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15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN
in 2004–2019

Abstract: The Polish Fireball Network (PFN) associated in Comets and Meteors Workshop
monitors the sky over Poland regularly for 15 years and registers the bright fireballs over the whole 
country (Olech 2006; Wiœniewski 2017). Every year we observe a few meteorite falls but due to
weather conditions some data are not sufficient for proper strewnfield calculations. In the
collaboration with the European Fireball Network the whole territory of Poland is monitored
almost regardless of the weather. The publication describes the bolide phenomena characterized by 
distinctive meteorite falls, so the strewnfield indicated here should become the target of further
exploration expeditions.
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Wstęp

Dane z wideo reje stra cji jas nych boli dów nad Polsk¹, które mog¹ daæ spa dki mete -
o ry tów, s¹ syste ma ty cz nie gro ma dzone przez Pra co w niê Komet i Mete o rów od
roku 2004, czyli od czasu utwo rze nia Pol skiej Sieci Boli do wej PFN (Olech 2006;
Wiœ nie wski i in. 2017). Wybrane zja wi ska boli dowe ana li zo wane s¹ szczegó³owo
pro gra mem PyFN i te które wska zuj¹ na spa dki mete o ry tów o masach powy ¿ej
300 g pod le gaj¹ eks plo ra cji w tere nie. Taka gra nica mas zosta³a usta lona umo w nie
na pod sta wie obse r wa cji zna le zisk w innych sie ciach boli do wych – mete o ryty
o ³¹cznej masie powy ¿ej kil ku set gra mów zna j do wane s¹ sta ty sty cz nie czê œciej ni¿
kil ku dzie siê cio gra mowe.
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Opi sane w pracy zja wi ska daj¹ naj wiê ksze szanse na odna le zie nie mete o ry tów
z obse r wo wa nych spa d ków, wiêc wska zane tu tereny powinny staæ siê celem kole j -
nych eks pe dy cji.

EN200204 Bolid Łaskarzew – początki Polskiej Sieci Bolidowej

Bolid o jas no œci ok. –10 mag, który uwa ¿any jest za pie r wsze zja wi sko zare je stro -
wane w PFN, by³ obse r wo wany nad Polsk¹ 20 lutego 2004 o godz. 18:54 UT.
Poza wie loma obse r wa cjami wizu a l nymi zja wi sko zosta³o zare je stro wane przez
dwie sta cje foto gra fi czne: jedn¹ w Cze chach i drug¹ w Pol sce. W pie r wszej, Lysá
Hora, zasto so wano œred nio fo r ma towy apa rat foto gra fi czny na b³onê foto gra ficzn¹
7x12 cm o czu³oœci 125 ASA, z obie kty wem Dista gon 30 mm f/3.5, a w dru giej,
zlo ka li zo wa nej w Ostro wiku u¿yto apa ratu Canon T50, na pe³nokla t kowy film
foto gra fi czny (czu³oœæ 800 ASA) z obie kty wem 50 mm f/1.4. Tak pro ste tech niki
pozwoli³y na poli cze nie pie r wo t nej orbity pie r wszego du¿ego bolidu i wyzna cze nie
pola spa dku mete o ry tów. Bolid zaœwieci³ na wyso ko œci ok. 71 km w pobli¿u mie j s -
co wo œci Kozie nice, a zgas³ schodz¹c poni ¿ej 30 kilo me trów wyso ko œci. Naj bar dziej 
pra wdo po do bny obszar roz rzutu ma³ych mete o ry tów zna j duje siê na pó³noc od
mia sta Gar wo lin i nieco na po³udnie od ma³ej wio ski o nazwie Puz nów Nowy,

z cen trum okre œlo nym wspó³rzêd nymi l = 21,6461°E i f = 51,9095°N (Spurný
2004). Ze wzglêdu na ma³¹ masê koñ cow¹ spa dku i sto sun kowo du¿y wyli czony
obszar roz rzutu, mete o ry tów tych nigdy nie poszu ki wano.

PF131010 Bolid Ciechanów

Zja wi sko boli do we PF131010 o jas no œci –8,6 mag zosta³o zare je stro wa ne 13 paŸ -
dzie r ni ka 2010 roku o godz. 02:52:32 UT przez 4 sta cje wideo nale¿¹ce do PFN.
Koñ co wa prê d koœæ (4,9 km/s) i wyso koœæ uzy ska na dla osta t nie go wido cz ne go
pun ktu lotu mete o ro i du w atmo s fe rze (29,3 km) wska za³y na mo¿ li woœæ spa d ku
mete o ry tu o masie oko³o 2 kg (lub kil ku mnie j szych mete o ry tów, je¿e li okaz uleg³
fra g men ta cji w „dark flight”) na po³udnie od Ostro³êki, w pobli ¿u Gra bo wa z cen -
trum pola spa d ku okre œlo nym wspó³rzêd ny mi 52,961(5)°N 21,62(3)°E (Olech
2015). Poli cze nie pola tego spa d ku by³o uci¹¿li we i kil ku kro t ne ana li zy prze su nê³y
wyli czo ne pole roz rzu tu mete o ry tów kil ka km na po³udnie. W tym przy pa d ku
przy go to wa no dwie eks pe dy cje mete o ry to we, ale z powo du ogra ni czo nej dostê p -
no œci obsza ru prze szu ka no go tyl ko czê œcio wo. Obszar jaki pozo sta³ do prze szu ka -
nia to pola na po³udnie od mie j s co wo œci ¯abin.

Jako cie ka wo stkê warto dodaæ, i¿ 11 godzin po zja wi sku PF131010, 20-me -
trowa pla ne to ida typu Apo llo: 2010 TB54, prze le cia³a w odleg³oœci 6-kro t nej œred -
niej odleg³oœci Ksiê ¿yca od Ziemi. Orbita mete o ro idu, który da³ bolid PF131010
by³a bar dzo podo bna do orbity tej pla ne to idy i pra wdo po do b nie oba cia³a s¹ spo -
kre w nione. Co wiê cej dwa dni przed poja wie niem siê bolidu Cie cha nów kole jna
ma³a pla ne tka, ozna czona jako 2010 SX11, przesz³a bli sko Ziemi. Orbita tej
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 planetki jest nawet jesz cze bar dziej podo bna do orbity cia³a macie rzy stego bolidu
Cie cha nów (Olech 2015). Z tego powodu cz³onko wie PKiM wci¹¿ nie rezy g nuj¹
z poszu ki wañ mete o ry tów w tym rejo nie, gdy¿ mate ria mete o ry towa z tego spa dku 
jest szcze gó l nie cenna dla nauki.

Bolid EN020313 i spadek meteorytów pod Grudziądzem

Ze wzglêdu na pe³ne zachmu rze nie w Pol sce bolid ozna czony jako EN020313,
który pojawi³ siê nad pó³nocn¹ Polsk¹ 2 marca 2013 r. o godz. 18:01:19 UT,
zosta³ zare je stro wany tylko czê œciowo przez jedn¹ sta cjê PFN (posia damy te¿
 rejestracje z kilku kame rek samo cho do wych). Mapa pola spa dku mete o ry tów
zosta³a wyzna czona w opa r ciu o dane Euro pe j skiej Sieci Boli do wej EN, dziêki
czemu prze pro wa dzono sze reg eks pe dy cji poszu ki wa w czych w latach 2013–2015.
Mie j sca prze szu ki wane rozci¹ga³y siê na zachód od mie j s co wo œci Nowa wieœ
Che³miñ ska, gdzie mog³y spaœæ mete o ryty o masach do 10 kg (obszar spa dku
mas do 1 kg rozci¹ga siê na zachód od tej mie j s co wo œci), a¿ po Wa³dowo Szla che -
c kie, gdzie pra wdo po do b nie spad³y okazy kil ku dzie siê cio- oraz kil ku na sto gra -
mowe. Poszu ki wa nia na tak ogro mnym tere nie nie przy nios³y pozy ty w nych rezu l -
ta tów, ale obszar ten wci¹¿ pozo staje w krêgu zain te re so wañ PKiM jako jeden
z bar dziej obie cuj¹cych pod wzglê dem pra wdo po do bie ñ stwa odna le zie nia mete o -
ry tów.
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Ryc. 1. Wyli czone pole spa dku mete o ry tów ze zja wi ska PF131010 (bolid Cie cha nów). Ozna cze nia w polu

spa dku (0,15–1,5) opi sują rozkład esty mo wa nych mas mete o ry tów w kg.



PF310713 Bolid Kowiesy

Prze lot bolidu w Pol sce cen tra l nej zosta³ zare je stro wany 31 lipca 2013 roku
o godzi nie 21:23:55 UT przez 4 sta cje PFN zna j duj¹ce siê na Mazo wszu i Lube l sz -
czy Ÿ nie (w pozo sta³ej czê œci kraju niebo by³o zachmu rzone). Sam bolid by³ tak
jasny, ¿e w wyra Ÿny spo sób roz œwie tli³ niebo i teren w spo sób porów ny wa lny
z Ksiê ¿y cem w Pe³ni. Pora zja wi ska sprzyja³a obse r wa cjom wizu a l nym i odno to -
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Ryc. 2. Naj bar dziej pra wdo po do bne pole spa dku mete o ry tów ze zja wi ska EN020313.

Ryc. 3. Pole spa dku mete o ry tów ze zja wi ska PF310713 (bolid Kowiesy) – zazna czono położe nie esty mo -

wa nych mas mete o ry tów (170–380 g).



wano ogro mna liczbê donie sieñ w³¹cznie z obse r wa cjami fali ude rze nio wej towa -
rzysz¹cej prze lo towi mete o ro idu w pobli¿u tra je kto rii. Prê d koœæ pocz¹tkow¹ mete -
o ro idu wchodz¹cego w atmo s ferê okre œlono na 20 km/s, a jas noœæ zja wi ska
w maksi mum bla sku oce niona wizu a lne siêga³a do –12 mag ni tudo. Reje stra cje
video pozwoli³y wyzna czyæ obszar spa dku mete o ry tów (ryc. 3). Son do wa nia atmo -
s fery prze pro wa dzone w dniu spa dku (dane z Legio nowa) pokaza³y, i¿ wia try w jej
gór nych i dolnych war stwach wia³y wzd³u¿ tra je kto rii lotu bolidu a tak¿e nie by³y
zbyt silne, wiêc posze rze nie pola spa dku zwi¹zane z nie pe w no œci¹ masy jest nie wie -
l kie. Przy bli ¿ony punkt impa ktu zna j dowa³ siê w pobli¿u mie j s co wo œci Mireñ,
16 km na po³udnie od Kozie nic. Masa koñ cowa cia³a, które prze trwa³o lot
w atmo s fe rze zasta³a osza co wana na ok. 250 gra mów.

Jedna ze sta cji PFN zare je strowa³a widmo mete oru, które zosta³o wyko rzy stane
do ana lizy w³asno œci fizy ko - che mi cz nych mete o ro idu – z ana lizy uzy skano g³ówne
linie pie r wia stków Na, Mg oraz Fe (Ruda wska, info r ma cja ustna).

PF/EN 070914 Kędzierzyn-Koźle

Kole jny du¿y bolid zosta³ zare je stro wany 7 wrze œ nia 2014 roku o godz. 21:23:55
UT wspó l nie przez Polsk¹ Sieæ Boli dow¹ (reje stra cja w 3 sta cjach PFN) i Euro -
pejsk¹ Sieæ Boli dow¹ EN, co pozwoli³o na porów na nie pola spa d ków mete o ry tów
uzy ska nych z obli czeñ poszcze gó l nych sieci. Wyzna czony dziêki dete kcjom sieci
EN obszar spa dku dla dwóch mas 60 g i 100 g zna j dowa³ siê ok. 500 m na
pó³nocny – wschód od mie j s co wo œci Ucie cho wice (ryc. 3). Obli cze nia PFN wska -
za³y zgodne na pozio mie kil ku na stu pro cent cen trum pola spa dku mete o ry tów, ale 
uzy skano zna czne posze rze nie obszaru spa dku mete o ry tów wyni kaj¹ce z wiê kszych
nie pe w no œci pomia ro wych (ca³a sieæ PFN reje strowa³a wtedy mete ory wy³¹cznie za 
pomoc¹ kamer CCTV opa r tych na matry cach 1/3” i s³abszych k¹towych zdo l no -
œciach roz dzie l czych). Tym samym obli cze nia prze pro wa dzone za pomoc¹ pro -
gramu PyFN sto so wa nego w PFN zosta³y zwe ry fi ko wane w sto p niu wysta r cza -
j¹cym do potwier dze nia ich popra wno œci w gra ni cach nie pe w no œci pomia ro wych.
Dwu kro tne poszu ki wa nia w wyli czo nym mie j scu, prze pro wa dzone kilka dni po
spa dku oraz pó³ roku póŸ niej, nie przy nios³y pozy ty w nych rezu l ta tów.
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Ryc. 4. Wyzna czone pole spa dku mete o ry tów

z bolidu EN070914 Kędzie rzyn - Ko źle.



PF310515 Bolid Stanisławów

W nocy, 31 maja 2015 roku o godz. 21:25:59 UT piêæ kamer PFN zare je -
strowa³o prze lot bolidu o jas no œci –8 mag ni tudo zako ñ czony roz pa dem na 5 fra g -
men tów. Dok³adne obli cze nia wskaza³y, ¿e co naj mniej 4 kawa³ki, ozna czone A,
C, D, E (ryc. 4) prze trwa³y lot w atmo s fe rze i spad³y jako mete o ryty (fra g ment B
nie prze trwa³ lotu ule gaj¹c ca³kowi cie abla cji). Cha ra kter prze lotu cia³a suge rowa³
mo¿ li woœæ spa dku mate ria³u lek kiego, byæ mo¿e chon drytu wêgli stego. Z tego
wzglêdu, pomimo ma³ej masy koñ co wej, zde cy do wano siê na zor ga ni zo wa nie eks -
pe dy cji poszu ki wa w czej w wyzna czony obszar spa dku sku piaj¹c siê g³ównie na
poszu ki wa niach fra g men tów A, C, E, jed nak poszu ki wa nia nie przy nios³y jak
dot¹d efe któw.

PF120916 Bolid Piecki

12 wrze œ nia 2016 roku o godz. 22:44:07 czasu loka l nego w pó³noc no - ws chod niej
Pol sce w regio nie war mi ñ sko - ma zu r skim pojawi³ siê meteor (ozn. PF120916 Pie -
cki), który zare je strowa³o szeœæ sta cji wideo Pol skiej Sieci Boli do wej (PFN). Mete -
o roid wszed³ w atmo s ferê Ziemi z prê d ko œci¹ 16,7±0,3 km/s i zacz¹³ œwie ciæ na
wyso ko œci 81,9±0,3 km. Zgas³ na wyso ko œci 26,0±0,2 km przy prê d ko œci
5,0±0,3 km/s, co wyra Ÿ nie wska zywa³o na spa dek mete o ry tów. Obli czono, i¿ prze -
lot mog³y prze trwaæ fra g menty o masie ca³kowi tej do 15 kg. Zja wi sko to i poszu ki -
wa nia mete o ry tów pod Resz lem zosta³y szczegó³owo opi sane w poprze dnim Rocz -
niku PTMet (Tymi ñ ski 2018).
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Ryc. 5. Esty mo wane pun kty ude rze nia fra g men tów A, C, D, E z bolidu Sta nisławów dla poszcze gó l nych

mete o ry tów (masy ozna czone w polach).



Podsumowanie

Pol ska Sieæ Boli do wa (PFN) dzia³aj¹ca w ramach Pra co w ni Komet i Mete o rów
regu la r nie moni to ru je nie bo nad Polsk¹ ju¿ od 15 lat reje struj¹c ok stu tysiê cy
mete o rów rocz nie i do kil ku jas nych boli dów daj¹cych spa d ki mete o ry tów. Wa¿ ne
jest, aby mete o ry ty pochodz¹ce z takich obse r wa cji zosta³y odna le zio ne i skla sy fi -
ko wa ne. W tabe li 1 umie sz czo no wykaz naj wa ¿ nie j szych zja wisk boli do wych obse -
r wo wa nych nad Polsk¹ w ci¹gu osta t nich 15 lat dzia³alno œci PFN. Zachê ca my
Czy te l ni ków do wypraw poszu ki wa w czych we wska za ne mie j s ca. Mate ria mete o ry -
to wa przy by waj¹ca do nas z pasa pla ne to id po zna nych orbi tach daje nam nie po -
wta rzaln¹ szan sê na okre œle nie jej cia³a macie rzy ste go. Takie po³¹cze nie mo¿e
zaowo co waæ nowy mi dany mi wp³ywaj¹cymi na isto t ny roz wój mete o ry ty ki w Pol -
sce i na posze rze nie naszej wie dzy o Uk³adzie S³one cz nym.
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Ryc. 6. Poglądowe pole spa dku mete o ry tów pod Resz lem. Mete o ryt

o masie 15 kg mógł upaść na północy a okazy kil ku dzie się ciu gra mowe 

na południu pola spa dku.

Tabela 1. Wykaz najważniejszych bolidów zarejestrowanych nad Polską w latach 2004–2019.

Data

zjawiska
Nazwa bolidu

Prędkość

meteoroidu

Jasność 

bolidu

Współrzędne centrum

pola spadku

Estymowana masa

meteorytów

20-02-2004 Łaskarzew 13,4 km/s –10,0m 21,6461°E 51,9095°N ~kilkadziesiąt gramów

13-10-2010 Ciechanów 12,9 km/s –8,6m 52,961(5)°N 21,624(30)°E ~2 kg

02-03-2013 Grudziądz 13 km/s –10,0m 53,381°N 18,656°E ~15 kg

31-07-2013 Kowiesy 20 km/s –12,0m 51,444°N 21,516°E ~250 g

30-08-2013 Wyszków 12,7 km/s –5,5m 52,610°N 21,290°E <50 g

07-09-2014 Kędzierzyn-Koźle 12 km/s –6,0m 50,008°N 17,884°E ~160 g

31-05-2015 Stanisławów 13 km/s –8,0m 52,507°N 21,766°E <340 g

01-07-2016 Strzegowo 12 km/s –7,0 m 52,673°N 20,683°E ~150 g

12-09-2016 Piecki 16,7 km/s –8,7m 21,143°E 53,997°N <15 kg
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