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Abstract: The text describes the history of finding a new Polish meteorite. The meteorite
is under investigation.
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W 2011 roku na tere nie mia sta Wyszkowa (woj. mazo wie c kie) w cza sie prac tere -
no wych pro wa dzo nych w ramach badañ œro do wi ska natu ra l nego i kul tu ro wego
oraz maj¹cych na celu poszu ki wa nie cie ka wych obie któw przy rod ni czych, zna le -
ziony zosta³ nie wie lki kamieñ. Okaz zna j dowa³ siê ok. 25 cm pod powie rz chni¹
terenu (pod roœlin no œci¹ tra wiast¹), a wzbu dzi³ zain te re so wa nie ze wzglêdu na ciê -
¿ar wiê kszy ni¿ inne kamie nie tej samej wie l ko œci. Kamieñ okle jony tzw. rdz¹
(tlenki i wodo ro t lenki ¿elaza), by³ doœæ mocno przyci¹gany przez mag nes; nie by³
to jed nak obiekt meta lowy. Mie j sce zna le zie nia zna j duje siê w obrê bie doliny
Bugu, na tzw. tera sie rze cz nej zale wo wej.

Zna la zca – Krzy sztof Matwie j czyk – uznaj¹c, ¿e okaz jest wart bli ¿ szego zain te -
re so wa nia, zabra³ go ze sob¹. Po wstê p nym oczy sz cze niu z przy le pio nych zia ren
pia sku i fra g men tów orga ni cz nych, ukaza³a siê doœæ g³adka i cie kawa powie rz ch nia
o cie mno bru na t nej bar wie, a kszta³t ca³ego okazu mo¿na by³o okre œliæ jako ob³y.
Naj bar dziej p³aski, nie wie lki fra g ment okazu zosta³ deli ka t nie osz li fo wany.
Na uzy ska nej powie rz chni ukaza³y siê stru ktury pod wie loma wzglê dami podo b -
ne do chon dry tów zwy cza j nych typu H lub L z nie wie l kim fra g men tem
o innych  cechach oraz kil ku mi li me tro wym „rodzyn kiem” wyra Ÿ nie meta li cz nym
(¿ela z nym).

Na pewien czas okaz zna laz³ mie j sce na pó³ce. Zdaj¹c sobie jed nak sprawê
z ewen tu a l nej war to œci zna le zi ska oraz rozu miej¹c zna cze nie pra wdo po do b nie
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nowe go mete o rytu dla pol skiej mete o ry tyki zna la zca bez sku te cz nie pró bowa³ zain -
te re so waæ nim œro do wi sko PTMet (w Olszty nie, w kwie t niu 2013 r.).

Pod koniec 2013 roku, pod jêta zosta³a decy zja o odciê ciu z okazu nie wie l kiego
fra g mentu (w mie j scu wcze œ niej szli fo wa nym). Czêœæ tego fra g mentu trafi³a do
zna nego bada cza mete o ry tów p. R. Bartoschewitz’a (Bar to s che witz Mete o rite
Lab - Gif horn), nota bene cz³onka PTMet. Odpo wiedŸ potwier dzaj¹ca, ¿e prze -
s³any fra g ment pocho dzi z mete o rytu przysz³a bar dzo szy bko – z pro po zycj¹ dal -
szych badañ, jed nak zna la zca uwa¿a³, ¿e zna le ziony okaz powi nien byæ prze ba dany
w Pol sce. Ale z ró¿ nych powo dów nie jest to tak pro ste jak by siê wydawa³o.

Podsumowanie

1) w 2011 roku zosta³ odna le ziony na tery to rium Pol ski pra wdo po do b nie  ko -
lejny mete o ryt;

2) masa mete o rytu: 54,02 g (w tym odciêty fra g ment 0,17 g) / wymiary:

48´40´22 mm;
3) jest to chon dryt zwy cza jny typu L (ze wska za niem na L5)2;

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 10, 2019

Janusz W. KOSIŃSKI 93

Ryc. 1. Mete o ryt Wyszków (fot. A. Gra bo wska).

2 wg badañ R. Bartoschewitz’a.



4) mete o ryt jest na powie rz chni mocno zwie trza³y (cho cia ¿by w porów na niu
z mete o ry tem Pu³tusk, któ rego okazy podej mo wane s¹ po 150 latach od
 upad ku), co pozwala osza co waæ, ¿e upad³ na Zie miê co naj mniej 300–400 lat
temu3;

5) mete o ryt jest w tra kcie dal szych badañ;
6) zna la zca, nie prze wi duje w naj bli ¿ szym cza sie zg³osze nia zna le zi ska do Mete o -

ri ti cal Bul le tin Data base ani kome r cy j nego udo stê p nie nia go.

Podziê ko wa nia (rów nie¿ w imie niu zna la zcy):
+ dla p. Grze go rza Bro do wi cza za wie lo le t ni¹ wspó³pra cê na wie lu polach,

a szcze gó l nie za pomoc logi styczn¹ w pra cach tere no wych;
+ dla p. Robe r ta Mula r czy ka za kon stru kty w ne dys ku sje i pozy ty w ne suge stie;
+ dla p. Anny Gra bo wskiej foto Gra fika Wyszków za doku men ta cjê foto gra ficzn¹ 

okazu.
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Ryc. 2. Powie rz ch nia prze cię cia, fragment (fot. A. Gra bo wska).

3 Porów na nie z wybra nymi oka zami mete o rytu Pu³tusk jest jak naj bar dziej upra w nione, gdy¿ wiele
z nich podej mo wa nych by³o z miejsc o nie mal iden ty cz nych cechach œro do wi ska, a zna j duj¹cych siê
w obrê bie terasy zale wo wej w doli nie Narwi.




