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Wyniki matur i egzaminu ósmoklasisty

Radio Elka
na dzień dobry i dobranoc

KOŚCIAN 

88 FM

W ramach konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś” 

gminy Czempiń, Krzywiń
 i Śmigiel otrzymają 

wsparcie na realizację różnego 
rodzaju zadań w sołectwach

Nie tylko maturzyści poznali 
w ubiegłym tygodniu 

wyniki egzaminów, 
ale także 

uczniowie kończący szkołę podstawową

2
88m  w Nowym Luboszu na ul. Słonecznej

tel. 696 434 359, 725 691 057

Dostępna lewa strona 
w cenie 439.000,00 zł brutto
Stan deweloperski Plus!

PRENUMERATA
Zamówienia na prenumeratę "Gazety Kościańskiej” 
przyjmują urzędy pocztowe,  i listonosze. Można jej 
r ó w n i e ż  d o k o n a ć  n a  s t r o n i e  w w w .  
prenumerata.poczta-polska.pl 
Zamówienie należy składać najpóźniej do 15 dnia 
miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty.

Bezrobocie niższe, ofert pracy mniej 

Berło pierwszego 

Jak wygląda sytuacja 
na rynku pracy 

opowiada dyrektor 
Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kościanie,  
Ewa Beba

W dzisiejszych Łękach Małych w gminie Kamieniec 
trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt lat temu
 pochowano pierwszego władcę na terenach polskich. 
– Berło znalezione tu, w kurhanie, jest absolutnie wyjątkowe 

księcia?
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Uroczystość
	 Obelisk	stanął	przy	pierwszym	
i	największym	kopcu	tak	zwanych	
wielkopolskich	piramid.	To	w	nim	
w	 latach	 trzydziestych	 ubiegłego	
wieku	znaleziono	berło	sztyletowe.			
,,Berło	sztyletowe	odkryte	w	kurha-
nie	 1	 symbol	władzy	 rodowej	we	
wczesnej	 epoce	brązu	 (1950-1900	
p.n.e)’’	–	napisano	na	granitowym	
postumencie.	 Replikę	 wykona-
no	 ze	 specjalnego	 stopu	 brązu	w	
Częstochowie,	 ale	 pracowało	 nad	
nią	wiele	 osób,	 z	wielu	miejsc	w	
Polsce.	Ponieważ	znajduje	się	dość	

Berło 
pierwszego księcia?
W dzisiejszych Łękach Małych w gminie Kamieniec  trzy tysiące 
dziewięćset pięćdziesiąt lat temu pochowano pierwszego władcę na 
terenach polskich. – Berło znalezione tu, w kurhanie,  jest absolutnie 
wyjątkowe – mówił przy kurhanie prof. Maciej Kaczmarek. W czwartek, 
7 lipca, uroczyście odsłonięto obelisk z repliką pierwszego znanego nam  
insygnium władzy na tej ziemi

wysoko,	jest	o	jakieś	20%	większa	
od	oryginału.	
	 W	 uroczystości	 odsłonięcia	
obelisku	 udział	 wzięli	 między	
innymi	 profesorowie:	Andrzej	
Krzyszowski,	 kustosz	Muzeum		
Archeologicznego	 w	 Poznaniu,	
Maciej	Kaczmarek	 i	 Jacek	Wierz-
bicki	 	 z	Uniwersytetu	 im.	Adama	
Mickiewicza	w	Poznaniu.	Obecny	
był	też		Czesław	Kruczek,	zastępca	
dyrektora	Departamentu	Edukacji	i	
Nauki	Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	Wielkopolskiego,	
a	 także	 pracownicy	 muzeów	w	
Kościanie	 i	w	Grodzisku	Wielko-

polskim,	 sołtysi	 okolicznych	wsi,	
radni	i	miłośnicy	historii.	
 - Jadąc tu zastanawiałem się, 
jaki charakter ma to wydarzenie. 
Jestem pozytywnie zaskoczony! 
To dla mnie lekcja historii… –	
powiedział		Czesław	Kruczek.
	 Wojewoda	wielkopolski,	Michał	
Zieliński,	listownie	życzył	wszyst-
kim	 zaangażowanym	w	 projekt	
,,dalszych pomysłów na rozsławie-
nie tego miejsca’’. 
 - Mam nadzieję, że to miejsce 
będzie kolejnym ciekawym punk-
tem do zwiedzania na mapie gminy 
Kamieniec nie tylko dla turystów, 
ale również dla mieszkańców. 
Myślę, że ten obelisk wpłynie na 
zainteresowanie faktem, na jak cie-
kawym terenie żyjemy	-	podkreślał	
wójt	gminy	Kamieniec,	Piotr	Halasz.	
	 Wójt,	 razem	 z	 	 Czesławem	
Kruczkiem	 oraz	 Przemysławem	
Olejnikiem	 –	 fundatorem	 repliki,	
dokonał	 uroczystego	 odsłonięcia	
obelisku.	
	 O	 sławę,	 świadomość	niezwy-
kłości	 tego	miejsca	 i	 historii	 dba	
właśnie	 kolejny	 niezwykły	 gość	
czwartkowej	uroczystości	–	Krzysz-

kopców	grobowych		znalezionych	w	
Polsce.	Podejrzewa	się,	że	kurhanów	
było	około	czternastu,	a	może	nawet	
siedemnastu.	Większość	zniszczono	
podczas	 budowy	kolei	 żelaznej	w	
dziewiętnastym	wieku.	Do	naszych	
czasów	 przetrwały	 tylko	 cztery	
kopce.	Znajdują	się	one	w	szeregu	
przy	 drodze	 	 do	 	wsi	 Łęki	Małe	
(zjazd	 z	 drogi	 308	na	Wilanowo).		
Kopce	mają	dziś	od	2,6	do	6	metrów	
wysokości	 i	od	75	do	140	metrów	
w	 obwodzie.	 Pod	warstwą	 ziemi	
kryją	się	kopce	usypane	z	kamieni.	
Znajdowało	się	tam	kilka	komór	gro-
bowych.	W	niektórych	archeolodzy	
znaleźli		między	innymi	ozdoby	ze	
złota,	bursztynu	i	brązu.	
 - Złoto wtedy właśnie zaczynało 
są karierę -	mówił	podczas	uroczy-
stości	profesor		Maciej	Kaczmarek.	
	 W	 największym	 kopcu	 	 zna-
leziono	 też	 charakterystyczne	 dla	
kultury	unietyckiej	 berło	 sztyleto-
we.	Jest	ono	unikalne,	bo	w	całości	
wykonane	z	brązu.		
 - To był pochówek mężczy-
zny ponad pięćdziesięcioletniego. 
Obok, co charakterystyczne, był 
pochówek młodej kobiety, albo 
dziewczyny. W innych grobowcach 
w Europie, w których znaleziono 
takie berła, było podobnie – męż-
czyzna i młoda kobieta pochowana 
obok 	–	opowiadał	profesor.	-	Czy to 
były osoby wyjątkowe? Przepro-
wadzono badania kości mężczyzny 
z grobowca w Helmsdorf w Niem-
czech, w Saksonii	[w	grobowcu	było	
tam	też	berło	sztyletowe	i	ozdoby	ze	
złota:		PWN	nazywa	to	grobowcem	
książęcym	–	red.].	Żywił się w sposób 
nadzwyczajny – jadł dużo mięsa i 
ryb. Jego kościec był zupełnie inny 
od innych z tego okresu. . Tam 
jednak był to tylko pojedynczy gro-
bowiec. To, co tu mamy, wygląda na 
cmentarzysko protodynastyczne.  
Cmentarzysko to jest ze wszech 
miar wyjątkowe. Potocznie mówi 
się, że pochowano tu książęta tam-
tego czasu.  Z całą pewnością berło 
było insygnium władzy. Mogło też 
mieć związek z kultem religijnym.  
	 Kurhany	 pod	Kamieńcem	 to	
jedne	 z	 najbardziej	 	 okazałych	
nekropolii	 	 kultury	unietyckiej	 	w		
Europie.		
 - Sądzimy, że zamożność tej 
społeczności wynikała z rozwi-
niętego handlu z kulturami, które 
umiejętności metalurgicznych nie 
posiadały. W grobowcu było złoto!  
To był taki ówczesny Gdańsk	–	po-
wiedział	,,GK’’		profesor	Kaczmarek.
	 Naukowcy	podejrzewają,	 że	w	
grobowcach	mogli	spocząć	możni	z	
grodu	z	epoki	brązu,	odkrytego	pod	
Bruszczewem	w	 gminie	 Śmigiel.		
Przypomnijmy,		osadę	badano	tam	już	
w	 latach	sześćdziesiątych	ubiegłego	
wieku,	a	potem	 	kontynuowano	od	
lat	dziewięćdziesiątych	do	2009	roku	
(wspólna	praca	UAM	w	Poznaniu	 i	
Uniwersytetu	w	Kilonii	w	Niemczech	

tof		Paluszyński,	reżyser	i	producent	
filmowy.	Pracuje	 	 nad	filmem	do-
kumentalnym	 	pt.:	 ,,Berło	 z	 brązu	
–	symbol	zmiany	cywilizacyjnej’’.	
	 Oprawę	artystyczną	uroczysto-
ści	przygotowały	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Konojadzie.	

Historia 
	 Berło	można	oglądać	w	Muzeum	
Archeologicznym	 w	 Poznaniu.			
Odkryto	 je	 podczas	 badań	 arche-
ologicznych	na	początku	ubiegłego	
wieku	w	jednej	z	komór	grobowych	
największego	z	zachowanych	kurha-
nów	pod	Łękami	Małymi	w	gminie	
Kamieniec.	Naukowcy	datują	ich	po-
wstanie	na	około	2000-1500	lat	przed	
naszą	erą.	To	jedne		z		największych		

Pierwszy i największy kurhan – z lotu ptaka. To tu znaleziono berło

Berło sztyletowe w jednym z kadrów przygotowywanego właśnie filmu

Kurhany w Łękach Małych ułożone są w szeregu. Było ich kiedyś prawdopodobnie 14
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wielokrotnie	opisywana	na	Łamach	
,,GK’’).	 Posadowiona	 na	wzgórzu	
drewniana	osada	otoczona	była	wo-
dami	 i	 tętniła	życiem	przez	500	 lat.	
Prawdopodobnie	działał	tam	jeden	z	
największych	ośrodków	metalurgicz-
nych	w	tej	części	Europy,	a	znaleziony	
tam	koralik	obrobionego	bursztynu	jest	
dowodem	na	 to,	że	gród	znajdował	
się	na	 szlaku	bursztynowym.	 	Dla	
wyobraźni,	gród	ten	jest	o	kilkaset	lat	
starszy	od	opisanej	przez	Homera	 i	
uznawanej	za	mityczną	Troi.		Niestety,	
gród	pod	Bruszczewem	nie	przetrwał	
w	pieśni,	a	berło	z	pewnością	zasłu-
giwałoby	na	 jakiś	poemacik.	Sztylet	
o	takim	kształcie	był	dawniej	narzę-
dziem	walki.	Pierwsze	takie	sztylety	
miały	drewniany,	kilkumetrowy	trzo-
nek	i	sztylet	wykonany	z	krzemienia.	
Pozwalało	 to	 utrzymywać	wroga	
daleko	od	siebie	i,	co	udowodniono,	
z	łatwością	przebijało	jego	czaszkę.	Z	
czasem	trzonki	wykonywać	zaczęto	

z	brązu.	Prawie	czterdzieści	procent	
odkrytych	do	tej	pory	takich	sztyletów	
pochodzi	z	terenów	obecnej	Hiszpa-
nii.	Tu	narzędzie	 to	dotarło	 razem	z	
wędrownymi	pasterzami.	Berło	szty-
letowe	znalezione	w	grobie	w	Łękach	
Małych	pełniło	 już	 jednak	bardziej	
funkcję	 symboliczną	niż	militarną,	
choć	ciągle	mogło	skrzywdzić.	Było	
oznaką	prestiżu	i	władzy.

Film
	 Film	jest	w	produkcji	od	wrze-
śnia	ubiegłego	roku.	Przygotowano	
już	sporą	część	opowieści	archeolo-
gów	 i	 historyków,	 trwa	praca	nad	
wizualizacjami	 komputerowymi	 i	
lada	tydzień	ruszą	prace	nad	częścią	
fabularyzowaną	dokumentu.	
 - To będzie film, jakiego 
jeszcze nie było. Naprawdę	–	po-
wiedział	 ,,GK’’	 	Krzysztof	 Palu-
szyński.

	 Jest	producentem	i	reżyserem	
kilkunastu	 	 filmów	 dokumental-
nych.	O	 prehistorii	 przygotował	
już	 dwie	 frapujące	 produkcje	 :	
,,Megality.	 Historia	 sprzed	 5500	
tysiąca	lat’’		z	2018	roku		i		,,Ron-
dele.	 Wielka	 zagadka	 sprzed	
7000	lat’’	z	2021	roku.		Megality	
mają	 na	YouTube	 ponad	milion	
wyświetleń!	 	 ,,Berło	 z	 brązu	 –	
symbol	 zmiany	 cywilizacyjnej’’	
zapowiada	 się	 co	 najmniej	 tak	
samo	frapująco.	
 - To naprawdę niesamowita 
historia, a berło znalezione tu, w 
tym kopcu,  jest ewenementem. 
Zapraszam na film. Premierę 
planujemy na koniec roku. Na 
pewno będzie projekcja też tu w 
Kamieńcu. Planujemy pokazać to 
też na Festiwalu w Atenach	–	mó-
wił	,,GK’’	Paluszyński.	
	 Film	współfinansowany	 jest	
między	innymi	przez	Polski	Instytut	

Sztuki	Filmowej,	gminę	Kamieniec	i	
województwo	Kujawsko-Pomorskie	
(część	 opowieści	 też	 tam	 będzie	
się	 toczyć).	Sceny	 fabularyzowane	
kręcone	będą	w	skansenie	pod	Ujaz-
dem.	Temat	berła	pojawi	 się	 już	w	
pierwszej	scenie	dokumentu	-		odlewu	
artefaktu	przez	 aktorów	grających	
bruszczewskich	metalurgów	sprzed	
prawie	czterech	tysięcy	lat.		Za	me-
rytoryczną	stronę	dokumentu	odpo-
wiada	wygłaszający	prelekcję	przed	
obeliskiem	profesor	Maciej	Kacz-
marek.	 	Paluszyński	już	przymierza	
się	do	kolejnego	filmu	–	tym	razem		
fabularnego	o	czasach	prehistorycz-
nych.						 (Ak)

Profesor Janusz Czebrszuk, badacz Bruszczewa pod Śmiglem w kadrze filmu Fot. AGK

Uroczystość odsłonięcia obelisku
Obelisk odsłaniali razem wójt, fundator repliki i przedstawiciel samorządu 
województwa

Kopce w gminie Kamieniec nazywane są wielkopolskimi piramidami


