologiczne doty
czące początków  państw a polskiego -  O strów  Lednicki, Giecz, G rzybow o”, a co za tym 
idzie budow ę paw ilonu m uzealnego w  Grzybowie. Z początkiem  2009 roku rozpoczęto na 
obecnym w ejściu do grodziska prace budowlane. A utor projektu „grzybowskiego 
m uzeum ”, inżynier architekt Przem ysław  W oźny, przew idział budow ę obiektu na planie 
prostokąta (długość budynku 38 m, szerokość 14 m , a wysokość 13 m). B udow la ta 
idealnie w kom ponow ana została w  linię przebiegu wałów. Inform acja o budow ie była 
m iłym  zaskoczeniem  dla przyjaciół grodziska. W  końcu tak w spaniały zabytek otrzym a 
w łasne pom ieszczenia m uzealne, w  których w yeksponowane zostaną „skarby” znalezione 
podczas kilkudziesięciu sezonów  badawczych.

I tak nadal spełniają się m arzenia O lgierda Brzeskiego. G ród w  Grzybowie stał się nie 
tylko obiektem zainteresow ań naukow ych, ale także m iejscem  gdzie przyjeżdżają turyści 
zainteresow ani przeszłością, m iłośnicy historii tych ziem , przyjaciele Grzybowa.
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Olgierd Brzeski -  from the passion for archeology 
to the crowning achievment of his dreams

Olgierd Brzeski, chemist, chairman of a pharmaceutical company in Canada, in 1989 established 
The Brzeskis Foundation affiliated to the Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań 
Friends of the Sciences Society). Financial support for the archaeological research in the strong
hold in Grzybowo not far from Września is the main goal of the Foundation. It can be regarded as 
the fulfilment of the youthful dreams of Olgierd Brzeski, who in 1937, during his holidays in 
Grzybowo, carried out his first research here.
Thus building the museum pavilion in the area of the stronghold in Grzybowo can be treated as a 
kind of continuation of the dreams of Olgierd Brzeski who died in 2000. The construction was 
built as a part of the program “The Archaeological Reserves Concerning the Beginnings of the 
Polish State -  Ostrów Lednicki (Lednica Holm), Giecz, Grzybowo”.

Fig. 1. View on the building site of the future museum, Grzybowo, May 2009 
Fig. 2. Museum in Grzybowo -  the building site towards the end o f August 2009, view from the 

inside of the stronghold 
Fig. 3. Entrance gate and the front of the Museum in Grzybowo 
Fig. 4. Museum from the inside of the stronghold 
Fig. 5. Olgierd Brzeski in the archaeological base camp in Grzybowo



Fot. 1. Widok na budowę przyszłego muzeum, Grzybowo, maj 2009 (fot. D. Dominiczak-Głowacka)
View on the building site of the future museum, Grzybowo, May 2009 (photograph by D. Domi- 
niczak-Gło wacka)

Fot.2. Muzeum w Grzybowie, stan budowy z końca sierpnia 2009 r. widok od wnętrza grodu 
(fot. D. Dominiczak-Głowacka)
Museum in Grzybowo - the building site towards the end of August 2009, view from the 
inside of the stronghold (photograph by D. Dominiczak-Głowacka)

Fot. 3. Brama wjazdowa i front grzybowskiego muzeum (fot. D. Dominiczak-Głowacka)
Entrance gate and the front of the Museum in Grzybowo (photograph by D. Dominiczak-Gło
wacka)



Fot. 4. Muzeum od strony wnętrza grodu (fot. D. Dominiczak-Głowacka)
Museum from the inside of the stronghold (photograph byD. Dominiczak-Głowacka)

Fot. 5. Olgierd Brzeski w bazie archeologicznej w Grzybowie (fot. D. Dominiczak-Głowacka)
Olgierd Brzeski in the archeological base camp in Grzybowo (photograph by D. Dominiczak-Gło
wacka)


