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SWIERKOWIEC; pow. Mogilno Muzeum Okręgowe
Stanowisko 2 w Toruniu

Badania prowadził mgr Januariusz Janikowski« 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Toruniu« 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
z okresu późno&atańsklego.

Stanowisko znajduje się na niewielkim wzgórzu, tui przy drodze z Mogilna 
do Bystrzycy• Zbadano łącznie przestrzeń o powierzchni około 100 m2. odkrywając 
8 grobów ciałopalnych.

Groby były mniej lub bardziej zniszczone, szczególnie w partiach górnych, 
dlatego ustalenie typologii grobu nastręczało niekiedy duże trudności. Najliczniej 
wystąpiły groby Jamowe, niekiedy ze śladami szczątków stosu, rzadziej groby po
pielnicowe. Zawartość jam grobowych stanowiły nieliczne popielnice, naczynia przy
staw kowe, kamienny gładzik, żelazne zapinki oraz brązowa klamra do pasa.

W ceramice wyróżnić możemy kubki uchate z częścią górną cylindryczną, 
a dolną stożkowatą, misy z krawędzią wylewu lekko facetowaną, wychyloną na ze
wnątrz /  część dolna misy posiada formę stożkowatą/.Wszystkie misy z reguły 
zaopatrzone były w Jetoo, małe przewężone uszko. Barwa tych naczyń czarna, citm - 
DObruntana, powierzchnia gładka niekiedy nawet wyświecana. Natrafiono także na 
okazy małe o formie dwustożkowate 1 łagodnym załomie brzuśca. Zdobnictwo na
czyń należy do rzadkości.Jest to wyłącznie ornament rytych linii poziomych, po
między którymi znajdują się krótkie, ukośne ryte kreski.

Zabytki metalowe reprezentowane są jectynie przez 4 całe i 1 fragment żelaz
nych zapinek o konstrukcji środkowo 1 póżnolatcńsklej.Niewątpliwie do najciekaw
szych znalezisk należy brązowa klamra do pasa s haczykiem w formie główki • 
końskiej - egzemplarz importowany z Południa z kręgu celtyckiego.

Na podstawie uzyskanego materiału zabytkowego cmentarzysko to datować 
należy na późny okres lateński.

Badania będą kontynuowane.

TARGOWISKO, pow. Bochnia Muzeum Archeologiczne
w Krakowie

Badania prowadziła mgr Róża Mycielaka.
Finansowało Muzeum Archeologiczne w 
Krakowie. Pierwszy sezon badań. Piec 
garncarski z późnego okresu lateńskiego T

W południowej części wsi, po prawej stronie drogi wiodącej z Bochni do 
Nowej Huty został przypadkowo odkiyty i częściowo zniszczony piec garncarski.

W wyniku przeprowadzonych badań, odsłonięto i wy eksplorowano zachowaną 
północną część wspomnianego pieca. Zarys Jego uchwycono na głębokości 70 cm.


