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Od redaktora:

Wspania³a galeria zdjêæ meteorytów przez mikroskop polaryzacyjny
po¿ar³a nam ca³y kolor i tym razem ok³adka jest bezbarwna. S¹dzê, ¿e
niewielka to strata wobec piêknego wnêtrza. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e te zdjêcia
s¹ znakomitym materia³em dydaktycznym, poprosi³em o weryfikacjê opisów
doœwiadczonego petrologa, dr Jacka Siemi¹tkowskiego. Serdecznie Mu za to
dziêkujê.

Czytaj¹c relacje z poszukiwania meteorytów Park Forest mo¿emy tylko
¿a³owaæ, ¿e nas tam nie by³o i zazdroœciæ autorom wspania³ej przygody.
Mo¿emy jednak tak¿e uczyæ siê, co robiæ, gdyby nam siê coœ podobnego
przytrafi³o. Nikt nie wie, gdzie spadnie nastêpny deszcz meteorytów, ale dobrze
byæ na tak¹ ewentualnoœæ przygotowanym.

Na razie musi nam wystarczyæ,  niewyczerpany jak dot¹d, obszar rozrzutu
meteorytu Morasko. Niedawno odwiedzi³ go francuski dziennikarz Dominique
Padirac, znany czytelnikom z artyku³u o meteorycie Chinguetti (Meteoryt
3/2002), i te¿ znalaz³ jeden niedu¿y okaz. Wiêcej szczêœcia mia³ pewien polski
poszukiwacz, który znalaz³ bry³ê wa¿¹c¹ wed³ug niego 58 kg. Namawiam
znalazcê na relacjê do nastêpnego numeru.

Nasi mi³oœnicy meteorytów ostatnio czuj¹ wstrêt do pióra (lub klawiatury
komputera), mo¿e z uwagi na okres wakacyjny. Piknik Meteorytowy w Rudniku
Wielkim by³ podobno bardzo udany (obowi¹zki zatrzyma³y mnie we
Fromborku), ale poza krótk¹ relacj¹ na stronie Polskiego Serwisu Meteorytów
nikt nie zdecydowa³ siê o tym napisaæ. Podobnie by³o z meteorytowymi targami
w Ensisheim, w czerwcu, na których by³o kilka osób z Polski, ale wra¿enia
zachowa³y one dla siebie i grona bliskich znajomych. A mo¿e tego typu
spotkania ju¿ tak spowszednia³y, ¿e istotnie nie ma o czym pisaæ?

Dla mnie ostatnie miesi¹ce minê³y pod znakiem Marsa. Dziêki uprzejmoœci
Ericha Haiderera z Wiednia mog³em mieæ w rêku kilka marsjañskich
meteorytów, w³¹cznie z niesamowitym Dhofarem 378, i w pe³ni rozumiem
zafascynowanie Norberta Classena. By³y te¿ seanse o Marsie w planetarium,
kolejki chêtnych do obejrzenia p³ytki DaG 735 i wreszcie noc wielkiej opozycji,
gdy chmury rozst¹pi³y siê, by ukazaæ Marsa tak bliskiego, jak nigdy dot¹d.
Oddalamy siê ju¿ od Czerwonej Planety, ale coraz wiêcej kolekcjonerów ma jej
kawa³ki blisko siebie.

Andrzej S. Pilski
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Deszcz meteorytów
w Park Forest

Paul P. Sipiera

W ci¹gu trzydziestu lat zaj-
mowania siê meteorytami
mia³em kilka zdarzeñ typu

„raz na ca³e ¿ycie”. Pierwsze by³o
w 1983 roku, kiedy dosta³em szansê po-
szukiwania meteorytów na Antarkty-
dzie z Billem Cassidy. Podczas sezonu
poszukiwañ 1983-84 na lodowych po-
lach Elephant Moraine i Allan Hills
uda³o mi siê znaleŸæ trzydzieœci osiem
meteorytów. Spe³ni³o siê wiêc moje
marzenie o samodzielnym znalezieniu
meteorytu i by³em bardzo szczêœliwy.
Po nastêpnych czternastu latach zapro-
ponowano mi kierowanie pierwsz¹ pry-
watn¹ ekspedycj¹ „Antarktycznych Po-
szukiwañ Meteorytów” i w 1998 roku
znów znalaz³em siê na „Lodzie”. Nie-
stety akurat ta ekspedycja by³a bez-
owocna, ale dosta³em póŸniej drug¹
i trzeci¹ szansê w roku 2000 i 2002.
Wspólnie podczas tych dwóch ekspe-
dycji znaleŸliœmy ³¹cznie 54 meteory-
ty. Czegó¿ wiêcej móg³by pragn¹æ ba-
dacz meteorytów? Czêsto wspomina-
³em ¿onie, ¿e wszystko, co mi pozosta-
³o, to zgin¹æ od uderzenia w g³owê spa-
daj¹cym meteorytem, by staæ siê
pierwsz¹ na œwiecie udokumentowan¹
ofiar¹ takiego wypadku. Do g³owy mi
nie przysz³o, ¿e moje dziwne ¿yczenie
mog³oby wkrótce siê spe³niæ. W marcu
2003 roku kamienny meteoroid zmie-
rza³ ku zderzeniu z Ziemi¹ i byæ mo¿e
celowa³ prosto we mnie.

26 marca 2003 roku o 23:50 czasu
miejscowego mieszkañcy stanów India-
na, Michigan, Ohio, Wisconsin i Illinois
mogli podziwiaæ efektowny bolid. Prze-
ci¹³ on niebo z po³udnia na pó³noc i za-
koñczy³ lot tu¿ przed Chicago. Œwiad-
kowie mówili o jaskrawym b³ysku, po
którym nast¹pi³ g³oœny, przeci¹g³y
grzmot. Zaraz potem mieszkañcy mia-
sta Park Forest i jego okolicy w stanie
Illinois zaczêli dzwoniæ na policjê.
Wiêkszoœæ donosi³a, ¿e widzieli p³on¹-
ce obiekty spadaj¹ce z nieba, a niektó-

rzy zawiadamiali, ¿e dziwne, ciemne
obiekty uderzy³y w ich domy i ¿e boj¹
siê, bo nie wiedz¹, co siê dzieje.

Szansa zobaczenia na w³asne oczy
meteorytu uderzaj¹cego w twój dom
jest astronomicznie ma³a i by³em pe-
wien, ¿e nigdy mi siê to nie przydarzy.
Widzia³em ju¿ wiele jasnych meteorów,
ale nigdy nie obserwowa³em bolidu.
Wieczorem, 26 marca 2003 roku, by-
³em z ¿on¹ w naszym domu w Algo-

nquin, oko³o 100 km od Park Forest.
Pada³ s³aby deszcz. Krótko przed pó³-
noc¹ jaskrawy blask rozjaœni³ ciemny
pokój, a po chwili rozleg³ siê pojedyn-
czy „grzmot” dobiegaj¹cy z po³udnio-
wego wschodu. Wydawa³o siê to bar-
dzo dziwne, poniewa¿ nie by³o wcze-
œniej ¿adnych b³yskawic, ani grzmotów,
tylko deszcz. Szybko o tym zapomnia-
³em, ale przypomnia³ mi to telefon
o 4:15 rano. Dzwonili z WGN Radio
w Chicago pytaj¹c, czy mamy jakieœ in-
formacje o obiektach spadaj¹cych z nie-
ba na miasto Park Forest. Po wyrwaniu
z g³êbokiego snu moj¹ pierwsz¹ reakcj¹
by³o poddanie w w¹tpliwoœæ tych do-
niesieñ, ale by³o oczywiste, ¿e sta³o siê

coœ dziwnego i lepiej zrobiê, jak poja-
dê tam i zobaczê.

W Chicago i okolicy jest kilka in-
stytucji znanych z badañ meteorytów.
Jedn¹ z nich jest Fundacja Badañ Pla-
netarnych (PSF) w Crystal Lake, gdzie
znajduje siê kolekcja meteorytów Jame-
sa M. DuPonta. Jestem jej prezesem
i g³ównym badaczem meteorytów. Jed-
nym z zadañ PSF jest badanie donie-
sieñ od ludzi znajduj¹cych meteoryty.

Zazwyczaj jest to ktoœ, kto znajduje nie-
zwyk³y kamieñ i myœli, ¿e jest to mete-
oryt. Zwykle krótka rozmowa telefo-
niczna rozwi¹zuje problem, albo doko-
nywane s¹ oglêdziny, zanim przykle-
imy etykietkê „pseudometeoryt”. Do-
niesienie o obserwowanym spadku, to
zupe³nie inna sprawa. W ci¹gu trzydzie-
stu lat badania domniemanych meteory-
tów nigdy nie proszono mnie o zbada-
nie ich spadku, wiêc mój sceptycyzm
w stosunku do relacji z Park Forest by³
wiêcej ni¿ usprawiedliwiony. Zanim
zdo³a³em skontaktowaæ siê z policj¹
w Park Forest by uzyskaæ potwierdze-
nie informacji, us³ysza³em przez radio,
¿e rzeczywiœcie spad³ meteoryt i jego

Niedu¿y do³ek po uderzeniu meteorytu znaleziony niedaleko remizy stra¿y po¿arnej w Park Fo-
rest. Od lewej Steve Witt, Jeff Riegel, Paula Sipiera i Allan Lang. Fot. autor.


