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METEORYT
Biuletyn wydawany przez
Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
i Society of Meteoritophiles
dla polskich mi³oœników meteorytów

Trzydzieœci lat temu dr Jerzy Pokrzywnicki przygotowa³ pierwszy Katalog Meteorytów w Polskich Kolekcjach. Zosta³ on opublikowany
w Studia Geologica Polonica vol. xv, w roku 1964. Od tego czasu
niektóre kolekcje zmieni³y miejsce pobytu, lub przesta³y istnieæ,
inne wzbogaci³y siê o nowe meteoryty lub, niestety, utraci³y
posiadane okazy. Pojawi³a siê wiêc potrzeba aktualizacji Katalogu. Upowszechnienie komputerów stworzy³o ponadto mo¿liwoœæ
umieszczenia w nim wiêkszej liczby danych, u³atwiaj¹c zarazem
dostêp do ¿¹danych informacji. Dlatego bazuj¹c na pracy Pokrzywnickiego podj¹³em próbê przygotowania nowego Katalogu.
W tym numerze przedstawiam wstêpn¹, uproszczon¹ wersjê Katalogu Meteorytów w Polskich Kolekcjach. Da³em w nim pierwszeñstwo
meteorytom, umieszczaj¹c kolekcje na drugim planie, aby uwidoczniæ stan posiadania i braki. Wychodzê bowiem z za³o¿enia, ¿e
potrzebne s¹ nam przede wszystkim kolekcje dydaktyczne, pokazuj¹ce ró¿norodnoœæ meteorytów, i ¿e osi¹gniêciu tego celu powinna
s³u¿yæ polityka wymian okazów z innymi kolekcjami. Od czasu Katalogu Pokrzywnickiego nast¹pi³a prawdziwa rewolucja w pojmowaniu
znaczenia meteorytów w badaniu historii Uk³adu S³onecznego. Okaza³y siê one nie tylko przyk³adami ska³ uformowanych w innych
warunkach, ale tak¿e bezcennym Ÿród³em informacji o pocz¹tkowym
etapie formowania siê planet, które na du¿ych planetach i ksiê¿ycach zosta³y zatarte przez procesy geologiczne.
Publikowany katalog zawiera tylko te meteoryty, których to¿samoœæ nie budzi w¹tpliwoœci, pomijaj¹c narazie okazy bez nazwy
lub b³êdnie nazwane, oraz pseudometeoryty i tektyty. Znajd¹ siê
one w pe³nej wersji katalogu, której postaæ zale¿eæ bêdzie w du¿ym stopniu od œrodków, jakie uda siê na ten cel zdobyæ. Koszty
dotychczasowej pracy pokry³o Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne i ni¿ej podpisany.
Numer ten zawiera tak¿e artyku³y o polskich meteorytach publikowane w Impact! nr 2 (August 1991) i nr 5 (August 1992), oraz
aktualne informacje. Nastêpny numer bêdzie zawiera³ t³umaczenia
artyku³ów z grudniowego Impact!-u. Zainteresowanych dalszym otrzymywaniem Meteorytu proszê o zajrzenie na ostatni¹ stronê.
Andrzej S. Pilski
redaktor
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KATALOG METEORYTÓW W POLSKICH KOLEKCJACH - ROK 1992
Andrzej S. Pilski
Katalog zawiera meteoryty pogrupowane typami wed³ug klasyfikacji
u¿ywanej w katalogu Brytyjskiego Muzeum Przyrodniczego, który by³
podstaw¹ tego opracowania. Z tego katalogu s¹ wziête tak¿e nazwy.
Synonimy oficjalnych nazw meteorytów u¿ywane w poszczególnych
kolekcjach s¹ podane w nawiasach. Dla ka¿dego meteorytu podawane
s¹ kolejno: nazwa, kraj, data spadku lub znalezienia, kolekcja,
waga (w gramach) i rodzaj okazów w tej kolekcji. U¿ywane skróty:
s – spadek obserwowany przez œwiadków,
z – znalezisko,
IGUAM - Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
ul. Maków Polnych 16, Poznañ.
LO£ow - Liceum Ogólnokszta³c¹ce w £owiczu,
MGPAN - Muzeum Geologiczne Polskiej Akademii Nauk, ul. Senacka 1, Kraków,
MGUJ - Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Jagielloñskiego, ul. Oleandry 2a, Kraków,
MMWr - Muzeum Mineralogiczne, ul. Cybulskiego 30, Wroc³aw,
MWoŒ - Muzeum Wiedzy o œrodowisku, ul Bukowska 19, Poznañ,
MZPAN - Muzeum Ziemi PAN, al. Na Skarpie 27, Warszawa,
OAUJ - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagielloñskiego, ul. Orla 171, Kraków (kolekcja wypo¿yczona
obecnie do OPiOA),
OAUW - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, al. Ujazdowskie 4, Warszawa (kolekcja
wypo¿yczona obecnie do OPiOA),
OPiOA - Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
al. Pi³sudskiego 38, Olsztyn,
PŒ - Planetarium Œl¹skie, Chorzów,
PrASz - kolekcja prywatna Andrzeja Szczepanika, Warszawa (wypo¿yczona obecnie do OPiOA),
Pr i litery (np. PrEŒw) - inne kolekcje prywatne.
cs - ca³kowity okaz,
hs - po³ówka okazu od³upana lub odciêta,
f - fragment,
fc - fragment ze skorup¹,
fp - fragmenty w probówce,
p - p³ytka,
pc - p³ytka ze skorup¹,
ep - p³ytka odciêta z brzegu.
Wszystkim, którzy pomogli mi zebraæ informacje do tego katalogu, sk³adam serdeczne podziêkowanie
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METEORYTY KAMIENNE - CHONDRYTY
typ L - chondryty oliwinowo-hiperstenowe – 38,3% spadków
podtyp L3
(brak w polskich kolekcjach)
podtyp L4
Bjurböle, Finlandia, s. 1899.03.12, MGPAN: 110,9 fc, 44,38 f,
13,28 fc, PrASP: 11,8 f PrASz: 43,2 f.
podtyp L5
Bluff, Teksas, USA, z. 1878, MGPAN: 224,7 p, 23,85 p, 8,7 p.
Knyahinya, Ukraina, s. 1866.06.09, MGPAN: 88,38 ep, 21,8 fc,
MMWr: 166,95 cs, 26,0 ep, MZPAN: 360 cs, PrASz: <1 f.
Marlow, Oklahoma, USA, z. 1936, MZPAN: 9 p, OPiOA: 40 p.
Tsarev, Rosja, z. 1 968, MMWr: 2,38 f, 1,71 f, 1,48 f, 1,07 f,
0,65 f, PrASz: 10 f+f.
podtyp L6
Alfianello, W³ochy, s. 1883.02.16, MGPAN: 89,9 fc, MMWr: 32,0 fc,
11,8 fc, PrASz: < 1 f.
Buschhof, £otwa, s. 1863.06.02, MGPAN: 75,5 fc.
Chantonnay, Francja, s. 1812.08.05, MMWr: 22,35 fc, 15,25 fc,
7,9 f.
Chateau-Renard, Francja. s. 1841.06.12, MMWr: 16,4 fc, 9,5 f,
4,9 f.
Forrest (b), Australia Zachodnia, z. 1980, PrASP: 6,15 p, PrEŒw:
6,3 p, PrJDr: 9,43 p, PrPWo: 7,16 ep, PrTCe: 0,39 f,
PrJKo: 8,00 f, PrMBi: 3,58 ep.
Girgenti, W³ochy, s. 1853.02.10, MGPAN: 33,8 fc.
L’Aigle, Francja. s. 1803.04.26, MGPAN: 64,5 fc, MMWr: 30,3 fc,
18,99 fc, 7,6 fc, 9,96 fp.
Mocs, Rumunia, s. 1882.02.03, MGPAN: 212/2 CS, MMWr: 21,5 hs.
Ness County (1894), Kansas, USA, z. 1894, PrASz: < 1 f.
Oesel, Estonia, s. 1855.05.11, MGPAN: 5,35 f, 1,05 f, 0,50 f.
Schönenberg, Niemcy, s. 1846.12.25, MGUJ: 7,8 pc.
Tenham, Australia, s. 1879, OPiOA: 39,1 ep, PrASP: 23,6 ep.
typ H - chondryty oliwinowo-bronzytowe - 33,2% spadków
podtyp H3
Bremervörde, Niemcy, s. 1855.05.13, MMWr: 11,9 fc, PrASz: <1 f.
podtyp H4
Grüneberg (Wilkanówko), Polska, s. 1841.03.22, MMWr: 46,4 fc,
PrASz: <1 f.
Lixna, £otwa, s. 1820.07.12, MGUJ: 441,9 pc, 12,29 fp.
Weston, Connecticut, USA, s. 1807.12.14, MMWr: 4,3 f+f.
podtyp H5
Alamogordo, Nowy Meksyk, USA, z. 1938, PrASz: <1 f.
Beardsley, Kansas, USA, s. 1929.10.15, PrASz: <1 f.
Cangas de Onis, Hiszpania, s. 1866.12.06, MMWr: 4,3 fp.
Covert, Kansas, USA, z. 1896, PrASz: <1 f.
Faith, Dakota P³d., USA, z. 1952, PrASz: 10 f+f.
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Forest City, Iowa, USA, s. 1890.05.02, MGPAN: 16,7 ep, MMWr:
43,1 cs.
Gnadenfrei (Pi³awa Górna), Polska, s. 1879.05.17, MMWr:
665,0 cs, 16,3 f, 18,2 f+f, 10,6 f+f, PrASz: <1 f.
Grzempach (Grzempy), Polska, s. 1910.09.03, MGPAN: 607,1 cs.
Jilin, Chiny, s. 1976.03.08, MZPAN: 199 f.
Laborel, Francja, s.1871.06.14, MMWr: 2,32 fp.
Misshof, £otwa, s. 1890.04.10, MGPAN: 2,15 f.
Nuevo Mercurio, Meksyk, s. 1978.02.15, PrASP: 13,9 ep, PrASz:
5,1 cs.
Plainview, Teksas, USA, z. 1917, MGPAN: 253 cs.
Pu³tusk (Gostkowo), Polska, s. 1868.01.30, MGPAN: 2.970,0 cs,
1805,0 cs, 1210,0 cs, 1000,0 cs, 875,0 cs, 703,0 cs,
693,39 cs, 652 cs, 640,85 cs, 628,93 cs, 496,0 cs, 436,0
cs, 422,32,es, 368,75 cs, 350,25 cs, 314,12 cs, 311,4
cs, 296,32 cs, 296 cs, 294,0 cs, 280,7 cs, 275,66 cs,
258,36 cs, 243,7 cs, 210,36 cs, 180,4 cs, 178,24 cs,
167,5 cs, 157,0 cs, 145,7 cs, 137,7 cs, 134,5 cs, 122,0 cs,
121,8 cs, 117,55 cs, 112,5 cs, 108,6 cs, 106,52 cs,
97,2 cs, 94,60 cs, 89,4 cs, 78,15 cs, 76,0 cs, 75,25 cs,
65,0 cs, 64,95 cs, 36,65 cs, 32,3 cs, 23,8 cs, 35 okazów
od 36,1 do 3,3, 156 okazów od 5,0 do 1,0, MGUJ: 2860 cs,
1360 cs, 431,5 hs, 169,0 cs, 138,1 cs, 131,8 cs, 106,6
cs, 72,3 cs, 69,5 hs, 64,9 cs, 62,5 cs, 60,9 hs, 46,3
cs, 41,6 cs, 35,4 cs, 33,4 cs, 26,4 cs, 20,9 cs, 20,5
cs, 17,3 cs, 16,0 cs, 15,6 cs, 14,9 cs, 14,3 cs, 14,2
cs, 13,4 cs, 13,2 cs, 12,8 cs, 12,4 cs, 10,9 cs, 10,2
cs, 8,7 cs, 8,3 cs, 8,2 cs, 7,2 cs, 6,1 cs, 6,1 cs, 5,9
cs, 5,7 cs, 5,0 cs, 2,3 cs, 1,8 cs, MMWr: 205,0 cs, 46,2
cs, 15,0 ep, 21,7 cs, 18,8 cs, 20,02 cs, 17,16 cs, 19,0
cs, 8,56 cs, 11,62 cs, 12,62 cs, 10,22 cs, 8,7 cs, 6,95
cs, 8,10 cs, 12,25 cs, 17,35 cs, 18,35 ep, 11,57 cs,
2,88 cs, 7,5 cs, 6,7 cs, 6,65 cs, 6,49 cs, 6,05 cs, 6,07
cs, 5,95 cs, 4,98 cs, 4,97 cs, 4,80 cs, 4,5 cs, 4,4 cs,
4,35 cs, 3,97 cs, 3,90 cs, 3,85 cs, 3,28 cs, 3,75 cs,
3,55 cs, 3,12 cs, 2,80 cs, 2,65 cs, 2,51 cs, 2,35 cs,
4,99 cs, 4,76 cs, 3,70 cs, 4,93 cs, 4,01 cs, 4,18 cs,
3,62 cs, 3,59 cs, 3,18 cs, MZPAN: 8100 cs, 3130 cs,
2343 cs, 1445 cs, 986,35 cs, 938,0 cs, 675,4 cs, 304,5 cs,
236,25 cs, 226,31 cs, 183,35 cs, 140,0 cs, 77,23 cs,
69,91 cs, 68,97 cs, 67,1 cs, 48,8 cs, 39,9 cs, 34,8 cs,
32,5 cs, 29,58 cs, 20,35 cs, 18,78 cs, 15,30 cs, 11,20
cs, 10,93 cs, 8,40 cs, 5,92 cs, OAUW: 1305 cs, OPiOA:
22,54 ep, PrLCh: 127,5 cs, PrASz: 10 ep, PrASP: 1,94 ep,
PrGGn: 0,75 ep, PrMKo: 0,07 f.
podtyp H6
Djati-Pengilon, Indonezja, s. 1884.03.19, .MMWr: 102,5 fc, PrASz:
3 f.
Erxleben, Niemcy, s. 1812.04.15, MMWr: 18,8 fc, PrASz: <1 f.
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Kernouve, Francja, s. 1869.05.22, MMWr: 16,15 f, 5,97 fc.
Trenzano, W³ochy, s. 1856.11.12, MGPAN: 47 fc.
typ LL - amfoteryty - 7,9% spadków
podtyp LL3
Krymka, Ukraina, s. 1946.01.21, PrASz: <1 f.
podtyp LL4
Jelica (Cacak), Serbia, s. 1889.12.01, MGUJ: 348,0 hs.
podtyp LL5
(brak w polskich kolekcjach)
podtyp LL6
Ensisheim, Francja, s. 1492.11.16, MMWr: 5,98 f.
typ E - chondryty enstatytowe - 1,6% spadków
podtyp E4
(brak w polskich kolekcjach)
podtyp E5
(brak w polskich kolekcjach)
podtyp E6
Atlanta, Luizjana, USA, z. 1938, PrASz: <1 f.
Pillistfer, Estonia, s. 1868.08.08, MGPAN: 35,9 f, 1,14 f.
podtyp E7
(brak w polskich kolekcjach)
typ C - chondryty wêgliste – 4,2% spadków
podtyp CI1
Orgueil, Francja, s. 1864.05.14, MMWr: 52,0 f.
podtyp CM2
Mighei, Ukraina, s. 1889.06.18, MGPAN: 39,5 f. Murchison, Australia, s. 1969.09.28, PrASz: 30 ep. Nogoya, Argentyna, s.
1879.06.30, MMWr: 2,16 fp.
podtyp CO3
Kainsaz, Republika Tatarska, Rosja, s. 1937.09.13, PrASz: <1 f.
Warrenton, Missouri, USA, s. 1877.01.03, MMWr: 3,41 f.
podtyp CV3
Acfer 90086, Algeria, z. 1989/90, PrASz: 17,8 ep.
Allende, Meksyk, s. 1969.02.08, MMWr: 8,0 p, 7,0 ep, OPiOA:
25 ep, PrLCh: 12,2 ep.
podtyp CK4
(brak w polskich kolekcjach)
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METEORYTY KAMIENNE - ACHONDRYTY
eukryty - 3,0% spadków
Camel Donga, Australia, z. 1985, PrASz: 183 cs.
Juvinas, Francja, s. 1821.06.15, MMWr: 6,28 f.
Millbillillie, Australia, s. 1960.10, OPiOA: 26 ep, PrASz: 80,8 hs,
13,7 hs.
Pasamonte, Nowy Meksyk, USA, s. 1933.03.24, MGPAN: 61,8 f.
Stannern, Czechy, 1808.05.22, MGPAN: 62,5 fc, 14,3 f, 1,6 f,
1,35 f, MMWr: 45,8 cs, 33,8 ep.
howardyty – 2,2% spadków
Bia³ystok, Polska, s. 1827.10.05, MZPAN: 3,7 fp. Pavlovka, Rosja,
1882.08.02, MMWr: 8,5 f.
Petersburg, Tennessee, USA, s. 1855.08.05, MGPAN: 0,45 f.
diogenity - 1,1% spadków
Ibbenbüren, Niemcy, s. 1870.06.17, MGPAN: 2,3 fc.
aubryty - 1,1% spadków
(brak w polskich kolekcjach)
ureility - O,5% spadków
(brak w polskich kolekcjach)
grupa SNC - O,5% spadków
(brak w polskich kolekcjach)
METEORYTY ¯ELAZNO-KAMIENNE
mezosyderyty - 0,7% spadków
Bondoc, Filipiny, = 1956, PrASz: 38,1 p. Dalgaranga, Australia,
z. 1923, PrASz: 24,1 f.
Estherville, Iowa, USA, s. 1879.05.10, MGPAN: 25,35 cs, MMWr:
43,65 cs, 6,80 cs.
Hainholz, Niemcy, z. 1856, MGUJ: 7,70 f, MMWr: 31,20 f.
£owicz, Polska, s. 1935.03.11 LO£ow: 243,2 f, MGPAN: 5670 cs,
26,4 cs, 14,0 cs, MGUJ: 5650 cs, 2950 cs, 2380 cs, 703,5
cs, 378,7 cs, 246,9 cs, 193,5 cs, 176,0 cs, 166,0 cs,
146,3 cs, 118,8 cs, 111,3 cs, 57,6 cs, 47,1 cs, 30,5 cs,
29,8 cs, 27,5 cs, 21,1 hs, 20,5 cs, 14,6 cs, 12,5 cs,
11,2 cs, 8,8 cs, 6,2 cs, 3,3 f. MMWr: 18,0 p, MZPAN:
2858 cs, 2810 cs, 2159 cs, 1520 hs, 1386,25 cs, 1023 cs,
724,94 cs, 480,00 cs, 442,23 cs, 442,17 cs, 441,1 cs,
406,0 cs, 166,5 f, 158,65 cs, 145,11 cs, 144,31 cs,
129,47 cs, 110,72 cs, 108,58 cs, 100,1 f, 88,6 cs, 69,0
cs, 58,57 cs, 42,0 cs, 56,6 cs, 53,01 cs, 47,23 cs,
41,86 cs, 35,45 cs, 34,05 f, 26,24 cs, 20,45 f, 19,07 f,
19,00 cs, 15,29 ep, 12,37 ep, 2,80 f, 2,67 f, 2,32 f,
1,8 f, 1,5 f, 1,05 f, 0,76 f, 0,54 f, OAUJ: 1442 cs, 978
cs, 835 cs, 424 cs, 146 cs, 103 cs, 81 cs, 52 cs, 49 cs,
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45 cs, 43 cs, 35 cs, 33 cs, 30 cs, 29 cs, 29 cs, 27 cs,
25 cs, 13 cs, OAUW: 3900 cs, OPiOA: 102,4 p, PrLCh:
13,6 f, PrASP: 1,0 f, PrMKo: 0,12 f.
Mincy, Missouri, USA, z. 1857, MGPAN: 81,5 p.
Vaca Muerta, Chile, z. 1861, MGPAN: 20000,0 cs, 12,5 ep, MGUJ:
56,9 f, MMWr: 12,7 p, PrASP: 14,8 f, PrASz: 30 cs.
pallasyty - 0,4% spadków
Brenham, Kansas, USA, z. 1882, MGPAN: 62,5 ep, MMWr: 150 p,
1,6 fp, OPiOA: 20,65 f.
Esquel, Argentyna, z. 1951, MZPAN: 3730 pc.
Finmarken, Norwegia, z. 1902, MGPAN: 5,25 f, 0,45 f.
Glorieta Mountain, Nowy Meksyk, USA, z. 1884, PrASz: 8,9 hs.
Huckitta, Australia, z. 1924, PrASz: 1490,8 ep.
Imilac, Chile, z. 1822, MGPAN: 22600,0 cs, 137,5 ep, 49,5 f,
13,4 f, 3,0 f. MGUJ: 34,5 cs, 23,0 cs, MMWr: 4,0 cs,
84,0 p, 40,0 p, MZPAN: 52 f, OPiOA: 3,3 cs, PrASP:
20,2 p, PrASz: 201,3 p.
Krasnojarsk (¯elazo Pallasa), Rosja, z. 1749, MGPAN: 162,17 p,
34,57 f, 32,2 f, MGUJ: 5,2 f, MMWr: 148,55 p, 23,2 f,
19,5 f, 16,0 f, 8,46 fp, 12,7, f, 58,0 f, 99,0 f,
MZPAN: 40,5 f.
syderofir - spadków nie obserwowano
Steinbach, (Rittersgrünn), Niemcy, z. 1724, MMWr: 110,0 p, 4,2 p.
METEORYTY ¯ELAZNE
heksaedryty - g³ównie typ IIA
Braunau, Czechy, s. 1847.07.14, MMWr: 60,35 fc, 24,76 pc,
12,20 pc.
Coahuila, Meksyk, z. 1837, MGPAN: 51,1 p.
Guadalupe y Calvo, Meksyk, z. (brak daty) PrASz: 433 p.
Hex River Mountains, RPA, z. 1882, MMWr: 89,90 pc.
Kendall County, Teksas, USA, z. 1887, MGPAN: 91,03 p.
oktaedryty bardzo gruboziarniste - g³ównie typ IIB
Sao Juliao de Moreira, Portugalia, z. 1883, MGPAN: 11,62 f, 6,75
f, MMWr: 12,89 fp, 8,35 fp.
Sikhote-Alin, Rosja, s. 1947.02.12, MGPAN: 1245,0 fc, 19,1 cs,
MMWr: 66,2 cs, 65,3 cs, 2,43 p, OPiOA: 231 cs, PrASz:
1048 ep, 520 f, 205,2 cs, PrLCh: 64,7 cs, PrJPu: 30,8 cs,
PrASP: 28,7 cs, 19,0 cs, 17,5 cs, PrGKo: 25,1 cs, PrJJa: 26,0 cs, 19,6 cs, 19,1 cs, 17,7 cs, PrJDr: 21,5 cs,
6,75 cs, PrEŒw: 18,7 cs, 5,08 cs, PrJKo: 16,7 cs, PrLMi: 14,9 cs, PrKŒw: 14,0 cs, PrMKo: 13,7 cs, PrZNo:
13,6 cs, PrZMo: 13,4 cs, PrBMa: 10,5 cs, 7,8 hs, PrMCy:
10,1 cs, PrKSo: 9,0 cs, 6,48 cs, PrBD¹: 8,89 cs, PrGGn:
7,8 hs, PrPKu: 6,46 cs, PrJSu: 5,23 cs, PrPSo: 6,20,
PrMBi: 6,02 cs, PrPWo: 4,76 cs, PrTCe: 4,38 cs, PrŒBu:
3,46 cs, PrMSt: 3,36 cs.
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oktaedryty gruboziarniste - g³ównie typ IA – 0,7% spadków
Arispe, Meksyk, z. 1896, typ IC, PrASz: 106 p.
Campo del Cielo, Argentyna, z. 1576, PrASP: 142,2 ep.
Canyon Diablo, Arizona, USA, z. 1891, LO£ow: 168,9 ep, MGPAN:
138,8 cs, 14,25 p, MZPAN: 458 cs, 42 p, OPiOA: 180,4 ep,
PrASP: 9,1 cs, PrTCe: 3,0 ep, PrASz: 7256 cs, 507 cs,
174,2 ep, 87,2 cs.
Cosby’s Creek, Tennessee, USA, z. 1837, MMWr: 37,50 fp, 9,25 fp,
2,03 fp.
Magura, S³owacja, z. 1840, MGUJ: 163 f, MMWr: 500,49 f, 145,70 pc,
1,54 fp.
Morasko, Polska, z. 1914, IGUAM: 70000 CS, 60000 CS, MGPAN:
71800 cs, 6350 cs, 4175 cs, 2645 cs, 715,5 f, 74,3 p,
MWoŒ: 78000 CS, MZPAN: 240 hs, PŒ: 18700 cs, PrLCh:
106 cs, 82 ep, 77 ep, 53 cs, 22 cs, PrMCi: 30 cs.
Odessa, Teksas, USA, z. 1922, PrASz: 5 cs.
Seeläsgen (Prze³azy), Polska, z. 1847, MMWr: 277,6 pc, 1,2 fp,
276,8 pc, 28,0 f.
Toluca, Meksyk, z. 1776, MGPAN: 119,0 p, 116,55 ep, MGUJ: 672,7 cs,
38,4 p, MMWr: 348,60 cs, 257,95 cs, 185,40 pc, 19,12 p,
16,42 fp, 8,30 fp, 6,29 fp, 5,41 fp, MZPAN: 760 p.
Wichita County, Teksas, USA, z. 1836, MGPAN: 58,87 p.
Wolsey, Dakota P³d., USA, z. 1980/81, PrASz: 179,9 p.
Youndegin (Mount Stirling), Australia, z. 1884, MGPAN: 81,04 p.
oktaedryty œrednioziarniste - g³ównie typ IIIAB - 1,4% spadków
Bella Roca, Meksyk, z. 1888, MGPAN: 55,4 p.
Cape York, Grenlandia, z. 1818, PrASz: 134 p.
Carbo, Meksyk, z. 1923, typ IID, PrASz: 170,8 p.
Casas Grandes, Meksyk, z. 1867, PrASz: 28,8 p.
Djebel In-Azzene, Algeria, z. 1990, PrASz: 1516,6 ep, 315,3 p.
Elbogen, Czechy, typ IID, s. 1400, MGUJ: 15,2 fp.
Henbury, Australia, z. 1931, MZPAN: 23 f, OPiOA: 47,42 cs, PrASP:
7,4 ep, PrASz: 41,5 p, 22,2 cs.
Lenarto: granica Polski i S³owacji, z. 1814, MMWr: 47,03 f,
13,50 p.
Merceditas, Chile, z. 1884, MGPAN: 60,3 pc.
Nova-Petropolis, Brazylia, z. 1967.05.16, PrASz: 20 p.
Rancho de la Pila (Durango), Meksyk, z. 1882, MMWr: 10,0 f.
Red River, Teksas, USA, z. 1808, MMWr: 1,0 fp.
Schwetz (Œwiecie), Polska, z. 1850, MZPAN: 534 p.
oktaedryty drobnoziarniste - g³ównie typ IVA - 0,4% spadków
Carlton (Hamilton) Teksas, USA, z. 1887, typ IIICD, MGPAN: 256,6 ep,
27,7 p, MZPAN: 210 p.
Gibeon, Namibia, z. 1836, MGPAN: 185 p, MMWr: 3900 pc, 414,5 p.
ataksyty - g³ównie typ IVB
Hoba, Namibia, z. 1920, OPiOA: 12 f.
Santa Catharina, Brazylia, z. 1875, MGUJ: 48,8 f, MMWr: 20,55 f.
Santa Clara, Meksyk, z. 1976, PrASz: 276,5 p.
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anomalne (z krzemianami)
Bitburg, Niemcy, z. 1805, typ IB, MMWr: 375,66 f.
Netschaëvo, Rosja, z. 1846, typ IIE, MMWr: 11,04 f.
Watson, Australia, z. 1972, typ IIE, PrASz: 221,7 p.
Zagora, Maroko, z. 1987, typ IA, PrASP: 15,8 ep.
Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne traktuje ten katalog jako zacz¹tek oœrodka informacji o meteorytach
w Polsce. Dlatego prosi o informowanie o zauwa¿onych b³êdach i nieœcis³oœciach, o zmianach, jakie zachodz¹ i bêd¹ zachodzi³y
w poszczególnych kolekcjach, o kolekcjach, które nie zosta³y w katalogu uwzglêdnione. Nap³ywaj¹ce informacje bêd¹ wprowadzane do
komputera tak, ¿e bêdzie mo¿liwe uzyskanie, na ¿yczenie, aktualnej informacji o miejscu pobytu poszukiwanych okazów meteorytów.
Nasz adres:
Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Katalog Meteorytów w Polskich Kolekcjach
al. Pi³sudskiego 38
10-450 Olsztyn
* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
Klub Kolekcjonerów Meteorytów OPiOA ma do sprzeda¿y, lub
wymiany na inne meteoryty, nastêpuj¹ce okazy meteorytu Sikhote-Alin:
p³ytki odciête z brzegu, maj¹ce z jednej strony obtopion¹ powierzchniê, a z drugiej wytrawion¹ powierzchniê przekroju z widocznymi
liniami Neumanna (widaæ je tylko przez lupê), o wadze:
5,0 g, 5,5 g, 5,8 g, 7,0 g.
ca³kowite okazy ze skorup¹ obtopieniow¹ (czêœciowo zardzewia³¹)
i regmagliptami o wadze:
10,6 g, 10,9 g, 11,0 g, 12,1 g, 14,5 g, 14,7 g, 15,4 g, 15,7 g,
17,4 g, 20,1 g, 22,7 g, 26,0 g, 44,1 g.
okazy „muzealne” z czarn¹ skorup¹ i regmagliptami, niektóre z zastyg³ymi stru¿kami sp³ywaj¹cej materii, o wadze:
163 g, 169 g, 199 g.
p³yty stanowi¹ce pe³ny przekrój meteorytu, z czarn¹ skorup¹ na
brzegu i widoczn¹ „kawalast¹” struktur¹ meteorytu oraz inkluzjami
schreibersytu, o wadze:
960 g, 1005 g.
Cena $1 za gram w przeliczeniu na z³ote wed³ug kursu z dnia
sprzeda¿y. Na ¿yczenie Klub mo¿e sprowadziæ tak¿e inne rodzaje
meteorytów. Informacje mo¿na uzyskaæ u koordynatora Klubu:
Andrzej S. Pilski
skr. poczt. 6
14-530 Frombork
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Ilustracje zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym”
z dnia 15 lutego 1868 roku. Obok towarzysz¹ca im notatka.
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Pu³tuski deszcz meteorytów
Andrzej S. Pilski
30 stycznia 1868 roku, wieczorem, oko³o siódmej, pojawi³a siê
nad Warszaw¹ kula ognista. Bolid zosta³ zauwa¿ony w gwiazdozbiorze
Andromedy jako gwiazda pierwszej wielkoœci. Jego jasnoœæ b³yskawicznie ros³a i wkrótce sta³ siê jaœniejszy ni¿ Ksiê¿yc w pierwszej
kwadrze. Pocz¹tkowa bia³a barwa bolidu sta³a siê zielono-niebieskawa, a w koñcu ciemnoczerwona. Warszawiacy wybiegali z domów
myœl¹c, ¿e to po¿ar. Ognista kula lecia³a od Andromedy przez
gwiazdozbiory Kasjopei, Cefeusza i Smoka do Wielkiej NiedŸwiedzicy ci¹gn¹c za sob¹ bia³awy, zakrzywiony ogon o d³ugoœci 9 stopni.
Mieszkañcy wsi po³o¿onych niedaleko Pu³tuska zobaczyli kulê
ognist¹, która stawa³a siê wiêksza i jaœniejsza, a¿ nie mo¿na
by³o na ni¹ patrzeæ. Potem œwiat³o zgas³o i us³yszano potê¿n¹,
przewlek³¹ detonacjê, zakoñczon¹ seri¹ odg³osów przypominaj¹cych
wystrza³y karabinowe lub werble. Wieœniacy ze wsi Rowy nad Narwi¹
s³yszeli œwist spadaj¹cych kamieni i odg³osy uderzeñ o ziemiê
i lód na rzece. Tak¿e mieszkañcy wsi Nowy Sielec i Gostkowo s³yszeli uderzenia kamieni o ziemiê, dachy i drzewa. Rankiem znaleŸli
wiele czarnych kamieni le¿¹cych na œniegu i lodzie.
Tak opisywa³y ówczesne gazety najwiêkszy chyba deszcz
meteorytów w Europie. Nikt nie
wiej ile kamieni spad³o na wschód
od Pu³tuska. Oceny wahaj¹ siê od
kilku do stu osiemdziesiêciu tysiêcy. Najbardziej prawdopodobna
wydaje siê liczba 69000 meteorytów otrzymana przez prof. Jana
Samsonowicza w wyniku szczegó³owych badañ terenowych w latach
1922 i 1929, gdy ¿yli jeszcze
ludzie pamiêtaj¹cy to zdarzenie.
Samsonowicz wyznaczy³ tak¿e przybli¿on¹ elipsê rozrzutu o osiach
18 i 9 kilometrów. Jego ocena
ca³kowitej masy meteorytów
(8862 kg) wydaje siê jednak przesadzona. Bardziej prawdopodobna
jest wartoœæ 2080 kg.
Najlepszy opis morfologiczny
meteorytów Pu³tusk mo¿na znaleŸæ
w broszurze pod tytu³em: Notice
sur la meteorite tombee le 30
Janvier 1868 aux environs de la
ville de Pultusk opublikowanej
w jêzyku francuskim przez:
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Reprodukcja z:
Pokrzywnicki J. 1964 Studia Geologica Polonica 15, 82
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la Haute Ecole de Varsovie w maju 1868 r. Ta broszura zosta³a
rozes³ana wraz z okazami meteorytu do wielu uniwersytetów europejskich oraz do znanych profesorów i towarzystw naukowych. Mo¿emy
w niej przeczytaæ:
Okazy dostarczone do Szko³y G³ównej pokryte by³y szklist¹
warstw¹ koloru brunatnoczarnego, gruboœci œrednio 0,5 mm. Warstw¹
t¹ pokryte by³y i maje dostarczone póŸniej okazy, tak i¿ ka¿dy
z nich stanowi³ ma³y indywidualny okaz. Znajduj¹ siê okazy maj¹ce
zupe³nie inn¹ postaæ, jak gdyby zosta³y one rozbite, i których
powierzchnia roz³amu pokryta jest podobn¹ kor¹, aczkolwiek w sposób „niedoskona³y”. Powierzchnia pewnej iloœci meteorytów bywa
miejscami pomarszczona bruzdkami promieniuj¹cymi z jednego punktu, powsta³ymi prawdopodobnie podczas zmiêkczenia siê kory.
G³ówna masa meteorytów sk³ada siê z ziarnistych okruchów
koloru popielatoszarego z odcieniem ¿ó³tawym. G³ówna masa niektórych okazów wykazuje dwa odcienie szarego koloru: jasnoszary
i ciemnoszary. Te dwa odcienie zlewaj¹ siê czasem w ten sposób, ¿e
powierzchnia wydaje siê jakby „marmurowa”. Czasami zaœ kolor
szary ciemniejszy obejmuje czêœci wiêksze, otoczone jaœniejsz¹
masa, co daje jej wygl¹d brekcjowaty. (Widaæ to doskonale na
przekrojach tego meteorytu we Wroc³awiu i Olsztynie - przyp.
aut.) Na jednych okazach przewa¿a odcieñ jasny, na innych znów
ciemny, tak i¿ pod tym wzglêdem panuje skrajna ró¿norodnoœæ.
W g³ównej masie meteorytów daj¹ siê zauwa¿yæ globule, których
liczba w ró¿nych okazach bywa ró¿na, lecz na ogó³ s¹ one nieliczne. Bywaj¹ one w dwóch odmianach: jedne, doœæ kruche, s¹ rzadsze,
inne, ciemnoszare, bywaj¹ czasem elipsoidalne, a œrednica ich
siêga 3 mm.
Mowa oczywiœcie o chondrach.
¯elazo-nikiel rozsiany jest w meteorycie w postaci ró¿nego
kszta³tu i wielkoœci ziarnek koloru szarostalowego. Jedne s¹
ma³e, niedostrzegalne go³ym okiem, inne znacznie wiêksze, a¿ do
wielkoœci kilku milimetrów.
Obecnie wiadomo, ¿e meteoryt Pu³tusk zawiera 16% metalicznego
¿elaza.
Badania przeprowadzone przez prof. Andrzeja Maneckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie doprowadzi³y do wniosku, ¿e
meteoryt Pu³tusk jest zbrekcjonowanym chondrytem oliwinowo-bronzytowym typu H5. Jest to jeden z najczêœciej spadaj¹cych na
Ziemiê typów meteorytów. G³ównymi minera³ami s¹ oliwiny i pirokseny, podrzêdnie wystêpuj¹ kamacyt, troilit i chromit, a jako
akcesoryczne chalkopirotyn, plagioklaz i miedŸ rodzima.
Okazy meteorytu Pu³tusk znajduj¹ siê w co najmniej 150 kolekcjach na ca³ym œwiecie. Wiêkszoœæ z nich, to okazy ma³e,
o wadze kilku gramów, zwane „grochem pu³tuskim”. Najwiêksze pojedyncze okazy znajduj¹ siê w British Museum (9095 g), w Muzeum
Ziemi w Warszawie (8100 g) i w Berlinie (8070 g).
Na terenie spadku meteorytu Pu³tusk by³em przed rokiem.
Przekona³em siê wówczas, ¿e po³udniowo-zachodnia czêœæ elipsy
rozrzutu jest pokryta mnóstwem kamieni polodowcowych, które systematycznie s¹ zbierane z pól przez rolników. Wszystkie wiêksze
meteoryty, jakie tam pozosta³y, musia³y zostaæ zebrane i nale¿y ich
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szukaæ w stertach kamieni. Wiêksza jest szansa na znalezienie
„grochu pu³tuskiego”, który wci¹¿ powinien le¿eæ na polach, choæ
coraz bardziej zwietrza³y. Ocenia siê, ¿e we wszystkich kolekcjach
znajduje siê co najwy¿ej 10 tys. okazów o ³¹cznej wadze 276 kg.
Reszta le¿y gdzieœ na polach, ³¹kach, w rozlewiskach Narwi, oraz
w korycie Narwi. Gdyby ktoœ chcia³ ich poszukaæ, to przypominam,
¿e nagroda Olsztyñskiego Planetarium za dostarczone meteoryty jest
wci¹¿ aktualna. Meteoryty Pu³tusk ³atwo odró¿niæ od zwyk³ych kamieni po tym, ¿e silnie przyci¹gaj¹ magnes.
Literatura:
Lang B., Kowalski M., 1971 Meteoritics 6, 149
Manecki A. 1972 Prace Mineralogiczne 27, 53
Pokrzywnicki J. 1964 Studia Geologica Polonica 15, 77
Samsonowicz J. 1952 Wiadomoœci Muzeum Ziemi 6, 57
————————— * —————————
Kup koniecznie!

METEOROIDY, METEORY, METEORYTY
napisali: Bogus³awa i Hieronim Hurnik
wyda³o: Wydawnictwo Naukowe UAM
Jest to bardzo dobrze napisany podrêcznik dla tych, którzy niewiele wiedz¹ o obiektach wymienionych w tytule. Autorzy napisali go
zgodnie z zasad¹: minimum s³ów, maksimum treœci i na 127 stronach
uda³o im siê zmieœciæ wszystkie istotne informacje. Dla tych, którzy
chc¹ wiedzieæ wiêcej, jest podana obszerna bibliografia. Zwiêz³y ale
klarowny tekst jest uzupe³niony dobrze dobranymi ilustracjami. Zachêcam do przeczytania tej ksi¹¿ki wszystkich mi³oœników meteorytów.
Przy pobie¿nym czytaniu ksi¹¿ki zauwa¿y³em niewiele b³êdów.
Najwiêcej zawiera ich rozdzia³ o polskich meteorytach. Autorzy
oparli siê na pracy dra Pokrzywnickiego z 1964 r., która jest nieaktualna zarówno pod wzglêdem rozmieszczenia kolekcji jak i liczby
meteorytów znalezionych na terenie Polski. B³êdy jednak zdarzaj¹ siê
tak¿e w tym biuletynie. Dlatego w przypadku zauwa¿enia niezgodnoœci
miêdzy ksi¹¿k¹, a tym, co by³o pisane w „Meteorycie”, bardzo proszê o
list. Postaram siê wtedy dotrzeæ do Ÿród³a i ustaliæ, która wersja
jest b³êdna. (ASP)
Ksi¹¿kê mo¿na kupiæ w ksiêgarniach naukowych, albo zamówiæ w Ksiêgarni Uniwersyteckiej, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznañ, albo w
Olsztyñskim Planetarium. Cena w Olsztynie: 20 tys. z³.

————————— * —————————
Proszê o pomoc w znalezieniu polskiego odpowiednika angielskiego terminu fusion crust (rosyjskiego Kopa nnaBne~R, niemieckiego die
Schmelzrinde). Chodzi o najlepsze nazwanie po polsku têgo czegoœ, co
tworzy siê na powierzchni meteorytu wskutek stopiênia, a nastêpnie
zastygniêcia zewnêtrznej warstwy jego materii. Spotykam ró¿ne terminy: otoczka obtopienia (Pokrzywnicki), otoczka opalenizny (¯bik),
skorupa lub polewa (Hurnik), skorupa nadtopieniowa (Mietelski). Ten
ostatni termin podoba mi siê najbardziej, ale, jestem przeciwny u¿ywaniu terminu „nadtopienie”, bo to sugeruje, ¿e meteoryt móg³ byæ
nadtopiony tylko z jednej strony (niestety redakcja „Wiedzy i ¯ycia”,
bez mojej zgody, „poprawi³a” mi w artykule w nr 1/92 „obtopienie” na
nadtopienie”). Dlatego u¿ywam terminu skorupa obtopieniowa, ale w odniesieniu do cienkiej warstewki na meteorycie „skorupa” brzmi bardzo
ciê¿ko. Mo¿e „skórka”? (ASP)
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£owicz - moja przygoda z meteorytem
Andrzej S. Pilski
Gdy studiowa³em astronomiê na Uniwersytecie Warszawskim, mój
Mistrz, doc. dr Maciej Bielicki, opowiedzia³ mi pewne zdarzenie:
Któregoœ dnia, w marcu 1935 roku, gdy pracowa³em ju¿ tu,
w Obserwatorium Astronomicznym, profesor Micha³ Kamieñski poprosi³ mnie do siebie i powiedzia³: Telefonowa³ do mnie dyrektor
Seminarium Nauczycielskiego w £owiczu, ¿e mówi³ mu nauczyciel
szko³y powszechnej ze wsi Krêpa, ¿e dowiedzia³ siê od uczniów
o od³amkach kamienia, który spad³ z nieba, znalezionych przez
mieszkañców tej wsi. Pojedzie pan tam z dr Gadomskim i zbada
sprawê.
Znalaz³em siê wiêc we wsi Krêpa po³o¿onej miêdzy £owiczem
a £odzi¹. Mieszkañcy opowiedzieli nam, ¿e w œrodku nocy zrobi³o
siê nagle widno jak w dzieñ, a potem nast¹pi³ g³uchy huk i jeszcze
kilka detonacji. Rano znaleŸli kilka ciê¿kich, czarnych kamieni.
Najwiêkszy z nich zosta³ rozbity w poszukiwaniu z³ota, którego
jednak nie znaleziono. Jego kawa³ki wziêli na pami¹tkê mieszkañcy
wsi i okolicy. Sprzedano je tak¿e wojskowym z £owicza i innym,
którzy chcieli mieæ kawa³ek kamienia z nieba.
Uda³o nam siê zdobyæ trzy kawa³ki tego rozbitego kamienia
wa¿¹ce w sumie dwa kilogramy, oraz dwa inne okazy o wadze 4 kg
i 1 kg, które przywieŸliœmy do obserwatorium. Jeden kawa³ek prof.
Kamieñski podarowa³ prezydentowi Moœcickiemu. Tylko 4 kg okaz
przetrwa³ szczêœliwie wojnê i jest w obserwatorium do dziœ.
Wys³ucha³em tej opowieœci jak wielu innych, ale meteoryty
niezbyt mnie wówczas interesowa³y. Poszukiwa³em korelacji pomiêdzy elementami orbit planetek kr¹¿¹cych miêdzy Marsem a Jowiszem,
ale nie zwraca³em uwagi na zwi¹zek planetek z meteorytami.
Po kilkunastu latach, zajmuj¹c siê zawodowo popularyzacj¹
astronomii postanowi³em przygotowaæ wraz z ¿on¹ wystawê poœwiêcon¹ meteorom i meteorytom. Poszukuj¹c eksponatów zetkn¹³em siê
ponownie z meteorytem £owicz i pozna³em dalszy ci¹g jego historii.
Towarzystwo „Muzeum Ziemi” na wiadomoœæ, ¿e dalsze poszukiwania meteorytów nie s¹ prowadzone, delegowa³o w okolice £owicza
S. Z. Ró¿yckiego i M. Koby³eckiego. OdnaleŸli oni nowe okazy
meteorytu, znajduj¹ce siê teraz w kolekcji Muzeum Ziemi w Warszawie, i zebrali informacje od œwiadków zjawiska. To dziêki nim
mogê napisaæ wiêcej o tym meteorycie.
Wieœniacy powiedzieli im, ¿e w s¹siednich wsiach tak¿e znaleziono meteoryty. Poszukiwania we wsi Wrzeczko w krótkim czasie
doprowadzi³y do znalezienia oœmiu nowych okazów, w tym trzech
o wadze blisko pó³ kilograma. Dwa inne okazy znaleziono we wsiach
£agów i Seligów. Wkrótce tak¿e we wsi Reczyca le¿¹cej miêdzy
Krêp¹ a Wrzeczkiem znaleziono kilka okazów o wadze od jednego do
prawie trzech kilogramów.
W nastêpnych dniach pojawi³a siê konkurencja w postaci naukowców z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, którzy zaczêli
wykupywaæ meteoryty od wieœniaków. Widzia³em oryginaln¹ kartecz– 15 –

kê przy jednym z meteorytów z kolekcji Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego na której by³o napisane:
Znaleziony w niedzielê 7 kwietnia 1935 r. w £agowie, w pó³
drogi do Seligowa przez Jana Gendka. Zap³acono 2,80 z³p.
(podpis Jana Gendka)
Chodzi o okaz 52-gramowy kupiony za cenê dobrej ksi¹¿ki.
Wynikiem ca³ej akcji poszukiwania i wykupu meteorytów by³o
zebranie szeœædziesiêciu kilku okazów o ³¹cznej wadze nieco ponad
60 kg. W wiêkszoœci znalaz³y siê one w kolekcjach Muzeum Ziemi
w Warszawie i Muzeum Geologicznego i Obserwatorium Astronomicznego
UJ w Krakowie. Czêœæ meteorytów trafi³a do prywatnych kolekcji.
Wed³ug dawnej klasyfikacji Rose’go-Tschermaka-Breziny meteoryt
£owicz jest grahamitem zawieraj¹cym oliwin, bronzyt, plagioklaz i
¿elazo niklonoœne. Obecnie grahamity zaliczane s¹ do mezosyderytów. Typowe mezosyderyty zawieraj¹ wagowo równe iloœci metalu
Ni-Fe i krzemianów. Pierwsze oceny stosunku metalu do krzemianów
w meteorycie £owicz waha³y siê od 71% do 54%. Powell w swym
artykule o mezosyderytach podaje zawartoœæ metalu 60% wagowo,
czyli wci¹¿ wiêcej ni¿ w wiêkszoœci mezosyderytów. Jednak okazy
meteorytu £owicz s¹ bardzo ró¿ne. Niektóre ma³e okazy bardziej
przypominaj¹ meteoryt ¿elazny z krzemianami ni¿ mezosyderyt. Inne
sk³adaj¹ siê g³ównie z krzemianów z ma³¹ iloœci¹ metalu. Przekrój
jednego z wiêkszych okazów ukazuje zarówno kulê metalu z krzemianami jak i okruchy plagioklazu w dobrze wymieszanym
krzemianowo-¿elaznym cieœcie skalnym.

Fig. 3
Rozrzut okruchów meteorytu ³owickiego (wed³ug S. Z. Ró¿yckiego i M. Koby³eckiego,
1936)

Obszar, na którym znajdowano meteoryty, obejmuje ok. 9,2 km2
i jest wyci¹gniêty w kierunku zachód - wschód. Wiêkszoœæ pól na
tym terenie zosta³a doœæ dok³adnie przeszukana. Meteoryty spada³y
niezbyt blisko siebie. Na najlepiej przeszukanym obszarze oko³o
1 km2 w pobli¿u Wrzeczka znaleziono 28 okazów o ³¹cznej wadze ok.
6,5 kg. Elipsa rozrzutu jest bardzo sp³aszczon¹ i „odwrócon¹”.
Wszyscy œwiadkowie twierdz¹, ¿e meteoryty spada³y z zachodu na
wschód, dok³adniej z letniego zachodu na zimowy wschód, jak mówili wieœniacy. Jednak najwiêksze okazy znaleziono na zachodnim
krañcu elipsy, a najmniejsze na wschodnim.
Nie jest jasne, czy grupowanie siê okazów meteorytu £owicz
jest rzeczywiste, czy te¿ jest skutkiem selektywnego zbierania.
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S¹ jednak dowody, ¿e pêkanie meteorytów nastêpowa³o nisko nad
ziemi¹. Wiele okazów ma grub¹ skorupê obtopieniow¹ z jednej strony i cienk¹ lub brak skorupy z drugiej. W kolekcji Muzeum Ziemi
mo¿na znaleŸæ piêkny przyk³ad takiego meteorytu. Dwa okazy o wadze 442 g i 54 g znalezione we Wrzeczku w odleg³oœci blisko 2 km
od siebie, pasuj¹ do siebie idealnie. Poza tym wielu œwiadków
wspomina³o o trzech detonacjach.
We wsi Wrzeczko Andrzej Strugiñski widzia³ ca³e zjawisko
stoj¹c na progu swej chaty. Jak mówi³, najpierw zrobi³o siê jasno
jak w dzieñ. Potem us³ysza³ huk, który przypomina³ mu odg³os
lec¹cego pocisku dzia³owego i zobaczy³ spadaj¹ce œwiec¹ce kamienie. Twierdzi³, ¿e widzia³ ich 6 czy 7. Dwa z nich, które spad³y
na jego podwórko w odleg³oœci 30 – 40 m od niego, podniós³
nastêpnego dnia rano. Wa¿y³y 125,3 g i 108,6 g.
We wsi Reczyca gospodarzy przerazi³o Oœlepiaj¹ce œwiat³o,
które znik³o po kilku sekundach. Zaraz potem us³yszano huk przypominaj¹cy strza³y najciê¿szych armat, oraz warczenie i œwist
pojedynczych meteorytów. Niektórzy widzieli czerwone smugi œwietlne
zaznaczaj¹ce stromy tor spadaj¹cych cia³ i s³yszeli uderzenia
o ziemiê. Wed³ug ich wskazówek znaleziono jeden okaz o wadze
2726 g i dwa mniejsze powy¿ej kilograma ka¿dy.
Dró¿nik kolejowy w Lipcach (11 km od Seligowa) po przejœciu
poci¹gu (godz. 0.50) spojrza³ na pó³nocny zachód i ujrza³ doœæ
wysoko nad horyzontem czerwon¹ kulê biegn¹c¹ ku wschodowi i szybko zwiêkszaj¹c¹ siê. Po chwili nast¹pi³ jej wybuch i oœlepiaj¹ce
bia³e œwiat³o rozjaœni³o okolicê. Po kilkunastu sekundach zgas³o
i rozleg³ siê huk podobny do wystrza³u armatniego, który przeszed³ w dudnienie zakoñczone trzema detonacjami.
Z relacji zebranych w promieniu kilkunastu kilometrów od
miejsca spadku meteorytów wynika, ¿e bolid lecia³ z zachodu na
wschód. Zgadzaj¹ siê z tym zag³êbienia wyryte przez meteoryty
przy których nasypy i odpryski ziemi utworzy³y siê po stronie
wschodniej i po³udniowo wschodniej. Natomiast obserwatorzy oddaleni od miejsca spadku twierdz¹, ¿e bolid lecia³ ze wschodu na
zachód, co zgadza siê z faktem, ¿e najwiêksze okazy spad³y w zachodniej czêœci elipsy rozrzutu. Nie znalaz³em próby wyjaœnienia
tej sprzecznoœci.
Ile meteorytów spad³o ko³o £owicza? Jerzy Pokrzywnicki stwierdzi³, ¿e by³y co najmniej 83 ca³kowite okazy tego meteorytu, ale
uwa¿a, ¿e ich liczba przekracza 100. Niektóre z nich zaginê³y
jednak w czasie wojny i póŸniej. Pierwsze okazy dostarczone do
Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przez
Bielickiego i Gadomskiego zaginê³y, gdy Obserwatorium zosta³o
spalone podczas wojny. Na szczêœcie dr Gadomski odnalaz³ najwiêkszy z nich w gruzach Obserwatorium. Obecnie okaz ten znajduje siê
na wystawie w Olsztyñskim Planetarium.
Najbogatsz¹ kolekcjê okazów meteorytu £owicz, z których najwiêksze wa¿¹ 2858 g i 2810 g, ma Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Najwiêksze okazy znajduj¹ siê w Krakowie: piêkny 5670 g meteoryt
ze œwie¿¹ skorup¹ obtopieniow¹ w kolekcji Muzeum Geologicznego
PAN i nieco gorzej wygl¹daj¹cy 5650 g okaz w kolekcji Muzeum
Geologicznego UJ. Pierwszy znaleziony okaz, wa¿¹cy oko³o 10 kg
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zosta³ rozbity na kawa³ki przez wieœniaków. Nie wiadomo, co sta³o
siê z drugim okazem znalezionym w Krêpie, o wadze oko³o 8 kg.
Kr¹¿y³y pog³oski, ¿e jeszcze jeden du¿y okaz zosta³ wyorany przez
gospodarza i przyorany ponownie.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ okazów meteorytu £owicz znajduje siê
w polskich kolekcjach. Przez wiele lat obowi¹zywa³a bowiem polityka izolowania siê kolekcji meteorytowych. Nie prowadzono wymiany
okazów meteorytów z innymi kolekcjami, co jest normaln¹ praktyk¹
na ca³ym œwiecie. W rezultacie na Zachodzie prawie nie maj¹
£owicza, a w naszych kolekcjach nie ma meteorytów, które spad³y
lub zosta³y znalezione w tym stuleciu. Wystarczy popatrzeæ na
daty w katalogu. Dopiero ostatnio odesz³o nieœmia³o od tej tradycji Muzeum Ziemi wzbogacaj¹c znacznie sw¹ kolekcjê za cenê kilku
okazów £owicza.
Moja przygoda z meteorytem £owicz zyska³a nieoczekiwany ci¹g
dalszy. Ju¿ po opublikowaniu tego artyku³u w Impact! uczeñ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w £owiczu, Robert Makowski, powiadomi³ Olsztyñskie Planetarium, ¿e w szkolnej pracowni geograficznej znajduje
siê meteoryt, prawdopodobnie £owicz. Uda³o siê namówiæ szko³ê do
wymiany po³owy tego okazu na po³owê okazu Canyon Diablo z kolekcji Olsztyñskiego Planetarium. Niestety w Liceum nikt nie umia³
powiedzieæ, sk¹d okaz wzi¹³ siê w szkole. Jest jednak bardzo
prawdopodobne (brak skorupy obtopieniowej, liczne pêkniêcia), ¿e
jest to jeden z fragmentów rozbitego przez ch³opów meteorytu
z Krêpy. Przekrój okazu ukaza³ bardzo wysok¹ zawartoœæ metalu.
Olsztyñska czêœæ meteorytu zosta³a podzielona na p³ytki, z których najwiêksza znajduje siê w kolekcji Olsztyñskiego Planetarium,
jedna z mniejszych wzbogaci³a kolekcjê Muzeum Mineralogicznego
we Wroc³awiu, a pozosta³e s¹ wymieniane na p³ytkê oktaedrytu
Seeläsgen (Prze³azy).
Namawiam inne kolekcje do podobnego postêpowania. Okazy meteorytu £owicz maj¹ du¿¹ wartoœæ i mo¿na za nie uzyskaæ cenne
okazy innych meteorytów, aby zape³niæ luki widoczne w przedstawionym wy¿ej katalogu tak, aby w Polsce mo¿na by³o obejrzeæ
wszystkie rodzaje meteorytów. Zainteresowanym s³u¿ê pomoc¹.
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Co dalej?
Najbli¿szy numer bêdzie bazowa³ na grudniowym Impact!, ale s¹dzê,
¿e praktykê wzbogacania Meteoryt-u o materia³y dotycz¹ce polskiego
„podwórka” warto kontynuowaæ. Tym bardziej, ¿e artyku³ obieca³ prof.
Andrzej Manecki, a relacjê z poszukiwania (udanego!) okazów meteorytu
Morasko obieca³ p. Leszek Chróst. Meteoryt bêdzie nadal czêœciowo
sponsorowany przez Olsztyñskie Planetarium. Zainteresowanych otrzymywaniem Meteoryt-u w roku 1993 proszê o przys³anie przekazem 30 tys. z³
(adres str. 9). Najlepiej dodaæ od razu 20 tys. na ksi¹¿kê, czyli
razem 50 tys. z³. (ASP)
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