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Konferencja Meteoryt Pu³tusk — w 140. rocznicê spadku deszczu meteorytowego
Warszawa, 26.01.2008
Dnia 26 stycznia 2008 r. z inicjatywy Muzeum Ziemi
PAN i we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Meteorytowym zosta³a zorganizowana konferencja naukowa pt.
Meteoryt Pu³tusk — w 140. rocznicê spadku deszczu meteorytowego. Odby³a siê ona w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Goœci powitali dyrektor Muzeum Ziemi — doc. Krzysztof Jakubowski oraz prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego — prof. £ukasz Karwowski. Dyrektor muzeum,
nawi¹zuj¹c do tematu konferencji, przypomnia³ jedn¹ z
najwczeœniejszych relacji œwiadka tego zdarzenia J. Aleksandrowicza (z 30 stycznia 1868 r.), zamieszczon¹ w Tygodniku Ilustrowanym. Zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, ¿e ten
— chyba najlepiej znany — polski meteoryt jest œciœle
zwi¹zany z histori¹ Muzeum Ziemi PAN dziêki osobie
prof. J. Samsonowicza, który w 1938 r. przekaza³ do zbiorów muzealnych du¿¹ kolekcjê fragmentów tego meteorytu. Przypomnia³ tak¿e, ¿e w muzeum znajduje siê
najwiêkszy w zbiorach polskich okaz meteorytu Pu³tusk o
masie 8100 g.
Sesjê referatow¹ rozpoczê³a dr Jadwiga Bia³a (Obserwatorium Astronomiczne, Olsztyn) wyst¹pieniem pt.
Astronomiczne koneksje meteorytu Pu³tusk. Autorka zaprezentowa³a syntetyczny przegl¹d teorii na temat pochodzenia meteorytów oraz lokalizacji cia³a macierzystego
meteorytu Pu³tusk, czyli prawdopodobnie planetoidy 6 Hebe.
Nastêpnie prof. Andrzej Manecki (Akademia GórniczoHutnicza, Kraków) w wyst¹pieniu pt. Moje pierwsze spotkanie z meteorytem Pu³tusk przedstawi³ w formie eseju
refleksje dotycz¹ce w³asnych badañ meteorytu i ich
wp³ywu na dalsz¹ dzia³alnoœæ naukow¹. Warto przypomnieæ, ¿e badania meteorytu Pu³tusk, prowadzone przez
prof. Maneckiego, opisane w znanej monografii pt. Chondrites and chondrules (1972), odegra³y trudn¹ do przeceniania rolê w klasyfikacji chondr.
W trakcie przerwy uczestnicy konferencji mieli okazjê zwiedziæ now¹, sta³¹ ekspozycjê Meteoryty — kamienie z nieba, z wyj¹tkowo atrakcyjn¹ prezentacj¹
meteorytów Pu³tusk i £owicz oraz innych meteorytów z
kolekcji Muzeum Ziemi PAN. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³
pokaz najnowszych (2007) znalezisk fragmentów meteorytu Pu³tusk.
W dalszej czêœci spotkania prof. £ukasz Karwowski i
mgr Agnieszka Gurdziel (Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec)
przedstawili referat pt. Wietrzenie meteorytu Pu³tusk, w którym omówili najnowsze wyniki badañ wietrzenia okazów
meteorytu Pu³tusk, znalezionych w ostatnich kilku latach.
Wyniki tych prac maj¹ tym wiêksze znaczenie, ¿e na ich
podstawie z du¿¹ dok³adnoœci¹ mo¿na okreœliæ czas interakcji meteoryt–œrodowisko.
Jako ostatni g³os zabra³ mgr Janusz W. Kosiñski (Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Wyszków), który w
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Ryc. 1 i 2. Nowe znaleziska meteorytu Pu³tusk. Fot. M. Wacholska

referacie pt. Meteoryt Pu³tusk — stan obecny–przysz³oœæ
dokona³ przegl¹du badañ meteorytu Pu³tusk w XIX i XX w.
Mimo znacznego dorobku badawczego w tej dziedzinie,
wskaza³ on te¿ na mo¿liwoœci dalszych studiów tego
obiektu.
W dyskusji nawi¹zano do treœci przedstawionych referatów oraz poruszono kwestie zwi¹zane z udostêpnianiem
meteorytów do badañ naukowych, a tak¿e problemy ochrony kolekcji prywatnych i muzealnych.
W podsumowaniu dyrektor Muzeum Ziemi PAN oraz
prezes PTM wyrazili satysfakcjê z przebiegu konferencji.
Tematyka wyst¹pieñ oraz dyskusja upewni³y ich w przekonaniu o du¿ym zainteresowaniu problematyk¹ badañ
meteorytów oraz o potrzebie podtrzymania tej formy
wymiany informacji naukowych. Uczestnicy konferencji
z zadowoleniem przyjêli zapowiedŸ przygotowywania
kolejnych spotkañ.
Ma³gorzata Wacholska & Janusz W. Kosiñski

