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Ze względu na rozległość grodzisk, rozkopywania będą wymagały 
sporo czasu i pracy, ale zabytki te istotnie zasługują na szczegółowsze 
zbadanie. Red. 

IV. 

Miseczka srebrna z Dereczyna. 

Na własność Muzeum E. Majewskiego przeszła od p. Michała Fede-
rowskiego miseczka z blachy srebrnej, wykopana w r. 1885 w Dereczynie, 
w pow. Słonimskim, gub. grodzieńskiej. Bliższych szczegółów, dotyczą-
cych tego znaleziska nie posiadamy. 

Charakter wyrobu i ornamentacyi wytłaczanej uwidacznia zdjęcie fo-
tograficzne, odtworzone na tabl. XI. 

Średnica miseczki 76 mm, grubość blachy 0,5 mm, waga 36 gr. 

V. 

Oszczep krzemienny z Hałas pod Międzyrzecem (gub. siedleckiej). 
(Po in t de lance de Hałasy, Gouv. S iedlce) , 

Przedstawiony na tablicy XIII oszczep krzemienny, zwany powszechnie 
z niemieckiego grotem (grat), uderza niezwykle doskonałą, artystyczną te-
chniką krzemienną neolitu i należy tak co do wielkości, jak i odrobienia 
do najpiękniejszych okazów, jakie dotąd na ziemiach naszych znalezione 
zostały. 

Wymiary oszczepu następujące: 
Cała długość 192 mm, szerokość dolna ostrza 62 mm, długość trzon-

ka 44 mm, szerokość trzonka 30 mm, grubość 8 mm. Grubość od nasa-
dy ku wierzchołkowi cienieje zgodnie z przeznaczeniem. Brzegi od nasady 
do wierzchołka pokryte misternem ząbkowaniem. Przejście od nasady liścia 
oszczepu do trzona ostre, a nie lekko faliste, jak to mają powszechnie 
ostrza oszczepów skandynawskich Krzemień bladożółty (gliniastej barwy), 
a w nasadzie trzonu ciemnoczarny. Oszczep nasz znaleziony został przy 
sadzeniu dęba w lesie zwanym Halasowska Dębina, wchodzącym w skład 
lasów, należących do dóbr międzyrzeckich, hr. Potockich, w głębokości 
7 cm, w nieprzepuszczalnej ziemi gliniastej i po znalezieniu był używany 
do sadzenia dębów przez chłopca, przy tym zatrudnionego, ztąd może po-
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chodzi odłupanie znajdujące się w górnej części oszczepa. Pomimo gorli-
wych poszukiwań nic tam więcej nie znaleziono, chociaż o półtora kilo-
metra znajduje się w lesie grodzisko nad łąkami, dobrze dotąd zachowa 
ne, do którego na stronicach „Światowita" może się da dać obszerniejszą 
wiadomość. 

Teren w owym czasie lesisty i moczarowaty przedstawiał bardzo 
dogodne warunki tak pod względem łowieckim jak i obronno-zaczepnym, 
to też posiadacz podobnego oszczepu miał wygodną i srogą broń do swych 
celów, a znalezienie oszczepu w lesie od wieków dębowym nad brzegiem 
0 с h o ż y , to jest bagna, zarosłego olszyną, a w środku miejscami i dziś 
zalanego wodą, łatwo w ten sposób można tłumaczyć, że ugodzony ostrzem 
zwierz np. dzik, uchodząc przed śmiertelnym pościgiem człowieka neoli-
tycznego wytargł lub zgubił ostrze, tak że myśliwiec już nigdy nie do-
szedł do posiadania swej pięknej broni, jak to i dziś jeszcze podobnie się 
dzieje przy pokrewnej technice łowieckiej australczyków lub myśliwskich 
plemion afrykańskich. 

Międzyrzec w styczniu 1911 r . Witold Pracki. 

VI. 

Notatka o cmentarzyskach zrujnowanych w pow. opoczyńskim. 

W czasie badań antropologich, prowadzonych przeze mnie w czasie wa-
kacyi roku bieżącego nad ludnością Smardzewic, dowiedziałem się od p. Sewe-
ryna Dziubałtowskiego, że w pewnem miejscu nad Pilicą znajdowane by-
ły szczątki naczyń przedhistorycznych. Przybywszy razem z nim do wsi 
С i e b ł o w s к i e K o m o r n i k i , położonej na piaszczystym brzegu Pilicy 
(gmina Unewel, powiat opoczyński, gubernia radomska), rozpocząłem po-
szukiwania we wsi i na pastwisku, gdzie znajdowano wielką ilość naczyń 
1 drobiazgów przedhistorycznych. Jednak poszukiwania nie dały żadnego po 
zytywncgo rezultatu, bo już od paru lat przyjeżdżali tam amatorowie zbie-
racze i prawdopodobnie wyczerpali cały zasób. Być może na polach oko-
licznych możnaby jeszcze coś znaleźć, wyorywano tam bowiem popielnice, 
a teren był niedostępny dla zbieraczy. Niestety, byłem tam w lipcu i z po-
wodu zasiewów nie mogłem zająć się poszukiwaniem w polu. O ile mo-
głem zoryentować się z tego, co mi opowiadali naoczni świadkowie, wyko-
pywano tam naczynia z kośćmi palonemi (kości palone widziałem sam na 
piasku), przykryte pokrywami, duże naczynia z dwoma mniejszemi, ustawio-
nemi wewnątrz, fibule, groty, zausznice, krąg ułożony z kamieni, prawdo-
podobnie palenisko. Jeden z grotów oglądałem, był on bronzowy, pozosta-


