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Pożegnanie kraterów Morasko

The farewell of the Morasko Craters idea
„To co ukryte w koñcu dostrzegamy.
Aby zauwa¿yæ to, co oczywiste,
trzeba trochê wiêcej czasu.”

Edward R. Murrow

„By³ on kszta³tu pod³ugowatego, pokryty otoczk¹ opalenizny i piezogliptami…”
„S¹ one tak¿e pokryte otoczk¹ i piezogliptami, oraz zawieraj¹ doœæ du¿o rdzy”
(Pokrzywnicki 1955). W tej¿e pracy zasugerowano jednorodnoœæ meteorytu
Morasko z domniemanym Oborniki.

Rok póŸniej w 1956 r. (Pokrzywnicki 1964) po wizji lokalnej w Morasku,
Pokrzywnicki ³¹czy powy¿sz¹ koncepcjê z istniej¹cymi kocio³kami eworsyjnymi
twierdz¹c, ¿e s¹ to kratery. Powsta³a elegancka wizja spadku meteorytu Morasko,
która ukierunkowa³a badania na nastêpne lata, marginalizuj¹c jednoczeœnie dane
mog¹ce inaczej wyjaœniæ t¹ zagadkê.
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Fot. 1. Pierwszy znaleziony w 1914 r. okaz ze śladami uderzeń kilofa (takie mieli wówczas detektory do
poszukiwań meteorytów), jak widać ładnie zachowane.



Jedynym bezsprzecznym faktem s¹ meteoryty. Pochodzenie „kraterów” (Dziê-
czkowski i Korpikiewicz 1979) mo¿na równie dobrze przypisaæ ostatniemu zlodo-
waceniu, niestety obecnie meteoryt Oborniki jest tylko bytem hipotetycznym.

W trakcie dwuletniego programu poszukiwañ w „Rezerwacie” (zezwolenie
SR III – 2.6630-89/04/05) i poza nim, spotka³em siê z wieloma daj¹cymi do
myœlenia anomaliami magnetycznymi i innymi ciekawymi przypadkami, np. poci-
skami lub od³amkami wbitymi w pnie œciêtych drzew, takich przypadków mia³em
kilkadziesi¹t. Wiêkszoœæ od razu mo¿na by³o zdyskwalifikowaæ, jednak niektóre
by³y na tyle ciekawe, ¿e zabiera³em je do sprawdzenia.

17 wrzeœnia 2006 r. znalaz³em w korzeniu spróchnia³ego drzewa najwiêkszy
okaz z dotychczas znalezionych, wyró¿nia³ siê jeszcze otulin¹ z³o¿on¹ z piasku spo-
jonego ¿ywic¹.

W trakcie niewdziêcznej pracy (kilka tysiêcy potencjalnych meteorytów) jak¹
jest analizowanie zebranego materia³u, zosta³em zelektryzowany pozytywnym
wynikiem na nikiel tego okazu. Testowanie siarczanem miedzi (CuSO4) czy te¿
dimetyloglioksymem (C4H8N2O2) jest proste i szybkie, lecz niestety zawodne, wiêc
w dalszym ci¹gu by³y niewielkie w¹tpliwoœci.

Okaz wraz z otulin¹ wa¿y³ 127,5 g. Metal by³o widaæ na bardzo ma³ej powierz-
chni, nie chcia³em jej usuwaæ przypuszczaj¹c, ¿e byæ mo¿e przyda siê do jakichœ
badañ. By³ wiêc problem ze zrobieniem okienka, s³u¿¹cego do wytrawienia i uzys-
kania 100% pewnoœci jego kosmicznego pochodzenia.

Na szczêœcie, ju¿ na niewielkim okienku, w trakcie wytrawiania, ukaza³o siê pole
rhabdytu, w¹tpliwoœci prys³y, emocje siêgnê³y zenitu. Okaz zosta³ znaleziony w ko-
rzeniu silnie spróchnia³ego œciêtego drzewa. Od utworzenia rezerwatu w 1976 r.
nie by³ przeprowadzany zr¹b, wiêc ów pieñ, mia³ co najmniej 30 lat. Po jakimœ
czasie zosta³ ods³oniêty przez dziki i tak ju¿ pozosta³.
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Fot. 2. Okaz znaleziony w korzeniu przed oczyszczeniem, z warstwą piasku spojonego żywicą.



Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e okaz nie zosta³ odnaleziony powiedzmy dwadzieœcia lat
wczeœniej, jak¿e piêknie by³oby wszystko zachowane. Choæ z drugiej strony trzeba
siê cieszyæ, gdyby poszukiwania wykonywano kilka lat póŸniej, okaz le¿a³by w ku-
pie próchna i ca³a informacja dos³ownie rozsypa³aby siê w proch.

Opis okazu: waga przed oczyszczeniem 127,5 g po 72,5 g, 47�34�17 mm –
wielkoœæ samego meteorytu, gruboœæ otuliny sk³adaj¹cej siê przewa¿nie z piasku
i ¿ywicy 4–15 mm, gruboœæ rdzy 1,5 do 3 mm.

Widaæ wyraŸnie poszarpane brzegi œwiadcz¹ce, ¿e nie jest to indywidualny okaz,
lecz powsta³y podczas fragmentacji wiêkszego obiektu na niewielkiej wysokoœci.
Nie widaæ ¿adnych œladów sklepania, ani wg³êbieñ po u¿yciu pobijaka, które
powinny siê zachowaæ podobnie jak na okazie z fot. 1.

W trakcie podejmowania okazu z karpiny, by³ on w dalszym ci¹gu, pomimo
czêœciowego rozk³adu korzenia, œciœle otoczony tkank¹ drewna oraz przyklejony do
niego ¿ywic¹ i to na tyle mocno, ¿e musia³em u¿yæ saperki jako dŸwigni, by go
odspoiæ od niego.

Rekonstruuj¹c zdarzenia i zak³adaj¹c, ¿e jest to okaz indywidualny, twierdzê, i¿
poprzednie wyznaczenia kierunku dolotu meteorytu jest b³êdne. Pieñ drzewa zas-
³ania³ w ca³oœci obecne przyjmowany kierunek spadku. Eksplozja/fragmentacja
znacznie utrudnia znalezienie kierunku, sk¹d cia³o macierzyste nadlecia³o. S¹dz¹c
z usytuowania kana³u przebicia korzenia mo¿na stwierdziæ, ¿e fragment znaleziony
w korzeniu, ostatni etap podró¿y w atmosferze, pokona³ spadaj¹c pionowo.

Jak ju¿ wspomnia³em, samo znalezienie okazu w korzeniu nie by³o zbyt ekscy-
tuj¹cym wydarzeniem, sta³o siê nim po analizach potwierdzaj¹cych jego pozaziem-
skie pochodzenie. Sytuacja by³a oczywista, jeœli potwierdzê wbicie okazu podczas
spadku – obecnie uznawana koncepcja zdarzeñ w okolicach Moraska traci sens.

Pierwszy etap nie nastrêcza³ ¿adnych k³opotów, przekrój korzenia ukazuje prze-
rwane s³oje przyrostów rocznych, wiêc nast¹pi³o wbicie, a nie obroœniêcie. Skoro
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Fot. 3. Zdjęcie spróchniałego pniaka, kompas pokazuje północ (góra).



tak, trzeba odpowiedzieæ na pytanie, czy przerwanie s³ojów jest nastêpstwem spad-
ku, czy mo¿e dzia³alnoœæ cz³owieka jest przyczyn¹.

Zak³adaj¹c oddzielenie siê od wiêkszego cia³a, w trakcie ostatniego podzia³u,
mo¿na oczekiwaæ wysokiej temperatury panuj¹cej w zewnêtrznej warstwie tego
malutkiego okazu, która mog³a spowodowaæ niewielkie zwêglenie, osmalenie tkan-
ki korzenia. Nie spodziewa³em siê du¿ego efektu, pamiêtaj¹c, ¿e w trakcie spadku
Sikhote-Alin, wiele okazów by³o wbitych w pnie drzew, jednak¿e, ¿adnych donie-
sieñ o zwêgleniu tych¿e nie by³o, wiêc albo nie istnia³y, albo by³y tak niewielkie, ¿e
ich nie zauwa¿ono.
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Fot. 4, 5, 6. Rekonstrukcja położenia meteorytu w korzeniu, okaz po oczyszczeniu.



Niestety, po zu¿yciu prawie ca³ej próbki materia³u, nie uda³o siê jednoznacznie
stwierdziæ istnienia zwêglonej tkanki.

Kiedy subtelne metody zawiod³y, postanowi³em przeprowadziæ eksperymenty
sprawdzaj¹ce, jak wygl¹da³oby wbicie podobnego obiektu w korzeñ modrzewia.
W pobliskim lesie by³ w³aœnie przeprowadzany zr¹b, wiêc materia³u badawczego
mia³em pod dostatkiem.

Erzacem meteorytów by³y fragmenty bomb i pocisków (w czasie drugiej wojny
w mojej okolicy sta³ d³u¿szy czas front, znalezienie od³amka nie stanowi ¿adnego
problemu), ju¿ pierwsza próba wbicia w korzeñ od³amka pocisku uœwiadomi³a mi,
¿e wbrew pozorom nie jest to trywialna czynnoœæ, wprost odwrotnie, nale¿y siê
nieŸle przy³o¿yæ, by coœ z tego wysz³o. Dodatkowo efekty zniszczenia tkanki korze-
nia s¹ diametralnie ró¿ne od zaobserwowanego na pierwowzorze. Pamiêtaæ nale¿y,
i¿ górna czêœæ meteorytu zag³êbi³a siê co najmniej 1 cm poni¿ej górnej czêœæ ko-
rzenia.
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Fot. 7. Zdjęcie przekroju korzenia, widać przerwane słoje.

Fot. 8, 9. Młotek 1800 g meteorytów odłamek bomby na korzeniu modrzewia przed eksperymentem
wbijania.



I o dziwo od³amek ¿elaza zosta³ w trakcie tej czynnoœci znacznie sklepany, nie
u¿y³em ju¿ wiêc pobijaka, ró¿nica by³a zbyt du¿a, testowanie wszystkich mo¿liwo-
œci straci³o sens. Nie chcia³em te¿ ca³kowicie zniszczyæ korzenia, co mam nadziejê
widaæ na zdjêciach.

W tym czasie mia³em ju¿ wszystkie kawa³ki korzenia oraz okaz. Wykona³em po
raz kolejny rekonstrukcjê, w jej wyniku uœwiadomi³em sobie, ¿e wciœniêcie okazu
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Fot. 10. Przekrój korzenia po wbijaniu, duży obszar zniszczonej tkanki.

Fot. 11. Zdjęcie koła, powszechnie używanego środka transportu w tamtych czasach.



przez wóz ¿elazny obci¹¿ony np. glin¹ z pobliskiej glinianki jest niemo¿liwe. Okaz
by³ wbity tu¿ przy pniu, a konstrukcja takiego ko³a wysuwa³a piastê kilkanaœcie cm
poza brzeg ko³a, co wyklucza mo¿liwoœæ najechania nim na okaz. Dodatkowo
kszta³t i usytuowanie okazu w korzeniu równie¿ zaprzecza takiej mo¿liwoœci.

Na fotografiach 10, 12, 13 widaæ znaczne obszary zmia¿d¿onej tkanki,
powstaj¹cej w trakcie powolnego wbijania m³otkiem oraz w trakcie szybkiego wbi-
jania pocisku o³owianego, który na skutek oporu zacz¹³ siê deformowaæ.

Ca³y meteoryt by³ otoczony piaskiem, spojonym g³ównie ¿ywic¹ oraz czêœciowo
produktami korozji okazu.
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Fot. 12. Drzewo po wbiciu pocisku ołowianego z prędkością ~400 m/s – duże zniszczenie tkanki drewna.

Fot. 13. Przekrój drzewa z poprzedniego zdjęcia.



Bior¹c wszystkie powy¿sze fakty, mo¿na zrekonstruowaæ zdarzenie w nastê-
puj¹cy sposób. Wiêkszy okaz eksploduje na niewielkiej wysokoœci ponad Ziemi¹.
Jeden z ma³ych od³amków poruszaj¹cych siê pionowo w dó³, z prêdkoœci¹ przekra-
czaj¹c¹ 1 km/s, przechodzi przez kilkucentymetrow¹ warstwê gleby, która go oble-
pia i trafia w korzeñ, wchodz¹c w niego na g³êbokoœæ oko³o 10 cm, zasysaj¹c za
sob¹ glebê i trociny, kana³ dolotowy zostaje wiêc zaczopowany. Rozpoczyna siê
proces zalewania ¿ywic¹ powsta³ego zranienia, a nastêpnie zarastanie otworu dolo-
towego. Po jakimœ czasie okaz zostaje prawie ca³kowicie odciêty od otoczenia s³oja-
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Fot. 14. Otwór wejściowy pocisku z płaszczem, 850 m/s.

Fot. 15. Przekrój pnia z fot. 14, widać różne etapy przelotu pocisku w drzewie, bardzo podobne do efek-
tów zaobserwowanych w korzeniu, czyli niewielki otwór wejściowy (A), niewielki obszar zgniecenie tkanki
drewna wokół toru przelotu. Jest ona w znacznej części jakby odcięta a nie miażdżona jak w przypadku
powolnego wbijania. Następnie mamy fragment toru przelotu (B), w którym nastąpiło poszerzenie
oddziaływania fali uderzeniowej charakteryzujące się większym obszarem zmiażdżonej tkanki. Później
pojawia się już normalny tor lotu pocisku wypełniony fragmentami tkankami drewna (C).



mi przyrostów rocznych i praktycznie zachodzi tylko powolna korozja, co mo¿e
œwiadczyæ o braku skorupy obtopieniowej, czyli warstwy izoluj¹cej. Znajdywane s¹
przecie¿ okazy z ca³kiem przyzwoit¹ skorup¹.

Z przeprowadzonych eksperymentów wbijania gor¹cych (~400 stopni) od³am-
ków w korzeñ wynika, ¿e przypieczenie nastêpowa³o w jeszcze mniejszym stopniu
ni¿ zak³ada³em: i jeœli w ogóle wyst¹pi³o w przypadku meteorytu, to próbki do
badañ pobierano z niew³aœciwych miejsc. Kilku milimetrowa warstwa gleby skute-
cznie izolowa³a temperaturê. Zwêglone drewno mo¿e znajdowaæ siê tylko w war-
stwie skorodowanego meteorytu, jest wiêc jeszcze nadzieja jego znalezienia.
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Fot. 16. Pocisk, który utkwił w drzewie jest od przodu również zaczopowany częściowo zmiażdżoną
tkanką drzewną, a częściowo zwiniętymi fragmentami słojów. Podobny efekt częściowo widać również
w korzeniu z meteorytem. Jak widać tor przelotu pocisku wypełniony jest przemieloną tkanką drzewa,
przez którą przelatywał.

Fot. 17. Pokazuje uszkodzenia drzewa po wbiciu odłamka, zapewne granatu moździerzowego z okresu
II wojny światowej.



Wnioski

Wbrew temu, co siê pisze, nie zrobiono porz¹dnej kwerendy, uwa¿am, ¿e s¹ bar-
dzo du¿e szanse znalezienia dokumentów potwierdzaj¹cych wspó³czesny spadek
meteorytu Morasko.

Byæ mo¿e, nale¿y szukaæ pozwów s¹dowych przeciw wojsku o zniszczenie np.
dachu budynku lub wewnêtrznego œledztwa dotycz¹cego u¿ycia materia³ów wybu-
chowych, itp. zdarzeñ, bo to nie jest tak, ¿e na poligonie ka¿dy strzela gdzie chce
i kiedy chce.
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Fot. 18. Wbity w pień pocisk z pepeszy, druga wojna światowa.

Fot. 19. Fragmenty osmalonego drewna.



Mo¿na równie¿ zrobiæ odkrywkê o powierzchni 200–300 m2 w miejscu maso-
wego wystêpowania drobnych okazów, jeœli okazy bêd¹ na g³. 20, 30, 40 cm.
Mamy zagadkê, jeœli nie, potwierdzaj¹ moje dywagacje.

Nie ma niestety kraterów – te¿ ¿a³ujê!
Prze³azy – to nie Morasko, z wszelkimi tego wniosku konsekwencjami.
Najprawdopodobniej spadek tego meteorytu wydarzy³ siê pomiêdzy rokiem

1896 a 1914 (4).

Podziękowania

Dziêkujê wszystkim przyjacio³om, znajomym, jak i nieznajomym, którzy pomogli
mi w zrozumieniu i wyjaœnieniu tego zdarzenia, a w szczególnoœci dr in¿. Ireneu-
szowi Sulidze z AGH w Krakowie, dr in¿. Bart³omiejowi Bednarzowi, dr in¿.
Rados³awowi W¹sik z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Ko³³¹taja w Krakowie,
dr Barbarze Kietliñskiej-Michalik z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krako-
wie, mgr Jolancie Markiewicz, mgr in¿. Grzegorzowi Loranty i mgr in¿.
Andrzejowi £acie, Zdzis³awowi Gajewskiemu, Kazimierzowi Kaczorowi, Janowi
Kotowi, Jerzemu Pasternakowi, Zdzis³awowi Cieciel¹gowi, Mariuszowi Formie,
Januszowi �dzieb³o.
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