


ГЗо MATERYAŁY DO MAPY 

baczności w pilnowaniu się, co należy zaznaczyć, a co opuścić, zresztą 

rejestr i w takich granicach może być w różnych poszukiwaniach uży-

tecznym. 

Wobec tego, że coraz więcej sąsiednich dzielnic cieszy się już posiada-

niem własnej mapy archeologicznej, gdy tymczasem Królestwo dotychczas 

całkowicie jest jej pozbawione—sprawę uważamy za bardzo ważną i pilną. 

E. Majewski. 
Warsz. 25/VIII 189g r. 

MATERYAŁY DO MAPY GUBERNII PŁOCKIEJ. 

W „Echach płockich i łomżyńskich" zamieścił prof. Fr. Tarczyński 

w N-rach 62, 67, 73 i 76, r. 1898, oraz w N-rach 10, 11, 14, 19, 24, 25, 

31 i 47, r. 1899, szereg cennych notatek o odkryciach archeologicznych, 

przeważnie własnych i nigdzie dotychczas nie publikowanych, które zostały 

dokonane w ostatnich paru dziesiątkach lat w gub. Płockiej zarówno przez 

autora, jak też przez innych, znajomych mu, badaczów. 

W ten sam sposób i pod tym samym tytułem „Notatki do mapy arch, 

gub. Płockiej" lub „Przyczynek do mapy arch. gub. Płockiej" zamieścili 

pewną ilość podobnych wiadomości d-r L. Rutkowski w N-rach 36, 50, 58 

i 78-ym r. 1899, oraz p. J. Zieliński w N-rach 65 i 67. 

Większa część tych wiadomości posiada 'z tego względu dużą wartość, 

że dotyczy odkryć przypadkowych, z których nie wszystkie zostały wyzys-

kane naukowo. Niektóre są nawet tylko powtórzeniem wieści, otrzyma-

nych z ust drugich, mniej lub więcej niekompetentnych. Ponieważ zabytki, 

w tej kategoryi notatek wspomniane, nie mogą już być ponownie zbada-

nemi, mamy tu cenne, bo jedyne wskazówki, dotyczące owych niewyzys-

kanych naukowo a w części zapomnianych odkryć. I ten skąpy materyał 

będzie miał swoją wartość przy układaniu mapy archeologicznej. 

Po za tą kategoryą, reszta wiadomości, oparta na licznych osobistych 

spostrzeżeniach i badaniach autorów, ma wartość naukową o wiele wyższą, 

a znaczenie ich podnosi okoliczność, że przeważna ich część pierwszy raz 

w „Echach" została opublikowaną. 

Ze względu, że czasopisma prowincyonalne po krótkim nawet prze-

ciągu czasu bywają małodostępnemi dla archeologów i nawet po bibliote-

kach bogatych nie wszędzie się znajdują, zwłaszcza w komplecie, przeto 

uważaliśmy za pożyteczne powtórzyć tutaj główną treść cennych notatek 
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autorów wyżej wspomnianych. Szczupłość miejsca, zmusiła nas do znaczne-

go streszczenia, tak wszakże, aby ścisłość naukowa na tern nie ucierpiała. 

Ktoby chciał poznać opisy w całej rozciągłości, znajdzie w naszych 

streszczeniach przy każdej miejscowości podany numer czasopisma, w któ-

rym o niej mowa. 

Notatki p. F. Tarczyńskiego dotyczą przeważnie powiatów Płockiego 

i Płońskiego; dr. Rutkowski najwięcej podał z Płońskiego, p. Zieliński z pow. 

Lipnowskiego i Rypińskiego. Razem wyliczono tutaj 100 miejscowości. 

Materyał, zamieszczony w „Echach" nie abecadłowo, ani koleją po-

wiatów, — ugrupowaliśmy dla ułatwienia przeglądu, według powiatów 

i w porządku abecadłowym, z przydaniem pierwszych liter nazwiska autora 

każdej notatki. 
Redakcya. 

P O W I A T P Ł O C K I . 

1. Bielino (Nr. 67, r. 98). Znajdowano tu popielnice. Nic bliższego 

nie wiadomo (Fr. T.). 

2. Biełkowice pod Grodkowem (Nr. 73, r. 98), przed 20-tu laty zna-

leziono wykopaliska żelazne, złożone czasowo w red. „Kor. Płock" (Fr. T.). 

3. Biskupice. (Nr. 31, r. 99). Znaleziono tu popielnicę z kośćmi, grot 

inkrustowany srebrem i nóż, lecz wszystko to zaginęło. (Fr. T.). 

4. Bliehowo. Wzgórek 100 prętów kw. powierzchni. W 1885 i 1890 

r. p. T. odkopał 6 grobów, przywalonych ogromną ilością kamieni. 

Szkielety nieraz więcej niż na 3 łokciowej głębokości leżały głowami 

na zachód. Wszystkie prawie długogłowe, 2 żeńskie, 4 męskie. 

Grób śeński-. Przy głowie 4 pary zausznic srebrnych, dość du-

żych. Dwie pary przy uszach, jedna przy kości potylicznej, jedna przy 

czołowej. Na lewej ręce pierścionek srebrny, w górnej części dość sze-

roki, ozdobiony małemi rozetkami. Przy kości udowej lewej —mały nożyk. 

Grób drugi śeński: Dwie mniejsze zauszniczki, dwa pierścionki, 

jeden gładki, drugi pleciony. Naczyńko gliniane całe. 

Groby męskie-. Przy każdym szkielecie nożyk, jeden z nich „du-

ży, niezwykłego kształtu", dł. 24 cm., przy nim osełka z dziurką do zawie-

szania, „długa na 13 cm., oraz czekan średniej wielkości". Obrączki 

i pałączek od małego kubełka drewnianego, 13 cm. średnicy. W jednym 

z grobów, powyżej szkieletu, zapinka bronzowa i kilka skorup z mocną 

przymieszką granitu (Fr. T.). 

5.. Borowiczki. (Nr. 67, r. 98). Droga, wiodąca z Borowiczek ku 

Wiśle przecina nieznaczną wyniosłość, którą miejscowi Kamionką nazywają 

„z powodu licznych kamieni pod powierzchnią leżących". Popielnice znaj-
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dują się jakby pod brukiem z ułożonych kamieni, otoczone w okrąg także 
kamieniami; pod brukiem znajdują się popielnice, pokryte płaskiemi pokry-
wami, przy nich pospolicie przystawki małe, trzon zaś, albo raczej spód, 
także ułożony z kamieni. 

Pług, przechodzący po tym cmentarzu, zawadzał o kamienie, a te 
ostatnie kruszyły popielnice, które miały osłaniać, tak, że nader było trudno 
wydobyć całe. P. F. T. posiada tylką jedną, ze ścianą prostą koloru popie-
latego i przystaweczką z dwoma uszkami w kształcie maleńkiej popiel-
nicy, wysoką tylko na 45 mm. (Fr. T ) . 

6. Brwilno. (Nr. 47, r. 99). Wydma, na niej skorupy z popielnic 
i wyroby krzemienne. Nad Wisłą tlisko, takie, jak w Ośnicy. Ob. ,;Wiad. 
Arch." t. IV, art. J. Przyborowskiego. (Fr. T.). 

7. Bulkowo. (Nr. 14, г. 99). Grodzisko. Znajdował tu p. T. węgle 
drzewne, kości zwierz., kamienie przepalone, skorupy z naczyń użytku do-
mowego. 

W całości dochował się „puharek, barwy ciemno-popielatej, dobrze 
wypalony", 16 cm. wysoki, ornamentowany kreskami i wygniatanemi 
czterokątnemi rozetkami (Fr. T.). 

8. Cekanowo. (Nr. 67, r. 98). Skorupy od popielnic. Grodzisko nie-
wielkie, graniczące na płn. z Cekanowem, na w s i . ze Słupnem, płdn. z Li-
szynem, na zach. z łąkami Gulczewa. Zwiedzone w r. 1879. Bliższych 
szczegółów nie podano. (Fr. T.). 

9. Cieśle. (Nr. 73, r. 98). Rzeczka, podrywając brzegi odkrywa 
często popielnice. Dużo skorup na dnie rzeczki, którą latem można przejść 
suchą nogą. 

Cała popielnica w zbiorze p. F. T. Przypadkiem odnaleziono innych 
parę. W jednej był naszyjnik z cienkiego drutu z wieszadełkami łańcuszko-
wemu oraz dwie śpile. W zbiorze p'. F. T. (Fr. T.). 

10. Cybulino. (Nr. 14, r. 99). W r. 1880 odkryto przypadkiem grób 
skrzynkowy. W popielnicach nic nie znaleziono i porozbijano je. Obok 
siekierka krzem., 8 cm. długa, w zbiorze p. T. (Fr. T.). 

11. Dobra. (Nr. 14, r. 99) Cmentarzysko rzędowe na włóce Piotra 
Piegata, mocno już uszkodzone. Odkopał p. T. 1 grób. Był to kobiecy, 
mocno zniszczony. Zausznica srebrna i kawałek bronzu, zwinięty w rurkę. 
Wedle opowieści P. w r. 1876 znaleziono tu popielnicę, pokrytą 2-em na-
czyniem, a w niej bardzo wiele ozdób bronz. (FY. T.). 

12. Glinno, wś. o 9 kilom od Płocka (Nr. 76, r 98). Popielnica 14 
cm. wys., szeroka, brzuchata, z pokrywą. 

Groby kamienne z popielnicami. Kilka z nich, z 3-ej ręki otrzymane, 
posiada p. F. T- (Fr. T-), 
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13. Grabówka, nie dochodząc do Ośnicy (Nr. 67, r. 98). Na wydmach 
niewielkich skorupy z popielnic, wyroby krzem, i bronz. Wisła podmywa 
brzeg i odsłania często popielnice. 

Są one bez osłony kamiennej, kryte pokrywami glinian.; obie po 1 lub 
2 przystawki. (Fr. T.). 

.14. Gromice albo Gromnice. (Nr. 14, r. 99). Cmentarzysko rzędowe, 
rozorane, na włóce Chochoła. 

P. T. odkopał 1 grób żeński. 
2 duże zausznice i „kółko z jakiegoś białego metalu, na podob. cyny". 

W nogach naczynie gliniane. (Fr. T.). 
15 Imielnica. (Nr. 67, r. 98). Skorupy od popielnic (Fr. T.). 
16. Kępa polska. (Nr. 73, r. 98). Parę wydm, na nich skorupy, narz. 

krzem, i żelazo. F. T. znalazł 3 strzałki serc., parę dłutow., kilka narz. 
drobn. „geometrycznych" i wiele innych narz. krzem. 

Na „morgach plebańskich- ' od paru lat ukazały się (wskutek zdarcia 
powierzchni przez wylew Mułtawy) skorupy od naczyń i inne przedni, 
przedhist. (Fr. T.). 

17. Liszyuo. (Nr. 67, r. 98). Wydma, zasiana skorupami od popieln. 
i wyrobami łupanemi krzem. (Fr. T.). 

18. Łętowo. (Nr. 14, r. 99). Skorupy z popielnic. W 1881 г., 
w pobl. kościoła, wykopano bransoletę bronz.; obecnie w zbiorze p. T . 

W 1891 r. pod kamieniem, według opowieści, znaleziono popielnicę (?), 
a w niej bronzy. Jakie?—niewiadomo. (Fr. T.). 

19. Łubki. (Nr. 14, r. 99). Skorupy z popielnic. Ostroga ze sprząż-
kami i wieszadełkami; w zbiorze p. T . (Fr . T.). 

20. Malenie. (Nr. 19, r. 99). Podłużny pagórek w kształcie wału; 
w nim odkryto popielnice. (Fr. T.). 

21. Maławieś. (Nr. 19, r. 99). Przy kopaniu stawów odkryto niedawno 
parę szkieletów długogłowych i siekierkę kamienną (Fr. T.). 

22. Maszewo. (Nr. 31, r. 99). W r. 1875 znaleziono „ w formacyi na-
pływowej - ' : czaszkę nosorożca, czaszkę wołu pierwotnego, część czaszki 
nosorożca i rogi renifera. Czaszka nosorożca dostała się ks. A. Brykczyń-
skiemu, pozostałe wykopaliska p. Fr. T. (Fr. T.). 

23. Mąkoliu. (Nr. 14, r. 99). Podobno znajdowano popielnice. (Fr. T.). 
24. Miszewo Murowane. (Nr. 73, r. 98). Kilka grotów pięknie wy-

robionych, inne narz. krzem., trzy maleńkie nożyki żelaz. „robione na wzór 
krzemiennych, spotkane prócz tego tylko w Ośnicy". Mogiła w zachodniej 
stronie wsi niezbadana, bo starannie konserwowana przez właściciela. 
(Fr. T.). 
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25. Orszymowice vel Karwowo-OMonki. (Nr. 19, r. 99,). Cmenta-

rzysko zbadane bliżej przez p. F. T. w latach 1885 i 86. Słowiańskie 

z końca w. X lub połowy XI. 

Wzgórek („kurhan") znacznie większy od Turowskiego, około 180 

prętów kw, leży prawie przed dworkiem. Tylko środek był jeszcze nie 

zniszczony. Groby były odznaczone na powierzchni 4 kamieniami, po 

rogach wystającemi. Groby skrajne były niegłęboko, -ale ku środkowi 

dochodziły do 4 lok. głęb. i były przywalone całe kamieniami dużemi, 

z których niektóre 3 ludzi z trudem musiało, wydobywać. 

Opis grobów i zawartości osobno podanym zostanie w t. III „Świa-

towita." (Fr. T.). 

26. Ośnica, ws. (Nr. 67, r. 98). Przy borowski badał ją w 1870 r. 

(p. „Wiad. Arch." t. I, oraz „Zb. W. do A. Kr." t. IV, ks. A. Brykczyń-

skiego). „Wydmy przedstawiają wielką rozmaitość. Na jednych znajdują 

się przeważnie wyr. bronz., na innych strzałki sercow. i bełty z trzonkami, 

bliżej zaś wsi strzałki poprzeczne (groty dłutow.). P. F. T. znalazł siekie-

rę krzemienną i diorytową, oraz kilka przetrąconych. Przedmiotów krzem., 

kam., bronz. i żelaznych p. T. posiada ztąd kilkaset, kilka popielnic i przy-

stawek. Dziś już prawie wyczerpane wydmy. (Fr. T.). 

27. Parowa. (Nr. 31, l'. 99). Znaleziono część czaszki i zęby nosorożca. Dwa 

zęby dostały się p. Fr. T., pozostałe zaś wykopaliska Akad. umiej, w Krakowie. (Fr. T.). 

28. Parzeń. (Nr. 47, r. 99) W r. 1879 na polu cmentarzysko, 

rozległ, około 21 morg. Znalezi'ono tam wiele popielnic, ale prawie wszy-

stkie zniszczono. Dowiedziawszy się o tem ks. J. Smoliński, udał się do 

Parzenia i trafił na grób kamienny, skrzynkowy, zbudowany z kamieni 

płaskich różnej wielkości. W grobie tym na brzegu znaleziono 3 popiel-

nice i 2 przystawki z gliny czarno-szmelcowanej. 1 z popielnic rozsypała 

się, 2-ą w kształcie dzbana dużego, dobyto. Przystawki miseczkowate; 

na jednej z nich garnuszeczek. 3-cią popielnicę z pokrywą i inne pozosta-

wiono w grobie. Opisał to ks. S. w „Koresp. Płockim". Potem zwiedził 

to miejsce p. T. i zrobił rysunek. P. T. znalazł w tym grobie całą popiel-

nicę pięknego kształtu „foceńskiego," (?!) barwy czarnej szklistej z pokrywą 

prawie całą. Pokrywa była oblepiona gliną niepaloną i szczelnie złączona 

z popielnicą. W rogu prawym podobna popielnica, nieco większa, także 

czarna, mocno zniszczona. Szczątki pokrywy przepełnione żółtą miką, 

upiększone ornamentacyą, rysowaną narzędziem ostrem, dość kształtnie, 

w 3 kondygnacyach. Od 3-iej popielnicy, znacznie mniejszej, p. T. wydo-

był tylko pokrywę, podobną do 1-ej. 

Obok popielnic dwie przystawki. Grób ten ułożony bardzo sta-

rannie, boki i tył ma z kamieni niełupanych, jednakże dobieranych, ze ścia-
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nami prostemi do środka. Od południa, zastawiony płytą łupaną, obłożoną 

mnóstwem kamieni, z wierzchu przykryty 3 płytami; dno wyłożone takie-

miż płytami. W grobie było 7 popielnic z kośćmi i 4 przystawki. Rysu-

nek grobu i wydobytych przedmiotów wraz z opisem podał p. T. w „Kło-

sach" (Nr. 764 z r. 1880) i w „Koresp. Płockim" (Nr. 54 i 66). 

O 25 kroków od tego grobu p. T. znalazł 2 popielnice z przystawką, 

a o jakieś 100 krok. olbrzymie naczynie, podobne do wielkiej dzieży, w któ-

rego środku było tylko 7 kamyków polnych. Na terytoryum wsi Parzeń 

są 3 okopy starożytne. (Fr. T.). 

29. Pilichowo. (Nr. 19, r. Q9). W 1882 r. znaleziono rycerza 

w zbroi. ,,Żelazo oddano kowalowi do przekucia na potrzeby domowe"! 

Pan T. sprawdził wiarogodność opowieści. Były tam włócznie, czekany, 

które po włożeniu w ogień rozsypały się. (Fr. T.). 

30a. Płock. (Nr. 62, r. 98). Gród na miejscu siedzib przeddziejowych. 

Popielnice i skorupy przy ul. Grodzkiej i Warszaws. w pos. Smoliń-

skiego i Holtza w ogrodzie. Pod plebanią kościoła farnego popielnica 

i kilka denarów Wład. Łokiet. 

Zausznice brońzowe przy wieży katedralnej r. 1897. (Fr. T.). 

30b. Między Płock, i Wyszogr. (Nr. 67, 98 r.) zaraz za Płock, skorupy 

od popielnic i trochę okrzesków krzem, obok cmentarza cholerycznego. 

(Fr. T.). 

31. Pruszyno. (Nr. 14, r. 90). Dłuto bronzowe, 11 cm. długie w zbio-

rze p. T. (Fr. T.). 

32. Radzanowo. (Nr. 76, r. 98). Popielnice. Jedna przechowuje się 

we dworze; w r. 1891 p. T. odkrył grób ze szkieletem, obłożony kamienia-

mi. Kości uległy rozkładowi; przy lewym boku nożyk żelazny, nad szkieł, 

dużo węgla drzewnego. Grobów takich było dawniej więcej, ale znisz-

czono. (Fr. T.). 

33. Rogowo. (Nr. 14, r, 99). Cment. rzęd. mniejsze od Turowskiego 

„tern się różni, że groby chociaż rzędowe, znajdują się w różnych kierun-

kach". P, T. robił poszukiwania w 1889 r. Odkopał 13 grobów. Opis 

podaliśmy osobno w tomie II „Św." (Fr. T,). 

. 34. Rogowo Szlacheckie. (Nr. 19, z 99 г.). „Siekiera kamienna 

(klin)", niegładzona; w zb. p. T. Jest to neolit i wyrób niedokończony za-

pewne. (Fr. T.). 

35. Rostkowo. (Nr. 24, r. 99). Cmentarz prawie zaorany. P. T. ro-

bił poszukiwania w r. 1886, ale groby znajdował naruszone i w nieładzie. 

Znaleziono tu dawniej 2 „celty" bronz. i naczynie glin. Wszystko 

w zbiorze p. T. (Fr. T.). 
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36. Słupno. (Nr. 67, r. 98) Włościanie często odkopują na swych 

ogrodach bruki, a pod niemi popielnice, jak w Borowiczkach. Kościołek 

stoi na cmentarzysku. P. T. znajdował wiele skorup od popielnic- Sołtys 

Salko znalazł grot żelaz, 3 cale d ł , ale zatracił. (Fr. T.). 

37. Strzeszewo-Kuliszki. (Nr. 24, r, 99). Niewielki „kurhan" (? Red.) 

w części zniszcz. Pan T. odkopał parę grobów, znalazł grot że!. 22 cm. 

dł., 3 nożyki, 1 osełkę, zausznicę, 2 pierść. srebr., paciorek szkl., obrączki 

od kubełka małego, okucie od kosztura z gwoźdźmi, zakończonemi kół-

kami. Czaszki długie. 

Znaleziono tu dawniej grot bronz. i używszy za rączkę do sieczkarni 

włościańskiej, zniszczono. (Fr. T.). 

38. Turowo. (Nr. 11 i 71, r. 99). Cment. rzędowy. Plon obfity. 

Opis podajemy osobno w niniejszym tomie, na str. 19-ej (Fr. T. i L. R.). 

39. Wempiły. (Nr. 36, r. 99). Cmentarzysko zwane „Wądoły". 

W kilku miejscach widać ściany z kamieni. Znaleziono tam niegdyś 

czaszki i inne kości, oraz jakieś paciorki. 

O jakie 200 kroków od Wądołów wzniesienie usiane drobnemi ka-

mykami, odłamki popielnic i różnych naczyń glinian., krążek z czerwonej 

gliny wypalonej z domieszką miki i kwarcu. Przedmioty te są w zbiorach 

d-ra L. R. (L. R). 

40. Winiary. (Nr. 31, r. 99). Wyciągnięto siecią z wody miecz obo-

sieczny, sądząc po kształcie, pochodzący z w. Xi. po Nar. Chr. Miecz znaj-

duje się w zbiorach p. T. 

Na wzgórzu ornem zebrał p. T. w r. 1879 czerepki popielnic i wyroby 

krzem. (L. R.). 

41. Wołowa. (Nr. 76, г 98). Grób kamień, z 3 popieln. dość wyso-

kiemi o wązkich szyjach. 

Może kurhan po lewej stronie traktu, ale niebadany. (Fr. T ). 

42. Wykowo. (Nr. 73, r. 98). Znajdowano popielnice. (Fr. T.) 

43. Wyszogród. (Nr. 73, r, Q8). Góra zamkowa była siedliskiem 

przedh., bo znajdują się w gruncie skorupy z przymieszką grubych ziarn 

granitu. 

Miasto otacza 7 okopów półkolem (grodziska); w stronie wsi Drwały 

na Orszymowie), przy Nakwasinie, pod Boguszynem i Radzikowem, przy 

wsi Grodkowie i przy wsi Bulkowie nad rozległym moczarem. (Fr. T.). 

44 Zakrzewo. (Nr. 73, r. 98). Naokoło kościołka wydmy usiane sko-

rupami. Krzemienia brak. Po większych wylewach Wisły często znajdują 

się tu czaszki wołu pierwotnego (Bos primigenius). (Fr. T.). 

45. Żochowo. (Nr. 19, r. 99). Cmentarzysko na granicy wsi Góra, 

zniszczone przez kopanie gliny. WT . 1893 p, T. odkopał 4 groby: 2 męs-
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kie, 1 żeński, 1 niedorosłego. Szkielety zwróć, głowami na zach. Męskie 

bez dodatków; w żeńskim „pół-zauszniczki" i w nogach garnuszek. W os-

tatnim nożyk żel. i część zausznicy bronz. z kawałkiem skóry. (Fr. T.). 

P O W I A T P Ł O Ń S K I . 

1. Baboszewo. (Nr. 65, 99 г.). Znajdowano tu niejednokrotnie popiel-

nice. (J. Z.). 

2. Brześć. (Nr. 36, r. 99). Istnieje tu kurhan. (L. R.j. 

3. Chrościno. (Nr. 36 i 59 z r. 99). Przy drodze od Tysk jest wzgó-

rek płaski okrągły, około 30 łok. średnicy. Był on wyższy, pokryty pra-

wie w całości kamieniami, tworzącemi w niektórych miejscach wyraźne 

czworoboki. Pod kamieniami, przeważnie wielkiemi, na głębokości 3 łokci 

znajdowano kości i czaszki podobno olbrzymiej budowy, tak, że gdyby nie 

głowy, trudnoby je było uważać za ludzkie. Czaszki odznaczały się kształ-

tem podłużnym. Kilka z nich otrzymał p. Kaliszewski. Oprócz kości 

w grobach, ułożonych także rzędowo, znajdowano przedmioty żelaz., np. 

ostrogi wielkie, włócznie, nożyki, a wreszcie pomiędzy szkieletami, na je-

dnym z niemi poziomie, wielkie naczynia gliniane kształtu pękatego, toczo-

ne na kole zduńskiem, u dołu węższe, zakończone u góry długą na jakieś 

9 cali wązką szyjką. Naczynia te zawierały w sobie tylko pyłek. P. L. R. 

otrzymał z tego cmentarzyska 2 żelazne włócznie o ostrzach płaskich. 

(Fr. T. i L. R.). 

Ł Czerwińsk. (Nr. 73, r. 98). Po obu stronach miasta, więcej niż na 

wiorstę, ciągną się cmentarzyska i osady przeddziej. Wiele narz. łupanych 

i obrabian. Skorupy glin. W samem mieście w kilku punktach p. T. znaj-

dował wiele skorup od popiołu. (Fr. T.). 

5. Dzierząznia. (Nr. 58, r. 99). Znajdowano tu wśród kamieni na-

czynia gliniane płaskie, dziwnego kształtu, napełnione popiołem i spalonemi 

kośćmi, nakryte podobnego kształtu naczyniami.-

W tejże wsi znajduje się kurhan piasczysty, dość wysoki, na którym 

było dawniej dużo kamieni. Znajdowano w nim czaszki i kości ludzkie 

wielkich, rozmiarów. W jednym ze szkieletów, między żebrami, tkwił długi 

grot żelazny. (L. R.). 

6. lliiio szlacheckie. (Nr. 25, r. 99). W torfie na łące znaleziono 

piękny srebrny łańcuch, a prawdopodobniej pas. Pochodzić ma co najmniej 

z XII w. 

W tern samem miejscu znaleziono olbrzymie rogi jelenia. Łańcuch 

waży przeszło i funta, zawiera 33 kółka, połączone ogniwami podłużnemi; 

kółka te są (ajour) średnicy 22 mm., robione ręcznie (Fr. T.). 

Świalowit, t. li. 18 
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7. Kolonia Czerwińska. (Nr. 73, r. 98). W 1896 r. w rozbitej po-

pieln. bronzy: 3 zapinki piękne i inne odłamki. W zbiorze p. T. (Fr. T.). 

8. Korzybie Duże. (Nr. 36 z r. 99). Wzgórze, prawdopodobnie cmen-

tarzysko rzędowe. (L. R.). 

9. Korzybie Małe. (Nr. 50, r. 99). Wykopano tu 6 czaszek, wiele 

kości, nieco narzędzi żelaz. i naczynie glin. bez kości i beż popiołów. (L. R.). 

10. Krościno. (Nr. 25, r. 99). Przy drodze do Płońska wzgórze pias-

czyste, w wielu miejscach rozkopane. Znaleziono tam 2 garnuszki sporych 

rozmiarów, czaszkę i kości ludzkie. (Ob. „Zbiór wiad. do antrop. kraj." 

r. 1880). (Fr. T.). 

11. Nowe Miasto. (Nr. 25, r. 99). W ogrodzie plebanii znaleziono 

(około 20 lat temu) kilka grobów murowanych z cegły, sklepionych, w któ-

rych były popielnice. Użyto ich do wysypania i wyrównania drogi. (Fr. T.). 

12. Płońsk. (Nr. 25, r. 99). W stronie wschodniej za miastem jest 

wzgórze, prawdopodobnie grodzisko. P. T. znajdował tam skorupy z przy-

mieszką grubo-ziarnistego granitu i krzemień łupany. (Fr. T.). 

13. Radzymin. (Nr. 58, r. 99). Na łąkach niewielki kurhan z niezna-

cznem w środku zaklęśnięciem, wyglądający na grodzisko. Kurhan ten 

rozkopywał Gotfryd Ossowski. 

Na tych samych polach znajdował się 2-gi niewielki kurhan, a na nim 

kamionka. Znaleziono tam 11 olbrzymich szkieletów, o potężnych, jakoby 

podłużnych głowach. Przy 1-ej z głów znaleziono 9 wielkich kabłączko-

watych zausznic bronz.; znaleziono też podobno garnek. (L. R.). 

14. Skołatowo. (Nr. 24, r. 99). „Kor. Płocki z r. 1879 (Nr. 74) za-

mieścił wiadomość o odkryciu grobu, zbudow. z jednostajnych kamieni. 

W nim obok szkieletu skorupy z garnca ,,szczególnej budowy" (Fr. T.). 

15. Smoszewo. (Nr. 36 z r. 99). Kurhan, okazujący w kilku miej-

scach wyraźne czworoboki ze starych kamieni. Być może, że jest to cmen-

tarzysko rzędowe. Kurhan ten lud zwie „Krasino". (L. R.). 

16. Szeromin. (Nr. 25, r. 99), Odkryto w r. 1882 grób na miejscu 

nieco wzniesionem. Kształt grobu podłużny, budowany z płyt łupanych, 

(długi 379, głęboki 95 cm.) Ściany boczne ułożone z 6-ciu i 5-ciu płyt, 

szczyty tylko po 1 płycie; szczyt południowy miał 118, północny zaledwie 

68 cm. Liczba popielnic niewiadoma; ocalała 1 tylko. Prawdopodobnie 

było kilkanaście. Z ocalałej (w zbiorze p. T.) i ze skorup widać, że były 

bogato ryte u szyi, bez uszu w miejscu ich małe guzy albo dołki wtłaczane. 

Cała popielnica ozdob. ornam. sznurkowym, ale naśladowanym ręcznie. 

Wspomniane sznurki idą od samego wierzchu w liczbie 9-ciu, prze-

dzielone w 2 przeciwległych sobie miejscach pionowemi sznureczkami, za-
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kończonemi ostro wystającemi guziczkami; na linii owych guziczków idą 

jeszcze 2 rzędy poniżej maleńkich wtłaczanych perełek. 

U wrębu szersza, niż w połowie wypukłości. Pod ścianą północną 

2 siekierki krzemienne, gładzone. (Fr. T.). 

17. Wierzbica Szlachecka. (Nr. 24, r. 99). Kurhan (?). P. T. odko-

pał 5 grobów. Typ i zawartość, jak poprzednich. Czaszki długie, kości 

zniszczone przez czas. 

2 zauszn. srebrne dęte, bąbelkowate, , jakie się zwykle znajd, z mone-

tami średniowiecznemi". Zausznic małych 10, większych 2, krzesiwko roz-

czepione 1, obrączki od 2-ch kubełków i 1 nacz. glin. Wszystko w zbiorze 

p. T. (Fr. T.). 

18. Zakroczym. (Nr. 73, r. 98). Siedziba przedh. Skorupy w zb. p. 

T. cFr. T.). 

19. Zbyszyno. (Nr. 25, r. 99). Kurhan (?) w większej części zniszczony. 

W lipcu 1894 r. p. T. i dr. L. R. rozkopali 3 groby i znaleźli w nich kości 

mocno strawione, czaszki długogłowe, na wsch. obrócone. Wymiar 1-go 

szkieletu, który przedstawiał ślady wyraźniejsze, 192 centym. (Fr. T.). 

P O W I A T L I P N O W S K I . 

1. Chalino. (Nr. 65, r. 99). Na folw. Łagiewniki na wzgórzu było 6 

kurhanów. W r. 1857 natrafiono w nich na popielnice, stojące pojedyńczo 

w ziemi, z których całkowicie żadnej wydobyć nie zdołano. (J. Z.). 

2. Ciechocin nad Drwęcą. (Nr. 67, r. 99). Cmentarzysko, dotychczas 

niezbadane. Jeszcze przed laty kilku można widzieć tam było całe rzędy 

kamieni (pierres dressées), ustawionych w rzędy i koła. Dziś już ledwie 

gdzieniedzie podobny kamień sterczy. (J. Z.). 

3. Czernino. (Nr. 67, r. 99). Okop nad jeziorem, zwany przez lud 

„szwedzkim". (J. Z.). 

4. Czernikowo. (Nr. 67, r. 99). Na wzgórzu piasczystem sporo 

szczątków popielnic, a także trafiają się narzędzia i strzałki kamienne, Pe-

wna ilość tych przedmiotów znajduje się u p. Gustawa Ziel. (J. Z.). 

5. Dobrzyń nad Wisłą. (Nr. 65 z 99 г.): Znajduje się tu góra, szero-

kim okopem oddzielona od miasteczka; spotyka się tu mnóstwo skorupek 

od naczyń i kości, zmieszanych z węglem (J. Z.). 

6. Dyblin. (Nr. 65, r. 99). Przed kilkudziesięciu laty znaleziono grób, 

wyłożony gładkiemi kamieniami,, a w nim kilkanaście popielnic; żadnej nie 

udało się wydobyć w całości. 

W popielnicach znaleziono oprócz popiołu i resztek kości: sprzączkę 

żelaz., 2 klamry żelaz. i haczyk, wszystko to prawdopodobnie od pasa, 2 

zapinki bronz., paciorek srebrny delikatnej roboty i korę brzozową. Nadto 
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w każdej popielnicy znajdował się niewielki grób gliniany w kształcie ba-

ryłeczki, przedziurawiony. Wszystkie te przedmioty znajdują się w zbiorze 

p. J. Ziel. Są one opisane w t. II „Wiadom. Archeolog." (J. Z.). 

7. Głowlna. (Nr. 65, r. 99). Grób kamienny z popielnicami, który 

nie naruszając zasypano na nowo. (J. Z.). 

8. Gołyszew. (Nr. 65, r. 99). Znajdowano tu nieraz popielnice. (J. Z.). 

9. Gródkowo. (Nr. 67 z 99 г.). Przed laty kilkudziesięciu znaleziono 

w torfowisku blizko korzec monet rzymskich, które musiały się znajdować 

w skrzynce drewnianej, z której tylko próchno pozostało. (J. Z.). 

10. Krobia, nad Drwęcą. (Nr. 67, r. 99). W r. 1864 odkopano grób 

z popielnicami, z których parę w całości wydobytych wziął р. K. z Ole-

szna. (J. Z.). 

11. Lenie. (Nr. 65, r. 99). Znajdowano tu niejednokrotnie popielnice, 

podobno b. ozdobne, z deseniami. (J. Z.). 

12. Lipno. (Nr. 67, r. 99). Na piaskach pod Lipnem, nad brzegami 

rz. Mień, znajdują się w b. małej ilości przedmioty krzem. (J Z ). 

13. Łążyn. (Nr. 67, r. 99). Na polach znalazł p. J. Z. przed, laty kil-

kunastu siekierkę kamienną, a wkrótce potem połówkę innej, dużej. (J. Z.). 

14. lllazowsze. (Nr. 67, r. 99). Przed laty odkryto grób, wyłożony 

płaskiemi kamieniami, ż popielnicami, z których jedną otrzymał p. K., b. 

właściciel Oleszna. (J. Z.). 

15. Murzynowo. (Nr. 47, r. 99). Nie dochodząc wsi, po lewej stronie 

drogi, stacya krzemień. P. T. znalazł strzałkę sercow., okrzeski i skorupy 

popielnic, ale nie obficie, (Fr. T.). 

16. Niedźwiedź. (Nr. 67, r. 99). W lasku nad jez. Steklińskiem okop, 

zw. ,,szwedzkim". (J. Z.). 

17. Obóz folwarczek w dobr. Skępe. (Nr. 67, r. 99). Przed laty zna-

leziono tu parę ostróg żelaznych, „prawdopodobnie z czasów krzyżackich 

lub szwedzkich" i siekierkę kamienną rzadkiego kształtu; w zbiorach p. 

J. Z. (J. Z.). 

18. Oleszno. (Nr. 65, r. 99). Przed 2 laty odkopano groby z popielni-

cami, z których 7 podobno w całości wydobyto. Kilka z nich znajduje się 

w posiadaniu b. właściciela Oleszna, p. K. (J. Z.). 

19. Piotrkowo. (Nr. 67, r. 99). Grobowiec przedchrześcijański, z któ-

rego popielnicę posiada jeden z obywateli okolicznych. (J. Z.). 

20. Radomice pod Lipnem. (Nr. 67, r. 99). Przed 20 przeszło laty 

odkryto grób, wyłożony płaskiemi kamieniami, a w nim naczynia glin. 

z kośćmi i popiołem. Naczynia porozbijano. Znaleziono podobno później 

2-gi taki sam i naczynia również zniszczono. Na każdem niemal wzgórzu 

piasczystem w R. znajduje się wiele szczątków popielnic; zwłaszcza kawał-
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ki, znajdywane na folw. Ignackowo, noszą ślady, że do pięknych desenio-

wych popielnic należały. Znajdują się też na polach, ale w niewielkiej 

ilości wyroby krzem. (J. Z.). 

21. Kembielin. (Nr. 65, r. 99). Są tu ślady cmentarzyska przedchrze-

ścijańskiego, na którem znajdowano szczątki popielnic. (J. Z.). 

22. Sitno. (Nr. 67, r. 99). Przed kilkunastu laty odkryto 3 groby pro-

stokątne, wyłożone płaskiemi kamieniami, które zawierały 6—8 popielnic 

z nakrywkami z popiołem i kośćmi, ustawione były we 2 rzędy. 1 grób 

uległ zniszczeniu, z 2-ch dobyto 5 popielnic i 2 przystawki w całości. Na 

polach Sitna bywa znajdowany obficie bursztyn i pieniążki rzymskie, 2 po-

piel. z przystawk. w zb. p. J. Z. (J. Z.). 

23. Skępe. (Nr. 67, r. 99). Jest tu okop, który lud „szwedzkim" zo-

wie, między miasteczkiem Skępe a Wymyślinem, nad jeziorem. Znaleziono 

tam kilka pieniążków z czasów Zygmunta I. (J. Z.). 

24. Szpethal. (Nr. 65, r. 99), Znajdowano tu nieraz popielnice. (J. Z.), 

25. Świętosław. (Nr. 67, r. 99). Przed laty znaleziono pod pniem 

dębowym siekierkę kamień., która jest obecnie u p. Ch., właściciela Okale-

wa. Na polach płaskich Świętosławia jest kilka pagórków foremnych; nie-

wątpliwie mogiły przedhistoryczne. (J. Z-) 

26. Uniejewo. (Nr. 31, r. 99). Znajdują się tu 3 odrębne stacye przed-

histor. 1 z nich to stacya metalurgiczna, na której wiele kamieni przepalo-

nych, piasek również przepalony, zlitki bronzu i wiele żużli takich samych. 

2-ga dość znaczna wydma, z której różnemi czasy zebrał p. T. 50 strzałek 

zw. sercowatemi, 1 strzałbę bronz. i ł żelaz., a także zapinkę bronz. Wszy-

stkich przedmiotów, zasługujących na uwagę, ma p. T. z tej stacyi około 

300. Zbierali również tam narzędzia krzem. prof. J. Przyborowski i ks. A. 

Brykczyński. Trzecia stacya to szczątki ognisk, otoczonych drobnemi ka-

mieniami przepalonemi i skorupami naczyń użytku domowego. O Uniejo-

wie więcej szczegółów w „Wiad. Arch." warsz. w t. IV i w „Kor Płockim" 

Nr. 32, r. 1879. (Fr. T.). 

27. Wierznica. (Nr. 65 z 99 г.). W r. 1822 na jednym z licznych tu-

taj piasczystych wzgórków natrafiono na grób ocembrowany kamieniami; 

zawierał 50 popielnic w kształcie dzbanków. P. R., ówczesny właściciel 

Wierznicy, 2 z tych naczyń ofiarował Tow. naukowemu, istniejącemu 

wówczas przy szkole wojewódzkiej płockiej. Później także znajdowano tu 

popielnice. (J. Z.). 

28. Zaduszniki. (Nr. 65, r. 99). W r. 1859 na wzgórzu piasczystem 

odkryto grób, wyłożony płaskiemi kamieniami, z 17 popielnicami i 2 przy-

stawkami. 2 popielnicę w zbiorze p. J. Z. (J. Z.), 
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29. Zębowo. (Nr. 67, r. 99). Przed laty natrafiono na grobowiec z po-
pielnicami, wyłożony kamieniami, który zniszczono. P. J. Z., będąc wkrót-
ce potem na miejscu wykopaliska, zebrał tylko mnóstwo skorupek i kłów 
dziczych. Przy szosie na płaszczyźnie góra, zwana ,,Św. Jańską", być 
może, że usypana. (J. Z.). 

P O W I A T R Y P I Ń S К I. 

1. Bożymiu. (Nr. 67 z 99 г.). Szaniec t. z. „szwedzki". (J. Z.). 
2. Chojno. (Nr. 67 z r. 99). W r. 1842 na piasczystem wzgórzu od-

kryto 2 groby, wyłożone płaskiemi kamieniami; w l - m 2 4 popielnice, syste-
matycznie ułożone od największych do najmniejszych. Odkryto później 
jeszcze podobno 3 groby z 4-ma popielnicami, w których wśród popiołów 
znaleziono kółko bronzowe nakształt kolczyka, drucik i narzędzie, podobne 
do szczypczyków. (J. Z.). 

3. Podlesie. (Nr. 67, r. 99). Przed laty odkryto cmentarzysko. Nie-
które przedmioty: 2 siekierki kam., części grzebienia kobiecego z białej ko-
ści, 2 noże żelaz., sprzączka żelaz. i zapinka, prawdopodobnie od pasa, 
fibule bronz., paciorki glin. melonkowate, oraz wyrób glin. baryłeczkowa-
ty—są w zbiorze p. J. Z. (J. Z.). 

4. Stalmierz nad rz. Rożec. (Nr. 67 z 99 г.). Przed laty odkopano 
grób z popielnicami, z których 1 znajduje się w zbiorze p. J. Z. (J. Z.). 

5. Szafurnin. (Nr. 67, r. 99). Szaniec, zw. „Sokole Góry". Od brze-
gów Drwęcy formuje wał dość regularny, po drugiej stronie ma spady 
w kształcie tarasów. (J. Z.). 

P O W I A T С I E С H A N O W S К I. 

1. Huta folwark. (Nr. 67, r. 99). Na polach piasczystych trafiają sję 
przedmioty krzem. Podobno kilka z nich znajduje się w zbiorach p. Fr. T. 
(J. Z.). 

P O W I A T ? 

1. Badurki. Spaleniska, skorupy z naczyń potłuczone, kości zwie-
rzęce na wzgórku, złożonym z ziemi tłustej, czarnej, niedaleko dworu. 

Wykopano cało tylko dzbanuszek, wysok. 10 cm. z czerwon. glin}', 
słabo wypal, „w dolnej połowie upiększony wgniatanemi punkcikami w for-
mie trójkąta, w kierunku pionowym". W zbiorze p. T. Inne naczynie z gli-
ny popielatej, kształtu dzieżek, duże, zostało rozbite. (Fr. T.). 


