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Pędzisz szczęśliwy do znaleziska, serce ci wali, bo w tym miejscu znajdowano już 
wcześniej rzadkie okazy meteorytów - a to tylko kupa wielbłąda, zardzewiała puszka po 
coca-coli albo kawałek czarnej folii. Fake, jak to mówimy.
Rozmowa z kolekcjonerami meteorytów - Beatą i Markiem Woźniak 

Marek Woźniak: Strasznie nas zakręciły. Ale kiedy pokazujemy je znajomym, często są 
rozczarowani. Kamień jak kamień, mówią, trochę zardzewiały jakiś, co w nim ciekawego?

Piotr Cieśliński: Właśnie, co? 

M.W.: Wyobraź sobie, znajdujesz kamień, podnosisz i nagle uświadamiasz sobie, że on - 
mój Boże! - czekał ponad 4,5 mld lat, aż ktoś na niego spojrzy. Niewyobrażalna skala 
czasu. Planet jeszcze nie było, Układ Słoneczny był ledwie pyłem, a ten kamień już istniał. 
I ty jesteś pierwszym człowiekiem, który go dotyka.

Beata Woźniak: Masz w ręku coś, co jest starsze od Ziemi - pierwotną materię kosmosu.

Ile ich już macie? 

B.W.: Blisko 600. To jedna z największych kolekcji meteorytów w Polsce.

Jak to się zaczęło? 

M.W.: Długo sądziłem, że meteoryty są niedostępne zwykłym zjadaczom chleba - leżą za 
szybą w muzeach albo laboratoriach. Ale pewnego razu na giełdzie minerałów zobaczyłem 
kawałek meteorytu "Morasko" na sprzedaż, zacząłem szukać w internecie i dotarło do 
mnie, że istnieje kolekcjonerski rynek tych kamieni.

To był rok 2002. Kupiłem wtedy dwie pierwsze drobinki, od kolegi z Polski. Nieszczególne, 
dziś pewnie nie zwróciłbym na nie uwagi. Jeszcze nie wiedziałem, że to, co wartościowe, 
niekoniecznie musi być najładniejsze.

Pamiętam, jak dostałem przesyłkę. Kiedy tylko wyszedłem z poczty, pomyślałem, że nie 
wytrzymam. Musiałem natychmiast otworzyć kopertę i dotknąć kosmosu. Tak byłem 
zakręcony, że zabłądziłem. Wokół nieznajome bloki, nie ma przystanku, nie mam pojęcia, 
gdzie iść.

Nigdy wcześniej niczego nie kolekcjonowałem. A po tym pierwszym zetknięciu z 
nieziemskimi kamieniami powiedziałem Beacie: wiesz, chyba rzucę palenie, a za 
zaoszczędzone pieniądze będę kupował meteoryty. Uznała, że to świetny pomysł.

I co z tym paleniem? 

B.W.: Też tak zapytałam Marka po jakimś czasie, a on mi na to: wiesz, mogę palić i zbierać 
kamienie.

Ciebie też wzięły meteoryty? 

B.W.: Marek znosił do domu kolejne kamienie, zamykał w pudełkach i szufladach, a ja nie 
miałam pojęcia, o co w tym chodzi. Cztery lata temu przyszedł do domu z wieścią, że jest 
organizowany wyjazd na Półwysep Arabski, na pustynię - żeby szukać meteorytów. W 
samochodzie było jedno wolne miejsce. I Marek mówi: może też pojedziesz? Czemu nie - 
myślę - wezmę coś do czytania, krem z filtrem, poopalam się, będzie przygoda. A to była 
raczej szkoła przeżycia, bo pustynia nie jest wielką plażą, jak mi się naiwnie wydawało.

Czytałam swoją 600-stronicową książkę. Towarzysze mówili jakimś kodem, z którego nic 
nie rozumiałam. W końcu pomyślałam, że głupio tak siedzieć w aucie, pójdę z nimi na 
chwilę. Tylko czego mam szukać? Powiedzieli: czarne kamienie, które ciągną magnes.

Coś znaleźliście? 

B.W.: Niemal natychmiast trafiłam na swój pierwszy meteoryt, i to spory. Zobaczyłam 
czarną plamę na piasku i... poczułam podniecenie, piękno, fascynację. Połknęłam bakcyla. 
Wieczorem włączyłam się do rozmowy. Nazajutrz pobiegłam pierwsza i znowu miałam 
farta.

Jak się szuka meteorytów? 

M.W.: Na pustyni to proste. Po horyzont widzisz białe, wapienne podłoże. Jeśli na tym tle 
zauważysz czarny kamień, to musi być podrzutek z kosmosu, bo niby skąd by się tam 
wziął? Kłopot w tym, że to nie zawsze jest kamień. Pędzisz szczęśliwy do znaleziska, 
serce ci wali, bo w tym miejscu znajdowano już wcześniej rzadkie okazy - a to tylko kupa 
wielbłąda, zardzewiała puszka po coca-coli albo kawałek czarnej folii.

B.W.: Fake, jak to mówimy.

Na zdrowy rozum pustynne piaski powinny wszystko pochłaniać. 

M.W.: Meteoryt jest obcym ciałem w białym gruncie, ma inne własności, inaczej się 
zachowuje. Na pustyni wahania temperatury są olbrzymie, w dzień ponad 30 st., nocą 
ledwie 4. To rodzi naprężenia, które sprawiają, że czarne kamienie same wygrzebują się 
spod piasku. Wyłażą spod ziemi.

Miejscowi uważają was za wariatów? 

M.W.: Kontakt z ludźmi mamy tylko na lotnisku, tankujemy, wsiadamy i znikamy. Czasem 
na horyzoncie widać jakieś auta.

A celnicy - nie pytają, po co wieziecie kamienie w bagażach? 

B.W.: Turyści różne rzeczy zbierają. Meteoryty nie mają w sobie niczego, co by mogło 
zwrócić ich uwagę. Co innego, gdyby były na nich jakieś starożytne inskrypcje albo gdyby 
to były piękne minerały czy kamienie szlachetne.

Dlaczego nie szukacie meteorytów w Polsce? 

M.W.: Mamy za mało cierpliwości. Polskę przeorały lodowce, które naniosły i zmieszały ze 
sobą kamienie i głazy z całej Skandynawii. Kamienie spadłe z kosmosu są niezwykle 
rzadkie i giną w tym tłumie. Jak kto chce, to może jechać pod Pułtusk, gdzie kiedyś spadł 
największy zanotowany na świecie deszcz kamiennych meteorytów. Znam jednak takich, 
którzy grzebią tam kolejny sezon i nic jeszcze nie znaleźli.

Przypuśćmy, że natknę się na kamień leżący na polu. Rozpoznam, że to meteoryt? 

M.W.: Wątpię, one wyglądają zwyczajnie.

B.W.: Zdarzają się jednak wielkie znaleziska. O szczęśliwym trafie może mówić nasz 
przyjaciel Stanisław Jachymek z Podlasia - idąc polną drogą, zwrócił uwagę na nietypowy, 
nieco rdzawy kamień rozmiaru ludzkiej głowy. Przeszedł koło niego raz, drugi, za trzecim 
wziął go z sobą. Potem profesor Łukasz Karwowski z Uniwersytetu Śląskiego potwierdził, 
że to meteoryt, i to nie byle jaki. Nie pasuje do żadnej klasyfikacji i prawdopodobnie 
otworzy nową klasę meteorytów o nazwie trudnej do wypowiedzenia przez obcokrajowców - 
zakłodzity.

Skąd taka nazwa? 

B.W.: Od miejscowości Zakłodzie, w pobliżu której był znaleziony. Są meteoryty Pułtusk, 
Baszkówka, Morasko (to kiedyś była wieś, a teraz dzielnica Poznania).

Ilu takich pasjonatów jak wy jest w Polsce? 

M.W.: Blisko stu członków zrzesza Polskie Towarzystwo Meteorytowe, którego jestem 
wiceprezesem. Są tam naukowcy i amatorzy, poszukiwacze i kolekcjonerzy.

B.W.: To ludzie z różnych środowisk - właściciel gospodarstwa agroturystycznego, profesor 
wyższej uczelni czy też górnik, który oprócz tego, że fedruje na przodku i komponuje 
muzykę, lubi patrzyć w niebo. W meteorytach każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteś 
chemikiem, możesz badać niebywałe związki chemiczne, jesteś geologiem - tropisz 
niespotykane układy minerałów, jesteś humanistą - zaciekawią cię ludzie i historie, na 
przykład te związane z hammerami.

M.W.: To takie meteoryty, które, spadając, wyrządziły jakąś szkodę - uderzyły w 
samochód, dach, zwierzę, a także człowieka.

Zabiły kogoś? 

M.W.: Nie, ale niektórzy zdrowo oberwali. Jeden z najgłośniejszych takich wypadków 
zdarzył się 30 listopada 1954 r. w miejscowości Sylacauga w stanie Alabama w USA. W 
narożnik dachu uderzył trzykilogramowy meteoryt, przebił strop, odbił się od stojącego na 
szafce radia i uderzył w śpiącą na łóżku właścicielkę domu. Miała niesamowitego pecha, 
bo rocznie na całej kuli ziemskiej obserwuje się upadek tylko kilku kamieni, więc szansa, by 
któryś z nich trafił w człowieka, jest niezwykle mała. Ale z drugiej strony miała też 
niesamowite szczęście, bo lecący z prędkością 200-300 km/godz. kamień jest w stanie 
zabić, a ona wyszła z tego tylko z paskudnym siniakiem na biodrze.

B.W.: Hammery są rarytasem dla kolekcjonerów. Siedem lat temu miasteczko Park Forest 
koło Chicago zbombardował deszcz meteorytów, wyrządzając wiele zniszczeń. Już 
następnego dnia zjawili się kolekcjonerzy z całego świata. Nie tylko po kamienie - 
odkupywali też od mieszkańców uszkodzone dachówki, potrzaskane szyby, złamane 
żaluzje okienne i fragmenty podziurawionych ścian.

Można na tym zarobić? 

B.W.: I to nieźle. W roku 1992 w Peekskill koło Nowego Jorku meteoryt spadł na stojący 
przed domem samochód, demolując maskę jego bagażnika. 12-kg kamień został pocięty 
na kawałki, które natychmiast znalazły kupców. Także auto - chevrolet malibu - sprzedano i 
do dziś jest atrakcją wielu wystaw i giełd minerałów. Oczywiście z rozbitym bagażnikiem. 
Zapłacono za nie podobno 100 tys. dol. i wciąż nabiera wartości.

M.W.: W Szwecji meteoryt spadł na dach supermarketu. Dla kolekcjonera z Anglii 
specjalnie wycięto cały kwadrat dachu z dziurą po meteorycie w środku.

Zawodowi łowcy mają wszędzie swoich informatorów i jeśli tylko w mediach czy internecie 
pojawi się doniesienie, że gdzieś coś spadło, biorą paszport, kartę kredytową i w 24 godz. 
są na miejscu.

W Polsce też są tacy zawodowcy? 

B.W.: Zazwyczaj meteoryty są tylko dodatkową pasją. W Polsce na palcach jednej ręki 
można policzyć tych, którzy z poszukiwania i handlu kamieniami żyją. Nam też to się 
właśnie marzy.

Więcej o meteorytach: 

- Na stronie Marka Woźniaka poświęconej kolekcji i pasji kolekcjonowania meteorytów.

- Na stronie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl - http://wyborcza.pl/0,0.html © Agora SA

http://wyborcza.pl/2029020,75476,8372891.html?sms_code= [2010-09-14 16:58:06]

http://wyborcza.pl/0,0.html
http://http//wyborcza.pl/0,0.html/


Dotykamy kosmosu - zdjęcie

Gazeta.plTokfm.plPocztaForumBlogiWyborcza.pl
PogodaGryProgramy

●     Nauka

wszystkie

Nordic 

Audiobooki 

 
 
 

●     RSS 

Kraj 

●     Komentarze 
●     Wiadomości z regionów 

Świat 

●     Komentarze 
●     USA 

●     Rosja 
●     Niemcy 

●     Chiny 
●     Wielka Brytania 

Gospodarka 

Kultura 

Nauka 

Warszawa 

Wideo 

Sport 

Listy do "Gazety" 

Naj Naj Naj... 

Nasze raporty 

●     Poradniki Gazety Wyborczej 
●     Polityka po tragedii Smoleńskiej 

●     Katastrofa w Smoleńsku 
●     Sprawa Olewnika 
●     Afera hazardowa 

Akcje społeczne 

●     Leczyć po ludzku 
●     My, narkopolacy 

Komentarze 

●     Z kraju 
●     Ze świata 

●     Poniedziałek: Żakowski 
●     Wtorek: Kolenda-Zaleska 

●     Środa w środę 
●     Czwartek: Tomasz Lis 

●     Piątek: Monika Olejnik 

Blogi dziennikarzy 

Duży Format 

●     Zdarzyło się wczoraj 
●     Manniak 

Wysokie Obcasy 

●     Rozmowy o seksie 

Świąteczna 

●     Świąteczna krzepi 
●     Arka Noego 

●     Dwie na jednego 
●     Klub Goście Gazety 

Gazetopedia 

Witamy w Polsce 

Witamy w Europie 

Multimedia

●     Wideo 
●     Fotografie 

●     Pokazy slajdów 
●     Panoramy 

Duży Kadr 

Newsletter 

E-wydanie 

Prenumerata 

wyborcza.pl/iPhone 

Kolekcje Gazety 

Dokumenty 

Archiwum Gazety 

●     Pressclipping 

Reklama w GW 

''Gazeta Wyborcza'' od A do Z 

Patronaty Wyborcza.pl 

Polecamy

●     Leczyć po ludzku 
●     Pociąg osobowy 

●     Tajemnice sukcesu Welcha 
●     Polska biega 2.0 

●     Szkoła z klasą 
●     Umierać po ludzku 

●     Polacy, odwagi! 

Wyborcza.plWyborcza.biz

Gazeta.pl > Gazeta Wyborcza >  Nauka >  Artykuły 

Dotykamy kosmosu powrót do artykułu 
●     «poprzednie 
●     następne» 

 

Archiwum prywatne

Beata Woźniak podczas jednej ze swoich wypraw na Półwysep Arabski 

●     

●     

Piotr Cieśliński 2010-09-14, ostatnia aktualizacja 2010-09-14 10:23:35.0 

ZOBACZ TAKŻE

●     Polsko, witaj w kosmosie (07-09-10, 12:41) 

●     Układ co się zowie! (25-08-10, 11:26) 

●     19 godzin do uderzenia (26-03-09, 07:00) 

SERWISY

●     Kosmos 

Przeczytaj 1 komentarz na Forum 
Dodaj swoją opinię » 

●        Wyślij znajomym   
●        Podyskutuj na forum   

 

Najnowsze:

tekstywideoRSS

●     12:50 Białoruś wybierze prezydenta w grudniu
●     12:23 Sklep online Media Markt i Saturn? ...
●     12:00 Ach, górnikiem być
●     11:50 Volvo otworzy trzy nowe fabryki w ...
●     11:30 Co zeznał Macierewicz w 1968 r.

●     Belka: 50 mld Gierka to było 100% ...
●     Odreagowywanie odpowiedzialności
●     Bagaż odpowiedzialności - skąd się ...
●     Czy wyrastamy z marzeń? Marzenia ...
●     Niespełnione marzenia a frustracja

więcej

●     Na skróty:

●     Gazeta.pl

●     Wiadomości

●     Sport.pl

●     Biznes

●     Wyborcza.pl

●     Praca

●     Polecamy:

●     eMetro

●     Dodaj ogłoszenie

●     Reklama w Gazecie

●     Nadaj nekrolog

●     Oferty pracy

●     Oferty nieruchomości

●     Newsletter

●     Facebook

●     RSS

●     Widgety

●     Copyright © Agora SA

●     O nas

●     Staże u nas

●     Reklama

●     Prywatność

●     Wszystkie artykuły

●     Licencje

●     Poleć stronę

●     Zgłoś błąd

http://wyborcza.pl/51,75476,8372891.html?i=0 [2010-09-14 12:54:17]

http://www.gazeta.pl/?utm_source=czapeczka&utm_medium=AutopromoCzp&utm_campaign=a_logoczapa
http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0.html
http://poczta.gazeta.pl/
http://forum.gazeta.pl/
http://www.blox.pl/
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://pogoda.gazeta.pl/
http://www.naprzerwie.pl/
http://www.sciagnij.pl/
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75400.html
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/nordic/0,0.html
http://wyborcza.pl/mkultura/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,107365.html
http://wyborcza.pl/0,108043.html
http://wyborcza.pl/0,95891.html
http://wyborcza.pl/0,89468.html
http://wyborcza.pl/0,75398.html
http://wyborcza.pl/0,86116.html
http://miasta.gazeta.pl/miasto/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75399.html
http://wyborcza.pl/0,86117.html
http://wyborcza.pl/0,86746.html
http://wyborcza.pl/0,86738.html
http://wyborcza.pl/0,86733.html
http://wyborcza.pl/0,86680.html
http://wyborcza.pl/0,86762.html
http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75410.html
http://wyborcza.pl/0,75400.html
http://wyborcza.pl/0,94897.html
http://wyborcza.pl/0,93566.html
http://www.sport.pl/sportGW/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,95891.html
http://wyborcza.pl/0,96316.html
http://wyborcza.pl/0,75402.html
http://wyborcza.pl/0,79078.html
http://wyborcza.pl/0,107885.html
http://wyborcza.pl/0,105742.html
http://wyborcza.pl/8,75402,5108489.html
http://wyborcza.pl/0,102230.html
http://wyborcza.pl/0,105266.html
http://wyborcza.pl/leczyc/0,0.html
http://wyborcza.pl/narkopolacy/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75968.html
http://wyborcza.pl/0,75968.html
http://wyborcza.pl/0,86117.html
http://wyborcza.pl/0,88146.html
http://wyborcza.pl/0,88148.html
http://wyborcza.pl/0,80322.html
http://wyborcza.pl/0,88145.html
http://wyborcza.pl/0,88147.html
http://wyborcza.pl/0,75542.html
http://wyborcza.pl/0,75404.html
http://wyborcza.pl/0,86176.html
http://wyborcza.pl/0,86177.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,0.html
http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/0,97399.html
http://wyborcza.pl/0,76183.html
http://wyborcza.pl/0,90084.html
http://wyborcza.pl/0,90704.html
http://wyborcza.pl/0,79852.html
http://wyborcza.pl/0,89396.html
http://gazetopedia.pl/
http://wyborcza.pl/0,87647.html
http://wyborcza.pl/0,91565.html
http://wyborcza.pl/0,82983.html
http://wyborcza.pl/0,75538.html
http://wyborcza.pl/0,89013.html
http://wyborcza.pl/0,89014.html
http://wyborcza.pl/duzy_kadr/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,91568.html
http://wyborcza.pl/0,75957.html
http://wyborcza.pl/0,94349.html
http://wyborcza.pl/0,99658.html
http://wyborcza.pl/0,95791.html
http://wyborcza.pl/0,90567.html
http://szukaj.wyborcza.pl/archiwum/0,0.html
http://wyborcza.pl/1,75248,3524409.html
http://wyborcza.pl/reklamagw/0,0.html
http://info.wyborcza.pl/
http://wyborcza.pl/0,96285.html
http://wyborcza.pl/leczyc/0,0.html
http://wyborcza.pl/pacewicz/0,0.html
http://wyborcza.pl/Welch/0,0.html
http://www.polskabiega.pl/
http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,88842.html
http://odwazsie.gazeta.pl/odwagi/0,0.html
http://wyborcza.pl/
http://wyborcza.biz/
http://www.gazeta.pl/
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75400.html
http://wyborcza.pl/0,75476.html
http://wyborcza.pl/1,75476,8372891.html
http://wyborcza.pl/1,75476,8343903,Polsko__witaj_w_kosmosie.html
http://wyborcza.pl/1,75476,8292349,Uklad_co_sie_zowie_.html
http://wyborcza.pl/1,75476,6425372,19_godzin_do_uderzenia.html
http://wyborcza.pl/0,99886.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,116470594.html
http://forum.gazeta.pl/forum/03,32,116470594.html?p5=8372891&oid=8372891&p6=DOCUMENT&powrot=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html
javascript:pop("http://www.gazeta.pl/info/elementy/wyslij-polec-strone.jsp?b=1&x=8372891&tytul_strony=Dotykamy+kosmosu+-+zdj%EAcie&sv=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html%3Fi%3D0",640,520)
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=32
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=d7NL_QM92JWJEGWBYNznELes7zDkjI8aBDTHcRKmZnj.27/stparam=kmdielnuwk/url=http://wyborcza.pl/0,100262.html
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza.xml
http://wyborcza.pl/1,75248,8374193,Bialorus_wybierze_prezydenta_w_grudniu.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8373389,Sklep_online_Media_Markt_i_Saturn__Nie_tak_szybko.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8371935,Ach__gornikiem_byc.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8373145,Volvo_otworzy_trzy_nowe_fabryki_w_Chinach.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8373456,Co_zeznal_Macierewicz_w_1968_r_.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8373332,Belka__50_mld_Gierka_to_bylo_100__PKB__Teraz_50_mld.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8371366,Odreagowywanie_odpowiedzialnosci.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8371286,Bagaz_odpowiedzialnosci___skad_sie_bierze_.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8370894,Czy_wyrastamy_z_marzen__Marzenia_dzieci_a_marzenia.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8370784,Niespelnione_marzenia_a_frustracja.html
http://wyborcza.pl/0,82983.html
http://www.gazeta.pl/
http://wiadomosci.gazeta.pl/
http://www.sport.pl/
http://wyborcza.biz/
http://www.wyborcza.pl/
http://gazetapraca.pl/
http://www.emetro.pl/emetro/0,0.html
http://www.ogloszenia.wyborcza.pl/wyborcza/0,0.html
http://wyborcza.pl/reklamaGW/0,0.html
http://wyborcza.pl/nekrologi/0,107423.html
http://praca.gazetapraca.pl/0,0.html
http://dom.gazeta.pl/dom/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,91568.html?fromnlt=stopka&refnlt=http://wyborcza.pl/
http://wyborcza.pl/0,108043.html
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza_nauka.xml
http://wyborcza.pl/0,90435.html
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,2439505.html
http://www.agora.pl/
http://www.gazeta.pl/onas/
http://staze.agora.pl/
http://www.gazeta.pl/reklama/
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,775864.html
http://wyborcza.pl/gazetawyborcza/3660000,0.html
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,6307792,Licencja_na_artykuly_publikowane_w_portalu_Gazeta_pl.html
javascript:pop('http://wyborcza.pl/gazetawyborcza/2029030,75476.html?utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html%3Fi%3D0',568,330)
javascript:pop('http://serwisy.gazeta.pl/Pomoc/3372461,96478.html?sv=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html%3Fi%3D0',650,505)


Dotykamy kosmosu - zdjęcie

Gazeta.plTokfm.plPocztaForumBlogiWyborcza.pl
PogodaGryProgramy

●     Nauka

wszystkie

Nordic 

Audiobooki 

 
 
 

●     RSS 

Kraj 

●     Komentarze 
●     Wiadomości z regionów 

Świat 

●     Komentarze 
●     USA 

●     Rosja 
●     Niemcy 

●     Chiny 
●     Wielka Brytania 

Gospodarka 

Kultura 

Nauka 

Warszawa 

Wideo 

Sport 

Listy do "Gazety" 

Naj Naj Naj... 

Nasze raporty 

●     Poradniki Gazety Wyborczej 
●     Polityka po tragedii Smoleńskiej 

●     Katastrofa w Smoleńsku 
●     Sprawa Olewnika 
●     Afera hazardowa 

Akcje społeczne 

●     Leczyć po ludzku 
●     My, narkopolacy 

Komentarze 

●     Z kraju 
●     Ze świata 

●     Poniedziałek: Żakowski 
●     Wtorek: Kolenda-Zaleska 

●     Środa w środę 
●     Czwartek: Tomasz Lis 

●     Piątek: Monika Olejnik 

Blogi dziennikarzy 

Duży Format 

●     Zdarzyło się wczoraj 
●     Manniak 

Wysokie Obcasy 

●     Rozmowy o seksie 

Świąteczna 

●     Świąteczna krzepi 
●     Arka Noego 

●     Dwie na jednego 
●     Klub Goście Gazety 

Gazetopedia 

Witamy w Polsce 

Witamy w Europie 

Multimedia

●     Wideo 
●     Fotografie 

●     Pokazy slajdów 
●     Panoramy 

Duży Kadr 

Newsletter 

E-wydanie 

Prenumerata 

wyborcza.pl/iPhone 

Kolekcje Gazety 

Dokumenty 

Archiwum Gazety 

●     Pressclipping 

Reklama w GW 

''Gazeta Wyborcza'' od A do Z 

Patronaty Wyborcza.pl 

Polecamy

●     Leczyć po ludzku 
●     Pociąg osobowy 

●     Tajemnice sukcesu Welcha 
●     Polska biega 2.0 

●     Szkoła z klasą 
●     Umierać po ludzku 

●     Polacy, odwagi! 

Wyborcza.plWyborcza.biz

Gazeta.pl > Gazeta Wyborcza >  Nauka >  Artykuły 

Dotykamy kosmosu powrót do artykułu 
●     «poprzednie 
●     następne» 

 

Archiwum prywatne

●     

●     

Piotr Cieśliński 2010-09-14, ostatnia aktualizacja 2010-09-14 10:23:35.0 

ZOBACZ TAKŻE

●     Polsko, witaj w kosmosie (07-09-10, 12:41) 

●     Układ co się zowie! (25-08-10, 11:26) 

●     19 godzin do uderzenia (26-03-09, 07:00) 

SERWISY

●     Kosmos 

Przeczytaj 1 komentarz na Forum 
Dodaj swoją opinię » 

●        Wyślij znajomym   
●        Podyskutuj na forum   

 

Najnowsze:

tekstywideoRSS

●     12:23 Sklep online Media Markt i Saturn? ...
●     12:00 Ach, górnikiem być
●     11:50 Volvo otworzy trzy nowe fabryki w ...
●     11:30 Co zeznał Macierewicz w 1968 r.
●     11:17 Rostowski: Będzie podatek bankowy. ...

●     Belka: 50 mld Gierka to było 100% ...
●     Odreagowywanie odpowiedzialności
●     Bagaż odpowiedzialności - skąd się ...
●     Czy wyrastamy z marzeń? Marzenia ...
●     Niespełnione marzenia a frustracja

więcej

●     Na skróty:

●     Gazeta.pl

●     Wiadomości

●     Sport.pl

●     Biznes

●     Wyborcza.pl

●     Praca

●     Polecamy:

●     eMetro

●     Dodaj ogłoszenie

●     Reklama w Gazecie

●     Nadaj nekrolog

●     Oferty pracy

●     Oferty nieruchomości

●     Newsletter

●     Facebook

●     RSS

●     Widgety

●     Copyright © Agora SA

●     O nas

●     Staże u nas

●     Reklama

●     Prywatność

●     Wszystkie artykuły

●     Licencje

●     Poleć stronę

●     Zgłoś błąd

http://wyborcza.pl/51,75476,8372891.html?i=1 [2010-09-14 12:51:26]

http://www.gazeta.pl/?utm_source=czapeczka&utm_medium=AutopromoCzp&utm_campaign=a_logoczapa
http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0.html
http://poczta.gazeta.pl/
http://forum.gazeta.pl/
http://www.blox.pl/
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://pogoda.gazeta.pl/
http://www.naprzerwie.pl/
http://www.sciagnij.pl/
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75400.html
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/nordic/0,0.html
http://wyborcza.pl/mkultura/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,107365.html
http://wyborcza.pl/0,108043.html
http://wyborcza.pl/0,95891.html
http://wyborcza.pl/0,89468.html
http://wyborcza.pl/0,75398.html
http://wyborcza.pl/0,86116.html
http://miasta.gazeta.pl/miasto/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75399.html
http://wyborcza.pl/0,86117.html
http://wyborcza.pl/0,86746.html
http://wyborcza.pl/0,86738.html
http://wyborcza.pl/0,86733.html
http://wyborcza.pl/0,86680.html
http://wyborcza.pl/0,86762.html
http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75410.html
http://wyborcza.pl/0,75400.html
http://wyborcza.pl/0,94897.html
http://wyborcza.pl/0,93566.html
http://www.sport.pl/sportGW/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,95891.html
http://wyborcza.pl/0,96316.html
http://wyborcza.pl/0,75402.html
http://wyborcza.pl/0,79078.html
http://wyborcza.pl/0,107885.html
http://wyborcza.pl/0,105742.html
http://wyborcza.pl/8,75402,5108489.html
http://wyborcza.pl/0,102230.html
http://wyborcza.pl/0,105266.html
http://wyborcza.pl/leczyc/0,0.html
http://wyborcza.pl/narkopolacy/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75968.html
http://wyborcza.pl/0,75968.html
http://wyborcza.pl/0,86117.html
http://wyborcza.pl/0,88146.html
http://wyborcza.pl/0,88148.html
http://wyborcza.pl/0,80322.html
http://wyborcza.pl/0,88145.html
http://wyborcza.pl/0,88147.html
http://wyborcza.pl/0,75542.html
http://wyborcza.pl/0,75404.html
http://wyborcza.pl/0,86176.html
http://wyborcza.pl/0,86177.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,0.html
http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/0,97399.html
http://wyborcza.pl/0,76183.html
http://wyborcza.pl/0,90084.html
http://wyborcza.pl/0,90704.html
http://wyborcza.pl/0,79852.html
http://wyborcza.pl/0,89396.html
http://gazetopedia.pl/
http://wyborcza.pl/0,87647.html
http://wyborcza.pl/0,91565.html
http://wyborcza.pl/0,82983.html
http://wyborcza.pl/0,75538.html
http://wyborcza.pl/0,89013.html
http://wyborcza.pl/0,89014.html
http://wyborcza.pl/duzy_kadr/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,91568.html
http://wyborcza.pl/0,75957.html
http://wyborcza.pl/0,94349.html
http://wyborcza.pl/0,99658.html
http://wyborcza.pl/0,95791.html
http://wyborcza.pl/0,90567.html
http://szukaj.wyborcza.pl/archiwum/0,0.html
http://wyborcza.pl/1,75248,3524409.html
http://wyborcza.pl/reklamagw/0,0.html
http://info.wyborcza.pl/
http://wyborcza.pl/0,96285.html
http://wyborcza.pl/leczyc/0,0.html
http://wyborcza.pl/pacewicz/0,0.html
http://wyborcza.pl/Welch/0,0.html
http://www.polskabiega.pl/
http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,88842.html
http://odwazsie.gazeta.pl/odwagi/0,0.html
http://wyborcza.pl/
http://wyborcza.biz/
http://www.gazeta.pl/
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,75400.html
http://wyborcza.pl/0,75476.html
http://wyborcza.pl/1,75476,8372891.html
http://wyborcza.pl/1,75476,8343903,Polsko__witaj_w_kosmosie.html
http://wyborcza.pl/1,75476,8292349,Uklad_co_sie_zowie_.html
http://wyborcza.pl/1,75476,6425372,19_godzin_do_uderzenia.html
http://wyborcza.pl/0,99886.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,116470594.html
http://forum.gazeta.pl/forum/03,32,116470594.html?p5=8372891&oid=8372891&p6=DOCUMENT&powrot=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html
javascript:pop("http://www.gazeta.pl/info/elementy/wyslij-polec-strone.jsp?b=1&x=8372891&tytul_strony=Dotykamy+kosmosu+-+zdj%EAcie&sv=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html%3Fi%3D1",640,520)
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=32
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=d7NL_QM92JWJEGWBYNznELes7zDkjI8aBDTHcRKmZnj.27/stparam=kmdielnuwk/url=http://wyborcza.pl/0,100262.html
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza.xml
http://wyborcza.pl/1,75248,8373389,Sklep_online_Media_Markt_i_Saturn__Nie_tak_szybko.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8371935,Ach__gornikiem_byc.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8373145,Volvo_otworzy_trzy_nowe_fabryki_w_Chinach.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8373456,Co_zeznal_Macierewicz_w_1968_r_.html
http://wyborcza.pl/1,75248,8372871,Rostowski__Bedzie_podatek_bankowy__Becikowe_do_likwidacji.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8373332,Belka__50_mld_Gierka_to_bylo_100__PKB__Teraz_50_mld.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8371366,Odreagowywanie_odpowiedzialnosci.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8371286,Bagaz_odpowiedzialnosci___skad_sie_bierze_.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8370894,Czy_wyrastamy_z_marzen__Marzenia_dzieci_a_marzenia.html
http://wyborcza.pl/10,82983,8370784,Niespelnione_marzenia_a_frustracja.html
http://wyborcza.pl/0,82983.html
http://www.gazeta.pl/
http://wiadomosci.gazeta.pl/
http://www.sport.pl/
http://wyborcza.biz/
http://www.wyborcza.pl/
http://gazetapraca.pl/
http://www.emetro.pl/emetro/0,0.html
http://www.ogloszenia.wyborcza.pl/wyborcza/0,0.html
http://wyborcza.pl/reklamaGW/0,0.html
http://wyborcza.pl/nekrologi/0,107423.html
http://praca.gazetapraca.pl/0,0.html
http://dom.gazeta.pl/dom/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,91568.html?fromnlt=stopka&refnlt=http://wyborcza.pl/
http://wyborcza.pl/0,108043.html
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza_nauka.xml
http://wyborcza.pl/0,90435.html
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,2439505.html
http://www.agora.pl/
http://www.gazeta.pl/onas/
http://staze.agora.pl/
http://www.gazeta.pl/reklama/
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,775864.html
http://wyborcza.pl/gazetawyborcza/3660000,0.html
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,6307792,Licencja_na_artykuly_publikowane_w_portalu_Gazeta_pl.html
javascript:pop('http://wyborcza.pl/gazetawyborcza/2029030,75476.html?utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html%3Fi%3D1',568,330)
javascript:pop('http://serwisy.gazeta.pl/Pomoc/3372461,96478.html?sv=http%3A%2F%2Fwyborcza.pl%2F51%2C75476%2C8372891.html%3Fi%3D1',650,505)

	wyborcza.pl
	Dotykamy kosmosu

	temp1.pdf
	wyborcza.pl
	Dotykamy kosmosu - zdjęcie

	temp2.pdf
	wyborcza.pl
	Dotykamy kosmosu - zdjęcie




