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Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf polskiej
meteorytyki
Wstęp
Okres II wojny światowej przyniósł Polsce ogromne straty we wszystkich
dziedzinach życia – nie ominęły one szeroko rozumianej nauki oraz materialnych
zasobów bibliotek, archiwów, zbiorów muzealnych, wyników wysiłku
intelektualnego wielu pokoleń. Polska meteorytyka w dwudziestoleciu
międzywojennym nie notowała szczególnych osiągnięć (o czym świadczy
chociażby niewielka liczba publikacji), a jedynym większym wydarzeniem był
upadek, a następnie badania meteoryty Łowicz (Archiwum Mineralogiczne 1938).
Niezbyt liczne kolekcje meteorytów znajdowały się w kilku ośrodkach
akademickich i muzealnych. Jeszcze bardziej rozproszona była literatura, do tego
niezbyt nowa, dotycząca tej tematyki. I na to wszystko nałożyły się zniszczenia
okresu II wojny światowej. Szczególnie dotkliwe były one w Warszawie, głównie
w okresie represji po powstaniu warszawskim. Wydawać by się mogło, że
zaistniała sytuacja jest skrajnie niesprzyjająca dla meteorytyki, a do tego
bezpośrednio po wojnie preferowano naukę w możliwie najwyższym stopniu
praktyczną, dającą się wykorzystać w odbudowie Polski. Podejście takie jest jak
najbardziej zrozumiałe.
Trudno więc jest się spodziewać znalezienia znaczących prac dotyczących
meteorytów i meteorytyki z okresu powojennego. A jednak były osoby, które poza
swym zasadniczym i właśnie najczęściej praktycznym nurtem działalności,
znajdowały czas na meteorytykę. Jedną z nielicznych, które uznały tę tematykę
za ważną była Zofia Gąsiorowska.
Zofia Halina Gąsiorowska
Zofia Halina Gąsiorowska urodziła się 29 października 1898 r. w
Warszawie, gdzie również spędziła niemal całe życie. W 1922 r. ukończyła studia
ogrodnicze i odbyła praktykę w Stacji Ochrony Roślin Towarzystwa Ogrodniczego
w Warszawie. Nie podjęła jednak pracy zgodnej z wykształceniem – w 1926 r.
rozpoczyna naukę języka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie, a
następnie studia lingwistyczne dla cudzoziemców w paryskiej Sorbonie.
Dodatkowo kończy kursy Alliance Française w Warszawie i Paryżu.
W 1929 r. Z. Gąsiorowska podejmuje pracę jako bibliotekarka i archiwistka
Działu Naukowego Biura Kasy im. Mianowskiego. Oprócz podstawowych
obowiązków, gromadzi i publikuje w 6 tomach wydawanej przez Kasę im.
Mianowskiego Nauki Polskiej bibliografię naukoznawczą (wspólnie z Janiną
Małkowską). Pomimo licznych obowiązków, Z. Gąsiorowska kończy również w
tym czasie trzy i pół-letnie studia języka angielskiego w English Language
College w Warszawie.
W czasie wybuchu w 1939 r. wojny, Z. Gąsiorowska nadal pracuje w Kasie
im. Mianowskiego (do marca 1940 r.) – część przygotowanych w tym czasie
materiałów bibliografii naukoznawczej spaliła się w 1944 r. W czerwcu 1946 r.
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podejmuje pracę w Muzeum Ziemi w Warszawie, jako kierowniczka działu
archiwalnego. Ponadto, dzięki biegłej znajomości języków francuskiego i angielskiego prowadzi zagraniczną korespondencję tej instytucji. Uczestniczy również w
pracach wydawniczych i bibliotecznych. W warszawskim Muzeum Ziemi, Zofia
Gąsiorowska pracuje do ostatnich dni swego życia – umiera 19 lipca 1957 r.
(Wójcik 1966, Wąsik 2002)

Zofia Halina Gąsiorowska w czasie pracy w Muzeum Ziemi (foto: J. Bułhak; ZaMZ 4)
Tematyka meteorytowa
Zainteresowania Z. Gąsiorowskiej w czasie pracy w Muzeum Ziemi, kierują
się na historię geologii w zakresie biograficznym i bibliograficznym o czym
świadczą jej publikacje wydane po 1950 r. Ale oprócz zbierania materiałów do biobibliografii tak znanych postaci jak Hugo Kołłątaj czy Ignacy Domeyko, Z.
Gąsiorowska zaczyna gromadzić materiały dotyczące szeroko pojętej polskiej
meteorytyki. Świadectwem zaawansowania tych prac jest notatka w
Wiadomościach Muzeum Ziemi (Gąsiorowska 1952). Jak z niej wynika, autorka
począwszy od 1950 r. zebrała szereg prac polskich autorów, poświęconych
meteorytom, głównie z XIX w. zarchiwizowanych w postaci odpisów i fotokopii,
dokonała przeglądu prasy specjalistycznej i periodycznej, zgromadziła bogate
materiały dotyczące upadku meteorytu Pułtusk oraz poszukiwała wiadomości o
zaginionym meteorycie Świdnica Górna. Szczegóły dotyczące tych prac, możemy
znaleźć w pozostawionych materiałach rękopiśmiennych (ZaMZ 1).
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Efektem tych i kolejnych prac było przygotowane przez Z. Gąsiorowską
„Zestawienie bibliograficzne prac polskich autorów o meteorytach (1805-1955)”
(Gąsiorowska 1966). Opracowanie, w dużym stopniu wyczerpujące przedstawiony
w tytule temat, miało zostać zakończone w październiku 1955 r. Jednak jeszcze w
połowie 1956 r. autorka w wydawnictwach seryjnych poszukiwała danych do jego
uzupełnienia. 29 czerwca tego roku Z. Gąsiorowska zgłosiła artykuł do planu
wydawniczego, ale 23 października termin publikacji został przesunięty na rok
1957 (ZaMZ 2). W lipcu 1957 r. Z. Gąsiorowska umiera. Opracowanie trafiło do
działu rękopisów w Archiwum Muzeum Ziemi wraz z katalogiem publikacji
i fotokopii zgromadzonych w tej placówce. Rękopis i komplet materiałów
udostępniony został Jerzemu Pokrzywnickiemu, który w tym czasie
przygotowywał monografię Kosmolityka. Monografia ta co prawda nigdy się nie
ukazała, ale obszerne fragmenty zostały wykorzystane w jego publikacji
Meteoryty Polski. Katalog meteorytów w zbiorach polskich (Kosiński 2011).
Pokrzywnicki, sądząc na podstawie zamieszczonej w publikacji bibliografii,
szeroko wykorzystywał materiały Z. Gąsiorowskiej. Niestety, w jego publikacji
nie znajdziemy o tym nawet wzmianki… (Pokrzywnicki 1964)
Rękopis Z. Gąsiorowskiej został przygotowany do druku i wydany dopiero
w 1966 r. - niemal 10 lat po napisaniu, po śmierci autorki i 2 lata po publikacji
J. Pokrzywnickiego. To sprawiło, że nie doceniono wykonanej pracy i postać Zofii
Gąsiorowskiej, pierwszego bibliografa polskiej meteorytyki została w środowisku
osób zajmujących się meteorytami, zapomniana na wiele lat. Dopiero w 2011 r. w
Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) (Biała, Manecki 2011) przypomniano
i doceniono opracowanie Z. Gąsiorowskiej – można napisać „nareszcie”.
Ale to jeszcze nie koniec !
Dlaczego praca Z. Gąsiorowskiej ukazała się dopiero po kilku latach od
powstania i później niż opracowanie Pokrzywnickiego? Złożyło się na to kilka
czynników, wynikających głównie z losów Muzeum Ziemi i jego wydawnictw:
ostatni, VI tom Wiadomości Muzeum Ziemi, głównego wydawnictwa placówki
ukazał się w 1952 r., a działalność wydawniczą wznowiono dopiero w 1958 r.
nową serią Prace Muzeum Ziemi. Pierwszy tom poświęcony pracom z zakresu
historii nauk geologicznych (a 8 w serii) wydano dopiero w 1966 r. W czasie gdy
Muzeum nie prowadziło działalności wydawniczej i gdy tematyka historii nauki
zeszła na dalszy plan, część przygotowanych materiałów trafiła do innych
czasopism – ale takiej decyzji nie mogła już podjąć Z. Gąsiorowska. To wyjaśnia
tak późne ukazanie się jej trudnego do przecenienia opracowania. Przy okazji
warto też przypomnieć, że w 1952 r. gdy Pokrzywnicki dopiero zainteresował się
meteorytyką, praca Z. Gąsiorowskiej w dużej części była już gotowa.
Trudno odpowiedzieć na pytanie dlaczego Z. Gąsiorowska podjęła tę
tematykę. Wiadomo, że w Muzeum Ziemi realizowała liczne obowiązki, a jej
publikacje pokazują, że wykonywane pracochłonne i czasochłonne badania
biograficzne i bibliograficzne, były dość odległe od meteorytyki. Można spróbować
to wyjaśnić w najprostszy sposób – ktoś wydał takie polecenie. A może
rozproszonych materiałów było sporo i pani kierownik działu archiwalnego
uznała, że należy je uporządkować? A gdyby postawić śmiałą tezę, że Zofia
Gąsiorowska zainteresowała się historią meteorytyki? Niezwykła staranność z
jaką zostało wykonane „Zestawienie…” nie jest niczym specjalnym – Z.
5
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Gąsiorowska była znana z takiego podejścia do każdej wykonywanej pracy. Ale
czy do każdej przygotowanej bibliografii pisała obszerne artykuły? Oczywiście
nie. Ilość zgromadzonych przez nią materiałów biograficznych i bibliograficznych
była bardzo duża, opublikowanych opracowań było pięć. Ale nie wszystkie
materiały zostały opublikowane, a tym, który zasługuje na nasze szczególne
zainteresowanie jest artykuł
„Posmak sensacji towarzyszący spadkowi
meteorytów…”.
Bez tytułu
Pozostawiony w maszynopisie (i częściowo rękopisie) artykuł nie posiada
tytułu - ponieważ zaczyna się od słów „Posmak sensacji towarzyszący spadkowi
meteorytów…” przyjęto je za tytuł roboczy. Artykuł składa się z 18 stron
maszynopisu i 4 kartek z rękopisem. Jest to tekst bardzo spójny i przemyślany,
napisany z widocznym zainteresowaniem podjętym tematem, ale i jego
znajomością. Nic dziwnego – jest bowiem oparty na najważniejszych pozycjach
bibliograficznych dotyczących polskiej meteorytyki. Bibliografię tę Z.
Gąsiorowska miała już przygotowaną – tu poszła dalej: dokonała oceny zebranych
pozycji, a najważniejsze z nich skomentowała. Artykuł jest też poniekąd historią
polskiej meteorytyki i polskich meteorytów widzianą przez pryzmat literatury.
Informacje bibliograficzne uzupełnione są w wielu przypadkach o dane
biograficzne autorów publikacji. W kilku przypadkach autorka opisuje też własne
doświadczenia w poszukiwaniu źródeł do historii poszczególnych meteorytów
i polskiej meteorytyki. Stawia też kilka pytań o losy polskich meteorytów –
niektóre są aktualne do dzisiaj. Warto w tym miejscu zauważyć, że Z.
Gąsiorowska na równi traktuje meteoryty z tzw. kresów, jak również okazy z tzw.
ziem odzyskanych. Może takie postawienie sprawy w ówczesnej rzeczywistości
PRL-u lat pięćdziesiątych XX w. spowodowało, że artykuł „nie spotkał się z
zainteresowaniem”?
Nie jest to prawdopodobnie ostateczna wersja artykułu, gdyż zawiera sporą
liczbę poprawek oraz rękopiśmienne zakończenie i dwie wersje początku tekstu.
Tym nie mniej, czytając go widać, że jest to tekst kompletny, zawiera odwołania
do literatury, cytaty, ułożony jest w porządku chronologicznym. Zawarte w nim
informacje, pozwalają sądzić, że powstał w 1955 r. (ZaMZ 3).

Zakończenie
Z. Gąsiorowska związana była z Muzeum Ziemi i zbiory tej placówki w
dużej części stanowiły podstawowe źródło dla jej opracowań. Dlatego warto
przybliżyć historię i działalność Muzeum, tym bardziej, że obejmuje ona również
tematykę meteorytową [Appendix].
Omawiany tekst „Posmak sensacji towarzyszący spadkowi meteorytów…”
jest ważny dla historii polskiej meteorytyki i powinien zostać wydany – będzie to
kolejny sposób docenienia ogromnej pracy wykonanej przez Zofię Halinę
Gąsiorowską.
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Podziękowania: autor serdecznie dziękuje p. dr Agnieszce Pietrzak –
kierownikowi Działu Historii Nauk o Ziemi i Biblioteki Muzeum Ziemi PAN za
pomoc w poszukiwaniach materiałów dotyczących historii polskiej meteorytyki
oraz p. Marii Rajskiej i p. Dariuszowi Wolińskiemu z Biblioteki Muzeum Ziemi
PAN za cierpliwość i pomoc w wędrówkach po zasobach bibliotecznych.
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Źródła
(ZaMZ) Zbiory archiwalne Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – Spuścizny naukowe –
S.35 – Gąsiorowska Zofia (1898-1957)
ZaMZ 1 – jednostka 17 – Notatka o pracach z zakresu dokumentacji w Archiwum MZ
1952
ZaMZ 2 – jednostka 16 – Notatki z zapisem prac wykonywanych przez Z.G. w Archiwum
MZ w okresie 1947-1952
ZaMZ 3 – jednostka 4 – „Posmak sensacji towarzyszący spadkowi meteorytów…”
maszynopis
ZaMZ 4 – jednostka 20 – (…) fotografia Z. G. w Archiwum MZ 1951-1953
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Appendix
Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Al. Na Skarpie
20/26, 27
W 1932 r. z inicjatywy społecznej najwybitniejszych polskich geologów, m.in. Jana
Czarnockiego, Romana Kozłowskiego, Stanisława Małkowskiego, Jana Lewińskiego,
Henryka Świdzińskiego, Stanisława Thugutta, Tadeusza Wojno, Stefana Z. Różyckiego
i Jana Samsonowicza, powstało w Warszawie Towarzystwo Muzeum Ziemi, którego
celem było utworzenie nowoczesnego muzeum geologicznego będącego instytucją
oświatową i naukową. Pierwsze kolekcje muzealne zaczęto gromadzić już w 1933 r., a w
1938 ukazała się pierwszy tom wydawnictwa Wiadomości Muzeum Ziemi. Po II wojnie
światowej Towarzystwo wznowiło działalność już w 1945 r. – na szczęście zbiory
częściowo ocalały. W 1947 r. uchwałą TMZ wszystkie zgromadzone kolekcje przekazano
na rzecz Państwa Polskiego pod warunkiem utworzenia ogólnodostępnego Muzeum
Ziemi, co zrealizowano w 1948 r. Nowo utworzona placówka została podporządkowana
Ministerstwu Oświaty. W 1953 r. Muzeum znalazło się w strukturach państwowej służby
geologicznej, co niestety spowodowało częściowe ograniczenie jego działalności,
szczególnie widoczne w zawieszonej działalności wydawniczej.
Korzystna zmiana nastąpiła od 1959 r. – Muzeum Ziemi zostało przejęte wówczas
przez Polską Akademię Nauk i taki stan mamy do dzisiaj. Obecnie Muzeum jest
samodzielną placówką muzealną, realizującą systematycznie pełny zakres zadań
obejmujący: gromadzenie i ochronę zbiorów, ich dokumentację i udostępnianie do celów
badawczych, badania naukowe, działalność popularyzatorską i oświatowo-edukacyjną.
Prowadzone są również prace wydawnicze (min. licząca już 50 tomów seria Prace
Muzeum Ziemi) oraz badania w zakresie historii nauk o Ziemi.
Muzeum (a wcześniej Towarzystwo Muzeum Ziemi) ma również swoje miejsce w
historii polskiej meteorytyki. Niedługo po powstaniu Towarzystwa miał miejsce upadek
meteorytu Łowicz – 12 marca 1935 r. Pierwsze badania podjęli astronomowie z
Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie, ale to oddelegowani przez TMZ dr S. Z.
Różycki i M. Kobyłecki przeprowadzili na szeroką skalę poszukiwania terenowe – zebrali
informacje od świadków zjawiska oraz podjęli okazy. Wyniki swych prac, w tym również
mapę rozkładu odłamków w obszarze upadku (używana do dzisiaj!), opublikowali już w
latach 1935-36. Zebrali też pokaźną kolekcję 50 odłamków o wadze 17 kg, która weszła w
skład zbiorów Muzeum.
Z kolei Jan Samsonowicz w latach 1922 i 1929 prowadził prace poszukiwawcze
i wywiady z żyjącymi jeszcze świadkami zjawiska na obszarze upadku meteorytu
Pułtusk. Efektem tych prac był artykuł w Wiadomościach Muzeum Ziemi (ale
opublikowany dopiero w 1952 r.) oraz kolekcja 18 okazów o łącznej wadze 10 kg –
największy okaz ważył 3,1 kg. Wszystkie uzyskane wyniki oraz okazy prof. Samsonowicz
przekazał na rzecz TMZ.
W 1939 r. dokonano wymiany meteorytów z Uniwersytetem Berlińskim – za
niespełna 180 g okazu meteorytu Łowicz, uzyskano 4 g meteorytu Białystok (jeszcze do
niedawna jedyny fragment tego meteorytu w zbiorach polskich) oraz 534 g fragment
meteorytu Świecie. W ten sposób Towarzystwo Muzeum Ziemi stało się przed II wojną
światową posiadaczem najliczniejszej w Polsce kolekcji meteorytów krajowych.
Szczęśliwie, dzięki inicjatywie p. Aliny Żurawskiej, która wyniosła z zajętego
przez Niemców Państwowego Instytutu Geologicznego cały zgromadzony zbiór
meteorytów TMZ (były tam przechowywane), udało się je ocalić przed zniszczeniem czy
grabieżą w czasie II wojny światowej.
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Po wojnie zbiór meteorytów był uzupełniany sporadycznie (ale np. w 1956 r.
zakupiono okaz meteorytu Pułtusk o wadze 8,1 kg, największy obecnie w polskich
zbiorach okaz z tego upadku) i dopiero na przełomie lat 80- i 90-tych XX w. na drodze
zakupów i wymiany kolekcja meteorytów Muzeum Ziemi PAN zaczęła się powiększać o
nowe okazy. Dzięki temu obecnie zbiór liczy ponad 90 meteorytów o łącznej masie niemal
45 kg. Uzupełnieniem jest kolekcja tektytów.
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie jest jednym z nielicznych muzeów w Polsce, w
których meteoryty są w sposób ciągły dostępne dla publiczności. Stało się tak za sprawą
przygotowanej wystawy stałej „Meteoryty – kamienie z nieba” eksponowanej w
oddzielnej sali muzealnej (co również jest ewenementem w skali kraju). Dzięki temu,
każdy odwiedzający Muzeum, może podziwiać liczne okazy meteorytów Pułtusk i Łowicz,
przepiękną płytę wyciętą z okazu meteorytu Esquel (waga 3,7 kg !), fragmenty
meteorytów Białystok i Baszkówka oraz wiele innych.
Ważną rolę w poznaniu historii meteorytyki odgrywają równie zbiory archiwalne
z zakresu nauk o Ziemi oraz Biblioteka Muzeum.
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JANUSZ W. KOSIŃSKI; Pracownia Planetologii i Meteorytyki, Wyszków

Polskie meteoryty i meteorytyka w opracowaniu
Z. H. Gąsiorowskiej
Zofia Halina Gąsiorowska w połowie lat pięćdziesiątych XX w. zgromadziła
niemal kompletną bibliografię polskiej meteorytyki obejmującą lata 1805 – 1955
(Gąsiorowska 1966). Niestety, z różnych powodów opracowanie to opublikowano
dopiero w 1966 r. (Kosiński 2014).
Przygotowana bibliografia nie była jednak jedynym opracowaniem
dotyczącym historii polskiej meteorytyki autorstwa Z. Gąsiorowskiej – w
maszynopisie, a częściowo również w rękopisie, pozostał obszerny artykuł bez
tytułu, zaczynający się od słów „Posmak sensacji towarzyszący spadkowi
meteorytów…”. Opracowanie to jest pierwszą próbą syntezy dziejów polskiej
meteorytyki – próbą udaną i zasługującą na upublicznienie, również po to by
docenić wkład pracy Autorki. Mając na uwadze treść artykułu, autor niniejszego
tekstu pozwolił sobie zatytułować go „Polskie meteoryty i meteorytyka w źródłach
piśmienniczych”.
Oczywiście dzisiaj, po ponad sześćdziesięciu latach (artykuł był pisany w
1955 r.) część zagadnień w nim poruszanych znalazła inne wyjaśnienia i pojawiły
się nieznane wcześniej dane i fakty, tym niemniej właśnie syntetyczny charakter
tekstu, chronologiczny układ oraz liczne odnośniki do literatury sprawiają, że w
dużej mierze jest aktualny i wart przeczytania przez wszystkich interesujących
się polską meteorytyką, a szczególnie jej historią.
Artykuł składa się w oryginale z 18 stron maszynopisu i 4 kartek z
rękopisem. Maszynopis zawiera znaczne ilości poprawek rękopiśmiennych,
naniesionych przez Z. Gąsiorowską. W rękopisie pozostało zakończenie artykułu
oraz dwie dodatkowe wersje początku tekstu. (ZaMZ)
Przygotowując artykuł do druku przyjęto założenie, że podstawą jest tekst
w postaci maszynopisu oraz autorskie poprawki do niego. Części rękopiśmienne
zostały przygotowane oddzielnie i włączono je również do publikowanego
artykułu.

W żaden sposób nie ingerowano w treść
opracowania – ewentualne uwagi odnoszą się tylko
do zagadnień redakcyjnych i niezbędnych wyjaśnień,
które pojawiły się przy przygotowywaniu tekstu do
druku i zamieszczone są w tekście w nawiasach
kwadratowych kursywą [red.: ……..].
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ZOFIA H. GĄSIOROWSKA, Muzeum Ziemi, Warszawa

Polskie meteoryty i meteorytyka w źródłach piśmienniczych
Posmak sensacji towarzyszący spadkowi meteorytów budził od wieków
zainteresowanie [red.: inne wersje nieskreślone – „sprzyjał wczesnemu i powszechnemu zainteresowaniu” / „był pierwotną przyczyną zainteresowania”] tym
zjawiskiem, mimo że nie należały one do częstych wydarzeń. Zainteresowania te
przejawiali nie tylko uczeni. Początkowo ograniczano się do bardziej lub mniej
udolnych, często przesadnych, lub zgoła fantastycznych zapisków w kronikach.
[red.: inne wersje pierwszych zdań tekstu w Załączniku 1] Z czasem dopiero
zaczęto analizować skład chemiczny „kamieni spadłych z nieba” i zgłębiać
zagadkę ich pochodzenia. Po komentarzach opartych o pierwiastek
nadprzyrodzony, następuje okres badań naukowych, w których punktem
zwrotnym jest postawienie przez Chladniego hipotezy o kosmicznym pochodzeniu
meteorytów. Rok 1803 – data oficjalnego uznania tego twierdzenia przez
Akademię Paryską – został przyjęty za początek powstania nowej nauki –
meteorytyki, dążącej do wyjaśnienia tajemnicy pochodzenia i budowy Ziemi, oraz
jej stosunku do układu planetarnego, na podstawie studiów nad budową i pochodzeniem meteorytów.
W roku 1953 meteorytyka światowa święciła jubileusz swego 150-lecia, w
roku bieżącym mija 150 lat od ukazania się pierwszej polskiej pracy z zakresu
meteorytyki: w „Nowym Pamiętniku Warszawskim” /tom XVIII, r. 1805,
kwiecień-maj-czerwiec, str. 334-354/ ogłasza Karol Kortum „Uwagi nad
kamieniami meteorycznemi, z przyłączonym opisem kamienia, który spaśdź miał
na Ukrainie pod Białocerkwią w Roku 1797”. Przegląd źródeł do historii
meteorytyki w Polsce da możność rozejrzenia się w polskim dorobku naukowym
na polu meteorytyki w okresie minionego 150-lecia.
W zakres tematu wchodzą: opracowania meteorytów spadłych na terenie
kraju w jego obecnych granicach, bez względu na narodowość autora, prace
Polaków o meteorytach polskich i obcych, wzmianki rozproszone w
wydawnictwach periodycznych, wiadomości o rękopisach i dokumentach
przechowywanych w polskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych.
Nie roszcząc pretensji do ogłoszenia pełnej rejestracji tych materiałów,
podajemy zaczątek jej z myślą dalszych uzupełnień.
Po najstarsze wiadomości o meteorytach należy sięgnąć do kronik. „I nasi
dawni kronikarze – pisze Kortum – którzy w zbieraniu cudownych zjawień byli
pilnemi, przytaczaią wprawdzie gminne powieści o nadprzyrodzonych deszczach
w tym kraiu, podobnych do owych, o iakich Pliniusz wzmiankuje, mianowicie ze
krwie, mleka, z siarki, maku, i rozmaitych innych nasion; opisuią spadanie z
powietrza żab, ryb, wężów, żmiy, lecz nie przypominam sobie, aby mi się czytać
zdarzyło o spadaniu kamiennego deszczu w Polsce”.
Wbrew temu zapewnieniu, pomijając równie fantastyczną wiadomość
podaną w „Nouvel esprit des journaux” /an XII. Vendemiaire, p. 195/ o spadłym
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na Śląsku w r. 1571 „grele de pois, de raves et de fromens, dont on fit d’excellente
bouille” /grad z grochu, rzepy i pszenicy, z czego przyrządzano znakomitą
polewkę/ - jedną z najstarszych wzmiankę o meteorycie na ziemiach polskich
spotykamy w „Philippi Cluverii Introductio in omnem Geographiam…” /1694/,
gdzie na stronie 212 autor podaje wiadomość o spadku kamieni w dn. 6 marca
1636 r. między Żaganiem /Sagan/ i Dąbrową /Dubrow/ w woj. Zielonogórskim. W
pracy Jundziłła „Kamienie meteoryczne”, zamieszczonej w Dzienniku Wileńskim
1805, may, nr 2, na str. 12 w „Tablicy chronologiczney spadłych na ziemię
kamiennych i żelaznych brył…” – wymieniowy jest również i ten meteoryt.
Eichwald w pracy „Meteoriczeskije kamni preimuszczestwienno upawszije
w Rossii”, drukowanej w wydawnictwie „Bibliotieka dla cztienja” 1845, t. 70, cz.
II, s. 25-50, podaje pod rokiem 1650 wiadomość o wznieceniu pożaru przez
kamień spadły na wieżę więzienną w Warszawie. Również Franciszek Makólski
w „Rosprawie o aerolitach czyli deszczu kamiennym”, wydanej w Kielcach w r.
1820 wymienia na s. 17 meteoryt spadły „w połowie wieku 17. w Warszawie,
którego kamień zgruchotał wieżę więzienia”.
Według polskiego kronikarza Bielskiego /p. Bolidy w Enc. Orgelbranda/ w
sierpniu 1506 roku kula ognista spadła na wieżę krakowskiego ratusza.
Ogólne wiadomości o meteorytach, utrzymane na poziomie czasu
znajdziemy u Rzączyńskiego w „Historia naturalis curiosa Regni Poloniae…” i w
„Auctuarium historiae naturalis…” /r. w. 1721, 1742/, gdzie autor prócz
wzmianek o deszczach ognistych, które nawiedziły Polskę w latach 1270, 1680,
1682 i t.d., podaje na str. 481 opis „Globus ignitus”: „Anno 1724 in Februario circa
horam octavam matutinam turbo exortus, per fenestram excussam in arce
Varsaviensi, impulti pulveres, et globum ignitum putni magnitudine, qui
flammam faetidam edidit, simul cum fragore bombardae fulmineae magnae pari,
fecitque surdescere persones tres in cancellaria regni”.
O tym samym zdarzeniu przypomina „Kurier Codzienny” z dn. 4.II.1868,
nr 27, s. 3-4: „Dyrektor obserwatorium tutejszego, w przypisku do tłumaczenia
Foissaca Meteorologji /wyd. 1858 we 2ch t. w Warsz./ na str. 107 mówi: w r. 1724
w lutym około godz. 8ej z rana, śród szumu, kula ognista wielkości pięści przez
okno wpadła do zamku Warszawskiego z hukiem równym bombie, napełniła
pokoje dymem, ogniem smrodliwym i ogłuszyła 3 osoby w kancelarii królewskiej”.
Czy wzmianki te dotyczą spadku meteorytów – trudno na podstawie ich
skąpej treści osądzić. Mogą to być równie dobrze opisy zjawisk meteorologicznych
np. piorunu kulistego itp.
We wspomnianym wyżej „Kurierze Codziennym”, który w roku 1868 z racji
spadku meteorytu pułtuskiego zamieścił na swych łamach cały szereg notatek
dotyczących zarówno tego meteorytu jak i spadku meteorytów w ogóle, czytamy w
nrze 46 na s. 3 co następuje: „- Jeszcze o meteorze. Około Białocerkwi, w roku
1631 musiał spaść jakowyś meteor, albowiem w następnym zaraz roku wyszła w
Warszawie broszura ćwiartkowa w drukarni Jana Rossolskiego pod napisem:
„Discurs Stanisława Roszyńskiego o nowinie cudowney, która do Warszawy w
dzień Św. Łuciey przeszłego roku 1631 przyszła. Kozacy Zaporoscy idący
niedaleko Białocerkwi, usłyszeli w jednej górze krzyk i wołanie, którem
strwożeni, przystąpić blisko nie śmieli, aż się z nich niektórzy ośmieliwszy,
podeszli pod górę, która się natychmiast rozstąpiła; z niej strumień krwi z wodą
wytrysnął i kul niemało wypadło. Na dowód tego przysłana jest do Warszawy
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jedna kula z klejowatej jakiejś materii, spiekłej smole podobnej, zapachu
siarczanego, a za uderzeniem żelaza iskry sypiąca.” Autor notatki upatruje w tym
fantastycznym opisie, nieudolne opisanie zjawiska spadku meteorytu, lub, jak
mówi dalej – wybuchu wulkanicznego.
Tego rodzaju „relacje”, dalekie od ujęcia naukowego, a nawet pozbawione
nieraz pozorów zdrowego rozsądku mogą mieć mimo wszystko wartość: mogą
naprowadzić na ślad jakiegoś dawno spadłego, zapomnianego, albo nawet
zupełnie nieznanego meteorytu.
Przeprowadzenie rejestracji źródeł rękopiśmiennych do historii polskiej
meteorytyki /w ramach rejestracji ogólnej źródeł do historii nauk geologicznych w
Polsce/ w archiwach i bibliotekach na terenie całego kraju dałoby na pewno dużo
cennego materiału dla dokumentacji, stworzyłoby podstawę do przeprowadzenia
badań w tym zakresie.
I tak np. wiemy już, że Biblioteka Jagiellońska posiada szereg rękopisów
interesujących dla meteorytologa jak np. Tractatus De meteoris /Rkps 1910, stara
sygnatura BBXX5, str. 557-569, wiek XVII, łacina/; Puncta super libros
Metheorum per fratrem Martinum compilata /Rkps 2072, dawna sygnatura
BBXVI15, 1462-1465 r., łacina/; i in.
Wiadomości ukryte w Kronikach, w t. zw. „Zielnikach”, w starych
wydawnictwach periodycznych poświęconych naukom przyrodniczym, w pracach
o ogólnej tematyce przyrodniczej, wreszcie w prasie codziennej – mogłyby się
okazać równie pożyteczne.
W pracy Jonstona „Thaumatographia…”, r. w. 1632 jest np. rozdział pt.
„Meteorum”.
Wojciech Tylkowski w „Physica curiosa”, r. w. 1669, zamieścił „Pars
Tentia” pt. „De Meteoris seu Meteorolia Curiosa”.
Jan Oktawian Wacławowicz, prof. Akademi Krakowskiej, wymieniony jest
w „Bibliografii” Estreichera jako Iohan Vaczlavovicz, autor pracy pt. „Pyrotheoria
Sive De Igneis Meteoris speculatio”, wyd. w Krakowie 1597 r. Wywody jego –
informuje Estreicher – mają istotnie charakter “speculatio” a nie „observatio”.
Encyklopedia Orgelbranda cytuje Wacławowicza jako autora „Assertiones
de meteoris”, wydanego w Krakowie w r. 1607.
Jako swego rodzaju curiosum Estreicher wymienia w „Bibliografii”
„Meteora Mikołaja Tulowskiego teraz nowo wyrobione y pierwszy raz w druk
podane. W Kaliszu w drukarniey Wojciecha Gedeliusza. Nakładem własnym. R.
P. 1618 z dozwoleniem starszych”, gdzie m. in. wiersz pt. „Materia meteorów”.
„Dziwaczny to poemat – pisze Estreicher – ale ciekawy dla przyrodników, jako
polskie „Fenomena”.
----------------------Najstarszą polską pracą naukową z zakresu meteorytyki jest, jak to już
było wspomniane wyżej, artykuł zamieszczony w Nowym Pam. Warsz. z r. 1805 z
opisem meteorytu spadłego pod Białą Cerkwią na Ukrainie.
Autor tej rozprawy Karol Ludwik Kortum urodził się w r. 1749 w Bielsku
na Śląsku, jako syn Ernesta, lekarza kopalnianego w Wieliczce za panowania
Augusta III i Stanisława Augusta. Nauki szkolne pobierał w Krakowie, a w 19tym roku życia przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1802 został członkiem Tow.
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Przyjaciół Nauk. Z zawodu fizyk, zajmował się również meteorologią Warszawy.
Pozostawił po sobie szereg rozpraw naukowych w języku polskim i niemieckim,
m. in. wyżej wymienioną rozprawę pt. „Uwagi nad kamieniami
meteorycznymi…”.
Encyklopedia Orgelbranda informuje, że nadto Kortum zamieścił w
czasopiśmie wychodzącym w Jenie pod red. Lichtenberga 11 rozpraw, między
którymi są też prace dotyczące kamieni meteorycznych.
Co do pracy Kortuma, która ukazała się w Nowym Pam. Warsz., to składa
się ona jakby z 3 części: po wstępie historycznym, autor przechodzi do
zagadnienia spadku meteorytów na ziemiach polskich /w dawnych granicach/
i przytacza dostarczone mu przez Tadeusza Czackiego dwa opisy spadku
meteorytów: „w Oleszkowicach o mil dwie od Owrucza” i „we wsi Błocińce o milę
od Białey Cerkwi”, na koniec daje szczegółowy opis doświadczeń jakie
przeprowadził na kawałku meteorytu z Białej Cerkwi, który pozyskał jak
powiada, od „iednego z członków zgromadzenia” – Krusińskiego.
Według Czackiego „w R. 1770. w zimie spadła w Oleszkowicach massa płynna,
która po niejakim czasie skamieniała”. Wszelki ślad po tym meteorycie zaginął.
Część jego przesłana do katedry w Żytomierzu – przepadła, druga, przekazana do
kościoła w Wielednikach po wystawieniu tam nowej świątyni – również. Wszelkie
wysiłki o uzyskanie choćby małego kawałka do badań nie odniosły skutku. Wiara
w lecznicze własności tego niezwykłego kamienia przyczyniła się prawdopodobnie
do jego zatraty.
W pracach A. Stojkowicza „O wozdusznych kamniach i ich proischożdienii”,
wydanej w Charkowie w r. 1807 oraz „Nachrichten von mehreren russischen
Luftsteinen…” /Annalen der Physik, 1809/ wymieniony jest ten meteoryt jako
spadły w latach 1775-1776. Również w Encyklopedii Orgelbranda podana jest
data spadku 1776 r.
Następnie w pracy Kortuma podany jest opis spadku meteorytu we wsi
Błocińcach w okolicy Białej Cerkwi i jego rozbiór chemiczny. Również i tu, jak w
poprzednim wypadku data spadku różni się od tej, którą cytują inne źródła.
Podane poniżej zestawienie uwidoczni, że data nie została jeszcze dotychczas
ustalona. Zastanawiające, że Stojkowicz powołuje się na Czackiego, podobnie jak
Kortum, czyli dwie różne wersje na podstawie tego samego źródła.
Data spadku
meteorytu w B. Cerkwi

Źródło
Pochilewicz Ł. – Opisanije nasielennych miestnostiej
Kijewskoj gubernii. 1864, s. 527
Kortum K. – Uwagi na kamieniami meteorycznemi… /Nowy
Pam. Warsz. 1805, t. XVIII, s. 349/
Encyklopedia Orgelbranda
Stojkowicz A. – O wozdusznych kamniach i ich proischożdienii.
Charkow 1807
Stojkowicz A. – Nachrichten von mehreren russischen
Luftsteinen… /Annalen der Physik, 1809/
Makólski F. – Rosprawa o Aerolitach… Kielce 1820
Kołczinskij I. G. – K woprosu ob obstojatielstwach padienija
starinnogo russkogo meteorita Biełaja Cerkow. /Meteoritika
1949, v. VI, s. 107
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1.I.1796
3.I.1797
4.I.1796
4.I.1796
4.I.1796
12.I.1796
Nie 15.I. jak u Krinowa, bo różnica
kalendarzowa w XVIII w. wynosiła
11 dni
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Krinow E. Ł. – Meteority. 1948, s. 220
Zawarickij A. N. i Kwasza L. G. – Meteority SSSR. Moskwa
1952, s. 137
Prior G. T. – Catalogue of Meteorites. London 1923, s. 21
Morozewicz J. – przekład „Podręcznika mineralogii” G.
Tschermaka. Warszawa 1931
Brezina A. – Die Meteoritensammlung des k. k. naturhist.
Hofmuseums am 1.Mai 1895. /Annalen d. k. k. Naturhist.
Hofmuseums 1895, Bd X, nr 3-4, s. 341/
Drzewiński F. – O Kamieniach meteorycznych i przyczynach
mogących je tworzyć (Dzien. Wil. 1925, t. III, s. 57)

15.I.1796
15.I.1796
15.I.1796
16.I.1796
16.I.1796,
false 4.I.1796,
oder 16.I.1797
13.XII.1796

Bez względu na to, czy data spadku podana w pracy Kortuma jest
właściwa, czy mylna, artykuł ten zasługuje z wielu powodów na specjalną uwagę.
Przede wszystkim jest on pierwszą pozycją w bibliografii polskiej meteorytyki, po
wtóre – pierwszym opisem meteoryty Biała Cerkiew. Krinow w pracy pt.
„Meteority” na s. 220 pisze o tym meteorycie co następuje: „Podrobnogo opisanija
obstajatielstw padienija w litieraturie nie imiejetsia. Izwiestno tolko, czto etot
meteorit upał 15 janvaria 1796 g. około miestieczka Biełaja Cerkow w Kijewskoj
gubernii”. W związku z tym ukazała się w czasopiśmie „Meteoritika” 1949, v. VI,
s. 106-107 notatka pt. „K woprosu ob obstojatielstwach padienija starinnogo
russkogo meteorita Biełaja Cerkow”, podpisana I. G. Kolczinskij. Autor
informuje, że K. N. Sakowicz, matka jednego ze studentów Wydziału
Astronomicznego Uniwersytetu w Kijowie powiadomiła go o istnieniu, wbrew
zapewnieniom Krinowa, opisu spadku tego meteorytu w trudno dziś dostępnej
książce Pochilewicza „Opisanije nasielennych miestnostiej Kijewskoj gubernii”,
wydanej w r. 1864, na str. 527. W porównaniu z tym opisem, wersja przytaczana
przez Kortuma naa podstawie doniesienia Czackiego jest bardziej szczegółowa,
przy tym zawiera informację, która może przyczynić się do zbadania i ostatecznego wyjaśnienia sprawy daty spadku.
„Urzędnicy Rossyyscy – przytacza Kortum słowa Czackiego – zebrawszy
szczegóły od różnych zaprzysięgłych osób, mogących dadź świadectwo, iż go
widzieli lub o nim słyszeli, zapisali protokuł; i ten wraz z kawałkiem kamienia do
Petersburga odesłali…”. Do tego podany jest następujący odsyłacz: „Na sessyi
11.Febr. 1804. Akademii Petersburgskiey podano przez prezyduiącego JP.
Nowosilców, kamień meteoryczny, iako spadły w roku 1796. pod Charkowem
/Intelligenzblat Nro 79. zur allgemeinen litteratur Zeitung 1804/.” W czasopiśmie
„Kievskaja Starina” 1898, t. LXI, r. XVIII, s. 3-4, autor ukrywający się pod
kryptonimem O.L. (wg Kwaszy – Levickij O. U.) – przytacza krótkie streszczenie
pracy Kortuma pt. „Aerolity…”.
W tym samym prawie czasie, co praca Kortuma ukazuje się w Dzienniku
Wileńskim /r. 1805, nr 2, s. 23-48 i nr 3, s. 1-15/ kompilacja Jundziłła pt.
„Kamienie meteoryczne”.
„Rzecz może przyiemną uczynię czytelnikóm moim – pisze Jundziłł we
wstępie – ieśli historyą tych zdarzeń i sławnieysze przynaymniėy w wykładaniu
ich badania i domysły, iuż to w krótkich wypisach, iuż w wolnėm z obcych
pamiętników tłumaczeniu, w tym Dzienniku umieszczę”. Nie jest to więc praca
oryginalna, tylko luźne przekłady E. Howarda, J. Lloyd-Williamsa, Klaprotha,
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Chladniego, La Place’a. Celem tej pracy była popularyzacja zagadnienia wśród
szerokich mas [red.: inne wersje nieskreślone – „Praca ta miała na celu
popularyzację” / „zaznajomienie szerokiego ogółu z poglądami uczonych…”].
W związku z ukazaniem się w Kurierze Litewskim /nr 45, z 5 czerwca
1815 r./ komunikatu o kamieniach meteorycznych spadłych w Wilnie 29 maja
tegoż roku i z ogłoszeniem przez Dziennik Wileński /nr 6 z 30 czerwca tegoż roku/
zaprzeczenia tej pogłoski, Makary Bogatko, mineralog, uczeń R. Symonowicza,
adiunkt przy gabinecie historii naturalnej Uniw. Wil., zamieścił na łamach
wydawanego wspólnie z Saundersem i Lachnickim „Pamiętnika Magnetycznego
Wileńskiego” /t. I, z r. 1816, s. 162-172/ „Wiadomość o Kamieniach meteorycznych
w Wilnie maia d. 29 v.s. spadłych”. Bogatko, jak widać z treści artykułu, jest
przekonany, że zdarzenie to istotnie miało miejsce, przytacza „oryktognostyczne
opisanie” tych kamieni, polemizuje z oponentami, wreszcie dla udowodnienia
słuszności własnych w tej mierze przekonań, przytacza zeznania naocznych
świadków. Dowiadujemy się, że na podstawie tych zeznań został nawet
sporządzony rodzaj protokołu w 2 egzemplarzach, z których jeden miał być
wysłany do Ministerium Policji, drugi – pozostać w aktach miejskich.
„Ileżto w kraju naszym zjawisk przyrodzenia; ile wypadków lub czynów,
ważnością znakomitych, albo chwałę i pożytek narodowi przynieść mogących…
poszło w niepamięć i zaginęło zupełnie, jedynie dlatego, że wiadomość o nich nie
stała się powszechnieyszą” – ubolewa we wstępie bezimienny autor notatki,
zamieszczonej w Dzienniku Wileńskim, t. II, z roku 1819 pt. „O kamieniu
meteorycznym, spadły na Wołyniu, nad brzegami Słuczy”. Wiadomości takie,
dowodzi dalej „jakieżby mnóstwo ciekawych, pożytecznych, a nieraz wielkich
postrzeżeń dostarczyły, nawet nie dla szukających za pomocą umiejętności
i sztuki, ale dla każdego prawie mieszkańca, wśród codziennych jego zatrudnień”.
Z dalszego ciągu notatki dowiadujemy się, że taką chwalebną „gorliwość
obywatelską” wykazał wizytator szkół w gub. wołyńskiej i podolskiej Jan
Wyleżyński, który zebrawszy szczegóły dotyczące spadku meteorytu w dniu 30
marca 1819 r. nad brzegami rzeki Słuczy we wsi Zaborzycy, przesłał je w piśmie
datowanym 4 września 1819 roku, N. 2099 wraz z częścią samego kamienia
władzom uniwersyteckim w Wilnie. Po tym wstępie przytoczone jest odnośne
pismo Wyleżyńskiego oraz raport opiniotwórczy z 10 września 1819 sporządzony
przez I. Horodeckiego, któremu Uniwersytet poruczył zbadanie kamienia.
Potwierdzenie otrzymania od Wyleżyńskiego tego daru – „kawał kamienia
meteorologicznego, ważący funtów 9” – znajdujemy w sprawozdaniu z posiedzeń
Uniwersytetu podanym przez Dziennik Wileński z r. 1820, t. III, s. 212.
W zamieszczonym w tymże Dzienniku Wileńskim z r. 1825 /t. III/ artykule
Feliksa Drzewińskiego pt.
„O kamieniach meteorycznych i przyczynach
mogących je tworzyć” na s. 61 mamy opis spadku tego meteorytu, oparty
całkowicie o tekst pisma Wyleżyńskiego, stanowiący właściwie streszczenie tego
pisma, czyli tym samym nie wnoszący do tamtego opisu nic nowego i oczywiście
nie różniący się od niego w szczegółach.
Natomiast A. Brezina /Annalen d.k.k. Naturhist. Hofmuseums, Wien 1895,
Bd X, nr 3/4, s. 368/ podaje odnośnie do tego meteorytu inne dane: “10. April
1818… alias 30. März und 11. April n. St. Hierher false Czartorya /Czartoria,
Czartorysk/, Polen, Gouv. Volhynien… beschr. 1859/”.

17

Biuletyn PPiM 1/2017
Morozewicz w „Spisie kamieni pochodzenia kosmicznego, zebranych
przeważnie w w. XIX na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w jej historycznych
granicach” /przekład polski Podręcznika Mineralogii G. Tschermaka z r. 1931, s.
815/ – wymienia jako oddzielne spadki:
„Żabokrzyki, pow. Zwiahelski /?/, Wołyń Sp. 10 kwietnia 1818.
Czartorja, pow. Zwiahelski na Wołyniu. Opisany 1859”.
Istnieje zatem jakiś opis z r. 1859, ale przez kogo i gdzie opisany był w tym
czasie ten meteoryt – nie wiadomo. Odnalezienie tego opisu może przyczyniłoby
się do ustalenia zarówno daty, jak i właściwej nazwy miejsca spadku.
N. A. Kumelski w Dzienniku Wileńskim z r. 1826, t. I, s. 270 /w pracy
„Opisanie nowoodkrytych lub mniey znajomych minerałów” rozdział pt. „Rozbiór
dwóch rossyyskich aerolitów”/ informuje, że Horodecki posłał Laugier’owi do
rozbioru 2 aerolity, w tym jeden spadły „pod miasteczkiem Zaborszczykiem na
Wołyniu, d. 30 marca 1818 r.”. W notatce tej podany jest skład chemiczny
meteorytu, opracowany przez Laugier.
W pracy „Meteority SSSR”, której autorami są Zawarickij i Kwasza /wyd.
Akad. Nauk SSSR, Moskwa 1952/ znajduje się opis tego meteorytu na s. 180-182
z datą spadku 11 kwietnia 1818. W literaturze przedmiotu autorzy podają tylko 2
pozycje: praca A. Laugier z r. 1823 i A. F. Gebela z r. 1858.
Daty 30 marca i 10 czy też 11 kwietnia są wynikiem różnicy kalendarzowej
/kalendarz nowego i starego stylu/. Pozostaje do zbadania rok: 1818 czy 1819
i właściwe brzmienie nazwy miejsca spadku.
Dopiero w ostatnich czasach meteorytyka stała się samodzielnym
przedmiotem wykładów na niektórych uczelniach i dopiero w r. 1950 napotykamy
pierwsze prace dyplomowe na temat tego zagadnienia. Tym bardziej warto
przypomnieć, że już w r. 1820, czyli przed z górą 130 laty została wydana [red.:
inne wersje nieskreślone – „ukazała się” / „(wyszła) w druku”] w Kielcach praca
doktorska nauczyciela fizyki i zoologii tamtejszej Szkoły Wojewódzkiej
Franciszka Makólskiego pt. „Rosprawa o aerolitach czyli deszczu kamiennym”.
Praca ta, jak głosi karta tytułowa przedstawiona była „Wydziałowi
Filozoficznemu Sekcyi Matematyczno-Fizyczney… w celu dostąpienia zaszczytu
Doktora Filozofii”. Możliwe, że w archiwum uniwersyteckim dałoby się odnaleźć
dane o ustosunkowaniu się do tej pracy grona pedagogicznego i jakieś wiadomości
o samym dyplomancie, którego życiorysu nie podaje żadna z encyklopedii.
W tymże roku 1820-ym zamieszcza Dziennik Wileński /t. III, nr 1, s. 192198/ artykuł pt. „O kamieniach meteorycznych, spadłych w powiecie
dyneburskim”. Są to dwa opisy spadku meteorytów na terytorium Kurlandii: 1/
widomość na miejscu sporządzona i nadesłana przez Michała Platera Zyberka,
członka hon. Uniw. Wileńskiego, o spadku kamieni na terenie majątku Lixna
oraz 2/ „wiadomość dawniey przysłana do redakcyi przez A. Platera, dziedzica
Krasławia, o kamieniach w mieście tem spadłych”. Oba opisy odnoszą się do tego
samego zjawiska. Do komunikatu Michała Platera dodana jest w odsyłaczu
informacja, że opis ten był również ogłoszony „w gazecie petersburskiey
akademickiey”. Załączony jest też rozbiór kamienia, wykonany przez jednego z
członków Akademii. Data spadku: 12 lipca n. st. – 30 czerwca st. st. 1820 r. Warto
zauważyć, że oba opisy zostały zamieszczone już we wrześniowym nrze Dziennika
Wileńskiego, czyli w niespełna 2 miesiące po spadku. Za to dopiero w r. 1826
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podany został rozbiór chemiczny tego meteorytu, sporządzony przez Laugier na
zamówienie Horodeckiego /Dziennik Wileński 1826, t. I, s. 270: rozdział pt.
„Rozbiór dwóch rossyyskich aerolitów” w pracy N.A. Kumelskiego „Opisanie
nowoodkrytych lub mniey znajomych minerałów”/, zaś w r. 1828 w tymże
Dzienniku Wileńskim /t. III, s. 43/ napotykamy wzmiankę, że do Gabinetu
Mineralogicznego Uniw. Warsz. ofiarował „Plater Kazimierz Ziberg, Uczeń Szkoły
przygotowawczey Instytutu Politechnicznego – Aerolit spadły w r. 1820 w
powiecie dyneburgskim w guberni witebskiey”.
We wzmiankowanej już uprzednio pracy F. Drzewińskiego „O kamieniach
meteorycznych i przyczynach mogących je tworzyć” /Dziennik Wileński 1825, t.
III/ w przeglądzie chronologicznym spadków meteorytów autor wymieniając
meteoryt z Lixny powołuje się na opis M. Platera i podaje go w streszczeniu /s. 6163/.
Prócz składu chemicznego meteorytu z Zaborzycy i meteorytu z Lixny, N.
A. Kumelski w notatce pt. „Rozbiów dwóch rossyyskich aerolitów” /p. wyżej/
przytacza również „rozbiór żelaza meteorycznego, znalezionego w Brahinie r.
1809” dokonany przez tego samego Laugier z Paryża, któremu I. Horodecki jak
wiemy, przesłał do analizy dwa poprzednie meteoryty.
Data spadku meteorytu brahińskiego nie została dotychczas stwierdzona.
Odłam jego, ważący „blizko czterdzieści funtów” złożył w darze Uniwersytetowi
Wileńskiemu w r. 1821 Ludwik Rokicki, właściciel majątku Brahinia, za
pośrednictwem Księdza Stanisława Jundziłła. Przekazując Uniwersyt. Dar
Rokickiego Jundziłł wystosował pismo, które zostało wydrukowane w Dzienniku
Wileńskim /t. III, r. 1821, wrzesień-grudzień, s. 486-489/ pt. „O żelazie
meteorycznėm, spadłėm w dobrach Hrabi Rokickiego, doniesienie Radzie
Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, przez Xdza Stanisława Jundziłła, prof. w
tymże uniwersytecie d. 15 listopada 1821 uczynione”. Stąd dowiadujemy się, że
Jundziłł załączył przy przesyłce list otrzymany od Rokickiego, datowany 19 lipca
1819 r., z Horodyszcza, zawierający informacje odnośnie meteorytu. Powołując się
na nie Jundziłł w dalszym ciągu notatki komunikuje, że znalezienie miało miejsce
w r. 1809 lub 1910, że „dwie takowe żelaza bryły” znaleźli włościanie wsi
Kaporenki w miejscu zwanym Kucówka, że waga 40 funtów stanowi szóstą lub
siódmą część jednej bryły i że „o epoce i okolicznościach zjawienia się czyli
spadnienia tych brył z atmosfery, żadnych między ludem tamecznym nie ma
podań i gminnych powieści”. Opisując przesłany Uniwersytetowi odłam
meteorytu, Jundziłł ubolewa, że niestety nosi on ślady świeżego prażenia „w
kuźniczym ogniu” do czego przyczynili się miejscowi kowale, chcący doświadczyć
używalności tego nadzwyczajnego żelaza. Profesor chemii Uniwersytetu
Wileńskiego Jędrzej Śniadecki otrzymawszy od Jundziłła niewielką cząstkę
drugiej bryły dostarczonej w całości w r. 1822, poddał ją całemu szeregowi prób
i doświadczeń, które opisał i wraz z wynikającymi stąd spostrzeżeniami zamieścił
w Dzienniku Wileńskim z r. 1822, t. I, na str. 481-506 pt. „O żelazie
meteorycznem Rzeczyckiem”. Mając do dyspozycji również kawałek pierwszego
egzemplarza Śniadecki przeprowadza porównanie obu próbek. Różnice przypisuje
temu, że jeden z odłamów, a mianowicie nadesłany wcześniej, „od kowali w ogniu
był doświadczony”.
O meteorycie tym pisze również Drzewiński na str. 64-65 swego artykułu, o
którym już była mowa wyżej.
19

Biuletyn PPiM 1/2017
Meteoryt brahiński, którego szereg odłamków odnaleziono w czasach
późniejszych /koniec XIX wieku, początek XX, r. 1927, 1937 i 1938/ posiada
bardzo obszerną literaturę. Złożyli się na nią uczeni różnych narodowości. Jak
widzimy nie zabrakło w tym gronie i Polaków.
Ciekawa, a łatwa do przeoczenia wzmianka znajduje się w Sprawozdaniu z
posiedzenia Tow. Przyj. Nauk w Warszawie (w dn. 30.IV.1822 r.), referowanym
przez Staszica, a zamieszczonym przez Dziennik Wileński z tegoż roku /t. II, maysierpień, s. 134-135/. Dotyczy ona nigdzie, jak się wydaje, nie notowanego spadku
kamieni meteorycznych koło Opoczna. „Kolega Wiosiołowski – czytamy w
sprawozdaniu – zdawał na posiedzeniu wydziału umiejętności sprawę o
fenomenie meteorologicznym w r. 1806 wydarzonym w okolicach miasta Opoczno.
W dniu poprzednim przyjazdu jego do tego miasta, była tam nadzwyczajna burza,
w którey z gradem spadły z powietrza kamienie. Z tych na dowód złożył jeden w
Towarzystwie”.
W tymże tomie Dziennika Wileńskiego na str. 491-492 mieści się notatka
„O kamieniu meteorycznym smoleńskim”. Treścią jej jest opis spadku meteorytu
w dn. 29.VII.1818 r. we wsi Słobódce w powiecie Juchnowskim. Notatka jest
przedrukiem z Dziennika Dep. Ośw. 1821, cz. II, 235. Jest to, jak dowiadujemy
się na wstępie, „wyjątek z doniesienia gubernatora cywilnego smoleńskiego, do
wojennego jenerał gubernatora sankt-petersburskiego, pod d. 15 sierpnia, 1818
roku”.
Dbający o dostarczanie swym czytelnikom wiadomości na temat
aktualnych ważniejszych wydarzeń, Dziennik Wileński poświęca dużo miejsca
tego rodzaju przedrukom, przekładom, streszczeniom itp. Na przykład w tym
samym 1822 r. w t. I, na s. 506-510 czytamy „O kamieniach meteorycznych
spadłych w departamencie Ardèche”, - w t. II, na s. 493 „O zjawisku
meteorycznym na wyspie Taman”, - w r. 1826 (t. I, s. 320-321) „O aerolitach
spadłych w guberni Irkutskiey r. 1824 i na wyspie Wagu r. 1825” itd.
Dłuższy oryginalny artykuł, który ukazał się również w odbitce,
wydrukowany został w Dzienniku Wileńskim /1825, t. III, s. 47-75/. Jest to
„Rozprawa czytana na posiedzeniu publicznėm w Cesarskim Uniwersytecie
wileńskim, dnia 15 września 1825 roku, przez Feliksa Drzewińskiego professora
Fizyki tegoż Uniwersytetu” pt. „O kamieniach meteorycznych, i przyczynach
mogących je tworzyć”.
Intencją autora było „wystawić obraz tych fenomenów, złożyć dowody ich
bytności, zastanowić się nad przyczynami, które podług podobieństwa do prawdy,
opartego na zasadach nauk fizycznych, sprawować je mogą”. Praca
Drzewińskiego nacechowana jest wielką rezerwą, autor wstrzymuje się od zajęcia
własnego stanowiska, podaje jedynie „rozmaite naturalistów opinie”.
Ze sprawozdania T-wa Naukowego Krakowskiego, czytanego 15.II.1827
przez Rektora S. Girtlera /p. Dziennik Wileński 1827, Nowiny Naukowe t. II, s.
204-205/ dowiadujemy się, że „…kolega Roman Markiewicz czytał nadesłaną
przez JW. Sebastyana Dembowskiego cz. Towarzystwa rozprawę o Meteorolitach,
we czterech wyłożoną częściach; w pierwszey uczynił wzmiankę o historyi badań
przez uczonych w tey mierze przedsiębranych, w drugiey mówił o rozkładzie
meteorolitów, w trzeciey przywodził mniemania uczonych o ich naturze, w
czwartey nakoniec własne przedstawił mniemania, sądząc iż meteorolity z
żadnych innych nie pochodzą planet, lecz że mają telluryczny początek, gdyż ich
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pierwiastki w ziemi się znajdują, które nakształt gazów się wzniosłszy, zapalone
od iskry elektryczney, wydają ogień i tworzą massy kamieni spadających”.
Dembowski /*1762 : +1835/, komisarz cywilno-wojskowy woj. Krakowskiego, sędzia, radca urzędu administracyjnego prefektury krakowskiej, autor
kilku prac z zakresu ekonomii, „interesował się również – jak informuje Słownik
Biograficzny PAU – pod wpływem swego nauczyciela ze szkół pijarskich ks.
Józefa Osińskiego naukami przyrodniczymi, a mianowicie historią ziemi, sprawą
pochodzenia meteorytów, ciepła wewnętrznego ziemi, składu powietrza i wody
itd. Prace jego z tego zakresu czytane były na posiedzeniach Tow. Naukowego
Krakowskiego oraz drukowane w pismach”.
Wyżej wymieniona rozprawa Dembowskiego, zwolennika, jak się okazuje,
błędnej i już wówczas przestarzałej teorii tellurycznego pochodzenia meteorytów,
bodajże nie została ogłoszona drukiem, chociaż zachował się jej rękopis w
zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z napisem na karcie tytułowej „dla zecera”.
Interesującym byłoby przeprowadzenie porównania między tą pracą
Dembowskiego, a wcześniej napisanymi analogicznej treści rozprawami
Makólskiego i Drzewińskiego, o których była wyżej mowa.
Do bliższego zbadania nadawałby się też dość nieprawdopodobnie brzmiący
fragment I-ej części rękopisu, o następującej treści: „W dobrach moich
dziedzicznych Sancygniowie 2. razy widziany był meteoryt w przelocie swoim w
Rk 1800 i 1825. – W bliskości Sancygniowa w Xiążu Małym leżą jeszcze przy
samej drodze ze 200 sztuk kamieni meteorycznych między któremi są sztuki po
kilkadziesiąt cetnarów ważące, a z których 3. odłamy w Zbiorze moim
Mineralogicznym zachowuję”.
Zdaje się, że Staszic odnosił się [red.: inna wersja nieskreślona –
„ustosunkowany był”] do twórczości naukowej Dembowskiego bardzo sceptycznie.
„O spadnieniu kamieni z powietrza pod Białym-Stokiem we wsi Fastach”
donosi zasłużony dla dokumentacji meteorytycznej Dziennik Wileński w roku
spadku – 1827 /t. II, Umiejętności i Sztuki, s. 391-395/.
Dyrektor Szkół Obwodu Białostockiego, Radca Kolegialny, Suchodolski,
przesłał Uniwersytetowi Wileńskiemu raport o spadku tego meteorytu wraz z
bryłką kamienia i „opisem fenomenu”, sporządzonym przez Nauczyciela Fizyki w
Gimnazjum Białostockim – Jana Wolskiego. Dziennik Wileński zamieszcza pismo
Wolskiego, słusznie uważając, że zdarzenie „zasługuje na publiczną wiadomość
i pamięć”.
Odpis z oryginału znajdującego się przed wojną w Państwowym Archiwum
w Wilnie /Dział: Okr. Szkolny Nr 8/1822/ dokonany przez B. Olendzką,
wydrukowały „Wiadomości Muzeum Ziemi” /r. 1939, nr 1/2, s. 65-67/ w rubryce
pt. „Z pyłu zapomnienia”. W tym samym nrze „Wiadomości” znajduje się notatka
pt. „Okazy meteorytów z Białegostoku i ze Świecia w zbiorach Muzeum Ziemi” /s.
60-61/.
Data spadku ustalona przez Wolskiego na podstawie zeznań naocznych
świadków: 23 września 1827 r., w piątek, między godz. 9 a 10 z rana.
W notatce zamieszczonej przez Annales de Chimie et de Physique, Paryż
1828, t. 39, s. 421 /wyciąg z „Gazette de Saint-Pėtersbourg”/ podana jest data 26
września /8 października/ 1827.
Według katalogów Priora i Krinowa spadek miał miejsce w dn. 5
października 1827 r. o godz. 9.30.
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Kraushar w pracy „Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk”, t. VI, s.
369 wzmiankuje, że na posiedzeniu wydz. umiej. T-wa 24.X.1827 r. „Wincenty hr.
Krasiński okazał aerolit, spadły w dobrach Knyszyńskich dnia 6 października
między 11 a 12 przed południem, «podczas wielkiej burzy, przez kwadrans
trwającej». Kamieni podobnych spadła znaczna ilość. Niektóre były wielkości
kurzego jaja”.
Data podana przez Wolskiego wg kalendarza starego stylu pokrywa się z
datą wg kalendarza nowego stylu wymienioną w katalogach Priora i Krynowa.
Posługiwanie się przez jednych kalendarzem gregoriańskim, przez innych
łacińskim wprowadzało, jak widzimy, dużo zamieszania przy oznaczaniu dat
spadku meteorytów. Obecnie obowiązuje już na całym świecie w tym wypadku
kalendarz łaciński.
W „Pamiętniku Naukowym” /Kraków 1837, t. III, s. 235-252/ ukazał się
artykuł pt. „Kamienie z powietrza spadające”, pióra niewiadomego autora,
ukrytego pod kryptonimem A.B. Praca ta, o charakterze raczej referatowym
zawiera i „nowe domysły”/według przypisu Redakcji/ o powstawaniu meteorytów.
Kombinacje autora oparte zostały nie tyle na podstawach naukowych, ile na
własnej bujnej wyobraźni. Materiałów o spostrzeżeniach oryginalnych w artykule
nie ma.
W r. 1841 Tygodnik Petersburski, Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego,
zamieścił w N. 67, na s. 371-373 „List do wydawcy” podpisany „Podolanin”.
Treścią listu są „Postrzeżenia nad spadającymi gwiazdami w Połtawie”, a
autorem1 Wojciech Zborzewski, profesor matematyki w Liceum Krzemienieckim,
„uczony a nieznajomy naturalista polski”.2
Artykuł jest dziwną mieszaniną ciekawych naukowych obserwacji i poetycznych
reminiscencji, co nawet skłoniło wydawcę do poczynienia zastrzeżeń w przypisie.
Opisane badania obejmują okres od 29 lipca do 2 sierpnia 1841 r.
Meteoryt spadły w Wilkanówku na Śląsku na terenie Zielonogóry /dawn.
Grüneberg, Heinrichau/ 22 marca 1841 r., opisany został w Pogg. Ann. 1841, vol.
52, s. 495-496. Wzmianka o nim znajduje się również w pracy Phipson T.
„Meteors, aerolites and falling stars”, London 1867, s. 48.
Znaleziony przed r. 1847 meteoryt Seeläsgen – dzisiejsze Przełazy, pow.
Świebodzin, prócz wzmianek w katalogach Priora i Krynowa, posiada na pewno,
podobnie jak Zielonogórski, literaturę w języku niemieckim. Oba te meteoryty
wraz z pozostałymi meteorytami Ziem Odzyskanych (m. in. Schellin – Skalin
szczec., Gnadenfrei – Pilawa, itd.) powinny się jak najprędzej doczekać polskiego
opracowania.3
O meteorycie ze Świecia nad Wisłą, znalezionym w r. 1850 przy kopaniu
rowu, pisali wyłącznie Niemcy: analizę podał C. Rammelsberg /Pogg. Ann. 1851,
v. 84, s. 153-154/, opis G. Rose /Zeit. D. geol. Ges. 1851, 3, s. 214 i Ann. Phys.
Poggendorff 1851, v. 83, s. 594/. Cohen E. i Weinschenk E. w artykule pt.
1

Encyklopedia Orgelbranda 1868, t. 28. S. 416/, L. Janowski „Słownik biobibliograficzny dawn.
Uniw. Wil.” Wilno 1939. S. 514-515.
2
Majorkiewicz J. – Pisma pomniejsze. Warszawa 1852, cz. II, s. 129-30, 147-53/, oraz Przegląd
Naukowy literaturze, wiedzy i umnictwu poświęcony. Warszawa 1844, t. I, s. 26-32.
3
Meteoryty te zostały wprawdzie opisane przez J. Pokrzywnickiego, niestety autor nie cytuje
źródeł z kt. zaczerpnął ogłoszone przez siebie wiadomości, co pozbawiło pracę wartości
dokumentu.
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Meteoreisen-Studien, zamieszczonym w Annalen d. k. k. Naturhist.
Hofmuseums, Wien 1891, Bd VI, nr 2, podają na s. 146-147 rozbiór chemiczny
tego meteorytu.
Mówiąc o uczonych polskich, zajmujących się badaniami meteorytów, nie
można pominąć nazwiska zapomnianego przyrodnika Józefa Nowickiego, który
pisał o meteorycie znalezionym pod Toruniem. Urodzony w r. 1799 w Zalesiu pod
Chełmżą, wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum toruńskim, gdzie
następnie został nauczycielem języka polskiego i łaciny. Zaprzyjaźniwszy się z
przyrodnikiem niemieckim dr. Haroldem Lenzem – poświęcił się pod jego
wpływem studiom i badaniom przyrodniczym, zwłaszcza florystyce. Prócz zbiorów
botanicznych, zgromadził zbiór meteorytów, który po jego śmierci dostał się do
Berlina. Pisał po niemiecku. Prace jego ukazały się w Neue Preuss. Prov.-Bl.
wydawanym w Królewcu. Zmarł 18 marca 1856 w Toruniu.
Praca Nowickiego pt. „Nachträgliche Notizen über die bei Wolfsmühle
unweit Thorn gefundene Meteormasse” zamieszczona została w roczniku II –
1854 Neue Preuss. Prov.-Bl. na str. 177-182 zeszytu VI-ego. Dowiedziawszy się z
Preuss. Zeitung /nr 69 z 23 marca 1853/ o referacie wybitnego mineraloga
niemieckiego C. J. H. Karstena, wygłoszonym tegoż roku w berlińskiej Akademii
Nauk na temat przypuszczalnego pochodzenia meteorycznego masy znalezionej
pod Toruniem, Nowicki udał się osobiście na domniemane miejsce spadku,
przeprowadził badania i o ich rezultacie doniósł w wyżej wymienionym artykule.
Karsten, któremu śmierć przeszkodziła w zapowiedzianym listownie przyjeździe
do Torunia, zamierzał przez badania przeprowadzone na miejscu ugruntować swe
przeświadczenie o meteorycznym pochodzeniu masy. Nowicki na podstawie
własnych badań wyraża głębokie przekonanie o słuszności poglądów [red.: inna
wersja nieskreślona – „przypuszczeń”] Karstena.
Niestety, pracy Karstena pt. „Über Feuer-Meteore und über einen
merkwürdingen Meteormassen-Fall, der sich früher bei Thorn ereignet hat”,
Berlin1853.40 – nie udało się znaleźć w polskich bibliotekach.
Kwestia meteorytu toruńskiego, niewymienionego w żadnym ze znanych
nam katalogów – czeka na wyjaśnienie.
Wymieniając w porządku chronologicznym ukazania się w druku prace z
zakresu polskiej meteorytyki, tj. prace o meteorytach spadłych na terenie kraju
i prace o meteorytach polskich i obcych napisane przez Polaków – przechodzimy z
kolei do dorobku na tym polu Ignacego Domeyki. „O meteorytach Domeyki”
wygłosił prof. A. Gaweł w r. 1952 referat na posiedzeniu naukowym Muzeum
Ziemi. Przedmiotem badań Domeyki były meteoryty chilijskie, mianowicie Sierra
de Chaco, Costa Rica, Atacama. Prace o nich ukazały się w An. D. Mines 1854, w
Roczn. Un. Chilijskiego 1859, w sprawozdaniach Akademii Paryskiej w r. 1864.
Część okazów ze swych zbiorów przekazał Domeyko P.A.U., dzięki czemu mamy
w Polsce m.in. największy okaz meteorytu Atacama.
O aerolicie znalezionym w jesieni 1857 r. w Górnej Świdnicy pod Wschową
miał wykład B. J. Szafarkiewicz na posiedzeniu Wydz. Nauk Przyrodniczych
Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego, o czym podana jest wiadomość w Roczn. T-wa t.
I, 1860, s. 596. Na str. 606 tegoż tomu jest notatka o złożeniu w darze tego
meteorytu Towarzystwu przez K. hr. Kwileckiego.
W życiorysie Szafarkiewicza napisanym przez F. Chłapowskiego /Roczn.
Tow. Przyj. Nauk Pozn. T. XIX, r. 1892, s. 637-647/ jest m.in. następująca
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wzmianka: …”W r. 1857 utworzyła się sekcya przyrodnicza w nowo założonem
Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Do pierwszych jej członków należał dr. B. J.
Szafarkiewicz… W rocznikach zanotowane są wykłady jego o aerolicie
znalezionym pod Wschową”… Niestety, w Rocznikach T-wa nigdzie nie był
drukowany referat Szafarkiewicza. Poszukiwania w Poznaniu rękopisu – nie dały
rezultatu. Sam okaz meteorytu uległ zagubieniu wskutek działań wojennych.
Największym wydarzeniem meteorycznym w Polsce był w r. 1868 spadek
meteorytu pułtuskiego. Intensywność zjawiska poruszyła nie tylko ludność
miejscową, ale odbiła się szerokim echem za granicą, gdzie przelot meteoru był
również widoczny i obserwowany. W rezultacie literatura na temat tego
meteorytu jest bardzo bogata. Lokalna prasa codzienna przez szereg tygodni
obfitowała we wszelkiego rodzaju komunikaty, doniesienia i wzmianki. Pisma
tygodniowe z racji tego wydarzenia wystąpiły z artykułami o charakterze
ogólnym na temat meteorytyki, np. w „Tyg. Ilustr.” 1868 z 2 stycznia [red.: raczej
1 lutego], s. 50 i 89 – artykuł Jerzego Aleksandrowicza pt. „Aerolit”; w
„Wędrowcu” z tegoż roku nr 267 i 268 (s. 100-102 i 121-123) anonimowy artykuł
pt. „O meteorach, bolidach, gwiazdach spadających i aerolitach”; w „Kłosach” z
1 lutego 1868 – rycina przebiegu meteoru nad Warszawą; w „Tyg. Ilust.” z 15
lutego… [red.: dalszy tekst nieczytelny – w „Tygodniku Ilustrowanym” z 15 lutego
1868 r. jest dalszy ciąg tekstu J. Aleksandrowicza]
Niezwłocznie zostali wydelegowani prof. Szkoły Głównej T. Babczyński
i adiunkt Obserwatorium Astronomicznego K. Deike dla przeprowadzenia badań
w miejscu spadku. Wydana została broszura pt. „Notice sur la mėtėorite tombėe
le 30 Janvier 1868 aux environs de la ville de Pułtusk publiėe par la Haute Ecole
de Varsovie”, zawierająca wyniki spostrzeżeń obu uczonych oraz tymczasową
analzię chemiczną wykonaną przez Wawnikiewicza, prof. chemii w Szkole
Głównej i mapkę spadku.
Współcześnie ukazały się w zagranicznej prasie naukowej liczne
doniesienia i uwagi o tym meteorycie. A więc w Verhandl. d. k. k. Geol.
Reichsanstalt, Wien nr 5, na s. 92-94 notatka pióra K. v. Fritscha, a w nrze 10 na
s. 222-224 komun. H. Trautscholda; w Abh. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur,
Breslau, na s. 79-121 artykuł prof. dr. J. G. Galle; w Festschrift d.
Niederrheinischen Gesellschaft f. Natur – u. Heilkunde zum 50 jährigen
Jubiläum d. Universität Bonn artykuł Gerh. Ratha; wreszcie w wydaniu
oddzielnym praca G. Werthera „Analyse des meteorits von Pultusk”, Königsberg
1868, 80.
Liczba odłamków meteorytu pułtuskiego stała się przedmiotem naukowej
dyskusji, która znalazła swe odzwierciedlenie na łamach angielskiego czasopisma
„Nature”. Głos w tej sprawie zabierali prof. Stenz /1937, vol. 140, s. 113/, F. A.
Paneth /tamże s. 809/, L. J. Spencer /tamże s. 589/. Na ten sam temat zamieści
prof. Stenz notatkę w Uranii /1937, nr 2, s. 29-31/ pt. O meteorycie pułtuskim –
koniec pewnej legendy.
Kwestią wieku meteorytu pułtuskiego zajmuje się m.in. La Paz w pracy
„Mathematical Formula for Meteoritic Age-Determination and its Application to
the Pultusk, Poland, Meteorites”, zamieszczonej w Popular Astronomy 1941, vol.
49, s. 261-5.
Współczesny pogląd na wiek, pochodzenie i przypuszczalną ilość oraz skład
meteorytu pułtuskiego wypowiedział prof. J. Samsonowicz w artykule
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zamieszczonym w Wiadomościach Muzeum Ziemi /r. 1952, t. VI/1, s. 57-68/. Autor
nie tylko daje wyczerpujący przegląd dotychczasowych badań i opracowań tego
meteorytu, ale uzupełnia je własnymi danymi, uzyskanymi na podstawie wizji
lokalnej przeprowadzonej osobiście w latach 1922 i 1929. Praca zaopatrzona jest
w zestawienie literatury oraz nową mapkę spadku nakreśloną z uwzględnieniem
uzyskanych świeżo wiadomości. Z porównania obu mapek: wydanej w r. 1868
przy sprawozdaniu Szkoły Głównej i mapki prof. Samsonowicza wynika, że
dawniejszy obraz spadku nie tylko uległ dzięki dalszym badaniom znacznemu
zwiększeniu, ale i całkowitej zmianie konturu.
W wymienionym wyżej artykule Fritscha na uwagę zasługuje wzmianka,
wymagająca bliższego zbadania. Mianowicie Fritsch opisując spadek meteorytu
pułtuskiego na podstawie wiadomości zaczerpniętych z Leipzige Illustrirte
Zeitung i Ausland /Nr 9, 1868, p. 214/ nadmienia że poszczególne kawałki tego
meteorytu spadły na terenie Poznańskiego: „bei Biskupice im Kreis Pleschen und
an der Probstei Popielarnia bei Miłosław”.
Również Kurier Codzienny z dn. 4.II.1868 /nr 27, s. 3/ informuje powołując
się na „Gazetę Szląską”, że cześć aerolitu spadła we wsi Biskupicach pod
Miłosławiem w W. Ks. Poznańskiem.
Notatka zamieszczona w nrze 38 Kuriera Warszawskiego z dn. 7.II.1868 r.
podpisana „A. M. Profesor z Wrocławia”, donosząca o tragicznych skutkach paniki
na koncercie w Rawiczu /W. Ks. Pozn./, wywołanej oślepiającym blaskiem
meteoru, zawierająca nadto następującą wiadomość: „Meteor ten spadł ćwierć
mili za miasteczkiem Szlawenczyc /na Szląsku/… w miejscu, gdzie spadł,
wyparzył trzy łokciowy obwód śniegu”.
Należałoby się przekonać, ile prawdy zawierają powyższe doniesienia, czy
nie są z rzędu rozgłaszanych przez „naocznych świadków” zapewnień, że i w
Warszawie spadły odłamki meteorytu pułtuskiego.
Podobno Arabowie używali żelaza meteorycznego do wyrobu słynnej stali
damasceńskiej – oryginalne zastosowanie znalazła jedna z brył meteorytu
pułtuskiego, użyto ją mianowicie do wyrobu pieczęci dla króla anamitańskiego.
Wizerunek pieczęci i opis okoliczności w jakich została sporządzona podaje W.
Enc. Powsz. Ilustr. z r. 1890, t. I, s.195, i Wszechświat 1888, t. VII, nr 2, s. 29-30
w notatce napisanej na podstawie artykułu S. Meunier ogłoszonego we
francuskim piśmie «La Nature».
Jeszcze prze kilka lat po spadku meteorytu pułtuskiego daje się zauważyć
wzmożone zainteresowanie się polskiego piśmiennictwa problemami meteorytyki.
Ukazuje się mianowicie kilka dłuższych artykułów o charakterze
popularyzatorskim, takich jak praca J. I. Wagi „O aerolitach czyli spadających
kamieniach”, zamieszczona jako dodatek do przekładu książki Flammarion’a
„Wielość światów zamieszkiwanych” /powtórne wydanie ok. r. 1872/, anonimowy
artykuł w Przyrodzie i Przemyśle z r. 1873 /nr 22, 23, 24/ pt. „O meteorytach i ich
stosunku do ziemi”, praca Wincentego Szyszły „Teorye powstawania aerolitów”
ogłoszona w Bibliotece Warszawskiej z r. 1873 i zamieszczona tamże w
następnym roku praca J. K. Steczkowskiego pt. „Gwiazdy spadające, kule
ogniste, aerolity i komety”.
W r. 1877, w t. IV Rozpraw i Sprawozdań z posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr.
Akademii Umiejętności ukazuje się Alojzego Altha „Sprawozdanie o kamykach
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dnia 20 Sierpnia 1876 r. w Uhrynie podczas burzy spadłych”, w którym autor
wyraża przekonanie, że kamyki te nie są pochodzenia meteorycznego.
Oprócz artykułów, na łamach polskich czasopism ukazują się w tym
okresie liczne drobne doniesienia, referujące wiadomości z prasy zagranicznej,
jako to Wawnikiewicza „Spadek meteorów w Londynie w r. 1877” /Kosmos 1877,
t. II, s. 162/, notatki R. Zubera „O meteorze spadłym w Sokoł-Banja w r. 1877 w
Serbii” /Kosmos 1878, t. III. S. 37-39, przekład z S. Losanitch’a/ i „Wiadomości o
meteorze spadłym koło Alfianelo w pobliżu Brescii” /Kosmos 1883, t. VIII, s. 232/
i wiele innych.
Godna uwagi jest króciutka wzmianka w t. IX „Słownika Geograficznego”
/r. 1888, s. 546/, gdzie przy opisie miejscowości Ratyń w powiecie Konińskim
autor Br. Ch. podaje m.in. taką wiadomość: „W 1880 r. spadł tu dnia 12 sierpnia
aerolit, ważący przeszło 2 funty”. (Niestety, na jakieś inne źródło wiadomości o
tym meteorycie nie udało się dotychczas natrafić.) Szczegóły (dane) o tym
meteorycie podaje J. Pokrzywnicki w artykule pt. «O meteorytach naszych ziem
zachodnich» (Urania 1955, nr 6, s. 168) nie powołując się niestety na źródła z
których czerpał materiał do tej pracy.
We Wszechświecie z r. 1888 Stanisław Kramsztyk ogłosił w nr 1 i 2 dłuższy
artykuł pt. „Meteoryty jako ogniwa w tworzeniu światów”, zaś w kronice
naukowej „Wszechświata” – szereg drobnych notatek, referujących doniesienia z
prasy zagranicznej.
Referat E. Dunikowskiego pt. „Obecny stan naszej wiedzy o meteorytach”
wydrukowany w Kosmosie z r. 1889, XIV, s. 303-315, napisany na marginesie
pracy L. Fletchera „An Introduction to the study of meteorites…” /London1888/
zawiera, ponadto, jak objaśnia autor w odsyłaczu „szczegóły z całej odnośnej
literatury”.
Praca J. Lewińskiego „Mołdawity” /Wszechświat 1899, nr 19, s. 297-299/
zamyka szereg pozycji bibliograficznych z zakresu meteorytyki odnoszących się
do okresu z przed XX-go wieku.
Do r. 1935, który jest datą spadku meteorytu pod Łowiczem daje się
zauważyć znaczne osłabienie zainteresowania prasy polskiej zagadnieniami
meteorytyki.
Wśród nielicznie pojawiających się w tym czasie artykułów takich jak
Janiszewskiego S. „Meteoryty” /Bibl. Warsz. 1904, t. II, s. 267-89/ lub F.
Hortyńskiego „Znaczenie kosmiczne radu” (Kosmos 1907, r. XXXII, s. 51-67),
gdzie mowa o zawartości radu w meteorytach – na podkreślenie zasługuje
rzeczowa, niestety, zbyt treściwa, notatka J. W. Szulczewskiego „O meteorytach
wielkopolskich”, zamieszczona w Przyrodzie i Technice z r. 1923, r. II, z. VIII, s.
513-515.
Urodzony w r. 1879 Jerzy Wojciech Szulczewski, nauczyciel szkół średnich,
późniejszy profesor Wyższej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu i kierownik
tamtejszego Ogrodu Botanicznego, mający w swym dorobku naukowym kilka
prac przyrodniczych zainteresował się sporadycznie zagadnieniami meteorytyki
w związku ze znajdującymi się w Muzeum Wielkopolskim 2 okazami meteorytów:
Grzempy i Morasku.
Pierwszy z nich, którego spadek nastąpił w dn. 3 września 1910 r. Szulczewski
opisał powołując się na wiadomości w „Schneidemühler /Piła/ Zeitung” z dn.
10.IX.1910 i na późniejsze, niestety niewiadomo skąd mu znane, dochodzenia
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miejscowych władz. Podał też ogólnikowo rezultaty badań przeprowadzonych w
Państwowym Zakładzie Geologicznym w Berlinie.
Druga część artykułu poświęcona jest meteorytowi, znalezionemu przez dr.
Cobliner’a w dn. 12.XI.1914 przy robieniu nasypów na terenie wojskowym w
Morasku pod Poznaniem i ofiarowanemu przez znalazcę do zbiorów Muzeum
Wielkopolskiego. Okoliczności spadku tego meteorytu nie są znane. Był on
również badany w Berlinie, skąd po wielu pertraktacjach wrócił do Polski.
Prócz Szulczewskiego szczegółowiej zajął się tymi meteorytami J.
Pokrzywnicki w pracy „O meteorytach naszych ziem zachodnich”, wydrukowanej
w czerwcowym zeszycie „Urani” z r. 1955.
O meteorycie łowickim, który spadł w nocy z 11 na 12 marca 1935 r.
dopiero w kilka dni po spadku ukazały się wzmianki w prasie o jego odnalezieniu.
W kronice naukowej „Wszechświata” /1935, nr 4, s. 119/ krótko zakomunikował o
tym wydarzeniu prof. Eugeniusz Romer, zaś w następnym, 5-ym numerze ukazał
się artykuł S. Z. Różyckiego i M. Kobyłeckiego, zaopatrzony w mapkę
orientacyjną miejsca spadku, mapkę rozmieszczenia meteorytów oraz w fotografię
jednego z odłamów. Ci sami autorzy zamieścili w zesz. 3 z r. 1936 „Zabytków
Przyrody Nieożywionej” spostrzeżenia zebrane w terenie oraz zarys ogólnej
charakterystyki okazów pt. „Meteoryty Łowickie” wraz z mapką pola spadku.
Doniesienia te, w obu wypadkach jak zaznaczyli autorzy miały charakter
tymczasowy.
Dopiero w 3 lata później w „Sprawozdaniach z posiedzeń TNW” (Wydz. III,
r. XXXI, 1938, z. 4/6) ukazały się streszczenia komunikatów przedstawionych
przez St. Thugutta, St. Jaskólskiego, M. Kołaczkowską i J. Cichockiego jako
wyniki ich badań nad meteorytem łowickim. W tymże roku «Archiwum
Mineralogiczne TNW» poświęciło niemal cały tom XIV meteorytowi łowickiemu,
zamieszczając w języku niemieckim z polskimi streszczeniami obszerniejszą niż w
„Sprawozdaniach” wersję ww. komunikatów oraz 2 nowe – M. Kobyłeckiego i M.
Moritza (wyłącznie po niemiecku).
M. Kobyłecki i S. Różycki wydelegowani na miejsce spadku przez
Towarzystwo Muzeum Ziemi zdobyli dla tej instytucji kilka okazów meteorytu
łowickiego. Niektóre z nich można oglądać jeszcze dzisiaj na wystawach w
Muzeum Ziemi.
Przed
wojną
okazy
posiadały:
Towarzystwo
Muzeum
Ziemi,
Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie, Zakład Mineralogii UJ,
Obserwatorium Astronomiczne w Warszawie, Muzeum Przemysłu i Techniki
i Zakład Mineralogii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu nabywców
prywatnych.
Duży popyt na okazy, które od znalazców usiłowali zakupić dla swych instytucji
prócz delegatów z Warszawy (Obserwatorium Astronomiczne i Towarzystwo
Muzeum Ziemi) również delegaci z Krakowa, a także prywatni zbieracze i spekulanci – spowodowały w ciągu kilku dni znaczny wzrost cen.
Okazuje się, że i w (
) ocalały: Gadomski – „Odszukanie 2 meteorytów
w gruzach Warszawy” („Urania” 1946, nr 3/4, s. 68).
[red.: tu następują notatki nie związane bezpośrednio z tekstem]
Prócz artykułów dotyczących meteorytu łowickiego – w okresie
przedwojennym zasługują na uwagę przyczynki do polskiej meteorytyki
zamieszczone w formie rozdziałów w następujących pracach:
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W czasopiśmie „Urania” z r. 1928 (r. VII, nr 2) ukazuje się praca Z.
Chełmońskiego «Tajemnice Wszechświata», której rozdział zatytułowany
«Komety, gwiazdy spadające, meteory» zamieszczony w nr 2 na s. 60-63 – daje
nieco wiadomości o meteorytach.
W polskim przekładzie «Podręcznika mineralogii» Tschermaka, wydanym
w r. 1931 – prof. J. Morozewicz wymienia «Meteoryty spadłe na ziemiach
polskich» (s. 814-816).
Również prof. A. Łaszkiewicz w swojej «Mineralogii» wydanej w r. 1936
poświęca meteorytom str. 193-195, wyszczególniając ważniejsze spadki
meteorytów w Polsce.
Prof. Edward Stenz w rozdziale XXVII prace swej pt. «Ziemia» wydanej w
1936 r. na str. 268-181 podaje prócz ogólnych wiadomości o meteorytach – dane
dotyczące meteorytu pułtuskiego, łowickiego i meteorytu, którego spadek miał
mieć miejsce w nocy 27/28 czerwca 1921 r. w Tarnobrzegu. Wg komunikatu PIM
Nr 6 na który powołuje się prof. Stenz: „Odłamki, spadające między osoby
oczekujące na stacji kolejowej na pociąg, powypalały dziury w ubraniu i spowodowały popłoch. Słyszano dwie silne detonacje”. –
W powojennym wydaniu „Ziemi” (r. 1953) – powyższa wiadomość nie została
powtórzona. Również dane odnoszące się do meteorytu pułtuskiego zostały
skorygowane, zaś dotyczące meteorytu łowickiego uległy znacznym
uzupełnieniom.
Na literaturę z dziedziny meteorytyki ostatniego dziesięciolecia składają
się liczne prace o charakterze popularyzatorskim, przeważnie w formie artykułów
zamieszczanych w „Uranii”, „Wszechświecie”, „Problemach” i innych oraz
wydawnictwa książkowe „Wiedzy Powszechnej”.
[red.: tu następują notatki nie związane bezpośrednio z tekstem]
W świeżo wydanej amerykańskiej pracy zbiorowej pod red. H. Browna,
będącej I częścią zapowiedzianego wydawnictwa «An International Catalogue of
Meteorites», zatytułowanej «Bibliography on Meteorites» – zawarte są również
pozycje odnoszące się do polskich prac z zakresu meteorytyki i prac o meteorytach
spadłych na ziemiach polskich.
Nie należy dziwić się pominięciom, które wynikły, niestety, z braku
informacji z naszej strony. Na próżno zwracali się o nie przed paru laty wydawcy
do Muzeum Ziemi. Nie było możności dostarczenia im materiałów.
W wstępie zamieszczono podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się
do zrealizowania wydawnictwa. Wymienieni są ludzie i instytucje różnych
krajów. Polskich współpracowników – brak. Należy podziwiać, że mimo to
bibliografia wymienia 30 polskich autorów 50 prac. Prace obcokrajowców o
meteorytach spadłych w Polsce trudno wyszukać wobec braku indeksu
miejscowości, który ma się ukazać dopiero w następnym tomie.
O poziomie wydawnictwa świadczy przychylnie poprawne zachowanie trudnej dla
cudzoziemców pisowni polskiej.
Rozwój badań i dążenie do zebrania najpełniejszej dokumentacji w
dziedzinie meteorytyki – tak ożywione ostatnio zarówno na Wschodzie jak i na
Zachodzie winno stać się bodźcem dla nauko polskiej, która ma obowiązek jak
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najśpieszniej nawiązać nowymi pracami do piękne tradycji dotychczasowego
wkładu polskiego do meteorytyki światowej.

Załącznik 1
Wstęp
[red.: inne wersje rękopiśmienne niż w maszynopisie; oddzielna karta, bez
numeru]
Wersja I
Posmak sensacji towarzyszący spadkowi meteorytów wcześnie pociągał myśl ludzką. I
przeciwnie – spadanie kamieni z nieba wydawało się tak nieprawdopodobne, że nie chcąc
narażać na szwank swojego autorytetu – długo mu odmawiali cech prawdopodobieństwa
(uznania). Toteż źródła najstarszych wiadomości o meteorytach…

Wersja II
Posmak sensacji towarzyszący spadkowi meteorytów wcześnie obudził zainteresowanie
człowieka tymi zagadkowymi zjawiskami. Mimo to nauka zajęła się nimi stosunkowo
późno. „Spadanie kamieni z nieba” wydawało się czymś tak nieprawdopodobnym, że
uczeni długi czas odmawiali uznania go, także potwierdzenia swym autorytetem w
obawie przed ośmieszeniem się przez poważne traktowanie jakieś bzdury. Stąd źródłami
najstarszych wiadomości o meteorytach są bardziej lub mniej ułomne, często naiwne i
przesadne lub zgoła fantastyczne zapiski kronikarzy a nawet zupełnych laików…
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