
Ignacy Skrzypek

Klukowo, gm. Złotów, woj. pilskie.
Stanowisko 2
Informator Archeologiczny : badania 12, 112-113

1978



112

Stanowisko leży na skarp ie  prawego brzegu doliny P rosny . B a
dania m iały charak te r ratowniczy, objęły pow ierzchnię ?0 w m iej
scu intensywnie niszczonym  przez  obrywy plaénlcy. Wykopy zlokali
zowano na obszarze anom alii magnetycznych, stwierdzonych podczas 
badań geofizycznych w roku 1977. Konfrontacja wyników p rac  geofi
zycznych z p racam i wykopaliskowymi dała pozytywne rezultaty .

Odsłonięto resz tk i pieca /zapewne garncarsk iego / - obiekt 4/78 
z okresu póżnolateńskiego, Zachowała s ię  jedynie zagłębiona część 
pieca jo  m iąższości do 125 c m /. Z arysy  owalne o wym iarach 240 x 
190 cm . W przekroju  obiekt m iał kształt w przybliżeniu prostokątny. 
W nętrze jam y wypełniało rumowisko polepy. Rożnej wielkości grudy 
polepy nosiły odciski elementów konstrukcyjnych p ieca. Z użytkowa
niem pieca związany był otaczający go bruk kamienny, w śród n ie re 
gularnie rozm ieszczonych kam ieni nie znaleziono jednak fragmentów 
przepalonej gliny. W trzech  m iejscach na obrzeżu pieca, na różnej 
głębokości odkryto dobrze zachowane, duże fragm enty trzech  naczyń 
glinianych, k tóre być może były odpadami produkcyjnymi i nie zostały 
nigdy użyte.

W roku 1978 po raz  pierw szy na stanowisku "Modła" odkryto 
obiekty wczesnośredniowieczne /1 /78 , 2/78 i 3/78 - palenisko l pozo
sta łości zabudowy m ieszkalnej - zapewne z ΧΠ w. Wypełnlska tych 

obiektów zaw ierały znaczną ilość  fragmentów naczyń glinianych, kości 
zw ierzęce, a także fragm enty przedmiotów żelaznych /3 /  1 osełkę 
z piaskowca. Dotychczas na stanowisku "Modła" przekopano 325 m^, 
a 4 000 m2 zbadano m etodam i geofizycznymi. Odkryto 3 piece późno- 
lateńskie, najprawdopodobniej do produkcji garncarsk ie j, nikłą w arstw ę 
osadniczą z okresu około przełom u e r ,  obiekty wczesnośredniowieczne 
oraz nieliczne elem enty kultury łużyckiej«

Zabytkami dysponuje Kaliskie Stanowisko Archeologiczne ШКМ.
Badania zakończono.
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Badania prowadził m gr Ignacy Skrzypek. 
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badań. Osada i cm entarzysko ludności
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kultury pom orskiej z wczesnego 1 środko
wego okresu lateńskiego·

Stanowisko położone jes t około 900 m na południe od w si Klu
kowo 1 około 120 m na zachöd od polnej drogi Klukowo-Wąsosz na 
szczycie niewielkiego w yniesienia /pole upraw ne/.

Już w roku 1976 1 1977 natrafiono tutaj na pojedyncze groby 
skrzynkowej częściowo zniszczone w czasie o rk i. Ze względu na 
dosyć trudny do ustalenia zasięg cm entarzyska, badania w Klukowie 
kontynuowano metodą sondażową. Założono osiem  wykopów o różnych 
rozm iarach , rozpoczynając od najniższego skłonu na kierunku SW-NO 
aż do kulminacji wyniesienia. Ogółem przebadano teren  o powierzchni 
187 m^. Na tak przebadanym obszarze odkryto dwa groby skrzynkowe, 
jednostkowe, bez obwarowania, z popielnicam i czapkowatymi barwy 
czarnej 1 żółto-brunatnej, o powierzchni zewnętrznej wyświecanej 
1 schropowaconej. Brak przedmiotów metalowych. Oprócz tego, na kul
m inacji wyniesienia, odsłonięto 23 obiekty osadnicze /jam y, domostwa 
pół ziemiankowe 1 ziemiankowe, piece, paleniska Itp ./ z zaw artością ce
ram iki, polepy, węgli drzewnych i popiołu. Jest to więc ciekawy ze
spół osadniczy nakładający s ię  na siebie w niewielkich odstępach czaso
wych, Całość należy datować na schyłek HA-D do środkowego podokresu 
lateńskiego.

M ateriały po opracowaniu znajdą s ię  w Muzeum w Złotowie.
Badania będą kontynuowane.
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w oj.sieradzkie  okres wpływów rzym skich
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KRUSZKI, gm .Łobżenica patrz
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ŁASZCZYN, gm .Rawicz pa trz
w oj.leszczyńskie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 3
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wczesne średniowiecze


