
W numerze:
–  nieznane kawa³ki £owicza
–  nowy meteoryt z Brazylii
–  krytyka „metody pró¿niowej”
–  gdzie nauka styka siê ze sztuk¹
–  tajemnice meteorytu Morasko
–  Mineralientage 2006
–  w poszukiwaniu gwiazdki, która

przyniesie szczêœcie
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Od redaktora:
Wydajemy szeœædziesi¹ty z kolei numer, co oznacza dla kwartalnika 15 lat

istnienia. Redakcja jest ju¿ zbyt zmêczona, aby robiæ jakieœ szczególne
fajerwerki z tej okazji, ale mi³ym okolicznoœciowym akcentem jest fakt, ¿e jest
to najbardziej polski numer w piêtnastoletniej historii. Naszych w³asnych
materia³ów jest tak du¿o, ¿e wiêkszoœæ artyku³ów z „Meteorite” trzeba by³o
przenieœæ do nastêpnego numeru. Mo¿e dziêki temu „Meteoryt” przestanie siê
wreszcie spóŸniaæ.

Najbardziej fascynuj¹cy dla mnie jest artyku³ prof. Karwowskiego i wcale
nie dlatego, ¿e chcê siê przypodobaæ Prezesowi. Ka¿dy kolekcjoner wie, ¿e
w Morasku inkluzji nie brakuje, ale przez myœl nam nie przesz³o, ¿e mo¿e ich
byæ tak du¿o i mog¹ byæ tak ró¿norodne. Problem polega niestety na tym, ¿e
naj³atwiej dostêpne metody przecinania i obróbki meteorytów niszcz¹ bardzo
wiele drobnych inkluzji. Aby zauwa¿yæ drobne minera³y, trzeba powierzchniê
szlifowaæ i polerowaæ godzinami przy pomocy najdrobniejszych proszków, co
wymaga wielu godzin pracy. Jeœli wielkoœæ inkluzji jest porównywalna
z wielkoœci¹ ziaren u¿ytego proszku polerskiego, to nigdy jej nie zobaczymy.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê, ¿e spotka³y siê w tym numerze problemy
klasyfikacji w makroskali i w mikroskali. W obu przypadkach trzeba pamiêtaæ,
¿e ka¿da klasyfikacja jest sposobem porz¹dkowania œwiata przy pomocy
upraszczania jego obrazu. Gdy zauwa¿amy, ¿e stosowane dot¹d uproszczenie
zbyt deformuje rzeczywisty obraz, próbujemy znaleŸæ nowe uproszczenie.
Po jakimœ czasie oka¿e siê, czy lepsze. Moim zdaniem i w przypadku Plutona
i Moraska, zmiany id¹ w dobrym kierunku, ale mog³yby byæ zrobione lepiej.

Zafascynowa³ mnie tak¿e artyku³ opublikowany w „K³osach”, poniewa¿
jest piêknym przyk³adem popularyzacji wiedzy w interesuj¹cej nas dziedzinie.
Umiejêtnoœæ przek³adania z jêzyka naukowego na nasz jest wci¹¿ poszukiwana,
a tu widaæ, ¿e od naszych przodków z XIX wieku niejednego moglibyœmy siê
nauczyæ. Mam nadziejê, ¿e uda siê odnaleŸæ ci¹g dalszy.

Nie zosta³y jeszcze zakoñczone negocjacje dotycz¹ce ceny i warunków
prenumeraty na rok 2007, dlatego proponujê zaczekaæ z wp³atami do
nastêpnego numeru. Uczestnicy Seminarium Meteorytowego w Olsztynie
(20 i 21 kwietnia 2007) bêd¹ mogli op³aciæ prenumeratê na miejscu, pozostali
znajd¹ informacjê o warunkach prenumeraty w marcowym numerze.

Ten numer nie jest a¿ tak opóŸniony, ¿eby nie mo¿na ju¿ by³o ¿yczyæ
wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2007 Roku, co niniejszym, w imieniu redakcji,
z przyjemnoœci¹ czyniê.

Andrzej S. Pilski
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Jesteœ pewien, ¿e to w taki sposób Steve Arnold znalaz³ ten wielki?


