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Mazowieckie Warsztaty Meteorytowe 2009 - 2011

Wstęp – historia zorganizowania MWM
Idea spotkań/warsztatów meteorytowych dla osób zajmujących się
meteorytyką i dziedzinami pokrewnymi, miłośników „kamieni z Kosmosu”, ale
również z ukierunkowaniem na popularyzację, a nawet dydaktykę meteorytyki
pojawiła się w latach 2006-2007. Spotkania raz w roku przy okazji ogólnopolskich
seminariów czy konferencji meteorytowych, to było zdecydowanie za mało, a
pikniki meteorytowe czy towarzyskie spotkania w pubach miały nieco inny
charakter (te pierwszy komercyjny, a te drugie konsumpcyjny…).
Udana Konferencja Meteorytowa zorganizowana w 2006 r. w Wyszkowie
dla Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, pokazała, że takie tematyczne
spotkania da się przygotować również w mniejszych ośrodkach i jest całkiem
liczna grupa osób, które chcą się spotykać częściej. No i że jest baza lokalowa do
takich spotkań.
Również koszty organizacyjne okazały się na tyle niskie, że uczestnicy
spotkań byli je w stanie ponieść; przecież niekoniecznie miłośnicy meteorytów z
Mazowsza muszą jeździć by spotkać się w Krakowie czy we Wrocławiu (nic tym
pięknym miastom nie ujmując).
Przy
okazji
spotkań
organizowanych
na
terenie
I
Liceum
Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie, a konkretnie w
mieszczącym się przy szkole Internacie, mogła z nich skorzystać młodzież
uczęszczająca do tej placówki. Tu właśnie można było zrealizować wspomnianą
misję popularyzatorską, a docelowo również dydaktyczną.
Taki też przyjęto wówczas projekt: warsztaty będą odbywały się 2-3 razy w
roku i przynajmniej jedne z nich będą miały charakter popularyzatorski i
dydaktyczny, a skierowane będą do młodzieży wyszkowskiego „Norwida”. Ten
kierunek okazał się zresztą najbardziej trwały – do dzisiaj w ramach geografii
realizowanej na poziomie rozszerzonym oraz w ramach przedmiotu
uzupełniającego „przyroda”, są zajęcia poświęcone meteorytyce i jej znaczeniu dla
poznania Układu Słonecznego i historii Ziemi.
Po kilku podejściach (główne problemy dotyczyły terminów), 10 stycznia
2009 r. odbyły się I Warsztaty. Była to też inauguracja Międzynarodowego Roku
Astronomii w Wyszkowie.
Niniejsze opracowanie jest pierwszym w serii obejmującej historię
konferencji, seminariów, sympozjów i warsztatów w całości bądź w dużej części
poświęconych meteorytyce.
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I Warsztaty, 10 stycznia 2009 r.
Było to spotkanie o charakterze popularyzatorskim dla uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego w Wyszkowie (przed południem) oraz spotkanie
organizacyjne dla miłośników meteorytów (po południu).
Uczniowie w zespołach klasowych, słuchali krótkiego wykładu o
meteorytach i ich znaczeniu w poznaniu historii i budowy Układu Słonecznego
oraz Ziemi. Po wykładzie ilustrowanym prezentacją, każdy mógł indywidualnie
zapoznać się z meteorytami niemal wszystkich typów. Okazy pochodziły z
bogatych kolekcji Z. Tymińskiego i T. Kubalczaka; płytki polerowane pochodziły z
kolekcji dydaktycznej J. Kosińskiego. W tej części warsztatów wzięło udział ok.
190 uczniów oraz kilku nauczycieli, nie tylko przedmiotów przyrodniczych.
Po południu kilkuosobowa grupa miłośników meteorytów z Mazowsza
omówiła bieżącą tematykę meteorytową, a J. Kosiński zapoznał zebranych z
planami dotyczącymi kolejnych spotkań. Dyskusję kontynuowano następnego
dnia (czyli 11 stycznia 2009 r.), a gościny udzielił uczestnikom warsztatów
Internat przy wyszkowskim „Norwidzie”.
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II Warsztaty, 17-18 października 2009 r.
Już w październiku 2009 r. w tym samym miejscu odbyło się drugie
spotkanie, tym razem wyłącznie dla miłośników meteorytów. Zebrała się ich
całkiem spora grupa (nie tylko z Mazowsza - wśród uczestników były osoby z
bardziej odległych miejsc: z Podkarpacia, a nawet Danii), a tematem przewodnim
warsztatów były tzw. płytki cienkie, zarówno wykonane z okazów meteorytów jak
i skał ziemskich.
Uczestnicy mieli do dyspozycji 19 płytek cienkich wykonanych z
meteorytów (m.in. H, L i LL, ale również mezosyderyt) z kolekcji J. Kosińskiego
oraz 15 płytek cienkich wykonanych ze skał ziemskich z kolekcji Muzeum Ziemi
PAN w Warszawie. Każdy z uczestników warsztatów w swoim tempie i w
wybranym przez siebie momencie mógł zapoznać się z petrografią meteorytów
i skał ziemskich – do dyspozycji były dwa mikroskopy wyposażone dodatkowo w
kamery cyfrowe oraz podłączone do laptopów; sprzęt umożliwiał również
jednoczesną pracę kilku osób. Obok płytek cienkich i sprzętu optycznoelektronicznego do dyspozycji było stanowisko z literaturą: m.in. dwa
egzemplarze atlasu „Meteorites in Thin Sections” oraz książki nt. petrografii
i mineralogii.
Zgromadzone zostały również liczne okazy meteorytów. Bogato
reprezentowane były znaleziska pustynne z 27 kilogramowym okazem meteorytu
Ghubara na czele. Powszechne zainteresowanie budziła też kilkudziesięciogramowa płytka z meteorytu księżycowego, można było obejrzeć mało
znane u nas okazy z Grenlandii, nie zabrakło „pospolitych” fragmentów
meteorytu Pułtusk. Każdy z uczestników warsztatów mógł dokładnie obejrzeć
zgromadzone okazy, gdyż nie obowiązywała muzealna zasada „nie dotykać”, a
także dowiedzieć się wszystkiego o każdym egzemplarzu od jego właściciela.
Uczestnicy wypraw meteorytowych na tereny pustynne, szeroko
prezentowali swoje osiągnięcia, a pokazy zdjęć z tych często odbywających się w
ekstremalnych warunkach poszukiwań, były prawdziwą ozdobą spotkania.
Ponieważ Warsztaty zaplanowano na
dwa dni, wieczorno-nocnym rozmowom z
soboty na niedzielę nie było końca… Niestety,
w poniedziałek każdy musiał wrócić do swych
codziennych zajęć, trzeba więc było spotkanie
zakończyć – zdaniem uczestników „bardzo, ale
to bardzo udane”.
Chondry są. I co dalej ? >>>
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III Warsztaty, 29-30 maja 2010 r.
W maju 2010 r. kolejne warsztaty zgromadziły ponownie dużą grupę
miłośników meteorytów, i tym razem również nie tylko z Mazowsza. Spotkanie
miało nieco inny charakter niż poprzednie, gdyż obok wykładów dotyczących
powstawania kraterów meteorytowych, w programie było również… samodzielne
wykonanie kilku „kraterów”.
Zaplanowano dwa eksperymenty. Do pierwszego użyto karabinu
sportowego1 wyrzucającego pociski z prędkością 350 m/s, z którego ostrzeliwane
były różne materiały. Jest to prędkość porównywalna z prędkością upadających
meteorytów przy powierzchni Ziemi; udało się uzyskać kilka ciekawych efektów,
przy zderzeniu pocisków z przygotowanymi wcześniej obiektami. Drugi
eksperyment polegał na zrzuceniu z wysokości ok. 12 m kamienia na sztucznie
wykonane podłoże skalne o budowie warstwowej. Tu uzyskano klasyczny krater
uderzeniowy (mechaniczny) z wałem, zaburzonym układem warstw, śladami
rozchodzenia się w podłożu fali uderzeniowej oraz obłokiem wyrzucanej materii.
Dzięki zastosowaniu kamery rejestrującej obrazy z częstotliwością 70 klatek na
sekundę, możliwe było dokładne prześledzenie momentu upadku i jego efektów.
Dyskusjom nie było końca, a niedzielny spacer w przepięknej scenerii
Doliny Dolnego Bugu dodatkowo spowodował, że wielu uczestników spotkania
chciało zostać na dłużej. Niestety, tego w planach nie było, ale większość osób,
zapowiedziała przyjazd na kolejne spotkanie…
W drodze na strzelnicę

Oglądanie okazów

A było co oglądać…
1

Karabin był obsługiwany przez właściciela, posiadającego odpowiednie umiejętności i wszelkie pozwolenia, w
przystosowanym do tego miejscu. WOJTKU! JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY ZA POMOC!!!
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Efekty strzelania

Materiał plastyczny

Materiał plastyczny

Drewno
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Drewno z korą

Blacha stalowa – awers

Blacha stalowa – rewers
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Cegła gliniana

Cegła piaskowa

Ołów (pocisk też ołów)
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Krater mechaniczny

Widać wał, struktury pierścieniowe, wyrzuconą materię podłoża
(pierwotnie cała powierzchnia była jednolicie ciemna;
wielkość kamienia – ok. 8 cm wzdłuż osi dłuższej)

A tak uzyskany „krater” prezentuje się na Księżycu… Pasuje, prawda?
(autor: T. Kubalczak © 2010)
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IV Warsztaty, październik 2010 r.
Warsztaty miały charakter dydaktyczny. Specjalny program, w którym
uczestniczyli uczniowie I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie, obejmował
zarówno zajęcia w szkole i w terenie, jak również wyjazd do Olsztyna, do
tamtejszego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego z piękną kolekcją
meteorytów.
Głównym celem Warsztatów była dydaktyka meteorytyki oraz pokazanie
znaczenia meteorytów w poznaniu kosmogonii i budowy Układu Słonecznego.
Nasz układ planetarny został też zaprezentowany w szerszej perspektywie, z
punktu widzenia fizyki i astronomii, czym zajął się dr Ryszard „Tygrysek”
Nitecki2, potrafiący w sposób bardzo przystępny i często niestandardowy
przedstawić trudne zagadnienia.
W czasie Warsztatów testowane były różne rozwiązania i metody
pozwalające poszerzyć wiedzę uczniów i zainteresować ich meteorytami,
astronomią i naukami o Ziemi. Były więc m.in. zajęcia teoretyczne i
laboratoryjne, zajęcia terenowe, projekcje w planetarium, zwiedzanie
obserwatorium astronomicznego z obserwacjami. Na podstawie doświadczeń
zebranych z tych działań, opracowano program następnych warsztatów o
charakterze dydaktycznym, a w dalszej perspektywie zajęć wpisanych na stałe do
programu nauczania geografii na poziomie rozszerzonym w korelacji z zajęciami z
fizyki i przyrody.

Zajęcia teoretyczne i wykłady

Zajęcia terenowe
2

Nitecki R., Tygrysek i fizyka, BIBLIOTEKA SALOMONA, Warszawa 2014, www.szkolysalomon.pl
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Wyjazd do Olsztyna (4 dni)

Z wizytą u Kopernika

Olsztyńskie Planetarium i jego dydaktyczna kolekcja meteorytów
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Fotografie chondr wykonane w czasie Warsztatów

Pamiątka z ostatniego dnia w Olsztynie…
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V Warsztaty, 27-28 listopada 2010 r.
Warsztaty listopadowe skierowane były do miłośników meteorytów. Odbyły
się w Internacie wyszkowskiego I Liceum Ogólnokształcącego od nazwiska
patrona zwanego popularnie „Norwidem”. W czasie ich trwania zakończyła się
jesień (sobota), a rozpoczęła zima (niedziela), co dla uczestników z dalszych miejsc
zamieszkania było niemiłą niespodzianką.
Aura dopasowała się do programu spotkania, gdyż tym razem nie
planowane były zajęcia terenowe, a oglądanie filmów o tematyce meteorytowej. W
programie znalazły się m.in. filmy z poprzednich Warsztatów i poszukiwań
meteorytów w Polsce i na świecie wykonane przez ich uczestników oraz filmy
profesjonalne: „Тунгусский метеорит” (1965), „НЛО з… 1908 року” (1991), „La
chasse au mѐtѐorites” (2001), “Zagadka meteorytu Morasko” (2005).
Po każdym pokazie dyskutowano o oglądanych filmach. Oczywiście znalazł
się w programie Warsztatów również czas na oglądanie licznych okazów
meteorytów oraz na zapoznanie się z najnowszą publikacją prof. Andrzeja
Maneckiego z Krakowa („Meteoryty”, wyd. BOSZ), która jest książką niezwykłą,
głównie ze względu na dodaną płytę z ilustracjami 3D kilkudziesięciu
meteorytów.
W niedzielę, w zimowej scenerii uczestnicy warsztatów pożegnali się,
umawiając jednocześnie na maj 2011 r. Nikt wówczas nie spodziewał się, że
zaplanowane spotkanie stanie pod znakiem zapytania i to z powodu… upadku
meteorytu koło Giżycka.
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VI Warsztaty, 7-8 maja 2011 r.
Warsztaty „Meteoroid w atmosferze przed osiągnięciem powierzchni Ziemi
czasami się rozpada czyli co robić w obszarze (nie zawsze jest to elipsa !!!)
spadku” zaplanowane zostały na weekend 7-8 maja 2011 r. w tym samym miejscu
co poprzednie, w Wyszkowie. Novum był fakt, że po raz pierwszy miały to być
również oficjalne warsztaty Sekcji Meteorytowej Pracowni Komet i Meteorów.
Temat Warsztatów został ustalony już w lutym (przelot meteoroidu przez
atmosferę, jego fragmentacja i analiza obszaru upadku meteorytów oraz zajęcia
praktyczne dotyczące poszukiwań i podejmowania okazów w terenie) i okazał się
„proroczy”, bowiem tydzień przed Warsztatami, 30 kwietnia spadł nieopodal
Giżycka meteoryt!
W tej sytuacji program spotkania uległ całkowitej zmianie, a uczestnicy
Warsztatów pracowali w trzech grupach.
Czteroosobowy zespół udał się do Sołtman na Mazurach już w piątek, 6
maja po południu. W niedzielę, 8 maja w godzinach wieczornych spotkaliśmy się
w Wyszkowie i z satysfakcją z dobrze wykonanego zadania omówiliśmy pierwsze
wyniki prac i poszukiwań terenowych.
Dwuosobowy zespół (RoM & TOg) sprawdzał swoje bogate umiejętności
poszukiwawcze na obszarze spadku meteorytu Pułtusk.
Natomiast grupa w składzie: G. Brodowicz, J. Kosiński, P. Kosiński, K.
Matwiejczyk, D. Matwiejczyk, A. Nalewajk (co prawda z poślizgiem) realizowała
wcześniej zaplanowany program w Wyszkowie. W sobotę, 7 maja po południu do
grupy „wyszkowskiej” dołączyła grupa „pułtuska”, co pozwoliło przeprowadzić
wcześniej zaplanowane zajęcia teoretyczne oraz podyskutować z wykrywaczami w
dłoniach na tematy praktyczne dotyczące poszukiwań. W niedzielę rano do
Wyszkowa dotarł też J. Stasiak.
Przez cały czas wszystkie zespoły były ze sobą w kontakcie i zgodnie
doszliśmy do wniosku, że chociaż Warsztaty odbyły się w tak nietypowy sposób to
całkowicie spełniły swoje zadanie. W sumie wzięło w nich udział 10 osób z
Mazowsza oraz 2 z Krakowa.

„Sołtmany”
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VII Warsztaty, 14 sierpnia 2011 r.
Warsztaty sierpniowe w 2011 r. były nieco inne od poprzednich – miały
niemal wyłącznie charakter terenowy. Zostały zorganizowane na obszarze
upadku deszczu meteorytów Pułtusk, w jego środkowej części (na północ od rzeki
Narew). Ich celem były poszukiwania okazów meteorytu Pułtusk i testy sprzętu
poszukiwawczego. Po południu w Wyszkowie uczestnicy spotkania podsumowali
przebieg prac terenowych oraz dyskutowali na temat możliwości nowoczesnego
sprzętu poszukiwawczego, m.in. programowanych wykrywaczy metali.
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VIII Warsztaty, październik 2011 r.
Warsztaty, podobnie jak te z października 2010 r. miały charakter
dydaktyczny. Ich program, w którym uczestniczyli uczniowie I LO im. C. K.
Norwida w Wyszkowie, obejmował zajęcia w szkole jak i w terenie oraz wyjazd do
Olsztyna, do tamtejszego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego – był
niemal identyczny jak ten z przed roku.
Głównym celem Warsztatów była dydaktyka meteorytyki oraz pokazanie
znaczenia meteorytów w poznaniu kosmogonii i budowy Układu Słonecznego.
Natomiast efektem było ostateczne opracowanie materiałów metodycznych i
dydaktyczny do zajęć wpisanych na stałe do programu nauczania geografii na
poziomie rozszerzonym i przyrody w korelacji z zajęciami z fizyki.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

IX Warsztaty, 19-20 listopada 2011 r.
Były to ostatnie Warsztaty zorganizowane zgodnie z przyjętym w 2009 r.
programem. Jak większość poprzednich odbyły się w Internacie wyszkowskiego
„Norwida” i tym razem uczestniczyli w nich miłośnicy meteorytów. W sobotę, 19
listopada w godzinach popołudniowych dokonano podsumowania dotychczasowych działań z lat 2009 – 2011 i zastanawiano się nad ewentualną
kontynuacją spotkań i/lub zmianą ich formuły. Wieczorem rozpoczęła się część
zatytułowana „Historia meteorytyki w Polsce na tle…”, a jej zasadniczym
elementem był bogato ilustrowany wykład J. W. Kosińskiego „200 lat polskiej
meteorytyki” (a każdy z uczestników otrzymał tak zatytułowane wydawnictwo).
W niedzielę, 20 listopada kontynuowano dyskusję na temat historii i
miejsca współczesnej polskiej meteorytyki. Dyskutowano również na temat
wydawnictw książkowych i artykułów ukazujących się w Polsce oraz ich
znaczenia dla popularyzacji ww. zagadnień.
Tym razem pogoda była bardzo życzliwa dla 12 uczestników spotkania i
bez żadnych przeszkód powrócili do swoich domów, niektórzy całkiem daleko od
Wyszkowa…
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Post scriptum
W czasie trzech lat organizacji Mazowieckich Warsztatów Meteorytowych
udało się osiągnąć co najmniej kilka celów.
W części dydaktycznej, przeprowadzono szereg działań (wykłady,
ćwiczenia, pokazy, zajęcia terenowe, wizyty w planetarium i obserwatorium,
zwiedzanie muzeów i kolekcji) mających na celu przybliżenie zagadnień
meteorytyki, astronomii i nauk o Ziemi. Wzięło w nich udział ok. 280 uczniów
szkoły średniej. Wypracowano też scenariusz stałych zajęć w ramach programów
nauczania realizowanych w szkole. Działania te dotyczyły I Liceum
Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie.
W spotkaniach przeznaczonych dla miłośników meteorytów wzięło udział
ok. 30 osób, głównie z Mazowsza, ale również innych części Polski. Kilkuosobowa
grupa brała udział praktycznie we wszystkich tego typu warsztatach, co pozwoliło
zachować ciągłość działań oraz dyskusji na temat najważniejszych zagadnień
współczesnej meteorytyki. Ułatwiało to również organizację kolejnych spotkań i
trwałość działań.
W 2012 r. planowane były kolejne Warsztaty, ale „czynniki zewnętrzne”
spowodowały, że plany trzeba było czasowo zawiesić. W kolejnych latach ten stan
utrzymywał się i do idei MWM powracamy dopiero w ostatni czasie (r. 2019), a
Warsztaty planowane są na jeden z weekendów majowych.
Brak Warsztatów nie oznacza, że w środowisku związanym z tą serią
spotkań nic się nie działo. Warto wymienić te najważniejsze działania; niektóre z
powodzeniem można uznać za kontynuację MWM:
- prace terenowe: 30 lipca / 21 sierpnia / 4 września / 19 września 2011 r.; 14
października 2012 r.; 26 maja 2015 r. (Kamieńczyk, Pułtusk, Gaj, Mostówka)
- spotkanie „robocze” MWM: 14-15 czerwca 2014 r.
Pracownia Planetologii i Meteorytyki planuje przywrócenie MWM,
zarówno dla miłośników meteorytów, jak również dydaktycznych, co związane
jest ze zmianami programów nauczania w nowych szkołach średnich. Miejmy
nadzieję, że plany uda się zrealizować.
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