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JANUSZ W. KOSIŃSKI; Pracownia Planetologii i Meteorytyki, Wyszków 

 

Meteoryt Pułtusk - 150 lat ziemskiej historii  

i eksploracji 
 

 

1. Wstęp 

Po widowiskowym przelocie bolidu i dobiegającej „z nieba” kanonadzie, 30 

stycznia 1868 r. na powierzchnię Wysoczyzny Wyszkowskiej, Doliny Dolnej Narwi 

i Wysoczyzny Makowskiej rozsypały się fragmenty meteorytu zwanego 

pułtuskim. Upadek ten określany czasami w literaturze jako najliczniejszy deszcz 

meteorytów w historii, doczekał się wielu opracowań, publikacji i artykułów oraz 

wystąpień konferencyjnych, a nawet (w Pułtusku, w czerwcu 2008 r.) inscenizacji 

plenerowej. Obchodzona była 130. oraz bardziej uroczyście 140. i obecnie 150. 

rocznica jego kontaktu z Ziemią, co jest o tyle istotne, że na ogół takie okazje 

powodują   z   jednej    strony    wzrost   zainteresowania   danym   wydarzeniem 

(i meteorytem), z drugiej strony są dobrą okazją do popularyzacjo meteorytyki. W 

przypadku meteorytu Pułtusk (deszczu meteorytów) fakt jego upadku 

niejednokrotnie i z powodzeniem – oraz pożytkiem,  był  (jak  wyżej)   

wykorzystywany   czemu   można   by   przyklasnąć i sprawę zamknąć. Ale czy na 

pewno do końca fakty z jego upadku znamy? I czy zjawisko to do końca zostało 

zbadane? Czy uprawnione jest mówienie o najliczniejszym deszczu meteorytów, 

kiedy deszcz ten tak naprawdę nie został zbadany a podawana ilość okazów jest 

zaledwie oszacowaniem dokonanym wiele lat po zdarzeniu? Zapraszam do 

przemyśleń i znalezienia chociaż części odpowiedzi na te i inne pytania.  

 

2. Pierwsze doniesienia 

W     prasie     codziennej     pierwsze     informacje     o     przelocie     bolidu 

i towarzyszących mu efektach akustycznych pojawiły się już 31 stycznia 1868 r. 

W „Kurjerze Warszawskim”, „Kurjerze Codziennym” i innych gazetach pojawiły 

się opisy zjawiska i pytanie „gdzie upadł aerolit” (Kosiński 2008a). W kolejnych 

dniach ilość opisów rosła – z rozległego obszaru Ziem Polskich, ale również 

środkowej Europy docierały do Warszawy doniesienia o zjawisku a nawet 

spekulacje na temat ewentualnego miejsca upadku meteorytu. 2/3 lutego 1868 r. 

wszystko się wyjaśniło: w prasie pojawiły się informacje o znalezieniu licznych 

odłamków meteorytu na północny-wschód od Pułtuska; 6 lutego mogli je oglądać 

Warszawiacy w redakcji „Kuriera Codziennego” (Kosiński 2008b). 14 lutego w 

„Kurjerze Warszawskim” pojawiła się mapa pokazująca miejscowości w których 

podjęto fragmenty meteorytu, zaś w „Gazecie Warszawskiej” z 20 lutego ukazała 

się informacja, że są one przedmiotem handlu.  

Dość szybko na wydarzenia zareagowała Szkoła Główna Warszawska 

(ówczesna nazwa Uniwersytetu Warszawskiego): 5 lutego w prasie ukazało się 

ogłoszenie jej rektora z prośbą o dostarczanie odłamków do badań; dzień 

wcześniej, na obszar upadku deszczu meteorytów udała się delegacja Szkoły 

Głównej – Tytus Babczyński i Karol Deike (Kosiński 2008b).  

 



Biuletyn PPiM 1/2018 
 

 
4 

 

Dziennik Warszawski,  

        31 stycznia 1868 r. 

 

Jeszcze przez kilkanaście tygodni w prasie ukazywały się informacje o 

bolidzie, fragmentach meteorytu oraz jego badaniach. Niestety, oprócz delegacji 

Szkoły Głównej nikt nie podjął w miarę systematycznych badań terenowych1, a 

duże zainteresowanie meteorytem spowodowało, że okazy zbierano masowo bez 

jakiegokolwiek oznaczania miejsca znalezienia i sprzedawano. W działaniach 

tych znaczącą rolę odegrali z jednej strony właściciele i mieszkańcy terenów na 

które spadły odłamki meteorytu, z drugiej handlarze i kolekcjonerzy meteorytów.  

W latach 20. XX w. próbę opisu rozkładu odłamków podjął geolog Jan 

Samsonowicz – do dzisiaj jest ona przyjmowana za podstawę dla wszelkich prac 

terenowych.  

 

3. Zbierają ziemianie i włościanie. Rola rodziny Zambrzyckich 

Pierwsze okazy meteorytu zostały znalezione niemal natychmiast po 

upadku. W miejscowości Nowy Sielc okaz o wadze 4 kg „podjęty w 10 minut po 

spadku był już zupełnie zimny, a w niektórych miejscach przylegała do niego 

cienka bezbarwna warstwa śniegu” (Kosiński 2007b, s.25). Już następnego dnia 

dziesiątki fragmentów znalazło się w rękach włościan i właścicieli ziemskich. 

Niektórzy nie musieli nawet ich specjalnie szukać: „We wsi Sielcu o 2 mile od 

Pułtuska, w majętności p. Gąsowskiego, - część ogrodu pokryta została drobnemi 

odłamkami kamieni” (Kurjer Codzienny, nr 26, 3.02.1868).  

Na południe od Narwi obszar rozsiania odłamków meteorytu Pułtusk 

rozciągał się na obszarach należących do rodzimy Zambrzyckich. Dobra te 

                                                           
1
 Próba zbierania takich danych (i okazów) podjęta przez I. Wawrzeckiego obejmowała jedynie niewielki obszar 

w centralnej części obszaru upadku deszczu pułtuskiego  
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obejmowały miejscowości Gostkowo, Kalinowo, Rowy, Rozdziały, Zambski i Za-

struże oraz przynależne do nich pola, łąki i lasy – są to tereny, gdzie ilość 

fragmentów była duża. Zambrzyccy mieli świadomość, że „podarunek niebios” 

może mieć znaczną wartość. Polecili włościanom zbierać meteoryty. Nie było  to  

trudne:  okazy  leżały  na  śniegu i lodzie  pokrywającym rozlewiska rzeki i staro-

rzecza. Wiele wskazuje na to, że pozyskiwali również okazy rozsiane na północ od 

Narwi. Według wspomnień Wandy Zambrzyckiej, która mieszkała na tych 

terenach jeszcze w końcu XX w. (zmarła w 2004 r.) jej babcia jako dziecko 

zbierała meteoryty, a jej prababcia Franciszka Zambrzycka z d. Leppert (1815-

1887) „sprzedała wiele meteorytów za niebagatelną wówczas sumę 14 tysięcy 

rubli” (Kosiński 1999, s.13). Podobno w ten sposób spłaciła wszystkie długi; mogły 

być one znaczne, gdyż od śmierci męża – Aleksandra Zambrzyckiego (1811-1860) 

– majątek nie przynosił zbyt wiele dochodów, a na utrzymaniu pozostawała 

jeszcze część z jedenaściorga dzieci oraz inni członkowie rodziny.  

Ale nie tylko p. Franciszka sprzedawała meteoryty. Najprawdopodobniej 

jej szwagierka (Ewa) Elżbieta Zambrzycka (1810-1875) sprzedała okaz o wadze 

ponad 9 kg (oraz kilka innych) do Muzeum Brytyjskiego w Londynie2 oraz 

znaczny zbiór fragmentów do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Okazy te 

podjęto w północnej części obszaru rozsiania - były to już tereny powiatu 

makowskiego, ale w tzw. Ziemi Różańskiej (stąd zapewne pojawiła się informacja, 

że meteoryty znajdowano również w okolicach tego miasteczka). E. Zambrzycka 

mieszkająca nieopodal Różana, również potrzebowała pieniędzy: mąż, a 

jednocześnie dalszy krewny Gabriel Kajetan Zambrzycki (1790-1862), zmarł w 

czasie powstania styczniowego; był majorem armii Królestwa Polskiego. Co 

prawda dzieci E. i G. Zambrzyckich były wówczas już dorosłe, ale pojawiły się 

liczne wnuki. Dodajmy, że jedna z ich wnuczek, Bronisława Florentyna 

Koskowska była żoną… Tytusa Babczyńskiego (o którym więcej w dalszej części 

artykułu).3  

Natomiast do muzeum berlińskiego okazy meteorytów trafiły za sprawą 

najstarszego z synów Franciszki Zambrzyckiej, Aleksandra Franciszka 

Zambrzyckiego (1847-1874).4  

Już 6 lutego (Kurjer Warszawski, nr 29, 6.02.1868) podano informację o 

„szczątkach bolidu”, których ilość może stanowić „kilka fur”. O zostawionych „na 

czarną godzinę” zapasach meteorytów wspominała też Wanda Zambrzycka 

(Kosiński 1999).  

Znaczna część meteorytów trafiła też do handlarzy, m.in. do 

przedstawicieli niemieckiej firmy Krantz, która w sumie dysponowała ofertą ok. 

7000 okazów o łącznej wadze sięgającej nawet 34 kg. Okazy te były później 

odsprzedawane do muzeów i prywatnych kolekcji. 

Mieszkańcy nadnarwiańskich wsi sprzedawali chętnie okazy, ale zdarzało 

się też, że zachowywali pojedyncze egzemplarze na pamiątkę. Do dzisiaj takie 

meteoryty można jeszcze spotkać, o czym miałem okazję przekonać się w czasie 

prac terenowych.  

                                                           
2
 Obecnie w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. 

3
 Inna z wnuczek E. i G. Zambrzyckich, Ewa Adolfa Koskowska wyszła za mąż za Miłosza Kotarbioskiego, a ich 

najstarszym synem był Tadeusz Kotarbioski, słynny filozof, logik i etyk.  
4
 O rodzinie Zambrzyckich przygotowywane jest odrębne opracowanie. 
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4. Szkoła Główna Warszawska: Babczyński, Deike, Wawnikiewicz   

Jak już wspomniano, Szkoła Główna Warszawska szybko zareagowała na 

doniesienia o upadku meteorytu. 2 lutego (niedziela) do Warszawy docierają 

informacje,  że liczne fragmenty meteorytu znajdowane są w okolicach Gostkowa 

i Sielca, na północny-wschód od Pułtuska. 4 lutego (wtorek) do wskazanych 

miejscowości udaje się dwuosobowa delegacja uczelni: Tytus Babczyński i Karol 

Deike mają za zadanie zbadanie zjawiska na miejscu i zebranie jak największej 

ilości okazów. 5 lutego (środa) w prasie codziennej ukazuje się apel rektora SGW 

o nadsyłanie odłamków do badań – apel okazał się skuteczny, gdyż jeszcze tego 

samego dnia przekazane zostały pierwsze okazy, które wcześniej trafiły do 

redakcji  warszawskich  gazet (Kosiński 2008b).  13 lutego (czwartek) Babczyński 

i Deike wracają do Warszawy przywożąc ok. 400 okazów zebranych w okolicach 

Obrytego, Psar, Zambsk, Sokołowa, Gostkowa, Bindugi i Nowego Sielca. 14 lutego 

(piątek) w „Kurjerze Warszawskim” zaprezentowano pierwszą mapę pokazującą 

miejsca upadku fragmentów meteorytu, sporządzoną na podstawie prac 

terenowych delegatów SGW. W tym czasie ogłoszono również, że meteoryt będzie 

badany, a 1 kwietnia 1868 r. Szkoła Główna zapowiedziała wysłanie fragmentów 

meteorytu wraz z wynikami badań do głównych europejskich ośrodków 

naukowych i uczonych zajmujących się meteorytami (Kurjer Codzienny, nr 73, 

1.04.1868). Wydawnictwo ukazało się w czerwcu 1868 r. i rzeczywiście wraz z 

okazami meteorytu zostało wysłane do wielu instytucji i naukowców. 

Podziękowania nadeszły między innymi od senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz Gustava Kirchhoffa, Friedricha Wöhlera i Roberta W. Bunsena (Wróblewski 

2016).  

 

Dziennik Warszawski, 

       5 lutego 1868 r.  

 

Wróćmy jednak do początkowych dni lutego 1868 r. Kim byli pierwsi 

naukowcy zajmujący się meteorytem Pułtusk?  

Tytus Babczyński (1830-1919) był z wykształcenia architektem, 

absolwentem warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Następnie na Uniwersytecie 

Petersburskim studiował matematykę i fizykę; tam też za rozprawę o indukcji 

otrzymał złoty medal. W latach 1857-1862 wykładał matematykę w Szkole Sztuk 

Pięknych, a w latach 1862-1869 w Szkole Głównej Warszawskiej wykładał 

algebrę, geometrię i analizę oraz fizykę matematyczną.  
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Tytus Babczyński, lata 70. XIX w.  

 

Opinie o nim jako o wykładowcy nie były zbyt pochlebne (Wróblewski 

2016). Po przekształceniu Szkoły Głównej w rosyjski Cesarski Uniwersytet 

Warszawski, Babczyński od 1872 r. pracował na nim jako profesor zwyczajny. 

Kilkukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego 

(Moraczewski 1935). 

Babczyński nie zajmował się wcześniej meteorytami, ale zagadnienia 

astronomii zapewne nie były mu obce. Natomiast zajmując się dynamiką, mógł 

zainteresować się przebiegiem zjawiska z punktu widzenia fizyki.  

Tytus Babczyński był żonaty, a jego żona (ślub odbył się w 1875 r.), 

Bronisława Florentyna Koskowska (1854-1910) była wnuczką E. Zambrzyckiej, 

siostry Aleksandra Zambrzyckiego, właściciela Gostkowa i Zambsk gdzie… w 

lutym 1868 r. zbierał fragmenty meteorytu Pułtusk. To interesujący wątek i po-

mimo, że nie meteorytowy, to z meteorytami w tle.   

Karol Deike (1845-1906) był absolwentem Szkoły Głównej Warszawskiej 

(Wydział Fizyczno-Matematyczny) – w 1866 r. uzyskał dyplom magisterski. 

Latem tegoż roku objął stanowisko młodszego adiunkta  w Obserwatorium 

Astronomicznym. Prowadził obserwacje meteorologiczne i astronomiczne. Jego 

szczególnym zainteresowaniem cieszyły się planety i planetoidy – obserwował je 

kołem południkowym Reichenbacha. Opracował też efemerydę planetoidy (88) 

Thisbe na lata 1867-1870 (Kowalczyk 1907).  

 

Karol Deike, lata 80. XIX w. 
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W 1871 r. Deike nie zgadzając się z rusyfikacją instytucji naukowych w 

Warszawie odszedł z Obserwatorium, ale ze środowiskiem naukowym nadal 

współpracował. Pracując w Banku Handlowym w Warszawie, gdzie przeszedł 

wszystkie stopnie awansu zostając w 1882 r. jego dyrektorem, był członkiem 

komitetów redakcyjnych czasopism popularno-naukowych i naukowych. 

Przyczynił się do założenia prywatnego obserwatorium astronomicznego im. Jana 

Jędrzejewicza w Warszawie, a przez 25 lat był społecznie kasjerem Kasy im. 

Mianowskiego – instytucji niezwykle zasłużonej dla nauki i kultury polskiej 

(Szweykowski 1939-1946).  

Deike pracując w warszawskim Obserwatorium Astronomicznym zapewne 

znał najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnej astronomii i dziedzin 

pokrewnych, możemy więc przyjąć, że i tematyka meteorytowa nie była mu obca.  

Tak więc wydaje się, że decyzja o wysłaniu doświadczonego Babczyńskiego 

i młodego Deikego była przemyślana i słuszna. Nie znamy zbyt wielu szczegółów 

wyjazdu, jednak ilość zgromadzonych okazów, ciekawe i rzeczowe opisy oraz 

wykonane opracowanie zgromadzonego materiału wskazują, że ekspedycja 

spełniła swoje zadanie. Szkoda, że nie poszły za nią kolejne – niestety, rok 1868 

był ostatnim w którym Szkoła Główna Warszawska funkcjonował jako polska 

uczelnia.  

Przywiezione okazy zostały przeznaczone do różnych celów (m.in. 

muzealnych i do wysłania), ale  nie  zapomniano  też  o  badaniach   chemicznych 

i mineralogicznych. Analizę wykonał Roman Wawnikiewicz.  

Roman Wawnikiewicz (1838-1914) ukończył warszawskie Gimnazjum 

Realne i jako stypendysta rządowy studiował w Getyndze chemię, a następnie w 

Heidelbergu był uczniem Roberta Bunsena. W Heidelbergu, na tamtejszym 

uniwersytecie uzyskał dyplom doktora filozofii w zakresie chemii. Od 1854 r. był 

adiunktem  w  Szkole  Głównej  Warszawskiej.  Wykładał  chemię  nieorganiczną 

i analityczną oraz kierował pracownią chemiczną. Po likwidacji SGW pozostał na 

rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku docenta. W 1872 r. zostaje 

zwolniony z pracy; przenosi się do Galicji i zostaje profesorem chemii w Wyższej 

Szkole Rolniczej w Dublanach oraz w Szkole Politechnicznej we Lwowie. Niemal 

do końca życia oprócz dydaktyki zajmował się analizą chemiczną (Szperl 1913; 

Wróblewski 2016).  

 

Roman Wawnikiewicz, lata 80. XIX w.  

 

W czasie studiów w 1862 r. Wawnikiewicz zajmował się tzw. heidelberskim 

żelazem meteorycznym. Wyniki analiz opublikował w „Annalen der Chemie und 
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Pharmacie” (Wawnikiewicz 1862). Było to zapewne cenne doświadczenie, chociaż 

dzisiaj wiemy, że jest to pseudometeoryt.  

W przypadku meteorytu Pułtusk wątpliwości co do pochodzenia okazów nie 

ma. Wawnikiewicz analizy wykonał a ich wyniki zostały opublikowane w 

samodzielnym wydawnictwie SGW (Babczyński i in. 1868).  

Broszura  Szkoły  Głównej  Warszawskiej, opublikowana w czerwcu 1868 r. 

i rozesłana wraz z fragmentami meteorytu, zawiera podstawowe fakty dotyczące 

obserwowanego bolidu oraz próbę określenia jego drogi w ziemskiej atmosferze. 

Wydawnictwo zawiera również opisy upadku deszczu meteorytów zebrane od 

mieszkańców na obszarze gdzie był znajdowany. Tu również podjęto próbę 

określenia gęstości rozsiania odłamków oraz oszacowania masy spadłych 

fragmentów. Mamy też opis podjętych okazów oraz ich analizę chemiczną i mine-

ralogiczną. Nie ma wątpliwości, że broszura ma trzech autorów (wymienionych w 

jej tekście): informacje  dotyczące  bolidu, jego drogi oraz opisy zebrane w terenie 

i mapa są autorstwa (s. 6) T. Babczyńskiego i K. Deikego, natomiast analiza 

chemiczna (s. 14) R. Wawnikiewicza (Babczyński i in. 1868). W 2007 r. całe 

wydawnictwo zostało przetłumaczone z języka francuskiego na język polski 

(Kosiński 2007b).  

Ekspedycja Szkoły Głównej to jedyna próba terenowych badań meteorytu 

Pułtusk bezpośrednio po jego upadku. Należy ją docenić tym bardziej, że uczelnia 

prowadziła głównie nauczanie i nie miała zbyt wielu środków finansowych i moż-

liwości techniczno-organizacyjnych by prowadzić badania naukowe. Historycy 

dziejów Uniwersytetu Warszawskiego właśnie jako jeden z nielicznych 

przykładów badań naukowych w tym czasie podają badania meteorytu Pułtusk 

(Wróblewski 2016).  

Publikacja broszury dopiero w czerwcu 1868 r. sprawiła, że zamieszczona 

w niej analiza nie była pierwszą dostępną analizą chemiczną meteorytu Pułtusk; 

w tym samym czasie ukazały się również opracowania dotyczące zjawiska bolidu 

oraz obliczenia jego drogi w atmosferze, jak również obliczenia orbity meteoroidu, 

który spotkał się z Ziemią – autorami tych najważniejszych prac niestety nie byli 

Polacy.  

 

Upadek meteorytu Pułtusk był szeroko komentowany, wykorzystywany do 

szerzenia wiedzy o meteorytach i Układzie Słonecznym, budził zainteresowanie 

nauką. Świadczą o tym liczne publikacje w prasie codziennej, tygodnikach czy 

miesięcznikach. Niektórzy w swych zainteresowaniach poszli dalej.  

 

5. Michał Trzebiecki: pierwsze badania fragmentów meteorytu 

Już 27 marca 1868 r. ukazała się publikacja zawierająca m.in. wyniki 

analizy chemicznej meteorytu Pułtusk. Jej autorem był Michał Trzebiecki.  

Michał Trzebiecki (1830-1905) był magistrem farmacji i chemikiem. W 

latach 1860-1862 zajmując stanowisko zastępcy profesora, wykładał chemię w 

Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Wcześniej, w latach 1857-1859 w 

laboratorium chemicznym tej uczelni był preparatorem. W 1864 r. zmienił swoje 

zainteresowania i otworzył znane w ówczesnej Warszawie atelier fotograficzne. 

Po jego zamknięciu w 1870 r. wyjechał do Petersburga, ale już w 1874 r. obejmuje 

posadę dyrektora w warszawskiej fabryce chemicznej „Werner i Setzer” 

(Świeżawski i Wenda 1887) .  
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Trzebiecki zainteresował się meteorytem Pułtusk: „(…) pobudką, jaka mnie 

do przedsięwzięcia tej pracy skłoniła, była prócz innych ta okoliczność, że 

meteoryty w takich rozmiarach z objawami tak świetnemi, są rzeczą bardzo 

rzadką; powinny być przeto wszechstronnie i starannie badane (…) (Trzebiecki 

1868, s.3).  

Do swych badań wykorzystał 8 okazów. Nie było to jednak tylko analiza 

chemiczna. Są to również badania mikroskopowe i makroskopowe, analizy 

niszczące suche i mokre, wyodrębnienie składników metalicznych i nie-

metalicznych.  Można  przyjąć,  że  była to pierwsza profesjonalna analiza składu 

i struktury meteorytu Pułtusk wykonana już w kilka tygodni po jego upadku.  

 

6. Ignacy Wawrzecki: tajemniczy poszukiwacz i kolekcjoner 

Postacią ciekawą, a jednocześnie bardzo zagadkową był Ignacy Wawrzecki. 

Nie udało się dotychczas ustalić zbyt wielu wiadomości o nim, poza tymi 

wynikającymi z jego własnej korespondencji do gazet oraz informacjami z prasy, 

dotyczącymi jego wędrówek z kolekcją fragmentów meteorytu Pułtusk. A było co 

oglądać! Wiarygodne źródła podają, że kolekcja Wawrzeckiego liczyła ok. 1700 

okazów.  

Ignacy Wawrzecki w styczniu 1868 r. mieszkał w Pułtusku. Nie wiadomo 

czym się zajmował; nie udało się również ustalić czy pochodził z tego miasta i czy 

w kolejnych latach też tam mieszkał. Wiadomo natomiast, że bardzo upadkiem 

meteorytu się interesował: „Mieszkając podówczas w Pułtusku, zdjęty ciekawością 

udałem się na miejsca gdzie spadły aerolity (…)” (Dziennik Warszawski, nr 199, 

22.09.1870, s.2076).  

Wędrując po terenie rozsiania fragmentów meteorytu, podejmując i po-

zyskując kolejne okazy oraz rozmawiając ze świadkami wydarzeń, Wawrzecki 

zanotował: „1) Kamienie te spadły w pewnym porządku: najmniejsze przed wsią 

Wielgolas, powiększając się stopniowo do wsi Silc i Rzewni, za którą upadły 

największe, zajmując przestrzeń około 3 mil długości a 1/4 mili szerokości. 2) 

Gdziekolwiek padły na śnieg, czy na lód, na rolę, czy na trawę, wszędzie 

zatrzymały się na powierzchni, nie miażdżąc lodu, nie zapadając się w śnieg ani 

nawet gniotąc trawy pod sobą, - a były tam kamienie od 1/8 łuta do 

kilkudziesięciu funtów ważące. 3) Żaden z tych kamieni nie spalił trawy, ani stopił 

śniegu lub lodu na który upadł. Sądzę, że dwie ostatnie okoliczności są nader 

ważne; słyszeliśmy dotąd że aerolity zagłębiają się w ziemię dość znacznie, i że 

spadają rozpalone; w tym zaś wypadku było zupełnie inaczej; że zaś tak było, 

obserwowałem sam i każdy znajdujący takowe to samo mi opowiadał. Fakt ten 

daje mi prawo twierdzić, że aerolity zapalające się w najwyższych warstwach 

atmosfery, dobiegają powierzchni ziemi zupełnie już oziębione, co przypisać należy 

nadzwyczaj nizkiej temperatury obszarów międzyplanetarnych, tak nizkiej że ciało 

pochodzące ztamtąd, lubo przez uderzenie na atmosferę chwilowo rozpala się na 

swej powierzchni, przecież natychmiast się oziębia nie doszedłszy nawet do ziemi.” 

(Dziennik Warszawski, nr 199, 22.09.1870, s.2076-2077)  

Widać więc, że autor nie tylko zbierał meteoryty (i informacje), ale również 

posiadał wiedzę na temat meteorytów, a nawet formułował pewne wnioski z 

zarejestrowanych obserwacji.  

Kolekcję Wawrzeckiego można było oglądać w Krakowie, Lwowie, 

Wrocławiu i Warszawie w roku 1870. We Wrocławiu do obejrzenia tego 
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ogromnego zbioru fragmentów meteorytu Pułtusk, zachęcał sam prof. Johann G. 

Galle, badacz orbity meteoroidu pułtuskiego, ówczesny dyrektor 

uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego, odkrywca planety Neptun 

(Breslauer Zeitung, nr 311, 8.07.1870).  

Niestety, dotychczas nie udało się ustalić co się stało z tym wspaniałym 

zbiorem, ani z jego właścicielem.  

 

W latach 70. XIX w. zainteresowanie meteorytem Pułtusk zaczęło słabnąć. 

Oczywiście jego fragmenty nadal znajdowano, kupowali je przedstawiciele 

wspomnianej firmy Krantz, która odsprzedawała je do różnych kolekcji, co 

również przyczyniło się do rozpowszechnienia meteorytu. Z kolei duża ilość 

fragmentów i łatwa ich dostępność powodowała, że był on często badany, również 

metodami niszczącymi, a nawet stał się elementem pieczęci przygotowanej dla 

króla Annamu (Wszechświat, nr 2, 8.01.1888). Na przełomie XIX i XX w. meteoryt 

Pułtusk został niemal zupełnie zapomniany – dopiero odzyskanie przez Polskę 

niepodległości i w zasadzie przypadek (a może szczęśliwe zrządzenie losu) 

spowodowały, że ktoś sobie o nim przypomniał. Był to Jan Samsonowicz.  

 

7. Jan Samsonowicz: prace terenowe i „elipsa spadku” 

Jan Samsonowicz urodził się w 1888 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do 

szkoły uczęszczał w Dęblinie i Kielcach. Już od czasów szkolnych wykazywał 

zainteresowania przyrodnicze, a jego pasją stała się geologia – jeszcze jako uczeń 

współpracował z kieleckim Muzeum Krajoznawczym, dostarczając okazy 

geologiczne. W 1910 r. rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym Uniwersytetu w Petersburgu. W 1914 r. uzyskał dyplom geologa 

na podstawie rozprawy o geologii Gór Świętokrzyskich. W latach 1915-1919 był 

starszym asystentem w Katedrze Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 

1919 r. rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie pracował 

na różnych stanowiskach. W 1929 r. habilitował się na Uniwersytecie 

Warszawskim i tu prowadził wykłady z geologii Polski. Cały czas prowadził też 

badania geologiczne, których efektem było odkrycie wielu złóż m.in. hematytu, 

syderytu i pirytu koło Nowej Słupi i fosforytów w Rachowie. W 1935 r. został 

powołany na stanowisko profesora w Zakładzie Paleontologii Uniwersytetu Jana 

Kazimierza we Lwowie. Prowadząc badania terenowe finansowane przez 

Uniwersytet Lwowski odkrył pokłady węgla kamiennego określane obecnie jako 

nadbużańskie zagłębie węglowe. W 1939 r. powrócił do Warszawy, by objąć 

stanowisko kierownika Zakładu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie 

wojny mieszkał w Warszawie – pracował w różnych instytucjach prowadząc 

jednocześnie tajne nauczanie. Już w marcu 1945 r. we własnym mieszkaniu 

rozpoczyna zajęcia dla studentów Katedr Geologii i Paleontologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Do 1952 r. kierował Katedrą Geologii UW, później Katedrą 

Geologii Historycznej UW. Zmarł w 1959 r. w Warszawie. (Makowski 1988)  

Profesor Jan Samsonowicz prowadził badania geologiczne i paleonto-

logiczne, zajmował się hydrogeologią i stratygrafią, redagował liczne wydaw-

nictwa  geologiczne  (m.in. Acta Geologica Polonica), opublikował setki artykułów 

i prac, opracowywał mapy geologiczne, a podręcznik akademicki „Zarys geologii 

Polski” napisany wspólnie z M. Książkiewiczem i E. Rühle został wydany również 

po rosyjsku i angielsku. Profesor Samsonowicz był wykładowcą akademickim, 
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członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, a za swoje dokonania 

był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Pomimo licznych zajęć znajdował czas 

na zagadnienia historii i popularyzację geologii. (Wójcik 1992-1993).  

 

Jan Samsonowicz, lata 20. XX w.  

 

W roku 1922 oraz 1929 Jan Samsonowicz prowadził badania terenowe na 

obszarze upadku meteorytu Pułtusk. Wcześniej nie zajmował się meteorytami 

(później też), pojawia się więc pytanie: skąd to zainteresowanie meteorytem 

Pułtusk? Odpowiedź jest nieco może zaskakująca i krótka: to wszystko przez 

małżeństwo. I chociaż brzmi to humorystycznie, w części przynajmniej jest 

prawdą. Jan Samsonowicz w 1919 r. nie tylko rozpoczął nowy etap działalności 

naukowej przechodząc do Państwowego Instytutu Geologicznego, ale również 

nowy etap w życiu – poślubił bowiem Henrykę Korwin-Krukowską, córkę 

profesora Henryka Bogowida Korwin-Krukowskiego (1860-1937), jednego z 

twórców Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

której był rektorem w latach 1930-1931.  

Profesor  Korwin-Krukowski w 1906 r. kupił majątek Lipnik w okolicach 

Długosiodła (powiat wyszkowski), gdzie wybudował dwór w którym jego liczna 

rodzina spędzała wakacje. Gdy w 1920 r. urodziła się córka państwa 

Samsonowiczów, dużą część czasu spędzali oni właśnie w Lipniku. Podobnie było 

w kolejne wakacje, szczególnie że dzieci przybywało: w 1923 r. urodził się syn 

Andrzej, a w 1930 syn Henryk. Dzieci uwielbiały Lipnik i wolały go zdecydowanie 

od wyszkowskiego Rybienka, gdzie również spędzano wakacje – była to ogromna 

odmiana od coraz bardziej zatłoczonej Warszawy, gdzie mieszkali na co dzień 

(Samsonowicz 2011; Sowa 2009). Lipnik był w posiadaniu rodziny Korwin-

Krukowskich do 1949 r.; później nielegalnie znacjonalizowany, od 2000 r. jest w 

posiadaniu Samsonowiczów (Szczuka 2016).  

Lipnik odgrywa w tej historii rolę bodaj najważniejszą: stąd, do obszaru 

upadku meteorytu Pułtusk jest już tylko kilkanaście kilometrów. W czasie letnich 

pobytów w majątku teściów, Jan Samsonowicz konno przemierzał bliższe i dalsze 

miejscowości, rozmawiając z ich mieszkańcami, szczególnie tymi starszymi – 

wielu z nich pamiętało wydarzenia z 1868 r.; upłynęło od nich wówczas ok. 55 lat. 
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W wielu domach przechowywano okazy meteorytów, a profesor Samsonowicz 

musiał być bardzo przekonujący bo zebrał/zakupił całkiem sporą kolekcję, 

przekazaną później do tworzącego się Muzeum Ziemi w Warszawie. Samsonowicz 

odwiedził Rzewnie, Grudunki, Bindużkę, Stary Sielc, Lipiny i Jaworek leżące na 

północ od Narwi oraz leżące na południe od rzeki Kalinowo, Sokołowo i Ulaski 

(nazwy miejscowości z lat 20. XX w.).  

 

 
Mapa pogranicza Wysoczyzny Wyszkowskiej, Doliny Dolnej Narwi i Wysoczyzny 

Makowskiej (wg stanu z 1923 r.). Strzałką zaznaczono Lipnik; wyróżniono miejscowości 

w których J. Samsonowicz prowadził swoje badania terenowe. 

 

Na podstawie wcześniejszych danych oraz własnych wywiadów 

przygotował materiały, mające posłużyć opracowaniu mapy rozkładu odłamków 

meteorytu według masy. Później jednak były przenosiny do Lwowa i II wojna 

światowa, odbudowa Uniwersytetu Warszawskiego, badania geologiczne w 

odbudowującej się Polsce… Opracowanie profesora Samsonowicza wykonane 

dopiero w 1951 r. ukazało się w „Wiadomościach Muzeum Ziemi” (Samsonowicz 

1952) i do dzisiaj stanowi dla wielu badaczy i poszukiwaczy meteorytu Pułtusk 

podstawowe opracowanie, szczególnie jeśli chodzi o rozkład i ilość odłamków oraz 

obszar ich rozsiania. Tzw. „elipsa rozsiewu” Samsonowicza przyjmowana jest 

czasami bezkrytycznie, chociaż sam autor wielokrotnie podkreślał, że są to jego 

wnioski i obliczenia (ilości odłamków) i przytaczał wyniki innych prac, nie 

zajmując ostatecznego stanowiska (tylko oszacowania). Znane są piszącemu te 

słowa przypadki prób wyznaczania z mapki Samsonowicza współrzędnych 

umieszczonych tam symbolicznie mas meteorytów jako rzeczywistych miejsc 

odnalezienia meteorytów! Zdaje się, że autor mapki uznałby to za niezły żart.  

Jan Samsonowicz nie zbierał osobiście meteorytów, ale skutecznie 

poszukiwał ich u mieszkańców obu brzegów Narwi oraz zbierał informacje o 

przeszukiwanych  obszarach.  Według  tych  świadectw  meteoryty  były  zbierane 

i przechowywane, a na przykład w Borutach (na północ od Narwi) gdzie „upadło 

kilka wielkich „jak głowa dziecka kamieni” (…) rozbijano je stopniowo i rozcierano  

na proszek, któremu przypisywano właściwości lecznicze” (Samsonowicz 1952, s. 

62).  Dalej Samsonowicz napisał: ”Podczas dwukrotnych odwiedzin terenu w 
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latach 1922 i 1929 miałem możność nabycia kilkunastu okazów meteorytów (…). 

Były to częściowo okazy znalezione w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 

wyłącznie drobne, pochodzące z okolic na południe od Narwi. Jednak większość 

nabytych przeze mnie okazów miała masę średnią lub dużą jak na meteoryt 

pułtuski, a znaleziono je w latach 1912-1929 na terenach na północ od Narwi.” 

(tamże, s. 66). Prawdopodobnie nie tylko w tych latach meteoryty znajdowano, ale 

nie mamy tu bliższych danych. 

Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że drugi co do wagi znany okaz 

meteorytu Pułtusk, a jednocześnie największy w polskich zbiorach, będący 

własnością Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, został zakupiony dopiero w 1956 r. 

Był to zapewne okaz przechowywany – zachowany jest w stanie idealnym, z 

delikatnymi tylko śladami utleniania żelaza.  

Prace terenowe i opracowanie Jana Samsonowicza są niezwykle cenne. 

Można też powiedzieć, że zostały wykonane w ostatniej chwili: świadków upadku 

meteorytu szybko ubywało, a II wojna światowa spowodowała ogromne 

spustoszenia na terenach Mazowsza. Samsonowicz udokumentował miejsca 

podejmowania meteorytów wcześniej nie znane, co było możliwe dzięki 

rozmowom z osobami, które przeprowadziły się z terenów wcześniej nie objętych 

poszukiwaniami. Ważna była też krytyczna analiza wcześniejszych prób 

oszacowania ilości spadłych fragmentów i ich masy oraz próba obliczenia tych 

wartości. Dzisiaj wiemy, że bez dokładnych danych z poszukiwań terenowych, to 

zawsze będą tylko oszacowania.  

 

8. Bruno Lang: próba opisu matematycznego  

Wyznaczenie obszaru upadku meteorytu Pułtusk i obliczenia ilości 

fragmentów wykonane przez Samsonowicza stały się podstawą do obliczeń 

wykonanych przez innego polskiego naukowca. Niemal dwadzieścia lat później, w 

1971 r. Bruno Lang (we współpracy z M. Kowalskim) przedstawił własną metodę 

obliczeń ilości fragmentów powstających przy rozpadzie ciała macierzystego 

(meteoroidu). Bazował na oszacowaniach gęstości odłamków i obliczeniach elipsy 

wykonanych przez Samsonowicza, a jego obliczenia w rezultacie dały wynik na 

poziomie 180.000 fragmentów (Lang i Kowalski 1971). Wskazanie na tak 

ogromną liczbę fragmentów, które miałyby upaść w okolicach Pułtuska powinno 

spowodować najazd na teren spadku poszukiwaczy – dziesiątki tysięcy 

meteorytów czekały przecież na podjęcie. Tak się jednak nie stało, gdyż chyba 

wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że wynik jest „mocno naciągnięty”. W sumie 

były to obliczenia na podstawie innych obliczeń opartych na oszacowaniach… 

Tym nie mniej Bruno Lang usiłował stworzyć narzędzia matematyczne do takich 

obliczeń (Kosiński 2016); być może sprawdziłyby się, gdyby bazowały nie na 

oszacowaniach lecz rzeczywistych dokładnych pracach terenowych i zebraniu 

znakomitej większości spadłych fragmentów. Ale tak w przypadku meteorytu 

Pułtusk nie było.  

 

9. Czasy współczesne  

W latach 1982-1983 kilkukrotnie odwiedzałem obszar upadku pułtuskiego 

deszczu meteorytów (szczególnie okolice Zambsk), ale poszukiwania te nie 

zakończyły się sukcesem. Za to zaowocowały dobrą znajomością terenów 

nadnarwiańskich, co przydało się w następnych latach. Kolejna propozycja by 
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poszukać meteorytów nad Narwią pochodziła od Andrzeja Pilskiego, 

mieszkającego we Fromborku znawcy i badacza meteorytów. W 1989 r. 

przemierzaliśmy więc okolice Obrytego i Zambsk. W 1991 r. przez kilka 

wakacyjnych dni obszar na północ od Narwi przeszukiwali uczestnicy obozu 

meteorytowego – uczniowie szkół średnich z różnych stron Polski. Ale na większą 

skalę poszukiwania rozpoczęto w roku 1997. Powstała wówczas kilkuosobowa 

grupa terenowa (działająca w ramach Pracowni Planetologii i Meteorytyki); 

skupiono się na wywiadach i rozmowach z mieszkańcami terenów na południe od 

Narwi. Podjęto też próby poszukiwań wykrywaczami metalu, ale ówcześnie 

dostępne urządzenia nie były zbyt czułe. Pierwsze wyniki i projekt dalszych prac 

zostały omówione w czasie VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, które 

odbyło się w Pułtusku i Wyszkowie w kwietniu 1999 r. (Kosiński 1999). 

Wspomniany A. Pilski w swojej książce „Nieziemskie skarby” (1999) 

napisał: „Meteoryty mogły się ostać tylko tam, gdzie spadł „groch pułtuski”, gdyż 

tak małych kamyków raczej nikt nie zbiera” (s.40), sugerując, że w innych 

miejscach już wszystkie większe okazy zostały wyzbierane, nie koniecznie od razu 

w 1868 r., ale na przykład w trakcie późniejszych prac polowych. Z taką 

argumentacją można się było zgodzić, dlatego postanowiłem przygotować mapy 

obszarów, które w najmniejszym stopniu (bądź wcale) zostały przekształcone 

przez czynniki naturalne i człowieka (Kosiński 2007a). Dzięki temu w latach 

2002-2003 udało się podjąć okazy tzw. grochu pułtuskiego w obszarze na południe 

od Narwi, ale prawdziwy wysyp znalezisk nastąpił po 2004 r., gdy liczna grupa 

eksploratorów ruszyła na tereny położone na północ od Narwi (np. Smuła 2007). 

Hipoteza, że na obszarach trudno dostępnych zaraz po spadku i nie 

przekształconych zbytnio przez ludzi, meteoryty nadal można znaleźć, została 

potwierdzona. Najlepszym dowodem jest tu zestawienie danych w poniższej 

tabeli. Zebrano w niej udokumentowane znaleziska meteorytu Pułtusk w 

ostatnich latach (dane zapewne nie są kompletne – niestety, nie wszyscy 

poszukujący udostępniają informacje na temat podjętych okazów). Ale przy okazji 

okazało się, że meteoryty można też znaleźć na innych obszarach niż wskazywał 

A. Pilski i do tego są to okazy duże.  

 

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 



Biuletyn PPiM 1/2018 
 

 
16 

 

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 znaleziony w katakumbach grobowca w Pokrzywnicy (Sztandar Młodych, 

nr 227, 22.11.1991) 

 

10. Kilka refleksji  

Pomimo prób podejmowanych bezpośrednio po upadku, jak również 

późniejszych, nigdy nie dokonano kompleksowych badań terenowych obszaru 

spadku deszczu meteorytów z okolic Pułtuska. Największą wartość miałyby 

poszukiwania terenowe bezpośrednio po upadku, ale w ówczesnych warunkach 

było to nierealne. Szkoła Główna Warszawska i tak podjęła duży wysiłek by 

zjawisko udokumentować, meteoryt zbadać i rozpowszechnić informacje o nim. 

Działania te miały wymiar nie tylko naukowy, ale również polityczny – wszędzie 

pisano „meteoryt z Polski”… Prace Jana Samsonowicza cenne ze względu na 

sporządzoną dokumentację, trudno też nazwać kompletnymi, przede wszystkim 

ze względu na fizyczne ograniczenia możliwości pojedynczego badacza. Z kolei 

obecnie prowadzone poszukiwania trudno nazwać naukowymi – na ogół nie są 

prowadzone w sposób systematyczny, a ich celem jest po prostu pozyskiwanie 

okazów, często do celów komercyjnych.  

Z drugiej strony w żaden sposób nie udokumentowane tysiące znalezisk, 

które trafiły do prywatnych kolekcji czy handlarzy meteorytów sprawiają, że 

nigdy już nie poznamy prawdziwego rozkładu/rozsiania odłamków meteorytu 

Pułtusk.  

Tym nie mniej kilka wniosków z obecnie prowadzonych prac można 

przedstawić. I tak: 

1) znajdowane okazy „grochu pułtuskiego” na północ od Narwi (obok 

okazów kilkusetgramowych) wskazują, że tzw. klasyczny rozkład odłamków – 

drobne okazy z tyłu elipsy, coraz większe z przodu zgodnie z kierunkiem upadku 

– niekoniecznie ma tu w pełni zastosowanie;  

2) analiza skorup obtopieniowych kilkuset okazów meteorytu 

jednoznacznie pokazuje, że ciało wchodząc w atmosferę rozpadało się 

wielokrotnie, na co wskazują też relacje świadków przelotu bolidu w 1868 r. 

(Kosiński i Kamińska 2011). To również oznacza bardziej skomplikowany/ 

zróżnicowany obraz rozsiania fragmentów;  
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Przykładowe okazy meteorytu Pułtusk znalezione w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

 

3) kilka najnowszych znalezisk, zdecydowanie leży poza granicami 

przyjmowanej „elipsy Samsonowicza”, co powoduje, że na zagadnienie obszaru 

spadku warto spojrzeć na nowo;  

4) mamy doskonały materiał do badań procesów wietrzenia meteorytów 

kamiennych: są to fragmenty pochodzące z różnych miejsc (wietrzejące w różnych 

warunkach / poddane oddziaływaniu zróżnicowanym elementom środowiska 

naturalnego, ale zapewne również  czynnikom antropogenicznym np. nawozom 

sztucznym).   

Są to wnioski, ale też tematy, które warto byłoby rozwinąć czy też podjąć 

na nowo. Krótkie pytanie: „kto to zrobi?”, nie ma krótkiej odpowiedzi. Obszar 

rozsiania odłamków meteorytu Pułtusk jest bardzo duży, liczony w dziesiątkach 
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kilometrów kwadratowych. Do przebadania są setki okazów i miejsc ich 

znalezienia… Siłami społecznymi jest to raczej niemożliwe. Czy zatem po 150 

latach „pułtuski deszcz” odsłoni przed nami swe kolejne tajemnice pokaże czas.  
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JANUSZ W. KOSIŃSKI; Pracownia Planetologii i Meteorytyki, Wyszków 

 

Meteoryt  Pułtusk  w  pracach  licencjackich,  magisterskich  

i doktorskiej z lat 2002-2017  
 

Upadek meteorytu Pułtusk, pomimo tego, że miał miejsce 150 lat temu, 

nadal jest przedmiotem zainteresowania, podobnie jak sam meteoryt. Wśród 

licznych artykułów i opracowań, pojawiają się też prace dyplomowe poświęcone 

zjawisku i kosmicznemu gościowi z naszych północnomazowieckich równin. 

Oczywiście w pracach takich spotykamy różnorodną tematykę i zróżnicowany 

poziom szczegółowości, ale to możemy zaliczyć zdecydowanie na plus. Prace 

licencjackie można z czasem rozwinąć, a praca doktorska to też dobry materiał do 

prezentacji zagadnienia na wysokim poziomie.  

W latach 2002 – 2017 meteorytowi Pułtusk zostało poświęconych 6 prac w 

całości i jedna częściowo. To wynik zupełnie niezły, pozwalający przypuszczać, że 

żaden inny polski meteoryt takiego zainteresowania nie wzbudził, chociaż z racji 

dużej aktywności Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, meteoryt 

Morasko i jego otoczenie mogą być znaczącym konkurentem. Nie o wyścig tu 

jednak chodzi, lecz o badania meteorytów i popularyzację zagadnień meteorytyki, 

stąd każda praca jest cenna.  

Ponieważ prace o których mowa, są dostępne w zasobach internetowych, 

nie mam zamiaru dokonywać ich omawiania czy oceny, szczególnie, że przy kilku 

z nich udzieliłem Autorom wsparcia w postaci okazów, płytek cienkich, źródeł 

pisanych czy konsultacji, ale myślę, że zestawienie ich wykazu wraz z krótkimi 

streszczeniami będzie zachętą do ich uważniejszej lektury. A może stanie się 

inspiracją dla innych studentów? 

 

 

Prace zostały zestawione w porządku chronologicznym; podane zostały ich 

najważniejsze parametry ułatwiające znalezienie w zasobach internetowych lub 

bibliotecznych. Jeżeli streszczenia pochodzą z wymienionych prac zostało to 

wyraźnie i jednoznacznie zaznaczone.  

 

 

2002 

Joanna Szczygielska 

„Meteoryty w zbiorach Muzeum Wydziału Geologii UW – meteoryt Pułtusk” 

Praca licencjacka: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  

 
Praca zawiera wstęp obejmujący rys historyczny meteorytu Pułtusk (przelot bolidu, upadek 

meteorytu, historia poszukiwań i badań obszaru upadku oraz okazów), wyniki badań składu 

chemicznego i mineralogicznego oraz opis cech meteorytu, jednak zasadniczą częścią jest 

szczegółowy katalog okazów znajdujących się w Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Część okazów zaprezentowano na zdjęciach. Praca liczy 53 strony.  
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2004 

Joanna Szczygielska 

„Meteoryt Pułtusk – studium historyczne” 

Praca magisterska: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

 
Ze streszczenia Autorki: (s.4) „Niniejsza praca ma na celu bliższe zapoznanie z problematyką 

meteorytu Pułtusk. Opracowane wyniki badań składu chemicznego faz mineralnych przy pomocy 

mikroanalizatora rentgenowskiego (mikrosondy elektronowej) potwierdzają dotychczasowe 

informacje na temat tego meteorytu, dostarczając jednocześnie dokładniejszych danych. W skład 

budujących go chondr wchodzą przede wszystkim takie minerały, jak oliwiny i pirokseny. Często 

spotykany jest także plagioklaz. Wśród oliwinów dominują takie o przewadze cząsteczki 

forsterytowej, a wśród piroksenów największy udział ma klinoenstatyt. Plagioklazy mają bardzo 

jednolity skład. Wszystkie wykonane analizy wskazały na występowanie oligoklazu. 

Ze względu na wykonane już przez innych badaczy analizy meteorytu Pułtusk, w rozdziale 

końcowym autor pracy porównał otrzymane przez siebie dane z tymi otrzymanymi wcześniej.” 

Praca liczy 46 stron; jest bogato ilustrowana, zawiera tabele. 

 
 

2006 

Małgorzata Wacholska 

„Charakterystyka wybranych historycznych okazów ze zbiorów Muzeum 

Wydziału Geologii na tle dziejów kolekcji mineralogicznej Uniwersytetu 

Warszawskiego” 

Praca magisterska: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  

 
Praca tylko w części poświęcona jest meteorytowi Pułtusk – został on zaprezentowany tu jako 

przykład ciekawego okazu muzealnego. Tym nie mniej, pracę warto też przeczytać ze względu na 

ukazanie dziejów kolekcji mineralogicznej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Ze streszczenia Autorki: (s.3) „Niniejsza praca ma na celu przedstawienie historii Gabinetu 

Mineralogicznego (…) od momentu powstania w 1817 roku na Królewskim Uniwersytecie 

Warszawskim do czasu zniszczenia kolekcji na początku drugiej wojny światowej. 

Ważnym elementem pracy są badania przeprowadzone przy użyciu mikrosondy elektronowej i 

aparatu rentgenograficznego. Ilość badanych próbek była uwarunkowana dużą wartością 

historyczną okazów. Gipsowa róża pustyni, tetraedryt srebronośny oraz meteoryt Pułtusk są 

okazami, które zostały uszkodzone w pożarze w trakcie drugiej wojny światowej, analizy 

wybranych okazów skupiły się na określeniu składu mineralnego i potwierdzeniu ich 

identyfikacji.” 

Praca liczy 99 stron. Jest bogato ilustrowana; zawiera kopie źródeł.  

 

2007 

Ewelina Kamińska 

„Upadek meteorytu Pułtusk w świetle literatury (140 rocznica zdarzenia)” 

Praca licencjacka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań  

 
Ze wstępu Autorki: (s.3) „Za główne cele pracy postawiłam sobie, zestawienie najważniejszych 

wiadomości znajdujących sie w obszernej literaturze oraz niepublikowanych dotychczas 

informacji, a także przedstawienie najnowszych wyników badan dotyczących omawianego 

aerolitu. W sercu natomiast pozostaje pragnienie ochrony meteorytu Pułtusk przed zamknięciem 

w skrzyni zapomnienia. W pracy tej omówione zostaną zagadnienia dotyczące genezy, klasyfikacji 

oraz minerałów meteorytu pułtuskiego. Przedstawiona zostanie jego historia badan oraz 

niepublikowane dotychczas wyniki analiz dotyczących wietrzenia omawianego aerolitu.”  

Praca liczy 51 stron i zawiera liczne ilustracje i tabele. 
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2009 

Ewelina Kamińska 

„Rodzaje skorup obtopieniowych a rozmieszczenie odłamków meteorytu Pułtusk” 

Praca magisterska: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań  

 
Ze wstępu Autorki: (s.5) „Za główne cele postawiłam sobie: 

- określenie cech fizjograficznych (masa, rodzaj skorupy, obecność regmangliptów) możliwie 

największej liczy fragmentów, 

- określenie zależności pomiędzy skorupą obtopieniową a rozmieszczeniem fragmentów meteorytu 

Pułtusk, 

- określenie liczby meteoroidów („pułtuskich”) wchodzących w atmosferę,  

- odpowiedź na pytanie: czy obszar spadku ma formę elipsy, 

- rozpoznanie budowy wewnętrznej meteorytu. 

W pracy tej omówione zostaną zagadnienie dotyczące genezy, klasyfikacji oraz budowy 

wewnętrznej aerolitu pułtuskiego. Przedstawiona zostanie jego historia badań oraz wyniki analiz 

dotyczących skorupy obtopieniowej i obszaru rozrzutu.” 

Praca zawiera 64 strony, liczne ilustracje i tabele. 

 

 

2014 

Agata Krzesińska 

„Deformacja i metamorfizm meteorytu pułtuskiego” 

Praca doktorska: Instytut Nauk Geologicznych PAN, Wrocław  

 
To oczywiście praca o innym charakterze – praca naukowa badawcza. Autorka wykonała badania 

meteorytu Pułtusk z wykorzystaniem metod i instrumentów, wcześniej nie stosowanych w Polsce.  

Z podsumowania Autorki: (s.227-229)  

„1. Meteoryt Pułtusk należy do zbrekcjowanych chondrytów H. Zbrekcjowanie związane jest z 

procesami akrecyjnymi prowadzącymi do zróżnicowania strukturalnego skały oraz procesami 

impaktowymi skutkującymi rozbiciem, mechanicznym rozdrobnieniem i przemieszczeniem 

materiału z różnych obszarów ciała macierzystego chondrytu. Zbrekcjowanie chondrytu Pułtusk 

przejawia się obecnością materiału typu H4/H5 i osadzonych w nim klastów typu H5 i H6, 

niesionych przez strefy kataklastyczne.  

2. Dane mineralogiczne i chemiczne wskazują, że Pułtusk jest chondrytem typu H4–6, lokalnie o 

charakterze skały niezrównoważonej H3.8. Stopień deformacji uderzeniowej określony został jako 

S2–S3. Obok genomiktycznych klastów, w brekcji obecne są ksenolity typu CM 2.6. 

3. Akrecyjny metamorfizm doprowadził do zróżnicowania się typów petrograficznych skały. 

Metamorfizm ten zachodził dwuetapowo. W pierwszym etapie — progresywnym, dochodziło do 

wzrostu dojrzałości strukturalnej materiału, wzrostu rozmiaru ziarna i równoważenia składu 

chemicznego. (…) Następny etap — retrogresywny, doprowadził do ponownego równoważenia 

składu chemicznego minerałów. Pomimo zaawansowanych procesów metamorficznych, w 

chondrycie obecne są niewielkie ilości materiału niezrównoważonego — H3.8. (…) Na procesy 

akrecyjnego metamorfizmu nałożyły się efekty termiczne związane z energią impaktu.  

4. W meteorycie pułtuskim zapisane są ślady działania co najmniej trzech wydarzeń impaktowych 

o różnej sile i charakterystyce. Najstarsze z nich (I1) zachodziło jeszcze w epoce akrecyjnej, 

późniejsze (I2) jest prawdopodobnie związane z czasem opóźnionego wielkiego bombardowania 

(~3,7 Ga). Wydarzenie najmłodsze (I3) jest mocno zanotowane w strukturze chondrytu, jednak 

wiek wydarzenia jest trudny do określenia. 

5. Najstarsze wydarzenie impaktowe I1, o sile S4–S5 doprowadziło do segregacji stopu 

metalicznego i krzemianowego. (…)  

6. Wydarzenie I2 o sile S5 związane było z działaniem silnej fali uderzeniowej, w pewnym 

oddaleniu od krateru impaktowego powstałego na ciele macierzystym w wydarzeniu I1. 

Wydarzenie doprowadziło do wyrzucenia stopionego materiału, inkorporacji w regolit i 

gwałtownego przechłodzenia stopu. (…) 
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7. Wydarzenie I3 było wydarzeniem o wysokim tempie odkształcania i niskim udziale fali 

uderzeniowej (S2/S3) — możliwe, że o charakterze skośnej kolizji. Doprowadziło ono do powstania 

rozległych stref kataklastycznych i stref ścinania oraz przebudowy więźby magnetycznej 

chondrytu Pułtusk. Przebudowa strukturalna chondrytu odbywała się przez procesy kruche, 

półkruche oraz zlokalizowane topienie pseudotachylitowe. Procesowi kataklazy nie towarzyszyła 

segregacja fazy metalicznej, ale zaznaczyła się jej plastyczna deformacja. (…) 

8. Najmłodsze wydarzenie impaktowe mogło być związane z kolizją ciała macierzystego 

chondrytów H z fragmentem chondrytu węglistego CM. Zainkorporowane w obręb strefy 

kataklastycznej ksenolity noszą ślady przemian hydrotermalnych w stopniu 2.6, których 

doświadczyły zapewne przed wcieleniem do skały pułtuskiej. Ich historia metamorficzna jest 

odmienna, ale noszą zapis deformacji ścięciowej wspólnej z chondrytem Pułtusk. (…)  

9. W historii skały pułtuskiej zapisane jest także krążenie fluidów bogatych w halogenki i lotne 

substancje. (…) 

10. Podobieństwo strukturalne meteorytu Pułtusk do wielu innych chondrytów grupy H i 

jednocześnie wyraźne pomiędzy nimi różnice wskazują, że wydarzenia impaktowe w większości 

przypadków nie dotykały całego ciała macierzystego. Bardzo prawdopodobne jest, że już 

wydarzenie I2 doprowadziło do dezintegracji pierwotnego ciała macierzystego i dalsza historia 

impaktowa poszczególnych chondrytów była rozdzielna.” 
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„Minerały meteorytu pułtuskiego” 

Praca licencjacka: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

 
Ze streszczenia Autora: (s.3) „Spadek meteorytu Pułtusk miał miejsce 30 stycznia 1868 roku. 

Ogromna liczba odnalezionych kawałków pozwala nazwać spadek ten największym deszczem 

meteorytów kamiennych. W oparciu o teksturę, zjawiska metamorfizmu jakim poddawany był 

meteoroid oraz skład mineralny ustalono, że meteoryt Pułtusk jest chondrytem zwyczajnym H4/5 

o strukturze brekcjowej, którego niektóre ksenolity sklasyfikowano jako H3.8 i H6. W sumie w 

meteorycie Pułtusk odnaleziono co najmniej 39 minerałów. Najczęściej występującymi minerałami 

są krzemiany reprezentowane głównie przez oliwiny i pirokseny oraz okazjonalnie plagioklazy, 

które często są zrekrystalizowane. Innym ważnym minerałem jest kamacyt, który często tworzy 

agregaty wspólnie z chromitem i troilitem.” 

Praca liczy 42 strony; zawiera ilustracje i tabele. 

 

 

 


