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pologie. Une description détaillée nous fait connaître bien exactement 
ces intéressants matériaux groupés comme voici: 

A) Outils en silex: un couteau (fig. 8) et deux haches asymétri-
ques dont une représentée sur la fig. 9. 

B) Instruments en os, cités ci-dessus (fig. 4 et 7) . 
C) 5 cornes, de chevreuil et de cerf, blanchis, couverts de croûte 

calcinée. 
D) Céramique: a) vases (amphore fig. 10) et fragments de va-

ses (fig. 11, 12, 13, 14); b) grands vases à conserve: vase orné de 
boutons au dessous du col (fig. 15), fragment de vase sans ornement 
(fig. 16), fragments de vases ornés: 1) à décor „à rayons" (fig. 17), 
2) à décor „à étoiles" incisé et piqué et à décor „à arcades" au dessous 
du col (fig. 18), 3) à décor à étoiles, piqué et incisé (fig. 19); 
c) bassins: fragments à décor „à étoiles" (fig. 20 et 21), à décor 
„à rayons" (fig. 23), à décor „à rayons" piqué et incisé (fig. 22) ; 
d) vases à pied: pied d'un vase (fig. 24), fragment d'un vase (fig. 25) ; 
e) une coupe (fig. 6) ; f ) petits vases à puiser (fig. 26—31) à décor 
„à rayons" incisé ou sans ornement; g) fusaïoles (fig. 32). 

Au Musée Majewski sont encore conservées deux haches asymé-
triques de grès vert cristallin et un fragment de hache „en forme de sa-
bot" (fig. 33—36), qui proviennent aussi de Poskwitów, mais dont on 
ne sait pas exactement, où elles furent trouvées. 

S'appuyant sur une analyse consciencieuse, l'auteur classe tous ces 
objets à la civilisation néolithique dite de Petite Pologne qui est un 
produit du croisement des influences du Nord et du Sud, de la civilisa-
tion dite nordique et de celle dite à céramique „à rayons". Il date ces 
trouvailles à la période entre 2500—2000 av. J. Chr. 

* 

* * 

Ś. p. Tadeusz Karol Kutz, ur. w 1906 г., po ukończeniu szkoły 
średniej i dwuletniego studjum pedagogicznego w Warszawie, pragnął 
poświęcić się kształceniu młodzieży, dla której był prawdziwym przy-
jacielem. Upodobania specjalne znalazły wyraz w studijach archeologji 
przedhistorycznej na Uniwersytecie Warszawskim, których nie było mu 
danem ukończyć. Pierwsza i niestety jedyna praca naukowa ś. p. Ta-
deusza Kutza, powyżej drukowana, jest napisana umiejętnie i świadczy 
o talencie naukowym autora. Pozatem stale pisał książki dla młodzieży. 
Miał duże zdolności pisarskie i umiał przedstawić barwnie i zajmująco, 
na podstawie źródeł naukowych powieści historyczne, zwłaszcza zwią-
zane z dziejami Warszawy. Należał do miłośników starej Warszawy, gło-
sił bohaterstwo jej synów w czasie powstania Kilińskiego i listopado-
wego (Tajemnica arsenału i W szponach zdrajcy). 
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Nie obce mu było krajoznawstwo. Często w towarzystwie kolegów 

lub sam chodził na dłuższe wycieczki i potem je opisywał np. w „Iskrach", 

tygodni'ku dla młodzieży, w „Naokoło Świata", jakoteż w osobno wy-

danej pracy Na tratwie. W prasie codziennej popularyzował sprawo-

zdania z wypraw archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w któ-

rych brał żywy udział jako student prehistorji. W wydawnictwie popu-

lamo-naukowem samouczków technicznych wyszły jego wskazówki jak 

zbudować akwarjum, jak wyrabiać samemu przezrocza i in. 

Żywość umysłu i różnorodność zainteresowań, jakie okazywał ś. p. 

Tadeusz Kutz, świadczy o niepospolitej stracie dla nauki, po przedwcze-

snym zgonie tak wszechstronnie uzdolnionego pracownika. 

Wiktor Ber 


