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Opis okoliczności i miejsca spadku
meteorytu we wsi Sołtmany pod Giżyckiem
oraz wstępne wyniki badań
A report about circumstances of the meteorite fall near Sołtmany village
(near Gizycko – Poland) and initial examination results

Abstract: A description of an ordinary chondrite L6 type fall in Soltmany Village. A report from
a fall spot and initial results of examination carried by polish scientists team. An examination of
elementary and mineral abundance and magnetic features. History of meteorite fragments.
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Relacja sporz¹dzona na miejscu zdarzenia przez Beatê i Marka WoŸniak.
Miejsce spadku
Gospodarstwo agroturystyczne nale¿¹ce do Alfredy Lewandowskiej we wsi So³t-
many nad Jez. Wydmiñskim, poczta Kruklanki niedaleko Gi¿ycka, Polska. Punkt
spadku meteorytu 54°00’31,5”N, 22°00’17,86”E (wyznaczony za pomoc¹ GPS
i na podstawie map geoportal.gov.pl).
Czas spadku
30 kwietnia 2011 roku, oko³o godziny 6.03 czasu lokalnego.
Meteoryt
Meteoryt kamienny, chondryt zwyczajny.
Meteoryt (tzw. hammer) spadaj¹c uderzy³ w drewniany dach kryty eternitem
i betonowy stopieñ. W wyniku upadku rozbi³ siê na kilka fragmentów, z których
najwiêkszy (tzw. main mass) wa¿y³ oko³o 813 g. TKW ~1066 g.
Wyznaczono prawdopodobny kierunek sk¹d nadlecia³ meteoryt: spada³ niemal
pionowo (odchylenie 2–3 stopnie) z kierunku pó³nocno-wschodniego.
Dokumentacja fotograficzna
Sporz¹dzona 2 i 3 maja 2011 roku kompletna dokumentacja fotograficzna okazu
i miejsca spadku znajduje siê na portalu http://wiki.meteoritica.pl.
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Sołtmany – relacja z miejsca spadku

W niedzielê 1 maja 2011 roku od Andrzeja Pilskiego z Obserwatorium Astrono-
micznego we Fromborku dostaliœmy informacjê, ¿e pod Gi¿yckiem spad³ meteo-
ryt. Zdarzenie mia³o miejsce w sobotê 30 kwietnia ok. 6 rano. Andrzej Pilski
poprosi³ nas o pomoc i zapyta³, czy moglibyœmy tam pojechaæ. Do wieczora zwery-
fikowa³ informacjê i przys³a³ nam zdjêcie okazu. Nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci –
na Mazurach spad³ meteoryt.

W poniedzia³ek 2 maja pojechaliœmy najpierw do Fromborka do Andrzeja Pil-
skiego, aby ustaliæ szczegó³y. Mieliœmy: zebraæ wszystkie informacje, spisaæ relacje
œwiadków, zrobiæ dokumentacjê fotograficzn¹ miejsca, okazów i kupiæ próbki,
które pozwol¹ zbadaæ nowy polski meteoryt i go sklasyfikowaæ. Wa¿ne by³o rów-
nie¿ przygotowanie gruntu do zakupu okazu do zbiorów Muzeum we Fromborku.
Nasz¹ osob¹ kontaktow¹ w Gi¿ycku by³ Roman Rzepka, mi³oœnik meteorytów,
który powiadomi³ Andrzeja Pilskiego o spadku. 1 maja pan Rzepka z ¿on¹ jako
pierwsi byli na miejscu zdarzenia. Z racji, ¿e poznali ju¿ w³aœcicielkê gospodarstwa,
na które spad³ meteoryt, zarekomendowali nas. Pan Rzepka towarzyszy³ nam te¿
tego dnia w wyprawie do odleg³ych o 30 km od Gi¿ycka So³tman.

Meteoryt spad³ na terenie gospodarstwa agroturystycznego we wsi So³tmany na
jeden z budynków gospodarczych. Na miejscu zobaczyliœmy dziurê w dachu.
Wokó³ rozrzucone by³y fragmenty eternitu z dachu i wiele drzazg z desek. Obej-
rzeliœmy meteoryt i fragmenty, które w wyniku uderzenia o betonowy schodek od
niego odpad³y. Potem spisaliœmy relacjê, kupiliœmy próbki do badañ, niestety by³o
za póŸno na robienie zdjêæ. Rozmawialiœmy te¿ z w³aœcicielk¹ gospodarstwa Alfre-
d¹ Lewandowsk¹, jakie powinny byæ dalsze losy okazu – staliœmy na stanowisku,
¿e najw³aœciwszym rozwi¹zaniem by³oby, aby trafi³ do kolekcji instytucjonalnej.
Zosta³ kupiony ca³y materia³, oko³o 190 g, jaki zaoferowa³a na sprzeda¿ w³aœciciel-
ka. Kilka fragmentów od³o¿y³a, jak to okreœli³a „na pami¹tkê”, natomiast najwiêk-
szy fragment (main mass) (fot. 1) deklarowa³a sprzedaæ Andrzejowi Pilskiemu.
Nastêpnego dnia we wtorek wróciliœmy do So³tman, aby zrobiæ dokumentacjê
fotograficzn¹. Sfotografowaliœmy okaz, miejsce spadku, w asyœcie gospodarzy zro-
biliœmy rekonesans woko³o budynku gospodarczego, w który meteoryt uderzy³.
Niestety nic nie znaleŸliœmy.

Relacja Alfredy Lewandowskiej o spadku

30 kwietnia 2011
Wstajê zawsze o 6 rano, sama z siebie. Parzy³am kawê, zapali³am papierosa i otwo-
rzy³am okno, aby kuchni nie zasmrodziæ. Us³ysza³am coœ, ale nie wiedzia³am co.
Gwizd, jakby lecia³a bomba, potem by³ wielki huk. W³aœciwie d³ugi ³omot, jeden
³omot. Syn Marcin by³ w ³azience i pomimo zamkniêtych drzwi te¿ wszystko s³ysza³.
Wybiegliœmy z domu, Marcin dos³ownie w jednej skarpecie. Myœleliœmy, ¿e dom siê
wali (pañstwo Lewandowscy zmieniaj¹ w³aœnie pokrycie dachu – ciê¿ki eternit na
lekk¹ blachodachówkê). Patrzymy, wszystko stoi. W dachu szopy nad drzwiami by³a
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dziura. Wtedy zobaczyliœmy le¿¹cy przy szopie eternit i du¿y urwany kawa³ek wisz¹cy
na gwoŸdziu.

Marcin powiedzia³, ¿e mo¿e jakiœ ptak coœ upuœci³. Ja stwierdzi³am: co to musia³by
byæ za ptak? Patrzyliœmy w niebo, bo nad nami czêsto lataj¹ samoloty. Mo¿e któryœ coœ
zrzuci³? W tym momencie nie by³o samolotów. Niebo by³o bezchmurne, ale s³oñce jesz-
cze mocno nie œwieci³o.

Piêæ metrów od dziury, przy stercie desek le¿a³ czarny kamieñ. Podnios³am go. Czy
by³ ciep³y? Nie by³ zimny jak inny kamieñ. By³ inny, mo¿e trochê cieplejszy. Potrzy-
ma³am go i po³o¿y³am na ziemi. Mia³am go rzuciæ, ale jednak po³o¿y³am. Wróciliœmy
z Marcinem do domu. Spojrza³am na zegarek, by³a 6.06. Na podwórku byliœmy nie
d³u¿ej ni¿ 3 minuty.

Potem pojecha³am do córki Anity do Gi¿ycka. Od razu powiedzia³a: mamo, to
meteoryt. Wtedy przypomnia³am sobie, jak tydzieñ wczeœniej ogl¹da³am na Discovery
film o meteorytach z takim goœciem z d³ugimi w³osami (prawdopodobnie Robert
Haag). Wróciliœmy z córk¹ na miejsce. Fragmenty by³y rozrzucone na 4–5 metrów,
du¿y siê odbi³. Kawa³ki le¿a³y przy schodku pod dziur¹. Pozbieraliœmy je. Resztê ju¿
potem ziêæ z córk¹ doszukali. Wziêliœmy kamieñ do domu i siê nad nim g³owiliœmy.
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Fot. 1. Wygląd okazu 76 godzin po spadku. Jeszcze widać jasne wnętrze bez widocznych oznak wietrze-
nia, uszkodzenia na powierzchni są skutkiem wielokrotnych uderzeń okazu w przeszkody: eternit na
dachu, papa, deski, eternit zadaszenia, betonowy schodek, przelot (być może uderzenia) nad pobliską
stertą desek, upadek 4–5 metrów dalej na ziemię. Znalazcy przechowywali okaz owiniętey w chusteczki
higieniczne. Więcej fotografii na portalu http://wiki.meteoritica.pl.



Pani Alfreda z córk¹ Anit¹ i przysz³ym ziêciem chodzili jeszcze za obor¹ i szukali
kamieni, jednak nic nie znaleŸli. Okolica gospodarstwa jest s³abo zaludniona.
Wed³ug pani Alfredy (i innych domowników) nikt z okolicznych mieszkañców
z którymi rozmawiali, nie widzia³ spadku ani nie s³ysza³ dŸwiêków mu towa-
rzysz¹cych.

Poniewa¿ spadek mia³ miejsce po wschodzie S³oñca, kamery sieci bolidowych
ju¿ nie dzia³a³y, dlatego nie ma rejestracji fotograficznej lub video zjawiska bolidu.
Zarz¹d PTMet zwróci³ siê te¿ z zapytaniem do Si³ Powietrznych i s³u¿b meteorolo-
gicznych w Polsce czy radary wojskowe lub pogodowe nie zarejestrowa³y zjawiska.
Tu równie¿ takich danych nie ma.

Nasze spostrzeżenia dotyczące spadku

1.Opis dŸwiêkowy (jeden œwist, jeden huk, brak wybuchów) wskazuje na to, ¿e
spad³ jeden kamieñ. Nie by³o odg³osów œwiadcz¹cych o fragmentacji. Huk,
który s³ysza³ œwiadek by³ spowodowany prawdopodobnie fal¹ dŸwiêkow¹.

2.Okaz jest orientowany, po z³o¿eniu fragmentów wydawa³ siê kompletny.
Ma mocno zaoblony kszta³t, w ca³oœci jest pokryty skorup¹ obtopieniow¹
pierwszego rzêdu. Na powierzchni brak fragmentów pokrytych wtórn¹ sko-
rup¹ obtopieniow¹. Jeœli nawet nast¹pi³a fragmentacja, zasz³a ona bardzo
wysoko (fot. 1).

3.Dziura w dachu (w eternitowym pokryciu i grubych deskach) i œlad na beto-
nie, który pozostawi³ spadaj¹cy kamieñ, pozwoli³y orientacyjnie wyznaczyæ,
kierunek lotu i k¹t nachylenia do pionu. Lecia³ z pó³nocnego wschodu,
2–3 stopni odchylony od pionu. Meteoryt wybi³ idealn¹ dziurê w grubej
desce (nie po³ama³ jej) (fot. 2, 3 i 4). Œwiadczy to o tym, ¿e mia³ ogromn¹
prêdkoœæ.

Poniewa¿ meteoryt zosta³ wyhamowany w atmosferze, zapewne zmieni³ siê
pierwotny k¹t lotu, wiêc nie jest to k¹t z jakim wszed³ on w atmosferê.
W oszacowaniu kierunku lotu nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e uderzenie
w deski dachu mog³o zmieniæ zarówno k¹t, jak i kierunek (rykoszet), wiêc
zmierzony kierunek nale¿y traktowaæ jako prawdopodobny. Trzeba te¿ uwz-
glêdniæ wp³yw wiatru na kierunek lotu meteorytu. Zak³adaj¹c spadek swo-
bodny w atmosferze i przyjmuj¹c prosty model, ¿e meteoryt to kula o gêsto-
œci 3,35 g/cm3 (œrednia gêstoœæ chondrytu) i masie 1 kg oraz wspó³czynniku
oporu 0,45 spadaj¹ca w polu grawitacyjnym – musia³ on spadaæ z prêdkoœci¹
co najmniej 82 m/s (ok. 295 km/h).

4.Masa g³ówna okazu wynosi ok. 813 g, TKW ok. 1066 g. Wagê wiêkszoœci
mniejszych okazów poda³a w³aœcicielka. Czêœæ fragmentów nie by³a zatem
przez nas wa¿ona. Kilka fragmentów by³o zawiniêtych w chusteczki higieni-
czne, które zostawi³a „na pami¹tkê”, „dla córki”... Byæ mo¿e jakieœ od³amki
znajdowa³y siê pod deskami u³o¿onymi wzd³u¿ szopy (fot. 5). Masa g³ówna
i czêœæ fragmentów zosta³a wa¿ona na elektronicznej wadze kuchennej o po-
dzia³ce co 1 g (nie mieliœmy wagi laboratoryjnej). Weryfikuj¹c póŸniej
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Fot. 2. Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą. Okaz został sfotografowany w miejs-
cu, w które uderzył i częściowo się rozpadł oraz z wielkim impetem uderzył około 4-5 metrów dalej. Nad
okazem na malowaniu schodka widać jasny ślad po otarciu się spadającego meteorytu. Więcej fotografii
na portalu http://wiki.meteoritica.pl.

Fot. 3. Przeszkody jakie napotkał spadający meteoryt i szkody jakie wyrządził. Dziura w deskach dachu
i rozbity arkusz eternitu z zadaszenia szopy.



dostêpne informacje o wagach poszczególnych fragmentów ca³kowita masa
meteorytu wynosi³a ok. 1066 g.

5.Godzina spadku: godzinê 6.06 poda³ Andrzej S. Pilski w pierwszej informacji
o zdarzeniu. Wed³ug relacji Alfredy Lewandowskiej wstaje ona o godz. 6.00.
Po powrocie do domu stwierdzi³a, ¿e jest godzina 6:06, a wg jej s³ów, byli
z synem na podwórku oko³o 3 minuty. Nale¿y wiêc przyj¹æ za moment
spadku godzinê 06.03.

6.Meteoryt wygl¹da jak chondryt zwyczajny. Ma dobrze wykszta³con¹ skorupê
o naturze chondrytowej, bardzo jasne wnêtrze z widocznymi ma³ymi ziar-
nami metalu i ma³¹ iloœci¹ troilitu. Na prze³amach praktycznie nie widaæ
chondr.

7.Naszym zdaniem spad³ pojedynczy okaz. Gospodarstwo le¿y na cyplu nad
Jeziorem Wydmiñskim. Za obor¹ znajduje siê podmok³y, grz¹ski teren. Naj-
bli¿sza okolica miejsca spadku nie sprzyja poszukiwaniom. Z powodu re-
montu dachu na domu, na podwórku znajdowa³o siê mnóstwo kawa³ków
eternitu, desek, itp. Znacznie utrudnia³o to poszukiwanie ma³ych fragmen-
tów (fot. 5).

Dokumentacja i przekazanie próbek

We wtorek 3 maja 2011 roku ju¿ w domu sfotografowaliœmy okazy. Spisaliœmy
te¿ na gor¹co relacjê. Wieczorem na portal poœwiêcony polskim meteorytom
http://wiki.meteoritica.pl trafi³y pierwsze informacje. Spakowaliœmy pierwsz¹ par-
tiê próbek i wys³aliœmy kurierem do profesora Tadeusza Przylibskiego do Wroc³a-
wia. Stamt¹d pojecha³y do Marcina Cima³y, gdzie zosta³y pociête i przygotowane
do badañ. Jednoczeœnie profesor szuka³ oœrodka w Europie, który przeprowadzi³by
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Fot. 4. Próba wyznaczenia kierunku lotu meteorytu. Budynki gospodarcze stoją w linii południowy wschód
– północny zachód.



badania izotopów krótko¿yciowych. Profesorowi uda³o siê porozumieæ z oœrod-
kiem Laboratori Nazionali del Gran Sasso z W³och, a badaniami mia³ zaj¹æ siê dr
Matthias Laubenstein. Warunek by³ jeden – okaz musia³ tam dotrzeæ do œrody
11 maja, poniewa¿ badanie powinno byæ przeprowadzone nie póŸniej ni¿ 2 tygod-
nie od spadku. Przesy³ka dotar³a do W³och w œrodê o 16.00. W poniedzia³ek prze-
kazaliœmy kolejn¹ próbkê profesorowi Markowi Lewandowskiemu, który zabra³ j¹
do Krakowa. Odbywa³o siê tam seminarium, w którym uczestniczy³ profesor
Pierre Rochette. Profesor zrobi³ pomiary podatnoœci magnetycznej (magnetic sucep-
tibility) meteorytu.

Wstępne badania i wynik

Do zbadania kupionych próbek zawi¹za³ siê zespó³ naukowców z kilku polskich
oœrodków badawczych (Politechnika Wroc³awska, Uniwersytet Œl¹ski, Muzeum
we Fromborku): prof. £ukasz Karwowski, prof. Ryszard Kryza, prof. Jerzy Woj-
ciech Mietelski, prof. Tadeusz Przylibski, dr Tomasz Jakubowski, mgr Andrzej S.
Pilski, mgr Katarzyna £uszczek. Do wspó³pracy i przeprowadzenia czêœci analiz
zosta³o w³¹czonych równie¿ kilka osób z oœrodków zagranicznych.

Zawarte tu informacje pochodz¹ od osób badaj¹cych meteoryt i przekazane
zosta³y nam w prywatnej korespondencji. Czêœæ przytoczonych tu wyników i opi-
nii mog³a ulec zmianie w trakcie dalszych dok³adniejszych badañ i analiz.

Ca³y zakupiony materia³2 zosta³ przeznaczony na badania i analizy. Oko³o
40 gram fragmentów przekazaliœmy prof. Tadeuszowi Przylibskiemu, fragment
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Fot. 5. Dziura w dachu i miejsce znalezienia masy głównej.

2 Kupiono fragmenty, oko³o 190 gram, które zaoferowa³a na sprzeda¿ pani Alfreda. Kupiony
materia³, zgodnie z ustaleniami, po badaniach zosta³ rozdysponowany nieodp³atnie do du¿ych ko-
lekcji muzealno-badawczych i prywatnych.



150 g zosta³ wys³any do laboratorium we W³oszech. Na pocz¹tku zosta³ równie¿
wykonany opis makroskopowy okazów (K. £uszczek i T. Jakubowski) (fot. 6).

Z inicjatywy prof. Marka Lewandowskiego przekazaliœmy mu na pocz¹tku maja
fragment, na którym podczas seminarium w siedzibie ING PAN 12 maja
w Krakowie zosta³y dokonane badania w³asnoœci magnetycznych meteorytu
So³tmany (Rochette i in. 2003)3. Pomiary za pomoc¹ aparatu SM30 wykona³
prof. Pierre Rochette (z CEREGE, Aix-an-Provence, Francja). Zmierzone wielko-
œci podatnoœci magnetycznej (magnetic suceptibility, wielkoœæ proporcjonalna do
zawartoœci minera³ów magnetycznie czynnych) potwierdzi³y typ meteorytu – L
(log kappa = 4.71) (rys. 1). Drugi parametr anizotropia podatnoœci magnetycz-
nej, wielkoœæ charakteryzuj¹ca stopieñ deformacji wewnêtrznej próbki da³ wynik
ogólnie niewielka, co nale¿y interpretowaæ – chondryt o stopniu zszokowania
S1/S2 – ma³o zszokowany (na co wczeœniej zwraca³ ju¿ uwagê prof. £. Karwowski).

Interpretacja prof. Marka Lewandowskiego, jak¹ nam zakomunikowa³ w e-ma-
ilu (fragment):

Chondryt o niewielkiej iloœci minera³ów magnetycznych, z niewielkim stopniem
deformacji wewnêtrznej (nie doœwiadczy³ kolizji z innym cia³em przestrzeni miêdzy-
planetarnej). Wygl¹da wiêc na to, ¿e po rozpadzie cia³a macierzystego, pierwszym
i ostatnim (póki co) miejscem jego spotkania by³a Ziemia.

Czêœæ materia³u zosta³a pociêta w celu przygotowania go do badañ (ciêcie
wykona³ Marcin Cima³a, który dysponuje odpowiednim sprzêtem i doœwiadcze-
niem). P³ytki cienkie (TS, thin slice) zosta³y wykonane na Wydziale Geologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, a nastêpnie zosta³y na nich przeprowadzone analizy
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Fot. 6. Część fragmentów przekazanych do badań (fot. Tomasz Jakubowski).

3 Badania w³asnoœci magnetycznych s¹ nie niszcz¹ce i fragment trafi³ póŸniej do prof. Przylibskiego
do Wroc³awia i pos³u¿y³ innym badaniom.



mikroskopowe i mikrosondowe w celu okreœlenia sk³adu poszczególnych mine-
ra³ów. Analizy na mikrosondzie w Warszawie w po³owie maja 2011 roku przepro-
wadzi³ prof. £. Karwowski.

Po badaniach na mikrosondzie profesor £ukasz Karwowski z ca³¹ pewnoœci¹
stwierdzi³, ¿e jest to chondryt typu L. Przeprowadzone pomiary zawartoœci faja-
litu (Fa) da³y wynik oko³o 25,6, natomiast ferrosilitu (Fs) ok. 21,9 (Fredriksson
i in. 1964). Wskazuje to na „mocn¹” L-kê (rys. 2). Typ petrograficzny 6, stopieñ
zszokowania ma³y S2.

Poza badaniami fazy krzemianowej, badano fazê metaliczn¹, siarczkow¹ i inne
akcesoryczne minera³y. Wœród fazy metalicznej stwierdzono m.in. kamacyt, taenit
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Rys. 1. Wykres wartości podatności magnetycznej dla meteorytów i wybranych skał ziemskich i jej war-
tość dla meteorytu Sołtmany (zmodyf. Rochette i in. 2003).

Rys. 2. Meteoryt Sołtmany na wykresie zawartości fajalitu (Fa) w oliwinach vs zawartość ferrosilitu (Fs)
w ortopiroksenach w zrównoważonych chondrytach zwyczajnych (zmodyf. Fredriksson i in. 1964).



(Fe-Ni) i niewiele tetrataenitu (FeNi). Najwiêkszym zaskoczeniem by³a wyj¹tkowo
du¿a zawartoœæ plessytu, który jest bardzo rzadki w chondrytach zwyczajnych.

Analizowano ziarna apatytu, chromitu, kamacytu, millerytu, miedzi rodzimej,
oliwinu, piroksenów, taenitu, troilitu. W skorupie obtopieniowej i p³ytko pod ni¹
analizowano m.in. spinele, które wykrystalizowa³y w postaci piêknych dendrycz-
nych struktur.

P³ytki cienkie by³y badane w mikroskopie optycznym m.in. w celu okreœlenia
stopnia zszokowania oraz sk³adu i budowy chondr meteorytu. Potem pos³u¿y³y do
badañ sk³adu mineralnego poszczególnych faz w mikroskopie elektronowym. Ba-
dania prowadzi³ prof. £ukasz Karwowski. Ju¿ wtedy zwróci³ on uwagê na to, ¿e
w meteorycie jest ma³o chondr, s¹ one niekompletne i s³abo zarysowane. Ziarna
troilitu s¹ ma³e i rozproszone. Zauwa¿y³ równie¿ ziarna miedzi, co póŸniej po-
twierdzi³o siê w badaniach iloœciowych.

Opis prof. £ukasza Karwowskiego, jaki nam przes³a³ w e-mailach po badaniach
(przeredagowane przez autorów):

So³tmany to chondryt typu L. Stosunki zawartoœci ferrosilitu w piroksenie do faja-
litu w oliwinie wskazuj¹ praktycznie na pole L (rys. 3). Badania by³y zrobione tak dla
piroksenów i oliwinów z reliktów chondr, jak i poza obszarem chondr. S¹ praktycznie
jednakowe. Typ petrograficzny moim zdaniem pomiêdzy 5 a 6.

Meteoryt, moim zdaniem, jest dziwny. Zawiera miedŸ rodzim¹ (pierwszy raz widzê
miedŸ w chondrycie L). Stosunkowo du¿o fazy metalicznej i rozproszonego troilitu.
Iloœæ reliktów chondr lub chondr jest stosunkowo niewielka. Przewa¿aj¹ chondry oliwi-
nowo-piroksenowe. Obok tego wystêpuj¹ diopsydy. Ponadto w meteorycie jest stosun-
kowo du¿o fazy taenitowej o specyficznej budowie (nikiel nierównomiernie rozmiesz-
czony). Czêste s¹ plessyty, w których w fazie kamacytowej jest stosunkowo ma³o niklu
rzêdu 2,9%. W fazie taenitowej tkwi miedŸ. Nie jest jej du¿o i s¹ to ma³e ziarna na
tyle drobne, ¿e analizy wskazuj¹ na domieszki ¿elaza i niklu. Jest te¿ faza tetrataeni-
towa – niewiele, ale jest. Poza faz¹ metaliczn¹ obecny jest troilit (FeS). Nie wystêpuje
w wiêkszych wyraŸnych skupieniach, jak w innych L-kach. Jest stosunkowo czysty. Nie
stwierdzi³em wykrywalnych domieszek. Poza tym wystêpuje spêkany chromit (dosyæ
liczny) i spêkany apatyt chlorowy. Chromit czasem tworzy wydzielenia kroplowe
w skaleniu. Poza apatytem jest te¿ stosunkowo rzadki minera³, który poda³em wczoraj

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 3, 2012

Beata WOŹNIAK, Marek WOŹNIAK 149

Rys. 3. Skład oliwinu (a) i piroksenu (b) – surowe dane z mikrosondy (dane: Łukasz Karwowski).



jako merrillit (Ca18Na2Mg2(PO4)14). Niestety nie bardzo pasuje. Mo¿e to dziwny apa-
tyt z fluorem i grupami OH zawieraj¹cy po oko³o 2,0% wag. tlenku Na i Mg.

Teraz krzemiany – skaleñ normalny – Na-Ca z domieszk¹ K. Oko³o 10% anortytu
i 5% ortoklazu. Czyli rzêdu 85%Ab; 5%Or; 10%An. Pirokseny – dwa pirokseny
jeden typu hiperstenu sensu meteorytowego, drugi typu diopsydu. Podobne sk³ady piro-
ksenów w reliktach chondr jak i w czêœci pozbawionej œladów chondr. Nie zauwa¿y³em
zbliŸniaczeñ albitowych (mo¿e po œcienieniu szlifu bêd¹ widoczne). W skaleniu oko³o
5% ortoklazu i 10% cz¹steczki anortytowej – reszta albit.

Skorupa obtopieniowa bardzo ³adna. W znacznej czêœci obecne spinele dendrytowe,
ale o niskiej zawartoœci Ni, rzadkie ziarna millerytu (NiS) s¹ te¿ partie skorupy
ca³kowicie zeszklone – raczej takie, które nie zd¹¿y³y zrekrystalizowaæ – to najbardziej
zewnêtrzne. Sk³ad zbli¿ony do piroksenu (fot. 7).

Czêœæ fragmentów (kilkanaœcie gram) zosta³a sproszkowana na Politechnice
Wroc³awskiej i wys³ana do laboratorium w Kanadzie do analizy chemicznej bulk
composition; badania zosta³y przeprowadzone na spektrometrze mas (ICP MS).
Badania te mia³y na celu okreœlenie sk³adu pierwiastkowego meteorytu.4
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Fot. 7. Na małym powiększeniu – skorupa. Ogólny widok zmian termicznych. Doskonale widoczna sko-
rupa z pęcherzykami gazu, wewnątrz bardzo drobne spinele – raczej magnetyt z niklem, a nie trevoryt.
Trochę za małe do analizy i nakłada się wiele składników skorupy krzemianowej (można to rozstrzygnąć
techniką mössbauerowską). Nad skorupą szklista silnie przegrzana strefa. Wyżej tzw. strefa czarnych
żyłek (czarne w świetle widzialnym, tu białe) – wypełnienie bardzo zróżnicowane, głównie kamacyt, taenit
i siarczek żelaza czasem z domieszką Ni (fot. Łukasz Karwowski).

4 Do czasu ukoñczenia artyku³u nie znamy wyników tych badañ.



Przed 11 maja 2011 roku przygotowaliœmy i wys³aliœmy najwiêkszy z kupionych
fragmentów do nieniszcz¹cych badañ izotopów krótko¿yciowych do laboratorium
we W³oszech. Badania przeprowadzi³ dr Matthias Laubenstein z oœrodkiem Labo-
ratori Nazionali del Gran Sasso z W³och5. Badania izotopów krótko¿yciowych
pozwalaj¹ okreœliæ parametr CER age (cosmic-ray exposure age) czyli jak d³ugo
meteoroid przebywa³ w kosmosie oraz poœrednio, jak du¿a mog³a byæ jego wiel-
koœæ przed wejœciem w ziemsk¹ atmosferê. CER to dok³adnie czas jaki up³yn¹³ od
oddzielenia siê meteoroidu od cia³a macierzystego do momentu spadku jako mete-
oryt. W przestrzeni kosmicznej meteoroid by³ bombardowany przez promieniowa-
nie kosmiczne, badaj¹c wytworzone radioizotopy (3He, 21Ne i 38Ar) i proporcje
izotopów stabilnych mo¿na oszacowaæ czas ekspozycji6. Typowe czasy ekspozycji
to 1–100 mln lat, s¹ one ró¿ne dla ró¿nych typów meteorytów. Ile on wynosi
w przypadku So³tman? Nie wiemy.7

W tym czasie uczestniczyliœmy w przygotowaniu abstraktu i plakatu na maj¹cy
siê odbyæ w po³owie roku 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society w Gre-
enwich w Londynie, na który wybiera³ siê Andrzej S. Pilski. Tak rzadkie wydarze-
nie, jak spadek meteorytu, wywo³ywa³o wówczas równie¿ wiele emocji i ró¿nych
dociekañ. Andrzej Pilski zasugerowa³ m.in., ¿e byæ mo¿e meteoryt So³tmany nale-
¿y do tego samego strumienia (stream) meteoroidów co niedawny spadek na
S³owenii Jesenice? Zbli¿ona data spadku, 9 kwietnia 2009 r., typ L6, ma³y stopieñ
szokowy, równie¿ spadek niemal pionowy, znaleziono 3 okazy o ³¹cznej masie
3,67 kg.

4 czerwca 2011 roku Andrzej S. Pilski zg³osi³ meteoryt So³tmany do miêdzynaro-
dowego rejestru meteorytów Meteoritical Bulletin, a ju¿ 18 lipca tego roku zosta³
on oficjalnie zarejestrowany jako 21 polski meteoryt.

Dalsze losy fragmentów meteorytu

Po kilku tygodniach wróci³ do nas najwiêkszy fragment meteorytu (o losach pozo-
sta³ych próbek decydowa³ prof. Przylibski). Przed piknikiem meteorytowym
w Dziêgielowie pociêliœmy u Marcina Cima³y najwiêkszy fragment i podarowaliœmy
kilku najwiêkszym placówkom muzealno-badawczym w Polsce i za granic¹, które
nie mia³y okazji i mo¿liwoœci zakupu fragmentów do swoich kolekcji (tab. 1).

Przekazaliœmy równie¿ fragmenty meteorytu do zbiorów prywatnych w kraju
i za granic¹.

W momencie zakoñczenia wszystkich badañ i opublikowania wyników do-
wiemy siê wiêcej, o wyj¹tkowym goœciu z kosmosu, który do nas zawita³. Tu nasza
rola kronikarzy wydarzeñ zesz³a na dalszy plan. Meteoryt trafi³ w rêce specjalistów
i rozpocz¹³ nastêpny etap swojej historii – etap ziemski.
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5 W tym oœrodku by³ równie¿ badany meteoryt Jesenice.
6 Wiek meteoroidu mo¿na równie¿ wyznaczaæ obserwuj¹c mikro kanaliki powsta³e w skale/mine-
rale w wyniku bombardowania szybkimi j¹drami atomowymi.
7 Do czasu ukoñczenia artyku³u nie poznaliœmy wyników tych badañ, które trwa³y dwa tygodnie.



Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom i instytucjom, które nam
pomog³y. Szczególne podziêkowania sk³adamy Andrzejowi S. Pilskiemu oraz Ro-
manowi Rzepce i jego ¿onie Annie.
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Tabela 1. Wykaz placówek muzealnych, którym przekazaliśmy fragmenty meteorytu Sołtmany (źródło:
wiki.meteoritica.pl).

Kolekcja waga (g)

Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 3,46

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1,56

Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu

4,00

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 4,03

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze 1,35

The Natural History Museum w Londynie, Wielka Brytania 3,51

American Museum of Natural History w Nowym Jorku, USA 2,79

Naturhistorisches Museum w Wiedniu, Austria 3,36

Museum für Naturkunde w Berlinie, Niemcy 3,72

W wyniku nieporozumienia i błędnej informacji nie przekazaliśmy fragmentu do OPiOA w Olsztynie, jak wcześniej
planowaliśmy. Gdy dowiedzieliśmy się o oświadczeniu dyr. Jacka Szubiakowskiego w Gazecie Olsztyńskiej, że
Planetarium kupuje 10 g okaz do zbiorów, wykreśliliśmy tę placówkę z listy.




