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Złudne nadzieje
False hope

Dziêki informacji uzyskanej w IG UAM w Poznaniu, o meteorycie Konin, pojecha³em do Muzeum Okrêgowego w tym mieœcie.
Obiekt po wstêpnych oglêdzinach oceni³em na wspó³czesny odpad hutniczy, co
jak siê póŸniej okaza³o, stwierdzono ju¿ du¿o wczeœniej podczas badañ przeprowadzonych miêdzy innymi przez Panów: Micha³a Sachanbiñskiego, Tadeusza Przylibskiego i Paw³a Zago¿d¿ona.
Okaz, jak widaæ na zdjêciu, ma bardzo du¿¹ powierzchniê i jednoczeœnie jest
stosunkowo cienki, cecha ta wyklucza mo¿liwoœæ jego przelotu przez atmosferê. To
od pocz¹tku wzbudza³o pewne w¹tpliwoœci co do jego kosmicznego pochodzenia,
tak pracowników kopalni Konin, jak i pracowników Muzeum, w którym ostatecznie okaz siê znalaz³. Dlaczego postanowiono zabezpieczyæ obiekt? Otó¿ znaleziono

„Meteoryt” Konin. Fot. Muzeum Okręgowe w Koninie.
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go kilkanaœcie metrów poni¿ej powierzchni gruntu, wiêc naturalnym by³o pytanie:
„no dobrze, ale sk¹d to siê wziê³o na zupe³nym odludziu, i na takiej g³êbokoœci?”
W przypadku obiektu z kopalni Konin, najrozs¹dniejszym wyjaœnieniem wydaje
siê sugestia pani Izabeli Lorek, ¿e okaz pocz¹tkowo by³ na powierzchni, a w czasie
usuwania nadk³adu zsun¹³ siê, lub zosta³ zepchniêty w dó³ i tam dopiero zwrócono
na niego uwagê.
Gdy wydawa³o siê, ¿e moja rola skoñczona i jedyne, co mogê zrobiæ, to obejrzeæ
Muzeum, jak siê przekona³em, z bardzo ciekaw¹ ekspozycj¹ – gor¹co polecam!
(Muzea w zabytkowych pomieszczeniach maj¹ swój specyficzny klimat). W trakcie
tego¿ zwiedzania okaza³o siê, i¿ Dyrektor Muzeum Lech Stefaniuk zna Stanis³awa
Pijanowskiego, który kiedyœ mia³ otrzymaæ meteoryt, i podejmie siê negocjacji
w celu sprawdzenia jego autentycznoœci. Okaz ten do Polski przywióz³ z Bliskiego
Wschodu oficer Wojska Polskiego (Pokrzywnicki 1971, G³uchowski i in. 2007).
Z pocz¹tku by³em zdziwiony, a¿ tak wielk¹ niechêci¹ pana Pijanowskiego do
obcych osób, jednak¿e w trakcie spotkania zrozumia³em jego postawê. Niektórzy
dziennikarze pos³uguj¹c siê pó³prawdami, niedopowiedzeniami, naginaj¹c fakty,
dyskredytowali jego wk³ad w ocalenie wielu pami¹tek i zabytków. Ostatecznie pan
Pijanowski pozwoli³ mi obejrzeæ domniemany meteoryt. Niestety, okaz nie by³
tym, za co uchodzi³, choæ mia³ pewne cechy meteorytu. Widz¹c mój zawód,
gospodarz zaproponowa³ przejrzenie pozosta³ych minera³ów, na wszelki wypadek.
Muszê przyznaæ, niektóre zrobi³y na mnie wra¿enie, ale tego, czego szukam wœród
nich, nie by³o.
Podziękowania

Dziêkujê Panu (niestety zapomnia³em nazwiska) za przekazanie informacji o domniemanym meteorycie.
Dyrektorowi Muzeum Okrêgowego w Koninie panu Lechowi Stefaniukowi
oraz kustoszowi Pani Izabeli Lorek, za wszechstronn¹ pomoc, wykraczaj¹c¹ daleko
poza obowi¹zki zawodowe.
Panu mgr in¿. Stanis³awowi Pijanowskiemu za ¿yczliwe udostêpnienie okazów.
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