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JANUSZ CZEBRESZUK, IWONA HILDEBRANDT-RADKE 
JOHANNES MÜLLER 

Rola stanowiska archeologicznego 
w Bruszczewie (Wielkopolska) 
w pełnieniu funkcji edukacyjnej, 
turystycznej i muzealnej w regionie 

Wstęp 

Obszary w dorzeczu środkowej Warty i Obry znane są ze spektakularnych 
znalezisk z początków epoki brązu (pierwsza polowa II tysiąclecia przed Chr.). 
Są to: kurhanowe cmentarzysko grobów książęcych w Łękach Małych, licz
ne skarby wyrobów brązowych oraz osada obronna w Bruszczewie. 

Wiedza o stanowisku w Bruszczewie pochodziła ze źródeł archiwalnych. 
Ostatnie badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały w latach 60. XX 
wieku przez Z. Pieczyńskiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 
Wówczas po raz pierwszy obiekt ten został zinterpretowany jako osada obron
na z początków epoki brązu (a więc starsza od grodu w Biskupinie), zwią
zana głównie z kulturą unietycką, otoczona wałem kamienno-ziemnym. 

Położenie geograficzne stanowiska archeologicznego 
w Bruszczewie 

Pod względem geograficznym stanowisko archeologiczne Bruszczewo 
nr 5 położone jest 60 km na południe od Poznania w obrębie płata osadów 
sandrowych zbudowanych z piasków i żwirów zdeponowanych przez wody 
roztopowe na falistej wysoczyźnie morenowej fazy leszczyńskiej zlodowace
nia północnopolskiego. Od północy i północnego-wschodu piaski fluwiogla-
cjalne wychodzą na powierzchnię dna doliny Samicy, zbudowanego z pia
sków, żwirów i namułów, natomiast od południowego wschodu do powierzch
ni sandrowej przylega równina torfowa (ryc. 1). 

Stanowisko wczesnobrązowe wyodrębnia się z opisywanej powierzchni 
sandrowej jako niewielki półwysep wysunięty w kierunku południowo-
wschodnim w rynnę glacjainą Samicy. Osady torfowe wypełniające rynnę 



424 

Ryc. 1. Zdjęcie lotnicze stanowiska archeologicznego w Bruszczewie -
w północno-zachodniej części zaznaczono kopalną fosę 

otaczają stanowisko od strony południowo-zachodniej, południowej, wschod
niej i północno-wschodniej, ograniczając z tych stron dostępność do stano
wiska. Półwysep osiąga przeciętną wysokość 75,6 m n.p.m. i zajmuje po
wierzchnię 1,5 ha. 

W opisie fizycznogeograficznym na całym omawianym terenie wyróżnić 
można dwie główne jednostki: Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Łęgi Obrzań-
skie), Równinę Kościańską i Pojezierze Krzywińskie (Kondracki 1994). 

Współczesne badania wykopaliskowe 

W roku 1995 rozpoczął się drugi etap badań wykopaliskowych na stanowi
sku realizowanych przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewi
cza w Poznaniu oraz Christian-Albrechts Uniwersitat w Kilonii (od 1999 r.) 
przy współpracy Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Muzeum Ar
cheologicznego w Poznaniu i aktywnym wsparciu władz samorządowych 
w Śmiglu i Kościanie. Kierują nimi prof. UAM Janusz Czebreszuk (UAM) 
oraz prof. Johannes Müller (CAU). Obie instytucje koordynują działania 
zespołu naukowców zajmującego się: geomorfologią metaloznawstwem, den
drochronologią. palinologią, analizami makroszczątkowymi, archeologią lot
niczą, prospekcją geomagnetyczną i tafonomią (Muller, Czebreszuk 2003, 
Czebreszuk, Müller (red.) 2004, Czebreszuk, Hildebrandt-Radke 2007). 

Efektem tych badań było ustalenie, że pradziejowi osadnicy wykorzysty
wali to miejsce wielokrotnie. Zarejestrowano nieliczne ślady penetracji lud-
ności mezolitycznej, obecność społeczności neolitycznych, osadę obron 
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z epoki brązu stanowiącą najwyraźniejszą fazę zasiedlenia, osadę kultury 
łużyckiej, ślady pobytu z epoki wpływów rzymskich oraz nieliczne obiekty 
wczesnośredniowieczne. 

Na podstawie wieloaspektowych, interdyscyplinarnych badań możliwe 
było odtworzenie rozplanowania osady. Na wzniesieniu wyróżniono tzw. osadę 
centralną, na torfowisku, na wschód od niej osadę dolną. 

Osada centralna na wzniesieniu otoczona była systemem podwójnych 
palisad o kolistym kształcie, średnicy około 100 m. Rzędy pali oddalone 
były od siebie o około 2 m i stanowiły lica wału. Przestrzeń pomiędzy nimi 
wypełniona była prawdopodobnie ziemią. W niektórych przypadkach zacho
wały się dolne części palisad przydatne do analiz dendrochronologicznych. 
W północnej części odkryta została fosa, o zachowanej głębokości sięgającej 
4 m i szeroka na 20 m, oddzielająca osadę od wysoczyzny. Można więc 
przyjąć, że w początkach epoki brązu istniała w tym miejscu sztuczna wy
spa. Dzięki odwiertom i badaniom geomagnetycznym możliwa była lokali
zacja dwóch wejść, bram prowadzących do osady (ryc. 2). 

W osadzie centralnej odkryto wiele obiektów. Obok obiektów mieszkal
nych natrafiono na produkcyjne, związane z metalurgią czy wyrobem dzieg
ciu. Bardzo ważne było znalezienie śladów odlewnictwa brązu. Odkryto kil
kadziesiąt zabytków metalowych związanych z tym rękodziełem, świadczą
cych o kontaktach mieszkańców osady w Bruszczewie z różnymi regionami 
Europy. 

W występujących tu nawarstwieniach torfowych występują sekwencje 
warstw obejmujące cały holocen (stwierdzono to na podstawie dwóch profili 
palinologicznych). Pozwala to odtworzyć zmiany środowiska w pradziejach 
i wczesnym średniowieczu. W strefie torfowiskowej odkryto również umoc
nienia z początków epoki brązu, składające się z dwóch równoległych ple
cionkowych płotów oraz drewnianej ściany, tworzącej najbardziej zewnętrzną 
ścianę umocnień. W warstwach pochodzących z tego okresu odkryto nie
zwykle bogate i dobrze zachowane pozostałości organiczne, w postaci ziaren 
zbóż, pyłków wielu roślin, owoców, słomy, kości i rogu. Również w tej stre
fie odkryty został grób z początków epoki brązu: szkieletowy pochówek 
dorosłego mężczyzny położonego na macie z witek wierzbowych. 

Przytoczony powyżej zakres znalezisk oraz naturalna dogodna sytuacja 
ekspozycyjna podnosi rangę tego stanowiska archeologicznego do jednego 
z bardziej atrakcyjnych w Polsce. 

Badania wykopaliskowe i sposoby ich udostępniania 
turystom i mieszkańcom 

Ze względu na kilkuletnie badania wykopaliskowe prowadzone na stanowi
sku przez międzynarodowy zespół badawczy i w odpowiedzi na zaintereso-
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Ryc. 2. Stanowisko archeologiczne w Bruszczewie: 1 — zasięg fosy z wewnętrznym 
układem palisad po stronie wewnętrznej, 2 — umocnienia obronne w strefie torfowiskowej, 

3 — wykopy w strefie centralnej osady, 4 - jedna z bram prowadzących do osady 
(aut. J. Kneisel) 

wanie lokalnej społeczności i mediów tymi badaniami, zrodził się pomysł 
udostępniania wyników badań wykopaliskowych. Pod koniec każdego sezo
nu wykopaliskowego organizowany jest „Dzień otwarty". Lokalne władze 
organizują transport chętnych na stanowisko archeologiczne, gdzie archeolo
dzy i inni specjaliści zapoznają uczestników z aktualnymi wynikami badan. 
Zainteresowani poznają metodykę pracy archeologicznej, zapoznają się ze 
sposobami rekonstrukcji życia mieszkańców i otaczającego ich środowiska 
(ryc. 3). Corocznie zainteresowanie tym sposobem popularyzacji badan wy
kopaliskowych rośnie. Liczba uczestników przekracza rocznie w ciągu tego 
jednego dnia kilkaset osób (ryc. 4). 



Ryc. 3. Dzień otwarty na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie - prezentacja 
założeń obronnych w północno-zachodniej części stanowiska (fot. J. Czebreszuk) 

Ryc. 4. Dzień otwarty na stanowisku w Bruszczewie - prezentacja znalezisk w strefie 
brzegowej torfowiska (fot. J. Czebreszuk) 



Ryc. 5. Plan zagospodarowania terenu stanowiska archeologicznego 
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Plany budowy skansenu archeologicznego 
i zagospodarowanie turystyczne otoczenia 

Od samego początku badań wykopaliskowych bardzo dobrze układała się 
współpraca pomiędzy władzami lokalnymi a zespołem naukowców pracują
cych na stanowisku. Z inicjatywy burmistrza Śmigla pojawił się plan stwo
rzenia w Bruszczewie ośrodka wystawienniczego i niezbędnej, towarzyszą
cej mu infrastruktury. W ramach dni uniwersytetu Kilonii w Poznaniu, 24 
lutego 2006 r. podpisano list intencyjny w tej sprawie. Sygnatariusze lis
tu to: uniwersytety z Poznania i Kilonii, Zarząd Województwa Wielkopol
skiego, Zarząd Powiatu Kościańskiego, Burmistrz Śmigla. Strony porozu
miały się w zakresie współpracy nad utworzeniem skansenu archeologiczne
go, także w staraniu się o fundusze na realizację projektu. Czynione są sta
rania o wsparcie projektu przez Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Eduka
cji i Nauki. 

Kolejnym krokiem było wykonanie projektu architektonicznego. Przy 
projektowaniu należało wziąć pod uwagę różnorodność materii ekspozycyj
nej. Z jednej strony jest to kilka tysięcy zabytków ruchomych, z drugiej — 
konstrukcje obronne na stanowisku zachowane in situ. 

Założenie skansenu podzielono więc na trzy części: 1) zaplecze organi-
zacyjno-turystyczne, 2) część ekspozycyjną, 3) część zrekonstruowaną in situ 
(rys. 5). 

Pierwsza część obejmuje parking z dojazdem, zaplecze gastronomiczno-
handlowe, kasy, informację turystyczną oraz część hotelowo-rekreacyjnąj 
w drugiej zaplanowano pawilon wystawienniczy z centrum konferencyjnym 
i pracowniami pracowników merytorycznych i administracją (ryc. 6); a trze
cią część kompleksu stanowić będzie zrekonstruowany fragment osady z po
czątków epoki brązu. 

ELEWACJA FRONTOWA/ 
VORDERFASSADE 

ELEWACJA BOCZNA/ 
SEITENFASSADE 

Ryc. 6. Fragment elewacji frontowej i bocznej pawilonu wystawienniczego 
skansenu archeologicznego 
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Kubatura pawilonu wystawienniczego wynosi 9050 m3: I kondygnacja 
obejmuje część ekspozycyjną z zapleczem, II kondygnacja ma przeznaczenie 
hotelowo-gastronomiczne. 

W zamierzeniu skansen archeologiczny w Bruszczewie miałby więc 
charakter obiektu muzealno-dydaktycznego, przeznaczonego do działań eks
pozycyjnych, badawczych i szkoleniowych. 

Podsumowanie 

Osada obronna w Bruszczewie jest niepowtarzalnym kompleksem źródeł 
archeologicznych do badań przemian kulturowych w pierwszej połowie II 
tysiąclecia przed Chrystusem oraz relacji człowiek-środowisko. Bruszczewo 
dostarcza również rozlicznych obiektów, na podstawie których można prze
śledzić poziom wytwórczości z wczesnej epoki brązu: metalurgii, dziegciar-
stwa, ciesielstwa, tkactwa. 

Sytuacja ekspozycyjna stanowiska, zachowane struktury obronne (fosa, 
umocnienia palisadowe) oraz wyniki badań interdyscyplinarnych stanowią 
duży potencjał do wykorzystania stanowiska jako atrakcji turystycznej. Ce
lowi temu ma służyć promowanie stanowiska w regionie poprzez populary
zowanie badań na stanowisku w trakcie sezonów wykopaliskowych oraz realne 
plany budowy skansenu archeologicznego. 
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