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Wstęp

Po wido wi sko wym prze lo cie bolidu i dobie gaj¹cej „z nieba” kano na dzie, 30 sty cz -
nia 1868 r. na powie rz ch niê Wyso czy zny Wyszko wskiej, Doliny Dolnej Narwi
i Wyso czy zny Mako wskiej roz sypa³y siê fra g menty mete o rytu zwa nego pu³tuskim.
Upa dek ten okre œlany cza sami w lite ra tu rze jako naj li cz nie j szy deszcz mete o ry tów
w histo rii, doczeka³ siê wielu opra co wañ, pub li ka cji i artyku³ów oraz wyst¹pieñ
kon fe ren cy j nych, a nawet (w cze r wcu 2008 r.) insce ni za cji ple ne ro wej. Obcho -
dzona by³a 130. oraz bar dziej uro czy œcie 140. i 150. rocz nica jego kon ta ktu
z Ziemi¹, co jest o tyle isto tne, ¿e na ogó³ takie oka zje powo duj¹ z jed nej strony
wzrost zain te re so wa nia danym wyda rze niem (i mete o ry tem), z dru giej strony s¹
dobr¹ okazj¹ do popu la ry zacji mete o ry tyki. W przy pa dku mete o rytu Pu³tusk
(deszczu mete o ry tów) fakt jego upa dku nie jed no kro t nie i z powo dze niem – oraz
po¿y t kiem, by³ (jak wy¿ej) wyko rzy sty wany czemu mo¿na by przy klasn¹æ i sprawê
zamkn¹æ. Ale czy na pewno do koñca fakty z jego upa dku znamy? I czy zja wi sko to 
do koñca zosta³o zba dane? Czy upra w nione jest mówie nie o naj li cz nie j szym
deszczu mete o ry tów, kiedy deszcz ten tak napra wdê nie zosta³ zba dany a poda wana 
iloœæ oka zów jest zale d wie osza co wa niem doko na nym wiele lat po zda rze niu?
Zachê cam do prze my œleñ i zna le zie nia cho cia¿ czê œci odpo wie dzi na te i inne
 pytania.
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Pierwsze doniesienia

W pra sie codzien nej pie r wsze info r ma cje o prze lo cie bolidu i towa rzysz¹cych mu
efe ktach aku sty cz nych pojawi³y siê ju¿ 31 sty cz nia 1868 r. W „Kur je rze War sza w -
skim”, „Kur je rze Codzien nym” i innych gaze tach pojawi³y siê opisy zja wi ska
i pyta nie „gdzie upad³ aero lit” (Kosi ñ ski 2008a). W kole j nych dniach iloœæ opi sów
ros³a – z roz leg³ego obszaru Ziem Pol skich, ale rów nie¿ œro d ko wej Europy docie -
ra³y do War szawy donie sie nia o zja wi sku a nawet spe ku la cje na temat ewen tu a l -
nego mie j sca upa dku mete o rytu. 2/3 lutego 1868 r. wszy stko siê wyja œni ³o: w pra -
sie pojawi³y siê info r ma cje o zna le zie niu licz nych od³amków mete o rytu na pó³noc -
ny - ws chód od Pu³tuska; 6 lutego mogli je ogl¹daæ War sza wiacy w reda kcji
„Kuriera Codzien nego” (Kosi ñ ski 2008b). 14 lutego w „Kur je rze War sza wskim”
pojawi³a siê mapa poka zuj¹ca mie j s co wo œci w któ rych pod jêto fra g menty mete o -
rytu, zaœ w „Gaze cie War sza wskiej” z 20 lutego ukaza³a siê info r ma cja, ¿e s¹ one
przed mio tem han dlu.

Doœæ szy b ko na wyda rze nia zare a go wa³a Szko³a G³ówna War sza wska (ówcze s na
nazwa Uni we r sy te tu War sza wskie go): 5 lute go w pra sie uka za³o siê og³osze nie jej
rekto ra z proœb¹ o dosta r cza nie od³amków do badañ; dzieñ wcze œ niej, na obszar
upa d ku deszczu mete o ry tów uda³a siê dele ga cja Szko³y G³ównej – Tytus Bab czy ñ -
ski i Karol Deike (Kosi ñ ski 2008b).

Jesz cze przez kil ka na œcie tygo d ni w pra sie uka zy wa³y siê info r ma cje o boli dzie,
fra g men tach mete o ry tu oraz jego bada niach. Nie ste ty, oprócz dele ga cji Szko³y
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Pie r wsze info r ma cje o boli dzie widzia nym 30 sty cz nia 1868 r. (Dzien nik War sza wski 1868).



G³ównej nikt nie podj¹³ w mia rê syste ma ty cz nych badañ tere no wych2, a du¿e zain -
te re so wa nie mete o ry tem spo wo do wa³o, ¿e oka zy zbie ra no maso wo bez jakie go ko l -
wiek ozna cza nia mie j s ca zna le zie nia i sprze da wa no. W dzia³aniach tych znacz¹c¹
rolê ode gra li z jed nej stro ny w³aœci cie le i mie sz ka ñ cy tere nów na któ re spad³y
od³amki mete o ry tu, z dru giej han d la rze i kole kcjo ne rzy mete o ry tów.

W latach 20. XX w. pró bê opi su rozk³adu od³amków podj¹³ geo log Jan Sam so -
no wicz – do dzi siaj jest ona przy j mo wa na za pod sta wê dla wsze l kich prac tere no -
wych.

Zbierają ziemianie i włościanie

Pie r wsze oka zy mete o ry tu zosta³y zna le zio ne nie mal naty ch miast po upa d ku.
W mie j s co wo œci Nowy Sielc okaz o wadze 4 kg „pod jê ty w 10 minut po spa d ku by³
ju¿ zupe³nie zim ny, a w nie któ rych mie j s cach przy le ga³a do nie go cien ka bez ba r w na
war stwa œnie gu” (Kosi ñ ski 2007b, s. 25). Ju¿ nastê p ne go dnia dzie si¹tki fra g men -
tów zna laz³o siê w rêkach w³oœcian i w³aœci cie li zie m skich. Nie któ rzy nie musie li
nawet ich spe cja l nie szu kaæ: „We wsi Sie l cu o 2 mile od Pu³tuska, w majê t no œci
p. G¹sowskie go, – czêœæ ogro du pokry ta zosta³a dro b ne mi od³amka mi kamie ni”
(K. Codzien ny 1 1868).

Na po³udnie od Narwi obszar roz sia nia od³amków mete o rytu Pu³tusk rozci¹ga³
siê na obsza rach nale¿¹cych do rodzimy Zambrzy c kich. Dobra te obe j mowa³y mie -
j s co wo œci Gostkowo, Kali nowo, Rowy, Roz dzia³y, Zamb ski i Zastru¿e oraz przy -
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Apel Rektora Szkoły Głównej War sza wskiej (Dzien nik War sza wski 1868).

2 Próba zbie ra nia takich danych (i oka zów) pod jêta przez I. Waw rze c kiego obe j mowa³a jedy nie nie -
wie lki obszar w cen tra l nej czê œci obszaru upa dku deszczu pu³tuskiego 



na le ¿ne do nich pola, ³¹ki i lasy – s¹ to tereny, gdzie iloœæ fra g men tów by³a zna -
czna. Zambrzyccy mieli œwia do moœæ, ¿e „poda ru nek nie bios” mo¿e mieæ znaczn¹
war toœæ. Pole cili w³oœcia nom zbie raæ mete o ryty. Nie by³o to trudne: okazy le¿a³y
na œniegu i lodzie pokry waj¹cym roz le wi ska rzeki i sta ro rze cza. Wiele wska zuje na
to, ¿e pozy ski wali rów nie¿ okazy roz siane na pó³noc od Narwi. Wed³ug wspo -
mnieñ Wandy Zambrzy c kiej, która mie szka³a na tych tere nach jesz cze w koñ cu
XX w. (zmar³a w 2004 r.) jej bab cia jako dzie cko zbiera³a mete o ryty, a jej pra ba b -
cia Fran ci szka Zambrzy cka z d. Lep pert (1815–1887) „sprzeda³a wiele mete o ry tów
za nie ba ga teln¹ wów czas sumê 14 tysiêcy rubli” (Kosi ñ ski 1999, s. 13). Podo bno
w ten spo sób sp³aci³a wszy stkie d³ugi; mog³y byæ one zna czne, gdy¿ od œmie rci
mê¿a – Ale ksan dra Zambrzy c kiego (1811–1860) – maj¹tek nie przy nosi³ zbyt
wiele docho dów, a na utrzy ma niu pozo stawa³a jesz cze czêœæ z jede na œcio rga dzieci
oraz inni cz³onko wie rodziny.

Ale nie tylko p. Fran ci szka sprze dawa³a mete o ryty. Naj pra wdo po do b niej jej
szwa gierka (Ewa) El¿ bieta Zambrzy cka (1810–1875) sprzeda³a okaz o wadze
ponad 9 kg (oraz kilka innych) do Muzeum Bry ty j skiego w Lon dy nie3 oraz zna -
czny zbiór fra g men tów do Muzeum Histo rii Natu ra l nej w Pary¿u. Okazy te pod -
jêto w pó³noc nej czê œci obszaru roz sia nia – by³y to ju¿ tereny powiatu mako w -
skiego, ale w tzw. Ziemi Ró¿a ñ skiej (st¹d zape wne pojawi³a siê info r ma cja, ¿e
mete o ryty zna j do wano rów nie¿ w oko li cach tego mia ste czka). E. Zambrzy cka mie -
sz kaj¹ca nie opo dal Ró¿ana, rów nie¿ potrze bowa³a pie niê dzy: m¹¿, a jed no cze œ nie
dal szy kre wny Gabriel Kaje tan Zambrzy cki (1790–1862), zmar³ w cza sie powsta -
nia sty cz nio wego; by³ majo rem armii Kró le stwa Pol skiego. Co pra wda dzieci
E. i G. Zambrzy c kich by³y wów czas ju¿ doros³e, ale pojawi³y siê liczne wnuki.
Doda jmy, ¿e jedna z ich wnu czek, Bro nis³awa Flo ren tyna Kos ko wska by³a ¿on¹…
Tytusa Bab czy ñ skiego (o któ rym wiê cej w dal szej czê œci artyku³u).4

Nato miast do muzeum ber li ñ skiego okazy mete o ry tów trafi³y za spraw¹ naj sta r -
szego z synów Fran ci szki Zambrzy c kiej, Ale ksan dra Fran ci szka Zambrzy c kiego
(1847–1874).

Ju¿ 6 lutego (K. War sza wski 1868) podano info r ma cjê o „szcz¹tkach bolidu”,
któ rych iloœæ mo¿e sta no wiæ „kilka fur”. O zosta wio nych „na czarn¹ godzinê”
zapa sach mete o ry tów wspo mina³a te¿ W. Zambrzy cka (Kosi ñ ski 1999).

Zna czna czêœæ mete o ry tów trafi³a te¿ do han d la rzy, m.in. do przed sta wi cieli nie -
mie c kiej firmy Krantz, która w sumie dys po nowa³a ofert¹ ok. 7000 oka zów o ³¹cz -
nej wadze siê gaj¹cej nawet 34 kg. Okazy te by³y póŸ niej odsprze da wane do
muzeów i pry wa t nych kole kcji.

Mie sz ka ñcy nad na rwia ñ skich wsi sprze da wali chê t nie okazy, ale zda rza³o siê te¿, 
¿e zacho wy wali poje dyn cze egze m p la rze na pami¹tkê. Do dzi siaj takie mete o ryty
mo¿na jesz cze spo t kaæ, o czym autor mia³ oka zjê prze ko naæ siê w cza sie prac tere -
no wych.
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3 Obe c nie w Muzeum Histo rii Natu ra l nej w Lon dy nie.
4 Inna z wnu czek E. i G. Zambrzy c kich, Ewa Adolfa Kosko wska wysz³a za m¹¿ za Mi³osza Kotar bi -
ñ skiego, a ich naj sta r szym synem by³ Tade usz Kotar bi ñ ski, s³ynny filo zof, logik i etyk.



Szkoła Główna Warszawska

Jak ju¿ wspo mniano, Szko³a G³ówna War sza wska szy bko zare a gowa³a na donie sie -
nia o upa dku mete o rytu. 2 lutego (nie dziela) do War szawy docie raj¹ info r ma cje,
¿e liczne fra g menty mete o rytu zna j do wane s¹ w oko li cach Gostkowa i Sie lca, na
pó³noc ny - ws chód od Pu³tuska. 4 lutego (wto rek) do wska za nych mie j s co wo œci
udaje siê dwu o so bowa dele ga cja ucze lni: Tytus Bab czy ñ ski i Karol Deike maj¹ za
zada nie zba da nie zja wi ska na mie j scu i zebra nie jak naj wiê kszej ilo œci oka zów.
5 lutego (œroda) w pra sie codzien nej uka zuje siê apel rektora SGW o nadsy³anie
od³amków do badañ – apel okaza³ siê sku te czny, gdy¿ jesz cze tego samego dnia
prze ka zane zosta³y pie r wsze okazy, które wcze œ niej trafi³y do reda kcji war sza wskich 
gazet (Kosi ñ ski 2008b). 13 lutego (czwa r tek) Bab czy ñ ski i Deike wra caj¹ do War -
szawy przy wo¿¹c ok. 400 oka zów zebra nych w oko li cach Obry tego, Psar, Zambsk, 
Soko³owa, Gostkowa, Bin dugi i Nowego Sie lca. 14 lutego (pi¹tek) w „Kur je rze
War sza wskim” zapre zen to wano pierwsz¹ mapê poka zuj¹c¹ mie j sca upa dku fra g -
men tów mete o rytu, sporz¹dzon¹ na pod sta wie prac tere no wych dele ga tów SGW.
W tym cza sie zapo wie dziano rów nie¿, ¿e mete o ryt bêdzie badany, a 1 kwie t nia
1868 r. Szko³a G³ówna zapo wie dzia³a wys³anie fra g men tów mete o rytu wraz z wy -
ni kami badañ do g³ównych euro pe j skich oœro d ków nauko wych i uczo nych zaj -
muj¹cych siê mete o ry tami (K. Codzienny 2 1868). Wyda w ni c two ukaza³o siê
w cze r wcu 1868 r. i rze czy wi œcie wraz z oka zami mete o rytu zosta³o wys³ane do
wielu insty tu cji i nauko w ców. Podziê ko wa nia nadesz³y miê dzy innymi od senatu
Uni we r sy tetu Wroc³awskiego oraz Gustava Kir ch hoffa, Frie dri cha Wöhlera
i Robe rta W. Bun sena (Wró b le wski 2016).

Wró æ my jed nak do pie r wszych dni lute go 1868 r. Kim byli pie r wsi nauko w cy
zaj muj¹cy siê mete o ry tem Pu³tusk?

Tytus Bab czy ñ ski (1830–1919) by³ z wykszta³ ce nia archi te ktem, abso l wen tem
war sza wskiej Szko³y Sztuk Piê k nych. Nastê p nie na pete r s bu r skim uni we r sy te cie
stu dio wa³ mate ma ty kê i fizy kê; tam te¿ za roz pra wê o indu kcji otrzy ma³ z³oty
medal. W latach 1857–1862 wyk³ada³ mate ma ty kê w Szko le Sztuk Piê k nych, a
w latach 1862–1869 w Szko le G³ównej War sza wskiej
wyk³ada³ alge brê, geo me triê i ana li zê oraz fizy kê mate -
ma tyczn¹.

Opi nie o nim jako o wyk³ado wcy nie by³y zbyt po -
chle bne (Wró b le wski 2016). Po prze kszta³ceniu Szko ³y
G³ównej w rosy j ski Cesa r ski Uni we r sy tet War sza wski,
Bab czy ñ ski od 1872 r. pra cowa³ na nim jako pro fe sor
zwy cza jny. Kil ku kro t nie pe³ni³ fun kcjê dzie kana Wy -
dzia ³u Mate ma ty cz no - Fi zy cz nego (Mora cze wski 1935).

Bab czy ñ ski nie zaj mo wa³ siê wcze œ niej mete o ry ta -
mi, ale zagad nie nia astro no mii zape w ne nie by³y mu
obce. Nato miast zaj muj¹c siê dyna mik¹, móg³ zain te -
re so waæ siê prze bie giem zja wi ska z pun ktu widze nia
fizy ki.
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Tytus Bab czy ń ski, lata 70. XIX w.



Jako cie ka wo stkê mo¿ na potra kto waæ fakt, ¿e jego ¿ona (œlub odby³ siê
w 1875 r.), Bro nis³awa Flo ren ty na Kosko wska (1854–1910) by³a wnuczk¹
E. Zambrzy c kiej, sio stry A. Zambrzy c kie go, w³aœci cie la Gostko wa i Zambsk
gdzie… w lutym 1868 r. zbie ra³ fra g men ty mete o ry tu Pu³tusk. Mo¿e wiêc to nie
tyl ko cie ka wo stka?

Karol Deike (1845–1906) by³ abso l wen tem Szko³y 
G³ównej War sza wskiej (Wy dzia³ Fizy cz no - Ma te ma ty -
cz ny) – w 1866 r. uzy ska³ dyp lom magi ste r ski. Latem
tego¿ roku obj¹³ sta no wi sko m³odsze go adiun kta
w Obse r wa to rium Astro no mi cz nym. Pro wa dzi³ obse r -
wa cje mete o ro lo gi cz ne i astro no mi cz ne. Jego szcze gó l -
nym zain te re so wa niem cie szy³y siê pla ne ty i pla ne to i -
dy – obse r wo wa³ je ko³em po³udni ko wym Rei chen ba -
cha. Opra co wa³ te¿ efe me ry dê pla ne to i dy (88) Thi s be 
na lata 1867–1870 (Kowa l czyk 1907).W 1871 r.
Deike nie zga dzaj¹c siê z rusy fi kacj¹ insty tu cji nauko -
wych w War sza wie odszed³ z Obse r wa to rium, ale ze
œro do wi skiem nauko wym nadal wspó³pra co wa³. Pra -
cuj¹c w Ban ku Han d lo wym w War sza wie, gdzie prze szed³ wszy stkie sto p nie awan -
su zostaj¹c w 1882 r. jego dyre kto rem, by³ cz³onkiem komi te tów reda kcy j nych
cza so pism popu la r no - na u ko wych i nauko wych. Przy czy ni³ siê do za³o¿e nia pry wa -
t ne go obse r wa to rium astro no mi cz ne go im. Jana Jêdrze je wi cza w War sza wie,
a przez 25 lat by³ spo³ecz nie kasje rem Kasy im. Mia no wskie go – insty tu cji nie zwy -
kle zas³u¿o nej dla nauki i kul tu ry pol skiej (Szwe y ko wski 1939–1946).

Deike pra cuj¹c w war sza wskim Obse r wa to rium Astro no mi cz nym zape w ne zna³
naj wa ¿ nie j sze zagad nie nia dotycz¹ce wspó³cze s nej astro no mii i dzie dzin pokre w -
nych, mo¿e my wiêc przyj¹æ, ¿e i tema ty ka mete o ry to wa nie by³a mu obca.

Tak wiêc wyda je siê, ¿e decy zja o wys³aniu doœwia d czo ne go Bab czy ñ skie go
i m³odego Deike go by³a prze my œla na i s³usz na. Nie zna my szcze gó³ów wyja z du,
jed nak iloœæ zgro ma dzo nych oka zów, cie ka we i rze czo we opi sy oraz wyko na ne

opra co wa nie zgro ma dzo ne go mate ria³u wska zuj¹, ¿e
eks pe dy cja spe³ni³a swo je zada nie. Szko da, ¿e nie
posz³y za ni¹ kole j ne – nie ste ty, rok 1868 by³ osta t -
nim w któ rym Szko³a G³ówna War sza wska fun kcjo -
no wa³ jako pol ska ucze l nia.

Przy wie zio ne oka zy zosta³y prze zna czo ne do ró¿ -
nych celów (m.in. muze a l nych i do wys³ania), ale nie
zapo mnia no te¿ o bada niach che mi cz nych i mine ra lo -
gi cz nych. Ana li zê wyko na³ Roman Waw ni kie wicz.

Roman Waw ni kie wicz (1838–1914) uko ñ czy³
war sza wskie Gimna zjum Rea l ne i jako sty pen dy sta
rz¹dowy stu dio wa³ w Getyn dze che miê, a nastê p nie
w Hei de l be r gu by³ ucz niem Robe r ta Bun se na.
W Hei de l be rgu, na tam te j szym uni we r sy te cie uzy ska³
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dyp lom dokto ra filo zo fii w zakre sie che mii. Od 1854 r. by³ adiun k tem w Szko le
G³ównej War sza wskiej. Wyk³ada³ che miê nie or ga niczn¹ i ana li tyczn¹ oraz kie ro -
wa³ pra co w ni¹ che miczn¹. Po lik wi da cji SGW pozo sta³ na rosy j skim Uni we r sy te -
cie War sza wskim na sta no wi sku docen ta. W 1872 r. zosta je zwo l nio ny z pra cy;
prze no si siê do Gali cji i zosta je pro fe so rem che mii w Wy¿szej Szko le Rol ni czej
w Dub la nach oraz w Szko le Poli te ch ni cz nej we Lwo wie. Nie mal do koñ ca ¿ycia
oprócz dyda kty ki zaj mo wa³ siê ana liz¹ che miczn¹ (Szperl 1913; Wró b le wski
2016).

W cza sie stu diów w 1862 r. Waw ni kie wicz zaj mo wa³ siê tzw. hei de l be r skim
¿ela zem mete o ry cz nym. Wyni ki ana liz opu b li ko wa³ w „Anna len der Che mie und
Pha r ma cie” (Waw ni kie wicz 1862). By³o to zape w ne cen ne doœwia d cze nie, cho cia¿
dzi siaj wie my, ¿e jest to pse u do me te o ryt.

W przy pa d ku mete o ry tu Pu³tusk w¹tpli wo œci co do pocho dze nia oka zów nie
ma. Waw ni kie wicz ana li zy wyko na³ a ich wyni ki zosta³y opu b li ko wa ne w samo -
dzie l nym wyda w ni c twie SGW (Bab czy ñ ski i in. 1868).

Bro szu ra Szko³y G³ównej War sza wskiej, opu b li ko wa na w cze r w cu 1868 r.
i roze s ³a na wraz z fra g men ta mi mete o ry tu, zawie ra pod sta wo we fakty dotycz¹ce
obse r wo wa ne go boli du oraz pró bê okre œle nia jego dro gi w zie m skiej atmo s fe rze.
Wyda w ni c two zawie ra rów nie¿ opi sy upa d ku deszczu mete o ry tów zebra ne od mie -
sz ka ñ ców na obsza rze gdzie by³ zna j do wa ny. Tu rów nie¿ pod jê to pró bê okre œle nia
gêsto œci roz sia nia od³amków oraz osza co wa nia masy spad³ych fra g men tów. Mamy
te¿ opis pod jê tych oka zów oraz ich ana li zê che miczn¹ i mine ra lo giczn¹. Nie ma
w¹tpli wo œci, ¿e bro szu ra ma trzech auto rów (wymie nio nych w jej tek œcie): info r -
ma cje dotycz¹ce boli du, jego dro gi oraz opi sy zebra ne w tere nie i mapa s¹ auto r -
stwa (s. 6) T. Bab czy ñ skie go i K. Deike go, nato miast ana li za che mi cz na (s. 14)
R. Waw ni kie wi cza (Bab czy ñ ski i in. 1868). W 2007 r. ca³e wyda w ni c two zosta³o
przet³uma czo ne z jêzy ka fran cu skie go na jêzyk pol ski (Kosi ñ ski 2007b).

Eks pe dy cja Szko³y G³ównej to jedy na pró ba tere no wych badañ mete o ry tu
Pu³tusk bez po œred nio po jego upa d ku. Nale ¿y j¹ doce niæ tym bar dziej, ¿e ucze l nia
pro wa dzi³a g³ównie naucza nie i nie mia³a zbyt wie lu œro d ków finan so wych i mo¿ li -
wo œci tech ni cz no -o r ga ni za cy j nych by pro wa dziæ bada nia nauko we. Histo ry cy dzie -
jów Uni we r sy te tu War sza wskie go w³aœnie jako jeden z nie li cz nych przyk³adów
badañ nauko wych w tym cza sie podaj¹ bada nia mete o ry tu Pu³tusk (Wró b le wski
2016).

Pub li ka cja bro szu ry dopie ro w cze r w cu 1868 r. spra wi³a, ¿e zamie sz czo na w niej 
ana li za nie by³a pierwsz¹ dostêpn¹ ana liz¹ che miczn¹ mete o ry tu Pu³tusk; w tym
samym cza sie uka za³y siê rów nie¿ opra co wa nia dotycz¹ce zja wi ska boli du oraz
obli cze nia jego dro gi w atmo s fe rze, jak rów nie¿ obli cze nia orbi ty mete o ro i du, któ -
ry spo t ka³ siê z Zie mi¹ – auto ra mi tych naj wa ¿ nie j szych prac nie ste ty nie byli Pola -
cy.

Upa dek mete o ry tu Pu³tusk by³ sze ro ko komen to wa ny, wyko rzy sty wa ny do sze -
rze nia wie dzy o mete o ry tach i Uk³adzie S³one cz nym, budzi³ zain te re so wa nie
nauk¹. Œwiadcz¹ o tym licz ne pub li ka cje w pra sie codzien nej, tygo dni kach czy
mie siê cz ni kach. Nie któ rzy w swych zain te re so wa niach poszli dalej.
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Michał Trzebiecki

Ju¿ 27 mar ca 1868 r. uka za³a siê pub li ka cja zawie raj¹ca m.in. wyni ki ana li zy che -
mi cz nej mete o ry tu Pu³tusk. Jej auto rem by³ Micha³ Trze bie cki.

Micha³ Trze bie cki (1830–1905) by³ magi strem far ma cji i che mi kiem. W latach
1860-1862 zaj muj¹c sta no wi sko zastê pcy pro fe sora, wyk³ada³ che miê w Aka de mii
Medy ko - Chi ru r gi cz nej w War sza wie. Wcze œ niej, w latach 1857–1859 w labo ra to -
r ium che mi cz nym tej ucze lni by³ pre pa ra to rem. W 1864 r. zmieni³ swoje zain te re -
so wa nia i otwo rzy³ znane w ówcze s nej War sza wie ate lier foto gra fi czne. Po jego
zamkniê ciu w 1870 r. wyje cha³ do Pete r s bu rga, ale ju¿ w 1874 r. obe j muje posadê
dyre ktora w war sza wskiej fabryce „Wer ner i Set zer” (Œwie ¿a wski i Wenda 1887).

Trze bie cki zain te re sowa³ siê mete o ry tem Pu³tusk: „(…) pobudk¹, jaka mnie do
przed siê w ziê cia tej pracy sk³oni³a, by³a prócz innych ta oko li cz noœæ, ¿e mete o ryty
w takich roz mia rach z obja wami tak œwie t nemi, s¹ rzecz¹ bar dzo rzadk¹; powinny byæ 
przeto wszech stron nie i sta ran nie badane (…) (Trze bie cki 1868, s. 3).

Do swych badañ wyko rzy sta³ 8 oka zów. Nie by³a to jed nak tylko ana liza che mi -
czna. S¹ to rów nie¿ bada nia mikro sko powe i makro sko powe, ana lizy niszcz¹ce
suche i mokre, wyod rê b nie nie sk³adni ków meta li cz nych i nie me ta li cz nych. Mo¿na 
przyj¹æ, ¿e by³a to pie r wsza pro fe sjo na lna ana liza sk³adu i stru ktury mete o rytu
Pu³tusk wyko nana ju¿ w kilka tygo dni po jego upa dku.

Ignacy Wawrzecki

Postaci¹ cie kaw¹, a jed no cze œ nie bar dzo zaga d kow¹ by³ Ignacy Waw rze cki. Nie
uda³o siê doty ch czas usta liæ zbyt wielu wia do mo œci o nim, poza tymi wyni kaj¹cymi 
z jego w³asnej kore spon den cji do gazet oraz info r ma cjami z prasy, doty cz¹cymi
jego wêdró wek z kolekcj¹ fra g men tów mete o rytu Pu³tusk. A by³o co ogl¹daæ! Wia -
ry godne Ÿród³a podaj¹, ¿e kole k cja Waw rze c kiego liczy³a ok. 1700 oka zów.

Igna cy Waw rze cki w sty cz niu 1868 r. mie sz ka³ w Pu³tusku. Nie wia do mo czym
siê zaj mo wa³; nie uda³o siê rów nie¿ usta liæ czy pocho dzi³ z tego mia sta i czy w kole -
j nych latach te¿ tam mie sz ka³. Wia do mo nato miast, ¿e bar dzo upa d kiem mete o ry -
tu siê inte re so wa³: „Mie sz kaj¹c pod ów czas w Pu³tusku, zdjê ty cie ka wo œci¹ uda³em siê
na mie j s ca gdzie spad³y aero li ty (…)” (D. War sza wski 1870, s. 2076).

Wêdruj¹c po tere nie roz sia nia fra g men tów mete o ry tu, podej muj¹c i pozy skuj¹c
kole j ne oka zy oraz roz ma wiaj¹c ze œwia d ka mi wyda rzeñ, Waw rze cki zano to wa³:
„1) Kamie nie te spad³y w pew nym porz¹dku: naj mnie j sze przed wsi¹ Wie l go las, powiê -
kszaj¹c siê sto p nio wo do wsi Silc i Rze w ni, za któr¹ upad³y naj wiê ksze, zaj muj¹c prze -
strzeñ oko³o 3 mil d³ugo œci a 1/4 mili sze ro ko œci. 2) Gdzie ko l wiek pad³y na œnieg, czy
na lód, na rolê, czy na tra wê, wszê dzie zatrzy ma³y siê na powie rz ch ni, nie mia¿d¿¹c
lodu, nie zapa daj¹c siê w œnieg ani nawet gniot¹c tra wy pod sob¹, – a by³y tam kamie -
nie od 1/8 ³uta do kil ku dzie siê ciu fun tów wa¿¹ce. 3) ¯aden z tych kamie ni nie spa li³
tra wy, ani sto pi³ œnie gu lub lodu na któ ry upad³. S¹dzê, ¿e dwie osta t nie oko li cz no œci s¹ 
nader wa¿ ne; s³ysze li œmy dot¹d ¿e aero li ty zag³êbiaj¹ siê w zie miê doœæ zna cz nie, i ¿e
spa daj¹ roz pa lo ne; w tym zaœ wypa d ku by³o zupe³nie ina czej; ¿e zaœ tak by³o, obse r wo -
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wa³em sam i ka¿ dy zna j duj¹cy tako we to samo mi opo wia da³. Fakt ten daje mi pra wo
twier dziæ, ¿e aero li ty zapa laj¹ce siê w naj wy ¿szych war stwach atmo s fe ry, dobie gaj¹
powie rz ch ni zie mi zupe³nie ju¿ oziê bio ne, co przy pi saæ nale ¿y nad zwy czaj niz kiej tem -
pe ra tu ry obsza rów miê dzy p la ne ta r nych, tak niz kiej ¿e cia³o pochodz¹ce ztamt¹d, lubo
przez ude rze nie na atmo s fe rê chwi lo wo roz pa la siê na swej powie rz ch ni, prze cie¿ naty -
ch miast siê oziê bia nie doszed³szy nawet do zie mi.” (D. War sza wski 1870,
s. 2076–2077)

Widaæ wiêc, ¿e autor nie tyl ko zbie ra³ mete o ry ty (i info r ma cje), ale rów nie¿
posia da³ wie dzê na temat mete o ry tów, a nawet for mu³owa³ pew ne wnio ski z zare -
je stro wa nych obse r wa cji.

Kole kcjê Waw rze c kie go mo¿ na by³o ogl¹daæ w Kra ko wie, Lwo wie, Wroc³awiu
i War sza wie w roku 1870. We Wroc³awiu do obe j rze nia tego ogro mne go zbio ru
fra g men tów mete o ry tu Pu³tusk, zachê ca³ sam prof. Johann G. Gal le, badacz orbi ty 
mete o ro i du pu³tuskie go, ówcze s ny dyre ktor uni we r sy te c kie go obse r wa to rium
astro no mi cz ne go, odkry w ca pla ne ty Nep tun (Bre s la u er Z. 1870).

Nie ste ty, doty ch czas nie uda³o siê usta liæ co siê sta³o z tym wspa nia³ym zbio rem, 
ani z jego w³aœci cie lem.

W latach 70. XIX w. zain te re so wa nie mete o ry tem Pu³tusk zaczê³o s³abn¹æ.
Oczy wi œcie jego fra g men ty nadal zna j do wa no, kupo wa li je przed sta wi cie le wspo m -
nia nej fir my Krantz, któ ra odsprze da wa³a je do ró¿ nych kole kcji, co rów nie¿ przy -
czy ni³o siê do roz po wszech nie nia mete o ry tu. Z kolei du¿a iloœæ fra g men tów i ³atwa 
ich dostê p noœæ powo do wa³a, ¿e by³ on czê sto bada ny, rów nie¿ meto da mi nisz -
cz¹cymi, a nawet sta³ siê ele men tem pie czê ci przy go to wa nej dla kró la Anna mu
(Wszech œwiat 1888). Na prze³omie XIX i XX w. mete o ryt Pu³tusk zosta³ nie mal
zupe³nie zapo mnia ny – dopie ro odzy ska nie przez Pol skê nie pod leg³oœci i w zasa -
dzie przy pa dek (a mo¿e szczê œli we zrz¹dze nie losu) spo wo do wa³y, ¿e ktoœ sobie
o nim przy po mnia³. By³ to Jan Sam so no wicz.

Jan Samsonowicz

Jan Sam so no wicz uro dzi³ siê w 1888 r. w Ostro w cu Œwiê to krzy skim. Do szko³y
uczê sz cza³ w Dêb li nie i Kie l cach. Ju¿ od cza sów szko l nych wyka zy wa³ zain te re so -
wa nia przy rod ni cze, a jego pasj¹ sta³a siê geo lo gia – jesz cze jako uczeñ
wspó³ pracowa³ z kie le c kim Muze um Krajo zna w czym, dosta r czaj¹c oka zy geo lo gi -
cz ne. W 1910 r. roz pocz¹³ stu dia na Wydzia le Mate ma ty cz no - Przy rod ni czym Uni -
we r sy te tu w Pete r s bu r gu. W 1914 r. uzy ska³ dyp lom geo lo ga na pod sta wie roz pra -
wy o geo lo gii Gór Œwiê to krzy skich. W latach 1915–1919 by³ sta r szym asy sten tem
w Kate drze Geo lo gii Uni we r sy te tu War sza wskie go. Od 1919 r. roz pocz¹³ pra cê
w Pañ stwo wym Insty tu cie Geo lo gi cz nym, gdzie pra co wa³ na ró¿ nych sta no wi -
skach. W 1929 r. habi li to wa³ siê na Uni we r sy te cie War sza wskim i tu pro wa dzi³
wyk³ady z geo lo gii Pol ski. Ca³y czas pro wa dzi³ te¿ bada nia geo lo gi cz ne, któ rych
efe ktem by³o odkry cie wie lu z³ó¿ m.in. hema ty tu, syde ry tu i piry tu ko³o Nowej
S³upi i fos fo ry tów w Racho wie. W 1935 r. zosta³ powo³any na sta no wi sko pro fe so -
ra w Zak³adzie Paleo nto lo gii Uni we r sy te tu Jana Kazi mie rza we Lwo wie. Pro -
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wadz¹c bada nia tere no we fi nan so wane przez Uni we r -
sy tet Lwo wski odkry³ pok³a dy wêgla kamien ne go
okre œla ne obe c nie jako nad bu ¿a ñ skie zag³êbie wêglo -
we. W 1939 r. powró ci³ do War sza wy, by obj¹æ sta -
no wi sko kie ro w ni ka Zak³a du Geo lo gii Uni we r sy te tu
War sza wskie go. W cza sie woj ny mie sz ka³ w War sza -
wie – pra co wa³ w ró¿ nych insty tu cjach pro wadz¹c
jed no cze œ nie taj ne naucza nie. Ju¿ w mar cu 1945 r. we 
w³asnym mie sz ka niu roz po czy na zajê cia dla stu den -
tów Katedr Geo lo gii i Paleo nto lo gii Uni we r sy te tu
War sza wskie go. Do 1952 r. kie ro wa³ Katedr¹ Geo lo -
gii UW, póŸ niej Katedr¹ Geo lo gii Histo ry cz nej UW.
Zmar³ w 1959 r. w War sza wie. (Mako wski 1988)

Pro fe sor Jan Sam so no wicz pro wa dzi³ bada nia geo -
lo gi czne i paleo nto lo gi czne, zaj mowa³ siê hydro ge o -
logi¹ i stra ty grafi¹, reda gowa³ liczne wyda w ni c twa

geo lo gi czne (m.in. Acta Geo lo gica Polo nica), opu b li kowa³ setki artyku³ów i prac,
opra co wywa³ mapy geo lo gi czne, a pod rê cz nik aka de mi cki „Zarys geo lo gii Pol ski”
napi sany wspó l nie z M. Ksi¹¿kie wi czem i E. Rühle zosta³ wydany rów nie¿ po rosy -
j sku i angie l sku. Pro fe sor Sam so no wicz by³ wyk³adowc¹ aka de mi c kim, cz³onkiem
pol skich i zagra ni cz nych towa rzystw nauko wych, a za swoje doko na nia by³ wie lo -
kro t nie odzna czany i nagra dzany. Pomimo licz nych zajêæ zna j dowa³ czas na zagad -
nie nia histo rii i popu la ry za cjê geo lo gii. (Wój cik 1992–1993).

W roku 1922 oraz 1929 Jan Sam so no wicz pro wa dzi³ bada nia tere nowe na
obsza rze upa dku mete o rytu Pu³tusk. Wcze œ niej nie zaj mowa³ siê mete o ry tami
(póŸ niej te¿), poja wia siê wiêc pyta nie: sk¹d to zain te re so wa nie mete o ry tem
Pu³tusk? Odpo wiedŸ jest nieco mo¿e zaska kuj¹ca i kró tka: to wszy stko przez
ma³¿eñ stwo. I cho cia¿ brzmi to humo ry sty cz nie, w czê œci przy naj mniej jest
prawd¹. Jan Sam so no wicz w 1919 r. nie tylko roz pocz¹³ nowy etap dzia³alno œci
nauko wej prze chodz¹c do Pañ stwo wego Insty tutu Geo lo gi cz nego, ale rów nie¿
nowy etap w ¿yciu – poœlubi³ bowiem Hen rykê Kor win - Kru kowsk¹, córkê pro fe -
sora Hen ryka Bogo wida Kor win - Kru ko wskiego (1860–1937), jed nego z twó r ców
Poli te ch niki War sza wskiej i Aka de mii Gór ni czo - Hu t ni czej w Kra ko wie, któ rej by³
rekto rem w latach 1930–1931.

Pro fe sor Kor win - Kru ko wski w 1906 r. kupi³ maj¹tek Lip nik w oko li cach
D³ugo siod³a (powiat wyszko wski), gdzie wybu dowa³ dwór w któ rym jego liczna
rodzina spê dza³a waka cje. Gdy w 1920 r. uro dzi³a siê córka pañ stwa Sam so no wi -
czów, du¿¹ czêœæ czasu spê dzali oni w³aœnie w Lip niku. Podo b nie by³o w kole jne
waka cje, szcze gó l nie ¿e dzieci przy bywa³o: w 1923 r. uro dzi³ siê syn Andrzej, a
w 1930 syn Hen ryk. Dzieci uwie l bia³y Lip nik i wola³y go zde cy do wa nie od
wyszko wskiego Rybienka, gdzie rów nie¿ spê dzano waka cje – by³a to ogro mna
odmiana od coraz bar dziej zat³oczo nej War szawy, gdzie mie sz kali na co dzieñ
(Sam so no wicz 2011; Sowa 2009). Lip nik by³ w posia da niu rodziny Kor win - Kru -
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ko wskich do 1949 r.; póŸ niej nie le ga l nie zna cjo na li zo wany, od 2000 r. jest w po -
sia da niu Sam so no wi czów (Szczuka 2016).

Lip nik odgrywa w tej histo rii rolê bodaj naj wa ¿ niejsz¹: st¹d, do obszaru upa dku
mete o rytu Pu³tusk jest ju¿ tylko kil ka na œcie kilo me trów. W cza sie let nich poby tów 
w maj¹tku teœciów, Jan Sam so no wicz konno prze mie rza³ bli ¿ sze i dal sze mie j s co -
wo œci, roz ma wiaj¹c z ich mie sz ka ñ cami, szcze gó l nie tymi sta r szymi – wielu z nich
pamiêta³o wyda rze nia z 1868 r.; up³ynê³o od nich wów czas ok. 55 lat. W wielu
domach prze cho wy wano okazy mete o ry tów, a pro fe sor Sam so no wicz musia³ byæ
bar dzo prze ko nuj¹cy bo zebra³/zakupi³ ca³kiem spor¹ kole kcjê, prze ka zan¹ póŸ niej
do tworz¹cego siê Muzeum Ziemi w War sza wie. Sam so no wicz odwie dzi³ Rze w nie, 
Gru dunki, Bin du ¿kê, Stary Sielc, Lipiny i Jawo rek le¿¹ce na pó³noc od Narwi oraz 
le¿¹ce na po³udnie od rzeki Kali nowo, Soko³owo i Ula ski (nazwy mie j s co wo œci
z lat 20. XX w.). Na pod sta wie wcze œ nie j szych danych oraz w³asnych wywia dów
przy go towa³ mate ria³y, maj¹ce pos³u¿yæ opra co wa niu mapy rozk³adu od³amków
mete o rytu wed³ug masy. PóŸ niej jed nak by³y prze no siny do Lwowa i II wojna
œwia towa, odbu dowa Uni we r sy tetu War sza wskiego, bada nia geo lo gi czne w odbu -
do wuj¹cej siê Pol sce… Opra co wa nie pro fe sora Sam so no wi cza wyko nane dopiero
w 1951 r. ukaza³o siê w „Wia do mo œciach Muzeum Ziemi” (Sam so no wicz 1952)
i do dzi siaj sta nowi dla wielu bada czy i poszu ki wa czy mete o rytu Pu³tusk pod sta -
wowe opra co wa nie, szcze gó l nie jeœli cho dzi o rozk³ad i iloœæ od³amków oraz obszar 
ich roz sia nia. Tzw. „eli psa roz siewu” Sam so no wi cza przy j mo wana jest cza sa mi bez -
kry ty cz nie, cho cia¿ sam autor wie lo kro t nie pod kre œla³, ¿e s¹ to jego wnio ski i obli -
cze nia (ilo œci od³amków) i przy ta cza³ wyniki innych prac, nie zaj muj¹c osta te cz -
nego sta no wi ska (tylko osza co wa nia). Znane s¹ pisz¹cemu te s³owa przy pa dki prób 
wyzna cza nia z mapki Sam so no wi cza wspó³rzêd nych umie sz czo nych tam sym bo li -
cz nie mas mete o ry tów jako rze czy wi s tych miejsc odna le zie nia mete o ry tów! Zdaje
siê, ¿e autor mapki uzna³by to za niez³y ¿art.

Jan Sam so no wicz nie zbiera³ oso bi œcie mete o ry tów, ale sku te cz nie poszu kiwa³
ich u mie sz ka ñ ców obu brze gów Narwi oraz zbiera³ info r ma cje o prze szu ki wa nych
obsza rach. Wed³ug tych œwia dectw mete o ryty by³y zbie rane i prze cho wy wane, a na 
przyk³ad w Boru tach (na pó³noc od Narwi) gdzie „upad³o kilka wie l kich „jak g³owa
dzie cka kamieni” (…) roz bi jano je sto p niowo i roz cie rano na pro szek, któ remu przy pi -
sy wano w³aœci wo œci lecz ni cze” (Sam so no wicz 1952, s. 62). Dalej Sam so no wicz
napisa³: ”Pod czas dwu kro t nych odwie dzin terenu w latach 1922 i 1929 mia³em mo¿ -
noœæ naby cia kil ku na stu oka zów mete o ry tów (…). By³y to czê œciowo okazy zna le zione
w latach sie dem dziesi¹tych ubieg³ego wieku, wy³¹cznie dro bne, pochodz¹ce z oko lic na
po³udnie od Narwi. Jed nak wiê kszoœæ naby tych przeze mnie oka zów mia³a masê
œredni¹ lub du¿¹ jak na mete o ryt pu³tuski, a zna le ziono je w latach 1912–1929 na
tere nach na pó³noc od Narwi.” (tam¿e, s. 66). Pra wdo po do b nie nie tylko w tych
latach mete o ryty zna j do wano, ale nie mamy tu bli ¿ szych danych.

Jako cie ka wo stkê mo¿na potra kto waæ fakt, ¿e drugi co do wagi znany okaz
mete o rytu Pu³tusk, a jed no cze œ nie naj wiê kszy w pol skich zbio rach, prze cho wy -
wany w Muzeum Ziemi PAN w War sza wie, zosta³ zaku piony dopiero w 1956 r.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 10, 2019

Janusz W. KOSIŃSKI 105



By³ to zape wne okaz prze cho wy wany – zacho wany jest w sta nie ide a l nym, z deli ka -
t nymi tylko œla dami utle nia nia ¿elaza.

Prace tere nowe i opra co wa nie Jana Sam so no wi cza s¹ nie zwy kle cenne. Mo¿na
te¿ powie dzieæ, ¿e zosta³y wyko nane w osta t niej chwili: œwia d ków upa dku mete o -
rytu szy bko ubywa³o, a II wojna œwia towa spo wo dowa³a spu sto sze nia na tere nach
Mazo wsza i Pol ski. Sam so no wicz udo ku men towa³ mie j sca podej mo wa nia mete o -
ry tów wcze œ niej nie znane, co by³o mo¿ liwe dziêki roz mo wom z oso bami, które
prze pro wa dzi³y siê z tere nów wcze œ niej nie objê tych poszu ki wa niami. Wa¿na by³a
te¿ kry ty czna ana liza wcze œ nie j szych prób osza co wa nia ilo œci spad³ych fra g men tów
i ich masy oraz próba obli cze nia tych war to œci. Dzi siaj wiemy, ¿e bez dok³adnych
danych z poszu ki wañ tere no wych, to zawsze bêd¹ tylko osza co wa nia.

Bruno Lang

Wyzna cze nie obszaru upa dku mete o rytu Pu³tusk i obli cze nia ilo œci fra g men tów
wyko nane przez Sam so no wi cza sta³y siê pod staw¹ do obli czeñ wyko na nych przez
innego pol skiego nauko wca. Nie mal dwa dzie œcia lat póŸ niej, w 1971 r. Bruno
Lang (we wspó³pracy z M. Kowa l skim) przed stawi³ w³asn¹ metodê obli czeñ ilo œci
fra g men tów powstaj¹cych przy roz pa dzie cia³a macie rzy stego (mete o ro idu). Bazo -
wa³ na osza co wa niach gêsto œci od³amków i obli cze niach eli psy wyko na nych przez
Sam so no wi cza, a jego obli cze nia w rezu l ta cie da³y wynik na pozio mie 180 000
 frag mentów (Lang i Kowa l ski 1971). Wska za nie na tak ogromn¹ liczbê fra g men -
tów, które mia³yby upaœæ w oko li cach Pu³tuska powinno spo wo do waæ najazd na
teren spa dku poszu ki wa czy – dziesi¹tki tysiêcy mete o ry tów czeka³y prze cie¿ na
pod jê cie. Tak siê jed nak nie sta³o, gdy¿ chyba wszy scy zda wali sobie sprawê z tego,
¿e wynik jest „mocno naci¹gniêty”. W sumie by³y to obli cze nia na pod sta wie
innych obli czeñ opa r tych na osza co wa niach… Tym nie mniej Bruno Lang usi³o -
wa³ stwo rzyæ narzê dzia mate ma ty czne do takich obli czeñ (Kosi ñ ski 2016); byæ
mo¿e spra w dzi³yby siê, gdyby bazowa³y nie na osza co wa niach lecz rze czy wi s tych
dok³adnych pra cach tere no wych i zebra niu zna ko mi tej wiê kszo œci spad³ych fra g -
men tów. Ale tak w przy pa dku mete o rytu Pu³tusk nie by³o.

Czasy (niemal) współczesne

Autor ninie j sze go arty ku³u w latach 1982–1983 kil ku kro t nie odwie dza³ obszar
upa d ku pu³tuskie go deszczu mete o ry tów (szcze gó l nie oko li ce Zambsk), ale by³y to
poszu ki wa nia nie zako ñ czo ne sukce sem. Za to zaowo co wa³y dobr¹ zna jo mo œci¹
tere nów nad na rwia ñ skich, co przy da³o siê w nastê p nych latach. Kole j ny pomys³ by 
poszu kaæ mete o ry tów w oko li cach Pu³tuska rzu ci³ pod koniec lat 80. XX w.
Andrzej Pil ski. W 1989 r. prze mie rza li œmy wiêc oko li ce Obry te go i Zambsk.
W 1991 r. przez kil ka waka cy j nych dni obszar na pó³noc od Narwi prze szu ki wa li
ucze st ni cy obo zu mete o ry to we go – ucz nio wie szkó³ œred nich z ró¿ nych stron Pol -
ski. Ale na wiêksz¹ ska lê poszu ki wa nia roz po czê to w roku 1997. Powsta³a wów czas 
kil ku o so bo wa gru pa tere no wa (pod kie run kiem auto ra ninie j sze go tekstu); sku pio -
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no siê na wywia dach i roz mo wach z mie sz ka ñ ca mi tere nów na po³udnie od Narwi. 
Pod jê to te¿ pró by poszu ki wañ wykry wa cza mi meta lu, ale ówcze s ne urz¹dze nia nie
by³y zbyt czu³e. Pro jekt prac zosta³ omó wio ny w cza sie VIII Semi na rium Mete o ro -
wo - Me te o ry to we go, któ re odby³o siê w Pu³tusku i Wysz ko wie w kwie t niu 1999 r.
(Kosi ñ ski 1999).

Wspo mnia ny A. Pil ski w swo jej ksi¹¿ce „Nie zie m skie skar by” (1999) napi sa³:
„Mete o ry ty mog³y siê ostaæ tyl ko tam, gdzie spad³ „groch pu³tuski”, gdy¿ tak ma³ych
kamy ków raczej nikt nie zbie ra” (s. 40), suge ruj¹c, ¿e w innych mie j s cach ju¿ wszy -
stkie wiê ksze oka zy zosta³y wyzbie ra ne, nie konie cz nie w 1868 r., ale na przyk³ad
w tra kcie prac polo wych. Z tak¹ argu men tacj¹ mo¿ na siê by³o zgo dziæ, dla te go
autor ninie j sze go tekstu posta no wi³ przy go to waæ mapy obsza rów, któ re w naj -
mnie j szym sto p niu (b¹dŸ wca le) zosta³y prze kszta³cone przez czyn ni ki natu ra l ne
i cz³owie ka (Kosi ñ ski 2007a). Dziê ki temu w latach 2002–2003 uda³o siê podj¹æ
oka zy tzw. gro chu pu³tuskie go w obsza rze na po³udnie od Narwi, ale pra wdzi wy
wysyp zna le zisk nast¹pi³ po 2004 r., gdy licz na gru pa eks plo ra to rów ruszy³a na
tere ny po³o¿o ne na pó³noc od Narwi (Smu³a 2007). Hipo te za, ¿e na obsza rach
trud no dostê p nych zaraz po spa d ku i nie prze kszta³conych zby t nio przez ludzi,
mete o ry ty nadal mo¿ na zna leŸæ, zosta³a potwier dzo na. Naj le p szym dowo dem jest
tu zesta wie nie danych w za³¹czo nej tabe li. Zebra no w niej udo ku men to wa ne zna -
le zi ska mete o ry tu Pu³tusk w osta t nich latach (dane zape w ne nie s¹ kom p le t ne –
nie ste ty, nie wszy s cy poszu kuj¹cy udo stê p niaj¹ info r ma cje na temat pod jê tych
oka zów). Ale przy oka zji oka za³o siê, ¿e mete o ry ty mo¿ na te¿ zna leŸæ na innych
obsza rach ni¿ wska zy wa³ A. Pil ski i do tego s¹ to oka zy du¿e.
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Okaz mete o rytu Pułtusk zna le ziony 1 maja 2009 r. przez Robe rta Mula r czyka.



Kilka refleksji

Pomi mo prób podej mo wa nych bez po œred nio po upa d ku, jak rów nie¿ póŸ nie j -
szych, nig dy nie doko na no kom p le kso wych badañ tere no wych obsza ru spa d ku
deszczu mete o ry tów z oko lic Pu³tuska. Naj wiêksz¹ war toœæ mia³yby poszu ki wa nia
tere no we bez po œred nio po upa d ku, ale w ówcze s nych warun kach by³o to nie re a l -
ne. Szko³a G³ówna War sza wska i tak pod jê³a du¿y wysi³ek by zja wi sko udo ku men -
to waæ, mete o ryt zba daæ i roz po wszech niæ info r ma cje o nim. Dzia³ania te mia³y
wymiar nie tyl ko nauko wy, ale rów nie¿ poli ty cz ny – wszê dzie pisa no „mete o ryt
z Pol ski”… Pra ce Jana Sam so no wi cza cen ne ze wzglê du na sporz¹dzon¹ doku men -
ta cjê, trud no te¿ nazwaæ kom p le t ny mi, prze de wszy stkim ze wzglê du na fizy cz ne
ogra ni cze nia mo¿ li wo œci poje dyn cze go bada cza. Z kolei obe c nie pro wa dzo ne
poszu ki wa nia trud no nazwaæ nauko wy mi – na ogó³ nie s¹ pro wa dzo ne w spo sób
syste ma ty cz ny, a ich celem jest po pro stu pozy ski wa nie oka zów, czê sto do celów
kome r cy j nych.

Z dru giej stro ny w ¿aden spo sób nie udo ku men to wa ne tysi¹ce zna le zisk, któ re
tra fi³y do pry wa t nych kole kcji czy han d la rzy mete o ry tów spra wiaj¹, ¿e nig dy ju¿
nie pozna my pra wdzi we go rozk³adu/roz sia nia od³amków mete o ry tu Pu³tusk.
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Tabela. Zestawienie znalezionych i potwierdzonych okazów meteorytu Pułtusk w latach 1991–2018.

Rok
Ilość

okazów
Wagi okazów

1991 1 ~500 g*

1997 2 4,65 g / ~30 g

2002 1 6 g

2003 1 5 g

2004 1 138,8 g

2005 6 1 g / 5 okazów o łącznej wadze ok. 500 g

2006 2 199 g / 383 g

2007 15 36 g / 52 g / 61 g / 70 g / 100 g / 135 g / 199 g / 200 g / 222 g / 270 g / 312 g / 356 g

/ 382 g / 733 g / 1578 g

2008 7 3 g / 4 g / 17 g / 60 g /85 g / 687 g / 1510 g

2009 3 5 g / 143,2 g / 640 g

2010 4 4 g / 267 g / 540 g / 580 g

2011 1 523 g

2012 2 29,6 g / 220,6 g

2013 2 326 g / 950 g

2014 1 131 g

2015 4 316,7 g / 670 g (290+380) / 764 g / 1576 g

2016 4 141 g / 189 g / 700 g / 965 g

2017 5 ~50 g / 143 g / 177 g / 250 g / 336 g

2018 1 59,6 g

* – okaz zna le ziony w kata ku m bach gro bo wca w Pokrzy w nicy (Sztan dar 1991)



Tym nie mniej kil ka wnio sków z obe c nie pro wa dzo nych prac mo¿ na przed sta -
wiæ. I tak:

1) zna j do wa ne oka zy „gro chu pu³tuskie go” na pó³noc od Narwi (obok oka zów
kil ku se t gra mo wych) wska zuj¹, ¿e tzw. kla sy cz ny rozk³ad od³amków – dro b ne oka -
zy z ty³u eli p sy, coraz wiê ksze z przo du zgod nie z kie run kiem upa d ku – nie ko nie -
cz nie ma tu w pe³ni zasto so wa nie;

2) ana li za sko rup obto pie nio wych kil ku set oka zów mete o ry tu jed no z na cz nie
poka zu je, ¿e cia³o wchodz¹c w atmo s fe rê roz pa da³o siê wie lo kro t nie, na co wska -
zuj¹ te¿ rela cje œwia d ków prze lo tu boli du w 1868 r. (Kosi ñ ski i in. 2011). To rów -
nie¿ ozna cza bar dziej sko m p li ko wa ny/zró ¿ ni co wa ny obraz roz sia nia fra g men tów;

3) kil ka naj no wszych zna le zisk, zde cy do wa nie le¿y poza gra ni ca mi przy j mo wa -
nej „eli p sy Sam so no wi cza”, co powo du je, ¿e na zagad nie nie obsza ru spa d ku war to
spo j rzeæ na nowo;

4) mamy dosko na³y mate ria³ do badañ pro ce sów wie trze nia mete o ry tów
kamien nych: s¹ to fra g men ty pochodz¹ce z ró¿ nych miejsc (wie trzej¹ce w ró¿ nych
warun kach/pod da ne oddzia³ywa niu zró ¿ ni co wa nym ele men tom œro do wi ska natu -
ra l ne go, ale zape w ne rów nie¿ czyn ni kom antro po ge ni cz nym np. nawo zom sztu cz -
nym).

S¹ to wnio ski, ale te¿ tema ty, któ re war to by³oby roz win¹æ czy te¿ podj¹æ na
nowo. Kró t kie pyta nie: „kto to zro bi?”, nie ma kró t kiej odpo wie dzi. Obszar roz sia -
nia od³amków mete o ry tu Pu³tusk jest bar dzo du¿y, liczo ny w dzie si¹tkach kilo me -
trów kwa dra to wych. Do prze ba da nia s¹ set ki oka zów i miejsc ich zna le zie nia…
Si³ami spo³ecz ny mi jest to raczej nie mo ¿ li we. Czy zatem po 150 latach „pu³tuski
deszcz” ods³oni przed nami swe kole j ne taje mni ce poka ¿e czas (i pie ni¹dze).
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