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, zawiera zbiory, tyczace sie przeszlosci

geologicznej, przedhistorycznej i histo-
r~Tcznejziemi Plockiej.

W pierwszym pokoju umieszczone sa okazy,
dotyczace ziemi, a wiec okazy geologiczne, pa-
leontologiczne, mineralogiczne i petrograficzne,
mapy i t. p.

W 3 szafach z lewej strony znajduja sie
okazy geologiczne wraz ze skamielinami, doty-
czace ziem polskich wogóle, oraz ziemi Ploc-
kiej w szczególnosci, ulozone wedlug okresów
geologicznych od naj starszych do najmlodszych.

Przeglad systemów geologicznych ulatwia-
ja zamieszczone obok tablice stopniowego roz-
woju zycia organicznego na ziemi, oraz mapa
geologiczna profesorów J. Siemiradzkiego i E. I;)u-
nikowskiego, a takze krajobrazy geologiczne, za-
wieszone nad szafami.

Najciekawsza jest szafa trzecia, która za~
wiera okazy, dotyczace ziemi Plockiej. Powierz-
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chnia tej ziemi jest wytworem nainowszych
okresów geologicznych: trzeciorzednego, dylu-
wialnego i aluwialnego.

Wedlug przypuszczen uczonych, Ziemia Ploc-
ka byla pokryta morzem prawie do konca
okresu trzeciorzednego, poprzedzajacego bez-
posrednio ukazanie sie czlowieka, z flora i fau-
na bardzo podobna do dzisiejszej, osobliwie w tak
zw. miocenie, kiedy charakter klimatu byl chlod-
niejszy niz poprzednio i bardziej zblizony do
dzisiejszego. Z tego czasu pochodzi wegiel bru-
natny, uwidoczniony na okazach przekroju brze-
gu Wisly (pólki 5, 9 i 7). Reszta warstw, mia-
nowicie te, co widzimy zwykle na obnazo-
nych brzegach Wisly, sa utworami ostatniego
okresu geologicznego, dyluwialnego, zwanego
takze epoka lodowa. Po ustapieniu morza trzecio-
rzednego i ustaleniu sie 1adu europejskiego
w dzisiejszych zarysach, obnizyla sie srednia
temperatura roczna do tego stopnia, ze cala
pólnocna Europa (u nas az do podnóza Karpat)
byla pokryta tak jak dzisiaj Grenlandja, potez-
na 'skorupa lodowa.

Z tego czasu pochodza: glazy narzutowe,
otoczaki ze skamielinami charakterystycznemi
dla Skandynawji, zwiry, piaski morenowe i gli-
ny, jako resztki, pozostale po przesunieciu sie
i stajaniu owych potezliych lodowców (okazy
rozmieszczone na reszcie pólek szafy 3-ej).

Szczatki zwierzat z tego okresu i pózniej-
szego, mamuta, niedzwiedzia jaskiniowego, a tak-
ze - bos priscus (prarodzic zubra) umieszczo-
ne sa na szafach. Szczególnie ladny jest okaz
czaszki niedzwiedzia jaskiniowego z groty Wierz-
chowskiej, jednej z grot Ojcowskich, gdzie zna-
lezione zostaly najdawniejsze slady czlowieka
przedhistorycznego (jaskiniowego) na ziemiach
Polskich. Czlowiek poslugiwal sie podówczas
bronia i narzedziami, sporzadzonymi z drzewa,
kosci i kamienia niegladzonego.

W 4-ej szafie znajduje sie skromny zbiór
mineralogiczny, w którym zasluguja na uwa-
ge krysztaly gipsu, spotykane pod Dobrzyniem
nad Wisla. W gablotach pod oknami znajduja
sie okazy paleontologiczne, zarówno z ziem
polskich, jak i innych krajów, rozlozone wedlug
klasyfikacji zoologicznej.

Przechodzimy do drugiego pokoju, w któ-
rym mieszcza sie okazy, dotyczace czlowieka,
swiata zwierzecego i roslinnego na ziemi Plockiej.

Okazy umieszczone w pierwszych 3 sza-
fach po lewej stronie (.NQ5, 6 i 7), oraz na pólkach
pomiedzy szafami dowodza, iz ziemia ~locka byla
zaludniona juz od czasów kamienia gladzonego
(neolitu). Okazy z Rebierza pod Tokarami, oraz
z Osnicy pod Borowiczkami, daja wyobrazenie
o technice wyrobu strzalek i narzedzi krze-
miennych. Siekierki kamienne z Zagróbki
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pow. Plockiego, Paluk pow. Ciechanowskiego
szczególnie z Ligowa pow. Lipnoskiego oraz Na-
górek pow. Plockiego wraz z rysunkami, umie-
szczonymi obok, daja pojecie o narzedziach z epo-
ki kamienia gladzonego (neolitu) w naszej okoli-
cy, oraz o sposobach ich wyrobu. Koniec tej epo-
ki, wedlug przypuszczen archeologów, byl okolo
tysiaca lat przed era chrzescijanska. Nastepnie
zaczely wchodzic w uzycie narzedzia i ozdoby
z bronzu (polaczenia cyny z miedzia). Z tego
okresu pochodza siekierka bronzowa czyli celt
z Milewka pow. Sierpski, oraz okazy wydobyte
z torfowiska w Cieszewku, pow. Plocki.

Zwyczaj palenia zwlok zmarlych, zapoczat-
kowany w okresie bronzowym, utrzymal sie
w pózniejszych okresach, gdy zaczely wchodzic
w uzycie narzedzia "i wyroby zelazne. Z okresu
zelaza spotykane sa na zie~i Plockiej dwa typy
grobów cialopalnych: skrzynkowy (urny czyli
popielnice w grobach ze zlozonych kamieni)
i kloszowy (popielnica przykryta drugim wiel-
kim naczyniem). Do pierwszego typu moga
byc zaliczone urny, wydobyte z grobu, znalezio-
nego przy zakladaniu fundamentów Banku
Panstwa w Plocku (6 szafa), dowodzace wraz
z wieloma wykopaliskami, znalezionemi w innych
punktach miasta, iz poczatki .Plocka siegaja
daleko w przeszlosc przedhistoryczna.

Do tegoz typu naleza urny z. Podnietrzeby
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i Sadlowa pow. Rypinskiego. Do drugiego typu
kloszowego zaliczyc nalezy wykopaliska z Bieli-
na, Borowiczek, Brwilna pow. Plockiego, Cie-
chomic pow. Gostynskiego, Podnietrzeby.

Do pózniejszego okresu czasu naleza cmen-
tarzyska niecialopalne, tak zwane rzedowe,
w których szkielety leza rzedami. Tego rodzaju
cmentarzysk jest bardzo wiele na ziemi Ploc-
kiej. rru zaliczyc nalezy wykopaliska z Plonska
i okolic. Z pomiedzy przedmiotów i ozdób,
znajdywanych w tych cmentarzyskach, zaslu-
guja na uwage zausznice (kólka skroniowe),
które wedlug twierdzen archeologów nawet
niemieckich (Virchov) sa oznaka niewatpliwa
grobów, pochodzenia. slowianskiego. Pojecie
o wzroscie mieszkanców ziemi Plockiej z czasu
cmentarzysk rzedowych daje tablica D-ra L. Rut-
kowskiego, zawieszona przy drzwiach.

Tej mniej wiecej epoce odpowiadaja liczne
na ziemi Plockiej grodziska (zwane przez lud
"szwedzkie okopy," "zamki") z charaktery-
styczna ozdoba falista na znajdywanych tam
skorupach.

W Muzeum znajduja sie okazy grodziskowe
z Biskupic, Leszczyna-pow. Plockiego i Staro-
Rypina-pow. Rypinskiego i t. d..

Obfite groby szkieletowe, inaczej rzedowe,
charakterystyczne dla ziemi Plockiej, bogato
wyposazone w wyroby metalowe, naleza do
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koncowej epoki przedhistorycznej, na przelomie
ku czasom historycznym. Na ostatnich pólkach
szafy 7-ej, na scianie, i przy scianie, miedzy
oknami w gablocie przy przedostatnim oknie,
oraz szafie H-ej rozmieszczone sa okazy z cza-
sów historycznych, az do ostatniego stulecia.

Zasluguja na uwage: klucz z XIV w., wy-
dobyty z podziemi Plockich, miecz krzyzacki,
wydobyty z Wisly, kule kamienne i ~elazne,
skrzynia skarbcowa z XVII wieku, stolik em-
pirowy z poczatku XIX wieku, pieczecie miast
i cechów, przywileje, medale, minjatury i t. p.

Ciekawym okazem jest puhar obrzedowy
masonów plockich.

Przechodzac do przedmiotów, dotyczacych
etnografji, zasluguja na uwage dawne stroje
ludowe z okolic Plocka-meskie i kobiece, oraz
kurpiowskie z okolic Pultuska. Dokladne wy-
obrazenie o innych ubiorach wloscian z oko-
lic Plocka daje rysunek W. Gersona z przed
roku 1855.

Pod sufitem zawieszone sa pajaki, jako
okazy wierzen i sztuki ludowej z okolic Ploc-
ka (Cekanowo, Liszyno).

W szafie 9-ej i srodkowej (lO-ej) umieszczó-
Re sa okazy faunistyczne: zwierzeta i ptaki
z lasów skrwilenskich (pow. Rypinski) , ptaki
i ryby wislane, oraz przybysze, zlapani w Wisle
i na Wisle-foka obraczkowa z morza Baltyc-
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kiego, zlapana w Wisle pod Plockiem, skorpion
i waz, zlapane na drzewie brazylijskiem w Nie-
szawie.

Zasluguja tez na uwage, rozmieszczone na
szafach: dzik z lasów skrwilenskich, oraz rogi
jeleni, losiów, i kosci, znajdywane w torfowis-
kach, swiadczace o obfitosci wiekszych zwierzat
w dawniejszych latach na terenie ziemi Plockiej.

Pobiezny wykaz wazniejszych okazów wska-
zuje, iz niedawno otwarte Muzeum Tow. Nau-
kowego (r. 1912) szybko sie rozwija. Obecny
lokal staje sie niewystarczajacym. Naply-
wajace przedmioty musza byc rozmieszczane
w miare moznosci, a nie wedlug zamierzen
i planów osób, kierujacych ta instytucja.
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Dom TowarzystwaNaukowego w Plocku od strony Wisly (zdjecie zimowe).
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