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To znaczy: „Legio decima, gemina pia." Litera F., dodana na jednej 
cegle, znaczy „fidelis". „Legion dziesiąty, podwójmy, wierny". Nie małą 
sensacyę wywołało to wykopalisko w Wiedniu wśród fachowców i wśród 
publiczności. Uczone komisye potwierdziły zdanie p. Nowalskiego, sarko-
fag przeniesiony został do muzeum". {„Wiek" Nr. 90. 1899). 

— Kamień. We wsi Wrząca Warecka, w pow. tureckim, leży ol-
brzymi głaz narzutowy w kształcie ostrza szerokiej włóczni lub strzały, 
z prostopadlemi bokami. 

Kamień ten ma 1\ metra obwodu, a 21 m. długości i szerokości, zaś 
przeszło metr wysokości. Składa się z dwóch części: ł) prawie poziomego 
trójkąta z trzema wgłębieniami; 2) z doprowadzającego na ów trójkąt z zie-
mi trapezu, niby pochylonego pomostu. Największe z zagłębień w kamie-
niu, kształtu symetrycznie wyrobionej wanienki, o 112 cm. długości, a 25 
cm. szerokości i 24 cm. długości, ma kierunek z północy do południa ró-
wnolegle z jednym bokiem trapezu. Pod kątem prostym znajduje się w po-
łowie długości nieco mniejsza okrągła wklęsłość, jedna w rodzaju garnka, 
druga formy stożkowej. Wyżłobienia te są zupełnie gładkie, napełnione 
zawsze wodą deszczową. 

Do kamienia tego, jak pisze „Gaz. Kiel.", przywiązana jest legenda 
następująca: 

„Matka Boska w ucieczce do Egiptu zatrzymała się we Wrzącej i tu 
za dotknięciem się kamienia, tenże zamienił się w wanienkę, w której Naj-
świętsza Panienka wykąpała Dzieciątko Jezus. W garneczku obok wa- ' 
nienki wodę grzała, a w stożkowem zagłębieniu ustawiła palącą się świe-
cę. W skutek tej cudownej kąpieli, woda, znajdująca się w zagłębieniach, 
miała własności lecznicze, bardzo skuteczne na oczy do czasu, aż jakiś 
nieopatrzny owcarz przemył tą wodą oczy psa swego. Odtąd woda stra-
ciła swą moc cudowną." 

Kamień ten przez lud miejscowy jest otoczony czcią należną i w dniu 
8-ym października bywa licznie odwiedzany. Lud zachował zabytek ten 
zamierzchłej przeszłości od zagłady i, gdy przed 10-ciu laty dawny właściciel 
Wrzącej chciał go potupać, sprowadzony kamieniarz ze wsi sąsiedniej nie 
podjął się roboty, odparłszy: „Pomimo, że biedny jestem i żyję tylko z tłucze-
nia kamieni, za żadne pieniądze nie ruszę tego głazu, bo nie chcę ściągnąć 
na siebie nieszczęścia". Dzięki tej odmowie, kamień,, nazwany przez lud 
wanienką Matki Boskiej, przechował się do dziś dnia*). 

(Kur. W ar S3. 7 październ. 1899 г.). 

*) Warto, ażeby ktoś z okolicy zajął się sporządzeniem zdjęcia fotograficznego 
i rysunku z tego głazu i wraz z odpowiednim opisem, wyraźniejszym, a treściwym, ze-
chciał nadesłać nam do opublikowania Redakcya. 
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— Wykopalisko z przed lat 70-ciu w Czersku. „Pod rozwalinami 
starożytnego kościoła parafialnego w Czersku, znaleziono w tych dniach 
6 urn, które w fundamenta grobu w głębi do 4 łokci pod powierzchnią 
wmurowane były. Dwie środkowe tylko w połówkach przymurowane 
i zwierzchu zasklepione, inne 2 poboczne i ostatnie w samych rogach ce-
giełkami, blachą i korą z drzewa nakryte, w całości znajdowały się, do któ-
rych zrobione były framugi czyli małe sklepienia, nie większą jak nad po-
mieszczenie ręki obszerność mające. Każda urna obejmowała małą ilość 
starożytnych popiołów. Z powodu zaś trudnego dla swej jeszcze mocy wa-
piennej rozebrania fundamentu i zbytniego gruzu, 2 tylko narożne w cało-
ści wydobyte być mogły. Po odkryciu tychże z narożnych urn, spostrze-
żono w popiołach znaczną ilość bardzo drobnych kostek, ile się zdaje bę-
dących szczątkami ptastwa; ponieważ zamieszany gruz trudność w rozpo-
znawaniu zrządził, bardziej stanowczych szczegółów dostrzec nie było mo-
żna. Podług badania i znaków szczególnych przekonano się, że na tem 
miejscu kościół ostatnim razem upadły, na rozwalinach i fundamentach po-
przednio był zbudowanym, gdyż fundamenty te, z których urny wydobyto, 
pomimo zbytniej głębokości, były bardzo mocne, do rozebrania trudne 
i z takiejże cegły, jak zamek czerski, grubości nad teraźniejszą więcej do 
cala obejmującej budowany. Dostrzeżono także poza jeziorem (dawniej 
starą Wisłą, pod sam zamek płynącą) za opadnięciem wody, na wzgórku 
kilka urn z popiołami przez wodę wynurtowanych, lecz już były rozsypane 
i prócz skorup oraz części popiołów nic więcej spostrzedz się nie dało. 
Współwynalazca jednę z tych urn ze wszystkiemi popiołami, wraz z 30-tu 
sztukami drobnej monety srebrnej z czasów Zygmuntowskich i dawniejszych 
na górze zamku czerskiego i na gruntach przyległych znalezionej, tudzież 
zupełny zbiór biletów skarbowych z r. 1794 przeznacza dla Uniwersytetu 
Aleksandrowskiego w Warszawie." 

(„Powss• Dziennik Krajowy" Nr. 154. r. 1830). 

— W Ełku, stolicy Mazurów pruskich, przed laty dziesięciu odkopał 
prof. Bujak, na wielkiej przestrzeni nad jeziorem Spirding*), starożytne gro-
bowce, pochodzące z drugiego wieku po Chrystusie. W grobach tych zna-
leziono rozmaite urny i narzędzia wojenne. Prace prof. Bujaka podjął 
świeżo p. Hollack z polecenia dyrekcyi Muzeum w Królewcu. Poszukiwa-
nia jego są bardzo owocne; dqtychczas odkrył on już przeszło 200 urn, 
wypełnionych perłami z bursztynu, broszkami, szpilkami i innemi artysty-
cznie wykonanemi biżuteryami. 

(„Kur. Cods У Nr. 227. 1899). („Gaseta Wars,?." Nr. 256. 1899). 

*) Po kaszubsku Śniardwy. Redakcya, 


