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Meteoryt Pułtusk
w wybranych zagranicznych kolekcjach

Pułtusk meteorites in selected world collections

Abstract: On 31 January 1868, a bright fireball was observed over Poland and tens of thousands
of meteorites fell northeast of the town of Pu³tusk. Immediately after the fall, locals from Pu³tusk
went out to collect the meteorites estimated to number between 70,000 to 180,000 individual
specimens. Pieces ranged from a single gram to 9 kg. The Zambrzycki family who were local land
owners traded the largest mass of Pu³tusk specimens to various international museums. Study
shows information form institutions including Bonn, Berlin, London, Vienna, Paris, Smithsonian
(Washington) and Stockholm. This paper documents the world’s biggest collections of Pu³tusk
specimens, and the provenance of specimens listing the original dealers, collectors and scientist
who provided specimens to the various museum and institutional collections at the time.
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Wstęp

Oka zy mete o ry tu Pu³tusk s¹ licz nie repre zen to wa ne w œwia to wych kole kcjach.
Prze de wszy stkim dla te go, ¿e mete o ryt ten spad³ w posta ci naj wiê ksze go deszczu
mete o ry tów kamien nych. W poszcze gó l nych pra cach osza co wa nia licz by oka zów
mete o ry tu Pu³tusk zna cz nie ró¿ ni¹ siê miê dzy sob¹, ale zawsze s¹ to dzie si¹tki lub
set ki tysiê cy oka zów: Jan Sam so no wicz (1888–1959) (Sam so no wicz 1952) –
70 000, Ernst Anton Wülfing (1860–1930) (Wülfing 1897), Geo r ge Per kins Mer -
rill (1854–1929) (Mer rill 1916), Geo r ge Thu r land Prior (1862–1936) (Prior
1923) – 100 000 oraz Bru no Lang (1916–1998) i Maciej Kowa l ski (Lang i in.
1971) – 180 000.

Metodologia

Celem naszej ana li zy by³o usta le nie w jaki spo sób mete o ry ty zebra ne pod
Pu³tuskiem zna laz³y siê w kole kcjach na œwie cie. Na pod sta wie dostê p nych kata lo -
gów naj wiê kszych œwia to wych kole kcji (Wülfing 1897), wyty po wa li œmy naj li cz niej 
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repre zen to wa ne kole kcje mete o ry tów Pu³tusk. Wys³ali œmy zapy ta nia do kura to rów 
tych kole kcji z proœb¹ o info r ma cje dotycz¹ce mete o ry tu Pu³tusk w ich zbio rach.
Przy da t ne odpo wie dzi, to zna czy takie, któ re zawie ra³y wiê cej info r ma cji ni¿ tyl ko
iloœæ sztuk i gra ma tu rê, otrzy ma li œmy z nastê puj¹cych pla có wek:
+ Mine ra lo gi s ches Museum Rei ni s che Frie drich–Wil helms–Universität (Bonn),
+ Natu r hi sto ri ska riks mu seet (Szto k holm),
+ Field Museum of Natu ral History (Chi cago),
+ Museum natio nal d’Histoire natu relle (Pary¿),
+ Natu ral History Museum (Lon dyn),
+ Smi t h so nian Natio nal Museum of Natu ral History (Waszyn g ton),
+ Museum für Natur kunde (Ber lin),
+ Natu r hi sto ri s ches Museum (Wie deñ).

Wyniki badań

Kolekcja w Bonn

W kole kcji boñ skiej jest obe c nie 10 oka zów mete o rytu Pu³tusk. Ich ³¹czna waga
wynosi 4,7 kg (Zacke 2017). W roku 1874 ówcze sny dyre ktor muzeum Ger hard
von Rath (1830–1888) zakupi³ je w fir mie Kran tza. Rath, mine ra log, odkry wca
nowych minera³ów, jest auto rem ponad dwu dzie stu prac poœwiê co nych mete o ry -
tom. W kilku z nich omówi³ mete o ryt Pu³tusk. Ju¿ w roku spa dku opu b li kowa³
szczegó³owy opis mete o rytu oraz jego ana lizê che miczn¹ (Rath 1868).

Ist niej¹ca do dziœ, zna na na œwie cie, boñ ska fir ma Rhe i ni s ches Mine ra lien - Kon -
tor za³o¿o na zosta³a w roku 1833 przez Ada ma Augu sta Kran t za (1808–1872).
Pocz¹tko wo dzia³a³a w Ber li nie, a w 1850 zosta³a prze nie sio na do Bonn, tworz¹c
pie r wszy na œwie cie sklep z mine ra³ami. Po œmie r ci Augu sta Kran t za w 1872 jego
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Mete o ryt Pułtusk o wadze 10 g z ety kietą Dr Frie dri cha Kran tza (po lewej) oraz Masa ryk Uni ve r sity, Brno

(po pra wej) (fot. Tomasz Jaku bo wski).



ziêæ The o dor Hof f mann pro wa dzi³ fir mê wraz ze zna nym mine ra lo giem Car lem
Hin ze (zna nym z Uni we r sy te tu Wroc³awskie go, póŸ nie j szym dyre kto rem muze um 
mine ra lo gi cz ne go). Nastê p nie sukce so rem fir my sta³ siê bra ta nek Dr Frie drich
Lud wig Robert Krantz, któ ry to pro wa dzi³ dzia³alnoœæ a¿ do œmie r ci w 1926. Fir -
ma zna na by³a ze sprze da ¿y mine ra³ów, ska mie nia³oœci, mete o ry tów oraz s³ynnych
mode li uk³adów kry sta lo gra fi cz nych (Wil son 2019). Pra kty cz nie we wszy stkich
kole kcjach muze a l nych, ucze l nia nych i pry wa t nych zna j duj¹ siê eks po na ty pocho -
dz¹cej z tej fir my ciesz¹cej siê miê dzy na ro dow¹ renom¹.

Kolekcja w Sztokholmie

Szwe dz ka kole k cja w Szto k ho l mie liczy 80 oka zów mete o ry tu Pu³tusk o suma ry cz -
nej wadze 1,9 kg. Dla 34 z nich mo¿e my podaæ pocho dze nie (Hålenius 2017).
Naj wi êcej – 19, pocho dzi z fir my zaj muj¹cej siê han d lem mine ra³ami o nazwie
Ber li ner Mine ra lien–Com to ir, pro wa dzo nej przez Car la Frie dri cha Pecha (Jr)
(1831–?1899). Fir ma kil ka razy zmie nia³a nazwê oraz adres w Ber li nie. Jed nak ca³y 
czas cie szy³a siê dobr¹ opi ni¹ ofe ruj¹c mine ra³y i mete o ry ty o du¿ej war to œci kole -
kcjo ne r skiej. Dzie wiêæ oka zów pocho dzi od Wil he l ma Ande nbe r ga (1827–1871)
far ma ce u ty, mine ra lo ga i nauczy cie la.

Od Emi la Cohe na pocho dzi szeœæ mete o ry tów. Emil Wil helm Cohen
(1842–1905) by³ wybi t nym mine ra lo giem nie mie c kim. Zain te re so wa³ siê mete o -
ry ta mi pod koniec lat 70. XIX wie ku i do koñ ca ¿ycia opu b li ko wa³ oko³o 60 arty -
ku³ów na ich temat. Naj wa ¿ nie j szy mi jego dzie³ami s¹: trzy to mo wa ksi¹¿ka Mete o -
ri ten kun de licz¹ca ponad 1000 stron, poszcze gó l ne tomy wyda wa ne by³y w latach
1894, 1903 i 1905 oraz sk³adaj¹ce siê z 11 czê œci stu dium mete o ry tów ¿ela z nych
Mete o re i sen – Stu dien wyda wa ne w latach 1891–1900. Na jego czeœæ mine ra³ Fe3C
nazy wa siê cohe nit.

Kolekcja w Chicago

W Field Muse um of Natu ral Histo ry w Chi ca go mete o ry ty Pu³tusk zna laz³y siê ju¿ 
w kole kcji za³o¿y cie l skiej tego muze um w 1893 roku. Pocho dzi³y z fir my Ward’s
Natu ral Scien ce Esta b li s h ment zaj muj¹cej siê sprze da¿¹ eks po na tów geo lo gi cz -
nych, paleo nto lo gi cz nych i zoo lo gi cz nych do muze ów i szkó³ (Heck 2017).
Za³o¿y cie lem fir my by³ geo log Hen ry August Ward (1834–1906). Posia da³ on
kole kcjê mete o ry tów, któ ra pod koniec XIX wie ku by³a naj wiêksz¹ na œwie cie.
W 1897 roku Ward o¿e ni³ siê z Lydi¹ Ave ry Coon ley, któ ra zaan ga ¿o wa³a siê
w powiê ksze nie kole kcji, a sama kole k cja zmie ni³a nazwê na Ward–Coon ley Col le -
c tion. Muze um w Chi ca go doko na³o w fir mie War da czte rech zaku pów pozy -
skuj¹c 55 oka zów: 1 wiê kszy o wadze 377 g, 2 œred nie o ³¹cznej wadze 142 g,
4 œred nie razem wa¿¹ce 248 g oraz 48 oka zów ma³ych o ³¹cznej wadze 664 g.
W 1913 roku doko na³o kole j nych sze œciu zaku pów z Ward–Coon ley Col le c tion
pozy skuj¹c ³¹cznie 11,4 kg mete o ry tów Pu³tusk. Osta t nio, w roku 2010, Roy
Lewis ofia ro wa³ muze um w Chi ca go trzy szli fo wa ne p³ytki i okaz o wadze 195 g.
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Roy Lewis z Uni we r sy te tu w Chi ca go zaj mu je siê bada niem zia ren mate rii miê dzy -
g wia z do wej i nano dia men tów w mete o ry tach.

Naj wiê kszy okaz Pu³tuska w kole kcji wa¿y 7893 g. Mete o ryt ten zaku pi³ Hen ry
Ward wraz z wie lo ma inny mi oka za mi od Julia na Sie ma sz ko. Kata log Sie ma sz ki
z 1891 roku poda je okaz o wadze 7850 g (Sie ma sz ko 1891) i jest to ten sam okaz
ró¿ ni¹cy siê nie co podan¹ wag¹.

Kolekcja w Paryżu

W kole kcji Muse um natio nal d’Histoire natu rel le wiê kszoœæ mete o ry tów pu³tus -
kich zaku pio no od pani E. Zambrzy c kiej. Usta le nie, kim by³a E. Zambrzy cka wy -
ma ga dal szych badañ. Czêœæ mete o ry tów poda ro wa³ Lou is Vesi g ne (1870–1954)
(Gou nel le 2017). Vesi g ne by³ woj sko wym w ran dze pu³kow ni ka, a jego pasj¹ od
wcze s nej m³odo œci by³a mine ra lo gia. By³ cz³onkiem i pre ze sem Fran cu skie go
Towa rzy stwa Mine ra lo gi cz ne go. Stwo rzy³ naj piê k niejsz¹ i podzi wian¹ na œwie cie
kole kcjê mine ra³ów. W testa men cie prze ka za³ 3000 mine ra³ów Sor bo nie i 5000
Muse um natio nal d’Histoire natu rel le, potem muze um odku pi³o jesz cze 15 000
od spa d ko bie r ców.

Kolekcja w Londynie

Natu ral Histo ry Muse um w Lon dy nie posia da naj wiê kszy okaz mete o ry tu Pu³tusk
o wadze 9095 g. Ten okaz i wie le mnie j szych zaku pio no od E. Zambrzy c kiej. Kil -
ka oka zów zaku pio no w fir mie Kran t za i jeden u Ari sti de sa Bre zi ny (1848–1909)
(Alme i da 2017). Bre zi na mine ra log austria cki, przez wie le lat by³ kura to rem kole -
kcji mete o ry tów w Wied niu. Opu b li ko wa³ ponad 60 arty ku³ów poœwiê co nych
mete o ry tom i mia³ znacz¹cy wk³ad w stwo rze nie kla sy fi ka cji mete o ry tów, od
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Mete o ryt Pułtusk o wadze 21 g z ety kietą Museum natio nal d’Histoire natu relle, Paryż (fot. Tomasz Jaku -
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nazwisk jej auto rów nazy wan¹ kla sy fi kacj¹ Rose–Tsche r mak–Bre zi na. Mete o ry ty
Pu³tusk ofia ro wa li muze um: Edward Heron–Allan, Archi bald Live r si d ge oraz
Georg E. Mason. Edward Heron–Allan (1861–1943) by³ ency klo pe dyst¹, cz³on -
kiem wie lu towa rzystw nauko wych i t³uma czem z jêzy ka per skie go. Pisa³ opo wia -
da nia i powie œci fan ta sty cz no na u ko we oraz hor ro ry, tak ¿e ksi¹¿ki o arche o lo gii,
filo zo fii bud dy j skiej, a nawet budo wie skrzy piec. Posia da³ kole kcjê otwo r nic, któr¹ 
rów nie¿ wraz z bib lio tek¹ poda ro wa³ muze um.

Archi bald Live r si d ge (1847–1927) by³ mine ra lo giem, geo lo giem i che mi kiem.
W latach (1872–1909) prze by wa³ w Austra lii, gdzie w Syd ney pra co wa³ jako pro -
fe sor. W tym cza sie opi sa³ kil ka austra li j skich mete o ry tów: Bar rat ta, Bin ge ra, Boo -
ga l di, Deni li qu in, Eli Elwah i Narra bur ra. Kim by³ Geo r ge E. Mason nie uda³o siê 
usta liæ, podo b nie jak szcze gó³ów na temat kole kcji Lin d sey i Lud lam, z któ rych
pozy ska no mete o ry ty. Mete o ry ty Pu³tusk tra fi³y do Lon dy nu rów nie¿ drog¹ wy -
mia ny z Emi lem Cohe nem.

Kolekcja w Waszyngtonie

Smi t h so nian Natio nal Muse um of Natu ral Histo ry w Waszyn g to nie pie r wszy
mete o ryt pu³tuski o wadze 158 g naby³o w fir mie War da w roku 1884 (Hoskin
i in. 2017). W roku 1913 od tej samej fir my, któ ra zmie ni³a nazwê na
Ward–Coon ley, kupio no ponad 100 oka zów, o wadze ponad 1000 g.

Z kole kcji Roe b lin ga pocho dzi³ okaz o wadze 38 g. Was hin g ton Augu stus Roe -
b ling (1837–1926) by³ wybi t nym in¿y nie rem zna nym z budo wy Mostu Bro o kli ñ -
skie go. Posia da³ kole kcjê mine ra³ów licz¹c¹ 16 000 oka zów. Po jego œmie r ci, syn
John Augu stus (1867–1952), w roku 1927 prze ka za³ muze um w Waszyn g to nie
kole kcjê oraz 150 000 $ na jej utrzy ma nie.

W 1936 roku 7 oka zów pozy ska no z kole kcji She par da. Cha r les Upham She -
pard (1804-1886) by³ jed nym z pie r wszych wybi t nych mine ra lo gów ame ry ka ñ -
skich. Jako pro fe sor mine ra lo gii, che mii i histo rii natu ra l nej pra co wa³ na wie lu
ame ry ka ñ skich uni we r sy te tach. Jego naj wa ¿ nie j szym dzie³em jest licz¹cy bli sko
1000 stron, dwu to mo wy Tre a ti se on Mine ra lo gy, wyda ny w 1855 roku. Bada nia
mete o ry tów roz pocz¹³ po stu diach i napi sa³ na ich temat ponad 80 arty ku³ów.
Kole kcjo no wa³ te¿ mine ra³y i mete o ry ty. Kole kcjê mine ra³ów, któ ra by³a jedn¹
z naj wiê kszych w Sta nach Zjed no czo nych, sprze da³ w 1877 do Amherst Col le ge.
Nie ste ty ju¿ w roku 1880 kole k cja ta zosta³a czê œcio wo zni sz czo na wsku tek po¿a ru. 
Cha r les Upham She pard Jr (1842–1915), po œmie r ci ojca prze ka za³ pono w nie do
Amherst Col le ge w roku 1887 jesz cze 10 000 mine ra³ów. Nato miast kole k cja
mete o ry tów licz¹ca ponad 200 ró¿ nych mete o ry tów prze ka za na zosta³a do muze -
um w Waszyn g to nie.

Okaz o wadze 93 g poda ro wa³ muze um w 1955 roku Stu art H. Per ry. Reda ktor 
i wyda w ca pra sy w sta nie Michi gan, Stu art Hof f man Per ry (1874–1957) by³ tak ¿e
wybi t nym bada czem i kole kcjo ne rem mete o ry tów. Ju¿ jako czte r na sto le t ni ch³o -
piec otrzy ma³ od ojca mete o ryt Tolu ca i wte dy uleg³ mete o ry to wej pasji. Napi sa³
oko³o 30 arty ku³ów oma wiaj¹cych kon kre t ne mete o ry ty oraz mono gra fiê The
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meta llo gra p hy of mete o ric iron. Swoj¹ kole kcjê mete o ry tów licz¹c¹ 192 mete o ry ty
prze ka za³ Smi t h so nian Natio nal Muse um of Natu ral Histo ry w Waszyn g to nie.

Fun da cja Isa a ca W. Ber n he i ma, pro du cen ta whi sky i filan tro pa poda ro wa³a
muze um w 1966 roku okaz o wadze 30,5 g.

Rok póŸ niej 26 oka zów o ³¹cznej wadze 1027 g muze um otrzy ma³o z kole kcji
Car la Bos ha. Carl Bosch (1874–1940) by³ nie mie c kim che mi kiem, jed nym z twó -
r ców prze mys³u che mi cz ne go w Nie mczech. Zosta³ lau re a tem Nagro dy Nob la
w roku 1931 w dzie dzi nie che mii i by³a to jed na z nie li cz nych nagród przy zna na za 
osi¹gniê cia w roz wo ju pro ce sów prze mys³owych. Bosch by³ tak ¿e kole kcjo ne rem
mine ra³ów, w tym mete o ry tów oraz moty li i chrz¹szczy.

Kolekcja w Berlinie

Ju¿ w 1868 roku Muse um für Natur kun de w Ber li nie otrzy ma³o pie r wsze mete o -
ry ty pu³tuskie (Gre s ha ke 2017). Okaz o wadze 502 g poda ro wa³ rektor Szko³y
G³ównej War sza wskiej pro fe sor medy cy ny Józef Mia no wski (1804-1879). Sta³o
siê to zape w ne przy oka zji roz sy³ania, wyda nej kil ka mie siê cy po spa d ku mete o ry -
tu, bro szu ry Noti ce sur la météorite tombée le 30 Jan vier 1868 aux envi rons de la vil le 
de Pu³tusk (Kosi ñ ski 2007). W tym samym roku oka zy o wadze 14,75 g i 2,6 g
poda ro wa³ pro fe sor Ger hard von Rath z Bonn.

Swój naj wiê kszy okaz mete o ry tu Pu³tusk o wadze 8102,8 g naby³o muze um
w roku 1869 od A. Zambrzy c kie go. Naj pe w niej by³ to Ale ksan der Fran ci szek
Zambrzy cki (1847–1874), syn Ale ksan dra (1811–1860) dzie dzi ca Brze Ÿ na i Gost -
ko wa. Po œmie r ci ojca Ale ksan der Fran ci szek pozo sta³ z matk¹ w rodzin nym
maj¹tku. Nato miast nie uda³o siê usta liæ to¿ sa mo œci A. Lil ge, któ ry sprze da³
w 1870 roku, dru gi co do wie l ko œci okaz o wadze 1472 g. W roku 1870 piêæ oka -
zów (77,7; 68,2; 34,2; 27; 13,1 g) sprze da³ Lud wik Zej sz ner, u¿y waj¹cy w pub li -
ka cjach for my zapi su nazwi ska Zeu s ch ner. Lud wik Zej sz ner (1805–1871) by³ geo -
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lo giem zaj muj¹cym siê g³ównie bada nia mi tere no wy mi w Kar pa tach, szcze gó l nie
w Tatrach oraz w Górach Œwiê to krzy skich. Wyk³ada³ mine ra lo giê w Kra ko wie
i War sza wie oraz napi sa³ kil ka pod rê cz ni ków geo lo gi cz nych.

Trzy oka zy (141; 35; 7,15 i 3 g) sprze da³ nie mie cki mine ra log i che mik Karl
Frie drich August Ram me l s berg (1813–1899). Przez ca³e ¿ycie Ram me l s berg
zwi¹za ny by³ z Ber li nem. By³ wyk³adowc¹ che mii na uni we r sy te cie i poli te ch ni ce
oraz auto rem cenio nych pod rê cz ni ków. Zaj mo wa³ siê bada niem mete o ry tów, któ -
rym poœwiê ci³ oko³o 40 arty ku³ów. Upa miê t nio ny zosta³ w nazwie mine ra³u ram -
me l s be r git NiAs2.

Okaz o wadze 28,8 g w 1887 lub 1888 roku tra fi³ do muze um po œmie r ci
Websky’ego. Chri stian Frie drich Mar tin Websky (1824–1886) by³ wybi t nym
mine ra lo giem nie mie c kim. W latach 1865–1874 pra co wa³ jako pro fe sor Uni we r -
sy te tu Wroc³awskie go. Stwo rzy³ tu wysta wê mine ra lo giczn¹, na któr¹ prze ka za³
swoj¹ kole kcjê mine ra³ów œl¹skich zgro ma dzon¹ w cza sie wcze œ nie j szej pra cy
w gór ni c twie.

Kolekcja w Wiedniu

Boga ta kole k cja mete o ry tów pu³tuskich w Natu r hi sto ri s ches Muse um w Wied niu
jest wyni kiem zaku pów u wie lu sprze da w ców mete o ry tów, ale te¿ osób pry wa t -
nych, wymia ny oraz hoj no œci dar czy ñ ców (Fer rie re 2017). W wiê kszo œci przy pa d -
ków uda³o siê ziden ty fi ko waæ oso by figu ruj¹ce w inwe nta rzu w rubry ce pocho dze -
nie, ale nie któ rzy w dal szym ci¹gu pozo staj¹ nie zna ni.

Osob¹ nie znan¹ pozo sta je ofia ro da w ca pie r wsze go w kole kcji oka zu mete o ry tu
Pu³tusk o wadze 738 g – hra bia Ludof, któ ry prze ka za³ go ju¿ w 1868 roku.
W kole j nym roku zaku pio no okaz w wie de ñ skiej fir mie Jose fa Erbe ra
(1824–1882) han d luj¹cej mine ra³ami i inny mi eks po na ta mi do muze ów histo rii
natu ra l nej. Kole j ne 4 mete o ry ty zaku pio no w roku 1870 w fir mie Kran t za w Bonn 
i w tej samej fir mie w roku 1888 zaku pio no jesz cze 6. W 1871 roku ofia ro dawc¹
oka zu o wadze 80 g by³ urzêd nik – rad ca sta nu J. Gau ger, o któ rym nie posia da my 
doda t ko wych info r ma cji. Podo b nie nie wie my kim by³ Sig mund Stern, któ ry
sprze da³ w roku 1874 naj wiê kszy w kole kcji wie de ñ skiej okaz mete o ry tu Pu³tusk
o wadze 7150 g.

W roku 1875 ofia ro dawc¹ dru gie go, co do wie l ko œci mete o ry tu Pu³tusk w tej
kole kcji, o wadze 2136,20 g, by³ Hein rich Dra s che von War tin berg (1811–1880).
Ten prze mys³owiec, w³aœci ciel cegie l ni, któ re nale ¿a³y do czo³owych firm w tej
bran ¿y, ode gra³ wielk¹ rolê w roz wo ju budo w ni c twa na tere nie Austro - Wê gier.
Z wie de ñ skiej fir my Danie la Mura l ta zaj muj¹cej siê han d lem mine ra³ami, musz la -
mi, owa da mi itp. pochodz¹: okaz zaku pio ny w roku 1881 i trzy w 1888 roku. By³a 
to zna na fir ma, któ rej eks po zy cja otrzy ma³a wyró ¿ nie nie na Tar gach Œwia to wych
w Lon dy nie w 1862 roku.

Kole j ne mete o ry ty tra fi³y do muze um dziê ki wymia nie. W 1882 roku t¹ drog¹
otrzy ma no mete o ryt Pu³tusk o wadze 16 g od Anto na Otto z fir my Mine ra lo gi s -
chen Com p to ir w Wied niu oraz ma³y (3 g) od pro fe so ra Lasa ulx. Arnold Con stan -
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tin Peter Franz von Lasa ulx (1839–1886) by³ pro fe so rem geo lo gii i mine ra lo gii.
W latach 1874–1880 pra co wa³ we Wroc³awiu i gdy 17 maja 1879 roku spad³
mete o ryt Gna den frei, wyko na³ jego bada nia (Lasa ulx 1879). Pra cuj¹c potem
w Bonn opu b li ko wa³ opis kole kcji mete o ry tów tam te j sze go muze um mine ra lo gi cz -
ne go (Lasa ulx 1882). Dwa razy otrzy ma no oka zy z wymia ny z Emi lem Cohe nem.
W roku 1884 – 96 g, a w 1894 – 532,38 g i 2 g. Z fir my Kran t za w ramach
wymia ny w roku 1897 otrzy ma no 2 oka zy: 92,21 g i 42,38 g.

W roku 1887 okaz o wadze 13,25 g prze ka za³ na wymia nê baron von Bra un.
Adolph Alo ys von Bra un (1818–1904) by³ mê¿em sta nu i dyp lo mat¹ na dwo rze
cesa rza Fran ci sz ka Józe fa I. Zaj mo wa³ wie le odpo wie dzia l nych sta no wisk i by³ bli -
skim wspó³pra co w ni kiem cesa rza. Uko ñ czy³ stu dia z zakre su pra wa i nauk poli ty -
cz nych oraz mine ra lo gii. Stwo rzy³ wspa nia³¹ kole kcjê mine ra³ów i mete o ry tów,
któ ra po jego œmie r ci prze ka za na zosta³a do Natu r hi sto ri s ches Muse um w Wied -
niu. Co cie ka we, w przy pa d ku mete o ry tów pu³tuskich, któ rych muze um w roku
1905 otrzy ma³o 7, z cze go jed ne go ju¿ nie ma, jako ofia ro da w ca wpi sa ny jest sam
cesarz Fran ci szek Józef I z zazna cze niem (ze zbio rów von Bra u na).

Julius Böhm (?1850–1925) od roku 1884 by³ w³aœci cie lem fir my han d luj¹cej
mine ra³ami Österr.- ungar. Mine ra lien–Com p to ir w Wied niu. W roku 1888 z tej
fir my muze um zaku pi³o 26 mete o ry tów pu³tuskich, obe c nie pozo sta³o 24. Ofia ro -
dawc¹ sie d miu oka zów, z któ rych pozo sta³o czte ry, by³ w roku 1890 pro du cent
tka nin bawe³nia nych, Albert May er von Gun t hof (1827–1906). Mete o ry ty
Pu³tusk by³y jedy nie czê œci¹ tego daru. W jego sk³ad wcho dzi³ s³ynny mete o ryt
Cabin Cre ek, któ ry spad³ 26 mar ca 1886 roku w sta nie Arkan sas (USA). Wspa -
nia³y orien to wa ny mete o ryt ¿ela z ny z gru py IIIAB, dzi siaj sta no wi ozdo bê kole kcji
wie de ñ skiej. Oka zy mete o ry tu Pu³tusk oraz Cabin Cre ek zaku pio ne zosta³y prze
Albe r ta May er von Gun t hof od dr Geo r ga Fre de ri ca Kun za, zna ne go spe cja listy od 
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Mete o ryt Pułtusk o wadze 371 g z ety kietą Natu r hi sto ri s ches Museum, Wie deń (fot. Tomasz Jaku bo wski).



kamie ni szla che t nych z Nowe go Yor ku. Jed nak naj ho j nie j szym ofia ro dawc¹ 24
oka zów, z cze go do dzi siaj zosta³o 14, a tak ¿e 5 p³ytek cien kich, by³ w 1911 roku
urzêd nik kole jo wy Johann Isi dor Wein be r ger (1838–1915). Ju¿ w m³odo œci zacz¹³ 
zbie raæ mine ra³y i z cza sem stwo rzy³ kole kcjê, któr¹ uwa ¿a no za naj lepsz¹
w Austro–Wêgrzech. By³ cz³onkiem Wie de ñ skie go Towa rzy stwa Mine ra lo gi cz ne -
go i hoj nym spon so rem Natu r hi sto ri s ches Muse um w Wied niu. Po œmie r ci Wein -
be r ge ra jego kole kcjê kupi³ Julius Böhm i w czê œciach sprze da wa³ dalej.

Okaz o wadze 6,3 g zaku pio no w 1918 roku od spa d ko bie r ców Ari sti da  Bre -
ziny. W roku 1997 zaku pio no 4 mete o ry ty Pu³tusk od dale kich spa d ko bie r ców
Johan na Geo r ga Neu man na, odkry w cy linii w mete o ry cie Bra u nau.

Podsumowanie

Przed sta wio na info r ma cja o mete o ry tach Pu³tusk w znacz¹cych œwia to wych kole -
kcjach potwier dza prze œwia d cze nie o ich licz nej repre zen ta cji. Pisz¹c o kole kcjach
nie spo sób nie wspo mnieæ o ludziach, któ rzy mete o ry ty bada li oraz nimi han d lo -
wa li, a tak ¿e o tych, któ rzy nie za le ¿ nie od wykszta³cenia i pra cy zawo do wej inte re -
so wa li siê mete o ry ta mi i mine ra³ami. Two rzy li piê k ne kole kcje i czê sto byli hoj ny -
mi mece na sa mi muze ów mine ra lo gi cz nych. Ich nazwi ska wpi suj¹ siê w histo riê
roz wo ju nauki o mete o ry tach w dru giej po³owie XIX wie ku.

Podziękowania

Auto rzy dziê kuj¹ za info r ma cje na temat mete o ry tów Pu³tusk w kole kcjach, nastê puj¹cym  osobom:
Dr Nata sha Alme ida – Natu ral History Museum (Lon dyn),
Dr Ludo vic Fer riere – Natu r hi sto ri s ches Museum (Wie deñ),
Dr Mat t hieu Gou nelle – Museum natio nal d’Histoire natu relle (Pary¿),
Dr Ansgar Gre s hake – Museum für Natur kunde (Ber lin),
Dr Ulf Hålenius – Natu r hi sto ri ska riks mu seet (Szto k holm),
Dr Phi lipp R. Heck – Field Museum of Natu ral History (Chi ca go),
Julie Hoskin, Doug Ross – Smi t h so nian Natio nal Museum of Natu ral History (Waszyn g ton),
Dr Anne Zacke – Mine ra lo gi s ches Museum Rei ni s che Frie drich–Wil helms–Universität (Bonn).

Auto rzy dziê kuj¹ rów nie¿ panu Men dy Ouzil lou za kore ktê jêzy kow¹ abs tra ktu.
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