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METEORYT
– biuletyn dla mi³oœników mete-
orytów wydawany przez Olsz-
tyñskie Planetarium   i Obserwa-
torium Astronomiczne, Muzeum
Miko³aja Kopernika we From-
borku i Pallasite Press – wydaw-
cê kwartalnika Meteorite, z któ-
rego pochodzi wiêksza czêœæ pu-
blikowanych materia³ów.

Redaguje Andrzej S. Pilski

Sk³ad: Jacek Dr¹¿kowski
Druk: Jan, Lidzbark Warm.
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skr. poczt. 6
14-530 Frombork
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Adres wydawcy:
Olsztyñskie Planetarium i
Obserwatorium Astronomiczne
Al. Pi³sudskiego 38
10-450 Olsztyn
tel. (0-89) 533-4951

opioa@planetarium.olsztyn.pl

Biuletyn wydawany jest kwartal-
nie i dostêpny g³ównie w prenu-
meracie. Roczna prenumerata wy-
nosi w 2005 roku 36 z³. Zaintere-
sowanych prosimy o wp³acenie tej
kwoty na konto wydawcy:

88 1540 1072 2001 5000 3724 0002
BOŒ SA O/Olsztyn.

Wydawca dysponuje tak¿e nu-
merami archiwalnymi.

Od redaktora:

Z ostatnim numerem „Meteorite” otrzyma³em list, podpisany
przez Christine Schiff, zawiadamiaj¹cy, ¿e z powodu ciê¿kiej
choroby Joel Schiff, twórca i redaktor „Meteorite”, zmuszony jest
zaprzestaæ dalszego wydawania tego kwartalnika.

Kilka tygodni trwa³a niepewnoœæ co do dalszego losu
„Meteorite”. Stan zdrowia Joela powoli siê poprawia³, ale nie
na tyle, by móg³ wróciæ do redagowania kwartalnika. Wreszcie
rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e wydawanie „Meteorite” przejmuje
nowy zespó³, który zamierza kontynuowaæ dotychczasowy sposób
redagowania, a Joel Schiff, jeœli mu zdrowie pozwoli, bêdzie
konsultantem.

Wydawc¹ nowego „Meteorite” bêdzie Derek Sears, wczeœniej
wieloletni redaktor „Meteoritics and Planetary Science”,
a redaktorami Larry i Nancy Lebofsky. Nadal wspó³pracowaæ
bêdzie O. Richard Norton i wielu innych autorów znanych
z „Meteorite” Joela Schiffa. Wiêcej szczegó³ów i informacje
o mo¿liwoœci prenumeraty mo¿na znaleŸæ na stronie:
http://meteoritemag.uark.edu

Zwróci³em siê do nowego wydawcy z proœb¹ o zgodê
na wykorzystywanie materia³ów z „Meteorite” na podobnych
zasadach, jak dotychczas, ale do momentu zamkniêcia tego numeru
nie otrzyma³em odpowiedzi. Bez materia³ów z „Meteorite”
wydawanie „Meteorytu” w dotychczasowej formie nie bêdzie
mo¿liwe. Dlatego proszê nie op³acaæ prenumeraty na rok 2006.
Jeœli nastêpny numer „Meteorytu” siê uka¿e, zostanie on rozes³any
do wszystkich dotychczasowych prenumeratorów i w nim bêdzie
informacja o warunkach dalszej prenumeraty.
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