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Od redaktora:
Oko³o 400 astronomów zgromadzonych w Pradze na kongresie
Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej uchwali³o now¹ definicjê planety. Kilka
dni póŸniej 300 innych astronomów podpisa³o protest wskazuj¹c na istotne
b³êdy tej definicji i proponuj¹c rozwa¿enie problemu raz jeszcze
i wypracowanie definicji na zasadzie powszechnej zgody a nie g³osowania.
Póki co definicja jednak obowi¹zuje.
Najbardziej nag³oœnionym skutkiem nowej definicji by³o przeniesienie
Plutona z Charonem do nowej kategorii planet kar³owatych, do których
zaliczono tak¿e Eris (odkryty w 2003 roku obiekt wiêkszy od Plutona) i Ceres,
najwiêksz¹ planetoidê g³ównego pasa. Inne kandydatury do tej kategorii bêd¹
dopiero rozpatrywane. Mamy wiêc w Uk³adzie S³onecznym 8 planet, planety
kar³owate i ma³e cia³a Uk³adu S³onecznego.
W tym numerze sporo uwagi poœwiêcono astronomii, a tak¿e poszukiwaniom
meteorytów. Najwiêksze szczêœcie ma tu chyba Rob Elliott, który znalaz³ spory
pallasyt ca³kiem niedaleko swojej siedziby. Tak¿e niedaleko niego, bo
po drugiej stronie Morza Pó³nocnego spad³ w po³owie lipca deszcz chondrytów
wêglistych. Oczywiœcie Rob pospieszy³ na miejsce spadku spotykaj¹c tam prócz
meteorytów kilku innych znanych poszukiwaczy.
Dla nas wa¿niejsze jest, ¿e na miejsce spadku w po³udniowej Norwegii
pojecha³a tak¿e polska ekipa. Znaleziska naszych poszukiwaczy by³y, delikatnie
mówi¹c, skromne, ale rezultatem jest reporta¿ Marcina Cima³y w tym numerze,
który z przyjemnoœci¹ polecam.
Redakcjê nêkaj¹ ostatnio rozmaite nieprzewidziane, a konieczne zajêcia,
skutkiem czego redagowanie tego numeru trwa ju¿ blisko dwa miesi¹ce i koñca
nie widaæ. Mamy tylko nadziejê, ¿e uda siê dobrn¹æ do koñca, a nastêpny
numer bêdzie ju¿ mniej pechowy.
Jedyn¹ dobr¹ stron¹ opóŸnienia jest to, ¿e mogê poinformowaæ o dwóch
wydarzeniach z ostatniej chwili. Profesor Andrzej Muszyñski powiadomi³
o znalezieniu najwiêkszego dotychczas okazu Moraska o wymiarach 75 na
45 cm (ok³adka). Próba zwa¿enia okazu na wadze o udŸwigu 130 kg
zakoñczy³a siê uszkodzeniem wagi. Szacunki na podstawie wymiarów sugeruj¹
wagê nawet oko³o 200 kg. Okaz le¿y obecnie w Instytucie Geologii UAM
w Poznaniu. Wiêcej informacji bêdzie w nastêpnym numerze.
Drugim wydarzeniem jest to, ¿e zosta³em wybrany do zarz¹du
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Meteorytów (I.M.C.A.).
Z Polski nale¿¹ do I.M.C.A. tylko 3 osoby, wiêc nasze g³osy nie mia³y tu
¿adnego znaczenia. Du¿¹ zas³ugê ma niew¹tpliwie Martin Altmann, który
przekona³ spore grono niemieckich wyborców i nie tylko. S¹dzê jednak, ¿e ten
wybór jest tak¿e skutkiem tego, ¿e polscy kolekcjonerzy s¹ coraz bardziej znani
i zauwa¿ani. Jako cz³onek zarz¹du (Board of Directors) zachêcam do
zagl¹dania na stronê www.imca.cc. Postaram siê, aby wkrótce pojawi³a siê jej
polska wersja, a wiêcej informacji o celach i dzia³aniach stowarzyszenia
przedstawiê w nastêpnym numerze.
Andrzej S. Pilski
Na ok³adce: Nowe Morasko o masie ok. 200 kg znalezione przez Krzysztofa Sochê. Fot. Barbara Konecka (na zdjêciu córka autorki)
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Fragmenty meteorytu Moss, które oferuje na sprzeda¿ Bjørn Sørheim
na stronie http://home.online.no/~bsoerhei/astro/meteor/060714/
moss.html Fragmenty ze skorup¹ wa¿¹ 7,14 g, 3,07 g i 1,49 g. Reporta¿
z Moss na stronie 26.
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