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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
Od czasu ostatniego Komunikatu w świecie meteorytowym i około meteorytowym trochę się wydarzyło. Poniżej 
krótko o kilku najważniejszych wydarzeniach: 
 
 
W poczet członków PTMet przyjęto: Piotra Sosnowskiego z Gliwic (nr leg. 145) 
 
W dodatku do Gazety Wyborczej z 14 czerwca 2011 r. ukazał się fajny artykuł o meteorytach. O ich poszukiwaniu, 
kupowaniu, rozpoznawaniu i "Co robić, jeśli będziesz świadkiem upadku meteorytu?". 
http://www.woreczko.pl/meteorites/events/2011/Jun14-GW-artykul.jpg 
 
15 czerwca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej odbył się piknik naukowo-meteorytowy. 
Członek PTMet Tomasz Jakubowski miał blisko godzinny wykład pt. "Meteoryty - goście z kosmosu". Prezentował on 
również próbki meteorytów. 
 
20 czerwca 2011 r. na portalu IMCA Insights ukazał się artykuł Andrzeja S. Pilskiego o meteorycie Sołtmany. 
http://imca.cc/index.php?option=com_wrapper&Itemid=194 
 
4 lipca 2011 r. Marcin Cimała obchodził 10 lecie swojej meteorytowej działalności. Firma PolandMet przez ten czas 
zyskała wielką popularność i uznanie w świecie meteorytowym. Gratulujemy i życzymy dalszego pomyślnego 
rozwoju. 
 
6 lipca 2011 r. w Tygodniku Powszechnym ukazał się artykuł o meteorytach kol. Michała Kosmulskiego pt. 
Z wyziewów ziemi i gniewu bogów.  
 
14 lipiec 2011 r. Ukazał się pierwszy pilotażowy numer internetowego periodyku METEORITES. Gratulujemy 
redakcji i życzymy pasma sukcesów. http://www.meteorites.pwr.wroc.pl/index.html. Na stronie można pobrać cały 
numer jak i pojedyncze publikacje, zachęcamy do odwiedzania strony. Pierwszy numer czasopisma zapowiadany jest 
na grudzień 2011 roku. 
 
16 lipca 2011 roku odbył się kolejny już Piknik Meteorytowy u gościnnych Państwa Cimałów z Dzięgielowa pod 
Cieszynem. Pogoda dopisała. Na spotkanie przybyło liczne grono członków PTMet i miłośników meteorytów. W 
sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze dyskutowano o meteorytach i nie tylko (relacja z trawienia dużej piętki 
meteorytu Morasko: https://picasaweb.google.com/illaenus/Morasko?authkey=Gv1sRgCNDf6u7x3eLTJA). Była 
okazja pooglądać wiele okazów, omówić bieżące sprawy i snuć plany na przyszłość. Dziękujemy gospodarzom za 
gościnność i wyrozumiałość. 
 
W sezonie wakacyjnym w każdą niedzielę o godz. 22. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbywają się 
spotkania z astronomią i meteorytami, które prowadzi członek PTMet J. Drążkowski (http://www.hotelkrasicki.pl/) 
 
W wyniku starań Andrzeja S. Pilskiego, do Polski zawitała ekipa filmowa Discovery Science realizująca serial 
popularnonaukowy "Meteorite Men". Geoffrey Notkin i Steve Arnold realizują kolejne odcinki swojego show - 
terenem ich eksploracji była już elipsa meteorytu Morasko. Obecnie ekipa znajduję się pod Pułtuskiem. Opieka 
merytoryczna Andrzeja nad realizacją może zagwarantuje, że będzie mniej o wartości meteorytów, a więcej treści 
merytorycznej i popularnonaukowej. 
 
18 lipca 2011 r. został oficjalnie zarejestrowany w Meteoritical Bulletin nowy polski meteorytu – Sołtmany. Jest to 
już 21 polski meteoryt. http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=53829. Obszerna relacja o tym meteorycie 
na stronach http://wiki.meteoritica.pl/i w raporcie PKiMu (CYRQLARZ 204): http://www.pkim.org/files/c204.pdf 
 
Zakończono prace redakcyjne nad kolejną książką wydawaną przez PTMet. Bibliografia meteorytyki polskiej 
autorstwa dr Jadwigi Białej i prof. Andrzeja Maneckiego jeszcze w lipcu trafi do drukarni. 
 
Na początku sierpnia w Londynie w Greenwich odbędzie się kolejny 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society. 
Z Polski zgłoszono kilka abstraktów. Osobiście będą nas reprezentować Ania Karczemska i Andrzej S. Pilski z PTMet. 
http://www.metsoc2011.org/London_Met_Soc_2011/Welcome.html 
 



Cały czas redakcja Roczników PTMet oczekuje na materiały do kolejnego 3 tomu. Na razie jest tylko jeden ;-( 
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 
 
Nieustająco namawiamy do prenumeraty kwartalnika „Meteoryt”. 
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