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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy, cieszymy siê bardzo, ¿e po raz kolejny uda³o siê wydaæ –
czwarty ju¿ numer naszego Rocznika. Zgodnie z tym, co pisaliœmy w ubieg³ym
roku, starania o wejœcie Roczników Polskiego Towarzystwa Meteorytowego na
listê ministerialn¹ czasopism punktowanych, zakoñczy³y siê sukcesem. Roczniki
daj¹ autorom jeden punkt, co powinno zachêciæ Pañstwa – Czytelników – a wiêc
potencjalnych Autorów, do publikowania w nim swoich najnowszych osi¹gniêæ
i dokonañ badawczych na polu meteorytyki oraz dziedzin pokrewnych.

Pokuœmy siê o krótkie podsumowanie wydarzeñ z zesz³ego roku.
Na wiosnê otrzymaliœmy smutn¹ wiadomoœæ o œmierci Prof. dr hab. Nonny

Bakun-Czubarow. Pani Profesor by³a wybitnym geologiem. W krêgu Jej zaintere-
sowañ badawczych by³y równie¿ meteoryty, o czym przeczytaæ mo¿emy w artykule
„Wspomnienie – Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow (1937–2012)”.

Ubieg³y rok przyniós³ równie¿ elektryzuj¹c¹ wiadomoœæ o znalezieniu najwiê-
kszej dotychczas bry³y meteorytu Morasko. Poprzedni rekord zosta³ pobity i to
znacznie. Znaleziska dokonali koledzy z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
Magdalena Skirzewska i £ukasz Smu³a. W efekcie ich poszukiwañ, w dniu 8 paŸ-
dziernika 2012 roku, zosta³ wydobyty z g³êbokoœci 2,21 metrów, okaz o wadze
300 kg! Jest to najwiêkszy polski meteoryt ¿elazny i jednoczeœnie najwiêkszy mete-
oryt w Europie Œrodkowej. Po oczyszczeniu ma nieco ponad æwieræ tony. Liczymy
na to, ¿e w kolejnych numerach naszego Rocznika, bêdziemy mogli opublikowaæ
dalsze szczegó³y oraz wyniki badañ tego okazu.

Sporo siê te¿ dzia³o w badaniach naukowych przeprowadzanych w minionym
roku. Meteorytyka jest dziedzin¹ interdyscyplinarn¹ . „Tajemnicze kamienie” spa-
daj¹ce z kosmosu przyci¹gaj¹ uwagê nie tylko geologów i mineralogów czy chemi-
ków, ale równie¿ naukowców i pasjonatów z innych dziedzin, jak astronomowie,
fizycy, historycy czy biolodzy. Dziêki temu na ³amach naszego Rocznika znajdzie-
my artyku³y napisane przez reprezentantów ró¿nych dyscyplin naukowych. I tak,
m.in. s¹ tutaj poruszane zagadnienia dotycz¹ce problematyki zwi¹zanej z losami
wielkich meteoroidów docieraj¹cych do powierzchni Ziemi (Brachaniec et. al.).
Jest te¿ kilka interesuj¹cych historii (Kosiñski), pozwalaj¹cych poznaæ i utrwaliæ
pamiêæ o osi¹gniêciach dawnych polskich badaczy. Niejednokrotnie by³y to wybit-
ne osobowoœci, a obecnie dziêki systematycznym przeszukiwaniom Ÿróde³, znów
mo¿emy przeczytaæ o ich wk³adzie do powstania polskiej meteorytyki.



Zachêcamy te¿ do zapoznania siê z ciekawymi wynikami badañ, przeprowadzo-
nych m.in. za pomoc¹ spektroskopii Ramana i pomiarów moessbauerowskich
(Ga³¹zka-Friedman et al; Szurgot et al.). S¹ to g³ównie rezultaty badañ polskich
znalezisk, pochodz¹cych z obszarów gor¹cych pustyñ Pó³wyspu Arabskiego i nie-
wyczerpanego Ÿród³a, jakim jest Afryka pó³nocna. Zamieszczamy relacjê z zakoñ-
czonej sukcesem wyprawy polskich poszukiwaczy do Oslo, gdzie spad³y w ubie-
g³ym roku meteoryty, a wyniki analiz znajdziemy w (Tymiñski et al.).

I na koniec plik streszczeñ referatów z Konferencji Meteorytowej w £owiczu.

W zwi¹zku ze staraniami Redakcji, aby zachowaæ cyklicznoœæ publikowania nasze-
go Rocznika, liczymy na Pañstwa aktywny wk³ad – jako Autorów publikacji –
w jego tworzenie oraz prosimy o zg³aszanie wszelkich pomys³ów, mog¹cych w jesz-
cze wiêkszym stopniu zachêciæ do siêgania po niego.

¯yczymy owocnej lektury
Redakcja
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