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KRONIKA
Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie
— wystawa w ramach Nocy Muzeów 2008
Tegoroczna Noc Muzeów, która odby³a siê z 16 na 17
maja, sta³a siê okazj¹ do pokazania publicznoœci kolekcji
meteorytów przechowywanej w muzeum. Pocz¹tki kolekcji siêgaj¹ czasów Komisji Fizjograficznej. Pierwsze okazy by³y darami kolekcjonerów na rzecz tej komisji, a póŸniej na rzecz Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. Znaczna czêœæ zbiorów trafi³a do muzeum po 1953 r. ze zlikwidowanej kolekcji Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu.
Wœród kolekcjonerów i ofiarodawców meteorytów znaleŸli siê m.in. F. Krantz, J. Siemaszko, E. Krüger, J. Samsonowicz i I. Domeyko, który podczas swej podró¿y do
Polski w 1884 r. podarowa³ Akademii Umiejêtnoœci dwa
meteoryty Vaca Muerta i Imilac, znalezione na pustyni
Atacama. Œlad tego zdarzenia mo¿na odnaleŸæ w opublikowanych pamiêtnikach Ignacego Domeyki.

Dodatkow¹ atrakcj¹ tej nocy by³y spotkania z zaproszonymi goœæmi: z astronomem, kolekcjonerem i popularyzatorem wiedzy o meteorytach — Andrzejem S. Pilskim
z Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku, który prowadzi³ spotkania pt. Detektywistyczne zagadki meteorytów
oraz z poszukiwaczem meteorytów — Krzysztofem
Soch¹. Wp³yw meteorytów na geologiczn¹ historiê ziemi i jej biosferê opisywa³ zwiedzaj¹cym Mariusz Paszkowski z Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Kolekcjonerzy, którzy przynieœli w³asne okazy meteorytów, mieli okazjê zasiêgn¹æ opinii na ich temat.
Mimo niesprzyjaj¹cej pogody wystawê zwiedzi³o
ponad 3000 osób, a chêtnych by³o jeszcze wiêcej.
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Ryc. 1. Fragment ekspozycji. Fot. M. Banaœ

Te dwa okazy, jak równie¿ pierwszy znaleziony w 1914 r.
meteoryt Morasko, znalaz³y siê w centralnym miejscu
wystawy (ryc. 1). Obok nich umieszczono jako ciekawostkê kopiê meteorytu Morasko znalezionego w 2006 r. przez
Krzysztofa Sochê z Kielc. Pozosta³e okazy wyeksponowano w dwóch gablotach, z podzia³em na te, które spad³y lub
zosta³y znalezione w Polsce i te ze œwiata. Na planszach
zwiedzaj¹cy znaleŸli opisy meteorytów polskich, mapê ich
spadków sporz¹dzon¹ przez W. Czajkê, a tak¿e mapê najwa¿niejszych kraterów meteorytowych na kuli ziemskiej
(zestawi³ A. £aptaœ). W osobnej gablocie znalaz³y siê varia
i odpowiednio wyeksponowane szlify.
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-Michalik (autorka scenariusza) i Marek Doktor (autor
fotografii meteorytów) z pomoc¹ pracowników Oœrodka
Badawczego ING PAN w Krakowie i we wspó³pracy z
cz³onkami Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (którzy u¿yczyli materia³ów, g³ównie obrazów mikroskopowych meteorytów). Konsultantem merytorycznym wystawy by³ Andrzej S. Pilski. Aran¿acjê plastyczn¹ ekspozycji
przygotowa³ Wac³aw Sawicz. Fotografie z wystawy wykona³ Micha³ Banaœ (Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie).
Barbara Kietliñska-Michalik

