


228 HOZBIORY I SPRAWOZDANIA. 

przedmioty żelazne, groty od dzid, noże żelazne, miecze, naszyjniki, a wreszcie 
zawartości grobowca skrzynkowego i nadzwyczaj ciekawe wykopalisko izbickie, 
dwa brahicety i łańcuchy srebrne, pochodzenia skandynawskiego, paciorki srebrne 
i złote, oraz naczynia do wonności, również srebrne, pochodzenia arabskiego — 
własność pań Zaborowskiej i Wodzińskiej z Izbicy." 

Nr. 149, 153. Zamknięcie wystawy archeologicznej. 
Nr. 154. Rezultat wystawy kaliskiej. 
Nr. 156 „Wrażenia z wystawy archeologicznej w Kaliszu" przez L. Żar-

skiego. 
Nr. 178. Wspomnienie pośmiertne o Stosławie Lagunie i jego pracach ar-

cheologicznych—w korespondencyi z gub. Płockiej przez Ad. Niemirowskiego. 
M. R. Witanowski. 

Rzeczy archeologiczne w 25-ciu rocznikach „Tygodnika Piotrkowskiego" 
(1873 — 1898). 

1. Owruckie, jego obfitość w zabytki archeologiczne i kurhany (w kores-
pondencyi „z Polesia" przez F. M. Ejsmonta). II , 2. 

2. Urna wydobyta w 1864 r. przy ul. Rokszyckie Przedmieście w Piotr-
kowie. Wysoka 26*/4 cali, średnica otworu 8 cali, z gliny palonej, z dwoma ucha-
mi i wytłaczanym ornamentem. III , 26. 

3. Wykopalisko przedhistoryczne we wsi Kamocinku pod Piotrkowem. (Prof. 
A. Pawiński rozkopał tu cztery grobowiska ze szczątkami epoki żelaznej >. III, 32. 

4. Cmentarzysko pogańskie w miejscowości zw. „Witocin" pod wsią Opa-
towem (korespondencya „z nad Warty"). HI, 37. 

5. Odkrycie grobu kamiennego z epoki kamienia szlifowanego, w Kociu-
bińcach na Podolu galicyjskiem (w art. „Okruchy"). V, 5. 

6 Groby kamienne pod m. Opocznem. (Znaczna ilość tychże, ułożonych 
z kamieni zw. głazakami, na jednej z urn pokrywa żelazna. — Artykuł ,,Okru-
chy") V, 14. 

7. Wykopalisko skarbu scytyjskiego w Michałowicach, w Galicyi. VI, 8. 
8. Stacya krzemienna na polach m-ka Grocholice pod Piotrkowem, odkry-

ta przez F. K. Martynowskiego. I X , 20. 
9. Wystawa archeologiczna w Piotrkowie, przez L. R. IX , 34. 
10. Cmentarzysko pogańskie i stacya krzemienna, wykryte przez F. K. 

Martynowskiego we wrześniu 1881 г., we wsi Poltanice, pow. piotrkow. I X , 44. 
11. Poszukiwania archeologiczne w jaskiniach Ojcowskich. XI , 34. 
12. Znalezienie 7-miu urn w Opocznie, przy kopaniu fundamentów pod 

stacyę kolei żelaznej XI , 36. 
13. Wykopalisko we wsi Łochyńsku, pow. piotrkowskim, przez S S. (Pięć 

odkrytych tu grobów miały kształt podłużny i ułożone były z płaskich kamieni· 
Na podstawie z takiegoż kamienia stały urny z pokrywami, obok nich mniejsze' 
dzbankowate. X V , 31. - Wskutek tej wiadomości przybyły do Łochyńska Godfryd 
Ossowski, w ciągu 3-е h dni, odkrył 12 grobów studzienkowych, 1 skrzynkowy 
i 3 kloszowe. Ogółem wydobyto 8 całkowitych popielnic z okresu bronzowego. 
Na powierzchui cmentarzyska znaleziono kilka nożyków krzemiennych. X V , 38.) 

14. „Wykopalisko we wsi Bechcicach," przez G. (Ulewne deszcze wyłoniły 
urnę; włościanie twierdzą, że więcej takich „garnków1 ' trafia się na ich polach.) 
XVII , 21. 
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15. Poszukiwania archeologiczne na gruntach: skarbowych, kościelnych 
i miejskich, obostrzone okólnikiem gubernatorów. XVII, 49. 

16. Skarb we wsi Ldzań pod Łaskiem. (Wyorana urna zawierała monety 
srebrne i kilka sztabek tegoż metalu.) X X I . 16. 

17. Wykopalisko przedhistoryczne obok Przyrowa na Morawach. X X I , 41. 
18. Wykopaliska w Prusiech Zachodnich, zamieszkałych przez Litwinów, 

zawierają nader często nożyce Przyrząd ten pogańscy ich przodkowie kładli 
zwykle do grobu zmarłemu, celem obrony od bogini śmierci Giltyny. XXII , 12. 

19. Wywóz starożytności zagranicę. X X I I 32. 
20. Ogłoszenie Cesarskiej Komisyi Archeologicznej. XXII , 35. 
21. Ś. p. F. K. Martynowski, archeolog-estetyk. XXIV , 42. 
22. Ś. p. Kazimierz Stronczyński, areheolog-numizmatyk, przez M(irosława) 

D(obrzańskiego). XXIV , 46. 
23 Wykopalisko przedmiotów przedhistorycznych pod Miechowem, przy 

drodze do Skalbmierza. 
Michal Rawicz- Wilanowski. 

Z M U Z E Ó W . 

D w a d o k u m e n t y . 
L. 13778. I . 

Na posiedzeniu z dnia 19 lutego 1898 r. powziął Wysoki Sejm następującą uchwa-
łę: „Sejm przekazuje Wydziałowi krajowemu petycyę reprezentacyi gminy król. stoł. m. 
Lwowa w przedmiocie założenia krajowego Muzeum dla history i i kultury krajowej, 
z poleceniem wszechstronnego zbadania tej sprawy i przedłożenia wniosków w następnej 
sesyi sejmowej. 

W wykonaniu tego polecenia Wys. Sejmu, Wydział krajowy postanowił tak co do 
potrzeby założenia Muzeum krajowego dla historyi kultury, jako też eo do zakresu jego 
zbiorów i działania, zasięgnąć opinii fachowych kół, w pierwszym rzędzie powołanych do 
wypowiedzenia swego zdania. 

Nie ulega wątpliwości, że we Lwowie daje się uczuć brak instytucyi publicznej, 
ześrodkowującej zabytki historyi i kultury naszego kraju. Myśl poruszona przez repre-
zentacyę gminy m. Lwowa wymaga przeto poważnego i wszechstronnego zbadania. 

Wydział krajowy odnosi się do Szanownego Grona z uprzejmą prośbą o przesłanie 
swej cennej opinii fachowej w tej mierze, a to przedewszystkiem w następujących 3-ch 
kierunkach: 

1) Czy zachodzi istotna potrzeba, aby obok istniejących we Lwowie zbiorów pry-
watnych i publicznych, przystępować do zakładania nowego Muzeum dla historyi i kultury? 

2) Czy na wypadek, gdyby potrzeba takiej instytucyi publicznej, pod opieką kra-
ju pozostającej, uznaną została, nie powinnoby się na razie ograniczyć do zbioru etno-
graficznego, gromadzącego w pierwszym rzędzie przedmioty współczesnego życia ludowe-
go, jego wyroby, do użytku codziennego służące, jego ubrania, stroje i ornamentykę ar-
tystyczną; czy też Muzeum zamierzone ma sięgnąć szerzej i objąć całą dziedzinę twór-
czości artystycznej, ma może nadto sięgnąć i wstecz, gromadząc zabytki sztuki w naszym 


