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Odkrycia archeologiczne A. Budzyńskiego w Guberni Łomżyńskiej 

 

                                    (ŹRÓDŁO: PAMIATNYJE KNIŻKI1 1886, cz. IV, s. 31) 

 

W maju 1863 roku A. Budzyński, odwiedzając we wsi Jeziorko miejscowego 

dziedzica G. R., dostrzegł u niego dwa kamienne toporki, z których jeden zwrócił jego 

szczególną uwagę. Dlatego też G. R. opowiedział mu, jak to pewnego razu, dowiedziawszy się 

o odnalezieniu w Piątnicy jakiejś rozkopanej mogiły, zaproponował wieśniakowi, by odstąpił 

mu znalezione przedmioty. Chłop dostarczył mu wyżej wspomniane toporki.  

Chcąc zbadać wykopalisko, Budzyński następnego dnia wziął ludzi i niezbędne 

narzędzia i udał się do Piątnicy do właściciela gruntów, na których była mogiła, to jest  

do chłopa Sudakiewicza. Ten przekazał mu następujące informacje: 

W ubiegłym roku, gdy orał ziemię, zepsuł sochę, zaczepiwszy nią o kamień.  Później, 

na wiosnę ponownie złamał tam żelazny sosznik, a ponieważ w tym miejscu planował posadzić 

kartofle, postanowił wydobyć ten kamień. Ale kiedy usunął ziemię na kilka łokci głębokości, 

zdziwił się, a jednocześnie przestraszył, znalazłszy zamiast zwykłego kamienia wielką 

kamienną płytę, jak gdyby zakrywającą wejście. Myślał, że znalazł skarb i dlatego przywołał 

na pomoc brata mieszkającego po sąsiedzku. Razem usunęli ziemię z płyty szerokiej na dwa 

łokcie, długiej na około cztery, grubości blisko pół łokcia. Płyta była z szarego granitu.  

Później od tego wieśniaka Budzyński dowiedział się, że ciekawość i  niecierpliwość, 

by dowiedzieć się, co znajduje się pod płytą, sprawiły, że nie rozkopali całej mogiły, a tylko 

zebrali ziemię z jednej płyty, podważyli ją żerdziami i zajrzeli przez szczelinę do wnętrza. 

Zobaczyli cztery zamknięte garnki. Na dwóch leżały kości. Garnki te stały w pustej prawie  

na łokieć przestrzeni, gdzie nie sięgała ziemia.  

Stwierdziwszy to, podnieśli płytę i odrzucili, w wyniku czego ziemia osunęła się,  

a garnki się rozbiły. Oprócz tego pod płytą znaleźli dwie duże czaszki. Później odkopali drugą 

płytę podobnej wielkości, wykonaną z czerwonego granitu. Weszli do grobu. Obok garnczków 

znaleźli maleńki kamienny toporek razem ze świńską szczęką. Kopali dalej i ponownie znaleźli 

toporek oraz czerwony, podłużny,  przezroczysty kamień, tak ostry, że można było ciąć nim 

papier. Kamień ów dostał się w ręce dzieci, które rozbiły go na kawałki, a te pogubiły. Toporki 

zaś na życzenie G. R. oddał w jego ręce.  

Wysłuchawszy opowieści, Budzyński przystąpił do dokładnego zbadania miejsca i 

stanu grobu, który znajdował się na wzgórzu we wsi Piątnica, pod Kalinowem, skąd rozciąga 

się przepiękny widok na łąki, rzekę Narew i Łomżę.  

                                                 
1 Por. Wstęp E. Kamińskiej o ,,Pamiatnych kniżkach”. 



 2 

Grób usytuowany był dokładnie na linii wschód–zachód. Szersza część mogiły 

zwrócona była ku zachodowi, a znalezione szkielety były zwrócone głowami ku wschodowi.  

Mogiła wyglądała następująco: wyryta jama miała trzy łokcie głębokości. Kamienie 

były ułożone tak, że w „głowach”, tj. od wschodu, mogiła była głębsza; jej długość wynosiła 

siedem łokci, szerokość od wschodu ok. trzech, a od zachodu ok. dwóch łokci. Wyłożona była 

kamieniami polnymi w taki sposób, że ich płaska powierzchnia zwrócona była do wnętrza 

grobu. Niektóre kamienie były tak wielkie, że zajmowały całą przestrzeń z dołu do góry;  

w innym miejscu ściana była wyłożona kamieniami tak szczelnie, że nic nie mogło przeniknąć 

w głąb mogiły. Krańce głazów były idealnie równe. Mogiłę przykrywały trzy płyty z granitu: 

dwie szare po bokach i czerwona w środku. Płyty znacznie wystawały poza skraj mogiły. (Pk 

1886, cz. IV, s. 32) 

Zarówno kamienie, którymi wyłożono mogiłę, jak i płyty przykrywające ją, były 

obrobione i dobrane tak misternie, że szczelnie przylegały jedna do drugiej. 

Płyty zwróciły szczególną uwagę Budzyńskiego zarówno ze względu na formę, jak i 

wysiłek włożony w to, by znaleźć je i dostarczyć na miejsce. Mogiła ta była przykryta trzema 

płytami granitu sięgającymi poza jej krańce, a każda płyta miała ponad dwa łokcie szerokości, 

pół łokcia grubości i ok. czterech łokci długości. Boki płyt były tak dobrane, jakby wyrównywał  

je kamieniarz.  

Płyty wykorzystał proboszcz kościoła w Piątnicy do ułożenia stopni schodów 

 przed głównym wejściem do świątyni. (Pk 1886, cz. IV, s. 33) 

Grób w czasie badań znajdował się w następującym stanie: jedna płyta była już zdjęta 

i znajdowała się przed kościołem, druga leżała obok grobu, a trzecia nie była jeszcze ostatecznie 

odkopana i przykrywała węższą część mogiły, tj. „w nogach”. Z części szerszej ziemię niemal 

całkowicie usunięto, pośrodku mogiły wykopano tylko część ziemi, a „w nogach” mogiła była 

prawie nietknięta. W grobie między kośćmi leżały dwie szczególnego rodzaju czaszki. Jedna z 

nich była rozbita na kawałki. Druga, rozdzielona na pół, zwracała szczególną uwagę tym, że w 

tylnej części z prawej strony znajdowała się dziura duża na dwa palce. Czaszka ta wyglądała 

niezwykle. Miała szramy, grube i wyraźne, kość była o wiele grubsza niż u rasy kaukaskiej, 

czoło wąskie, a tylna część mocno rozwinięta. Zęby w szczękach były białe, zdrowe, w ogóle 

nie nadgniłe. Inne kości, prawdopodobnie biodrowa, żebrowa i goleń wydawały się grubsze i 

dłuższe niż zazwyczaj, jeszcze zdrowe i mocne. 

Budzyński zaczął ostrożnie rozkopywać odrzuconą ziemię. Natrafił na fragmenty 

innych kości, znalazł też  cztery podłużne kawałki bursztynu przewiercone wzdłuż,  które 

jednak w zetknięciu z powietrzem rozsypały się. Z wierzchu były pokryte jakby wapnem i tylko 

w miejscu złamań można było stwierdzić, że to jantar. (Pk 1886, cz. IV, s. 33) 

Jeden taki kawałeczek tuż po wydobyciu z ziemi został zawinięty w papier i schowany. 

Znaleziono też ponad dziesięć kawałków różnej wielkości z rozbitych urn. Jedne grubsze, z 

czerwonej gliny i bez ozdób, drugie z gliny w kolorze czarnym, ozdobione 

 w górnej części, tuż u wierzchu urny. Wokół jej brzegów wyżłobiono rowek, a w nim otwory 
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w odstępach co ¼ cala, dalej znajdowały się dwa rowki bez dziurek, następnie horyzontalnie 

rozchodziły się gęsto wyżłobione kreski nieco dłuższe niż ¼ cala. Okalały one całą szyjkę urny 

aż do miejsca, w którym zaczynała się rozszerzać. Powyżej po bokach znajdowały się dwa 

maleńkie przewiercone uszka. Dolna część urny była starannie wygładzona. 

Po zbadaniu wykopanej ziemi Budzyński wraz z robotnikami zszedł do grobu i 

rozpoczął rozkopywanie go od strony wschodniej. Tam znaleziono kości żebrowe wielkiego 

rozmiaru leżące horyzontalnie, a między nimi kręgi pacierzowe pleców.  

Oprócz tego znaleziono jeszcze jeden kawałek bursztynu w kształcie cylindra  

o długości 2½ cala i grubości ½ cala oraz dwie duże kości biodrowe umieszczone  wzdłuż 

mogiły. Ułożenie kości wskazywało na pochówek w pozycji leżącej.  

Budzyński odkrył jeszcze pięć szkieletów w pozycji siedzącej zakopanych obok. Trzy 

z nich należały do osób dorosłych, a dwa do dzieci w wieku ok. 10 lat.  

Mimo bardzo ostrożnego odkopywania ziemi rękami kości przy najdelikatniejszym 

dotknięciu rozsypywały się w proch. Z trudem udało się wydobyć kilka kawałków czaszki. 

Były cienkie, a wyjęte z nich zęby natychmiast się rozpadły.  

W mogile znaleziono kości świni domowej, a mianowicie szczękę dolną z zębami 

korzeniowymi i część wielkiego kła. 

Przed siedzącymi szkieletami rozkopywano ziemię dalej. Wydobyto kamienny 

toporek z szarego krzemienia, niezbyt starannie obrobiony. Leżał w ziemi ostrzem w dół, lekko 

ukośnie, tak jakby został wrzucony przy zasypywaniu mogiły. (Pk 1886,  

cz. IV, s. 34) Mimo dalszych starannych poszukiwań niczego więcej nie znaleziono. Budzyński 

poprosił Sudakiewicza, by wydobyte szczątki ponownie zakopał w mogile. Chłopi 

uczestniczący w rozkopywaniu grobu opowiadali, że dwie mile od Piątnicy, we wsi Uśnik  

w gminie Szczepankowo często wykopują garnczki z popiołem. 

Z wykopaliska w Piątnicy Budzyński zachował następujące przedmioty: 

1. toporek kamienny doskonale obrobiony, wykonany najpewniej z agatu. Kamień 

posiada naturalny wzór, różny z każdej strony. Ma 15, 4 cm długości, szerokość ostrza wynosi 

5, 7 cm, a u podstawy 2, 5 cm; w części środkowej kamień ma 5 cm szerokości i  

22 mm grubości. 

2. malutki toporek z krzemienia o długości 7, 2 cm, przy ostrzu szeroki na 1,5 cm,  

pośrodku 2, 2 cm, grubości w tym miejscu 8 mm. Obydwa toporki nie mają otworów  

do osadzenia. 

3. czaszka niezwykłej formy. Kości w złamaniach mają 1 cm grubości. 

4. trzy kawałki kości zwykłej czaszki. 

5. fragment urny z czerwonej gliny, na którym są ślady uszka. 

6. trzy kawałki urn z czarnej gliny z ozdobami, w jednym wydłużona dziurka zamiast 

uszka; dwa gładkie fragmenty urny z czarnej gliny bez ozdób. 
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7. płaski kawałek kła i świński ząb trzonowy. 

8. kawałek bursztynu długości 7 cm, przy krańcach grubości 9 mm, pośrodku 

 11 mm, przewiercony wzdłuż.   (Pk 1886, cz. IV, s. 35) 

 

Archeologiczne odkrycia we wsi Drozdowo 

 

W 1879 roku w czasie niwelowania góry przy wsi Drozdowo, a następnie w 1880 r. 

podczas prac przy budowie browaru odkryto cmentarz pogański z ludzkimi szkieletami, 

leżącymi jeden nad drugim.  (Pk 1886, cz. IV, s. 35) Gdy osunęła się znaczna część ziemi, 

między szkieletami znaleziono resztki jakby małych żelaznych nożyków, znacznie 

zniszczonych przez rdzę i dużą ilość gładkich szklanych paciorków w kolorze białym, 

błękitnym i zielonym, a także kilka koralików wykonanych z innej substancji, może gliny. 

Wszystkie miały regularną, kulista formę i na każdym wygrawerowano po sześć listków. 

Średnica paciorków wynosiła od 5 do 10 linii. 

Oprócz tego znaleziono srebrny pierścień, w wierzchniej części szerokości ¼ cala, 

zwężający się w dół do połowy tej szerokości, złamany na trzy części.  

Również w tej wsi na wzgórzu za obecnym cmentarzem podczas orki w 1880 r. 

wyorano dużą urnę z czarnej gliny, której ściany były tak gładkie, jak wypolerowane, o 

grubości 8 linii. Wykonana ręcznie urna była wypełniona maleńkimi, białymi, spalonymi 

kawałkami kości, wśród których znajdowały się różne kawałki żelaza.  

Z tego znaleziska Budzyński zachował: 

1. odłamek urny. 

2. górną część szyszaka, zniszczonego częściowo przez rdzę, z lejowatym gniazdem 

na pióropusz. W części dolnej znajdowała się śruba z sześciokątną nakrętką, służąca, jak należy 

przypuszczać, do połączenia z pozostałą częścią hełmu.  

3. ostrze piki starannie okute stalą i pokryte glazurą długości 45 cm, zgięte celem 

umieszczenia w urnie i w samym zgięciu zniszczone przez rdzę. 

4. drugie podobne ostrze, krótsze od pierwszego, ok. 25 cm długości, także zgięte, ale 

mniej zniszczone przez rdzę. 

5. ostrogę misternie wykonaną, długości 60 mm, szerokości w środkowej części  

17 mm, a na końcach – 3 mm.  (Pk 1886, cz. IV, s. 35 – 36). 

 

Uroczysko Góreczek 
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W 1875 roku Budzyński zbadał pogański cmentarz w osadzie Uśnik w gminie 

Szczepankowo. 

Na podstawie informacji jednego z miejscowych wieśniaków dowiedział się,  

że interesujący go cmentarz znajdował się pod lasem na ziemi dworskiej i był nazywany  

przez prosty lud „Uroczyskiem Góreczek”. Chłop nie umiał wyjaśnić, skąd nazwa pochodzi ani 

co znaczy, ale w dzieciństwie słyszał, jak niektórzy nazywali to miejsce „Żale” lub „Pogańskie 

mogiły”. 

Budzyńskiemu wskazano miejsce za wsią, gdzie kilka lat wcześniej wykopano urnę 

czy też garnczek, który rozbito z nadzieją znalezienia w nim skarbu. Ale okazało się, że był 

wypełniony spalonymi kośćmi i tłustą ziemią. Garnek od spodu i dookoła otaczały kamienie.  

Oprócz tego Budzyńskiemu wskazano usypany w pobliżu drogi wzgórek, na którym 

stał krzyż, jakie zazwyczaj umieszczano przy drogach. Pagórek ten, częściowo zapadnięty, był 

naprzemiennie usypany z ziemi i kamieni. Mógł mieć w obwodzie ponad sto łokci, był wysoki 

na kilka łokci. Kiedyś miał znaczenie „Żalu”, miejsca często dawniej spotykanego  

na zamieszkałych terenach. Zawsze na takiej górce znajdował się krzyż.  

Następnie Budzyński udał się z robotnikami na wspomniane wcześniej „Góreczki”. 

Miejsce to wygląda jak łąka, położona pod samym lasem, miejscami zarośnięta 

drzewami różnego gatunku. Niektóre z nich rosną na grobach. Przestrzeń zajęta przez cmentarz 

ma blisko 4 morgi. Znajduje się tu dziesięć grobów, każdy liczący w obwodzie  

od 60 do 100 stóp.  

Na wszystkich grobach, wysokich na 6 do 10 łokci, znajdują się zapadliny na łokieć 

głębokie, powstałe na skutek obsunięcia się ziemi. Wśród dziesięciu grobów Budzyński znalazł 

osiem nienaruszonych, a dwa rozkopane, a przy nich skorupy z czerwonej gliny, wypalone, 

prostego wyrobu.  

Rozkopawszy jeden z nienaruszonych grobów, Budzyński znalazł zwykłe kamienie 

brukowe, stanowiące ścianę grobu. Po ich usunięciu, kilka łokci głębiej, natrafił na czarną 

ziemię, przypominającą tłustą, kleistą masę, wypełnioną organicznymi resztkami, sięgającą pół 

łokcia w głąb. Pod nią było dno grobu, wyłożone brukowymi kamieniami. Głębiej znajdowała 

się czysta, zwykła ziemia, co potwierdza, iż niegdyś groby były usytuowane  

na powierzchni. Po usypaniu części kopca brukowano dno i cztery ściany, a do środka 

wkładano ciała zmarłych bądź spopielone szczątki. Wydaje się, że w tej rozkopanej mogile 

było tylko ciało, gdyż nie znaleziono żadnych śladów jakichkolwiek przedmiotów.   (Pk 1886, 

cz. IV, s. 38) 

 

Tłumaczenie: Ewa Kamińska 


