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 Seminaria Meteorowo-Meteorytowe 1979 - 2019 
 

 

 
Wstęp. Historia i znaczenie Seminariów Meteorowo-Meteorytowych  

Lata siedemdziesiąte XX w. to okres niezwykle ważny w rozwoju meteorytyki. 

Od 1969 r. rozpoczęto badania skał sprowadzonych z Księżyca, co przyczyniło się 

również do niebywałego postępu w badaniach meteorytów (meteoryt Allende, który 

spadł 8 lutego 1969 r. stał się „królikiem doświadczalnym” w laboratoriach USA, 

przygotowujących się do badań skał księżycowych). To zainteresowanie meteorytami 

nie słabnie do dzisiaj, chociaż już nie tylko Amerykanie dysponują wyrafinowanymi 

metodami i narzędziami do badania materii z Kosmosu.  

W Polsce badania meteorytów szły w innym kierunku. Po II wojnie światowej 

były to prace w zasadzie jednego człowieka: Jerzego Pokrzywnickiego, który w miarę 

ówczesnych możliwości starał się zebrać możliwie jak najwięcej informacji o znanych 

polskich meteorytach, ich spadkach, ale również o doniesieniach o upadkach 

meteorytów, które nie zostały do końca wyjaśnione czy też o domniemanych 

kraterach. J. Pokrzywnicki wykonał ogromną pracę i pamiętając, że z wykształcenia 

był prawnikiem, możemy bez przesady nazwać go twórcą polskiej meteorytyki.  

Podejście podobne do amerykańskiego prezentował Andrzej Manecki, 

krakowski  mineralog, który w połowie lat 60. zainteresował się meteorytem Pułtusk 

i rozpoczął jego badania. Efektem była nowatorska jak na owe czasy publikacja z 

1972 r. „Chondry i chondryty” / „Studium mineralogiczno-petrograficzne meteorytu 

Pułtusk” (Prace Mineralogiczne, 27, 1972).  

Prof. A. Manecki w 1973 r. zorganizował w krakowskiej AGH sympozjum 

„Problemy kosmomineralogii i kosmochemii”, które pokazało, że również inni 

naukowcy są zainteresowani meteorytami. Nie pozostawało to bez wpływu na 

polskich miłośników astronomii, z których wielu zainteresowało się tą tematyką.  

W 1975 r. powstała Sekcja Obserwatorów Meteorów Polskiego Towarzystwa 

Miłośników Astronomii, która w zakres swoich zainteresowań wpisaną miała 

również meteorytykę. Twórczynią Sekcji była Honorata Korpikiewicz z 

Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, która była również uczestnikiem badań 

obszaru spadku meteorytu Morasko. Działalność Sekcji to odrębny temat, istotny jest 

natomiast fakt zorganizowania  w czasie jednego z obozów obserwacyjnych we 

Fromborku w 1979 r. I Seminarium Meteorowo-Meteorytowego. Dało to 

początek dość regularnym spotkaniom naukowców i miłośników meteorytów. Co 

prawda lata osiemdziesiąte XX w. w Polsce nie sprzyjały rozwojowi badań 

naukowych,  jak  również  naukowemu  ruchowi  amatorskiemu, ale idea przetrwała 

i odrodziła się po przemianach społeczno-politycznych początku lat 90. XX w.   

 
W drugim opracowaniu z serii obejmującej historię konferencji, seminariów, 

sympozjów i warsztatów w całości bądź w dużej części poświęconych meteorytyce, 

zaprezentowano Seminaria Meteorowo-Meteorytowe zorganizowane w latach 1979-2019. 

Obok sprawozdań i omówień Seminariów, zamieszczone zostały wybrane wykłady i ma-

teriały prezentowane w trakcie ich trwania.  
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I Seminarium Meteorowo-Meteorytowe  

Frombork, 12 sierpnia 1979 r.  

 

Frombork, miasteczko Mikołaja Kopernika uroczo położone nad Zalewem 

Wiślanym, staje się powoli „Mekką” ludzi zajmujących się meteorami i meteo-

rytami. Od sześciu lat odbywają się tutaj turnusy obserwatorów meteorów PTMA, 

gromadzące młodych „łowców gwiazd spadających”, tutaj w 1975 r. narodziła się 

Sekcja   Obserwatorów   Meteorów,   tutaj   wreszcie   odbyło   się   w   1979   roku 

I Seminarium Meteorowo-Meteorytowe, mające zapoczątkować stały cykl spotkań 

roboczych przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy, którzy zajmują się 

rozwiązywaniem tajemnic gości z nieba - meteorów i meteorytów.  

Kolejna Szkoła Obserwatorów Meteorów odbyła się we Fromborku w 

dniach 10-19 sierpnia 1979 r. Celem jej było wykonanie możliwie jak największej 

ilości obserwacji Perseid, mających wartość naukową oraz podniesienie 

umiejętności prowadzenia oraz opracowywania obserwacji meteorów różnych 

typów. (...)  

Zajęcia obserwacyjne obejmowały przede wszystkim zliczania oraz 

wyznaczania radiantów roju Perseid. W nielicznych wypadkach wykonano 

obserwacje śladów oraz obserwacje teleskopowe. (...)  

 

 
Błagania o dobrą do obserwacji pogodę przed fromborskim pomnikiem 

M. Kopernika, sierpień 1979 r. (foto: Archwium PPiM / J.W.Kosiński) 

 

Pogoda z początku nie dopisywała, po trzech dniach jednak poprawiła się – 

zapewne za sprawą Mistrza Mikołaja, któremu składaliśmy hołdy – tak, że do 

końca turnusu zarejestrowano ok. 400 przelotów Perseid. (…) 
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W Szkole udział wzięło 11 osób: Waldemar Cichosz (Kamień), Henryk 

Jarosiewicz (Trzebnica), Andrzej Jezierski (Opole), Honorata Korpikiewicz 

(Poznań) - jako instruktor, Krzysztof Rochowicz (Olsztyn), Antoni Stiller 

(Katowice) - jako zastępca instruktora, Krzysztof Tetelmajer (Kluczbork), 

Grzegorz Tomaszewski (Maków Mazowiecki), Krzysztof Wiśniewski (Lidzbark) 

oraz Stanisław Zoła (Wola Dębowiecka). Po Seminarium dołączył Grzegorz 

Mongiało (Elbląg). (...)  

Podczas trwania Szkoły, dnia 12 sierpnia 1979 r., odbyło się we Fromborku 

I Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Wzięło w nim udział 35 

przedstawicieli dwunastu Oddziałów Polskiego Towarzystwa Miłośników 

Astronomii, Zarządu Głównego oraz jakże życzliwie zainteresowanych sprawą 

astronomii Władz Miasta Fromborka. Dzięki uprzejmości Rady Narodowej Grodu 

Kopernika Seminarium odbywało się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we 

Fromborku.  

Spotkanie rozpoczęła wycieczka uczestników do odległego o 2 km od 

Wzgórza Katedralnego krateru meteorytowego.  

Minęło przeszło 10 lat od rozpoczęcia Operacji 1001 we Fromborku. Z tej 

okazji mgr Bogusława Chorostian, historyk, a jednocześnie wieloletnia 

mieszkanka Fromborka oraz wnikliwy obserwator Akcji, podzieliła się swoimi 

uwagami na jej temat. Miłym akcentem było przyznanie przez Władze 

Fromborka odznaczenia Honorowego Obywatela miasta Fromborka b. 

dyrektorowi Biura Zarządu Głównego PTMA, hm PL Tadeuszowi Grześle, który 

był inicjatorem podpisania umowy o współpracy pomiędzy ZHP i PTMA oraz 

przez cały czas trwania Operacji 1001 czuwał nad akcją popularyzatorską we 

Fromborku. Odznaczenie wręczył przedstawiciel Urzędu Miasta na ręce 

kierownika Biura ZG, mgr. Jana Kwaśniewicza.  

Honorata Korpikiewicz referatem „Rozkład pyłu i parametry dynamiczne 

krateru Frombork” rozpoczęła ściśle już astronomiczną część seminarium. 

Autorka przedstawiła wyniki analizy pyłu meteorytowego wokół krateru 

Frombork, która wskazuje na jego meteorytowe pochodzenie. Oszacowano 

parametry meteorytu - współrzędne radiantu, prędkość końcową oraz masę.  

Zbigniew Szczeszek z Politechniki Śląskiej mówił na temat „Poszukiwania 

meteorytów przy pomocy wykrywaczy indukcyjnych”. Autor zademonstrował 

działanie własnoręcznie skonstruowanego szukacza meteorytów. Przy budowie 

wykorzystano efekt zmiany indukcyjności w statycznie ekranowanej cewce 

szukającej na skutek zbliżania jej do ciała metalicznego. Autor omówił wyniki 

poszukiwań meteorytów w rejonie krateru Frombork.  

Dr Stanisław Hałas z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

omawiał „Skład izotopowy pierwiastków w meteorytach”. Tematem były wahania 

składu izotopowego pierwiastków lekkich w materii meteorytowe oraz znaczenie 

analizy izotopowej w badaniach meteorytów, a także wnioski kosmogoniczne, 

jakie można z takich analiz wyciągnąć.1  

Honorata Korpikiewicz omówiła sposób „Wyznaczania orbity 

łańcuszkowego upadku meteorytów”. Autorka wykazała, że mając do czynienia z 

kraterami powstałymi na skutek upadku łańcuszkowego można obliczyć 

elementy orbity łańcuszka, jak i porę dnia i roku spadku. Omówiono kilka 

                                                           
1
 Hałas S.: Izotopowe badania meteorytów, URANIA, 1980, 2, s. 34-47 
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spadków łańcuszkowych oraz wysunięto hipotezę, że grupa kraterów Herault we 

Francji należy do łańcuszka Morasko - Saarema.  

Na zakończenie Seminarium swoimi uwagami na temat sposobu 

odbierania obrazu Wszechświata podzielił się Edmund Domalewski z Lublina. Po 

części referatowej uczestnicy obejrzeli w Planetarium seans poświęcony 

Stonehenge, prowadzony przez mgr. Andrzeja Pilskiego. Spotkanie zakończyła 

wspólna kolacja w Domu Turysty PTTK.  

Dziękując serdecznie wszystkim uczestnikom Seminarium za udział, 

[autorka] wyraziła jednocześnie nadzieję, że I Seminarium... zapoczątkuje cykl 

spotkań specjalistów z zakresu meteoryki i meteorytyki, tak miłośników 

astronomii jak i astronomów zawodowych. 

 

Honorata Korpikiewicz  

 

 

Patrz również: H. Korpikiewicz, Frombork – stolica polskiej meteorytyki i 

meteoryki, URANIA, 1980, 1, s. 24-26  

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczestnicy obozu obserwacyjnego Sekcji Obserwatorów Meteorów PTMA; sierpień 1980. 

Trzecia od lewej H. Korpikiewicz; w środku grupy J. Kosiński; drugi od prawej A. Stiller, 

koordynator SOM PTMA (foto: L. Nowak / Archwium PPiM) 
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II Seminarium Meteorowo-Meteorytowe 

Frombork, 12-13 sierpnia 1991 r. 

 

Po kilku latach „uśpienia” Sekcja Meteorów i Meteorytów Polskiego 

Towarzystwa Miłośników Astronomii - wcześniej znana jako Sekcja 

Obserwatorów Meteorów - wznowiła swoją działalność. Ten powrót do aktywnego 

działania znalazł odzwierciedlenie w Uranii, gdzie pojawiły się artykuły 

dotyczące poszukiwań i badań meteorytów oraz obserwacji bolidów. Jednak 

bardziej spektakularnym wydarzeniem było przygotowanie II seminarium 

meteorowo-meteorytowego. Początkowe problemy organizacyjne (głównie brak... 

uczestników, co związane było z opóźnieniem w wydaniu Uranii gdzie 

zamieszczono informację o Seminarium) zostały przezwyciężone i po dokładnie 12 

latach (!) Frombork powrócił do rangi miasta stołecznego (por. H. Korpikiewicz 

„Frombork – stolica polskiej meteorytyki i meteoryki”, URANIA, 1980, 1, s. 24-26). 

Fromborskie Seminarium zgromadziło 14 osób z całej Polski. Byli to: 

Marcin Bownik (Gdańsk), Robert Ćwiertnia (Jelenia Góra), Bartosz Dąbrowski 

(Toruń), Piotr Gil (Zamość), Piotr Grzywacz (Łódź), Andrzej Górski (Białystok), 

Krzysztof Kaszewski (Radom), Janusz W. Kosiński (Frombork), Albert Krzyśków 

(Jadwisin), Aneta Lis (Sandomierz), Arkadiusz Olech (Pruszcz Gdański), Andrzej 

Pilski (Frombork), Kazimierz Schilling (Olsztyn) i Przemysław Woźniak 

(Poznań).  

Nie wszyscy uczestnicy są członkami PTMA, ale przyjęcie formy spotkania 

otwartego pozwoliło na poszerzenie reprezentacji środowiska miłośników 

astronomii, głównie o współpracowników Pracowni Komet i Meteorów - 

stowarzyszenia astronomicznego mającego siedzibę we Fromborku, podobnie jak 

Sekcja. Pomieszczeń dla potrzeb Seminarium użyczyło Obserwatorium 

Astronomiczne Muzeum Mikołaja Kopernika na Górze Żurawiej.  

Seminarium rozpoczęło się 12 sierpnia 1991 roku (godz. 17.00) od 

wystąpienia koordynatora Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA, Janusza W. 

Kosińskiego. Przedstawiona została historia Sekcji i I Seminarium, a także plany 

działalności na lata 1991-92. Astronomiczną część Seminarium rozpoczął referat 

„Próba klasyfikacji rojów meteorów” przygotowany, podobnie jak wstęp, przez 

koordynatora Sekcji. Przedstawiona została w nim teoria ewolucji rojów 

meteorowych pochodzących tak z rozpadu komet, jak i planetoid. 

Klasyfikacja zawierała również grupę meteorów tzw. sporadycznych. Referat 

wywołał dyskusję, która przeciągnęła się do kolacji. Po posiłku odbyły się zajęcia 

seminaryjne, na których mówiono głównie o obserwacjach meteorów. 

Niestety teorii nie udało się zastosować w praktyce. Niebo w nocy było całkowicie 

pokryte chmurami i maksimum aktywności Perseid nie zostało zaobserwowane. 

Druga część Seminarium odbyła się 13 sierpnia. Rozpoczął ją (godz. 11.30) 

referat Przemysława Woźniaka pt. „Wybrane teorie powstania i budowy komet”. 

Nie bez przyczyny taki właśnie temat znalazł się w programie Seminarium. W 

świetle współczesnych badań, o których mówił Autor, nie ulega wątpliwości, że 

budowa i ewolucja komet mają podstawowe znaczenie w formowaniu się wielu 

(większości) rojów meteorowych. Referat wywołał ożywioną dyskusję, której 

przyczyną było sięgnięcie w nim do mniej znanych teorii dotyczących komet. 
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Kolejny referat „Planetoidy a meteory i meteoryty” przedstawił Janusz W. 

Kosiński. Autor omówił przyczyny powstawania rojów pochodzących od planetoid 

i metody ich obserwacji, wraz z danymi do ich wykonywania. Zwrócił też uwagę 

na fakt, że właśnie z planetoid pochodzi większość meteorytów zebranych na 

powierzchni Ziemi i że obserwacje bolidów mogą przyczynić się do określenia 

miejsca spadku takiego obiektu. Przedpołudniową sesję zakończyły kolejne 

zajęcia seminaryjne. Dotyczyły one głównie materiału zawartego w 

przedstawionych referatach. Niewątpliwie główną postacią tych zajęć był dr 

Kazimierz Schilling, umiejętnie prowadzący dyskusję, gdzie połączone zostały 

wiedza astronomiczna i doskonały humor.  

Po obiedzie (godz. 17.00) uczestnicy Seminarium spotkali się w 

Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika, już w samym Fromborku 

(Obserwatorium znajduje się ok. 1.5 km od miasteczka), gdzie Andrzej Pilski 

przedstawił referat pt. „Meteoryty”. Autor omówił klasyfikację meteorytów, 

przedstawił szczegółowe dane dotyczące niektórych rodzajów tych obiektów, a 

całość zilustrował doskonałymi przezroczami. Uczestnicy Seminarium mieli też 

okazję obejrzeć dwa ciekawe okazy - żelazo z krateru Canyon Diablo (USA) i 

meteoryt żelazo-kamienny Imilac z pustyni Atacama (Chile) - znajdujące się we 

fromborskim Planetarium.  

Po referacie o meteorytach został zaprezentowany specjalny seans z cyklu 

„Muzyka i Gwiazdy” w wykonaniu Janusza W. Kosińskiego. Spotkanie 

zakończyły kolejne zajęcia seminaryjne. Odbyły się one w Obserwatorium i 

dotyczyły głównie metod poszukiwań meteorytów, badań kraterów 

meteorytowych i podobnie jak wcześniej, obserwacji meteorów. 

Forma Seminarium na ogół odpowiadała jego uczestnikom i potwierdzili oni chęć 

uczestnictwa w następnym. Finansowo organizację spotkania wsparł Zarząd 

Główny PTMA, za co uczestnicy i organizatorzy złożyli podziękowania.  

 

Janusz W. Kosiński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(…) Astronomiczną część Seminarium rozpoczął referat „Próba klasyfikacji rojów 

meteorów” przygotowany, podobnie jak wstęp, przez koordynatora Sekcji…  
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Janusz W. Kosiński 

PRÓBA KLASYFIKACJI ROJÓW METEORÓW (i meteorów sporadycznych)  

Prezentowana próba klasyfikacji meteorów/meteoroidów nie jest z pewnością 

pierwszą i zapewne nie będzie ostatnią. Nie jest prawdopodobnie bardzo odkrywcza, gdyż 

taką cechę może mieć jedynie zupełnie nowe dzieło; zawiera jednak pewne elementy do 

tej pory rzadziej spotykane. Nie ma też z pewnością zadania rewolucjonizowania 

meteoryki, a jedynie przedstawienie wyników prac autora z ostatnich kilkunastu lat 

badań.  

 

ZAŁOŻENIA   WEJŚCIOWE  

 Klasyfikacja została oparta na kilku założeniach nazwanych wejściowymi.  

 

Najważniejsze z nich to:  

● upraszczające podejście do sprawy ewolucji drobnych ciał Układu Słonecznego. Przyjęto 

że komety tworzą jedną grupę ciał, planetoidy drugą, a meteoroidy trzecią. Należy 

jednak zauważyć, że kryteria wydzielania tych grup są niejednolite i często 

niejednoznaczne. Rozgraniczenie w wielu przypadkach jest bardzo trudne ze względu na 

ciągłość procesów ewolucji powodujących przemiany w świecie drobnych ciał; 

● ogólna znajomość procesów i sił rządzących światem międzyplanetarnej materii 

Układu Słonecznego;  

●  zebranie  i  opracowanie materiału obserwacyjnego do sprawdzenia hipotezy. (Często 

materiał taki istnieje, ale albo jest nieopracowany w dostatecznym stopniu, albo z innych 

źródeł jest słabo dostępny);  

●   możliwość jednolitego opracowania statystycznego wyników z różnych źródeł.  

 

PODSTAWA KLASYFIKACJI  

Podstawą do szczegółowego opracowania klasyfikacji stały się następujące 

założenia wynikające z ewolucji drobnych ciał Układu Słonecznego.  

 

Pierwsze założenie podstawowe dotyczy swoistych cech istnienia komet. W założeniu tym 

przyjęto (potwierdzenie obserwacyjne) możliwość rozpadu komety poniżej czasu 

krytycznego, to jest takiego gdy tworzy ona integralną całość. Chodzi jednak nie o to aby 

był to proces jednorazowy (np. Kometa Bieli) gdyż takie przypadki choć istniejące, 

stanowią wyraźną mniejszość; ale o to, by zachodził stale, z w miarę równą 

intensywnością.  

 

Sformułujmy pierwsze założenie podstawowe tak: 

▫ komety „rozpadają” się ze stałą prędkością H dając w ten sposób początek strumieniom 

meteoroidów zwanych  kometarnymi. Rozpadowi ulega w zasadzie tylko jądro (bo prawie 

nic innego nie ma). Przyjmuje się, że H = constans = ok. 10 km/s. Z taką prędkością, 

oddala się od jądra materia. Dodać można, że masa wydobywającej się materii osiąga 

wartości nawet 3·10^6 / 1·10^7 g/s, jak to stwierdzono dla Komety Halleya. Wyrzucona 

materia jest umiejscowiona w klasyfikacji już jako meteoroidowa. 

 

Drugie założenie podstawowe:  

▫ w wyniku rozkruszania i rozpadu asteroidów powstają nie tylko pojedyncze meteoroidy 

(jak to się najczęściej przyjmuje), ale również zgrupowania odłamków przypominające 

roje trudne jednak do sklasyfikowania.  
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Trzecie założenie podstawowe:  

▫ istnieją meteoroidy całkowicie niezależne od komet i planetoid. Chodzi tu tak o genezę, 

jak i o powiązania, które można nazwać grawitacyjnymi.  

 

Po tych rozważaniach i budowie założeń, przejdziemy do klasyfikacji.         

 

1. KLASYFIKACJA STRUMIENI METEOROIDÓW (i rojów meteorów)  

                       

Po opuszczeniu jądra, materia meteoroidowa tworzy obłok w pobliżu komety. Rozmiary 

obłoku, jego skład, rozkład cząstek, ich prędkości i odległości zależne są od budowy tej 

części ciała niebieskiego. Meteoroidy pozostają głównie na orbicie komety. 

 

KLASA  C  (c l o u d  - obłok) 

 

C 1 - odosobniony obłok małego przekroju, rozprzestrzeniający się wzdłuż niewielkiego 

odcinka orbity komety (np. Aurygidy, Cetydy, Gamma Monocerotydy)  

 

C 2 - wąski obłok zajmujący znaczną część orbity komety (np. Gamma Draconidy)  

 

Meteoroidy zgrupowane w obłoku szybko rozpraszają się wzdłuż całej orbity komety i    

wkrótce rój rozciąga się przyjmując postać cienkiej nici. Nić taka jest trwała, dzięki czemu 

w tym stadium strumień utrzymuje się dość długo. W czasie obserwacji rój taki jest 

widoczny jako krótkotrwały kilkugodzinny deszcz o punktowym radiancie. 

 

KLASA  F  (f i l a m e n t, f i b r e - nić, włókno)   

 

F 1 - w strumieniu występują lokalne zgęszczenia  materii powodujące okresowe 

minima i maksima (np. Leonidy)       

 

F 2 - materia jest równomiernie rozmieszczona wzdłuż całej orbity (np. Lirydy, Ursydy )                        

               

Starzenie się strumienia, wiąże się z jego rozszerzaniem. Radiant jest „rozproszony”, a 

meteoroidy są rozłożone równomiernie w całej przestrzeni. Ziemia przecina taki rój długo, 

nieraz kilka tygodni.  

 

KLASA  S  (s t r e a m  - strumień, potok)  

 

S 1 - typ młodszy, wyraźna koncentracja meteoroidów w pobliżu poprzecznego 

przekroju orbity (np. Perseidy)  

 

S 2 - typ  pośredni, rozkład materii jest bardziej wyrównany (np. Eta Aquarydy,  

Orionidy)  

 

     S 3 - typ starszy, strumień bardzo rozproszony, radiant obejmuje dużą część sfery  

niebieskiej (np. Taurydy, Delta Aquarydy)  

 

 

Prawie całkowicie rozproszony strumień, może pozostawić pojedyncze, nie różniące się „na 

pierwszy rzut oka” od sporadycznych meteory. Udokumentować je można dopiero przy 

wieloletnich obserwacjach (najlepiej z wyznaczaniem orbit).  
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KLASA  L  (l a s t  - ostatni)  

 

L 1 - typ młodszy, obserwuje się do kilku meteorów w ciągu przejścia Ziemi przez 

obszar roju  

 

L 2 - typ  starszy, kilka meteorów w ciągu kolejnych kilku przejść  

                      

2. KLASYFIKACJA  METEOROIDÓW  BEZ  ROJÓW  KOMETARNYCH    

             

Meteoroidy lub nawet całe zgrupowania (strumienie ?) powstawać mogą w wyniku 

rozpadu - rozkruszania planetoid. Zjawisko to powoduje, że odłamki dostają się w pobliże 

Ziemi chociaż sam zarys orbity (pewne elementy) pozostaje prawie nie zmieniony co 

pozwala przypisać odłamek do źródła.  

 

KLASA  D  (d i s i n t e g r a t i o n - rozpad, rozsypywanie się)  

 

D 1 - pojedynczy odłamek  

 

D 2 - grupy powstające w czasie rozpadu  

                                                

                        

Meteoroidy obserwowane jako meteory sporadyczne, powstałe być może jeszcze nawet z 

materii pierwotnej, bez udziału materii kometarnej lub planetoidalnej, też meteoroidy 

pochodzenia pozaukładowego (przypuszczalnie b. stare).                     

 

KLASA  P  (p r i m a r y - pierwotny, pierwszy) 

Pl  -  meteoroidy związane z US (lokalne)  

     Pe  - meteoroidy pozaukładowe  

 

 

UWAGI  NA TEMAT  KLASYFIKACJI      

Uwaga pierwsza i podstawowa: klasyfikacja jest zaledwie szkicem. Szersze 

badania nad materiałem   obserwacyjnym   pozwolą   uzupełnić   luki   oraz  lepiej  

poznać  strumienie i meteoroidy poza nimi. Inne uwagi nasuwają się już teraz, a w 

zasadzie istniały w czasie powstawania klasyfikacji. Pierwsza to fakt różnorodności orbit 

meteoroidów i rojów. Jak przyjęto w założeniach na początku, schemat jest pewnym 

uproszczeniem, a drogi ewolucji nie są do końca rozpoznane. To powoduje, że cały obraz 

nie jest jeszcze ostry.  

Nie mniej są pewne fakty świadczące „za”. Chodzi tu głównie o drugą część 

klasyfikacji (pierwsza raczej nie sprawia kłopotu). I tak: meteoroidy D 1 i P można bez 

większych problemów rozróżnić pod warunkiem poznania ich orbit. Natomiast 

szczególnie istotne jest potwierdzenie obserwacyjne istnienia grupy D 2. Teoretycznie 

powinno to wyglądać albo podobnie jak zjawisko deszczu (ale bardzo krótkotrwałego) w 

rojach klasycznych, albo jak tzw. wlot łańcuszkowy. Poszczególne meteory pojawiają się 

w pewnych odległościach, ale mają wspólną quasiasteroidalną orbitę. Praktycznie 

natomiast, być może obserwowano już wiele tego typu zjawisk, interpretując ich 

powstanie inaczej. Autor prowadząc liczne prace obserwacyjne, zarejestrował 

kilkakrotnie zjawiska „deszczopodobne” (najciekawsza obserwacja 23 marca 1979 r. w 

konstelacji Kasjopeji). Istnieją też pewne przypuszczenia co do obserwacji „wlotu 
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łańcuszkowego”. W dużej mierze badania rozbijają się jednak o obserwacje bazowe dające 

podstawy do obliczeń parametrów orbit, a wykonywane niezbyt często.                    

                                     

KILKA UWAG NA TEMAT ORBIT 

Wspomniane było kilkakrotnie, o możliwości grupowania meteoroidów według ich orbit. 

Wszak to parametry orbity właśnie, pozwalają sporo powiedzieć na temat pochodzenia 

czy przynależności obiektu. Jak tego dokonać? Sposób wydaje się być prosty -  trzeba 

zastosować odpowiednie kryterium. Dla przedstawionych rozważań przyjęte zostało 

kryterium K określone następującym wzorem:  

 

        𝐾 = log
𝑎(1+𝑒)

1−𝑒
−  1 

gdzie:   a - wielka półoś orbity (j.a.), 

                 e - mimośród. 

Pochodzenie obiektu określa się następująco: 

K > 0  - meteoroid z komety, strumień kometarny, kometa; 

K < 0  - meteoroid z planetoidy, zgrupowanie (roje) planetoidalne, planetoida.  

Nie znajdują tu miejsca obiekty pozostałe (chyba oprócz meteoroidów pochodzenia 

pozaukładowego, gdzie a i e mają wartości jednoznacznie określające pochodzenie), a i 

samo kryterium nie przyporządkowuje jednoznacznie obiektu.  

Przykładem mogą być obliczenia dokonane dla orbit 8 planetoid i 8 komet. 

 

 

 

Nazwa a e K 

Ceres 2.768 0.076 -0.492 
Pallas 2.772 0.234 -0.350    
Juno 2.668 0.258 -0.345 
Vesta 2.362 0.089 -0.549 

433 Eros 1.458 0.223 -0.639   
511 Davida 3.182 0.176 -0.343      
944 Hidalgo 5.794 0.656 0.445   
1560 Ikar 1.078 0.827 0.056    

P/Encke-Backlund 2.22 0.847 0.428    
P/Du Toit-Neujmin 3.42 0.509 0.021    
P/Giacobini-Zinner 3.49 0.715 0.322   

P/Ashbrook-Jackson 3.81 0.400   -0.051   
P/Arend 3.90 0.535 0.109     
P/Tuttle 5.75 0.822 0.769    
P/Halley 17.8 0.967 2.026     

P/Grigg-Mellish 30.8 0.970 2.305 

 

 

Jak widać dla dwóch planetoid możemy przyjąć orbity  kometarne, a dla jednej z komet 

orbitę planetoidy. Granica nie jest więc ścisła. Poza tym istnieją wspominane 

wielokrotnie przejścia ewolucyjne między tymi grupami obiektów. Mimo to, zastosowanie 

przedstawionego kryterium K daje na ogół pozytywne rezultaty, czego dowodem są 

obliczenia wykonane dla 11 rojów kometarnych:  
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Nazwa a e K 

Eta Aquarydy 1) 13.3 0.958 1.792     
Orionidy 1) 15.0 0.962 1.889   

Omikron Cetydy 2)4) 1.3 0.91 0.441    
Arietydy 2)4) 1.5 0.94 0.686      

Dzeta Perseidy 2)4) 1.7 0.8 0.16 
Beta Taurydy 2) 2.2 0.85 0.434     

Perseidy 3) 36.6 0.97 1.842 
Geminidy 4) 1.4 0.89 0.381   

Delta Aquarydy 4) 1.7 0.96 0.921    
Beta Taurydy 4) 2.4 0.89 0.504    
Giacobinidy 4) 3.5 0.72 0.332    

Quadrantydy 4) 3.7 0.74 0.394    
Perseidy 4) 15.0 0.93 1.617    

Bolid z 20.X.l955 5) - 1.00 parabola  

 
1) - roje związane z kometą Halleya  

2) - obserwacje radiowe rojów dziennych  

3) - obserwacje Sekcji Obserwatorów Meteorów PTMA  

4) - obserwacje radiowe  

5) - według I. Hallidaya (1957) 

                   

Uwagi  na  koniec 

Przedstawiona klasyfikacja wymaga zapewne jeszcze wielu uzupełnień i głównie dane 

obserwacyjne będą tu przydatne. Zanim jednak ją przyjmiemy lub odrzucimy, myślę, że 

może stanowić materiał wyjściowy do dyskusji nad genetyczno-obserwacyjną klasyfikacją 

meteoroidów i rojów meteorów. (1991)                
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III Seminarium Meteorowo-Meteorytowe  

Frombork, 9-10 sierpnia 1992 r.  

 

Seminarium zostało zorganizowane przez Sekcję Meteorów i Meteorytów 

PTMA. Odbywało się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym MMK we 

Fromborku. Wzięli w nim udział członkowie SMiM PTMA, PKiM - Stow. Astr. 

oraz osoby zaproszone. Oto lista uczestników: Marcin Barc (Nowy Dwór Gd.), dr 

Jadwiga Biała (dyrektorka Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w 

Olsztynie), Scibor Budkowski (Siekluki), Leszek Chróst (Gliwice), Maciej 

Cybulski (Brusy), Lilia Cwietkow (Moskwa), dr Walentin Cwietkow (dyrektor 

naukowy Planetarium w Moskwie), Bartosz Dąbrowski (Toruń), Anna Garnys 

(Głowno), Piotr Gil (Zamość), Dorota Hermańska (Częstochowa), Piotr Juszczyk 

(Chełm), Anna Kasperska (Ligota Ks.), Krzysztof Kaszewski (Radom), Alicja 

Kocięba (Wrocław), Janusz W. Kosiński (szef Pracowni Komet i Meteorów, 

Frombork), Witold Kremienowski (Wrocław), Aneta Lis (Sandomierz), Elżbieta 

Michalunio (Frombork), Piotr Michalunio (Frombork), Zdzisław Mordas 

(Grodzisk Maz.), Grzegorz Nikiel (Bielsko-Biała), Arkadiusz Olech (Pruszcz Gd.), 

Andrzej S. Pilski (szef Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA, Frombork), Edith 

Pilska (Frombork), dr Kazimierz Schilling (kierownik Działu Popularyzacji 

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie), Piotr Schilling 

(Olsztyn), Ireneusz T. Sławiński (Nowa Ruda), Paweł Sobotko (Olsztyn), 

Krzysztof Socha (Zajesienie), Marcin Stolarz (Prudnik), Katarzyna Szołdra 

(Wrocław), Dorota Szymańska (Radom) i Piotr Zieliński (Kraków).  

Seminarium rozpoczęło się 9 sierpnia o godz. 16.30. w Planetarium MMK. 

Otworzył je koordynator Sekcji, J. W. Kosiński. Po zapoznaniu się z celem i 

programem spotkania, uczestnicy mieli możliwość obejrzeć seans p.t. „Rok 1492”. 

Niejako nawiązaniem do jednego z tematów pokazu, był pierwszy referat 

„Kamień z nieba w Ensisheim – 500 lat temu”. A. Pilski omówił okoliczności 

spadku tego ciała oraz jego historię. Nakreślił również stan wiedzy o meteorytach 

w czasach dawnych i obecnie. E. Pilska natomiast, podzieliła się swoimi 

wrażeniami z pobytu w Ensisheim, ilustrując opowiadanie slajdami.  

Następnie o swoich badaniach meteorytów mówił dr W. Cwietkow z 

Moskwy. Jego referat „Deszcz meteorytów żelaznych Sikhote-Alin”, ilustrowany 

bogato slajdami i rysunkami wzbudził znaczne zainteresowanie. Meteoryt 

Sikhote-Alin spadł 12 lutego 1947 roku nie daleko od Władywostoku i oprócz 

dużej masy materii, którą zbiera się do tej pory, pozostawił po sobie pole 

kraterów.  

O tym „Gdzie w Polsce mogą być meteoryty” mówiła A. Lis. Autorka w 

oparciu o dostępne materiały przedstawiła miejsca, w których 

prawdopodobieństwo znalezienia meteorytu jest największe. Nad tym „Czy 

planetoidy mają swoje księżyce?” zastanawiał się w swoim wystąpieniu A. Olech. 

Wyjaśnienie tego problemu zapewne przyczyniłoby się do poznania ewolucji i 

zachowania tej grupy ciał oraz ich związku z różnymi grupami meteorytów. Na 

zakończenie pierwszego dnia, swoimi przemyśleniami na temat poszukiwań i 

kolekcjonowania meteorytów podzieliła się z uczestnikami Seminarium dr 

Jadwiga Biała w „Kilku uwagach początkującego miłośnika meteorytów”.  
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Następnego dnia, 10 sierpnia, od 10.00 w Obserwatorium Astronomicznym 

MMK, mowa była o obserwacjach meteorów. O „Określeniu aktywności i funkcji 

jasności meteorów z obserwacji wizualnych” mówił dr W. Cwietkow. Przedstawił 

w swym wystąpieniu subiektywne i obiektywne czynniki wpływające na wartość 

obserwacji oraz opisał model obróbki danych stosowany w Rosji. W odpowiedzi na 

powyższe zagadnienia J. W. Kosiński przedstawił „Polską metodę obserwacji 

meteorów” stosowaną od kilku lat głównie przez Pracownię Komet i Meteorów 

mieszczącą się we Fromborku. Z porównania dokonanego w dyskusji, wynikło, że 

w ogólnych zarysach metody są oparte na podobnych założeniach. I na koniec 

wyniki uzyskane przez polskich obserwatorów przedstawił B. Dąbrowski w 

referacie „Perseidy’91 – wyniki prac”.  

Seminarium zakończyło się o godz. 12.00. Podsumowania dokonał J. W. 

Kosiński. Uczestnicy i organizatorzy zaliczyli spotkanie do udanych. Spełniło ono 

swoje podstawowe zadanie: pozwoliło wymienić doświadczenia i uwagi ludziom z 

różnych stron kraju (i nie tylko). Uczestnicy Seminarium mogli też dokonać 

zakupu fragmentów meteorytu Sikhote-Alin. W czasie Seminarium ogłoszona 

została zmiana osoby koordynatora SMiM: zrezygnował Janusz W. Kosiński, 

przyjął funkcję Andrzej S. Pilski. 

 

 

Janusz W. Kosiński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Dworzec kolejowy we Fromborku (przed II wojną światową) 
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Streszczenia wystąpień na III Seminarium Met-Met  

 

KAMIEN Z NIEBA W ENSISHEIM - 500 LAT TEMU  

mgr mgr Edith i Andrzej Pilscy  
W pierwszej części referatu omówione zostały okoliczności spadku meteorytu Ensisheim. 

Interesujące są nie tylko opisy zjawiska, ale też historia samego meteorytu oraz stan wiedzy w 

ówczesnych latach. Dzisiejszy stan badań jest wynikiem ostatnich dwustu lat i trudno jest mówić 

o jego zbliżeniu do stanu jaki chcielibyśmy osiągnąć. W drugiej części, Autorka, podzieliła się 

wrażeniami z pobytu we współczesnym Ensisheim. Meteoryt pokazany został na oryginalnych 

slajdach. Niewątpliwą ciekawostką były materiały mówiące o 500 rocznicy spadku i znalezienia 

„niezwykłego kamienia z nieba”.  

 

DESZCZ METEORYTÓW ŻELAZNYCH SIKHOTE-ALIN  

dr Walentin I. Cwietkow  
Spadek meteorytu Sikhote-Alin to jedno z największych tego typu zjawisk w XX wieku. Nastąpił 

on 12 lutego 1947 roku we Wschodniej Syberii. Jasny bolid obserwowany był na dużym obszarze; 

te obserwacje zostały zebrane w znacznej ilości krótko po całym zdarzeniu. Ich astronomiczne 

opracowanie pozwoliło określić drogę ciała w atmosferze. Ciało meteorytowe uległo w atmosferze 

bardzo silnemu rozdrobnieniu. Dziesiątki tysięcy fragmentów spadły na powierzchnię Ziemi, przy 

czym największe z nich wybiły kratery. Są to najmłodsze kratery na Ziemi, które nie uległy 

jeszcze procesom denudacji. Największy z nich ma średnicę 28 metrów. Analiza rozkładu 

przestrzennego fragmentów meteorytu na powierzchni spadku, pozwoliła ocenić prędkość ciała i 

parametry jego orbity. Jest ona podobna do orbit planetoid rodziny Apolla (a=1.41, e=0.303, 

q=0.98, i=6).  Poszukiwania i zbiory fragmentów meteorytu Sikhote-Alin prowadzą ekspedycje 

Rosyjskiej Akademii Nauk. Zebrano już ok. 30 ton materii meteorytowej. Całą spadłą masę ocenia 

się na 100 ton.  

 

GDZIE W POLSCE MOGĄ BYĆ METEORYTY?  

Aneta Lis  
Na terenie Polski, tak jak na powierzchni całej Ziemi, miały miejsce spadki meteorytów. O części 

z nich wiadomo: znamy w miarę dokładnie miejsca i historie znalezienia meteorytów. Dzięki 

wiadomościom jakie aktualnie posiadamy, poszukiwania są znacznie ułatwione. Tym bardziej, że 

znalezienie odłamków w rejonie gdzie miał miejsce udokumentowany spadek, jest bardziej 

prawdopodobne niż na obszarze o którym nic nie wiadomo. Od lat podstawowym materiałem jest 

tu opracowanie J. Pokrzywnickiego „Meteoryty Polski. Katalog meteorytów w zbiorach polskich”. 

W referacie omówiono krótko wszystkie krajowe znaleziska ze szczególnym uwzględnieniem 

miejsc o dużym prawdopodobieństwie odszukania kolejnych meteorytów. METEORYT 

BIAŁYSTOK. Spadł 5 października 1827 roku, między 9 a 10 przed południem, w postaci dużego 

deszczu aerolitów, który rozsiał się na przestrzeni od Knyszyna do wsi Fasty położonej ok. 7 km 

od Białegostoku. Wielka oś elipsy spadku może wynosić 20 km. Teren spadku nie został 

odpowiednio przeszukany i okazów jest bardzo mało. Meteoryt zaliczono do rzadko spotykanych 

howardytów. METEORYT ŁOWICZ. Spadł w postaci deszczu syderolitów o godz. 0.52 - 0.55 w 

nocy 12 marca 1935 roku. Odłamki rozsiały się pasmem od wschodu na zachód między wsiami 

Seligów i Krępy, leżącymi 11 i 22.5 km na południe od Łowicza. Ogólna masa spadku została 

oceniona na 100 kg; jest on drugim na świecie mezosyderytem pod względem ilości okazów. 

Istnieją duże szanse znalezienia meteorytów, chociaż przyjmuje się, że lepsze rezultaty dałyby 

poszukiwania u mieszkańców okolicznych wsi. METEORYT MORASKO. Trudno jest wyznaczyć 

dokładne położenie miejsca spadku i elementy elipsy rozsiania - szczegółowe badania nie były 

prowadzone! Pierwszy fragment został wykopany przypadkiem 12 listopada 1914 roku. Miał masę 

77.5 kg. We wrześniu 1956 roku znaleziono okaz 78 kg... na podwórku jednego z mieszkańców 

pobliskiej wsi. Szanse znalezienia kolejnych fragmentów są bardzo duże. METEORYT 

OBORNIKI. Na kilka lat przed II wojną światową w okolicy Obornik zostały znalezione dwa 

meteoryty żelazne. Są to najprawdopodobniej fragmenty meteorytu Morasko. METEORYT 

PIŁAWA GÓRNA. Spadł 16 maja 1879 roku na oczach pracującej w polu kobiety. Wydobyto dwa 

odłamy o wadze 1 i 0.75 kg. Przypuszcza się, że spadł jeszcze jeden fragment. METEORYT 

PUŁTUSK. Spadł w postaci deszczu aerolitów 30 stycznia 1868 roku, rozsiewając się na 
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powierzchni ok. 127 km². Zgodnie ze świadectwem miejscowych chłopów, odległości pomiędzy 

poszczególnymi spadłymi w wielkiej ilości fragmentami, na powierzchni wówczas zamarzniętej 

Narwi wynosiły 20 - 30 metrów! Meteoryt Pułtuski daje największe szanse na znalezienie 

meteorytu w całej Polsce. SPADEK W GAJU. Przed II wojną światową, w miejscowości Gaj (10 

km na południe od Wyszkowa) obserwowany był spadek meteorytu. Poszukiwania w latach 50-

tych i w maju 1990 nie przyniosły jednak rezultatu.  

 

CZY PLANETOIDY MAJĄ SWOJE KSIĘŻYCE?  

Arkadiusz Olech  
Na wstępie omówione zostało odkrycie planetoid i ich miejsce w Układzie Słonecznym. Następnie 

przedstawiono szereg obserwacji, na podstawie których sformułowano hipotezę o istnieniu 

satelitów planetoid. Były to obserwacje wizualne i techniką video, wykonane tak przez 

astronomów profesjonalnych jak i amatorów. Satelity planetoid mogą powstawać różnymi 

sposobami - rozdrabnianie ciał przy zderzeniach, wychwyt grawitacyjny - różne mogą być też 

specyfiki takich układów oraz ich wiek. Miłośnicze obserwacje zakryć gwiazd przez planetoidy 

mogą przyczynić się do rozwiązania zagadki satelitów planetoid, a co za tym idzie do lepszego 

poznania procesów zachodzących w tej grupie ciał. Ma to też związek z zagadnieniem 

powstawania i metamorfozy meteoroidów.  

 

KILKA UWAG POCZĄTKUJĄCEGO MIŁOŚNIKA METEORYTÓW  

dr Jadwiga Biała  
Jako astronom miałam przeciętne pojęcie o meteorytach. Wcześniej nie interesowałam się nimi, 

ponieważ jestem mechanikiem nieba i zajmuję się teoretycznymi badaniami orbitalnymi, głównie 

przy komputerze. Być może moje wiadomości o meteorytach były średnio większe niż innych 

astronomów, bo są one wdzięcznym tematem do popularyzacji, którą od wielu lat zajmuję się w 

Olsztyńskim Planetarium. Propozycja mojego kolegi, mgra Andrzeja Pilskiego, aby z Olsztyna 

uczynić centrum popularyzacji problematyki meteorytowej, zmobilizowała mnie do studiów 

literaturowych i działań zmierzających do realizacji tego ambitnego zamierzenia. Na początek 

wypożyczyłam kilka okazów meteorytów i kilka okazów zakupiłam. W ten sposób powstał zalążek 

OLSZTYŃSKIEJ KOLEKCJI METEORYTÓW. Są one eksponowane w gablocie i każdy 

odwiedzający nasze Planetarium może zobaczyć jak wyglądają różne rodzaje meteorytów. (...) 

Większość meteorytów jest przekrojona, aby można było obejrzeć zarówno powierzchnię jak i 

strukturę wewnętrzną. Ambitnym zamierzeniem jest stworzenie Katalogu Meteorytów w 

Kolekcjach Polskich. Katalog stworzony w 1964 roku przez Pokrzywnickiego mocno się 

zdezaktualizował, a przy tym jest już praktycznie nieosiągalny. (...) W celu pozyskania 

następnych meteorytów Planetarium ustanowiło nagrodę w wysokości 100 dolarów za okaz 

powyżej 500 g. Na nasze apele w "Wiedzy i Życiu", "Świecie Nauki", prasie lokalnej oraz audycji 

radiowej "Sygnały dnia" odpowiedziało bardzo wielu ludzi przesyłając i przynosząc duże ilości 

kamieni. Jak dotychczas nie dostarczono meteorytu i 100 dolarów czeka nadal. Z faktu 

przysyłania nam najzwyklejszych kamieni wynika, że ludzie nie mają pojęcia jak wyglądają i 

czym są meteoryty. (...) Można powiedzieć, że zajmować się meteorytami można z powodów: 

poznawczych, patriotycznych i materialnych. Meteoryty są fragmentami skał pochodzących z 

innych ciał Układu Słonecznego, które spadły na Ziemię. Zapisana jest w nich historia Układu 

(...). Poznanie historii i budowy Układu Słonecznego na podstawie badań meteorytów jest 

oczywiście udziałem naukowców posiadających odpowiednią aparaturę. Dla miłośników pozostaje 

poszukiwanie meteorytów. (...)  Znaleźć meteoryt jest naprawdę trudno. Ale nawet bezowocne 

poszukiwania przynoszą człowiekowi wiele korzyści, bo poznaje skały i minerały na powierzchni 

Ziemi. Przez to bardziej świadomie rejestruje rzeczywistość wokół siebie. (...) Aspekt patriotyczny 

polega na tym, że powinno nam zależeć, aby jak najwięcej meteorytów polskich zostało 

znalezionych i zbadanych. (...) I na koniec aspekt materialny - owe 100 dolarów oferowane przez 

nasze Planetarium. W pewnej gazecie dziennikarz zauważył, że zbieranie meteorytów może być 

zajęciem bardziej intratnym niż zbieranie runa leśnego, szczególnie w roku rekordowej suszy. 

Sądzę, że zajmowanie się meteorytami może być bardzo pasjonującym zajęciem dla miłośników 

astronomii. Nie wymaga nakładów na instrumenty do obserwacji, ani nie jest zależne od pogody. 

Przynosi za to wiele satysfakcji i tej życzę wszystkim uczestnikom III Seminarium Meteorowo-

Meteorytowego we Fromborku.  
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OKREŚLENIE AKTYWNOŚCI I FUNKCJI JASNOŚCI METEORÓW Z OBSERWACJI 

WIZUALNYCH  

dr Walentin I. Cwietkow  
W ostatnim czasie przyjęto charakteryzować aktywność rojów meteorowych zenitalną liczbą 

godzinną ZHR. Ta wielkość ma jednak charakter subiektywny, ponieważ zrównuje wyniki 

uzyskane przez obserwatorów w różnym czasie i w różnych miejscach. Bardziej obiektywnie, 

byłoby przyjąć metodę opisu fizycznego - określenie ilości cząstek roju w jednostce jego objętości. 

Dzieląc meteory według ich jasności gwiazdowej, otrzymamy funkcję jasności meteorów roju z 

której łatwo wyliczymy rozkład masy danego strumienia. Aby wynik był dokładny, musimy 

jednak uwzględnić udział słabych meteorów, które często uchodzą uwadze obserwatorów. W tym 

celu prowadzone są obserwacje tzw. wielokrotnego zliczania. Polegają one na tym, że kilku 

obserwatorów obserwuje w tym samym miejscu i tym samym czasie jeden określony fragment 

nieba. Ten rodzaj prac, pozwala na określenie prawdziwych wartości, niezależnych od innych 

parametrów.   

 

POLSKA METODA OBSERWACJI METEORÓW  

mgr Janusz W. Kosiński  
W Polsce meteory były obserwowane w ostatnich kilkudziesięciu latach ze zmiennym nasileniem. 

Od 1987 roku prace takie prowadzi Pracownia Komet i Meteorów. Obserwacje są tu wykonywane 

tzw. techniką sektorów. Polega ona na tym, że grupa obserwatorów z sekretarzem patroluje 

jednocześnie cały nieboskłon podzielony na sektory. Uwzględnia się warunki dla każdego sektora i 

doświadczenie obserwatorów. Uzyskane wyniki z ostatnich lat zdają się potwierdzać przydatność 

tej metody. W przyszłości planuje się jej rozwój poprzez zwiększenie ilości szkoleniowych staży 

obserwacyjnych.  

 

PERSEIDY'91 - WYNIKI PRAC  

Bartosz Dąbrowski  
Perseidy to chyba jeden z najdłużej obserwowanych rojów meteorowych. Jego systematyczne 

badania przypadają już na rok 1869 i trwają do dziś. Rozpoczął je W. F. Denning. W roku 1991 

został ogłoszony przez PKiM kolejny program obserwacji tego roju. Ogółem w okresie od 16 lipca 

do 22 sierpnia, w ciągu 98 godzin obserwacji, pięćdziesięciu dwóch obserwatorów odnotowało 1388 

zjawisk. Do Pracowni napłynęły obserwacje dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich to obserwacje 

indywidualne, drugi - obserwacje grupowe. Problemem było przedstawienie ich w ujednolicony 

sposób. Wbrew temu co uzyskano w pierwszej fazie opracowania danych, maksimum roju wypadło 

w nocy 12/13 sierpnia, a nie 13/14. Po prostu obserwacje grupowe z nocy 12/13, prowadzone były w 

słabych warunkach atmosferycznych, a obserwacje 13/14 sierpnia wykonywano we Fromborku w 

warunkach niemal doskonałych. Nic dziwnego, że w tym wypadku liczba godzinna była większa. 

Dzięki uzyskaniu liczb godzinnych można było wstępnie oszacować strukturę strumienia. Inne 

zebrane dane pozwoliły też wzbogacić naszą wiedzę o pozostałych cechach roju. 
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IV Seminarium Meteorowo-Meteorytowe  

Frombork, 13 sierpnia 1993 r.  

 

W piątek (!) 13 sierpnia 1993 r. odbyło się IV Seminarium Meteorowo-

Meteorytowe we Fromborku. Tym razem spotkaliśmy się w nieco bardziej 

kameralnym gronie. Obecni byli: Bartosz Dąbrowski z Torunia, Monika 

Gadowska z Kielc, Anna Garnys z Głowna, Piotr Grzywacz z Łodzi, Krzysztof 

Kaszewski z Radomia, Andrzej Kolasiński z Poznania, Janusz Kosiński z 

Fromborka, Urszula Majewska z Chełma, Arkadiusz Olech z Pruszcza 

Gdańskiego, Andrzej Pilski z Fromborka, Wioletta Salamandra z Fromborka, 

Ireneusz Sławiński z Nowej Rudy i Dorota Szymańska z Makowa Nowego.  

Seminarium zaczęło się po południu w budynku Planetarium, wykładem 

Andrzeja Pilskiego na temat związku meteorytów z planetoidami. Autor najpierw 

krótko przedstawił historię Układu Słonecznego i zarysował na jej tle dzieje 

meteorytów, następnie omawiał obserwacje widm odbiciowych planetoid, ich 

klasyfikację i związek budowy planetoid z budową meteorytów. Wykład był 

obficie przetykany pokazami kamieni z nieba, kolekcjonowanymi przez autora. 

Mieliśmy okazję obejrzeć materię, która przed upadkiem na Ziemię była być może 

powierzchnią Westy lub innej planetoidy, a także wiele innych odłamków 

znajdowanych na całym świecie.  

Następnie wykład o obserwacjach meteorów wygłosił Janusz Kosiński. 

Usłyszeliśmy relację o obserwacjach Perseid z lat ubiegłych i o wnioskach, jakie 

można z nich wyciągnąć. Wskazane zostały też główne zalety obserwacji 

grupowych i wyniki poszukiwań rojów meteorów związanych z planetoidami. 

Autor, opierając się na wieloletnich doświadczeniach Pracowni Komet i 

Meteorów, wskazał na zalety prac wykonywanych przez wyspecjalizowanych 

obserwatorów zgodnie z jednolitymi programami.  

Seminarium zakończyło się w późnych godzinach wieczornych „Muzyką 

pod gwiazdami” wybraną przez Janusza Kosińskiego. Tym razem słuchaliśmy 

utworów Mike'a Oldfielda pochodzących z płyty „Islands”. Po tej nastrojowej 

muzyce czekały nas niestety dwa kilometry drogi do Obserwatorium 

Astronomicznego na Górze Żurawiej. Następnie odbył się pokaz nieba dla grupy 

dzieci, a później, korzystając z rewelacyjnej pogody, wyszliśmy na obserwacje 

Perseid (co trwało do godz. 2.30).  

 

Urszula Majewska, Arkadiusz Olech 

 

 

Patrz również: U. Majewska, A. Olech, V Seminarium Meteorowo-

Meteorytowe we Fromborku, URANIA, 1994, 1, s. 25-26  
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V Seminarium Meteorowo-Meteorytowe 

Olsztyn-Frombork, 13-14 sierpnia 1994 r. 

 

Po raz piąty miłośnicy meteorytów i obserwacji meteorów spotkali się, by 

wymienić doświadczenia i wypracować nowe kierunki działań. Przypomnijmy, że 

pierwsze seminarium odbyło się 15 lat wcześniej. Uległa zmianie tradycja z lat 

poprzednich i tym razem spotkanie odbyło się nie tylko we Fromborku, ale 

również w Olsztynie. 

Tegoroczne seminarium zgromadziło 18 osób. Byli to: Jadwiga Biała 

(Olsztyn), Bartosz Dąbrowski (Toruń), Jacek Drążkowski (Lidzbark Warmiński), 

Marek Gierliński (Kraków), Krzysztof Kaszewski (Radom), Krzysztof Kida 

(Elbląg), Witold Kołodziej (Police), Janusz Kosiński (Frombork), Zdzisław Mordas 

(Grodzisk Mazowiecki), Andrzej Panasiak (Mława), Andrzej S. Pilski (Frombork), 

Kazimierz Schilling (Olsztyn), Bogusława Staszewska (Elbląg), Łukasz Stępień 

(Krotoszyn), Krzysztof Socha (Piórków), Dorota Szymańska (Radom), Marek 

Ścibior (Gołoty) i Zbigniew Tymiński (Olsztyn). 

 

13 sierpnia 1994 r., o godz. 11.00, w Sali Odczytowej Olsztyńskiego 

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego spotkanie otworzył koordynator 

Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA, Andrzej S. Pilski. Pokrótce przedstawił 

historię dotychczasowych seminariów oraz plany na przyszłość. Przypomniał, że 

właśnie w roku 1994 przypadają dwie ważne rocznice: 200 lat od wydania książki 

Chladniego poświęconej meteorytom, co uznaje się za powstanie meteorytyki jako 

nauki oraz 30 lat od wydania opracowania stanowiącego do dnia dzisiejszego 

kompendium wiedzy o meteorytach Polski, a którego autorem był J. 

Pokrzywnicki.  

Po przedstawieniu programu Seminarium przystąpiono do części 

referatowej.  

Dr Jadwiga Biała (dyrektorka Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznego) w ciekawym wystąpieniu przybliżyła przebieg 57 Kongresu 

Meteoritical Society, który odbył się w lipcu br. w Pradze (Czechy). Kongres 

odbywał się niemal dokładnie 25 lat po lądowaniu pierwszego człowieka na 

Księżycu i ta tematyka dominowała. Wspominano pierwsze badania gruntu 

naszego Satelity oraz związane z tym wydarzenia. Innym tematem była 

ubiegłoroczna, 60-ta rocznica powstania Meteoritical Society (w Chicago) oraz 

jego „przybliżanie się” do Europy. Tegoroczny Kongres po raz pierwszy odbył się 

wszak w państwie postkomunistycznym! Oczywiście nie zabrakło tematów 

poświęconych meteorytom, meteorom i drobnym ciałom Układu Słonecznego. 

Swego rodzaju „przebojem” była kometa Shoemaker-Levy 9, która właśnie 

kończyła swoje istnienie w atmosferze Jowisza. Poruszano również tematykę 

planetoid zbliżających się do Ziemi oraz powstanie Układu Słonecznego. 

Po krótkiej przerwie Janusz W. Kosiński omówił wyniki badań 

prowadzonych w latach 1984-1994 nad domniemanym kraterem meteorytowym 

we Fromborku. Po przedstawieniu hipotezy H. Korpikiewicz, wskazał na zebrane 

dane. Wynika z nich jednoznacznie, że należy odrzucić tezę o kosmicznym 

pochodzeniu obiektu. Badania obejmowały zagadnienia z zakresu geomorfologii, 
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geologii, hydrogeologii i petrografii. Wykorzystywana była również 

fotointerpretacja zdjęć lotniczych oraz szczegółowe poszukiwania terenowe. 

Wykonywane wiercenia i głębokie odkrywki gruntowe pozwoliły poznać budowę 

wskazywanego obiektu, a pobrane próby potwierdzają brak innych niż 

polodowcowe, utworów w badanym rejonie. Po otrzymaniu wyników prac 

terenowych prowadzonych przez studentów Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem znanych 

naukowców, autor zapowiedział wykonanie opracowania z kompletną 

dokumentacją badań. 

Kolejnym wystąpieniem, był referat Andrzeja S. Pilskiego, w którym 

omówiona została historia oraz stan obecny kolekcji meteorytów Olsztyńskiego 

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Autor podziękował wszystkim, 

którzy dopomogli w utworzeniu kolekcji, a w sposób szczególny podkreślił rolę 

dyrekcji Planetarium i Obserwatorium z dr Jadwigą Białą na czele. Wskazane 

zostały też główne kierunki rozwoju tego ośrodka meteorytowego, tj. utworzenie 

centrum informacji o meteorytach oraz rozwój kolekcji tektytów. 

Olsztyńska kolekcja meteorytów jest kolekcją dydaktyczną, co oznacza, że jest 

udostępniana szerokiej publiczności. 

O tym, że występują w niej niemal wszystkie rodzaje meteorytów, mogli 

przekonać się wszyscy uczestnicy Seminarium, gdyż po wstępie odbyło się 

zwiedzanie zbiorów pod kierunkiem A. Pilskiego. 

W czasie przerwy obiadowej J. Biała, A Pilski i J. Kosiński udzielili 

wywiadu dla olsztyńskiego radia „WAMA”, dzięki czemu wiadomości o spotkaniu 

dotarły do mieszkańców miasta i okolic. 

Po południu uczestnicy Seminarium obejrzeli w Planetarium seans 

poświęcony Układowi Słonecznemu, a następnie udali się na spotkanie robocze 

kolekcjonerów meteorytów, gdzie przyglądano się znaleziskom, które być może są 

meteorytami oraz omawiano sposoby rozpoznawania prawdziwych meteorytów. 

Wieczorem odbyło się zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. 

 

Następnego dnia, 14 sierpnia, osoby zainteresowane również obserwacjami 

meteorów udały się malowniczą trasą do Fromborka, żegnając gościnny Olsztyn. 

Po przyjeździe, niejako nawiązując do części meteorytowej, zwiedzano 

domniemany krater meteorytowy koło Fromborka, a następnie tutejsze 

Obserwatorium Astronomiczne Muzeum M. Kopernika na Górze Żurawiej. 

Kolejnym punktem programu był seans we fromborskim Planetarium, 

poświęcony „De Revolutionibus” Mikołaja Kopernika. 

Następnie uczestnicy Seminarium spotkali się w nastrojowej i zabytkowej 

siedzibie Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. Tu odbyły się zajęcia 

poświęcone badaniom zjawisk meteorytowych. Zajęcia poprowadził Janusz W. 

Kosiński. Prowadzący omówił dokładność danych uzyskiwanych w czasie 

wizualnych obserwacji meteorów, przygotowanie do dokładnej rejestracji bolidów, 

problem określania barwy zjawisk, przedstawił projekt badań fal radiowych 

powstających w czasie przelotu meteoroidu przez atmosferę oraz przypomniał o 

powstałej w ostatnich latach klasyfikacji meteorów. Krytyczne uwagi dotyczyły 

zastosowania tzw. zenitalnej liczby godzinnej (ZHR) obliczanej przez niektóre 

grupy obserwatorów, głównie w USA oraz prób jej wprowadzenia także w Polsce. 

W ożywionej dyskusji, w której uczestniczyli głównie K. Socha, A. Pilski, M. 
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Gierliński, Z. Mordas i J. Kosiński, omówiono problemy poruszane we 

wcześniejszym wystąpieniu oraz kwestię wyznaczenia głównych kierunków 

działania Działu Meteorów i Geofizyki Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA. 

J. Kosiński przypomniał, że Sekcja wydaje obecnie obok kwartalnika 

„METEORYT” poświęconego tym ciałom, również kwartalnik „METEOR”, gdzie 

powinny znaleźć miejsce wszystkie poruszane zagadnienia. 

W podsumowaniu ustalono trzy główne kierunki prac. Są to: pomiary błędu 

przy ocenie jasności zjawisk dla możliwie dużej grupy czynnych obserwatorów, 

budowa wieloobiektywowego zestawu do fotograficznej rejestracji zjawisk 

meteorowych oraz budowa systemu do odbioru fal radiowych związanych z 

meteorami. Uczestnicy Seminarium zadeklarowali konkretne działania dla 

realizacji w/w zagadnień, umawiając się za rok na podsumowanie. 

V Seminarium Meteorowo-Meteorytowe zamknął Janusz Kosiński 

dziękując wszystkim przybyłym za udział. Piąte, olsztyńsko-fromborskie 

spotkanie miłośników meteorytów i obserwatorów meteorów należy zaliczyć do 

szczególnie udanych. Za pomoc w jego organizacji szczególne słowa 

podziękowania uczestnicy skierowali do Olsztyńskiego Planetarium i 

Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie oraz Fundacji im. M. Kopernika we 

Fromborku. Podziękowania skierowano również do Zarządu Głównego PTMA w 

Krakowie. 

 

 

Janusz W. Kosiński 

 

 

 
W Olsztynie 

OPiOA 

 

 

 

 

 

 

                            We Fromborku – siedziba Fundacji 

       im. M. Kopernika 
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VI Seminarium Meteorowo-Meteorytowe 

Frombork, 13-14 sierpnia 1995 r.  

 

Po raz szósty miłośnicy meteorytów i obserwatorzy meteorów działający na 

rzecz PTMA, spotkali się na swoim Seminarium. Było to tradycyjne spotkanie, 

zapoczątkowane w sierpniu 1979 roku, a w latach dziewięćdziesiątych 

organizowane corocznie. Ograniczone możliwości finansowe miłośników 

meteorytów i meteorów spowodowały, że w tym roku spotkanie odbyło się tylko 

we Fromborku. Mimo to stali współpracownicy Sekcji Meteorów i Meteorytów 

PTMA nie zawiedli i Seminarium zgromadziło 19 osób. Byli to: Tomasz Celeban 

(Łask), Maciej Cybulski (Brusy), Bartosz Dąbrowski (Toruń), Jacek Drążkowski 

(Lidzbark Warm.), Tomasz Fajfer (Toruń), Agnieszka Kida (Elbląg), Krzysztof 

Kida (Elbląg), Anna Kasperska (Ligota Książęca), Beata Kiszka (Kluczbork), 

Janusz W. Kosiński (Wyszków), Andrzej Panasiuk (Mława), Ewa Panasiuk 

(Mława), Andrzej S. Pilski (Frombork), Tomasz Piotrowski (Gdańsk), Ireneusz T. 

Sławiński (Nowa Ruda), Bogumiła Staszewska (Elbląg), Krzysztof Socha 

(Kolonia), Dorota Szymańska (Radom) i Marek Ścibior (Gołoty). Jak widać, 

reprezentowane były różne części Polski.  

 

Spotkanie odbyło się w ciągu dwóch sierpniowych dni. I tak 13 sierpnia, o 

godz. 16.40 Seminarium rozpoczęło się od wspólnego obejrzenia nowego seansu 

astronomicznego, prezentowanego we fromborskim Planetarium Muzeum 

Mikołaja Kopernika, p.t. BOLIDY i METEORYTY. Seans, którego autorem jest 

koordynator SMiM PTMA, Andrzej S. Pilski, wzbudził zrozumiałe 

zainteresowanie i zebrał pochlebne opinie. Po tym miłym wstępie, oficjalnego 

otwarcia Seminarium dokonał drugi z koordynatorów Sekcji, Janusz W. Kosiński. 

W krótkim wystąpieniu przedstawił historię dotychczasowych spotkań oraz 

program VI Seminarium. Tu też znalazły miejsce sprawy organizacyjne oraz 

padła propozycja - wraz z uzasadnieniem - zmiany częstotliwości Seminariów. 

Zarząd Sekcji zaproponował by organizować je co dwa lata. Przyczyną tej decyzji 

są kwestie finansowe oraz merytoryczne - po prostu łatwiej jest gromadzić 

materiały i opracowania dla okresów dłuższych.  

Część referatowa rozpoczęła się o godz. 17.30 (nadal we fromborskim 

Planetarium) od wystąpienia Andrzeja Pilskiego, zatytułowanego: CO NOWEGO 

W METEORYTYCE? Autor, chociaż zastrzegał się, że ostatnio w meteorytyce nie 

dzieje się „aż tak bardzo dużo”, to przedstawił co najmniej kilkanaście ciekawych 

zagadnień. Aby przybliżyć je, poniżej zaprezentowane zostały najciekawsze 

tematy, co prawda sygnalnie, ale podobny charakter miał wygłoszony referat:  

1. problem z pozyskaniem nowych materiałów poświęconych meteorytyce;  

2. dotychczasowe wyniki badań polskiego meteorytu BASZKÓWKA;  

3. problematyka badań meteorytów i konieczność prac zespołów 

interdyscyplinarnych, złożonych głównie z astronomów i geologów;  

4. współzależność pomiędzy meteorytyką a mineralogią - a może zupełnie nowa 

dyscyplina ?  

5. najnowsze badania chondrytów i achondrytów enstatytowych (i hipoteza, że 

formowały się w miejscu gdzie później powstała Ziemia, są więc pozostałością 
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pierwotnego budulca);  

6. wieloletni problem: chondry; coraz więcej naukowców popiera hipotezę, że 

powstały one w wyniku krótkotrwałego ogrzania i przetopienia okruchów materii, 

co niestety niesie za sobą pytania o mechanizm tego ogrzewania, i co za tym idzie 

rzuca nowe światło na historię powstania Układu Słonecznego;   

7. istnienie inkluzji glinowo-wapniowych w meteorytach, co z kolei związane jest 

z problemem izotopu Al26 i jego rolą w ogrzewaniu pierwotnych planetoid 

(powstaje on w czasie wybuchów gwiazd supernowych i ma stosunkowo krótki 

czas rozpadu, co powoduje, że szybko „zanika”, a jednak w niektórych 

meteorytach jest go dużo - oczywiście w postaci pozostałości; czy świadczyłoby to o 

możliwości szybkiego ogrzewania materii przy dość równomiernym 

rozmieszczeniu?);  

8. zagadnienie meteorytów z Marsa i pośredni wpływ wyników ich badań, na 

poglądy o budowie i historii atmosfery tej planety (nowość: meteoryty z Marsa 

zawierają...  węglan wapnia);  

9. badania kraterów meteorytowych (występowanie skał przeobrażonych, jak 

również związki uderzeń z możliwością powstawania tektytów);  

10. ostatnie szczegółowe badania nowych meteorytów, wpływ wyników tych prac 

na klasyfikację, a także nowe minerały;  

11. kilka uwag na temat związków meteorytyki z popularyzacją nauki - 

meteorytyka jest tą dziedziną, gdzie osoby postronne mogą mieć znaczny wkład w 

jej rozwój; konieczne jest jednak jej popularyzowanie i zachęcanie do szukania 

nowych okazów, taka reklama, by zainteresować jak najszersze grono osób.  

Po wystąpieniu, które wykazało, że wbrew początkowym zastrzeżeniom w 

meteorytyce „jest dużo nowego”, nastąpiła dyskusja. Poruszano głównie 

zagadnienia badań polskich meteorytów, popularyzacji tematyki meteorytowej, a 

także pojawienie się w ostatnim czasie... biżuterii wykonanej z meteorytów. W 

dyskusji udział wzięli: K. Socha, J. Drążkowski, M. Ścibior, T. Celeban, J. 

Kosiński i A. Pilski. 

Po przerwie w czasie której, oczywiście toczyły się dyskusje w mniejszych 

grupach, o godz. 18.40, J. Kosiński przedstawił kolejny referat zatytułowany: 

AMATORSKIE BADANIA PYŁÓW METEOROWYCH i METEORYTOWYCH. 

Tekst wystąpienia został oparty o wyniki prac prowadzonych przez autora z 

zespołem w latach 1991-1992 i 1994. Na początku, przedstawiona została historia 

badań pyłu meteorowego. Zaczęła się ona ok. roku 1876, gdy zagadnieniem zajął 

się G. Petterson. Następnie wskazano na próby oszacowania ilości pyłu 

osiadającego na powierzchni Ziemi - w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

zmieniała się ona od 200 t (1941) do 36.5 mln t (lata 60-te) rocznie. Wskazano 

również na zróżnicowanie zjawiska osiadania pyłu meteorowego i spadku pyłu 

meteorytowego oraz trudność w rozróżnieniu elementów kosmicznych 

znajdowanych na powierzchni naszej Planety. Po tym wstępie teoretycznym, 

przedstawione zostały wyniki prac eksperymentalnych i laboratoryjnych. 

Omówione zostały metody wyodrębnienia frakcji magnetycznych z różnych 

środowisk (głównie gleby) i zaprezentowano próby zebrane w różnych częściach 

Polski - między innymi z terenu spadku Meteorytu Pułtuskiego. Przygotowano 

też próby porównawcze złożone z opiłków meteorytów Canyon Diablo i Sikhote-

Alin oraz żelaza hutniczego. 

Podstawowym zadaniem było wykorzystanie znanego faktu, że metaliczne 
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elementy meteoroidów zawierają obok żelaza (Fe) również nikiel (Ni). Zawartość 

niklu może być znaczna i osiągać do 30% stopu, natomiast nawet w ciałach 

klasyfikowanych jako „kamienne”, zawartość metali może sięgać kilkunastu 

procent. W tej sytuacji pozostało tylko stwierdzenie, czy próba zawiera nikiel. 

Wykorzystano tu proste reakcje i odczynniki. Nie wchodząc w szczegóły, przebieg 

doświadczenia był następujący: próbę rozpuszczano w kwasie azotowym, 

następnie dodawano amoniak. Zabarwienie kwasu na kolor zielony wskazywało 

na występowanie jonów niklu, a dodanie do roztworu amoniaku powodowało 

powstanie wodorotlenku niklu i zabarwienie próby na intensywny kolor niebieski. 

W przypadku braku niklu w badanym materiale, obserwowano inne kolory na 

każdym z etapów doświadczenia. Wstępne reakcje przeprowadzono dla opiłków 

żelaza i meteorytów. Uzyskane wyniki były bardzo jednoznaczne, co dokumentuje 

seria zdjęć. Następnie przebadano pozostałych 10 prób, w tym 6 pobranych z 

terenu spadku Meteorytu Pułtusk. Doświadczenia potwierdzały występowanie 

śladowych (słabe zabarwienie) lub znacznych ilości niklu. Mikroskopowe 

(wizualne i fotograficzne) badania wyodrębnionych prób, potwierdziły 

występowanie kulistych ciał metalicznych, które zachowano w specjalnie 

przygotowanych kompletach szkiełek mikroskopowych. Dzięki temu wynik pracy 

może być w każdej chwili udostępniony zainteresowanym. Te proste w sumie 

doświadczenia, potwierdziły z jednej strony występowanie pyłów kosmicznych, z 

drugiej pokazały sposób wykonania tych prac, możliwość zgromadzenia zbiorów 

pyłu meteorowo- meteorytowego oraz kierunek prac dla miłośników astronomii 

zainteresowanych również nieco chemią.  

Po referacie nastąpiła krótka dyskusja, na temat praktycznej strony 

wyodrębniania frakcji magnetycznych. 

 Po przerwie, która zakończyła część referatową, fromborskie Planetarium 

zamieniło się na półtorej godziny w „Dom Muzyki”. Pod kopułą można było 

posłuchać polskich wykonawców muzyki elektronicznej, a następnie w dalekie 

podróże zabrał wszystkich Mike Oldfield za sprawą swej najnowszej płyty. W ten 

sposób dobiegł końca pierwszy dzień spotkania.  

 

14 sierpnia, o godz. 10.00, uczestnicy Seminarium zainteresowani 

obserwacjami meteorów, spotkali się w sali klubowej siedziby Fundacji im. 

Mikołaja Kopernika we Fromborku. Spotkanie było poświęcone pracom 

obserwacyjnym Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA - a ściślej mówiąc jej Działu 

Meteorów i Geofizyki - oraz dalszemu programowi działania, jak również 

współpracy z Pracownią Komet i Meteorów.  

Poniżej przedstawiono zasadnicze tematy spotkania prowadzonego przez 

Janusza Kosińskiego, szefa Działu Meteorów i Geofizyki.  

1. W okresie od lutego 1994 r. do maja 1995 r. współpracownicy Działu wykonali 

269 obserwacji obejmujących różne roje - były to głównie zliczenia i określanie 

cech fizycznych zjawisk - oraz meteory sporadyczne. Zarchiwizowano również 19 

obserwacji z lat 1988 - 1993. W pracach tych udział wzięło ok. 25 osób. Wykonano 

też około 30 obserwacji zjawisk geofizycznych. Wyniki zostały opracowane 

wstępnie i przygotowywane jest kompleksowe zestawienie.  

2. Dział wydał 6 numerów kwartalnika „METEOR”. Łączny nakład wyniósł 150 

egzemplarzy, a wydawnictwo liczy już 91 stron. Tu członkowie Działu zwracają 

się do Zarządu Głównego PTMA o dofinansowanie wysyłki kwartalnika i 
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korespondencji - rachunki za znaczki od października 1994 r. wynoszą już 

500.000 starych złotych.  

3. Wyniki prac Działu, przedstawiane są na bieżąco w „METEORZE”, jednak w 

oparciu o starsze dane przygotowywane jest szersze opracowanie. Dla 

obserwatorów przygotowano ZESTAWIENIE ROJÓW METEORÓW oraz 

specjalny atlas w projekcji gnomonicznej. Nowe materiały pozwolą poszerzyć 

dane uzyskiwane z obserwacji oraz wprowadzić wyznaczanie współrzędnych 

radiantu, jak również obserwacje teleskopowe. Szczegółowe materiały są również 

przydatne w obserwacjach bolidów, których ostatnio jest notowanych nieco 

więcej. Jednak są kłopoty z jednorodnym opracowaniem tych danych, nad czym 

Dział pracuje.  

4. Wprowadzane są nowe techniki obserwacji. W czasie ubiegłorocznego V 

Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, przedstawiono projekt długofalowego 

detektora meteorów. Urządzenie to zostało wykonane i po trudnościach 

technicznych z anteną o długości 800 m, uruchomione. Pierwsze efekty 

dwudniowej sesji obserwacyjnej są zachęcające, chociaż do prawdziwych wyników 

zapewne jest jeszcze sporo pracy. Wykonano też wieloobiektywowy zestaw do 

obserwacji fotograficznych. Jego pełne uruchomienie planuje się na rok 1996, pod 

warunkiem zapewnienia finansowania materiałów.  

5. Omówiono propozycję Pracowni Komet i Meteorów, tj. wchłonięcie przez nią 

Działu Meteorów i Geofizyki. Po konsultacjach ze współpracownikami Działu, 

przyjęto stanowisko, że propozycja ta nie jest satysfakcjonująca. Pomimo 

częściowej zbieżności celów obu organizacji, Sekcja i jej części mają swoje zadania 

oraz wypracowane metody działania, jak również miejsce w PTMA. Są również 

różnice w podejściu metodycznym do opracowywania obserwacji meteorów i 

danych. Nie ma natomiast przeszkód, by podjąć ścisłą współpracę przy 

poszczególnych akcjach obserwacyjnych, wymianę materiałów i wyników. 

Zaproponowano zawarcie równoprawnej dla obu stron umowy. 

Tym tematem zakończone zostało oficjalne spotkanie drugiego dnia 

Seminarium. W krótkiej dyskusji poruszono sprawę wyników obserwacji Perseid 

z poprzednich nocy. Co prawda nie było jeszcze „oficjalnych” danych, jednak 

podano, że grupa obserwatorów przy Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA, 12 

sierpnia 1995 r. w godz. 19.45-20.45 UT uzyskała poprawioną liczbę godzinną dla 

całego nieboskłonu n/h=254, w godz. 21.00-22.00 UT n/h=156 i w godz. 22.10-

23.10 n/h=129  (obserwatorzy: D. Szymańska, T. Fajfer, B. Dąbrowski,  A. 

Kasperska, J. W. Kosiński, miejsce obserwacji: Frombork/Kolonia Robotnicza). 

Nie są to oczywiście wyniki ostateczne. 

 

Po krótkim podsumowaniu, w obecności koordynatora Sekcji, Andrzeja 

Pilskiego, VI Seminarium Meteorowo-Meteorytowe PTMA zostało zakończone o 

godz. 12.30. Tematy poruszane w czasie Seminarium, wskazują na znaczną 

aktywność Sekcji Meteorów i Meteorytów. Uczestnicy spotkania zaliczyli je do 

udanych, a słowa podziękowania za pomoc zostały skierowane do kierownictwa 

Planetarium MMK we Fromborku oraz Fundacji im. M. Kopernika. Wszyscy 

wyrazili chęć spotkania w 1997 r., kiedy to planowane jest seminarium siódme. 

 

Janusz W. Kosiński 
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VII Seminarium Meteorowo-Meteorytowe 

Olsztyn, 2-3 maja 1997 r.  

Meteoryt Sikhote-Alin w 50 lat po spadku 

 

Siódme Seminarium przypadło na czas dużych zmian w środowisku 

meteorytowym. Najważniejsze z nich to:  

- powstanie w Olsztynie stałego ośrodka meteorytowego na bazie tamtejszego 

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (dzięki działaniom 

podejmowanym przez dr Jadwigę Białą, dyrektorkę OPiOA) – kolekcja 

meteorytów i tektytów, przejęcie wydawania kwartalnika „Meteoryt”, 

organizowanie i współorganizowanie spotkań i konferencji nt. meteorytów, 

wydawanie publikacji dotyczących meteorytów;  

- rozpoczęcie intensywnych działań mających na celu powołanie organizacji 

skupiającej coraz liczniejszych naukowców zajmujących się meteorytami, ale 

również miłośników/kolekcjonerów meteorytów;  

- znaczący spadek zainteresowania klasycznymi obserwacjami meteorów czego 

skutkiem był zanik aktywności Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA, a co za tym 

idzie coraz większe oddalanie się środowiska meteorytowego od tego 

towarzystwa;  

- pojawianie się nowych form działalności: spotkania nieformalne, giełdy 

minerałów z udziałem kolekcjonerów i handlarzy meteorytami, Internet; 

- organizacja konferencji i seminariów poświęconych wyłącznie meteorytom.  

Zmiany te znalazły swoje odbicie w licznych dyskusjach toczonych w czasie 

olsztyńskiego Seminarium, ale również widoczne były w kolejnych latach, o czym 

będzie jeszcze mowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Olsztyńskie  

             Planetarium 
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 Program olsztyńskiego Seminarium przedstawiał się następująco:  

2 maja 1997 r. 

- M. Stępniewski „Niezwykły meteoryt Baszkówka” 

- J. W. Kosiński „Geograf a meteoryty czyli o kraterach meteorytowych i nie tylko” 

- komunikaty: Saharyjski krewny Baszkówki / Program obserwacji rojów meteo-

rów / Program obserwacji meteorów sporadycznych / Radiowe obserwacje śladów 

meteorów / Propozycja obserwacji rojów planetoidalnych  

- pokaz nowego teleskopu C. Flammariona / pokaz  nieba  w  Obserwatorium 

Astronomicznym 

3 maja 1997 r.  

- B. i H. Hurnik „Problemy pyłu meteorytowego w Morasku” 

- W. I. Cwietkow „Sikhote Alinski deszcz meteorytów” 

- J. Biała „Materia z Kosmosu w Olsztynie”  

  

Seminarium zgromadziło ok. 40 osób z całej Polski. Obok wykładów, 

niezwykle istotne były wspomniane nieformalne spotkania i dyskusje toczone w 

przerwach pomiędzy wykładami oraz wieczorem, 2 maja. Dały one początek wielu 

kierunkom działań podejmowanych w następnych miesiącach i latach na rzecz 

polskiej meteorytyki, bowiem jednym z najważniejszych tematów rozmów było 

powołanie niezależnego stowarzyszenia meteorytowego. Zastanawiano się, czy 

środowisko meteorytowe w Polsce dojrzało już do tego, by takie stowarzyszenie 

powołać. Część osób uważało, że tak, powołując się na przykład olsztyńskiego 

Klubu Kolekcjonerów Meteorytów; inni uczestnicy dyskusji twierdzili, że trzeba 

jeszcze poczekać, aż grupa zainteresowanych będzie na tyle duża, że będzie sens 

podjęcia działań formalnych, co wiąże się też z kosztami. Ostatecznych decyzji nie 

podjęto, ale w kolejnych latach liczne spotkania i działania doprowadziły do 

powstania Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. A olsztyński ośrodek w 

procesie tym odegrał bardzo ważną rolę.  

 

Janusz W. Kosiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Materiały VII Seminarium zostały 

wydane w postaci niewielkiej książki,  

liczącej 80 stron – zawiera ona teksty 

wystąpień, komunikatów oraz  

podsumowanie wcześniejszych  

seminariów meteorowo-meteorytowych.  
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Janusz W. Kosiński  

GEOGRAF A METEORYTY CZYLI O KRATERACH METEORYTOWYCH  

I NIE TYLKO  

 

  1. Przeglądając literaturę dotyczącą badań meteorytów i kraterów 

meteorytowych, wyraźnie można zauważyć, że związki astronomii i geografii opierają się 

nie tylko na tak zwanych Astronomicznych Podstawach Geografii (wykorzystywanych 

głównie w geografii fizycznej i nauczaniu szkolnym). Również meteorytyka jest dziedziną 

gdzie dyscypliny te spotykają się w wielu punktach. Innym problemem pozostaje to, jakie 

stosunki panują pomiędzy naukowcami obu dyscyplin. Niestety, w Polsce wygląda to 

czasem dosyć dziwnie, na co autor ma kilka osobistych przykładów. Oczywiście są też 

przykłady bardzo pozytywne.  

2. Meteoryty są bardzo ciekawe nie tylko dla astronomów, ale również dla 

przedstawicieli nauk o Ziemi. Meteoryty to przede wszystkim skały pozaziemskie. Skały, 

a więc możemy dociekać w czasie jakich procesów skałotwórczych i z jakich składników 

powstały. Możemy zatem, zadać pytanie jak to wszystko ma się do ziemskich skał. 

Istotnymi informacjami, które możemy uzyskać z badań meteorytów, są też dane na 

temat ich wieku, wieku Układu Słonecznego, składu mineralogicznego innych ciał 

Układu. Tak więc są to dane ważne przy rekonstrukcji dziejów Ziemi i jej wewnętrznej 

budowy.  

3. Szczególnego znaczenia nabierają meteoryty w dydaktyce. Są materiałem 

stosunkowo łatwo dostępnym - czy to w muzeach geologicznych, czy nawet bezpośrednio 

do kolekcji geologicznych w szkołach. Pozwala to na zapoznanie uczniów z tą materią 

oraz zaprezentowanie podstawowych podobieństw i różnic ze skałami ziemskimi. 

Podstawowe zagadnienia, przy których znajdują zastosowanie okazy meteorytów w 

dydaktyce geografii, to:  

- powstanie Układu Słonecznego i pozostałości pierwotnej materii,  

- materia współczesnego Układu Słonecznego,  

- zbieżność procesów geologicznych oraz budowy mineralogicznej ciał Układu  

  Słonecznego.  

4. Meteoryty mogą być również odrębnym przedmiotem badań nauk 

geograficznych. Znaleziska wcześniejszych spadków pozwalają ocenić ich wpływ na 

środowisko geograficzne w mikro- i makroskali. Oczywiście należy pamiętać, że w czasie 

prac terenowych dotyczących zagadnień geograficznych czy też geologicznych, istnieje 

znaczne prawdopodobieństwo znalezienia nowych okazów, na co można przytoczyć wiele 

przykładów. Idąc dalej w tym kierunku, można również podjąć szereg prac 

poszukiwawczych przy okazji prac terenowych, czy też specjalnie organizowanych dla 

pozyskania nowych okazów. Trzeba przy tym pamiętać, że istnieją swego rodzaju 

„uwarunkowania geograficzne” znalezisk meteorytów. Najważniejsze to:   

- występowanie skupisk meteorytów na obrzeżach lodowców i lądolodów  

   funkcjonujących współcześnie,  

- możliwość „zagęszczania” ilości okazów na obrzeżach dawnych form  

   lodowcowych, np. na obrzeżach terenów zlodowaconych,  

- ułatwienia identyfikacji meteorytów na terenach pustynnych, półpustynnych   

  i wydmowych,  

- wpływ klimatu na możliwość odszukania i identyfikacji meteorytów bez  

  obserwowanego spadku.  

5. Oddzielnym zagadnieniem są kratery meteorytowe. Kratery zajmują 

szczególnie ważne miejsce w przedmiocie badań geografii. Trzeba pamiętać, że są one 

elementem środowiska geograficznego i są tym samym obiektami ziemskimi. Mogą więc 

być badane tak jak inne elementy środowiska, stąd duże zainteresowanie metodami 
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poszczególnych nauk geograficznych. Tematy, które szczególnie mogą interesować 

przedstawicieli nauk o Ziemi, jak również w których metody nauk geograficznych mogą 

przynieść wymierne efekty, można określić następująco:  

- ogólne zasady powstawania kraterów,  

- określenie zależności rozmiarów kraterów   

  (załączono przykład zestawienia   

   empirycznych danych z badań kraterów  

   różnego rodzaju - wykres zależności  

   głębokość - średnica) i zależności  

   rozmiarów kraterów od energii zjawiska,  

- badania zmiany budowy pierwotnej terenu  

   w wyniku kraterowania (również  

   zmiany składu mineralnego),   

- badania zmiany stosunków wodnych  

   terenu; badania zmiany szaty roślinnej w  

   wyniku kraterowania,  

- określenie możliwości zmian  

   mikroskalowych i makroskalowych w  

   środowisku  

   geograficznym w wyniku kraterowania,   

- ogólne i szczegółowe znaczenie procesów  

   geomorfologicznych w kraterach;  

   możliwość przewidywania zmian w  

   kraterach; usystematyzowanie wiedzy o  

   tych procesach i jej interpolacja na obiekty  

   o nie do końca poznanej budowie,  

- określenie metod i metodyki szczegółowych nauk geograficznych i geologicznych  

   w badaniach kraterów.  

6. Oczywiście nauki o Ziemi nie mogą być monopolistą w badaniach kraterów czy 

meteorytów. Konieczna jest współpraca astronomów, geologów, geografów i geofizyków. 

Geografia będzie więc dziedziną „usługową” w badaniach meteorytów; geografia będzie 

też jedną z podstawowych dziedzin w badaniach kraterów. Wszystko wskazuje więc, że 

jeszcze zostało dużo do zrobienia, a na pewno współpraca pozwoli te zadania rozwiązać i 

lepiej i szybciej.  

7. I na koniec, żeby nie było tak zupełnie bezproblemowo, jako geograf chciałbym 

przedstawić kilka pytań, jakie pojawiają się w związku z badaniami meteorytów i 

kraterów:  

a) czy klasyfikacja meteorytów jest dobra i wystarczająca? (czy nie za dużo jest obiektów 

anomalnych? / czy nie powinna być to klasyfikacja zupełnie nowa, bardziej  spójna? / czy 

klasyfikacja powinna się opierać głównie na wyglądzie  obiektów?)  

b) czy teorie katastroficzne, np. dotyczące zmian gatunkowych zwierząt, nie są 

lansowane na wyrost?  

c) dlaczego tak popularne jest traktowanie kraterów meteorytowych jako obiektów 

zupełnie odrębnych od środowiska geograficznego i często pomijanie metod badawczych 

nauk o Ziemi?  

d) czy powoływanie się - w przynajmniej kilku przypadkach - na  badania pyłu 

meteorowego i meteorytowego (jak go rozróżnić ?)  jako podstawowego argumentu na 

rzecz meteorytowego  pochodzenia obiektu nie jest zbytnim uproszczeniem? (czy dobrze 

znamy rozkład pyłu meteorowego na Ziemi? / czy mogą powstawać i zanikać skupiska 

takiego pyłu? / czy zjawiska geograficzne i geologiczne mają wpływ na  rozkład pyłu?).       
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VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowe 

Pułtusk-Wyszków, 24-25 kwietnia 1999 r.  

Meteoryt Pułtusk. Kamienny deszcz sprzed 130 lat 

 

 I.  

Pułtusk przywitał gości piękną pogodą, nie dopisali natomiast uczestnicy. 

Zawiedli przede wszystkim ci, którzy mieli najbliżej: meteoryciarze z Warszawy i 

okolic. Reprezentacja tubylców także była więcej niż skromna. Spotkanie odbyło 

się więc w bardzo kameralnym gronie, co było nieco deprymujące dla 

prelegentów, ale miało także swoje zalety, co okazało się później. 

 Po interesujących referatach dr Mariana Stępniewskiego, mgr Janusza W. 

Kosińskiego i dr Walentina I. Cwietkowa, których nie będę omawiał szczegółowo, 

gdyż planowana jest publikacja materiałów Seminarium, uczestnicy wdrapali się 

na wieżę na środku rynku, w której mieści się Muzeum Regionalne, a w nim 

czasowa wystawa meteorytów ze zbiorów Michała Gregorczyka i Andrzeja S. 

Pilskiego. Później obejrzeliśmy Dom Polonii na jednym końcu słynnego, długiego 

rynku i rzekome meteoryty w kościele na przeciwnym końcu rynku.  

Ponieważ wszyscy uczestnicy zmieścili się w samochodach, postanowiono 

zmienić program i wyruszyć na teren spadku. Stwierdziliśmy, że na polach w 

pobliżu wsi Obryte wciąż jest wiele kamieni, ale żaden nie wyglądał na meteoryt, 

choć niektóre przyciągały magnes. Rozglądając się za meteorytami 

zlustrowaliśmy kamienny murek wokół kościoła w Zambskach Kościelnych, a 

potem przez Gostkowo, Rozdziały i Sokołowo udaliśmy się do Wyszkowa.  

 Gwoździem programu wieczornego spotkania kolekcjonerów okazały się, 

przywiezione przez dr Cwietkowa fragmenty chondrytu Tsarev L5, a zwłaszcza 

ich niska cena: 10 zł za kilkunastogramową płytkę. Nic dziwnego, że natychmiast 

zostały rozdrapane. Rozmowy przeciągnęły się do późnej nocy. 

 Ponieważ okazało się, że spośród i tak niedużej grupy uczestników spora 

część się spieszy, postanowiono zrezygnować z kontynuowania Seminarium 

drugiego dnia, tym bardziej, że do wyruszenia na teren spadku zniechęcała 

deszczowa pogoda. Seminarium zakończyło się więc krótkim porannym 

spotkaniem.  

Zorganizowanie Seminarium zawdzięczamy Januszowi W. Kosińskiemu, 

któremu tą drogą chciałbym serdecznie podziękować. Za część pułtuską dziękuję 

pani dyrektor Muzeum Regionalnego, mgr Annie Henrykowskiej, oraz dyrekcji 

pułtuskiego Domu Kultury. Niewielka liczba uczestników nie zniechęciła jednego 

z kolekcjonerów, Stanisława Jachymka, który zaprosił miłośników meteorytów na 

seminarium w roku 2000 do swojej zagrody turystycznej w Guciowie. Tym, którzy 

chcieliby rozpoznać teren i wybrać się w tym roku na wczasy na Roztocze z 

możliwością rozmów o meteorytach, podaję adres: Stanisław Jachymek (…)  

 

Andrzej S. Pilski 

 

Patrz również: A. S. Pilski VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowe, 

METEORYT, 1999, 2, s. 23  
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 II.  

24 kwietnia o godz. 11.00, w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury 

w Pułtusku rozpoczęło się VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Okazją do 

jego organizacji właśnie w tym mieście była 130 rocznica spadku najliczniejszego 

na świecie deszczu meteorytów, zwanego Meteorytem Pułtuskim. Spotkaniu 15 

osób z różnych stron Polski i jednego gościa z zagranicy patronowały Miejski Dom 

Kultury oraz Muzeum Regionalne w Pułtusku i właśnie dyrektorki tych instytucji 

dokonały otwarcia imprezy.  

Po przywitaniu, przewodnictwo Seminarium objął Janusz W. Kosiński, 

który przedstawił program imprezy oraz przypomniał dwudziestoletnią już 

tradycję organizacji spotkań. Przybliżył też zebranym sylwetkę zmarłego w 

ubiegłym roku dra Bruna Langa – jednego z najwybitniejszych w Polsce znawcy 

meteorytów ostatnich dziesięcioleci.  

Pierwszy wykład wygłosił Marian Stęniewski z Instytutu Geologicznego w 

Warszawie. Był on poświęcony Meteorytowi Baszkówka, który spadł w 

miejscowości o tej nazwie - kilka kilometrów od Piaseczna k. Warszawy - w 

sierpniu 1994 r. Badania tej kosmicznej skały trwają już kilka lat, ale wciąż 

uzyskiwane są ciekawe rezultaty.  

Kolejny wykład wygłosił Janusz W. Kosiński z Sekcji Meteorów i 

Meteorytów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Jego tematem był 

Meteoryt Pułtusk. Meteoryt ten spadł w 1868 roku na pola i nadnarwiańskie łąki 

na obszarze od Obrytego aż po Rzewnie. Jest to najliczniejszy znany spadek 

fragmentów kosmicznej skały na Ziemię - szacuje się, że koło Pułtuska spadło 

nawet około 70.000 fragmentów rozkruszonego w atmosferze kosmicznego ciała. 

Pomimo upływu 130 lat od tamtego wydarzenia i zebrania znacznych ilości 

materiałów badawczych, nie wszystkie zagadnienia dotyczące tego spadku 

zostały wyjaśnione. Autor przedstawił wyniki własnych prac prowadzonych w 

ostatnich latach.  

Ostatni tego dnia wykład wygłosił Walentin Cwietkow z Moskiewskiego 

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Był on poświęcony powstawaniu 

i dynamice tzw. deszczy meteorytowych. Autor przedstawił wyniki własnych prac 

na tą tematyką na przykładzie badań Meteorytu Sikhote-Alin, który upadł na 

Ziemię w 1947 roku.  

Po wykładach uczestnicy Seminarium udali się do Muzeum Regionalnego, 

mieszczącego się w Wieży Ratuszowej na pułtuskim rynku. Oprócz stałych 

ekspozycji jest tam obecnie przygotowana wystawa poświęcona meteorytom. 

Później wszyscy mieli okazję zwiedzić Zamek - Dom Polonii, pułtuską Kolegiatę i 

inne zabytki.  

Po południu uczestnicy spotkania udali się do Wyszkowa, odwiedzając po 

drodze miejsca spadku fragmentów meteorytu Pułtusk.  Po zakwaterowaniu w 

Internacie wyszkowskiego Liceum Ogólnokształcącego cała grupa udała się na 

zwiedzanie miasta, które zakończyło się w krytej pływalni - warto dodać, że 

obiekt ten wzbudził największe zainteresowanie.  

Wieczorem w Internacie LO odbyło się spotkanie poświęcone 

kolekcjonowaniu meteorytów, przygotowane przez Sekcję Meteorów i Meteorytów 

oraz olsztyński Klub Kolekcjonerów Meteorytów. Kolekcjonerzy tych 

niecodziennych znalezisk wymienili wiele cennych uwag na temat 

przechowywania zbiorów, metod ich prezentacji oraz cen meteorytów, które coraz 
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częściej pojawiają się na giełdach minerałów. Warto dodać, że również na 

wyszkowskim spotkaniu można było nabyć nowe i nieco starsze okazy 

kosmicznych skał.  

W niedzielę, 25 kwietnia odbyła się krótsza część Seminarium poświęcona 

obserwacjom meteorów. Referat poświęcony wynikom takich prac przedstawiła 

Katarzyna Gniazdowska, uczennica IV klasy wyszkowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego. O obserwacjach polskich miłośników astronomii mówił 

Janusz W. Kosiński, który od ponad dwudziestu lat zajmuje się właśnie 

meteorami.   

Jeszcze w tym roku ukaże się wydawnictwo, zawierające wszystkie 

wykłady i wyniki prac przedstawione na VIII Seminarium Meteorowo-

Meteorytowym. Natomiast dr Jadwiga Biała, dyrektorka olsztyńskiego 

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, zaprosiła na kolejne 

Seminarium do Olsztyna. Odbędzie się ono w 2001 r.   

 

Janusz W. Kosiński 

 

Uczestnicy Seminarium zwiedzają Pułtusk  

(foto: M. Stępniewski) 

 

 

 

Dr Walentin Cwietkow  

z Moskwy 

 

 

 

 

 

 

Materiały VIII 

Seminarium zostały 

wydane w postaci   

liczącej 35 stron  

broszury zawierającej 

teksty wystąpień 
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Walentin I. Cwietkow (Moskwa)  

DESZCZE  METEORYTÓW  

 

Deszczem meteorytów nazywamy jednoczesny spadek na Ziemię wielu 

fragmentów jednego i tego samego meteorytu. Pojedyncze krople takiego deszczu 

powstają w ziemskiej atmosferze przy rozdrabnianiu się pierwotnie jednolitego ciała 

meteorytowego - w odróżnieniu od deszczu meteorów (na przykład Leonid), 

spowodowanego wlotem w atmosferę grupy maleńkich cząstek o zbliżonych do siebie 

orbitach.  

Rozpad ciał meteorytowych w atmosferze niejednokrotnie został odnotowany 

przez obserwatorów (iskry, towarzyszące przelotowi bolidów) i zarejestrowany 

fotograficznie (na przykład, spadek meteorytu Pribram). Dla meteorytów o masach 

przeciętnych dla tej grupy ciał, zjawisko rozpadu ma charakter niszczenia 

mechanicznego zachodzącego pod wpływem siły inercji (bezwładności) i oporu powietrza.  

Obliczenia wykazują, że maksymalne ciśnienie aerodynamiczne powstające przy 

ruchu ciała w atmosferze praktycznie nie przekracza wytrzymałości materii 

meteorytowej, jednakże, rozpad zachodzi. Zjawisko to, najwidoczniej, związane jest z 

dużą niejednorodnością materii wlatującego w atmosferę ciała - przecież ono także 

powstało w rezultacie rozpadu dużo większego ciała, a wywołujące ten rozpad zderzenia 

mogły wywołać defekty struktury (na przykład pęknięcia), odpowiedzialne za 

rozkruszanie w atmosferze. Rozkruszanie ma charakter lawinowy: wzrastające ciśnienie 

aerodynamiczne na początku dzieli ciało wzdłuż największych defektów (tym samym 

stają się one później niewidoczne), a następnie wzdłuż mniejszych pęknięć do momentu, 

gdy przyczyna powstania takiej fragmentacji jest wystarczająca by zjawisko to 

zachodziło. W wyniku hamowania od pewnego momentu powstałe w ten sposób 

fragmenty ciała zaczynają swobodnie opadać.  

Rozkruszanie meteoroidu zachodzi tylko w określonej części trajektorii ciała i w 

dalszej drodze fragmentów ku powierzchni Ziemi zaczyna działać mechanizm 

sortowania, powodujący iż fragmenty meteoroidu o różnych masach spadają na 

powierzchnię w określonej kolejności. Sortowanie zachodzi zgodnie z aerodynamiczną 

charakterystyką:  

S / m 
(S - powierzchnia największego przekroju poprzecznego, m - masa).  

Dla ciał o podobnym kształcie występuje proporcja:  

 

1 / r 
(r - charakterystyczny rozmiar, na przykład, promień).  

W ten sposób większe fragmenty lecą dalej i znajdowane są w przedniej części 

pola rozrzutu, a mniejsze - w tylniej. Całe pole rozrzutu ma formę elipsy, rozciągniętej 

wzdłuż zrzutowanej na powierzchnię Ziemi trajektorii ciała.  

Prawidłowości rozkładu fragmentów w polu rozrzutu pozwalają zrekonstruować 

parametry tych procesów, które zaszły w atmosferze. Przede wszystkim, sortowanie 

fragmentów według mas pozwala uzyskać niezależną ocenę azymutu kierunku ruchu 

ciała. Matematyczny opis jego położenia sprowadza się do uzyskania takiego kierunku, w 

którym zjawisko sortowania występuje najwyraźniej.  

Uśredniając wartości równań ruchu fragmentów o różnych masach, można 

otrzymać matematyczne modele rozsiania dla różnych parametrów (wysokość rozpadu, 

kąt nachylenia trajektorii, szybkość). Wadami takiego modelowania są: niemożliwość 

przewidzenia poprzecznego rozsiania meteorytów, określenia długości trwania procesu 

rozkruszania i ilości zjawisk rozpadu różnych fragmentów, nieokreślony wpływ wiatru 
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atmosferycznego. Jednak model dostatecznie dokładnie opisuje rozmieszczenie 

fragmentów o różnych masach wzdłuż linii projekcji trajektorii lotu na powierzchnię 

Ziemi i pozwala porównać go z faktycznym rozmieszczeniem spadłych fragmentów oraz 

ocenić wartości parametrów z jakimi ciało weszło w atmosferę. Najważniejszy z nich to 

szybkość, która nigdy nie jest określona z wystarczającą dokładnością, nawet w opisach 

osób obserwujących zjawisko spadku - w odróżnieniu od lotu ciała w atmosferze, który w 

przypadku jasnego bolidu można określić z szeregu obserwacji, oczywiście jeśli ich 

zebranie i obróbka nastąpiły w pełni profesjonalnie. Trzeba pamiętać, że znajomość 

prędkości ma podstawowe znaczenie dla określenia orbity meteoroidu.  

Obiektywne trudności w organizacji instrumentalnych obserwacji spadków 

meteorytów powodują, że ciał o określonych parametrach orbity jest bardzo mało. 

Obróbka pokazaną metodą, danych z obszarów rozrzutu niektórych deszczy 

meteorytowych pozwala określić dla nich orbity macierzystych meteoroidów; między 

innymi dotyczy to meteorytu Pułtusk.  

 

Elementy orbit meteorytów 

 

 

Meteoryt 

 

 

Typ 

 

A 

 

e 

 

i 

 

q 

 

q' 

 

Přibram 

Lost City 

Innisfree 

Pułtusk 

Homestead 

Mocs 

Царев 

Łowicz 

Каинсаз 

Крымка 

Сихоте-Алинь 

Кунашак 

Bruderheim 

Peace River 

Allende 

Dhajala 

Kirin 

 

 

H5 

H5 

LL5 

H5 

L5 

L6 

L5 

Ms 

CO3 

LL3 

Ogg 

L6 

L6 

L6 

CV3 

H3-4 

H5 

 

2.42 

1.66 

1.87 

2.53 

1.36 

0.82 

1.70 

0.66 

3.41 

1.44 

1.41 

10.42 

2.81 

0.996 

1.25 

1.37 

1.78 

 

0.674 

0.417 

0.473 

0.619 

0.355 

0.240 

0.434 

0.805 

0.704 

0.314 

0.303 

0.903 

0.647 

0.110 

0.215 

0.418 

0.474 

 

10º 

12 

12 

2 

9 

33 

2 

76 

0.12 

20 

6 

20 

2 

1 

13 

20 

7 

 

0.79 

0.97 

0.99 

0.96 

0.88 

0.62 

0.96 

0.13 

1.00 

0.99 

0.98 

1.01 

0.99 

0.89 

0.98 

0.80 

0.94 

 

4.05 

2.35 

2.76 

4.10 

1.84 

1.02 

2.44 

1.20 

5.81 

1.89 

1.84 

19.83 

4.63 

1.11 

1.52 

1.94 

2.62 

 

 

Interesująca byłaby odpowiedź na pytanie, czy ogólny charakter orbity 

spadającego ciała jest skorelowany z typem petrochemicznym, określającym rodzaj 

materii meteorytu. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wszystkie ciała, które w 

wyniku zaburzeń ruchu znalazły się na orbitach kolizyjnych z Ziemią, będą dość szybko 

zbierane przez naszą planetę, a ostatnia orbita w istocie nie będzie związana z miejscem 

ich powstania w Układzie Słonecznym.  
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Zmiany ciśnienia dynamicznego w czasie spadku meteorytu Lost City 

 

 

 

Naprężenia w kuli, wyhamowywanej w atmosferze 
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Zmiany prędkości meteorytu wraz z wysokością w przypadku spadków zarejestrowanych 

instrumentalnie   (grubsze  ciągłe  linie)   i   linie   jednakowego    ciśnienia    

dynamicznego (przerywane). Pokazane zostały także przedziały wytrzymałości meteorytów 

kamiennych na ściskanie i rozciąganie (cienkie linie przerywane).  LC - Lost City, I - 

Innisfree, Př - Přibram  
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IX Seminarium Meteorowo-Meteorytowe PPiM 

Wyszków, 15 lipca 2017 r.  

 

 I.  

Decyzję o kolejnej reaktywacji seminariów meteorowo-meteorytowych, 

podjęliśmy w zespole współpracowników PPiM wiosną 2017 r. Prowadzona przez 

Pracownię działalność jest zgodna z zagadnieniami prezentowanymi przed laty 

na poprzednich seminariach, stąd pomysł by spotkania te kontynuować. Ustalony 

został dwuletni cykl seminariów, bez większego nacisku na bicie rekordów liczby 

uczestników. Zagadnienia dotyczące meteoryki i meteorytyki będą uzupełniane o 

inne tematy z zakresu działalności Pracowni. Przyjęto też, że wybrane 

wygłoszone referaty zostaną zamieszczone w materiałach wydawanych przez 

Pracownię Planetologii i Meteorytyki, na jej stronie internetowej oraz w 

wydawnictwach zewnętrznych.  

 II. 

 W sobotę, 15 lipca 2017 r. Pracownia Planetologii i Meteorytyki 

zorganizowała kolejne Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Seminarium było 

nawiązaniem do spotkań organizowanych w latach 1991 – 1999 przez Sekcję 

Meteorów i Meteorytów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i 

Pracownię Komet i Meteorów we współpracy m.in. z Obserwatorium 

Astronomicznym MMK we Fromborku, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznym czy Muzeum Regionalnym w Pułtusku. Po zakończeniu 

organizacji Mazowieckich Warsztatów Meteorytowych (9 edycji), podjęliśmy 

decyzję o wznowieniu Seminariów M-M.  

Spotkanie odbyło się w  60. rocznicę śmierci Zofii Haliny Gąsiorowskiej 

w odnowionej, pierwszej siedzibie Pracowni.  

 

III. 

Program seminarium 

 

1.Sesja – Historia i współczesność 

- 40 lat Klubu Astronomicznego „Saturn” i 30 lat Pracowni Planetologii i   

   Meteorytyki  

- Program pracy PPiM na lata 2017-2019 

- Badania jasności nocnego nieba: nowy kierunek w działalności Pracowni 

 

2.Sesja – Meteoryka 

- Meteoryka: między astronomią a geofizyką 

- Perseidy 1977 – 2017. Historia obserwacji. Wyniki. Plany  

- Tło meteorów sporadycznych: kontynuacja projektu sprzed 20 lat 

 

3.Sesja – Meteorytyka 

60. rocznica śmierci Zofii H. Gąsiorowskiej 

- Z. H. Gąsiorowska (1898 – 1957). Zapomniany historyk i bibliograf polskiej  

   meteorytyki  
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- Dydaktyczna kolekcja meteorytów PPiM 

- Meteoryt Pułtusk jako temat prac licencjackich, magisterskich i doktorskich  

- „Tajemniczy” nowy polski meteoryt  

 

  IV. Publikacje materiałów z seminarium 
 przygotowywany jest raport, będący uzupełnieniem i kontynuacją   

    wydawnictwa: „Obserwacje roju Perseid 1977 – 2002” (Wyszków, PPiM 09(143)/2002) 

 Kosiński Janusz W.; Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf polskiej  

    meteorytyki, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 3-9 (Wyszków,  

    PPiM 2(170)/2017) 

 Kosiński Janusz W.; Polskie meteoryty i meteorytyka w opracowaniu Z. H.   

    Gąsiorowskiej, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 10-11  

    (Wyszków, PPiM 2(170)/2017) 

 Kosiński Janusz W.; Meteoryt Pułtusk w pracach licencjackich, magisterskich i  

     doktorskiej z lat 2002-2017, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1,  

     2018, s. 20-23 (Wyszków, PPiM 4(172)/2018) 

 Kosiński Janusz W.; Meteoryt Wyszków, Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s.   

     92-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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X Seminarium Meteorowo-Meteorytowe PPiM 

Wyszków, 12 sierpnia 2019 r.  

 

 I.  

CZTERDZIEŚCI lat później... W ciągu owych czterdziestu lat, pod różnymi 

szyldami (organizatorów), w różnych miejscach, udało się zorganizować dziesięć, 

tematycznie zbliżonych seminariów. Najwięcej, bo siedem udało się zorganizować 

w latach 90. XX wieku.  

Był to czas ciekawy, zarówno dla historii Polski, jak i dla naszej 

działalności – piszę „naszej”, gdyż przez te wszystkie lata aktywnie, wraz z grupą 

znajomych (przyjaciół?) podejmowaliśmy różne tematy dotyczące meteoryki i 

meteorytyki. I chociaż niektórzy uważają, że wszystko zaczęło się od powstania 

Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (jeśli chodzi o meteorytykę), a meteorami 

nikt poza Pracownią Komet i Meteorów się nie zajmował, to nie jest to prawdą. 

Właśnie Seminaria Met-Met poprzez swoją zmienność i terminów i instytucji 

organizujących, pokazują przebieg kształtowania się zainteresowań meteorami i 

meteorytami. Pokazują też ludzi, którzy się nimi zajmowali – i może to jest 

najważniejsze, bo przecież historię, popularyzację, naukę, tworzą ludzie, a nie 

seminaria i daty.  

 

II. 

Podsumowanie tych czterdziestu lat i dziesięciu spotkań poświęcone było w 

części to z sierpnia 2019 r., zorganizowane w Wyszkowie przez PPiM. Poniżej 

zamieszczono krótką informację o Seminarium oraz jego zrealizowany program.  

 

 III. 

W poniedziałek, 12 sierpnia 2019 r. Pracownia Planetologii i Meteorytyki 

zorganizowała X Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Seminarium było 

nawiązaniem do spotkań organizowanych i współorganizowanych przez Sekcję 

Meteorów i Meteorytów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i 

Pracownię Komet i Meteorów: reaktywowanych po raz pierwszy na początku lat 

90. XX w. i po raz drugi w 2017 r. Spotkanie odbyło się dokładnie w 40. rocznicę 

pierwszego Seminarium Met-Met zorganizowanego w 1979 r. we Fromborku. 

Wspominano także o 45. rocznicy śmierci jednego z najważniejszych twórców 

współczesnej polskiej meteorytyki, Jerzego Pokrzywnickiego. Dużo tematów 

dotyczyło bieżącej działalności Pracowni.  

 

 IV. 

Program Seminarium 

 

1.Sesja – Historia i współczesność 

- 40 lat Seminariów Meteorowo-Meteorytowych  

- Prace Sekcji Historii Nauki i Techniki PPiM w zakresie historii transportu i   

  historii medycyny  

- Program pracy PPiM na lata 2020-2021  

- Laboratorium i zbiory geologiczno-mineralogiczne  
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2.Sesja – Meteoryka 

- Perseidy 2018 + 2019. Wyniki obserwacji. Plany 

- Jasność nocnego nieba a obserwacje wizualne meteorów  

- Górne warstwy atmosfery. Zagadnienie obłoków srebrzystych – teoria  

   meteoroidowa  

 

3.Sesja – Meteorytyka 

- 45. rocznica śmierci J. Pokrzywnickiego / 55. rocznica publikacji „Meteorytów  

   Polski…”  

- Seminaria i konferencje naukowe i popularnonaukowe a rozwój i popularyzacja  

   meteorytyki w Polsce  

- Zambrzyccy a meteoryt Pułtusk. Stan badań  

- Meteoryt Wyszków  

 

 

 V. Publikacje materiałów z seminarium 

Część wygłoszonych referatów zostanie zamieszczona w materiałach 

wydawanych przez Pracownię Planetologii i Meteorytyki oraz na jej stronie 

internetowej.  

 
 Seminaria Meteorowo-Meteorytowe 1979 – 2019, Biuletyn Pracowni Planetologii i   

    Meteorytyki, 2, 2019, s. 3-41 (Wyszków, PPiM 6(175)/2019) 

 publikacje w przygotowaniu  

 Kosiński Janusz W.; Konferencje, sympozja i seminaria o tematyce meteorytowej w   

     latach 1973 – 2004, Biuletyn Pracowni Planetologii i  Meteorytyki, 3, 2019, (Wyszków,  

     PPiM 7(176)/2019 – w przygotowaniu) 

 publikacja w przygotowaniu  

 


