
Bursztyn u nas 

Tereny Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, obfitowały w złoża bursztynu. Kurpie 

zawodowo trudniący się jego kopaniem bezbłędnie rozpoznawali miejsca bursztynodajne. 

Często znajdowano bursztyn przypadkowo np. przy kopaniu rowów melioracyjnych, studni, 

lub w czasie orki, szczególnie w miejscach nisko położonych, tzn. bagnach i torfowiskach. 

Bursztyn znajdowano także w rzekach przy łowieniu ryb, na dnie wśród kamieni. W nocy, w 

świetle płonącego ognia był bardzo dobrze widoczny. Rzekami niegdyś obfitymi w bursztyn 

były : Szkwa, Piasecznica i Rozoga. Do czasu ich regulacji, która przeprowadzona została w 

latach 1935-1937, woda w nich często zmieniała koryto wypłukując przy tym spore ilości 

bursztynu. W czasie prowadzenia regulacji tych rzek natrafiono na znaczne ilości 

bursztynowego surowca.  
 
W 1814 r. odkryto bursztyn w obrębie wsi Szkwa. Złoża były tak bogate, że powstała tu 

kopalnia, która przynosiła znaczny dochód. W 1821 r. znaleziono w tej okolicy, po prostu na polu, 
bryłę w kształcie bułki chleba, ważącą 2,4 kg! Była ona tak niezwykłej urody, przeźroczysta na 
brzegach, w środku żółta, że sprzedano ją za 3000 zł! Dla porównania cały kosz drobniejszych bryłek, 
wydobywanych w latach 1935-1937 w rzekach Rozoga i Szkwa sprzedawano za 20 – 25 zł.1 

 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. 

Filipa Sulimierskiego Warszawa 1880 str. 936 t.1 podaje: 

„Dąbrówka – wieś rządowa nad rzeką Szkwą, powiat ostrołęcki, gm. Nasiadki, para. 

Kadzidło, posiada kaplice. Rok 1827 było tu 40 domów, 227 mieszkańców, obecnie ma 1202 

morgi obszaru, znajdują się tu i w okolicy kopalnie bursztynu” 

Według Kosmowska-Ceranowicz B.,T. Pietrzak, Znaleziska i dawne kopalnie 

bursztynu w Polsce, Warszawa, 1982, na terenie obecnego województwa ostrołęckiego 

funkcjonowały 144 kopalnie bursztynu. Funkcjonowały one m.in. w: 

 Dąbrówce - Bursztyn kopano w obrębie wsi. Był rozróżniany na czysty jek śćkło i 

brudny. Znajdowany bywał przy rzece Szkwie w wyrwanych od wody brzegach pod  

próchnem. W rzece szukano nieraz bursztynu w nocy. Gdy leżał na dnie, był w świetle 

ognia bardzo dobrze widoczny. 

 Szkwie - Bursztyn odkryto w obrębie wsi, w okolicznym lesie, na polach i łąkach w 

1814 r. i rozpoczęto jego wydobywanie. Kopalnia przynosiła znaczny dochód. W 1821 

r. znaleziono na polu dużą bryłę o masie 2,4 kg. Była w kształcie bułki chleba 

(bochenka), o wymiarach około 23 x 12 cm. Miała żółtą barwę, na brzegach 

przezroczystą. Sprzedano ją za 3000 zł. 

 rzekach – Szkwa, Piasecznica, Rozoga - Woda w rzekach często zmieniała ich koryto i 

wypłukiwała przy tym bardzo dużo bursztynu W czasie regulacji rzek w latach 1935 - 

1937 natrafiono na tak znaczne ilości bursztynu, że kosz surowca sprzedawano za 20-

25 zł. Kopalnictwo bursztynu w dorzeczach było rozwinięte na dużą skalę. 

 

Innym nietypowym sposobem wydobywania bursztynu na Kurpiach było pozyskiwanie 

go poprzez udeptywanie powierzchni gruntu. Na mokrych łąkach zwanych „rygociami”, 

                                                           
1 www.mapGO.turystyka.pl,Historia bursztyniarstwa na Kurpiach 

http://www.mapgo.turystyka.pl,historia/


odeptanych przez bydło, bursztyn znajdowano tuż pod powierzchnią lub też woda 

wydostawała się często wraz z bursztynem. 

 

Adam Białczak podaje, iż początki tego drugiego okres rozwoju bursztyniarstwa na 

Kurpiach datuje się głównie na lata 1875-1880 ale i w latach 1880-1900 kopano tu jeszcze 

powszechnie bursztyn min. w obrębie wsi Łyse(1870-1885), w Pupkowiźnie, Turośli, Zalasiu, 

a także w miejscowości Dąbrówka nad rzeką Szkwą. 

 

Według Adama Chętnika bursztyn oprócz Dąbrówki był w naszym rejonie w 

następujących miejscowościach: Ostrołęckie Łęgi, Szafarczyska, Zbójna, Gontarze, 

Szafarczyska, Gąski. 

 

Bursztyn w naszym regionie kurpiowskim pełnił on rolę waluty, w kościołach na tacę 

kładziono całe bryłki. Wspomina o tym także Adam Chętnik i Henryk Dąbrowski. Oblicza 

się, że przed I wojną światową na Kurpiach znajdowało się około 100 tysięcy kolii z 

bursztynu. 

Powszechność kopania bursztynu doprowadziła do wykształcenia się w początkach 

XX wieku spółek zwanych osmany, które zajmowały się jego eksploatacją.  Uzdolnieni 

bursztyniarze wyrabiali nie tylko kolie i serca ale także przedmioty wymagające ogromnego 

kunsztu i precyzji m.in.: fajki, tabakierki, figurki, zabawki, płaskorzeźby, łańcuszki, szkatułki, 

guziki, kieliszki, cygarniczki, naparstki, pierścionki, pasyje. Kałamarze wykonane przez 

miejscowych artystów otrzymali w prezencie m.in. Józef Ignacy Kraszewski i Henryk 

Sienkiewicz, dla duchownych wyrabiano zaś specjalne bursztynowe różańce. 

Kolie bursztynowe były w rodzinach przekazywane z pokolenia na pokolenie i 

stanowiły często rodowy majątek. Aby zarobić na sznur trzeba było pracować przy 

sadzonkach w leśnictwie przez całe lato. Rozsławiały one nasz region na całym świecie. 
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