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Od redaktora:
Do Krakowa przyjecha³a ostatnio z USA pani Phyllis Z. Budka, znana

czytelnikom z „Meteorytu” 4/2003, interesuj¹ca siê meteorytami ¿elaznymi
od strony metalurgicznej. Poprosi³a mnie o pokazanie krakowskich zbiorów
meteorytów. Dziêki uprzejmoœci opiekunów zbiorów: pani mgr Barbary
Kietliñskiej-Michalik (Muzeum Geologiczne ING PAN) i pani dr Anny Wolskiej
(Instytut Nauk Geologicznych UJ) mieliœmy przyjemnoœæ obejrzeæ najciekawsze
okazy, czego ubocznym skutkiem jest zdjêcie meteorytu Zaborzyca na str. 13.
Jak sugeruje nazwisko, pani Budka ma polskie korzenie. I jej dziadkowie i jej
mê¿a urodzili siê w Polsce, gdzieœ w okolicach Krakowa i Nowego Targu.
Mówi trochê po polsku i oczywiœcie jest zauroczona Krakowem. Bardzo mi³o
wspomina wczeœniejsze spotkanie z dr Stêpniewskim. Pozdrawia czytelników
„Meteorytu”.

Nieco wczeœniej, bo 16 maja, przyci¹gnê³a mnie do Krakowa wystawa
meteorytów z kolekcji Muzeum Geologicznego PAN, prezentowana niestety
bardzo krótko, bo tylko w ci¹gu jednej nocy, ale za to w ci¹gu tych paru godzin
obejrza³o j¹ blisko 3000 osób. To nie jest pomy³ka! Widzia³em te t³umy na
w³asne oczy i nie mog³em wyjœæ ze zdumienia. Nie zauwa¿y³em tylko
kolekcjonerów meteorytów, ani z Krakowa, ani z okolicy. Niestety nie widaæ
szans, aby meteoryty z tej kolekcji mog³y byæ pokazywane na sta³ej wystawie.

Zastanawialiœmy siê z Marcinem Cima³¹, kto ma zrobiæ w tym roku piknik
meteorytowy, ale znalaz³o siê rozwi¹zanie kompromisowe. Organizatorzy
Ogólnopolskiego Zlotu Mi³oœników Astronomii zaprosili nas obu na Zlot, wiêc
zaproponowaliœmy zorganizowanie pikniku podczas Zlotu. Kolekcjonerzy,
którzy s¹ mi³oœnikami astronomii, mog¹ siê zg³osiæ na OZMA. Pozostali
zainteresowani mog¹ siê zg³osiæ tylko na Piknik, który bêdzie we czwartek,
21 sierpnia. Nie uda³o siê niestety zrobiæ go w weekend. Szczegó³y wewn¹trz
numeru.

Po raz kolejny w lipcu i sierpniu, na Wie¿y Kopernika we Fromborku,
pokazywane s¹ meteoryty z kolekcji Kazimierza Mazurka. Jak ktoœ zab³¹dzi
w te strony, to zapraszam.

Czerwiec jest dla redakcji najgorszym miesi¹cem do przygotowywania
„Meteorytu” z powodu spiêtrzenia obowi¹zków zawodowych. Nie uda³o siê
wiêc unikn¹æ opóŸnienia mimo wczeœniejszego uzyskania materia³ów do
t³umaczenia. Prosimy wobec tego o wyrozumia³oœæ pod has³em „lepiej póŸno
ni¿ wcale”.

Andrzej S. Pilski
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Znaleziony przez Jima Kriegha okaz Gold Basin, 233,9 g, z kolekcji Geof-
freya Notkina. Fot. Geoffrey Notkin i Leigh Anne Delray.

Na ok³adce:
Zmar³y profesor James D. „Jim” Kriegh i jego ulubiony wykrywacz metalu Goldmaster odpo-

czywaj¹ podczas poszukiwañ meteorytów na obszarze rozrzutu Franconia w Arizonie wiosn¹ 2004
r. Fot. Geoffrey Notkin. Zob. jego artyku³ na str. 3.

Wy¿ej – przekrój po³ówki znalezionego przez Jima Kriegha okazu Gold Basin, 148,4 g, z ko-
lekcji Geoffreya Notkina. Fot. Geoffrey Notkin i Leigh Anne Delray.
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Kilka dni przed terminem do-
starczenia tego artyku³u do r¹k
ciê¿ko pracuj¹cego zespo³u

redakcyjnego Meteorite znów znala-
z³em siê na wzgórzach pó³nocnej Ari-
zony z ciê¿kim wykrywaczem metalu
i kijem z magnesem w rêkach, szuka-
j¹c meteorytów w towarzystwie mego
przyjaciela Mike’a Millera. Jako nie-
zmordowany i zahartowany poszuki-
wacz Mike wydawa³ siê nieczu³y na
temperaturê poni¿ej zera. Mój apetyt na
rzeœk¹ pogodê znikn¹³ po czterech la-
tach na pustyni Sonora.

Pisanie wspomnienia o bliskim przy-
jacielu nie jest ³atwym ani przyjemnym
zadaniem; odwleka³em to przez parê
tygodni zastanawiaj¹c siê zw³aszcza,
jak móg³bym zacz¹æ opowieœæ. Macha-
j¹c wykrywaczem w prawo i w lewo
nad zamarzniêt¹ ziemi¹ uœwiadomi³em
sobie, ¿e bez Jima nie by³oby mnie tu
w³aœnie w tej chwili. To on zapozna³
mnie z Mike’m i innymi poszukiwacza-
mi meteorytów jak Ruben Garcia, Son-
ny Clary, Twink Monrad i Suzanne
Morrison oraz z wieloma innymi oso-
bami, które póŸniej towarzyszy³y mi
w poszukiwaniach. Gdyby nie Jim
i kr¹g jego przyjació³, którzy szybko
stali siê tak¿e mymi przyjació³mi, byæ
mo¿e nigdy nie opuœci³bym Nowego
Jorku, by zacz¹æ nowe ¿ycie w Arizo-
nie. Ostatecznie trudno by³o sobie wy-
obraziæ, ¿e ch³opiec, który wychowa³
siê w starym, wilgotnym Londynie i re-
gularnie wêdrowa³ przez Most Londyñ-
ski, po jego kostce wymytej szar¹ wod¹
deszczow¹, by odwiedziæ po szkole biu-
ro ojca, trafi w koñcu do Tucson.

Gdyby nie obietnica Jima, ¿e zdra-
dzi mi po³o¿enie tajnego, nowego ob-
szaru rozrzutu, nie do³¹czy³bym w 2004
roku do wyprawy, która zaowocowa³a
moim najlepszym artyku³em: „Lingua
Franconia: odcyfrowywanie meteory-
towego cmentarzyska Arizony” (Mete-
oryt, wrzesieñ, 2004). Nie zobaczy³bym
samotnego kamienio³omu zielonego
marmuru ukrytego w niewysokich gó-
rach ko³o Dragoon w po³udniowo-
wschodnim zak¹tku Arizony. Mój skal-

ny ogródek sk³ada siê teraz g³ównie
z kamieni w bia³e i ¿ó³tozielone paski,
które wraz z Jimem wytaszczyliœmy
z porzuconego wyrobiska i przywieŸ-
liœmy do domu przez wyschniête na-
mu³y i niemal niewidoczne drogi grun-
towe.

James D. Kriegh zmar³ 11 paŸdzier-
nika 2007 roku, krótko przed swymi 79
urodzinami. Urodzi³ siê w Kansas, ale
Arizona sta³a siê jego domem od lat
szeœædziesi¹tych. Jim by³ szczup³y, praw-
dopodobnie z powodu zami³owania do
biegów d³ugodystansowych w œrodko-
wym okresie swego ¿ycia, i zawsze ele-
gancko ubrany — nawet w terenie —
w filcowym kapeluszu i kraciastej ko-
szuli, które by³y jego znakiem rozpo-
znawczym. K³opoty z sercem zmusi³y
go w koñcu do zrezygnowania z biega-
nia, i pragn¹c pomóc przyjacielowi zna-
leŸæ nowe ujœcie dla jego energii, poszu-
kiwacz z³ota z Tucson, John Blennert
zaproponowa³ wspólne poszukiwania.
Podczas poszukiwania bry³ek z³ota
w hrabstwie Mohave, przypadkiem zna-
leŸli oni meteoryty — zwietrza³e chon-
dryty L4. Ten nowy meteoryt kamienny
zosta³ sklasyfikowany w Lunar and Pla-
netary Laboratory Uniwersytetu Arizoñ-
skiego w Tucson, otrzyma³ nazwê Gold
Basin, i przez dwa lata zespó³ Jima utrzy-
mywa³ znalezisko w tajemnicy skrupu-

latnie zapisuj¹c po³o¿enie ka¿dego zna-
leziska. Jim zaprosi³ do wspólnych po-
szukiwañ swoj¹ s¹siadkê Ingrid „Twink”
Monrad i tak powsta³a jedna z najlep-
szych ekip poszukiwawczych ostatnich
czasów. W wyniku ich pracy Gold Ba-
sin jest jednym z najlepiej opisanych ob-
szarów rozrzutu meteorytów w historii.

Publiczne og³oszenie o odkryciu
meteorytów Gold Basin nast¹pi³o do-
piero w 1998 roku. Akurat by³em
w drodze na doroczne targi w Tucson.
Uzna³em, ¿e opowieœæ Jima by³aby
materia³em na pierwszorzêdny artyku³
i nasza pierwsza krótka rozmowa od-
by³a siê z budki telefonicznej w miê-
dzynarodowym porcie lotniczym Mi-
dland/Odessa, gdy zadzwoni³em
z proœb¹ o wywiad. Jim chêtnie siê
zgodzi³ i mój partner ekspedycyjny,
Steve Arnold, zawióz³ mnie do domu
Jima tydzieñ póŸniej. Twink te¿ tam
by³a z wisiorkiem z Gold Basin. Obo-
je usiedli za wielkim biurkiem Jima,
opowiedzieli historiê odkrycia, poka-
zali swe znaleziska i nawet rozwinêli
tajn¹ mapê obszaru rozrzutu. Nastêp-
nego roku Twink powiedzia³a: „Jim
musia³ od razu ciebie polubiæ, ponie-
wa¿ nikomu tej mapy nie pokazywa³.”

Ten wywiad i wyprawa, która po nim
nast¹pi³a, zosta³y opisane w „Wielka
gor¹czka meteorytowa w Z³otym Ba-

(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 14 No. 1. Copyright © 2008 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Przekraczanie londyñskiego mostu
z Jimem Krieghem

Geoffrey Notkin

Fot. 1. Autor, Sonny Clary i Jim Kriegh w Nevadzie.
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senie,” (Meteoryt, czerwiec, 1998). Rok
póŸniej otrzymaliœmy ze Stevem pre-
sti¿owe zaproszenie, by do³¹czyæ do
Jima and Twink w ich obozowisku na
obszarze rozrzutu, i to zaowocowa³o
innym ulubionym artyku³em: „The
Midas Touch: A Return to Gold Basin,”
(Meteorite, sierpieñ 1999).

Potem po prostu zostaliœmy przyja-
ció³mi.

Jim powiedzia³ kiedyœ, ¿e gdyby nie
meteoryty, nie pozna³by ludzi takich jak
ja, i ¿e uwa¿a siê za szczêœciarza. Po-
chlebi³o mi to, poniewa¿ w rzeczywi-
stoœci by³o dok³adnie na odwrót, my
wszyscy uwa¿aliœmy, ¿e mamy szczê-
œcie, ¿e poznaliœmy jego. Nie zna³em
cz³owieka bardziej powszechnie szano-
wanego przez swych kolegów. Inna
podziwiana osoba z naszej bran¿y, Bob
Haag, zwierzy³a mi siê, ¿e „Jim by³
naszym admira³em,” i nigdy nie by³o
nikogo takiego, jak on.

Twink uwa¿a³a, ¿e zainteresowanie
Jima meteorytami dos³ownie uratowa³o
mu ¿ycie. Przeszed³ on szereg powa¿-
nych operacji serca i ruch na œwie¿ym
powietrzu zwi¹zany z poszukiwaniem
meteorytów z pewnoœci¹ pozwoli³ nam
cieszyæ siê jego towarzystwem prze te
dodatkowe lata.

Jim by³ pe³en niespodzianek. Jego
meteorytowi przyjaciele byli zdumieni
dowiaduj¹c siê, ¿e by³ on inicjatorem
utworzenia swego przybranego ro-
dzinnego miasta trochê na pó³noc od
Tucson i odt¹d by³ nazywany „Za³o-
¿ycielem Oro Valley.” Koledzy in¿y-
nierowie Jima byli zdumieni odkry-
ciem, ¿e by³o on s³ynnym obywatelem
meteorytowego œwiata, ¿e odkry³ ka-
mienie z kosmosu nieznane dot¹d na-

uce, i równie dobrze czu³ siê dyskutu-
j¹c z najwybitniejszymi badaczami, jak
kopi¹c w wyschniêtym korycie rzeki —
zawsze z jednym okiem otwartym na
grzechotniki. Wszyscy zazdroœciliœmy
trochê, ¿e on i Blennert byli doœwiad-
czonymi poszukiwaczami bry³ek z³ota
i mieli zarejestrowane z³otodajne dzia³-
ki w ca³ej Arizonie. A ju¿ ka¿dy by³
oszo³omiony wieœci¹, ¿e w m³odoœci
Jim by³ wschodz¹c¹ gwiazd¹ zawodo-
wego baseballu. Jim by³ tak¿e profeso-
rem uniwersytetu, ojcem i dziadkiem,
w³aœcicielem ulubionego psa i g³ów-
nym animatorem Towarzystwa Histo-
rycznego Oro Valley.

Jim jeŸdzi³ wszêdzie star¹ Toyot¹
4WD. Traktowa³ swój sprzêt z takim
samym szacunkiem jak ludzi i utrzy-
mywa³ ten samochód w takim samym
stanie czystoœci i funkcjonalnoœci jak
stary pistolet. Czêsto jeŸdzi³ sam w od-
ludne miejsca i zabiera³ zapasowy aku-
mulator i ³añcuch holowniczy, zapa-
sowe paski do wentylatora, mapy,
rezerwowy wykrywacz metalu i ka¿dy
rodzaj narzêdzia, jakiego móg³by po-
trzebowaæ poszukiwacz. „Ten dodatko-
wy akumulator nie raz mnie uratowa³,”
powiedzia³ mi. Skoñczy³o siê na tym,
¿e te¿ kupi³em Toyotê, poniewa¿ tak
du¿e wra¿enie zrobi³ na mnie sposób,
w jaki Jim manewrowa³ ni¹ w trudnym
terenie. By³ on znacznie lepszym tere-
nowym kierowc¹ ni¿ ja i kiedyœ musia³
wyci¹gaæ mój pojazd z rowu podczas
poszukiwañ Arizonitów — tajemnicze-
go szkliwa wulkanicznego mylonego
czasem z tektytami.

Jim nie p³aci³ nikomu za naprawy,
kiedy móg³ to lepiej zrobiæ sam. Wy-

mienia³ olej silnikowy w swych samo-
chodach, dobudowa³ skrzyd³o do swe-
go domu, wymieni³ dach, naprawi³
wadliwy wodoci¹g, testowa³ podejrza-
ne kamienie na zawartoœæ niklu, ci¹³
i polerowa³ p³ytki Gold Basin, oraz za-
projektowa³ i wydrukowa³ swój w³asny
Dziennik Poszukiwacza Meteorytów.
Robi³ nawet bi¿uteriê meteorytow¹ ze
srebra.

Gdy przeprowadzi³em siê do Tuc-
son, osiedli³em siê w pó³nocno-zachod-
niej dzielnicy, czêœciowo dlatego, ¿e
przyci¹gn¹³ mnie nieskomplikowany
styl domów pionierów na du¿ych dzia³-
kach, pe³nych mocnych, starych kak-
tusów i bêd¹cych domem dla przepió-
rów Gambela, pstrych dziêcio³ów Gila,
i sus³ów, a czêœciowo dlatego, ¿e Jim
i Monradowie mieszkali przy tej samej
ulicy. Gdy przyjecha³em, sam w dziw-
nym, nowym œwiecie, zwróci³em siê
do nich o wszelk¹ pomoc i radê. Gdy
spyta³em, jak dzia³a mokra ch³odnica
(konwekcyjna ch³odnica na dachu, po-
wszechna na terenach o ma³ej wilgot-
noœci) i do jakiej firmy powinienem
zadzwoniæ, by uruchomili moj¹, Jim
powiedzia³, „Zaraz bêdê.” Przyjecha³
z drabin¹ i wielk¹ torb¹ z narzêdziami
na skrzyni Toyoty. Wdrapaliœmy siê na
mój gor¹cy, pokryty smo³¹ dach, œci¹-
gnêliœmy ch³odnicê na dó³ i uruchomi-
liœmy j¹ b³yskawicznie. Jim móg³ na-
prawiæ niemal wszystko.

Ceremonia pogrzebowa odby³a siê
w parku, nazwanym na czeœæ Jima, któ-
ry le¿y dok³adnie naprzeciw jego domu.
Miar¹ szacunku, jakim cieszy³ siê Jim,
by³o to, ¿e ceremoniê prowadzi³ bur-
mistrz Oro Valley. Miejscowi policjan-

Fot. 2. Jim Kriegh w Gold Basin.

Fot. 3. Jim Kriegh i autor na tylnej klapie Toyoty 4WD Jima we Franconii.
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ci i stra¿acy utworzyli barwn¹ stra¿,
a umundurowany kobziarz zagra³
„Amazing Grace.” Przyby³o chyba ze
sto osób i by³ to tak piêkny, s³oneczny
dzieñ, jakiego ka¿dy móg³by sobie
¿yczyæ.

Ró¿norodnoœæ goœci ¿egnaj¹cych
Jima odzwierciedla³a wielorakie obli-
cza jego ¿ycia: politycy, in¿ynierowie,
poszukiwacze, dziennikarze, muzycy,
naukowcy i cz³onkowie rodziny usie-
dli razem w cieniu i s³uchali wspomnieñ
tych, którzy znali go najlepiej.

By³em ostatni¹ osob¹ przemawia-
j¹c¹ na pogrzebie. „Jestem jednym
z tych facetów od meteorytów,” powie-
dzia³em, co wywo³a³o trochê delikat-
nego œmiechu. „Meteoryty s¹ cenne
i bardzo trudne do znalezienia, a my je-
steœmy zakonspirowanym gronem.”

Z wyj¹tkiem Jima.
Opowiedzia³em, jak by³ zawsze go-

tów pomagaæ zarówno amatorom jak
i akademikom, jak chêtnie dzieli³ siê in-
formacjami i umiejêtnoœciami. Podczas
mej pierwszej wizyty w jego domu Jim
zabra³ mnie przed dom i pokaza³ do-
k³adnie, jak mam wyskalowaæ wykry-
wacz, abym mia³ najwiêksz¹ szansê
powodzenia na obszarze rozrzutu Gold
Basin. Poszukiwacze meteorytów tego
nie robi¹. Zatrzymuj¹ swe sposoby i se-
krety dla siebie. Wiele osób siedz¹cych
przede mn¹ w tym zgromadzeniu zna-
laz³o swój pierwszy meteoryt i nauczy-
³o siê sposobów szukania w³aœnie dziê-
ki ¿yczliwoœci i otwartoœci Jima.

Przypomnia³em tak¿e anegdotê z dru-
giej wyprawy do Gold Basin. By³a po-
³owa lutego, zaraz po dorocznych tar-
gach w Tucson. Steve wraz ze mn¹
szykowa³ siê do pierwszego naszego
pe³nego dnia w terenie, a Jim udziela³
nam przestróg — rozwa¿nie i zdecydo-
wanie, bo taki ju¿ by³ — by chodziæ
ostro¿nie, bo s¹ grzechotniki, i by zabraæ
du¿o wody. Œmiaæ mi siê chcia³o, bo
pomyœla³em, ¿e to zabawne, ¿e ten po-
nad siedemdziesiêcioletni mê¿czyzna,
prawie dwa razy starszy ode mnie, mówi
mi, ¿e nie ma czym siê przejmowaæ.

Ochota do œmiechu przesz³a mi
w porze lunchu, gdy wraz z muskular-
nym i krzepkim Steve Arnoldem pa-
dliœmy w cieniu samochodu Jima. Po-
³o¿y³em na g³owie mokry rêcznik
i marzy³em o zimnej wodzie sodowej,
gdy na szczycie pobliskiego pagórka
zmaterializowa³ siê Jim. Szed³ szybko
i zwinnie po grzbiecie wzniesienia,
machaj¹c bez wysi³ku swym Goldma-

sterem III, a za nim truchta³ jego szczê-
œliwy pies Kristy. Zszed³ do nas i po-
wiedzia³ z lekk¹ dezaprobat¹: „Co wy,
ch³opcy ju¿ jesteœcie zmêczeni?” Poka-
za³ nam od niechcenia piêkny, ca³ko-
wity, wa¿¹cy ze 200 g meteoryt i po³o-
¿y³ mi go na rêce. „To znalaz³em zaraz
niedaleko na zboczu tego wzniesienia.”

Nigdy nie mog³em dotrzymaæ kroku
Jimowi i tak w³aœnie lubiê go wspomi-
naæ, wêdruj¹cego ¿wawo z w¹wozu na
zbocze wzgórza, z czarnymi s³uchaw-
kami na kapeluszu z w¹skim rondem,
zatrzymuj¹cego siê tu i tam, by dorzu-
ciæ jeszcze jeden meteoryt do p³ócien-
nego woreczka umocowanego u pasa.

Zawsze mnie ciekawi³o, dlaczego
jakiœ spekulant zakupi³ Most Londyñski,
który zna³em jako dziecko, i przetrans-
portowa³ go, kamieñ po kamieniu, przez
Ocean Atlantycki do Arizony. Wyobra-

¿a³em sobie smêtn¹, star¹ budowlê, za-
niedban¹, niezauwa¿an¹ i prawdopo-
dobnie popadaj¹c¹ w ruinê gdzieœ na
zapylonym odludziu. Gdy wiêc w po-
wrotnej drodze z Franconii Jim spyta³,
czy chcia³bym zatrzymaæ siê w mieœcie
Lake Havasu, by zobaczyæ ten most,
omal nie powiedzia³em nie. Ale nigdzie
nam siê nie spieszy³o i by³em trochê cie-
kawy, co sta³o siê z budowl¹, któr¹ tak
dobrze zna³em jako dziecko.

WyobraŸcie sobie moje zaskoczenie,
gdy zobaczy³em go, wcale nie zaniedba-
nego, ale tworz¹cego majestatyczny ³uk
nad turkusowo-niebieskim sztucznym
jeziorkiem, z londyñsk¹ budk¹ telefo-
niczn¹ i piêtrowym autobusem do kom-
pletu. Pod nim p³ywa³y spacerowe ³ódki
i by³a to ca³kiem idylliczna sceneria. Jak
bardzo dziwne by³o spacerowanie znów
po tej wyœlizganej kostce, ale pod pe³-

Fot. 4. Jim Kriegh ko³o Holbrook.

Fot. 5. Jim Kriegh i autor we Franconii.
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nym s³oñcem Arizony zamiast londyñ-
skiej m¿awki.

Stanêliœmy prawie na œrodku, zro-
biliœmy kilka zdjêæ i cieszyliœmy siê
chwil¹.

„Musisz byæ jednym z bardzo nie-
wielu ludzi, którzy przechodzili przez
ten most na obu kontynentach,” zauwa-
¿y³ Jim.

To by³a tylko jeszcze jedna rzecz,
która by mnie ominê³a, gdyby nie Jim.
Dziêki za wszystko. Bêdzie nam Cie-
bie brakowa³o.

Geoffrey Notkin urodzi³ siê w Nowym
Jorku, wychowywa³ w Londynie, w An-
glii, a obecnie mieszka w Tucson, w Ari-
zonie z jednym cudacznym kotem i bez
dzieci. Od ponad dziesiêciu lat aktyw-
nie anga¿uje siê w poszukiwania mete-
orytów. Jest pisarzem popularno-na-
ukowym i fotografem, a ponadto
w³aœcicielem firmy Stanegate Studios,

Fot. 6. Jim Kriegh stoj¹cy na Moœcie Londyñskim w mieœcie Lake Havasu.

projektuj¹cej grafikê i strony interne-
towe, która specjalizuje siê w projek-
tach przyrodniczych. Obecnie pracuje

Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego
Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

Wystawa przygotowana na Noc Muzeów, 16/17 maja 2008 r.

Prof. dr hab. Andrzej Manecki i twórczyni wystawy mgr Barbara Kie-
tliñska-Michalik gotowi do oficjalnego otwarcia.

O godz. 17 prof. dr hab. Andrzej Manecki przeci¹³ wstê-
gê otwieraj¹c wystawê dla zaproszonych goœci. By³a

to pora na rozmowy i spokojne ogl¹danie okazów. O godz.
19, gdy ochrona zajê³a stanowiska, otwarto drzwi i do sali
wla³a siê rzeka ludzi. Do godz. 1 w nocy wystawê obejrza³o

Pere³ki wystawy: Morasko z 1914 r. i Imilac od Domeyki. Mo¿na by³o
dotykaæ i robiæ pami¹tkowe fotki.

nad ksi¹¿k¹ o swych przygodach jako
poszukiwacza meteorytów.

Email: geoking@notkin.net

Zadeptywanie sali wystawowej.

blisko 3000 osób, których nie zniechêci³a nawet burza z ulew-
nym deszczem. Wystawie towarzyszy³y prelekcje Mariusza
Paszkowskiego, Andrzeja S. Pilskiego i Krzysztofa Sochy
oraz film o Morasku. Wiêcej zobaczyæ mo¿na na stronie:
http://www.ing.pan.pl/muzeum/noc_2008-gal.htm
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Doroczna konferencja Meteori-
tical Society odbywa³a siê
w Marriott Starr Pass Hotel

w Tucson od 13 do 17 sierpnia 2007
roku. Mi³o by³o, ¿e dla uczestników
konferencji cena wynosi³a $89 wobec
$200, które p³aci siê normalnie.

Dla tych, którzy zdecydowali siê
przyjechaæ wczeœniej, znani naukowcy
Randy Korotev i Timothy Jull, szef
Lokalnego Komitetu Organizacyjnego,
poprowadzili wycieczkê „Ptaki Po³u-
dniowej Arizony” do rezerwatu Pata-
gonia-Sonoita Creek w po³udniowej
Arizonie. Wraz z nimi, w tym niefor-
malnym, nie zwi¹zanym z tematem oto-
czeniu, mog³em wraz z ¿on¹ Dawn od-
pocz¹æ i cieszyæ siê z kontaktu ze
œwiatem ptaków.

Poniedzia³kowy, poranny program
przyniós³ pierwszy z szeregu konflik-
tów zainteresowañ, poniewa¿ musia³em
wybieraæ miêdzy tematami „Chronolo-
gia m³odego Uk³adu S³onecznego”,
a „Krater Meteorowy i inne zderze-
nia”. O moim wyborze zdecydowa³
fakt, ¿e referuj¹c¹ by³a Carolyn Sho-
emaker. Nagrod¹ by³ dla mnie barw-
ny, uzupe³niony slajdami i anegdota-
mi, opis jej starañ wraz z Gene,
w latach piêædziesi¹tych, by zebraæ
wystarczaj¹co du¿o danych na po-
twierdzenie impaktowej genezy ari-
zoñskiego klasycznego krateru.

Nastêpnie opowiedzia³a ona, ilu-
struj¹c zdjêciami, o d³ugich podró¿ach
z Gene’m przez australijski busz, gdzie
potwierdzili oni impaktowe pochodze-
nie wielu podejrzanych struktur, du-
¿ych i ma³ych, na ca³ym kontynencie.
Wspominaj¹c pokrótce wizytê w kra-
terze Ries w Bawarii opowiedzia³a, jak
rozpoznali impaktowe pochodzenie
kamiennych bloków, z których zbudo-
wano katedrê, pochodz¹cych z kamie-
nio³omów na terenie krateru. Uda³o im
siê wiêc wówczas zidentyfikowaæ
miejsce zderzenia na niespotykan¹
dot¹d skalê.

Nastêpnie przesz³a do wspomnieñ,
jak Gene wraz z ni¹ prowadzi³ wyprawê
podczas konferencji Meteoritical Society

w Australii. Razem z oko³o 50 cz³onka-
mi Meteoritical Society przemierzyli oni
3000 kilometrów przez rozleg³y konty-
nent australijski, czasem wynajêtym au-
tokarem, czêsto pieszo — nie raz wy-
ci¹gaj¹c i pchaj¹c pojazd, który zakopa³
siê w piachu. Odwiedzili tam prawie
wszystkie struktury uderzeniowe, które

ona i Gene udokumentowali podczas ich
pionierskich prac w latach siedemdzie-
si¹tych XX w. Niektórzy cz³onkowie tej
terenowej epopei dzielili siê póŸniej oso-
bistymi wspomnieniami z tej wyprawy
siedz¹c przy naszym stole podczas ban-
kietu Meteoritical Society w dalszej czê-
œci tygodnia.

(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 14 No. 1. Copyright © 2008 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Siedemdziesi¹ta doroczna konferencja
Meteoritical Society, Tucson, Arizona

Jerry Flaherty

Fot. 1. Anne Black, Tim Swindle i Larry Lebofsky przed orientowanym, 126 kg Campo del Cielo
Marvina Kilgore’a. Zdjêcia z konferencji Meteoritical Society udostêpni³ uprzejmie Geoffrey
Notkin.

Fot. 2. Philip Mani i Marvin Kilgore przed gablot¹ z meteorytami. Ta wystawa, zrobiona przez
Marvina Kilgore’a, zawiera³a meteoryty od czterech kolekcjonerów i by³a najwiêkszym dotych-
czas zbiorem meteorytów ksiê¿ycowych i marsjañskich.
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Nastêpnie Howard Plotkin przesta-
wi³ „Wniosek Harveya Niningera
z 1948 roku o znacjonalizowanie Kra-
teru Meteorowego” omawiaj¹c niepo-
rozumienia miêdzy Lapazem, Leonar-
dem i Niningerem, co doprowadzi³o
niestety do rezygnacji tego ostatniego
z cz³onkostwa w Towarzystwie, w któ-
rego utworzeniu mia³ znaczny udzia³.

Poniedzia³kowe popo³udnie by³o
kompromisem miêdzy dwiema specjal-
nymi sesjami: „Osi¹gniêcia i postêpy
w badaniu kosmogenicznych radionukli-
dów” oraz „Py³ przedplanetarny,” które
sta³y siê doskona³ym wprowadzeniem
do wtorkowej sesji, „Niskotemperaturo-
we procesy na cia³ach macierzystych.”
Zwabi³a mnie jednak sesja zatytu³owa-
na „Ksiê¿yc” kusz¹c¹ prezentacj¹ Ran-
dy Koroteva „Czy mamy meteoryty
z Basenu Aitkena na po³udniowym bie-
gunie Ksiê¿yca?” oraz referatem „Lito-
logia skorupy z niewidocznej strony
Ksiê¿yca”, który zaprezentowa³ T. Arai.
Po lunchu wybór sta³ siê jeszcze trud-
niejszy, poniewa¿ sesja, „Chondry i ich
powstawanie”, któr¹ prowadzi³a Moni-
ca Grady, konkurowa³a z „Powstawanie
kraterów uderzeniowych na Ziemi i poza
ni¹” z Dr Davidem Kringiem.

Pierwsza z dwóch sesji plakatowych
odbywa³a siê we wtorkowy wieczór
w nieformalnej atmosferze z inspiruj¹-
cymi prezentacjami. We œrodê wraz
z ma³¹ grup¹ uczestników konferencji
odwiedzi³em wraz z Dawn Lunar and
Planetary Laboratory i Flandrau Scien-
ce Center na Uniwersytecie Arizoñskim.
¯a³owa³em tylko, ¿e zapomnia³em za-
braæ folder wype³niony zdjêciami ze

Space Imagery Center, w³¹cznie z paro-
ma zdjêciami super HiRISE (High Re-
solution Imaging Science Experiment).
G³ówn¹ atrakcj¹ œrody by³ Peter Smith,
g³ówny badacz misji Phoenix, który za-
prezentowa³ nam najnowsze informacje.
To i bankiet w Pima Air and Space Mu-
seum przenios³y nas do drugiej po³owy
konferencji.

Czwartek nie przyniós³ ulgi jeœli cho-
dzi o koniecznoœæ dokonywania wybo-
ru miêdzy tematami sesji: „Meteoryty
a planety ziemskie” kontra „Ska³y
z Marsa” prowadzone przez M. Grady i
J. Jonesa, oraz „Ziarna przeds³oneczne”
po po³udniu. Na koniec pi¹tkowa sesja
poœwiêcona „Zdyferencjowanym mete-
orytom” zawiera³a sporo ciekawych pre-
zentacji: „Wysuszone szkliwo w Uk³a-

dzie S³onecznym: kulki szk³a w howar-
dytach,” oraz „Zwi¹zki pallasytów g³ów-
nej grupy z meteorytami ¿elaznymi
IIIAB.” W sesji „Planetoidy i komety”
by³y takie referaty jak: „Daubreelit i tro-
ilit jako Ÿród³o magnetyzmu komety
i ma³ego cia³a w zimnym œrodowisku”
oraz „Ogniotrwa³e inkluzje w niezwy-
k³ym chondrycie wêglistym NWA 1465.”
Te referaty by³y nie z tego œwiata!

Jednak najwiêksza atrakcja dla
Dawn i dla mnie nadesz³a w sobotê
o 7:30, gdy dwa autokary z 71 uczest-
nikami konferencji wyruszy³y do kanio-
nu Walnut Creek i Krateru Meteorowe-
go ze znakomitymi przewodnikami
w osobach dr Timothy Julla i Davida
Kringa. Nastêpnego dnia trafiliœmy do
kratery Sunset, pochodzenia wulkanicz-
nego i na koniec do Wielkiego Kanio-
nu. Dla tych, którzy znaj¹ dr Davida
Kringa, zbêdne s¹ komentarze o jego
nieprawdopodobnej wiedzy i umiejêt-
noœci jej przekazywania. Dla tych, któ-
rzy nie mieli tej przyjemnoœci, ta skrom-
na, chodz¹ca „encyklopedia geologii”
przekracza mo¿liwoœci ich wyobraŸni.
Mieliœmy szczêœcie byæ czêœci¹ tego
bractwa pod jego opiek¹.

W Walnut Creek analizowaliœmy
budowê geologiczn¹ i ogl¹daliœmy
mieszkania w urwisku zbudowane
prawdopodobnie w odpowiedzi na
erupcjê w roku 1100 w kraterze Sunset
Crater i wynik³ej st¹d koniecznoœci
obrony swych siedzib przez miejsco-
wych przez przybyszami, którzy zjawili
siê po tej naturalnej katastrofie.

Meteoritical Society mia³o pe³niê
w³adzy w Kraterze Barringera. Po 33

Fot. 3. Wystawa podboju kosmosu firmy Lockheed Martin.

Fot. 4. Terry Boswell i Ted Bunch przed plakatem Teda.
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latach Towarzystwo odwiedzi³o krater
ponownie i dosta³o pozwolenie na zej-
œcie na jego dno, na zatrzymanie siê
w po³owie drogi by obejrzeæ stopion¹
brekcjê, wejœcie na przeciwleg³e zbo-
cze, by patrzeæ ze zgroz¹ na „zawias”
opisany w „Przewodniku geologicznym
po Kraterze Meteorowym w Arizonie”
Shoemakera, i na koniec wspiêcie siê
na krawêdŸ, gdzie zosta³y wyrzucone
z krateru najwiêksze g³azy. Potem Bar-
ringerowie poczêstowali grupê ¿eber-
kami i kurczakiem z ro¿na.

Wizyta w Kraterze Sunset w zdol-
nych rêkach dr Kringa by³a najbardziej
dramatyczna, poniewa¿ staliœmy w cie-
niu niegdyœ góruj¹cego wulkanu tarczo-
wego i przeszliœmy kawa³ek po polu
lawy blokowej, która wytworzy³a jeden
z setek sto¿ków wulkanicznych (na-
miastka Islandii i Hawajów).

Oczywiœcie póŸniej tego samego
dnia punktem kulminacyjnym, a mo¿e
bardziej ukoronowaniem wyprawy,
by³o przewodnictwo dr Kringa po Wiel-
kim Kanionie, podsumowuj¹ce wiêksz¹
czêœæ geologii wczeœniejszych przy-
stanków, ale oczywiœcie na znacznie
wiêksz¹ skalê. Dla samych tych wycie-
czek warto by³o uczestniczyæ w 70-tej
konferencji Meteoritical Society; ca³a
reszta by³a dodatkowym zyskiem.

Jako zagorza³y przyrodnik, to ¿e te
zdarzenia odcisnê³y siê tak bardzo
w mym umyœle, zawdziêczam dr Timo-
thy Jullowi i dr Davidowi Kringowi oraz
wielu wybitnym naukowcom i profesjo-
nalistom, których mia³em zaszczyt spo-
tkaæ w wyniku przybycia na konferen-
cjê Meteoritical Society.

Email: grf2@verizon.net

Jerry Flaherty s³u¿y³ w marynarce
Stanów Zjednoczonych w latach 1954–
1957. Potem w Iona college by³ nauczy-
cielem, g³ównie poziomu podstawowe-
go. Interesuje go bardzo ca³a przyroda
z przewag¹ geologii i astronomii. Pra-

Fot. 5. Dave Kring prowadz¹cy wycieczkê po krawêdzi Krateru Meteorowego.

Fot. 6. Autor odpoczywaj¹cy na brzegu Krateru Meteorowego.

cuje jako przyrodnik w ró¿nych parkach
stanu Massachusetts, oraz w Massachu-
setts Audubon Society i Appalachian
Mountain Club.

Po raz pierwszy dowiedzia³ siê, ¿e
meteoryty mo¿na kupiæ 20 lat temu, gdy
kolega interesuj¹cy siê astronomi¹ po-
kaza³ jeden, ale na zakup zdecydowa³
siê dopiero piêæ lat temu. Teraz ma ko-
lekcjê interesuj¹cych mikrookazów
i p³ytek cienkich, a tak¿e skromny zbiór

bardziej pokaŸnych okazów. Do Mete-
oritical Society wst¹pi³ trzy lata temu
staraj¹c siê powiêkszyæ sw¹ wiedzê, ale
wci¹¿ przyznaje, ¿e wiêkszoœæ z tego,
co czyta, nie utrwala siê w takim stop-
niu, jakby pragn¹³. Siedemdziesi¹ta
konferencja Meteoritical Society rzu-
ci³a œwiat³o na wiele sekretów strze-
¿onych przez meteoryty. Paradoksal-
nie to œwiat³o wyeksponowa³o s³aboœci
naszej wiedzy.

Zapraszamy
na Piknik Meteorytowy

i XII Ogólnopolski Zlot Mi³oœników Astronomii
do oœrodka Przystanek Kawêczynek, niedaleko Zamoœcia i... Guciowa.

Piknik odbêdzie siê we czwartek, 21 sierpnia, zasadniczo miêdzy 12 a 14.

Meteoryciarzy, którzy chc¹ przyjechaæ tylko na piknik, prosimy o zg³aszanie
chêci uczestnictwa do Andrzeja S. Pilskiego: aspmet@wp.pl, albo skr. poczt.
6, 14-530 Frombork.

Mi³oœników meteorytów i astronomii prosimy o zg³aszanie udzia³u w OZMA
do Andrzeja Rzemieniaka: doorsiarz@tlen.pl.

Szczegó³owe informacje na stronie: http://www.przystanekroztocze.com.pl/
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Celem tego artyku³u jest pomóc
poszukiwaczom meteorytów
zidentyfikowaæ nieznane ska-

³y lub niesklasyfikowane meteoryty w
terenie. Proszê siê nie obawiaæ, ten ar-
tyku³ nie zawiera ¿adnej trudnej tech-
niki ani wy¿szej matematyki; jest on
przeznaczony dla ogó³u czytelników.

Jak u¿ywaæ SM30
Otrzyma³em poczt¹ ma³e pude³ko

zawieraj¹ce nastêpuj¹ce elementy:
— Licz¹cy oko³o 50 stron podrêcznik
w jêzyku angielskim, doœæ przejrzysty,
z licznymi czarno-bia³ymi rysunkami
i wykresami.
— P³ytkê CD z opartym na Windows
oprogramowaniem do wprowadzania
danych.
— Kabel szeregowy RS232, z gniazd-
kiem.
— Pokrowiec z imitacji skóry do no-
szenia SM30 u pasa
— Odporne na uderzenia plastykowe
pude³ko do wo¿enia SM30 na najdal-
sze wyprawy w najbardziej niedostêp-
ne tereny
— I oczywiœcie SM30, bardzo lekki
(tylko oko³o 180 g) wielkoœci mniej
wiêcej pude³ka papierosów.

Najpierw ma³y problem. Kabel nie
nadaje siê do stosowania w najnow-
szych PC. Bez trudu znalaz³em w in-
ternecie za zaledwie kilka euro adapter
zmieniaj¹cy go we wtyk USB.

Trzeba zaplanowaæ zabieranie na
wyprawy w teren laptopa z Excelem,
albo palmtopa z arkuszem kalkulacyj-
nym kompatybilnym z Excelem i bar-
dzo dok³adn¹ wagê.

Na SM30 s¹ tylko trzy guziki i ob-
s³uguj¹ one wszystkie funkcje. Lewy
jest u¿ywany do wy³¹czania SM30 i do
robienia ka¿dego pomiaru. Œrodkowy
guzik jest do w³¹czania SM30 i wpro-
wadza ka¿dy pomiar do jednej z 250
komórek dostêpnych na arkuszu.
Wreszcie guzik po prawej jest u¿ywa-
ny do poruszania siê wœród komórek,
by wybraæ, gdzie umieœciæ pomiary,
oraz do usuwania zawartoœci komór-
ki; jest on tak¿e u¿ywany do bardziej

zaawansowanych funkcji, takich jak
zmiana trybu pomiaru. Pod tymi guzi-
kami jest ma³y ekran LCD z czterocy-
frow¹ liczb¹, dlatego mierzone warto-
œci trzeba mno¿yæ przez 10–3 by
otrzymaæ poprawn¹ wartoœæ Sl. Gniaz-
do do kabla wysy³aj¹cego pomiary do
PC jest z prawej strony SM30. Po dru-
giej stronie znajduje siê miejsce na
dwie guzikowe baterie 3V; daj¹ one
maksymalnie 80 godzin autonomii.
Niektóre funkcje s¹ sygnalizowane
brzêczykiem.

Zanim zaczniemy go u¿ywaæ, przyj-
rzyjmy siê podstawom funkcjonowania
SM30. Ocena podatnoœci magnetycz-
nej log (X) jest nieniszcz¹c¹ metod¹
pozwalaj¹c¹ odró¿niæ meteoryty od
ziemskich ska³ poprzez pomiar iloœci
magnetycznych minera³ów w skale.
W zasadzie pozwala to unikn¹æ ko-
niecznoœci przeciêcia okazu, aby móc
go sklasyfikowaæ. Rachunek wykorzy-
stuj¹cy wynik pomiaru SM30, ciê¿ar
w³aœciwy okazu, jego masê i objêtoœæ
da nam wartoœæ log (X). Jeœli ta war-
toœæ jest bardzo bliska 2, to okaz jest
ziemsk¹ ska³¹ — osadow¹, metamor-
ficzn¹ lub magmow¹. Ziemskie grani-
ty maj¹ wartoœæ log (X) miêdzy 1,5
i prawie 3. Ska³y wulkaniczne maj¹

wartoœæ log (X) od 2,5 do 4, ale ich ce-
chy fizyczne pozwalaj¹ ³atwo odró¿niæ
je od meteorytów. Jeœli chodzi o mete-
oryty, dla achondrytów wartoœci log (X)
bêd¹ miêdzy 2 a 5,8; dla chondrytów
bêd¹ miêdzy 3 a 5,5. Najbardziej typo-
we wartoœci log (X) mo¿na znaleŸæ na
wykresie poni¿ej, skopiowane z pracy
Folco et al. z 2006 r. Wartoœæ log (X)
wyra¿a siê w 10–9 m3 kg–1.

Jako przyk³ad u¿ywania SM30 i aby
pokazaæ, jak mo¿e on pomóc poszuki-
waczom meteorytów, przetestowa³em
SM30 na dwóch meteorytach kamien-
nych z mojej kolekcji, najpierw na oka-
zie z obserwowanego spadku, a potem
na niesklasyfikowanym meteorycie —
sytuacja bardziej typowa dla pracy w te-
renie. Przetestowa³em tak¿e kilkanaœcie
pseudometeorytów. SM30 ma 6 trybów
pracy, ale wybra³em u¿ywanie tylko try-
bu A, najprostszego.

Jest BARDZO wa¿ne, aby pamiê-
taæ, ¿e SM30 mo¿e mierzyæ tylko po-
datnoœæ magnetyczn¹ chondrytów,
achondrytów i ziemskich kamieni. Na-
le¿y unikaæ meteorytów ¿elaznych i ¿e-
lazno-kamiennych. Ponadto wietrzenie
meteorytów powoduje zmniejszanie siê
ich podatnoœci magnetycznej, poniewa¿
metal utlenia siê.

(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 14 No. 1. Copyright © 2008 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Identyfikowanie meteorytów w terenie
przy pomocy SM30

Pierre-Marie Pelé

Fot. 1. Elementy otrzymane w pude³ku
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Test na obserwowanym
spadku

Do pierwszego testu wybra³em
g³ówna masê Villalbeto de la Peña,
chondrytu L6, który spad³ w styczniu
2004 r. w Hiszpanii. Zrobi³em pierw-
szy pomiar umieszczaj¹c na kilka chwil
SM30 na najbardziej p³askim boku
meteorytu, a potem zrobi³em drugi po-
miar trzymaj¹c SM30 oko³o 10 cm po-
nad powierzchni¹ meteorytu (bardzo
wa¿ne!). Ka¿dy mo¿e to ³atwo zrobiæ.
Najpierw umieszcza siê SM30 na p³a-
skim boku meteorytu na kilka sekund
i naciska lewy guzik, potem odsuwa siê
SM30 o oko³o 10 cm i znów naciska
lewy guzik. Po kilku sekundach na ekra-
nie pojawia siê wartoœæ, w tym przy-
padku 97,3 × 10–3 SI. Po krótkich obli-
czeniach na laptopie otrzyma³em
wartoœæ log (X) = 4,65, ni¿sz¹ od naj-
ni¿szej wartoœci dla chondrytów L. Zro-
bi³em pomiar jeszcze dwukrotnie na
ró¿nych bokach meteorytów i uzyska-
³em nastêpuj¹ce wartoœci: 117 × 10–3 SI
i 124 x 10–3 SI. W rezultacie po obli-
czeniach otrzyma³em wartoœci log (X)
= 4,72 i 4,76. Zaleca siê wiêc powtó-
rzenie pomiaru kilkakrotnie wykorzy-
stuj¹c ró¿ne powierzchnie okazu, jak
najbardziej p³askie, aby otrzymaæ œred-
ni¹ wartoœæ log (X). W tym przypadku
wartoœci pokazuj¹ wyraŸnie, ¿e okaz
jest chondrytem L, ale nie mo¿emy
stwierdziæ, czy jest to L4, 5, czy 6.

Test na niesklasyfikowanym
meteorycie

Nastêpnie postanowi³em zbadaæ nie-
sklasyfikowany meteoryt, który wygl¹-

da³ mi na achondryt: doœæ typowa sko-
rupa obtopieniowa, brak przyci¹gania
magnesu. Uzyska³em bardzo ma³¹ war-
toœæ 0,92×10–3 SI. Przy wadze tego oka-
zu 97 g i ciê¿arze w³aœciwym 3,3 (ten
œredni ciê¿ar w³aœciwy mo¿na wyko-
rzystywaæ do wszystkich niesklasyfiko-
wanych meteorytów, chondrytów
i achondrytów), uzyska³em po drugim
pomiarze i obliczeniach, œredni¹ war-
toœæ log (X) = 2,85. Wynik ten lokuje
okaz wyraŸnie w przedziale dla eukry-
tów, angrytów, diogenitów, marsjañ-
skich i ksiê¿ycowych. PóŸniej przeci¹-
³em okaz i stwierdzi³em, ¿e mam
eukryt. Test zakoñczy³ siê wiêc powo-
dzeniem.

Jak wyznaczyæ wartoœæ log
(X) okazu

Trzeba zrobiæ dwa lub
trzy pomiary SM30 na
ró¿nych bokach okazu i
zapisaæ wartoœci pokazy-
wane na ekranie LCD.
Potem trzeba przejœæ do
arkusza kalkulacyjnego
Excel, SM30.xls, który
mo¿na œci¹gn¹æ ze stro-
ny http://www.meteor-
c e n t e r . c o m / s m 3 0 /
sm30.xls. Ten arkusz kal-
kulacyjny przygotowa³
J. Gattacceca z organiza-
cji CEREGE.

W kolumnie oznaczo-
nej „MO” trzeba wpisaæ
wartoœæ odczytan¹ na
ekranie SM30 po pomia-
rze. W kolumnie ozna-

czonej „Mass” trzeba wpisaæ wagê oka-
zu w gramach. Jeœli okaz jest sklasyfi-
kowany, to w kolumnie oznaczonej
„density” trzeba wpisaæ gêstoœæ z Ta-
beli 1. Jeœli jest to niesklasyfikowany
meteoryt, albo kamieñ nieznanego
typu, trzeba wpisaæ œredni¹ gêstoœæ 3,3.
Wartoœæ log (X) oblicza siê automa-
tycznie. Wystarczy tylko porównaæ j¹
z wykresem (fot. 3), by dowiedzieæ siê,
jaki rodzaj ska³y lub meteorytu mamy
w rêku.

Wniosek
SM30 jest praktycznym przyrz¹dem

mog¹cym daæ poszukiwaczowi mete-
orytów wstêpn¹ wskazówkê odnoœnie
klasyfikacji meteorytu. Zosta³ on wy-
próbowany w wielu miejscach, w szcze-
gólnoœci na Antarktydzie, ale pomiar
podatnoœci magnetycznej kamieni ma
pewne ograniczenia; dlatego precyzyj-
ne okreœlenie typu meteorytu nie mo¿e
byæ zrobione bez bardziej szczegó³owej
analizy w laboratorium; szczególnie do-
tyczy to achondrytów i chondrytów wê-
glistych, poniewa¿ ich wartoœci log (X)
nak³adaj¹ siê. Przyrz¹d ten mo¿e jed-
nak pomóc odnaleŸæ stare, zwietrza³e
chondryty w stercie magnetycznych,
pustynnych kamieni, gdy nie ma mo¿-
liwoœci ich przeciêcia — na przyk³ad
podczas targów minera³ów. Jego cena
jest rozs¹dna (oko³o 1500 euro) i mo¿e
on s³u¿yæ latami — moim zdaniem
op³acalna inwestycja. Po wiêcej infor-
macji i aby zamówiæ SM30, proszê
odwiedziæ stronê czeskiego producen-
ta: http://www.zhinstruments.cz.

Chcia³bym tak¿e poleciæ opracowa-
nie opublikowane przez Pierre Rochet-

Fot. 2. Wygl¹d SM 30 z bliska

Fot. 3. Wykres log (X) dla ró¿nych meteorytów i ziemskich ska³.
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Ile¿to w kraju naszym zjawisk przy-
rodzenia; ile wypadków lub czy-
nów, wa¿noœci¹ znakomitych, albo

chwa³ê i po¿ytek narodowi przynieœæ
mog¹cych; ile pami¹tek cnót obywatel-
skich, chwa³y domów; posz³o w niepa-
miêæ i zaginê³o zupe³nie, jedynie dla
tego, ¿e wiadomoœæ o nich nie sta³a siê
powszechnieysz¹. Z ciekawoœci¹ nie
raz czytamy doniesienia, o spó³cze-
snych rzeczach, mniey zwyczaynych,
z obcych krajów odbierane: dziwimy
siê, ¿e nic podobnego u nas siê nie zda-
rza; z ciê¿koœci¹ nawet niekiedy przy-
puszczamy rzetelnoœæ tych zdarzeñ;
a wszystkiego tego g³ówn¹ przyczyn¹:
¿e cudzoziemcy o swoich wypadkach
wiadomoœæ daj¹, i pamiêæ zachowaæ
staraj¹ siê; a my swoje, jakoby niegod-
ne œwiata, dobrowolnie ukrywamy.
Kray, dwóch mórz dotykaj¹cy, znako-
mitémi i mnogiémi rzekami przer¿niê-

ty; w niektórych mieyscach tak od-
dzieln¹ postaæ maj¹cy, ¿e siê na ca³ey
kuli ziemskiey podobna nie znayduje;
p³ody przyrodzenia, ró¿ne pod³ug w³a-
snoœci klimatu, na przestrzeni wiêcey
ni¿ dwudziestu tysiêcy mil kwadrato-
wych, rozmaite mieyscowe odmiany
maj¹cego; obyczaje mieszkañców,
sam¹ mow¹ (œciœle bior¹c) znacznie siê
ró¿ni¹cych; kray tylu zmianom poli-
tycznym uleg³y; ziemia tyle pami¹tek
i szczêdów na powierzchni dŸwigaj¹-
ca, albo ukrywaj¹ca w swych wnêtrz-
noœciach; jak¿e¿by mnóstwo cieka-
wych, po¿ytecznych, a nie raz wielkich
postrze¿eñ dostarczy³y, nawet nie dla
szukaj¹cych za pomoc¹ umiejêtnoœci
i sztuki, ale dla ka¿dego prawie miesz-
kañca, wœród codziennych jego zatrud-
nieñ; byleby tylko by³a troskliwoœæ
o zapisanie i zachowanie tego w pamiê-
ci, co siê gdzie wydarzy³o.

Wiadomoœæ o kamieniu meteorycz-
nym, któr¹ og³aszamy, nale¿y siê oby-
watelskiey gorliwoœci JW. Wyle¿yñ-
skiego, wizytatora szkó³ w guberniach
wo³yñskiey i podolskiey, cesarskiego
uniwersytetu wileñskiego i wielu towa-
rzystw uczonych cz³onka, który, posta-
rawszy siê wywiedzieæ o szczegó³ach
do spadnienia tego kamienia nale¿¹-
cych, przes³a³ je do rz¹du uniwersytetu
z czêœci¹ samego kamienia.

Po otrzymaniu takowey wiadomo-
œci wespó³ z czêœci¹ kamienia, poruczo-
no adiunktowi uniwersytetu, radcy na-
dwornemu P. Horodeckiemu, daj¹cemu
kurs mineralogii, uczyniæ potrzebne
doœwiadczenia dla zapewnienia siê: czy
kamieñ ten, rzeczywiœcie do meteorycz-
nych nale¿y. Czego pomieniony adiunkt
dope³ni³, i zdanie swoje w rapporcie,
do rz¹du uniwersytetu poda³.

Z pomienionych dwóch urzêdowych

O kamieniu meteorycznym, spad³ym na Wo³yniu,
nad brzegami S³uczy

Dziennik Wileñski, Tom II, Rok 1819, Lipiec—Grudzieñ

Tabela 1. Œrednia gêstoœæ meteorytu zale¿nie od typu

Aub 3,12 Dio  3,26 CI    2,11 CH   3,44

CK   3,47 CM   2,12 CO   2,95 CR   3,1

CV   2,95 EH   3,72 EL    3,55 Euc  2,86

H     3,40 How  3,02 L      3,35 LL    3,21

Mes  4,25 Pal   4,76         SNC   3,1-3,15-3,32 Ure   3,05

ß

te i kilku innych badaczy, pod tytu³em
„Magnetyczna klasyfikacja meteory-
tów kamiennych: 1. chondryty zwyczaj-
ne.” Obejmuje ono oko³o tysi¹ca ró¿-
nych meteorytów z niektórych
najbardziej presti¿owych zbiorów. Po-
miary wykonane przez nich sugeruj¹
potrzebê reklasyfikacji niektórych me-
teorytów, w³¹cznie z paroma nie mniej
s³ynnymi ni¿ Salles czy Albareto. Pra-
ca doprowadzi³a tak¿e do poprawienia
kilku b³êdów w etykietkach; na przy-
k³ad fragment z etykietk¹ Clohars (L4)
okaza³ siê w rzeczywistoœci fragmen-
tem Renazzo (CR2).
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papierów*: sk³ada siê nastêpuj¹ce opi-
sanie pomienionego kamienia.

„W gubernii wo³yñskiey (s³owa s¹
pisma JW. Wyle¿yñskiego), w powiecie
Nowogrod-Wo³yñskim, nad brzegiem
rzeki S³uczy, we wsi Zaborzycy, obok
miasteczka Baranowki, r.b. dnia 30 mar-
ca, o godzinie 6tey w wieczór, w dzieñ
pogodny i bezchmurny, przy potróyney
mocney detonacji, upad³ na dziedziñcu
Mielnika aerolit, który zwa¿ony we dwie
godziny potém, wa¿y³ funtów 47 3/4.
Forma jego by³a szeúciogranu, pod³u-
gowata, prawie równa, jednym tylko
koñcem, w którym upad³ w ziemiæ co-
kolwiek zaostrzona. Wszystkim, którzy
na to patrzyli, zdawa³o siæ widzieæ trzy
spadaj¹ce kamienie, lecz jeden tylko
znaleziono, a dwa drugie w rzekê lub
lasy otaczaj¹ce upaœæ musia³y. Dziedzic
wsi Zaborzycy, JW. Pruszyñski, kamieñ
ten znaleziony w ró¿ne por¹ba³ sztuki,
rozmaitym rozdaj¹c osobom; ja tylko
przy niniejszym rapporcie u³omek ma³y
posy³am. Przytomny temu upadnieniu
possesor miasteczka Baranowki, cz³o-
wiek uwa¿ny i dosyæ œwiat³y, naoczny
widz, nastêpne mi o tym wypadku do³¹-
czy³ postrze¿enia: 1) ¿e kamieñ ten nie
spada³ pionowo, ale wirowo; 2) ¿e po
spadnieniu by³ nieco ciep³ym; 3) ¿e po
spadnieniu wielki zapach siarki by³ s³y-
szany; 4) ¿e ten kamieñ spadaj¹c, cztery
cale wpêdzi³ siê w ziemiê; po tem siê
z niey wydoby³, podskoczy³ na pó³tora
³okcia, i znowu upad³; 5) ¿e waga jego
na ziemi pomna¿aæ siê zda³a: gdy¿ w go-
dzinê wa¿ony wa¿y³ funtów 46, a we
dwié potem godziny, na tey¿e wadze
przewa¿ony, mia³ funtów 47 3/4.”

Rapport P. Horodeckiego brzmi jak
nastêpuje: „Na zalecenie Rz¹du Impe-
ratorskiego Wileñskiego Uniwersytetu,
pod dniem 10tym wrzeœnia roku 1819,
abym da³ moje zdanie o u³omku odbi-
tym od kamienia wa¿¹cego przesz³o fun-
tów 47, jaki r. 1819 marca 30, o godzi-
nie 6tey wieczorney, w przytomnoœci
wielu osób spad³ z atmosfery, ze œwia-
t³em, hukiem i zapachem siarki, w cza-
sie naypogodnieyszym, blizko brzegów
rzeki S³uczy, w guberni wo³yñskiey,
dziedzictwie JW. Pruszyñskiego, gdzie
wydobyty z ziemi jeszcze gor¹cy, odda-
ny zosta³ dziedzicowi, który doœwiad-

czywszy powiêkszonego w nim ciê¿aru
przez ostudzenie, kaza³ go pot³uc na ka-
wa³ki; mam honor odpowiedzieæ, ¿e nie
tylko okolicznoœci zwyczayne przy spa-
daniu meteorycznych kamieni, opisane
przez JW. Wyle¿yñskiego, w rapporcie
przys³anym do Rz¹du uniwersytetu, ra-
zem z tym u³omkiem**, œwiadcz¹, ¿e jest
on odbity od prawdziwego meteorycz-
nego kamienia, ale te¿ dowodz¹ tego
w nim charaktery kamieniom mete-
orycznym w³aœciwe, jakiemi s¹: kolor
zewnêtrzny czarniawy, a wewnêtrzny
szaro-popielaty, postaæ okr¹g³awo-k¹to-
wata, od³am zbity nierówno-ziarnisty,
pokazuj¹cy doœæ gêste i od massy ka-
mienia drobnieysze odosobnione ziarna,
z blaskiem metalicznym, jak siê zdaje,
rodzimego ¿elaza i pirytu; wreszcie u³o-
mek ten dzia³a wyraŸnie na ig³ê magne-
sow¹ i dotkniêty kwasem, wydaje za-
pach gazu hepatycznego podobnie jak
inne meteoryczne kamienie. Kolor jego
wewnêtrzny, zdaje siê byæ nieco œwia-
tlejszy od koloru podobnego kamienia,
jaki spad³ z atmosfery w Alzacyi, bliz-
ko Ensishein, wa¿¹cy przesz³o funtów
260, a wiêcey zbli¿a siê do tych, jakich
kilkanaœcie razem spad³o we Francyi,
blizko Aigle, z których najwiêkszy wa¿y³
przesz³o 17 funtów; ten prawie ca³y rów-

ß

nie jak pierwszego u³omek, widzia³em
w zbiorze JW. Kossakowskiego w Wil-
nie.

Kamienie takie, pod³ug panuj¹cego
dzisiay mniemania uczonych, zdaj¹ siê
mieæ w atmosferze swoje Ÿród³o spólne
z meteoryczném ¿elazem, którego doœæ
znacznej wielkoœci massê, znalezion¹
w hrabstwie brahiñskiém, w guberni
miñskiey, oddano dziedzicowi JW. Ro-
kickiemu. Tego ¿elaza dostawszy ma³y
u³omek, przes³a³em w roku 1818 do Pa-
ry¿a, spólnie z innémi minera³ami, po-
d³ug zalecenia Rz¹du uniwersytetu, lecz
jeszcze teraz zaledwo odebra³em na móy
list odpowiedŸ od JW. Brongniarta, który
pomiêdzy innémi mineralogicznémi
wiadomoœciami, donosi mi, ¿e to ¿elazo
bez spodeyrzenia jest nowe i ró¿ni siê
od sybirskiego: poniewa¿, pod³ug roz-
bioru P. Laugier, na stu czêœciach ma
blizko 98 ¿elaza i 2 niklu po³¹czonego
z kobaltem, a nie ma w sobie innych pier-
wiastków, znayduj¹cych siê w ¿elezie
sybirskiém. Taka rzecz w œwiecie uczo-
nych nale¿y do wa¿nych nowin, równie
jak teraŸnieysza wiadomoœæ o wo³yñ-
skim meteorycznym kamieniu.”

* Pismo JW. Wyle¿yñskiego do rz¹du uni-
wersytetu jest datowane z Krzemieñca,
dnia 4 wrzeœnia 1819 roku z N. 2099; rap-
port W. Horodeckiego jest dnia 10 wrze-
œnia tego¿ roku.
** JW. Wyle¿yñski przys³a³ do uniwersy-
tetu czêœæ kamienia wa¿¹c¹ do 10 funtów.

Wa¿¹ca 441,9 g gruba p³ytka ze skorup¹ ze zbioru Muzeum Geologicznego UJ jest przypuszczal-
nie fragmentem meteorytu Zaborzika, chocia¿ ma etykietkê „Lixna”. Wydaje siê, ¿e przy katalo-
gowaniu w XIX w. pomylono okazy, bo fragment z etykietk¹ „Zaborzika” jest chondrytem H (przy-
puszczalnie Lixna, H4) a p³ytka z etykietk¹ „Lixna” jest chondrytem L (przypuszczalnie Zaborzi-
ka, L6).

Internetowe forum dyskusyjne http://meteorytomania.info
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Meteoryty przez lupê
O. Richard Norton and Lawrence A. Chitwood

Wielokrotnie prezentowaliœmy w naszych artyku-
³ach piêkne, barwne zdjêcia meteorytowych p³y-
tek cienkich. Zdjêcia te by³y robione przez mi-

kroskop petrograficzny przy powiêkszeniu przynajmniej
czterdziestokrotnym. Co mo¿na wobec tego zobaczyæ w p³yt-
ce cienkiej przez lupê powiêkszaj¹c¹ 10 razy? Mnóstwo!
W tym artykule zobaczymy, co potrzeba do dobrego ogl¹-
dania i co spodziewamy siê zobaczyæ.

Najpierw bêd¹ potrzebne takie rzeczy: lupa, filtry pola-
ryzacyjne, p³ytki cienkie i Ÿród³o œwiat³a (fot. 1). Powiêk-
szaj¹ce 10× lupy ró¿ni¹ siê znacznie cen¹ i jakoœci¹. Do naj-
lepszych nale¿y trójsoczewkowa lupa firmy Bausch and
Lomb, z której korzysta wielu geologów w terenie. Jednak
ró¿ne inne, nie tak drogie lupy te¿ s¹ zupe³nie dobre.

Potrzebne bêd¹ dwa filtry polaryzacyjne wystarczaj¹co
du¿e, by obj¹æ ca³¹ p³ytkê cienk¹. Mog¹ to byæ plastykowe
folie o dowolnych kszta³tach; na przyk³ad „folia polaryza-
cyjna” 10×10 cm firmy Ward’s Natural Science. Mog¹ byæ
te¿ filtry polaryzacyjne do aparatów fotograficznych, które
maj¹ zwykle wy¿sz¹ jakoœæ. Proszê jednak pamiêtaæ, ¿e
odk¹d pojawi³o siê automatyczne ustawianie ostroœci, filtry
do aparatów daj¹ polaryzacjê ko³ow¹. My natomiast potrze-

bujemy zwyk³ych, staromodnych polaryzatorów liniowych.
Potrzebne bêdzie jasne Ÿród³o bia³ego œwiat³a. S³oñce jest

najlepsze; w drugiej kolejnoœci jest œwiat³o ¿arówek; a naj-
gorsze jest œwiat³o wiêkszoœci lamp fluorescencyjnych.
Œwiat³o tych lamp ma nieci¹g³e widmo, co mo¿e zniekszta³-
caæ barwy interferencyjne minera³ów.

Na koniec potrzebne s¹ p³ytki cienkie do ogl¹dania. S¹ to
cieniutkie p³ytki ziemskich ska³ lub meteorytów maj¹ce gru-
boœæ zaledwie 30 mikrometrów (cienki ludzki w³os ma oko-
³o 40 mikrometrów gruboœci). Taka p³ytka jest wklejana
miêdzy mikroskopowe szkie³ko podstawowe 27×46 mm
i szkie³ko nakrywkowe. P³ytki cienkie ogl¹da siê normalnie
albo przy skrzy¿owanych polaryzatorach (XP) albo w œwie-
tle spolaryzowanym liniowo (PP) i mo¿na robiæ porówna-
nia. Przy skrzy¿owanych polaryzatorach p³ytka cienka jest
umieszczana miêdzy dwoma filtrami ustawionymi tak, ¿e
ich p³aszczyzny polaryzacji s¹ prostopad³e, tak ¿e œwiat³o
przechodz¹ce przez jeden filtr jest ca³kowicie wygaszane
przez drugi. Przy ogl¹daniu w œwietle spolaryzowanym li-
niowo górny filtr siê usuwa.

Zobaczmy teraz, jak wygl¹daj¹ niektóre meteoryty przez
lupê i filtry polaryzacyjne (fot. 2–7). Okazuje siê, ¿e mo¿na

(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 14 No. 1. Copyright © 2008 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Fot. 1. Wiêksze chondry, minera³y i inne elementy sk³adowe meteorytów mo¿na ³atwo zobaczyæ w p³ytkach cienkich przy pomocy lupy powiêkszaj¹cej
10× i dwóch filtrów polaryzacyjnych. Barwy interferencyjne minera³ów pojawiaj¹ siê, gdy p³ytkê cienk¹ umieœcimy miêdzy dwoma polaryzatorami,
które zosta³y obrócone wzglêdem siebie tak, aby œwiat³o zosta³o wygaszone.
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zobaczyæ wszystkie elementy sk³adowe meteorytów — chon-
dry, minera³y, szkliwo, matriks i CAI (inkluzje wapniowo-
glinowe) — jeœli s¹ one wiêksze ni¿ oko³o 0,1 mm. S¹ one
opisane i zilustrowane w naszej œwie¿o wydanej ksi¹¿ce,
Field Guide to Meteors and Meteorites. Szybko zauwa¿y-
my, ¿e nie wszystkie elementy sk³adowe s¹ widoczne w ka¿-
dej p³ytce cienkiej.

Chondry s¹ rozpoznawalne dziêki okr¹g³emu lub prawie
okr¹g³emu kszta³towi i maj¹ zwykle wielkoœæ od 0,1 do 2

mm. Mo¿na rozró¿niæ kilka typów takich jak porfirowe oli-
winowe (PO), porfirowe oliwinowo-piroksenowe (POP)
i promieniste piroksenowe (RP). Minera³ami, które ³atwo zo-
baczyæ przez lupê, s¹ oliwin, piroksen, metal (¿elazo-nikiel)
i troilit (siarczek ¿elaza). Przy skrzy¿owanych polaryzato-
rach kryszta³y oliwinu s¹ zwykle najbardziej barwne pre-
zentuj¹c ró¿ne jaskrawe barwy interferencyjne. Piroksen
(zazwyczaj enstatyt) jest szary lub bia³y z paroma wyj¹tka-
mi. Metaliczne ¿elazo niklonoœne i troilit, które s¹ nieprze-

Fot. 2. Okr¹g³e i prawie okr¹g³e chondry i maj¹ce nieregularne kszta³ty
CAI (inkluzje wapniowo-glinowe) s¹ rozsiane w ca³ej czarnej matriks
w tej p³ytce cienkiej Allende, chondrytu wêglistego CV3. Œwiat³o PP. Œred-
nica 12 mm.

Fot. 3. Przy skrzy¿owanych polaryzatorach widaæ w chondrach z fot. 2
du¿e i ma³e kryszta³y oliwinu œwiec¹ce barwami interferencyjnymi. Ma-
leñkie barwne kryszta³y w niektórych CAI to mo¿e byæ diopsyd, piroksen
wapniowy.

Fot. 4. Ten chondryt zwyczajny H4 (Cleo Springs) jest wypchany chon-
drami i ich fragmentami ró¿nej wielkoœci. Ciemne obszary to przewa¿nie
¿elazo niklonoœne. Œwiat³o PP. Œrednica 12 mm.

Fot. 5. Przy skrzy¿owanych polaryzatorach widaæ w chondrach i ich frag-
mentach z fot. 4 mnóstwo wielobarwnego oliwinu. Kryszta³y piroksenu
s¹ ciemnoszare do bia³ych. Czy mo¿ecie znaleŸæ porfirow¹ chondrê oli-
winow¹ (PO) i promienist¹ chondrê piroksenow¹ (RP)?

Fot. 6. W tym ureilicie (El Gouanem) bia³e kryszta³y o rozmytych i nie-
równych brzegach przeplataj¹ siê z czarn¹ matriks. Szczegó³owe bada-
nia pokaza³y, ¿e matriks sk³ada siê z drobnoziarnistego grafitu i diamen-
tu, metalicznego ¿elaza niklonoœnego i troilitu. Œwiat³o PP. Œrednica
12 mm.

Fot. 7. Przy skrzy¿owanych polaryzatorach mo¿na rozpoznaæ, ¿e te du¿e
kryszta³y z fot. 6, to oliwin, poniewa¿ maj¹ ¿ywe barwy interferencyjne.
Szok wytworzy³ w wielu oliwinach spêkania i równoleg³e, barwne paski.
Nieliczne ciemnoszare i bia³e kryszta³y to piroksen.



Gdy kolekcjoner myœli o poszu-
kiwaniu meteorytów, od razu
przychodz¹ na myœl pewne

obrazy, przewa¿nie zwi¹zane z emocja-
mi i przygod¹. Ktoœ mo¿e marzyæ
o podró¿ach do dalekich krajów na
wieœæ o nowym spadku, albo o prze-
szukiwaniu znanego obszaru rozrzutu
z wykrywaczem metali w rêku. Inni
mog¹ myœleæ o przeszukiwaniu nie-
tkniêtych terenów pustynnych lub wy-
schniêtych jezior, albo nawet o grzeba-
niu w pud³ach z meteorytami na jakimœ
egzotycznym marokañskim bazarze.
Jeszcze inni mog¹ marzyæ o pod¹¿aniu
œladem Harveya Niningera, umieszcza-
j¹c og³oszenia, albo wêdruj¹c od drzwi
do drzwi na terenach rolniczych w po-
szukiwaniu nowych znalezisk.

Inny rodzaj meteorytowych ³owów
mo¿e nie zapewnia takich przygód, jak
powy¿sze obrazy, ale z pewnoœci¹ jest
równie emocjonuj¹cy i owocny. Takie
³owy prowadzi siê we w³asnym zbio-
rze meteorytów poszukuj¹c pochodze-
nia okazów ze swego zbioru. Tak samo,
jak opisane wy¿ej poszukiwania, wy-
maga to mnóstwa czasu, przygotowañ,
wytrwa³oœci i sporo szczêœcia, by za-
koñczy³y siê one powodzeniem, tak jak
te. Niestety, gdy stare kolekcje zostaj¹
z czasem rozproszone, a okazy trafiaj¹
do nowych zbiorów, ich historia zbyt
czêsto ginie. Etykietki okazów s¹ gu-
bione, albo uznawane za ma³o wa¿ne,
szczególnie gdy okazy s¹ dzielone.
W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat kupi-

³em kilka starszych okazów bez nume-
rów ewidencyjnych z kolekcji; inny ka-
mieñ, który kupi³em, by³ podobno „na-
byty ze starej kolekcji francuskiej.” We
wszystkich tych przypadkach historia
okazów z poprzednich kolekcji zaginê-
³a. Mo¿na tylko zastanawiaæ siê, gdzie
kiedyœ znajdowa³y siê te wspania³e oka-
zy i kto ich dogl¹da³ przez te lata. Moje
poszukiwania s¹ prób¹ odkrycia takich
historii i ponownego po³¹czenia ich
z okazami.

Okaz Braunau
Kilka lat temu mia³em szczêœcie na-

byæ doœæ niepozorn¹ kostkê ¿elaza ni-
klonoœnego o boku oko³o dwóch cen-
tymetrów. Nie mia³ ten okaz piêknych
figur Widmanstättena ukazuj¹cych jego
kosmiczne pochodzenie, ale niemniej
by³ to meteoryt, który przywita³em
w mej kolekcji z otwartymi ramiona-
mi. Spad³ on z nieba o 3:45 rano 14 lip-
ca 1847 r. obwieszczaj¹c swe przyby-
cie do naszego œwiata poprzez przebicie
dachu ma³ej chaty w Czechach omal nie
trafiaj¹c w trójkê œpi¹cych dzieci. Zna-
my dziœ ten meteoryt ¿elazny jako Brau-
nau, dopiero czwarty obserwowany
spadek meteorytu ¿elaznego po Elbo-
gen (1400), Hraschina (1751) i Char-
lotte (1835), oraz pierwszy z zaledwie
piêciu spadków heksaedrytów IIB. Ten
meteoryt by³ badany w wielu oœrodkach
i dostarczy³ wa¿nych informacji w po-
cz¹tkowym okresie badañ meteoryto-
wego ¿elaza. Delikatne, równoleg³e li-

nie (linie Neumanna) reprezentuj¹ce
lamelki zbliŸniaczeñ w p³aszczyznach
sieci krystalicznej kamacytu opisa³ po
raz pierwszy Franz Neumann w³aœnie
w meteorycie Braunau i dziœ nosz¹ one
jego imiê.

Wiêkszoœæ kolekcjonerów by³aby
wniebowziêta maj¹c w swych zbiorach
okaz z takim historycznym rodowo-
dem. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o, ¿e by³
to „m³ot,” rzadki typ meteorytu ¿ela-
znego ze star¹ niemieck¹ etykietk¹ i wi-
docznym numerem muzeum. Chocia¿
by³em szczêœliwy, ¿e mam ten okaz
w swym zbiorze, to czegoœ do pe³ni
szczêœcia brakowa³o. Pojawia³y siê py-
tania, na które nie mia³em odpowiedzi.
Etykietka okazu (fot. 1) nie by³a orygi-
nalna, ale by³a to sepiowa kopia na po-
¿ó³k³ym papierze, który wygl¹da³ na
maj¹cy wiele lat. W górnym rogu ety-
kietki by³ numer „180” nadrukowany
œwie¿ym tuszem, który nie zgadza³ siê
z numerem „129” i namalowanym i od-
bitym na kostce ¿elaza (fot. 2). Co to
by³y za numery i ile mia³y ze sob¹
wspólnego? Z etykietki wynika³o, ¿e
by³ to meteoryt, który spad³ w Braunau
(dziœ Broumov w Czechach), mia³ „na-
turaln¹ powierzchniê,” i pochodzi³ od
wybitnego niemieckiego chemika, Frie-
dricha Wöhlera (1800–1884). Poniewa¿
mój okaz Braunau uciêty w kszta³cie
kostki nie mia³ skorupy ani „naturalnej
powierzchni,” pojawia³o siê inne pyta-
nie. Czy ta etykietka rzeczywiœcie do-
tyczy tego okazu? S¹dzê, ¿e te pytania
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Odkrywanie historii

kolekcjonowania historycznego okazu
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zroczyste, najlepiej widaæ bez filtrów polaryzacyjnych, gdy
œwiat³o odbija siê od powierzchni p³ytki cienkiej. ¯elazo
niklonoœne jest srebrzystobia³e, a troilit ma br¹zowawe za-
barwienie. Matriks, sk³adaj¹ca siê ze sproszkowanych mi-
nera³ów, jest zwykle nieprzezroczysta i ciemna, chyba ¿e
zosta³a zmetamorfizowana termicznie i wytworzy³y siê w
niej nowe i wiêksze kryszta³y. W niektórych meteorytowych
p³ytkach cienkich widaæ CAI o nieregularnych kszta³tach.
Kryszta³y s¹ czêsto zbyt ma³e, by by³y widoczne przez lupê
czy nawet przez mikroskop. CAI mog¹ byæ zaskakuj¹co du¿e,
ponad 10 mm, i s¹ najlepiej widoczne w chondrytach wêgli-
stych CV.

Zwyk³a lupa jest wa¿nym narzêdziem do badania mete-
orytów tak w terenie, jak i w naszych domowych pracow-
niach.

E-mail: sciencegraphics@msn.com
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pozosta³yby bez odpowiedzi, gdyby nie
przypadkowe spotkanie z historyczn¹
amerykañsk¹ osobistoœci¹.

J. Lawrence Smith
Czasem pozornie nie maj¹ce ze sob¹

nic wspólnego okolicznoœci spotykaj¹
siê w zupe³nie nieoczekiwany sposób,
by rozwi¹zaæ zagadkê. Tak w³aœnie by³o
z moim okazem Braunau i dotycz¹cy-
mi go pytaniami bez odpowiedzi.
Znaczna czêœæ mojego zbioru meteory-
tów sk³ada siê z obserwowanych spad-
ków z USA. Nie tylko naby³em kilka-
naœcie historycznych okazów z USA,
ale tak¿e stara³em siê nabyæ dawne pu-
blikacje zwi¹zane z tymi okazami.
Ostatnio kupi³em 630-stronicow¹ ksi¹¿-
kê opublikowan¹ w 1884 r. pod tytu-
³em Original Researches in Mineralo-
gy and Chemistry by J. Lawrence Smith.
Wiele osób nie od razu rozpozna to na-
zwisko czy jego zwi¹zek z meteoryta-
mi, ale J. Lawrence Smith (1818–1883)
by³ jednym z czo³owych amerykañ-
skich badaczy meteorytów w po³owie
XIX wieku i mia³ jedn¹ z najwiêkszych
kolekcji meteorytów w USA w owych
czasach. O. C. Farrington (1915) stwier-
dzi³, ¿e „wœród autorów, którzy byli
szczególnie aktywni w badaniach i opi-
sywaniu meteorytów Ameryki Pó³noc-
nej, czo³owe miejsce nale¿y prawdopo-
dobnie przyznaæ prof. J. Lawrence
Smith’owi.” W ci¹gu swej kariery jako
chemik i badacz opublikowa³ on 145
prac naukowych, a jego meteorytowa
bibliografia obejmuje ponad trzy tuzi-
ny prac o meteorytach w³¹cznie
z pierwszymi opisami okolicznoœci

spadków i meteorytów z blisko tuzina
amerykañskich spadków meteorytów.
Minera³ lawrencyt (chlorek ¿elaza) zo-
sta³ nazwany na jego czeœæ. Bezpoœred-
nio przed jego œmierci¹ w 1883 r. jego
kolekcja meteorytów, licz¹ca 112 me-
teorytów kamiennych i 96 ¿elaznych,
zosta³a sprzedana do Uniwersytetu Ha-
rvarda, a uzyskane fundusze zosta³y
przekazane Narodowej Akademii Nauk
na fundacjê promuj¹c¹ badanie cia³
meteorowych. Wynikiem tej darowizny
jest presti¿owy Medal J. Lawrence
Smitha przyznawany co trzy lata za
„najnowsze oryginalne i godne uzna-
nia badania” meteorytów. Medal ten jest
przyznawany od 1888 r.

Tom J. Lawrence Smitha, który ku-
pi³em, by³ jednym z kilkunastu wydru-
kowanych przez jego ¿onê, jako pami¹t-

kowy tom do podarowania naukowym
przyjacio³om jej mê¿a. Nie trzeba do-
dawaæ, ¿e nabycie tego tomu ogromnie
mnie ucieszy³o i czekaj¹c na jego przy-
bycie przegl¹da³em ksi¹¿ki na stronach
internetowych, by dowiedzieæ siê wiê-
cej o tej fascynuj¹cej postaci. Cytaty
odnosz¹ce siê do J. Lawrence Smitha
znajduj¹ siê na 26 stronach ksi¹¿ki Co-
smic Debris Burke’a, a wiele znalezisk
i spadków wymienionych w Catalogue
of the Meteorites of North America to
January 1, 1909 Farringtona zawiera
odsy³acze do Smitha. Wiedz¹c o bada-
niach przez profesora Smitha wielu
dawnych meteorytów ¿elaznych z USA
przejrza³em tak¿e indeks Handbook of
Iron Meteorites Buchwalda szukaj¹c
odsy³aczy do Smitha. Na stronie 1140,
w opisie meteorytu Smithfield, Bu-
chwald napisa³:

„Okaz nr 148b w Harwardzie to nie-
regularna piêtka 1,78 kg. By³ on uprzed-
nio czêœci¹ kolekcji J. Lawrence Smi-
tha, o czym œwiadczy stary numer
katalogowy 175. Smith zwyk³ ryæ nu-
mery katalogowe na meteorytach ¿ela-
znych… i tak jest tak¿e w tym przy-
padku.”

Przeczyta³em jeszcze raz ostatnie
zdanie i od razu przyszed³ mi na myœl
ma³y numer „129” odciœniêty na moim
okazie Braunau. By³em ciekaw, czy
mo¿e to byæ numer z kolekcji Smitha.
Czy tom Smitha rzuci trochê œwiat³a na
tajemnicê mojego Braunau? Musia³em
czekaæ prawie tydzieñ na przybycie
ksi¹¿ki.

Paczka przysz³a do mojego biura
w poniedzia³ek rano. Chocia¿ pali³a
mnie ciekawoœæ, co tam znajdê, to by-

Fot. 1. Stara sepiowa etykietka, która towarzyszy³a okazowi Braunau. Zauwa¿my numer „180”
w prawym górnym rogu. W t³umaczeniu (dziêki uprzejmoœci B. Pauli’ego) stwierdza ona: „¯elazo
meteorowe z Braunau w Czechach (z ma³ym kawa³kiem naturalnej powierzchni). — Wöhler”

Fot. 2. Wa¿¹ca 32,2 g kostka heksaedrytu Braunau (szeœcian skali ma bok 1 centymetr). Numer
„129” z kolekcji J. Lawrence Smitha jest i wyryty i namalowany na okazie. Zauwa¿my równoleg³e
linie Neumanna na przedniej czêœci okazu.
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³em tak¿e zdecydowany delektowaæ siê
chwil¹. Usiad³em wygodnie z du¿¹ fi-
li¿ank¹ kawy i czyta³em rozpoczynaj¹-
ce ksi¹¿kê wspomnienia opisuj¹ce do-
robek profesora Smitha, odkrywaj¹c
fascynuj¹c¹ osobowoœæ z osi¹gniêcia-
mi w wielu dziedzinach jak in¿ynieria,
geologia, mineralogia, medycyna i che-
mia oprócz tego, co dziœ nazywamy
meteorytyk¹. Spis treœci pokazywa³, ¿e
pierwsze dwie trzecie ksi¹¿ki zawieraj¹
artyku³y nie zwi¹zane z meteorytami.
Przekartkowa³em je zaznaczaj¹c arty-
ku³y, do których móg³bym wróciæ i my-
œl¹c o fascynuj¹cym ¿yciu, jakie ten
cz³owiek prowadzi³.

Dotar³em do ostatniej jednej trzeciej
ksi¹¿ki, gdzie wygodnie pogrupowano
wszystkie artyku³y o meteorytach. Po-
woli je przewertowa³em delektuj¹c siê
opisami i relacjami œwiadków takich
historycznych spadków w USA jak
Harrison County, Guernsey (New Con-
cord), Lincoln County (Petersburg),
Steward County (Lumpkin), Danville,
Dickson County (Charlotte), Sear-
smont, Nash County (Castalia), Vernon
County, Rochester, Warrenton i Cyn-
thiana. By³a tu tak¿e jego fundamen-
talna praca stwierdzaj¹ca, ¿e g³ównym
sk³adnikiem meteorytu Bishopville jest
enstatyt. Wœród tych prac by³y te¿ ba-
dania historycznych meteorytów ¿ela-
znych takich jak Wisconsin (Trenton),
Bear Creek, Coahuila, Rockingham
County (Smith’s Mountain), Bates Co-
unty (Butler) i innych.

Na koñcu ksi¹¿ki by³a praca zatytu-
³owana „Catalogue of Meteorites Be-
longing to J. Lawrence Smith.” Zatrzy-
ma³em siê, wzi¹³em g³êboki oddech
i powoli zacz¹³em czytaæ listê meteory-
tów ¿elaznych.

Cabinet number: 298
Date of fall: 1880
Locality: Australia
Weight of specimens: 90
Number of pieces: 1

Cabinet number: 4
Date of fall: 1840
Locality: Arva
Weight of specimens: 191, 142, 94
Number of pieces: 3

Cabinet number: 3
Date of fall: 1866
Locality: Aeriotopos (see Bear Creek)…

Mój wzrok wêdrowa³ w dó³ strony
i wreszcie znalaz³em. ß

Fot. 3. Po 124 latach J. Lawrence Smith z³¹czy³ siê ponownie
z okazem Braunau ze swej kolekcji, przynajmniej duchowo.

Cabinet number: 129
Date of fall: 1874, July

14
Locality: Braunau, Bo-

hemia…
Weight of specimens: 31,

31, 31, 14, 14, 1
Number of pieces: 6

Zagadka zosta³a rozwi¹-
zana! Mój okaz Braunau
nale¿a³ niegdyœ do kolekcji
profesora J. Lawrence Smi-
tha. Pozosta³o tylko jedno
pytanie, chocia¿ podejrze-
wa³em ju¿, jaka bêdzie od-
powiedŸ. Email potwierdzi³,
¿e numer „180” napisany na
etykietce, by³ numerem
Braunau z kolekcji har-
wardzkiej.

Jeœli chodzi o kolekcjo-
nersk¹ historiê mojego oka-
zu Braunau, mogê domy-
œlaæ siê, ¿e kiedyœ po wojnie
domowej w USA, miêdzy rokiem 1865
a 1875, Friedrich Wöhler wys³a³ okaz
Braunau do J. Lawrence Smitha, praw-
dopodobnie na wymianê. Przypusz-
czam, ¿e móg³ to byæ jeden kawa³ek,
ponad 150 g, z oryginaln¹ etykietk¹
Wöhlera. S¹dzê, ¿e Smith przeci¹³ ten
okaz na przynajmniej szeœæ czêœci i zro-
bi³ do nowych okazów sepiowe kopie
oryginalnej etykietki. Ten okaz zosta³
potem czêœci¹ harwardzkiej kolekcji po
zakupieniu zbioru Smitha. PóŸniej zo-
sta³ w którymœ momencie wymieniony
z Harwardu i po dalszych wêdrówkach
teraz jest cenn¹ czêœci¹ mojej kolekcji.
Cieszê siê, ¿e mog³em odkryæ i udoku-
mentowaæ pocz¹tki jego kolekcjoner-
skiej historii i jestem dumny, ¿e jestem
kustoszem tego historycznego okazu
dopóki nie przejdzie on do nastêpnego
w³aœciciela. Zachêcam innych kolek-
cjonerów do udzia³u w tych innego ro-
dzaju poszukiwaniach meteorytów, tak
aby mogli mieæ tak¹ sam¹ satysfakcjê,
jaka by³a moim udzia³em.
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Mój ostatni artyku³ w majo-
wym numerze Meteorite
z 2007 r. (Meteoryt 3/2007),

zatytu³owany „Kometarne cz¹stki
z sondy Stardust i ich zwi¹zek z mete-
orytami”, czyta³o wielu prenumerato-
rów. Otrzyma³em kilkanaœcie emaili
z wyrazami uznania, w tym jeden od za-
³o¿yciela kwartalnika Meteorite, dr Jo-
ela Schiffa. Joel stwierdzi³, „Napisa³eœ
bardzo ³adny artyku³ do ostatniego wy-
dania Meteorite. Mi³o widzieæ w prób-
kach z sondy Stardust oliwiny i pirok-
seny oraz inne meteorytowe minera³y,
a tak¿e PAH. Wygl¹da na to, ¿e nic no-
wego pod s³oñcem.”

Postanowi³em wiêc napisaæ kolejny
artyku³ o wczeœniejszej misji Deep Im-
pact. Zajmê siê tylko tymi odkryciami,
które maj¹ zwi¹zek z meteorytyk¹. Po-
cz¹tkowe naukowe odkrycia misji Deep
Impact podsumowano w wydaniu
Science (vol. 310 pp 257–283) z 14
paŸdziernika 2005 r. Ponadto na stro-
nie http://www.nasa.gov/mission_pa-
ges/deepimpact/main/index.html s¹ dal-
sze odkrycia oraz artyku³y, zdjêcia
i animacje zderzenia. Gor¹co zachêcam
ka¿dego do odwiedzenia tej strony i do
przeczytania artyku³ów w Science.

Komety budzi³y lêk i fascynacjê od
czasów staro¿ytnych. Wygl¹d komety
ogromnie zale¿y od jej odleg³oœci od

S³oñca. Daleko od S³oñca jest to ciem-
ne, nieregularne, wyd³u¿one j¹dro, wi-
ruj¹ce powoli wokó³ w³asnej osi. To
j¹dro sk³ada siê ze ska³, lodu i py³u i jest
„kul¹ brudnego œniegu”, jak okreœli³ to
obrazowo nie¿yj¹cy ju¿ astronom Fred
Whipple (zob. fot. 1). Powierzchnia j¹-
dra mo¿e byæ czarn¹, smolist¹ miesza-
nin¹ gruzu utrzymywanego w ca³oœci
przez s³abe grawitacyjne przyci¹ganie
komety. Gdy kometa zbli¿a siê do
S³oñca, jego ogrzewanie powoduje
sublimacjê zamarzniêtych gazów j¹dra
i powstanie g³owy wokó³ niego. Sub-
limacja, to proces przechodzenia cia³a
sta³ego w gaz z pominiêciem fazy cie-
k³ej. Znanym przyk³adem jest suchy lód
(dwutlenek wêgla). W istocie dwutle-
nek wêgla (CO2) jest jednym z g³ów-
nych rodzajów lodu spotykanego w ko-
metach. G³owa komety jest jasno
œwiec¹cym ob³okiem otaczaj¹cym j¹-
dro, sk³adaj¹cym siê z gazu i py³u. Na
g³owê dzia³a nastêpnie wiatr s³onecz-
ny powoduj¹c powstanie, charaktery-
stycznych dla komet, widowiskowych
warkoczy py³owych i plazmowych
(zob. fot. 2).

Nasz Uk³ad S³oneczny ma dwie po-
pulacje komet. Pierwsza z nich znajdu-
je siê w regionie blisko orbity Plutona
i poza ni¹, w pasie Kuipera. W tym pa-
sie jest wiele miliardów komet skupio-

nych blisko p³asz-
czyzny ekliptyki
i o k r ¹ ¿ a j ¹ c y c h
S³oñce w odleg³oœci
od 40 do kilkunastu
tysiêcy jednostek
astronomicznych.
(1 j.a. = 150 mln
km) Kometa 9P/
Tempel 1 jest obiek-
tem z pasa Kuipera,
który zosta³ prze-
rzucony na orbitê
prowadz¹c¹ go bli-
¿ej S³oñca i Ziemi.
Druga populacja
komet znajduje siê
znacznie dalej w
ob³oku Oorta. Ob-

³ok ten zawiera dziesiêæ bilionów ko-
metarnych j¹der w prawie kulistej
otoczce od 10000 to 50000 j.a. od
S³oñca.

Sonda Deep Impact wystartowa³a 12
stycznia 2005 r. przy pomocy rakiety
Delta II. Celem misji by³o zajrzenie pod
powierzchniê komety, gdzie pozosta-
wa³a w stosunkowo niezmienionym sta-
nie materia z pocz¹tku formowania siê
Uk³adu S³onecznego. Sonda Deep Im-
pact sk³ada³a siê z dwóch statków, ude-
rzaj¹cego, o wadze 364 kg i przelatuj¹-
cego obok, aby obserwowaæ zderzenie
i przekazywaæ dane z uderzaj¹cego stat-
ku na Ziemiê. Kometa by³a obserwo-
wana przez przelatuj¹cy statek prawie
nieustannie od kilkunastu dni przed
uderzeniem, podczas zderzenia i po
nim. Obserwacje przez wspó³pracuj¹-
ce teleskopy i z sondy pokaza³y kilka-
naœcie epizodycznych erupcji materii
z j¹dra. 4 lipca 2005 r. sonda Deep Im-
pact uderzy³a w j¹dro komety 9P/Tem-
pel 1, tworz¹c krater i wyrzucaj¹c py³
i gruz z wnêtrza j¹dra. To zderzenie by³o

(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 14 No. 1. Copyright © 2008 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Odkrycia sondy Deep Impact
i ich zwi¹zek z meteorytami

Gregory T. Shanos

Fot. 1. Autor (wówczas 27-letni) i Fred L. Whipple (wówczas 80-letni)
4 paŸdziernika 1986 r. Dr Whipple mia³ prelekcjê pod tytu³em „Sondy
kosmiczne do komety Halleya” dla Skyscrapers, Towarzystwa Mi³o-
œników Astronomii na Rhode Island, w North Scituate Community Cen-
ter. Fred Whipple by³ pierwszym uczonym, który twierdzi³, ¿e komety
maja sta³e j¹dro wewn¹trz g³owy

Fot. 2. Kometa 17P/Holmes nieoczekiwanie
pojaœnia³a o czynnik prawie milion staj¹c siê
obiektem widocznym go³ym okiem pod koniec
paŸdziernika 2007 r. To zdjêcie komety zrobi³
autor 1 listopada 2007 r. przy pomocy Meade
Deep Sky Imager II i 10-calowego teleskopu
Schmidta-Cassegraine’a LX200GPS. Zauwa¿-
my, ¿e wyraŸnie widaæ wewnêtrzn¹ i ze-
wnêtrzn¹ czêœæ g³owy. J¹dro komety 17P/Hol-
mes znajduje siê w najjaœniejszym miejscu, któ-
re jest nieco w bok od œrodka wewnêtrznej czê-
œci g³owy. Podczas wyprawy Deep Impact son-
da rzeczywiœcie uderzy³a 4 lipca 2005 r. w j¹-
dro podobnej komety, mianowicie komety 9P/
Tempel 1.
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obserwowane przez pobliski statek ko-
smiczny i tuziny teleskopów na Ziemi
oraz satelity na orbitach wokó³ Ziemi.
Sonda uderzy³a w nas³onecznion¹ stro-
nê j¹dra z prêdkoœci¹ 10,3 km/s (23000
mph) dostarczaj¹c 19 GJ energii kine-
tycznej. Ocenia siê, ¿e uwolnione zo-
sta³o 106 kg materii przy niskim ciœnie-
niu i temperaturze, dziêki czemu
zachowa³y siê jej chemiczne w³aœciwo-
œci.

Zmierzone wymiary j¹dra wynios³y:
najd³u¿szy 7,6 km i najkrótszy 4,9 km,
co daje œredni promieñ 3,0 km. Okres
obrotu wynosi 1,701 doby. Ca³kowita
masa j¹dra wyliczona z przyci¹gania
jest 7,2×1013 (+4,8/–3,8×1013) kg. Œred-
nia gêstoœæ jest 620 (+470/–330) kg/m3,
gdy bierzemy pod uwagê obserwowa-
ne wymiary. Obserwacje komety przed
zderzeniem pokaza³y liczne, krótko-
trwa³e wybuchy, które tak¿e by³y ba-
dane. Stwierdzono, ¿e j¹dro zawiera re-
giony z odmiennym uwarstwieniem, co
sugeruje z³¹czenie dwóch lub wiêcej
odrêbnych czêœci. Z danych ze zderze-
nia wynika, ¿e j¹dro jest s³abo skon-
solidowane i ma ma³¹ gêstoœæ, odpo-
wiedni¹ dla porowatego lodu. Na
powierzchni j¹dra 9P/Tempel 1 znaj-
duj¹ siê tak¿e kratery uderzeniowe, po
raz pierwszy zaobserwowane na j¹drze
komety. Kratery uderzeniowe wystê-
puj¹ powszechnie na cia³ach macierzy-
stych meteorytów (planetoidach), co
potwierdzi³y sondy, które przelecia³y
obok Gaspry, Idy i Mathilde, a potem
l¹dowa³y na Erosie (Fot. 3).

Pierwsze artyku³y w Science stwier-
dza³y, ¿e temperatura, barwy, albedo
i widma powierzchni wskazuj¹, ¿e na

powierzchni nie ma
lodu; jednak szybkie
pojawienie siê du-
¿ych iloœci lotnych
sk³adników w mate-
rii wyrzuconej w
wyniku zderzenia
wskazuje, ¿e lód by³
blisko powierzchni.
W póŸniejszym nu-
merze Science (vol.
311 p 1453, 2006)
zdjêcia wyraŸnie
pokazuj¹ trzy boga-
te w lód obszary j¹-
dra, które znajduj¹
siê blisko lokalnie
z i m n i e j s z y c h
miejsc. Obszary wodnego lodu pokry-
waj¹ 6% powierzchni j¹dra. Stwierdzo-
no, ¿e cz¹stki wodnego lodu maj¹ w
przybli¿eniu rozmiary 30 µm. Wyzna-
czona temperatura j¹dra waha siê od
260 (±6K) do 329 (±8K) na stronie
oœwietlonej przez S³oñce.

Zderzenie spowodowa³o tak¿e wy-
rzucenie du¿ej iloœci bardzo ma³ych,
mikroskopijnych cz¹stek, zbyt wiele, by
mog³y one zostaæ sproszkowane przez
samo zderzenie. Uwa¿a siê wiêc, ¿e te
cz¹stki istnia³y wczeœniej, jako poje-
dyncze cz¹stki lub s³abo zwi¹zane zlep-
ki takich cz¹stek. Stwierdzono, ¿e ziar-
na te maj¹ wielkoœæ <1 to 10 µm, a byæ
mo¿e tak¿e wiêcej. Cz¹stki te maj¹ kon-
systencjê sproszkowanego talku.

Teleskop kosmiczny Spitzera w pod-
czerwieni pokaza³, ¿e te drobne cz¹stki
py³u s¹ mieszanin¹ amorficznego oli-
winu i piroksenu, amorficznego wêgla
oraz piroksenu jednoskoœnego i rom-
bowego. Z minera³ów z grupy pirokse-
nu wykryto ferrosilit, diopsyd i ortoen-
statyt. Z krystalicznych oliwinów
wystêpuje forsteryt i fajalit. Ponadto
z wêglanów zauwa¿ono syderyt i ma-
gnezyt, a tak¿e siarczki i niningeryt. Do-
datkowo potwierdzono wystêpowanie
jednego weglowodoru poliaromatycz-
nego (C

10
H

14
). Zauwa¿ono, ¿e stopieñ

krystalicznoœci ziaren py³u by³ znacz-
nie wy¿szy w materii wyrzuconej po
zderzeniu ni¿ w pomiarach przed zde-
rzeniem. Wiêkszoœæ tych minera³ów
jest znana meteorytykom, poniewa¿ s¹
one g³ównymi sk³adnikami chondrytów
zwyczajnych.

W sto¿ku materii wyrzuconej po
zderzeniu zidentyfikowano cz¹steczki
organiczne, wodê, lód i py³ krzemiano-
wy. Macierzyste sk³adniki lotne zana- ß

Fot. 3. Kosmiczne fajerwerki wystrzeli³y 4 lipca
2005 r. o 5h:44:36 UT gdy sonda Deep Impact
zderzy³a siê z komet¹ 9P/Tempel 1. Ta misja
odnios³a druzgoc¹cy sukces. G³ówny statek za-
rejestrowa³ dane z wytworzonej fontanny py³u i
przekaza³ te informacje na Ziemiê. Zauwa¿my,
¿e na j¹drze komety wyraŸnie widaæ kratery ude-
rzeniowe. Zdjêcie ze strony internetowej Deep
Impact.

lizowano przy pomocy wysokiej roz-
dzielczoœci spektrometru dla bliskiej
podczerwieni przy teleskopie Keck 2
na Mauna Kea przed, w trakcie i po
zderzeniu. Okreœlono iloœciowo osiem
lotnych sk³adników macierzystych:
wodê (H2O), etan (C2H6), cyjanowo-
dór (HCN), tlenek wêgla (CO), alko-
hol metylowy (CH3OH), acetylen
(H2C=O), etylen (C2H2) i metan (CH4).
Zawartoœæ etanu w komecie Tempel 1
by³a po zderzeniu znacz¹co wy¿sza
o czynnik trzy, podczas gdy zawartoœæ
metanolu i cyjanowodoru nie zmieni³a
siê. Zawartoœæ innych zwi¹zków (CH4,
C2H2, H2C=O i CO) by³a zmierzona
tylko po zderzeniu. Stwierdzono, ¿e
zawartoœæ metanolu i acetylenu by³a
nieco ni¿sza w Tempel 1 i przed i po
zderzeniu. Te cz¹steczki wygl¹daj¹ zna-
jomo, poniewa¿ s¹ powszechnie spo-
tykane w chondrytach wêglistych.

Obie misje, Deep Impact i Stardust
zakoñczy³y siê powodzeniem, jeœli cho-
dzi o badanie komet i ich zwi¹zku z for-
mowaniem siê Uk³adu S³onecznego.
Zwi¹zki komet z meteorytami dopiero
zaczynaj¹ byæ widoczne. Czekajmy na
dalsze wyniki.

Email: gshanos@yahoo.com

Gregory T. Shanos uzyska³ stopieñ doktora
farmacji w 1999 r. Obecnie jest konsultan-
tem farmakologicznym w szeregu specjali-
stycznych klinik prywatnych stanu Floryda.
Dr Shanos zacz¹³ kolekcjonowaæ meteory-
ty w 1985 r. Interesuj¹ go g³ównie zwi¹zki
organiczne wykryte w chondrytach wêgli-
stych, a tak¿e pozaziemska przyczyna wy-
mierania na granicy permu i triasu. Jest on
zapalonym mi³oœnikiem astronomii, zbiera-
czem skamienia³oœci i ³owc¹ zaæmieñ. Jest
tak¿e cz³onkiem programu ambasadorów
NASA.

Tabela 1*: Minera³y zidentyfikowane w sto¿ku materii
wyrzuconej z komety Tempel 1

Amorficzny oliwin (MgFeSiO4)
Forsteryt (Mg2SiO4)
Fajalit (Fe2SiO4)
Amorficzny piroksen (MgFeSi2O6)
Ferrosilit (Fe2Si2O6)
Diopsyd (CaMgSi2O6)
Ortoenstatyt (Mg2Si2O6)
Smektyt nontronit (Na 0.33 Fe2(Si,Al)4O10(OH)2 * 3H2O)
Magnezyt (MgCO3)
Syderyt (FeCO3)
Niningeryt (Mg50Fe50S)
Wielopierœcieniowy wêglowodór aromatyczny (C10H14) zjoni-
zowany
Lód wodny (H2O)
Para wodna (H2O)
Amorficzny wêgiel (C)
* Zob. C. M. Lisse et al., Science vol. 313 pg 635–640 August 4, 2006.
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Dwieœcie lat temu zdarzy³o siê
coœ, co zadziwi³o setki ludzi w
pó³nocno-wschodniej czêœci

Stanów Zjednoczonych i przerazi³o
mnóstwo ludzi w zachodniej czêœci sta-
nu Connecticut. Oœlepiaj¹co jasny me-
teor, który wydawa³ siê prawie tak du¿y,
jak Ksiê¿yc w pe³ni, przemkn¹³ nad sta-
nami Nowy Jork i Connecticut kieru-
j¹c siê na po³udnie, eksplodowa³ i za-
sypa³ centrum hrabstwa Fairfield
w stanie Connecticut dziwnie wygl¹da-
j¹cymi kamieniami. Fale uderzeniowe
zatrzês³y domami do 40 mil od miej-
sca, gdzie te kamienie spad³y na ludzi,
którym nigdy do g³owy nie przysz³o,
¿e z nieba mog¹ spadaæ kamienie. To
zdarzenie jest znane jako spadek mete-
orytu Weston i wydarzy³o siê o œwicie,
14 grudnia 1807 roku. Weston by³
pierwszym udokumentowanym spad-
kiem meteorytu w Nowym Œwiecie
i mia³o to miejsce podczas dekady,
w której nauka zaakceptowa³a fakt, ¿e
kamienie istotnie mog¹ spadaæ z nieba.
Dwusetna rocznica tego historycznego
meteorytu sk³ania do nowego spojrze-
nia na to zjawisko i jego znaczenie.

Obserwatorium Johna J. McCarthy
jest regionaln¹ instytucj¹ edukacyjn¹
znajduj¹c¹ siê w New Milford, Connec-
ticut. Bêd¹c jego dyrektorem zawsze
szukam tematów przyci¹gaj¹cych uwa-
gê. Zaciekawi³o mnie zdanie znalezio-
ne w nie podpisanym tekœcie „Ziem-
ska kometa” z gazety z Bridgeport z 24
grudnia 1807 roku: „W New-Milford,
ponad dwadzieœcia mil od centrum eks-
plozji, dr¿enie domów by³o silniejsze
ni¿ bli¿ej miejsca wy³adowania.” To
mog³o zainteresowaæ tutejszych miesz-
kañców, wiêc rozpocz¹³em dwa lata
temu œledztwo, zaczynaj¹c od bibliote-
ki publicznej w Weston. Dyrektorka
biblioteki, Jane Atkinson, znalaz³a dla
mnie egzemplarz relacji Sillimana-
Kingsleya (Silliman i Kingsley 1809).
Benjamin Silliman i James Kingsley
byli profesorami z Yale College, któ-
rzy prowadzili badania spadku. Podziê-
kowa³em jej i skierowa³em siê do wyj-
œcia, gdy powiedzia³a: „Ale wie Pan,
¿aden z nich nie spad³ w Weston.” Me-
teoryty zazwyczaj otrzymuj¹ nazwy od

miasta lub utworu geograficznego po-
³o¿onego najbli¿ej miejsca ich znalezie-
nia, wiêc maj¹c tê zagadkê do rozwi¹-
zania postanowi³em dowiedzieæ siê jak
najwiêcej o Weston. Odkry³em, ¿e
znaczna czêœæ tego, co opublikowano
na temat Weston, nie jest dok³adna.

Naukowcy okresu Oœwiecenia mie-
li sk³onnoœæ do lekcewa¿enia relacji
œwiadków o spadaj¹cych kamieniach.
Jednak w Europie zmieni³o siê to w la-
tach poprzedzaj¹cych Weston. W 1794

roku Ernst Chladni opublikowa³ rewo-
lucyjn¹ ksi¹¿kê twierdz¹c, ¿e meteory-
ty spadaj¹ z jasnych meteorów czyli
bolidów, i ¿e pochodz¹ z kosmosu. Ten
ambitny niemiecki uczony opracowa³
swoje teorie w rezultacie przeszukiwa-
nia bibliotek Getyngi. Chladni by³ eks-
pertem od oceny zeznañ, poniewa¿
ukoñczy³ studia prawnicze, ale jego
ksi¹¿ka nie by³a pocz¹tkowo dobrze
przyjêta. Jednak pocz¹wszy od owego
roku szereg dobrze zaobserwowanych
spadków potwierdzi³ niektóre z koncep-
cji Chladniego: w 1794 r. Siena, Toska-
nia, W³ochy; w 1795 r. Wold Cottage,
Yorkshire, Anglia; w 1803 r. L’Aigle,
Normandia, Francja. Edward Howard,
pracuj¹c razem z Francuzem, hrabi¹ de
Bournon w Anglii, opublikowa³ w 1802

r. chemiczn¹ analizê meteorytów.
Stwierdzili oni, ¿e wszystkie kamienie
meteorowe maj¹ podobny wygl¹d,
wszystkie zawieraj¹ nikiel i ¿elazo i nie
s¹ podobne do ziemskich ska³. Te nowe
dane przekona³y wiêkszoœæ w Europie,
¿e kamienie rzeczywiœcie spadaj¹ z nie-
ba; jednak pochodzenie tych kamieni
by³o wci¹¿ tematem gor¹cych sporów.
W tym okresie odkryto tak¿e nowy ro-
dzaj cia³ niebieskich, jak siê wydawa-
³o, nie maj¹cych nic wspólnego: plane-

toidy. Ceres odkry³ w 1801 r. Piazzi
z Palermo; Pallas, w 1802 r. odkry³ Ol-
bers z Bremy; Juno w 1804 r. Harding
z Lilienthal i Westê w 1807 r. znów
Olbers.

W Stanach Zjednoczonych tylko nie-
liczni wiedzieli o tych europejskich
dokonaniach. Weston by³ niespo-
dziank¹ dla wszystkich po tej stronie
Atlantyku. Najwczeœniejsz¹ wiado-
moœæ o Weston znalaz³em w Connecti-
cut Herald z New Haven z 22 grudnia.
Koñcowy akapit artyku³u „Godne uwa-
gi zjawisko” zawiera proœbê o obser-
wacje spadku w Weston.

Na obszarze spadku przeprowadzo-
no dwa badania terenowe: pierwsze
przeprowadzili 19 grudnia dr Isaac
Bronson i wielebny dr Horace Holley

(Artyku³ z kwartalnika METEORITE Vol. 14 No. 1. Copyright © 2008 ARKANSAS CENTER FOR SPACE & PLANETARY SCIENCES)

Zdarzy³o siê o œwicie
Monty Robson

Fot. 0. Obraz Scotta Robsona.
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(pisany tak¿e Holly), potem na-
stêpne rozpoczêli 21 grudnia
profesorowie Silliman i King-
sley. Relacja Bronsona zosta³a
opublikowana 28 grudnia
w New-York Commercial Ad-
vertiser (Bronson 1807).

Pierwsza relacja Sillimana
i Kingsleya ukaza³a siê nastêp-
nego dnia w Connecticut He-
rald (Silliman i Kingsley 1807).
Silliman znikn¹³ w swym „la-
boratorium,” staraj¹c siê jak
najszybciej ukoñczyæ che-
miczn¹ analizê meteorytu Weston (sto-
suj¹c metody opisane przez Howarda).
Poprawiona relacja Sillimana i King-
sleya, zawieraj¹ca sk³ad chemiczny me-
teorytu, zosta³a przekazana w postaci
listu do Amerykañskiego Towarzystwa
Filozoficznego 18 lutego. Opublikowa-
no j¹ w Transactions Towarzystwa
w 1809 r. (Silliman i Kingsley 1809).
Inna wersja zosta³a opublikowana przez
Connecticut Academy of Arts and
Sciences (Silliman and Kingsley 1810).
Te relacje sta³y siê najczêœciej czytany-
mi pracami naukowymi w Ameryce
i ponios³y rangê amerykañskiej nauki
do poziomu równorzêdnego z nauk¹ eu-
ropejsk¹, jak twierdzono na konferen-
cjach najwiêkszych zamorskich towa-
rzystw naukowych.

Kiedy spad³ meteoryt
Weston?

Dawna literatura na temat Weston
podaje przybli¿one momenty zjawiska
w przedziale powy¿ej godziny. Wspó³-
czesna literatura zgodnie podaje 6:30
rano; nigdzie nie wspomina siê o „ro-
dzaju” czasu. W roku 1807 nie istnia³y
strefy czasowe; nie by³o takiej potrze-
by, skoro najszybsza komunikacja
i transport by³y ograniczone szybkoœci¹
konia. Ludzie regulowali zegary we-
d³ug momentu po³udnia; u¿ywano lo-
kalnego czasu s³onecznego. Do lat
szeœædziesi¹tych XIX w. sytuacja zmie-
ni³a siê z rozwojem telegrafu i kolei, co
sk³oni³o Charlesa Dowda do zapropo-
nowania systemu stref czasowych. Fir-
my kolejowe zwykle ustawia³y zegary
na stacjach wed³ug czasu s³onecznego
w miastach, w których mia³y siedzibê;
jak twierdzi³ m³ody Dowd pisz¹c o pra-
cy swego ojca (Dowd 1930, 5):

„Stwierdzi³ on na przyk³ad, ¿e pod-
ró¿ny z Portland, Maine, po dotarciu do
Buffalo, N. Y., znajdowa³ cztery ró¿ne
rodzaje ‘czasu.’ Centralny zegar stanu

Nowy Jork móg³ wskazywaæ godzinê
12, zegar Lake Shore w tym samym
pomieszczeniu wskazywa³by wtedy
11:25, zegar miasta Buffalo 11:40 a jego
w³asny zegarek 12:15.”

Nazwany dniem z dwoma po³udnia-
mi, 18 listopada 1883 r. by³ dniem, kie-
dy koleje ¿elazne Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady wprowadzi³y stosowanie
stref czasowych Dowda. Wiêkszoœæ
miast i miasteczek zaakceptowa³a tê
zmianê. W paŸdzierniku 1884 r. miê-
dzynarodowa konferencja w Waszyng-
tonie ustali³a, ¿e g³ównym po³udni-
kiem œwiata bêdzie „przechodz¹cy
przez œrodek instrumentu przejœciowe-
go w Obserwatorium Greenwich..., któ-
ry bêdzie u¿ywany jako wspólne zero
d³ugoœci geograficznej i rachuby czasu
na ca³ym œwiecie...” (Sutherland et al.
2006, 109). Dzisiejsze strefy czasowe
zosta³y przyjête oficjalnie w Stanach
Zjednoczonych dopiero uchwa³¹ Kon-
gresu w 1918 r.

Subiektywne dowody z dawnych re-
lacji z Weston wskazuj¹, ¿e to zdarzenie
mia³o miejsce podczas astronomiczne-
go œwitu, czyli przed godzin¹ 06:06
wschodniego czasu standardowego. Aby
pójœæ dalej, potrzeba by³o obiektywnej
wskazówki. Znaleziono j¹ w œrodku
pierwszego akapitu relacji Sillimana-
Kingsleya (Silliman and Kingsley 1807).
„Ledwie zaczê³o œwitaæ i by³o prawie zu-
pe³nie ciemno, z wyj¹tkiem Ksiê¿yca,
który w³aœnie zachodzi³.”

By³a to obserwacja Nathana
Wheelera zrobiona z jego domu.
Gdyby znaleŸæ dom Wheelera,
to mo¿na by wyznaczyæ moment
spadku Weston poprzez znale-
zienie wysokoœci miejscowego
widnokrêgu i porównanie z oko-
licznoœciami zachodu Ksiê¿yca.
Poniewa¿ sêdzia Wheeler by³
postaci¹ bardzo znan¹ w tej
miejscowoœci, jego dom zosta³
szybko znaleziony.

Rodzina, która obecnie posia-
da ten dom, pozwoli³a mi uprzej-

mie wejœæ na ich teren. W momencie
zdarzenia Wheeler prawdopodobnie
w³aœnie wyszed³ z domu id¹c do stodo-
³y. By³ akurat na pó³nocny zachód od
domu. Sprawdzono obserwacjê Whe-
elera wykorzystuj¹c pomiar wysokoœci
z prawdopodobnego punktu obserwa-
cji, dane topograficzne USGS i ekspe-
ryment z zachodem Ksiê¿yca. (Ksiê¿yc
zachodzi³ 28 marca 2007 r. przy tej sa-
mej wysokoœci i azymucie, jak owego
ranka, gdy by³ widoczny meteor.) Te
metody potwierdzi³y wystêpowanie
astronomicznego œwitu w Weston.
Wskazuj¹ one na 06:00 EST jako naj-
bardziej prawdopodobny moment spad-
ku Weston.

Gdzie spad³ Weston?
Nie ma jednego miejsca, w którym

spad³ Weston, poniewa¿ rozpad³ siê on
podczas przelotu przez atmosferê, jak
robi to wiêkszoœæ meteorytów kamien-
nych. Bronson pisze o trzech miejscach
znalezienia. Silliman opisuje najpierw
szeœæ, a potem siedem miejsc, gdy
w Tashua Hill znaleziono najwiêkszy
ca³kowity okaz. Po rozpadzie fragmen-
ty rozproszy³y siê i wyl¹dowa³y na te-
renie, który mo¿na otoczyæ elips¹. Na
miejsce l¹dowania poszczególnych
okazów mia³y wp³yw trajektoria i prêd-
koœæ meteoroidu, si³y dzia³aj¹ce pod-
czas fragmentacji, masa danego okazu,
w³aœciwoœci aerodynamiczne jego
kszta³tu, oraz wiatr.

Przez wiele lat przyjmowano dla
spadku Weston wspó³rzêdne 41° 13' N
i 73° 23' W. Moje podejrzenie na temat
pochodzenia tych b³êdnych wspó³rzêd-
nych jest nastêpuj¹ce; dlaczego zosta-
³y one utrwalone, nie jest jasne. Miasto
Weston utworzy³o w 1787 r. Walne
Zgromadzenie Connecticut z dwóch
parafii, które by³y czêœci¹ Fairfield
(i ma³ej czêœci Stratford). Te parafie ró¿-
ni³y siê znacznie i by³y po³¹czone tyl-

Fot. 1. Ostatni akapit nie podpisanego artyku³u „Godne uwagi
zjawisko” z (New Haven) Connecticut Herald z 22 grudnia 1807 r.
zawiera proœbê o dalsze obserwacje meteoru Weston. Prêdkoœæ
dŸwiêku by³a ju¿ w owym czasie znana. Fot. M. Robson, dziêki
uprzejmoœci Connecticut Historical Society, Hartford, Connecti-
cut.

Fot. 2. Relacja Isaaca Bronsona z badañ We-
ston by³a przedrukowana w New-York Specta-
tor z 2 stycznia 1808 r., terenowej wersji nowo-
jorskiej gazety New-York Commercial Adver-
tiser. Obie gazety podaj¹ autora jako „J. Bron-
son.” Ten b³¹d jest zrozumia³y, gdy zobaczymy
podpis Bronsona. Fot. M. Robson, dziêki uprzej-
moœci Fairfield, Connecticut Land Records.
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ko kilkoma niemal nieprzejezdnymi
drogami, wiêc w 1845 r. miasto podzie-
lono na dzisiejsze Weston na zachodzie
i na nowe miasto Easton. Wiêkszoœæ
okazów wyl¹dowa³a w dzisiejszym
Easton a inne w miastach Monroe
i Trumbull. Jakiœ czas po zaznaczeniu
tego podzia³u na mapach, jakiœ niezna-
ny autor katalogu meteorytów uzna³, ¿e
bêdzie bardziej naukowo, gdy poda
w swym katalogu wspó³rzêdne geogra-
ficzne. Wiedz¹c, ¿e meteoryt Weston
musia³ spaœæ w Weston, zajrza³ do mapy
stanu Connecticut i wzi¹³ wspó³rzêdne
dzisiejszego Weston jako wspó³rzêdne
spadku.

W sierpniu 2007 r. zaprezentowa³em
moje odkrycia dotycz¹ce Weston na
dorocznej konferencji Meteoritical So-
ciety w Tucson. Wspó³rzêdne spadku,
jakie poda³em, odnosi³y siê do œrodka
elipsy obejmuj¹cej wszystkie siedem
okazów: szerokoœæ 41° 17,5' N i d³u-
goœæ 073° 16' W. Stwierdzi³em wyraŸ-
nie, ¿e badania jeszcze trwaj¹ i wspó³-
rzêdne mog¹ byæ poprawione, ale
powiedzia³em tak¿e, ¿e nie s¹dzê, aby
wspó³rzêdne mog³y zmieniæ siê wiêcej
ni¿ o minutê. Có¿, myli³em siê. Dalsze
badanie miejsca spadku wspólnie
z Frankiem Pagliaro, z Towarzystwa
Historycznego Easton, pokaza³o, ¿e naj-
lepszymi wspó³rzêdnymi spadku We-
ston s¹ 41° 16.1' N i 073° 15.7' W.
Mamy nadziejê opublikowaæ w tym
roku szczegó³ow¹ pracê na temat miej-
sca spadku.

Trajektoria meteoru Weston bieg³a

w przybli¿eniu z NNW na SSE,
ale dwunastokilometrowa wiel-
ka oœ elipsy rozrzutu le¿y w kie-
runku pó³noc-po³udnie. Przy-
czyn¹ s¹ silne grudniowe wiatry
zachodnie spychaj¹ce mniej ma-
sywne, dalej lec¹ce fragmenty
bardziej na wschód ni¿ bardziej
masywne okazy spadaj¹ce na
pocz¹tku elipsy.

Ile okazów meteorytu
znaleziono?

Wiêkszoœæ Ÿróde³ mówi o 150
kg, albo 330 funtach. Dla ka¿de-
go miejsca spadku Silliman po-
daje ocenê wagi fragmentu przed
uderzeniem w ziemiê. Podaje
wagê w funtach zwykle podaj¹c
przedzia³ wartoœci. Suma dol-
nych granic ocen Sillimana jest
równa 150,4 kg. Jednak Silliman
wyraŸnie wskazuje, ¿e wiêkszoœæ
okazów by³a „rozbita na kawa³ki,” „roz-
³upana na bardzo ma³e fragmenty,” albo
„rozkruszona na proszek.” Innymi s³o-
wy wiêkszoœæ masy meteorytu Weston
by³a nie do zebrania. Znaleziono nie
wiêcej ni¿ 50 kilogramów meteorytu
Weston, a dziœ prawdopodobnie istnie-
je mniej ni¿ 30 kg. I Bronson i Silliman
podkreœlaj¹, jak bardzo podobne by³y
do siebie znalezione okazy Weston.

Meteoryt to obiekt, który wyl¹dowa³
na Ziemi; gdy przelatuje po niebie, jest
meteorem, a przed wejœciem w atmos-
ferê nazywamy go meteoroidem. Do
po³owy dziewiêtnastego wieku zebra-

no dowody, ¿e okresowe roje meteorów
s¹ zwi¹zane z kometami, ale nigdy nie
s³yszano, aby któryœ z tych rojów da³
meteoryt. Mniej wiêcej w tym czasie
zaproponowano, ¿e meteoryty po-
chodz¹ z planetoid. Dziœ wiemy, ¿e
meteoryty w³¹cznie z Weston, przyby-
³y i nadal przybywaj¹ z planetoid.

Jak du¿y by³ Weston?
Silliman i Kingsley oceniali, ¿e „nie

wiêcej ni¿ 300 stóp” œrednicy (Silli-
man and Kingsley 1809, 326). Jere-
miah Day, profesor matematyki, (po-
chodz¹cy z New Milford, który zosta³
rektorem Yale) ocenia³ na „kilkaset
stóp” (Day 1810, 167). Dr Nathaniel
Bowditch, samouk, matematyk i astro-
nom, powiedzia³, ¿e minimalna mo¿-
liwa œrednica Westona by³a 491 stóp
(Bowditch 1815, 235). Te oceny wyli-
czono z prostej proporcji, porównuj¹c
widoczn¹ wielkoœæ meteoru i jego oce-
nian¹ odleg³oœæ od obserwatorów,
z wielkoœci¹ Ksiê¿yca i jego znan¹ od-
leg³oœci¹. ¯aden z nich nie wzi¹³ pod
uwagê, ¿e obiekt zderzaj¹cy siê z at-
mosfer¹ z kosmiczn¹ prêdkoœci¹ oko-
³o 25,000 mil na godzinê wytwarza
du¿¹ objêtoœæ jasnoœci wokó³ siebie.
Ca³e szczêœcie dla Connecticut, ¿e
Bowditch siê myli³. Program Near
Earth Object z Jet Propulsion Labora-
tory publikuje stronê internetow¹ po-
daj¹c¹ ryzyko zderzenia (Yeomans et
al. 2007) zwykle aktualizowan¹ przy-
najmniej raz dziennie. Wci¹¿ na tej
stronie jest planetoida odkryta w lu-

Fot. 4. Mapa z NASA World Wind z danymi topograficznymi USGS, pokazuj¹ca okolicznoœci
zachodu ksiê¿yca w Weston widzianego przez Nathana Wheelera. Gruba strza³ka (œrodek obraz-
ka) zaczyna siê w miejscu przypuszczalnej obserwacji Wheelera. Jej ostrze wskazuje miejsce, gdzie
teren zas³ania widok nieba. Dane narzêdzia pomiarowego World Wind s¹ w ramce ponad strza³k¹.
Pozioma linia biegn¹ca przez obrazek jest granic¹ miêdzy topograficznymi mapami USGS; ar-
kusz Botsford jest na pó³noc, a arkusz Westport pod lini¹. Ta linia oznacza tak¿e szerokoœæ pó³-
nocn¹ 41°15'.

Fot. 3. Pierwszy akapit relacji Sillimana i Kingsleya
z 29 grudnia 1807 r. w (New Haven) Connecticut He-
rald zawiera wskazówkê co do momentu spadku mete-
orytu Weston (wyró¿nion¹). Fot. M. Robson, dziêki
uprzejmoœci Connecticut Historical Society, Hartford,
Connecticut.
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tym 2006 r. i nazwana tymczasowo
2006 CM

10. 
Ma ona 490 stóp œrednicy

(150 m) i gdyby w nas uderzy³a, to przy
prêdkoœci zderzenia 25 wyzwoli³aby
energiê równowa¿n¹ eksplozji 360
megaton TNT. Jest to ponad 20000
razy wiêcej, ni¿ energia wybuchu bom-
by, która zrówna³a z ziemi¹ Hiroshi-
mê (2006 CM

10
 nie musi spêdzaæ nam

snu z powiek; dalsze obserwacje z
pewnoœci¹ poka¿¹, ¿e w niezbyt odle-
g³ej przysz³oœci zderzenie z ni¹ nie jest
mo¿liwe). Z porównania z ostatnimi,
dobrze zbadanymi spadkami meteory-
tów wynika, ¿e, Weston mia³ najpraw-
dopodobniej jeden lub dwa metry œred-
nicy.

Kamienie z nieba
Jest prawie niemo¿liwe znalezienie

wspó³czesnego tekstu o Weston, który
nie zawiera³by tego nies³awnego cyta-
tu przypisywanego Thomasowi Jeffer-
sonowi. Wielu podaje ten „cytat” tak
jakby Jefferson rzeczywiœcie to powie-
dzia³. Uczeni s¹ bardziej sceptyczni, ale
tylko jeden znalaz³ prawdopodobnie
Ÿród³o. Odnalaz³em to w znakomitym

dziele Silvio Bedini’ego z 1990 r. Tho-
mas Jefferson Statesman of Science
(Bedini 1990, 388):

„Ten temat jest szczególnie intere-
suj¹cy z powodu czêsto cytowanej
uwagi, któr¹ b³êdnie przypisywano
Jeffersonowi. Twierdzi siê, ¿e powie-
dzia³ on odnosz¹c siê do relacji Silli-
mana i Kingsleya, ‘£atwiej jest uwie-
rzyæ, ¿e dwaj profesorowie k³ami¹, ni¿
przyznaæ, ¿e kamienie spadaj¹ z nie-
ba.’ Badania ujawni³y, ¿e to stwierdze-
nie jest wyssane z palca i pojawi³o siê
po raz pierwszy w pracy syna Sillima-
na opublikowanej w 1874 r., po czym
by³o powtarzane w póŸniejszych bio-
grafiach Sillimana.”

Okreœlaj¹c to stwierdzenie jako „wy-
ssane z palca” Bedini u¿ywa bardzo do-
sadnego jêzyka. W istocie oskar¿a on
Benjamina Sillimana Jr. o k³amstwo. Dr.
Bedini jest emerytowanym historykiem
ze Smithsonian Institution, p³odnym
autorem, pochodz¹cym z Ridgefield,
Connecticut. Jego przypis „42” podaje
strony 76–78 z biografii Fultona i Thom-
sona z 1947 r. Benjamin Silliman 1779–
–1864 Pathfinder in American Science.

Na podanych stro-
nach omawiany jest
meteor Weston, ale
„cytat” jest podany
tak, jakby Jefferson
rzeczywiœcie to po-
wiedzia³. Nie ma ¿ad-
nego odsy³acza do
pierwotnego Ÿród³a
tej uwagi. Zacz¹³em
mieæ w¹tpliwoœci co
do fachowoœci Bedi-
ni’ego.

Ale potem znala-
z³em to:

„Thomas Jeffer-
son, wówczas prezes
American Philoso-
phical Society, po-
wiedzia³ podobno
przy tej okazji, para-
frazuj¹c dobrze zna-
ne powiedzenie Da-
vida Hume odnoœnie
cudów, ‘¿e ³atwiej
by³o uwierzyæ, i¿
dwaj jankescy profe-
sorowie k³ami¹, ni¿
przyznaæ, ¿e kamie-
nie spadaj¹ z nieba‘
— godny uwagi do-
wód ograniczonej
wiedzy na ten temat

dominuj¹cej wówczas w tym kraju,
nawet w umys³ach najbardziej wy-
kszta³conych osób.”

By³a to czêœæ g³ównego referatu
wyg³oszonego w Northumberland, Pen-
nsylvania, 1 sierpnia 1874 r. przez Ben-
jamina Sillimana Jr. (Silliman 1875),
z okazji setnej rocznicy odkrycia tego,
co teraz nazywamy tlenem.

Wydaje siê, ¿e Bedini jest usprawie-
dliwiony. Dlaczego s¹dzê, ¿e to jest w³a-
œciwe Ÿród³o? Ró¿ni siê ono od wszyst-
kich innych „cytatów” Jeffersona. Po
pierwsze nie u¿ywa okreœlenia „czêsto
cytowane.” Nastêpnie jest ono wzbo-
gacone i przed i po cytacie dodatkowym
komentarzem. Co najwa¿niejsze, prze-
szukiwanie literatury na temat meteory-
tu Weston przed 1874 r. nie ujawni³o
dot¹d „cytatu” Jeffersona.

Weston rozpocz¹³ wchodzenie tego
kraju w now¹, multidyscyplinarn¹ dzie-
dzinê badañ zwan¹ obecnie meteory-
tyk¹. W ci¹gu dwóch stuleci od spadku
Weston, myœl¹cy panowie i panie stop-
niowo przenosili nas od niewiary w spa-
daj¹ce kamienie do zrozumienia, ¿e
zderzenia s¹ podstawowym procesem
kosmicznym i g³ównym elementem
kszta³towania planet, który ma istotne
znaczenie dla ¿ycia na Ziemi. Dowie-
dzieliœmy siê tak¿e, ¿e meteoryty za-
wieraj¹ w sobie opowieœæ o tym, jak
i kiedy powsta³ Uk³ad S³oneczny.

Podziêkowania:

Szczególne podziêkowania dla Fre-
da i Suzanne Lovejoy, w³aœcicieli daw-
nego domu Nathana Wheelera, za ich
uprzejm¹ zgodê i pomoc w badaniach.
Podziêkowania tak¿e dla Franka Paglia-
ro z Towarzystwa Historycznego
Easton, za zapoznanie z Lovejoy’ami
i wspó³pracê na miejscu spadku. Dziê-
kujê tak¿e Nancy Finlay, Kustoszowi
Grafiki, i genealogowi/bibliotekarzowi
Judith Johnson, obu z Towarzystwa
Historycznego Connecticut za ich po-
moc.

Podziêkowania dla Jane Atkinson,
Dyrektorowi Biblioteki Publicznej
Weston, za dostarczenie mojego pierw-
szego egzemplarza pracy Sillimana-
Kingsleya, a zw³aszcza za zwrócenie
uwagi, ¿e s¹ jeszcze tajemnice do roz-
wik³ania w opowieœci o spadku Weston.

Dziêkujê dr Timowi McCoy ze
Smithsonian Institution za serdeczne
przyjêcie w Narodowej Kolekcji Me-
teorytów.

Dwójka mych ulubionych autorów

Fot. 5. Czarne diamenty oznaczaj¹ wysokoœæ i azymut dolnej krawê-
dzi tarczy Ksiê¿yca dla szeregu momentów czasu w okresie jego za-
chodu 14 grudnia 1807 r. w stosunku do po³o¿enia widnokrêgu dla
mo¿liwego miejsca obserwacji Wheelera. Czas jest podany dla strefy
eastern standard time. Profil wzgórza (widnokrêgu), oznaczony sza-
rymi kwadracikami, uzyskano z danych topograficznych USGS wy-
korzystuj¹c narzêdzie pomiarowe strony NASA World Wind. Wspó³-
rzêdne miejsca obserwacji: 41°15»01",7 N; 73°18»07",3 W. Wyso-
koœæ miejsca: 125 metrów nad poziomem morza. Pozycje i momenty
czasu dla ksiê¿yca uzyskano z Horizons Web-Interface (Giorgini et
al. 2007). Dane USGS wskazuj¹, ¿e Weston spad³ przed 06:04, po-
miary wejœcia za wzgórze wskazuj¹ 05:57, a eksperyment z zacho-
dem ksiê¿yca daje 06:00 jako najbardziej prawdopodobny moment
spadku Weston.
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z tematyki meteorytowej tak¿e otrzy-
muje podziêkowanie za zaoszczêdze-
nie czasu na poszukiwania. ¯a³ujê, ¿e
nie mog³em spêdziæ wieczoru z profe-
sorem UCLA Johnem G. Burke. Dr
Ursula Marvin by³a uprzejma i bardzo
pomocna, gdy korespondowaliœmy na
temat Weston.

Na podziêkowanie zas³u¿yli mój
syn, Scott Robson, dr Parker Moreland,
dr Jeff Tarvin i inni recenzenci za po-
moc w uczynieniu tej pracy dok³ad-
niejsz¹ i ³atwiejsz¹ do czytania.

Email: mcrobson@charter.net
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Sutherland J., Myers J., Shif-
fer R., 2006. Internatio-
nal conference held at
Washington for the pur-
pose of fixing a prime
meridian. Project Guten-
berg Ebook. http://
www.gutenberg.org/fi-
les/17759 (accessed No-
vember 15, 2007).

Yeomans D. et al. 2007. Im-
pact Risk Page. http://
neo.jpl.nasa.gov/risk (ac-
cessed November 14,
2007).

Montgomery C. (Monty) Rob-
son przeszed³ niedawno na
emeryturê jako starszy kapitan
w American Airlines, po 32 la-
tach latania dla tej firmy.

Jest on dyrektorem za³o¿y-
cielem Obserwatorium Johna
J. McCarthy’ego, regionalnej
instytucji edukacyjnej K-12
i doros³ych zarz¹dzanej przez spó³kê nie na-
stawion¹ na zysk. Obs³ugiwane przez wo-
lontariuszy Obserwatorium McCarthy’ego
odwiedzi³o od otwarcia w roku 2000 blisko
dziesiêæ tysiêcy osób.

Pan Robson opracowa³ protoko³y dla
obserwacji planetoid u¿ywane w Obserwa-
torium McCarthy’ego (MPC Observatory
Code 932). Obserwatorium jest jedn¹ z naj-
dok³adniejszych stacji astrometrycznych na
œwiecie do obserwacji planetoid bliskich

Fot. 8. „Okazy znalezione w ró¿nych miejscach s¹ idealnie podobne do siebie. Przypadkowy obserwator natych-
miast uzna³by je za czêœci jednej bry³y i za ró¿ni¹ce siê od kamieni powszechnie spotykanych na tym globie.”
(Silliman and Kingsley, 1807). Pokazane okazy Weston nie s¹ w tej samej skali. Od lewego górnego zgodnie
z ruchem wskazówek zegara: a) Na wystawie w Naturhistorisches Museum w Wiedniu (oko³o 200 g); b) zbli¿e-
nie najwiêkszego okazu Weston, na wystawie w Yale Peabody Museum of Natural History (oko³o 12700 g);
c) wa¿¹cy 12 g fragment z kolekcji autora; d) okaz 711 (oko³o 75 g) z Narodowej Kolekcji Meteorytów Smithso-
nian wystawiony w Bruce Museum, Greenwich, Connecticut, we wrzeœniu 2005 r. Zdjêcie u do³u z prawej Betsy
Robson, pozosta³e zdjêcia autora.

Ziemi. Pan Robson zosta³ uhonorowany, gdy
personel Obserwatorium McCarthy’ego
g³osowa³ za wyborem nazwy dla pierwszej
odkrytej przez nich planetoidy; ma ona te-
raz nazwê (115449) Robson.

Robson pracuje obecnie nad edukacyj-
nymi projektami z astronomii i poszerza
badania planetoid o fotometriê i spektrosko-
piê. Mieszka w Connecticut z ¿on¹, dzieæmi
i ulubionymi zwierzakami.

Miastu Wroc³aw przypad³
w tym roku zaszczyt orga-
nizacji kolejnej, pi¹tej ju¿

Konferencji Meteorytowej. Rozpoczê-
³a siê ona mocnym akcentem, który od-
notuje Historia, czyli od ods³oniêcia
tablicy pami¹tkowej ku czci ojca mete-
orytyki i akustyki Ernsta Florenca Frie-
dricha Chladniego, w niepowtarzalnym
klimacie podziemi Muzeum Mineralo-
gicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego
przy ulicy KuŸniczej. Autorem i wyko-
nawc¹ tablicy jest pan Zbigniew Kre-
sowaty. Tablica zosta³a z niesamowitym
wyczuciem wkomponowana w ³ukowej
wnêce œciennej. Uroczystoœci towarzy-

szy³a wystawa meteorytów zorganizo-
wana przez cz³onków PTM, na któr¹
z³o¿y³y siê okazy z kolekcji prywat-
nych. Okazy udostêpnili: Tomasz Jaku-
bowski, Zbigniew Gruba i Jakub Ra-
dwan.

Nastêpnie, po krótkim zwiedzaniu
okolicy, dotarliœmy do historycznej Auli
Leopoldiny, której cesarski wystrój zwa-
la na kolana ka¿dego, kto ma duszê ar-
tysty. Wyk³adów w tej auli s³ucha³o siê
z nabo¿eñstwem, gdy¿ wystrój przypo-
mina koœció³ i, jak wynik³o z objaœnieñ
naszego przewodnika, nie bezzasadnie.
Pierwotnie by³a to uczelnia Towarzystwa
Jezusowego. (Przypomnijmy sobie, kto

uczestniczy³ w ³owach na meteoryty
antarktyczne i jest kustoszem watykañ-
skiej kolekcji meteorytów — Guy
J. Consolmagno S.J. Jak widaæ pewne
zwi¹zki ci¹gle s¹ ¿ywe.) Wyk³ady
o Chladnim referowali: Jadwiga Bia³a
„Chladni — ojciec akustyki i meteory-
tyki” oraz Andrzej Dobrucki „Ernst
Chladni i pocz¹tki nowoczesnej akusty-
ki”. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ film
i… hm… dŸwiêki wraz z demonstracj¹
ich wp³ywu na powstawanie figur Chlad-
niego. Poœmiertne losy bohatera Konfe-
rencji ods³oni³ w znakomitym wyk³adzie
o miejscu Jego ostatniego spoczynku na
Cmentarzu Wielkim we Wroc³awiu Wie-
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s³aw Czajka. Jak wynik³o z iœcie detek-
tywistycznych poszukiwañ „wszystko
idzie w jedno miejsce: powsta³o wszyst-
ko z prochu i wszystko do prochu znów
wraca” (Koh 3:20). Dobrze siê wiêc sta-
³o, ¿e tablica pami¹tkowa przypomina
sylwetkê Ernsta Chladniego i pozostaje
sobie ¿yczyæ, aby przetrwa³a d³u¿ej.
Dzieje Uniwersytetu Wroc³awskiego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem czasów
Chladniego przybli¿y³ zebranym An-
drzej Grodzicki: „Uniwersytet Wroc³aw-
ski w czasach Ernsta Friedricha Chlad-
niego”.

Potem nast¹pi³o zwiedzanie gmachu
i wystaw w nim siê mieszcz¹cych po-
³¹czone z bie¿¹cym komentarzem pana
Grodzickiego który krasi³ ogl¹dane eks-
ponaty anegdotami i ciekawostkami.
Zwiedzanie to zwieñczy³y widoki Wro-
c³awia z wysokoœci Wie¿y Matema-
tycznej z komentarzem naszego niestru-
dzonego przewodnika.

Przerwa na obiad da³a chwilê wy-
tchnienia i czas na przetrawienie wra¿eñ.

Kolejne wyk³ady mia³y miejsce
w sali im. Rzewuskiego. Tajemnice me-
teorytu Morasko dr¹¿yli (ciêli, trawili,
zg³êbiali, wyciskali, odparowywali i pe-
netrowali) kolejni wyk³adowcy. Akcjê
»Morasko« rozpocz¹³ Wojciech Stan-
kowski przybli¿aj¹c „Nowe dane o cza-
sie upadku meteorytu Morasko”.
Agnieszka Dziurdzi ods³oni³a wyniki
na temat „Mineralogiczne badania osa-
dów wokó³ meteorytów na terenie re-
zerwatu »Meteoryt Morasko«. Andrzej
Muszyñski poda³ wyniki badañ tego, co
wyp³ynê³o z najwiêkszego dot¹d zna-
lezionego okazu Morasko w wyk³adzie
„Roztwory wyp³ywaj¹ce z wietrzej¹ce-
go meteorytu Morasko”. Kolejny refe-
rat „Badania mikrostruktury meteory-
tu Morasko” ujawni³ najdrobniejsze
szczegó³y jego budowy. (Jak wiadomo
diabe³ tkwi w szczegó³ach) Podsumo-
waniem »Akcji Morasko« by³ referat
„Aktualny stan badañ nad meteorytem
Morasko”.

Kawa i herbata oraz s³odkoœci sta-
nowi³y tradycyjny przerywnik, pozwa-
laj¹c wszystkim na chwilê wytchnienia
i oczywiœcie dyskusji.

Kolejnym referatem „Czy we From-
borku jest krater meteorytowy”? Janusz
Kosiñski rozwiewa³ (czy definitywnie,
poka¿e czas) nadzieje, ¿e powstanie ist-
niej¹cej w tej okolicy struktury geolo-
gicznej spowodowa³ sporych rozmia-
rów goœæ z kosmosu. Kolejny referat
bliski by³ sercu ka¿dego meteorytofila:

„Upadek i rozmieszczenie fragmentów
meteorytu Pu³tusk”. Odleg³e w prze-
strzeni, ale bliskie sercu mi³oœników
astronomii i meteorytów krajobrazy
marsjañskie przedstawi³ niestrudzony
Hieronim Hurnik. Szczególnie interesu-
j¹ce by³o ogl¹danie miejsc, sk¹d praw-
dopodobnie wyruszy³y w kosmos na
d³ug¹ tu³aczkê ku Ziemi fragmenty czer-
wonej planety, które da³y materia³ zna-
ny miêdzy innymi jako meteoryty SNC.
Jolanta Muszer z kolei podjê³a tematy-
kê iœcie apokaliptyczn¹ w referacie „Me-
teoryty a masowe wymierania w histo-
rii Ziemi”. Wyk³adów dope³ni³a sesja
posterowa. „Metaliczne sferule w osa-
dach kenozoiku — wystêpowanie i pro-
blem zanieczyszczeñ antropogenicz-
nych” autorstwa Grzegorza Uœcinowicza
oraz „Mapa spadków materii kosmicz-
nej na obszar Polski zaprezentowana
przez Wies³awa Czajkê. Kolacja, a po-
tem ju¿ w hostelu dyskusje po œwit,
wspomnienia z wypraw, plany nastêp-
nych, anegdoty kolekcjonerskie (godne
chyba ujêcia w jakiœ zbiorek; by³oby
szkoda, gdyby uleg³y zapomnieniu).

Kolejny dzieñ zacz¹³ siê pod znakiem
klasyfikacji meteorytów wyk³adem Pre-
zesa £ukasza Karwowskiego „Klasyfi-
kacja meteorytów z Sahary”. Andrzej
Pilski z kolei wykaza³, w wyk³adzie
„Reklasyfikacja meteorytu Pu³tusk”, ja-
kie problemy stwarza jednoznaczne skla-
syfikowanie tak znanego meteorytu jak
Pu³tusk. Kolejnego zabiegu pod mianem
„Reklasyfikacja chondrytu zwyczajne-
go Sahara 02500” dokona³ Krzysztof
Owocki. Ca³oœciowo zaœ i przystêpnie
uj¹³ temat Tadeusz Przylibski w refera-
cie „Klasyfikowanie chondrytów zwy-
czajnych — kolejnoœæ prac, metody,
sprawy formalne i inne problemy”.

Zas³u¿ona kawa i herbata tudzie¿
poczêstunek, zosta³y urozmaicone „de-
gustacj¹” meteorytów przywiezionych
przez Marcina Cima³ê. Da³o to asumpt
do zaspokojenia ciekawoœci zarówno
naukowcom, którzy badaj¹ meteoryty,
kolekcjonerom do wzbogacenia swych
zbiorów jak równie¿ by³o okazj¹ do
wziêcia w garœæ kawa³ka nieba dla tych,
którzy zaczynaj¹ sw¹ pozaziemsk¹ przy-
godê. Meteoryty goœci³y w kuluarach
Konferencji wielokrotnie wzbudzaj¹c
nies³abn¹ce zainteresowanie; wœród wie-
lu z nich wyró¿nia³y siê spore p³yty
Morasko. Pojawi³o siê tak¿e kilka ³ad-
nych moldawitów.

Po przerwie kontynuowano analizo-
wanie wnêtrz meteorytów. Na „tapecie”
wyl¹dowa³, za spraw¹ referatu Bogus³a-
wy Hurnik powszechnie znany „Mete-
oryt Tagish Lake — zwi¹zki organicz-
ne”. Rzadko spotykane meteoryty
ureility by³y bohaterami dalszych roz-
wa¿añ. Tomasz Jakubowski wyg³osi³
referat „Wêgiel w ureilitach”. Dosyæ
bolesny dla kolekcjonerów temat „Po-
równanie wietrzenia meteorytów Pu³-
tusk i Morasko” referowa³ z kolei £ukasz
Karwowski. Pocieszaj¹cym jest, ¿e na-
sze sypi¹ce siê okazy mog¹ siê przydaæ
nauce.

Dziêki referatowi „Kolekcjonerstwo
meteorytów w Polsce” w wykonaniu
Magdaleny Pilskiej-Piotrowskiej zapo-
znaliœmy siê z histori¹ kolekcjonerstwa
meteorytów w Polsce i jego prekurso-
rami.

Przyczyn¹ d³u¿szej ni¿ zazwyczaj
przerwy obiadowej by³ przykry fakt za-
mkniêcia Muzeum Mineralogicznego
w niedzielê, wiêc czêœæ uczestników
Konferencji poœwiêci³a ten czas na jego
zwiedzenie. Dziwna to sytuacja, ¿e pla-

Autor przy tablicy Chladniego.
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cówki tego typu s¹ nieczynne w nie-
dzielê, bo niby kiedy znaleŸæ czas, by
zwiedzaæ muzea? Ma to pozostaæ
atrakcj¹ urlopow¹? W dni powszednie
muzea bardzo czêsto maj¹ dziwne go-
dziny zwiedzania np. od 10 do 14. Zna-
czy zwiedzamy w czasie przerwy œnia-
daniowej w pracy.

Kolejny, w³aœciwie nie referat, a po-
radnik „Planowanie i organizacja wy-
praw poszukiwawczych” w wykonaniu
Marcina Stolarza i Zbyszka Tymiñskie-
go zapozna³ uczestników z trudnoœcia-
mi i niebezpieczeñstwami, jakim musz¹
stawiæ czo³a chêtni do w³asnorêcznego
znalezienia i podniesienia przybyszów
z Kosmosu. Jan Koziar z kolei wyg³o-
si³ nieortodoksyjny wyk³ad „Fluidyza-
cyjna geneza materii chondrytowej”.
Józef Rosiecki z Polskiego Zwi¹zku
Krótkofalowców w wyk³adzie „Mete-
ory a radiokomunikacja z ich wykorzy-
staniem w s³u¿bie amatorskiej” objaœni³
nam, ¿e to z materii kosmicznej co nie
dotar³o jeszcze do ziemi jest u¿yteczne
do nawi¹zywania ³¹cznoœci radiowej na
znaczne odleg³oœci.

Na tym zakoñczy³y siê sesje refera-
tów. Chcia³bym tu zauwa¿yæ, ¿e tak na-
piêtego harmonogramu wyk³adów jesz-
cze nie by³o na ¿adnej tego typu imprezie
organizowanej przez PTM. Prelegenci
mieli wyliczany czas dos³ownie co do
minuty, po czym dawano szansê na za-
danie jednego czy dwóch pytañ i przy-
stêpowano do nastêpnego punktu pro-
gramu. Mam wra¿enie, ¿e dzia³o siê to
ze szkod¹ i dla prelegentów i s³uchaczy.
Dyskusje bywaj¹ bardzo ciekawe, a tu,
poza kuluarami, nie by³o ¿adnej.

Wreszcie przyst¹piono do Walnego
Zebrania cz³onków PTM na którym za-

mierzano rozwi¹zaæ iœcie gordyjski
wêze³, jakim by³o wprowadzenie zmian
w Statucie PTM. Jak siê okaza³o, by³o
to najbardziej burzliwe i gor¹ce zebra-

ß

nie w jego dziejach. Czas poka¿e, czy
owocne.

Tradycyjny bankiet, na którym zna-
laz³o siê nawet wino meteorytowe „En-
sisheim”, koñczy³ dni pe³ne wra¿eñ.
Zgodnie z planem pozosta³o zwiedzanie
Wroc³awia z przewodnikiem PTTK na-
zajutrz, jednak czêœæ uczestników uczy-
ni³a to ju¿ po bankiecie i zwiedza³a mia-
sto noc¹. Mistrz S³awomir Derecki s³u¿y³
za przewodnika, a w swojej pracowni
zademonstrowa³ nam swój „wehiku³
czasu” tj. zbiór skamielin i antyczne ce-
g³y (!) z utrwalonymi w nich œladami
ludzkich r¹k i zwierzêcych ³ap.

W imieniu wszystkich uczestników
chcia³bym podziêkowaæ Organizatorom
za trud w³o¿ony w zorganizowanie Kon-
ferencji. Rozmach i historyczne zdarze-
nia, jakie mia³y miejsce w czasie jej
trwania, na pewno utkwi¹ w pamiêci nas
wszystkich.

Fot. Jaros³aw Bandurowski

Prof. Grodzicki (z prawej) oprowadza po uniwersyteckim muzeum.

Meteorytowe targi w kuluarach.

Sesja w Auli Leopoldina.


