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Pu³tusk czy Mora sko to naj czê œciej obe c nie zna j do wane w Pol sce mete o ryty.
Wyda rze niem by³o zna le zie nie w 2017 roku, po d³ugiej prze rwie, okazu mete o rytu 
£owicz (Ole sz czuk 2018). Nie zie m skie kamie nie spoza elips, bar dzo rza dko wpa -
daj¹ w nasze rêce. Ze zna nych nam nie da w nych przy pa d ków jeden z takich oka -
zów trafi³ z Sie wie rza do Mar cina Cima³y i okaza³ siê zreszt¹ zna nym mete o ry tem
lite wskim o nie³atwej nazwie – Zema i t kie mis3. Inny wypa trzy³ na portalu Alle gro
Maciej Bur ski i zary zy kowa³. Dys po nuj¹c tylko zdjê ciami, wy³o¿y³ kil ka set z³otych. 
W ten spo sób trafi³ na œwie¿y okaz z piêkn¹ sko rup¹ obto pie niow¹.

Kole jna histo ria przy da rzy³a siê nam. Przy naj mniej raz w tygo dniu dosta jemy
od szczê œli wych zna la z ców zdjê cia poten cja l nych mete o ry tów. W 90 pro cen tach s¹
to zdjê cia nie ostre, z kolo ry sty cz nymi domi nan tami, nie ma na nich przed mio tów, 
cho æby pude³ka zapa³ek, które da³oby wyob ra ¿e nie o skali. Zda rza siê, ¿e e-ma ile
maj¹ i po kil ka dziesi¹t MB, wiêc kiedy zapy cha siê skrzynka, wia domo, ¿e w³aœnie
id¹ kole jne zdjê cia. ¯adnych listów nie pozo sta wiamy bez odpo wie dzi. Zazwy czaj
jest to kró t kie: „Nie, nie jest to mete o ryt. Przy kro mi. Pzdr Wore czko”. Czê sto
zna la zcy szu kaj¹ potwier dze nia, ¿e maj¹ okaz wyj¹tkowy, który pocho dzi z Marsa
czy Ksiê ¿yca, a nawet nie zna nego jesz cze nauce typu. Nie dys ku tu jemy z takimi
teo riami.
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Tym razem by³o ina czej. 21 wrze œ nia 2018 roku, oko³o po³udnia przy szed³ list:
Dzieñ dobry. Zna laz³em to „coœ „ kilka lat temu. Oko lica kamie ni sto - pia sz czy sta, bo
tutaj zako ñ czy³ swoj¹ wêdrówkê przed osta tni lodo wiec. Waga ok. 2,5 kg. Wymiary to
15x8x6 cm. Nie wie lki mag nes neo dy mowy pod nosi to „coœ” bez pro blemu. Bar dzo pro -
szê o „rzu ce nie okiem”.

Po czym mo¿na by³o zoba czyæ fra g ment zdjê cia, bo by³o du¿e i nie mie œci³o siê
na ekra nie kom pu tera. A na nim… jak nic fra g ment mete o rytu – doskona³ej jako -
œci i piê k nie oœwie t lo nego. Serce zabi³o moc niej, zdjê cie zosta³o naty ch miast œci¹g -
niête na pul pit. Teraz w pe³nej kra sie mo¿na by³o zoba czyæ okaz. By³ wspa nia³y –
kom p le tny, mia³ reg ma gli pty, coœ co wygl¹da³o jak sko rupa obto pie niowa
i ko³ nierz, cha ra kte ry sty czny dla oka zów orien to wa nych. Ide a l nie te¿ rdze wia³
(ryc. 1, 2, 3). Uwa ¿amy, ¿e mete o ry tów nie kla sy fi kuje siê na pod sta wie zdjêæ, ale
w tym wypa dku zna le zi sko wygl¹da³o jak wzo r cowy chon dryt zwy cza jny. Potem
histo ria poto czy³a siê b³yska wi cz nie. Napi sa li œmy: Nie ma zdjêæ „od do³u”! Czy mo¿e 
go Pan sfo to gra fo waæ „od do³u”? Wiê kszoœæ zdjêæ jest z jed nej strony ;-))

Przy oka zji zada li œmy mnó stwo pomo c ni czych pytañ: w jaki spo sób Pan go zna -
laz³? Czy w oko licy by³y podo bne? Czy inte re suje siê Pan mete o ry tami? Czy szuka
Pan z wykry wa czem metalu? Czy wystawa³ z gruntu, itd. Odpo wie dzi pozwala³y
nam rów nie¿ oce niæ, z jakim typem cz³owieka mie li œmy do czy nie nia. Pro fi la kty cz -
nie te¿ popro si li œmy zna la zcê, aby kamie nia nie ci¹³ i nie roz bija³. Histo riê ze zni sz -
cze niem mete o rytu m³otkiem ju¿ prze ¿y li œmy (WoŸ niak i in. 2012).
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Ryc. 1. Wygląd powie rz chni okazu, która wystawała ponad grunt (fot. Marek Woź niak).
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Ryc. 2. Część okazu, która była zako pana w pia sz czy stym grun cie (fot. Marek Woź niak).

Ryc. 3. Cha ra kte ry sty czny dla oka zów orien to wa nych kołnierz na sko ru pie obto pie nio wej (fot. Marek

 Woźniak).



Roz mówca okaza³ siê inte li gen tny i wra ¿ liwy, by³ marzy cie lem, ale ze zdro wym
dys tan sem do œwiata. Kore spon den cja z nim spra wia³a przy je mnoœæ. Pisa³: Kamie -
nie zwozi³em do domu zawsze. Nor ma l nie w ple caku. Dzi wne, ³adne, brzy d kie. Ale
cie kawe. PóŸ niej by³y prze pro wa dzki i to, co targa³em z mi³oœci, przy pada³o w œmie t ni -
kach i piw ni cach. (...) Zawsze szuka³em cie ka wych kamieni, bo je lubiê :) Ten le¿a³
w domu kilka lat. Nie, nikt go nie ogl¹da³.

I podes³a³ kole jne zdjê cia, zgod nie z nasz¹ proœb¹ poka zuj¹ce obiekt zain te re so -
wa nia z ró¿ nych stron, a nawet w towa rzy stwie innych kamieni. Napi sa li œmy
wtedy: Widzimy po zdjê ciach, ¿e ma Pan oko na dzi wne kamie nie. Ale inte re suje nas
tylko ten jeden. Jesz cze tej samej nocy dosta li œmy zapro sze nie, aby „zardze wia lca”,
jak wyra¿a³ siê o nim roz mówca, zoba czyæ oso bi œcie. Zapro sze nie przy jê li œmy. Zna -
la zca wie dzia³ jak wygl¹damy my, widzia³ nasze zdjê cie w Inter ne cie, wiêc posta -
nowi³ zre wan ¿o waæ siê swoim. Podes³a³ je i zoba czy li œmy twarz Zna la zcy.

Dwa dni póŸ niej, w nie dzie lne przedpo³udnie zmie rza li œmy na po³udnie Pol ski.
Byli œmy cie kawi, ale i pe³ni nie po koju. Zasta na wia li œmy siê, jak w rze czy wi sto œci
kamieñ bêdzie wygl¹da³, bo cz³owiek czê sto widzi to, co chce zoba czyæ. Dywa go -
wa li œmy, kim bêdzie zna la zca i jaka bêdzie opo wieœæ o jego spo t ka niu z przy by szem 
z kos mosu. Czy spó jna i pra wdo po do bna? Czy pra wdziwa?

Zatrzy ma li œmy siê na obrze ¿ach Czê sto chowy, pod jego domem. Wziê li œmy po
g³êbo kim wde chu, spo j rze li œmy na sie bie i naci s nê li œmy dzwo nek do drzwi. Zna la -
zca okaza³ siê intry guj¹cy. Mia³ w sobie jak¹œ magiê, spo kój i dzie ciêc¹ cie ka woœæ.
Zaprosi³ nas do pokoju, gdzie na ³awie, na ser we cie le¿a³ okaz. Zaczê li œmy go
ogl¹daæ, obra caæ, wa¿yæ w rêku…

Mete o ryty maj¹ „inn¹” wagê, zazwy czaj wydaj¹ siê ciê ¿ sze ni¿ zwy cza jne, mete o -
ry towo wygl¹daj¹ce kamie nie. Okaza³o siê te¿, ¿e zna la zca ma w domu wagê do
2 kg, a po³o¿ony na niej kamieñ bez pro blemu doci¹gn¹³ wska zówkê do koñca
skali. Wa¿y³ wiêc wiê cej. Emo cje by³y ogro mne. W rze czy wi sto œci okaz wygl¹da³
³adniej ni¿ na zdjê ciach - mo¿na by³o zary zy ko waæ stwier dze nie, ¿e mamy do czy -
nie nia z ide a l nym chon dry tem zwy cza j nym. Warto by³o prze je chaæ te kil ka set
kilo me trów, aby go zoba czyæ.

Usie d li œmy przy ³awie, zna la zca – po ture cku na pod³odze. My opo wia da li œmy
o mete o ry tach, on s³ucha³ tych histo rii z zachwy tem. Zreszt¹ przy po mnia³ sobie
nawet, ¿e jako 13 latek czyta³ w cza so pi œmie „Pro blemy” o mete o ry cie tun gu skim.
Od pi¹tku wer towa³ te¿ nasz portal Wiki.Mete o ri tica.pl. Zadawa³ pyta nia, my te¿
pyta li œmy. Wszy stko dzia³o siê tak szy bko, ¿e trudno ogarn¹æ dyna mikê tej roz -
mowy. W jej tra kcie spi sy wa li œmy histo riê zna le zi ska.

Ju¿ wcze œ niej w e-ma i lach roz ma wia li œmy o cenie i teraz zosta³a ona dopre cy zo -
wana. Kupi li œmy! Mete o ryt nale¿a³ do nas i zaczyna³ w³aœnie swoj¹ now¹ histo riê.
Po¿e g na li œmy zna la zcê. Ruszy li œmy w kie runku domu. Do zachodu s³oñca by³o
jesz cze ze dwie godziny. Posta no wi li œmy wiêc poje chaæ na mie j sce, gdzie zosta³
zna le ziony. Uwa ¿amy, ¿e szansa na zna le zie nie kole j nych oka zów jest raczej nik³a,
zreszt¹ tam tego dnia nie mie li œmy ze sob¹ wykry wa cza metalu. Chcie li œmy po pro -
stu zoba czyæ, czy w tej opo wie œci wszy stko siê zga dza. Zna le Ÿ li œmy las, zna le Ÿ li œmy
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drogê, zna le Ÿ li œmy rzekê i wska zane mie j sce, gdzie jesz cze kil ka na œcie lat temu le¿a³ 
nasz okaz. Nie mie li œmy w¹tpli wo œci (ryc. 4).

Popro si li œmy zna la zcê o spi sa nie histo rii. Wywi¹za³ siê z tego zada nia wyœmie ni -
cie. Oto ona:

To by³ któ ryœ z let nich dni lat 2005–2008. By³em sam. Jak zreszt¹ pra wie
zawsze. Przy je ¿ d¿a³em samo cho dem nad rzekê, k¹pa³em siê, wyle giwa³em na tra -
wie czy le¿aku. To mie j sce znam od dzie cka. Czyta³em, marzy³em i ³azi kowa³em. 
Bar dzo, bar dzo rza dko spo tka³em grzy bia rza lub kogoœ mie j s co wego.
Pamiê tam sam moment zna le zie nia i bar dzo dobrze pamiê tam mie j sce. Kamieñ
by³ czê œciowo ukryty w ubi tym pia sku na pol nej pia sz czy stej dro dze, któr¹ w du¿ej 
czê œci sam wyje Ÿ dzi³em. Kawa³ek, który wystawa³, by³ jaœ nie j szy, jakby wypo le ro -
wany. Kopn¹³em go ale nie ust¹pi³ wiêc klêkn¹³em i ma³ym kamy kiem pol nym
odkopa³em go.
Nie mia³em ¿ad nych ocze ki wañ wobec zna le zi ska ale zain try gowa³o mnie, ¿e jest
zardze wia³y. To go zabra³em. W baga ¿ niku samo chodu mia³em mag nes neo dy -
mowy i kiedy mag nes zbli¿y³em do kamie nia to te bestie siê „sklei³y”. Nie koja -
rzy³em zna le zi ska z mete o ry tem ale by³ nie co dzienny wiêc go zabra³em. Ale
nawet, jakby go nie przyci¹gn¹³, te¿ bym go zabra³. I to tyle. Nie zna Pan nikogo, 
kto z mag ne sem na sznurku cho dzi? Ja cho dzê.
I tak le¿a³ lata w domu na sza fce w sypia lce. Z innymi moimi zna le zi skami.
A¿ boda j¿e do 18 wrze œ nia tego roku. Dzieñ wcze œ niej ¿egna³em gor¹ce lato
siedz¹c w fotelu na bal ko nie i gapi¹c siê w czy ste roz gwie ¿ d¿one niebo. Œmign¹³
jeden meteor, póŸ niej drugi a ja myœla³em o tym sk¹d lecia³y, ¿eby tutaj nad
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Ryc. 4. Mie j sce zna le zie nia okazu (fot. Marek

 Woźniak)



Ziemi¹ sko ñ czyæ swój ¿ywot. Rano, jesz cze w ³ó¿ku czyta³em na sma r t fo nie wie œci
ze œwiata. Miê dzy innymi ze stron Losy Ziemi, Moni to ring Bez pie cze ñ stwa,
Tylko Przy roda, Inne Medium. I tak natchniony pomy œla³em: cie kawe sk¹d
i kiedy przy le cia³ ten goœæ, co le¿y od lat na sza fce w sypia lce? I zacz¹³em czy taæ
o mete o ry tach. I tak trafi³em na stronê www.wore czko.pl „jak roz po znaæ mete o -
ryt”. I tam by³a zachêta, aby wys³aæ zdjê cie. To wzi¹³em „zardze wia³ego” (tak go
nazy wam) na bal kon i w œwie tle natu ra l nym… Resztê Pan zna :)

Kiedy ju¿ nacie szy li œmy siê „nowym zna le zi skiem”, popro si li œmy Pio trka Gór -
skiego o zro bie nie kopii. Okaz ma bar dzo ³adny kszta³t, wiêc warto by³o go zacho -
waæ w ca³oœci nie tylko na zdjê ciach, ale i w 3D. Pio trek zrobi³ naj pierw jedn¹
kopiê i odes³a³ nam j¹ razem z ory gina³em. Zrobi³ kopiê tak dosko nale, ¿e kiedy
przysz³a paczka i j¹ roz pa ko wa li œmy mie li œmy k³opot, aby je odró ¿ niæ. Wszy stkie
pla mki, ³atki, spê ka nia, dro bne obt³ucze nie wygl¹da³y iden ty cz nie. Jedy nym spo -
so bem by³o „wa¿e nie” kamieni w rêku. I ory gina³, i kopie wa¿¹ pra kty cz nie tyle
samo, ale natura tê masê rozk³ada rów no mie r nie. Pio trek doci¹¿y³ kopiê meta lo -
wymi œru bami i dawa³o siê wyczuæ, ¿e kopia powsta³a w polu gra wi ta cy j nym i ma
mimo œro dowe odchy³ki.

Teraz mogli œmy odci¹æ fra g ment, aby wys³aæ go do badañ. W tym celu poje cha -
li œmy do mistrza pi³y czyli Mar cina Cima³y. Sprzêt by³ gotowy, ale nie ko m p le tny.
Wiêc Mar cin dru kowa³ w poœpie chu na dru ka rce 3D bra kuj¹ce czê œci - uchwyt do
rurki, która leje wodê i pro wad nicê z kapi no sem do odpro wa dza nia wody. Oko³o
pó³nocy mo¿na by³o ci¹æ. Na pie r wszy ogieñ, na próbê poszed³ jakiœ CK, aby spra -
w dziæ, czy pi³a dzia³a. Wszy stko by³o w naj le p szym porz¹dku. Zabra³ siê wiêc za
odci na nie piê tki. Kiedy odpad³a, zamu rowa³o i nas, i Mar cina. Na powie rz chni
widaæ by³o inklu zje metalu, du¿e, pod³u¿ne, jak ³zy, zupe³nie inne ni¿ np. w mete -
o ry cie Pu³tusk. Nato miast wnê trze mete o rytu okaza³o siê bar dziej zwie trza³e ni¿ siê 
spo dzie wa li œmy po oglê dzi nach powie rz chni. Dru gie ciê cie i znowu inklu zje, trze -
cie i to samo. Wiê cej wyma rzyæ sobie nie mo¿na.

Czêœæ z tych p³ytek wyœlemy do kla sy fi ka cji. Wtedy dowiemy siê, z kim mamy
do czy nie nia i czy wstê pne roz po zna nie, ¿e to chon dryt zwy cza jny, jest pra wdziwe,
jakiego jest typu petro gra fi cz nego i jakie jesz cze nie spo dzianki kryje w sobie.

Gdy uda siê dopro wa dziæ pro ces kla sy fi ka cji i reje stra cji do koñca, w bazie pol -
skich mete o ry tów przy bê dzie kole jny piê kny okaz.
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