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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
przekazujemy bieżące informacje na temat wydarzeń związanych z meteorytami (kolejność niewiążąca). 
 
Jak już zapewne wszyscy wiedzą 30 kwietnia spadł ma Mazurach meteoryt. 

30 kwietnia o godzinie 6.06 rano we wsi Sołtmany, niedaleko Giżycka na Mazurach spadł meteoryt. Uderzył w dach 
budynku gospodarczego, wybił dziurę i uderzył w betonowy schodek. Kamień rozpadł się na kilka kawałków. 
Badaniami zajmuje się zespół skupiony wokół prof. Tadeusza Przylibskiego z Politechniki Wrocławskiej. 
Informacje o spadku od świadków jako pierwszy uzyskał Roman Rzepka z Giżycka, pasjonat meteorytów. Pan 
Roman powiadomił Andrzeja S. Pilskiego z Obserwatorium we Fromborku. Andrzej zwrócił się do Marka Woźniaka 
by wraz z żoną Beatą, zrobili wizję lokalną na miejscu, spisali relacje i zrobili dokumentację fotograficzną i kupili  
próbki do badań. Podejmowane są starania, aby masa główna trafiła do zbiorów instytucjonalnych. Wszystkie 
zakupione fragmenty znajdują się już we właściwych laboratoriach, więc proces badania i klasyfikacje jest w toku. 
Więcej szczegółów na gorąco na stronie PTMet na Facebook�u:  
http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Meteorytowe/181632445211244 
i stronie http://wiki.meteoritica.pl/ 

 
 
 
Sprawozdanie z działalności PTMet w 2010 r i z walnego zebrania znajduje się na stronie: 
http://www.ptmet.org.pl/tow-dokumenty.htm 
Osoby uczące powinny zapoznać się z uchwałą nr 5/2011 z dnia 9 kwietnia 2011 r. Walnego Zebrania naszego 
stowarzyszenia, która reguluje zasady opłacenia składek w zmniejszonym wymiarze. 
 
 
Można już nadsyłać materiały do planowanego 3 tomu Roczników PTMet. Autorzy wystąpień i posterów z ostatniego 
seminarium w Olsztynie niech traktują ten apel jako przynaglenie. Zachęcamy wszystkich członków do publikowania 
swoich wyników i relacji. Rozszerzony zespół redakcyjny planuje dalsze uatrakcyjnienie formuły pisma. 
Informacja dla autorów: http://www.ptmet.org.pl/ACTA/Info_dla_autorow_ACTA.pdf . Materiały wg tych 
wytycznych należy nadsyłać na adres Towarzystwa: mailto:ptmet@wp.pl lub redakcji: mailto:wozniak@biol.uw.edu.pl  
Podjęte będą próby zarejestrowania Roczników na liście ministerialnej, co znacznie podniesie ich prestiż.  
 
 
Na prośbę Artura Janusa wykreślono go z listy członków PTMet. 
 
 
Jak zwykle namawiamy do prenumeraty kwartalnika �METEORYT�. 
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