
Maria Micha,Jerzy Olczak

Huta Łukomska, gm. Zagórów, woj.
konińskie. Stanowisko 1
Informator Archeologiczny : badania 11, 267-268

1977



fcykôÿ Ale doetereayk OtprMd« tednego m tertełu  ■»- 
tartkowego^iiieMilej Jednak potwleJriiił fa k t , m m  a poprsed- 
nioä wyfeopdv, ΙΑ p a n t*  fondaamtOM obiektu i ą  niejednorod
na, tyfan— m  są  bowie* ·  ta s lM i«  1 M g łj,

Bulili iHwaątr· obiektu doprowedelty До odkryola аоЬо- 
Adf, prowadaąoyob 4o mytuowanej ■ Mohodttl· ekraydle, о М мг- 
naj jaweiey o ekleplenlu kolebkowym, Poawala to imqrauaaoaad, 
lé обе owe otwory drweiowe w. «olanie południowej 1 pdłnoenej 
piwnicy M  wynikłe« pddnieJa«yob praeribek. i le wejdole do 
»lej tafto tylko Jedno, s powieieoeeni· uMjduJ%oego >1« m d

Badania bfdą kontynuowane.
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O&lweraytet la.A.Kloklewloa Katedra Arabeologli 
w poanaaia

BadanU prowadalla и г  MarUjgtMfcfcatqrfca eprm- 
wöadanla/ pod kloTUWjlotw· ■ ■ ■ ■ * .Jerzego Oloaa- 
к». Uneeaowali 0 *» *â ¥ o J  ееДИНп» lonijnle. Wy
dalał EsltuiT 1 Satmkl 1 Ü niH g|rtet la.l.M lokle- 
wloaa *  ?o«aaaliuflM M er eeecmtodad. Vowofetna tante iikłi / m i l  wlak/«

Kontynuowano badania nad nowożytny« hutnlotwea aik ła  w 
ffielkopolaoe.

Stenowleko potodo&e Jeet u  alegneoenyw wyuleelenlm te ro · 
■owyw/pole oprawne/ «  odlegiodoi 100 a na eeotuSd od okraju же-



budowaiS leiąoyoh po pranej stronie drogi ■ Łukoeia do Orą- 
daenla ores około 170 ш na półnoo od drogi polnej pro*adsą~ 
o«3 pries wieś· Prsekopano powieraohnle 325 «2« o* której 
odsłonięto ssereg obiektów ■ któryoh Э moAna Interpretować jako pozostałości po pleeaoh aaklarakloh· Są ona akonoan- trowan· na obsaarae ponad 1 ara 1 usytuowane równoległa lub prostopadle do siebie« Tworzą Je pomararioeowe 1 oaglas
te warstwy polepy lub plasku prsealeseanego a polepą« o aią- taeośol od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, ponl- śej któryah aalega niekiedy priepalony plaask*

ffajwifkaay a obiektów, dwuczłonowy, o wynlaraoh 4t5z 
7*0 m poaiada kształt nieregularnie owalny, następny Jest 
« praybllśaniu prostokątny o wynlaraoh 2,5 x 6,0 к« najmniejszy lloaąoy 1,5 * 2,5 » charakteryauia ale nieregular- nie о«а1душ sarysem· Rozplanowanie obiektów, ich rozmiary, kształt a w duśej mlerse równia* 1 wypełńlaka nawląauja do wcześniej odkrytyoh obiektów na terania pobliskiej XVII - wieoanej huty sskła w Bukowa·* Obiekty te etanówii najprawdopodobniej relikty pleoów ałuśących do praepalania aurow- 
oów, wytopu aakła, oopręŁania паожуй aaklanyoh, rozprosto
wywania 1 odprężania szyb oru wypalania donlo.
V sąsiedztwie pleoów natrafiono na ślady aapewne po ałupaoh 
drewnlaayob konstrukoji aabudowań huty* Badania doataroayły licznego materiału źródłowego w poataol ponad 20 tyslyoy odpadów produkcyjnych takich Jak fragmenty spieków. bryłek aa- ay aaklaneJ, "teask”, ponad 1 tyaląo fragmentów donlo»około 
12 tyaięcy ułamków naoayń saklanyoh ora· aayb* ponad 5 ty- aleoy fragmentów oeramiki, polepy* cegieł. Znaleziono rów
nież fragmenty narzędzi telaznyoh ora· 2 monety s ITIII w«'

Materiały przaohowywane aą w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu.
Badania bfdą kontynuowana·
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JANOWIEC pp pracownie Konserwacji Zabyt-woj. lubelskie ków Pracownia Aroheologiosno-
Konserwatoraka Oddalał w Lublinie

Badania prowadalła mgr Haria Supryn* Finansowało Muzeum w Kazimierzu Dolnym Drugi aeaon badań* Zamek /XVI-XVIII w./..
Kontynuując prace badawose a 1976 r. złożono dwa wykopyt


