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Sprawozdanie z działalności Towarzystwa  
(z poprawkami zgłoszonymi podczas Walnego Zebrania członków PTMet) 
 

I. 
 
23-24 kwietnia 2010 r. w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych PAN odbyła się 
Konferencja Meteorytowa pod tytułem „BADANIA POLSKICH METEORYTÓW - WYNIKI I 
PERSPEKTYWY”. Organizatorami byli Instytut Nauk Geologicznych PAN i PTMet. Podczas 
dwudniowych obrad wygłoszono wiele referatów, przeprowadzono liczne dyskusje i wymieniano 
się doświadczeniami. 
 
Na Konferencji w Krakowie w kwietniu wybrano nowe władze Towarzystwa. 
 
 
Zakończono prace nad wydaniem kolejnego tomu Rocznika PTMet. Nowy zespół redakcyjny 
Roczników w osobach: Łukasz Karwowski, Jadwiga Biała i Marek Woźniak, przy współudziale 
licznego grona recenzentów i osób zaangażowanych w prace korektorskie (Agnieszka Gurdziel 
i Beata Woźniak) zakończyła prace w lutym 2011. Publikacja została wydrukowana w drukarni 
poleconej przez Kazimierza Mazurka i od Seminarium w Olsztynie będzie rozprowadzana pośród 
członków. Redakcja Roczników pragnie podziękować Januszowi W. Kosińskiemu za 
zainicjowanie prac nad vol.2 i przygotowanie materiałów. 
 
Podczas giełdy (27 listopada 2010) na AGH w Krakowie odbyła się promocja nowej książki prof. 
Andrzeja Maneckiego „Meteoryty. Oblicza gości z kosmosu”. Piękna edytorsko książka 
o meteorytach stała się bestsellerem. 
 
Rozpoczęte wcześniej prace nad wydaniem „Bibliografii meteorytów polskich” dobiegają końca. 
Autorzy Jadwiga Biała i Andrzej Manecki w kwietniu przygotują ostateczny maszynopis do 
składu. Składem zajmie się Marek Woźniak. 
 
Dobiegają również ku końcowi prace nad angielskojęzycznym periodykiem „METEORITES” 
przygotowywanym przez Tadeusza Przylibskiego i Tomasza Jakubowskiego. 
 
Ukazała się broszura informacyjna o meteorytach. Ładnie przygotowane i merytorycznie 
dopracowane wydawnictwo powstało dzięki zaangażowaniu Marcina Kaczmarzyka i Anny Kani. 
Nakład 3000 egz. był rozprowadzany podczas licznych prelekcji i spotkań prowadzonych przez 
członków PTMet. Zrobiono dodruk dodatkowych egzemplarzy po niewielkich zmianach 
redakcyjnych. 
 
Pomimo pewnych trudności związanych ze zmianami w redakcji anglojęzycznego pisma 
METEORITE, koledzy Andrzej S. Pilski i Jacek Drążkowski nadal solidarnie i solidnie wydają 
kwartalnik METEORYT. 
 
 



 
Podczas corocznych targów meteorytowych w Ensisheim nasz kolega Kazimierz Mazurek został 
przyjęty do elitarnego grona strażników kamienia z Ensisheim. Wyróżnienie jak najbardziej 
zasłużone. GRATULACJE dla naszego kolegi. Odnotowujmy, że polska meteorytyka jest 
dostrzegana i doceniana. 
 
Kolega Tomek Jakubowski obronił na Politechnice Łódzkiej pracę doktorską pt. „Analiza odmian 
węgla w materii pozaziemskiej”. Promotorem był Stanisław Mitura. 
 
 
 
31 lipca Marcin Cimała zorganizował kolejny IV Piknik Meteorytowy w Dzięgielowie. Warto 
było pojechać! Na spotkanie dotarło kilkunastu miłośników meteorytów z całej Polski. 
 
21 sierpnia w Świeciu nad Wisłą odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku oraz połączony 
z tym wydarzeniem Piknik Meteorytowy. Na pikniku był prezentowany największy fragment 
meteorytu Świecie z prywatnej kolekcji Jakuba Radwana. Podczas pikniku odbyła się również 
sesja odczytów, na której o meteorytach i nie tylko opowiadali: Kamil Maciąg, Andrzej S. Pilski, 
Jacek Drążkowski, Zbyszek Tymiński. W związku z imprezą w „Czasie Świecia” ukazał się 
artykuł o meteorytach. W Telewizji Bydgoskiej wyemitowano 3-minutowy materiał o imprezie. 
Ilustrowaną relację z imprezy w języku angielskim przygotował Sekretarz International Meteorite 
Collectors Association kolega Andrzej S. Pilski i zamieścił na portalu IMCA Insights – 
„Commemorating the Schwetz Iron”. 
 
7 czerwca 2010 r. otwarto w Koszalinie wystawę meteorytów „Diamenty w Kosmosie”. 
Organizatorami wystawy byli Tomek Jakubowski oraz Stanisław Mitura. Zaprezentowano wiele 
pięknych i dużych meteorytów oraz okazy znalezione przez niego osobiście w czasie jego wypraw 
na pustynne obszary Bliskiego Wschodu. 
 
W Muzeum Techniki NOT w Warszawie odbyła się wystawa meteorytów „Kosmos w zasięgu 
ręki”. Organizatorami wystawy byli: Marek Woźniak, Beata Woźniak i Andrzej S. Pilski. 
Uroczystego otwarcia wystawy dokonali profesorowie Łukasz Karwowski z UŚ i Andrzej 
Manecki z AGH. Wystawa była czynna przez trzy miesiące w siedzibie Muzeum Techniki 
(Warszawa, Pałac Kultury i Nauki). 
Do powstania wystawy wydatnie przyczynili się: Jarosław Bandurowski, Marcin Cimała, Wiesław 
Czajka, Jacek Drążkowski, Zbyszek Gruba, Tomasz Jakubowski, Łukasz Karwowski, Tomasz 
Kubalczak, Kazimierz Mazurek, Jakub Radwan, Łukasz Smuła i Magdalena Skirzewska, Jerzy 
Strzeja, Sergey Vasiliev (IMCA), Paweł Żochowski. W związku z wystawą ukazało się też sporo 
artykułów w prasie poświęconych meteorytom i ich miłośnikom. M.in. w „Gazecie Wyborczej”, 
„Rzeczpospolitej”, „Uranii – Postępach Astronomii”, „Focusie”, „Forbsie”, „Newsweek”, „Wiedzy 
i Życiu”. Również na wielu portalach internetowych zamieszczono komunikaty o wystawie. 
 
W Urzędowie odbyła się kolejna OZMA 2010. Chociaż tematem przewodnim były meteory z roju 
Perseid, to również nie zabrakło meteorytów. Podczas zlotu byli w Urzędowie nasi członkowie: 
m.in. Andrzej S. Pilski, Jacek Drążkowski, Marcin Cimała i Stanisław Jachymek. 
 
 
Trwają przygotowania i ustalenia na 2012 rok. Zarząd proponuje zorganizowanie Konferencji 
Meteorytowej w 2012 roku w Łowiczu pod hasłem: „10-lecie Polskiego Towarzystwa 
Meteorytowego i 77 rocznica spadku meteorytu łowickiego”. 
 
 



Krzysztof Pudełko próbował zarazić swoją pasją mieszkańców domu dziecka, których odwiedził 
z pokazem i prelekcją. 
 
Na przełomie listopada i maja (2009-2010) zostało wygłoszonych szereg wykładów na temat 
meteorytów w liceach ogólnokształcących oraz technikach na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (głównie w miastach Koszalin oraz Szczecinek). Wykłady organizowane 
były przez Politechnikę Koszalińską z udziałem Stanisława Mitury oraz Tomasza 
Jakubowskiego. Przedstawiali oni tematykę meteorytową wzbogaconą o okazy, które można było 
oglądać. 
 
26 listopada 2010 r. Wiesław Czajka miał wystąpienie w Chojnie (powiat gryficki, 
zachodniopomorskie). Był to wykład towarzyszący promocji Rocznika Chojeńskiego, w którym 
ukazał się artykuł poświęcony aspektom historycznym związanym z bolidem wielkopolskim. 
Przybyłym prezentowano meteoryt Morasko, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
 
Szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską prowadził kolega Marcin Kaczmarzyk. W roku 
2010 i na początku 2011 przeprowadził on szereg prezentacji i wykładów, m.in. dla uczniów szkoły 
podstawowej i Gimnazjum w Zaczerniu k. Rzeszowa (2 spotkania); dla Duszpasterstwa 
akademickiego Wieczernik przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie; prelekcja „Meteoryty, ich 
pochodzenie, rodzaje i rozpoznawanie” podczas I Toruńskiego  Zlotu miłośników astronomii - dla 
członków zlotu i mieszkańców Torunia, dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja 
Kopernika w Rzeszowie (2 wystąpienia) oraz dla uczniów Zespołu Szkol Technicznych i I  Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. 
 
 
 
Z inicjatywy Andrzeja S. Pilskiego od lutego PTMet ma swoją stronę na Facebook'u. 
 
Kilku naszych członków udzielało się w mediach.  

W czerwcowym numerze koszalińskiego miesięcznika „Prestiż” ukazał się artykuł 
o meteorytach. Tomek Jakubowski udzielił ciekawego wywiadu pt. Dotykanie Kosmosu. 
 
Prof. Andrzej Manecki udzielił obszernego wywiadu w „Wiedzy i Życiu” „Mali świadkowie 
wielkich procesów”. 
 
Kol. Marek Woźniak miał kilkuminutowy wywiad na temat meteorytów w radiowej 
Trójce. 
 
Z inicjatywy Marka i Beaty Woźniak ukazało się w prasie wiele artykułów o meteorytach 
i kolekcjonerach. M.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Uranii – Postępach 
Astronomii”, „Focusie”, „Forbsie”, „Newsweek”, „Wiedzy i Życiu”. Również na wielu 
portalach internetowych zamieszczono komunikaty o wystawie w Warszawie. 
 
Z kolei na antenie radia RMF FM swego głosu w temacie meteorytów użyczyli koledzy 
Andrzej S. Pilski i Jacek Drążkowski. 

 
 

II. 
 
We wsi Sulęczyno, w lesie znaleziono krater, który podejrzewano o pochodzenie meteorytowe. Na 
miejscu zdarzenia był członek PTMet Zbyszek Gruba. We współpracy z lokalnymi służbami 
ustalił, że krater jednak nie powstał w wyniku kosmicznej katastrofy. 



 
Kilku członków prowadziło poszukiwania na terenach ostatnich spadków. Między innymi na 
Słowacji w miejscu spadku meteorytu Koszyce. Również na naszych polach meteorytowych pod 
Pułtuskiem i w Morasko w roku 2010 znaleziono wiele nowych okazów. Trwają również 
poszukiwania potencjalnych spadków z 2010 roku na terenie Polski! 
 
Cały czas prof. Łukasz Karwowski przeprowadza analizy i rozpoznawanie nadsyłanych znalezisk 
z całej Polski. Udało się pozyskać dodatkowo do tej pracy dwóch młodych geologów: Krzysztofa 
Owockiego i Piotra Duckiego. 
 
 

III. Nowi członkowie 
 
 Piotr Gołoś z woj. lubelskiego (nr legitymacji 140), 
 Krzysztof Kida (nr legitymacji 141), 
 Robert Władysław Bauer z Warszawy (nr legitymacji 142), 
 Sławomir Cudny z Warszawy (nr legitymacji 143), 
 Paweł Zaręba z Błonia (nr legitymacji 144). 

 
 
Nie wszystkie inicjatywy i działania członków i sympatyków PTMet zostały odnotowane z powodu 
braku o nich zgłoszeń. Czy to z powodu skromności osób czy też zapomnienia. Wielu członków 
brało udział w licznych nieformalnych spotkaniach np. przy okazji giełd i wystaw, warsztatów 
organizowanych przez Janusza W. Kosińskiego oraz spotkań związanych z bieżącą działalnością 
Towarzystwa. 
 
Więcej szczegółów we wcześniejszych Komunikatach nr 76 i 77. 
 

Sekretarz 
Marek Woźniak 

 
ADENDUM 
Po roku pracy nowego Zarządu nasuwa się jeszcze taka refleksja. Dopiero sprawowanie, 
zaszczytnej skądinąd funkcji Sekretarz Towarzystwa, uświadomiło mi, jak wielki ogram 
pracy wykonywał mój poprzednik Jarek Bandurowski. Przez dwie kadencji na jego barkach 
spoczywało wiele papierowych, finansowych i organizacyjnych obowiązków. Ilość różnych 
formalności ‘należnych’ wszelkim urzędom, dbanie o zgodność z prawem wszelkich działań 
Towarzystwa, nienaganny porządek w dokumentacji i jej skrupulatność zasługują na wyrazy 
wielkiego uznania. Podziwiam i doceniam trud Jarka. DZIĘKUJĘ. 
 


