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Od redaktora:
Rozpoczyna siê 15 rok ukazywania siê „Meteorytu”. W ci¹gu minionych
14 lat powa¿ne choroby zmog³y redaktorów dwóch czasopism, na których
„Meteoryt” bazowa³. Najpierw z powodu ciê¿kiej choroby redaktora przesta³
ukazywaæ siê „Impact!”, a ostatnio, z tego samego powodu, zagro¿one zosta³o
wydawanie „Meteorite”. Na szczêœcie tym razem znaleŸli siê chêtni do
reaktywowania kwartalnika i pierwszy numer pod now¹ redakcj¹, ale w
niezmienionej postaci, w koñcu siê ukaza³, choæ z du¿ym opóŸnieniem. Okaza³o
siê, ¿e jednego Joela Schiffa nie tak ³atwo zast¹piæ, mimo ¿e redaktorów jest
teraz dwoje, a powracaj¹cy do zdrowia Joel stara siê im pomagaæ.
Uda³o siê tak¿e namówiæ now¹ redakcjê za wyra¿enie zgody na
t³umaczenia artyku³ów z „Meteorite” na dotychczasowych zasadach.
Z zakulisowych informacji wynika, ¿e niema³a w tym zas³uga Joela Schiffa. Jest
wiêc szansa, ¿e „Meteoryt” jeszcze trochê po¿yje, jeœli zdrowie bêdzie
dopisywa³o redaktorowi.
Czternaœcie lat, to wystarczaj¹co du¿o, aby zapomnieæ, jak to by³o na
pocz¹tku. „Meteoryt” pojawi³ siê dziêki temu, ¿e pomys³ redaktora spotka³ siê
z ¿yczliwym przyjêciem Phila Bagnalla, redaktora „Impact!”, i dr Jadwigi
Bia³ej, dziêki której Olsztyñskie Planetarium zosta³o wydawc¹, a sk³adanie
pierwszych numerów, wydawanych metod¹ „powielaczow¹” (podobnie jak
„Impact!”), odbywa³o siê w dyrektorskim gabinecie. Za rz¹dów dr Bia³ej
Planetarium wspiera³o finansowo wydawanie „Meteorytu”. Obecny dyrektor,
dr Jacek Szubiakowski, kontynuuj¹c wydawanie „Meteorytu”, zmierza powoli
do przeniesienia kosztów wydawania ca³kowicie na barki prenumeratorów,
czego wyrazem jest kolejna podwy¿ka prenumeraty.
Zmiana sposobu wydawania „Meteorytu” z cha³upniczego na
profesjonalny jest zas³ug¹ Jacka Dr¹¿kowskiego, który od 9 lat nadaje kszta³t
kolejnym numerom.
Gdy powsta³o Polskie Towarzystwo Meteorytowe, pojawi³y siê g³osy, ¿e
„Meteoryt” powinien byæ kwartalnikiem PTM. Jednak wniosek, aby
prenumerata zosta³a do³¹czona do sk³adki cz³onkowskiej, zosta³ odrzucony
wiêkszoœci¹ g³osów na walnym zebraniu PTM. Towarzystwo nie zdoby³o siê
nawet na zalecenie swym cz³onkom prenumerowania „Meteorytu”. W
sprawozdaniach wydawanie kwartalnika jest wymieniane nie jako dzia³alnoœæ
PTM, ale jako indywidualna dzia³alnoœæ cz³onków PTM. W tej sytuacji
do³¹czenie PTM do grona wydawców by³oby publikowaniem nieprawdy, czego
redakcja stara siê unikaæ.
Du¿e opóŸnienie obecnego numeru jest skutkiem dwumiesiêcznego
opóŸnienia pierwszego numeru „Meteorite”. Zale¿nie od tego, czy by³ to
przypadek, czy trwa³a tendencja, co oka¿e siê przy kolejnych numerach
„Meteorite”, podejmê odpowiednie starania, aby opóŸnienia „Meteorytu” by³y
mniejsze. W bie¿¹cym roku nale¿y siê jednak z nimi liczyæ, za co przepraszam.
Andrzej S. Pilski
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