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GŁUPONIE, st. 6, pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, AZP 53-22/6
osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	
osada z wczesnego średniowiecza: faza B/C i D/E•	
relikty osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Badania prowadził mgr Daniel Żychliński (autor sprawozdania), przy współudziale studentek ar-
cheologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Anny Mechlin i Moniki Nowak. Prace finansowała 
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Badania podjęto je w związku z planowaną 
budową autostrady A-2, której przebieg kolidował z obszarem stanowiska.

Stanowisko zlokalizowane jest na wybitnym cyplu terenowym oddalonym około 300 m na połu-
dniowy-zachód od wsi Głuponie.

Zbadano obszar 7500 m², na którym odsłonięto i zadokumentowano 194 obiekty nieruchome. 
W głównej mierze były to jamy, o bliżej niesprecyzowanej funkcji. Tylko w dwóch przypadkach 
można mówić o budynkach mieszkalnych: obiekt nr 15 – prawdopodobnie budynek słupowy oraz 
obiekt nr 173 – dużych rozmiarów budynek słupowy, który dodatkowo posiadał piwniczkę. Nadmie-
nić należy, że wszystkie obiekty zostały bardzo silnie zniszczone już w czasach obecnych, w trakcie 
prac rolniczych. W czasie badań natrafiono także na ślady prac niemieckich, mających miejsce w cza-
sie ostatniej wojny, związanych również z budową autostrady. 

Ogółem pozyskano 784 fragmenty ceramiki, 784 fragmenty kości zwierzęcych, 2 krzemienie, 9 
bryłek polepy, 5 fragmentów szkła oraz 3 fragmenty poroża. Z przedmiotów bardziej interesujących 
odkryto: kościaną łyżwę, żelazne okucie uprzęży końskiej, paciorek szklany, nóż żelazny, kółko że-
lazne oraz brązową monetę, najprawdopodobniej „boratynkę”.

Materiały pozyskane z obiektów (zwłaszcza ceramika) pozwalają określić chronologię stanowi-
ska na późny okres wpływów rzymskich oraz na fazy B/C i D/E wczesnego średniowiecza oraz na 
późne średniowiecze/nowożytność.

Badania nie będą kontynuowane.

Grabek, st. 9, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/41 – patrz: środkowa, młodsza i późna epo-
ka brązu

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

GRÓDEK, st. I, gm. Klukowo, woj. podlaskie, AZP 46-81
cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej•	

Wykopaliskowe badania, przeprowadzone w dniach 9-18 września, przez zespół badawczy pod 
kierownictwem mgr Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT) z udziałem mgr mgr Cezarego Ślaziń-
skiego i Rafała Witosławskiego. Badania miały charakter ratowniczy w związku z systematycznym 
niszczeniem terenu poprzez eksplorację żwirowiska. Objęły swoim zasięgiem powierzchnię 5,3 ara. 
Eksploracja uwarunkowana była wcześniejszym podziałem na ary i prowadzona była w obrębie wy-
kopu XVII/99.

Stanowisko położone jest na prawym brzegu rzeki Nurzec, lewobrzeżnego dopływu Nuru. Zo-
stało odkryte przypadkowo, przez mieszkańców okolicznych wsi, w trakcie eksploracji piaskowni-
żwirowni. Badania ratunkowe prowadzono od 1995 roku.


