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Od redaktora:
Od pewnego czasu kr¹¿y³y s³uchy, ¿e Rainer Bartoschewitz znalaz³ nowy
polski meteoryt. S³uchy wreszcie zmaterializowa³y siê w postaci oficjalnego
zg³oszenia do Meteoritical Bulletin i okaza³o siê, ¿e meteoryt znalaz³ Pawe³
Osowski, a Rainer Bartoschewitz zaj¹³ siê zbadaniem znaleziska. Meteoryt nie
wygl¹da imponuj¹co, ale przynajmniej szlif wygl¹da ³adnie, co mo¿na
zobaczyæ na ok³adce.
Drugim elementem ok³adki jest Zak³odzie. Tym razem jest to p³ytka gruba,
czyli ogl¹dana w œwietle odbitym powiêkszona mniej wiêcej siedmiokrotnie.
Dopiero wtedy widaæ urodê tego meteorytu, który cieszy siê coraz mniejszym
zainteresowaniem kolekcjonerów. Dobitnie wyrazi³ to jeden ze znanych
dealerów, który na propozycjê wymiany stwierdzi³, ¿e jeœli ma byæ szczery,
to tego typu okazów ma pe³no i wola³by gotówkê.
Piêkno p³ytek grubych fotografowanych w znacznie wiêkszych
powiêkszeniach mo¿na podziwiaæ w œrodku numeru. Tom Phillips pokaza³,
¿e mog¹ to byæ prawdziwe dzie³a sztuki abstrakcyjnej i nawet jeœli nie mamy
pojêcia, co widzimy, to warto popatrzeæ dla samej przyjemnoœci. W nastêpnym
numerze Tom zapowiada obrazy p³ytek cienkich.
Jacek Siemi¹tkowski znalaz³ wreszcie czas, aby opisaæ i pokazaæ
interesuj¹ce struktury, jakie zaobserwowa³ w meteorycie Zag znanym
z wykrycia w nim kryszta³ów halitu. Tym razem widaæ w nim œlady zderzenia
planetek, w wyniku czego nast¹pi³o lokalne stopienie i gor¹ca lawa wdar³a siê
w szczeliny chondrytu szybko stygn¹c i krystalizuj¹c. Zag jest brekcj¹
regolitow¹, czyli scementowanym gruzowiskiem z powierzchni ma³ej planety.
Pod wieloma wzglêdami przypomina meteoryt Pu³tusk analizowany przez pana
Jacka trzy „Meteoryty” temu.
Widniej¹ce na stronie PTM tytu³y referatów zg³oszonych na Seminarium
w Olsztynie zapowiadaj¹ bardzo interesuj¹ce spotkanie. Termin 21–22 kwietnia
jest dogodny dla naukowców, którzy na Seminarium i tak s¹ w pracy, ale dla
„zwyk³ych œmiertelników” mo¿e byæ k³opotliwy. Z pewnoœci¹ warto jednak
postaraæ siê o dwa dni urlopu i przyjechaæ.
Tych, którzy wolne miewaj¹ zwykle w weekendy, zapraszam w pierwszy
weekend kwietnia do £odzi na nieformalne spotkanie kolekcjonerów przy
stoisku z meteorytami. £ódzka gie³da minera³ów jest moim zdaniem najbardziej
przyjazna zwiedzaj¹cym spoœród polskich gie³d. Szczegó³y w og³oszeniu.
Andrzej S. Pilski

Zapraszamy
na strone,
Polskiego Serwisu
Meteorytowego:
jba1.republika.pl

Subscribe to
METEORITE
Pallasite Press
P.O. Box 33-1218
Takapuna, Auckland
NEW ZEALAND
4 issues per year $US35
(2nd class airmail)
VISA & MasterCard accepted
www.meteor.co.nz
str. 2

METEORYT

1/2005

