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Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf
polskiej meteorytyki
Zofia H. Gąsiorowska – first bibliographer of the Polish meteoritics

Abstrakt: Zofia H. G¹siorowska in years 1950–1956 prepared first bibliography of the Polish
meteoritics. This work was well-known little. The authoress also left the row of hand-written
works relating to the Polish meteoritics.
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Wstęp

Okres II wojny œwiatowej przyniós³ Polsce ogromne straty we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia – nie ominê³y one szeroko rozumianej nauki oraz materialnych zaso-
bów bibliotek, archiwów, zbiorów muzealnych, wyników wysi³ku intelektualnego
wielu pokoleñ. Polska meteorytyka w dwudziestoleciu miêdzywojennym nie noto-
wa³a szczególnych osi¹gniêæ (o czym œwiadczy chocia¿by niewielka liczba publika-
cji), a jedynym wiêkszym wydarzeniem by³ upadek, a nastêpnie badania meteorytu
£owicz (Archiwum Mineralogiczne 1938). Niezbyt liczne kolekcje meteorytów
znajdowa³y siê w kilku oœrodkach akademickich i muzealnych. Jeszcze bardziej
rozproszona by³a literatura dotycz¹ca tej tematyki, do tego niezbyt nowa. I na to
wszystko na³o¿y³y siê zniszczenia okresu II wojny œwiatowej. Szczególnie dotkliwe
by³y one w Warszawie, g³ównie w okresie represji po powstaniu warszawskim.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e zaistnia³a sytuacja by³a skrajnie niesprzyjaj¹ca dla mete-
orytyki, a do tego bezpoœrednio po wojnie preferowano naukê w mo¿liwie najwy-
¿szym stopniu praktyczn¹, daj¹c¹ siê wykorzystaæ w odbudowie Polski. Podejœcie
takie jest jak najbardziej zrozumia³e.

Trudno wiêc jest spodziewaæ siê znalezienia znacz¹cych prac dotycz¹cych mete-
orytów i meteorytyki z okresu powojennego. A jednak by³y osoby, które poza
swym zasadniczym i w³aœnie najczêœciej praktycznym nurtem dzia³alnoœci, znajdo-
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wa³y czas na meteorytykê. Jedn¹ z nielicznych, które uzna³y tê tematykê za wa¿n¹
by³a Zofia G¹siorowska.

Zofia Halina Gąsiorowska

Zofia Halina G¹siorowska urodzi³a siê 29 paŸdziernika 1898 r. w Warszawie, gdzie
równie¿ spêdzi³a niemal ca³e ¿ycie. W 1922 r. ukoñczy³a studia ogrodnicze i od-
by³a praktykê w Stacji Ochrony Roœlin Towarzystwa Ogrodniczego w Warszawie.
Nie podjê³a jednak pracy zgodnej z wykszta³ceniem – w 1926 r. rozpoczyna naukê
jêzyka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie, a nastêpnie studia ling-
wistyczne dla cudzoziemców w paryskiej Sorbonie. Dodatkowo koñczy kursy
Alliance Française w Warszawie i Pary¿u.

W 1929 r. Z. G¹siorowska podejmuje pracê jako bibliotekarka i archiwistka
Dzia³u Naukowego Biura Kasy im. Mianowskiego. Oprócz podstawowych obo-
wi¹zków, gromadzi i publikuje w 6 tomach wydawanej przez Kasê im. Mianowskie-
go Nauki Polskiej, bibliografiê naukoznawcz¹ (wspólnie z Janin¹ Ma³kowsk¹).
Pomimo licznych obowi¹zków, Z. G¹siorowska koñczy równie¿ w tym czasie trzy
i pó³-letnie studia jêzyka angielskiego w English Language College w Warszawie.
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Zofia Halina Gąsiorowska w czasie pracy w Muzeum Ziemi (foto: J. Bułhak; ZaMZ 4).



W czasie wybuchu w 1939 r. wojny, Z. G¹siorowska nadal pracuje w Kasie
im. Mianowskiego (do marca 1940 r.) – czêœæ przygotowanych w tym czasie mate-
ria³ów bibliografii naukoznawczej spali³a siê w 1944 r. W czerwcu 1946 r. podej-
muje pracê w Muzeum Ziemi w Warszawie, jako kierowniczka dzia³u archiwalne-
go. Ponadto, dziêki bieg³ej znajomoœci jêzyków francuskiego i angielskiego prowa-
dzi zagraniczn¹ korespondencjê tej instytucji. Uczestniczy równie¿ w pracach wy-
dawniczych i bibliotecznych. W warszawskim Muzeum Ziemi, Zofia G¹siorowska
pracuje do ostatnich dni swego ¿ycia – umiera 19 lipca 1957 r. (Wójcik 1966,
W¹sik 2002)

Tematyka meteorytowa

Zainteresowania Z. G¹siorowskiej w czasie pracy w Muzeum Ziemi, kieruj¹ siê na
historiê geologii w zakresie biograficznym i bibliograficznym o czym œwiadcz¹ jej
publikacje wydane po 1950 r. Ale oprócz zbierania materia³ów do bio-bibliografii
tak znanych postaci jak Hugo Ko³³¹taj czy Ignacy Domeyko, Z. G¹siorowska
zaczyna gromadziæ materia³y dotycz¹ce szeroko pojêtej polskiej meteorytyki. Œwia-
dectwem zaawansowania tych prac jest notatka w Wiadomoœciach Muzeum Ziemi
(G¹siorowska 1952). Jak z niej wynika, autorka pocz¹wszy od 1950 r. zebra³a sze-
reg prac polskich autorów poœwiêconych meteorytom, g³ównie z XIX w. zarchiwi-
zowanych w postaci odpisów i fotokopii, dokona³a przegl¹du prasy specjalistycznej
i periodycznej, zgromadzi³a bogate materia³y dotycz¹ce upadku meteorytu Pu³tusk
oraz poszukiwa³a wiadomoœci o zaginionym meteorycie Œwidnica Górna. Szcze-
gó³y dotycz¹ce tych prac mo¿emy znaleŸæ w pozostawionych materia³ach rêko-
piœmiennych (ZaMZ 1).

Efektem tych i kolejnych prac by³o przygotowane przez Z. G¹siorowsk¹ „Zesta-
wienie bibliograficzne prac polskich autorów o meteorytach (1805–1955)” (G¹sioro-
wska 1966). Opracowanie, w du¿ym stopniu wyczerpuj¹ce przedstawiony w tytule
temat, mia³o zostaæ zakoñczone w paŸdzierniku 1955 r. Jednak jeszcze w po³owie
1956 r. autorka w wydawnictwach seryjnych poszukiwa³a danych do jego uzu-
pe³nienia. 29 czerwca tego roku Z. G¹siorowska zg³osi³a artyku³ do planu wydaw-
niczego, ale 23 paŸdziernika termin publikacji zosta³ przesuniêty na rok 1957
(ZaMZ 2). W lipcu 1957 r. Z. G¹siorowska umiera. Opracowanie trafi³o do
dzia³u rêkopisów w Archiwum Muzeum Ziemi wraz z katalogiem publikacji i foto-
kopii zgromadzonych w tej placówce. Rêkopis i komplet materia³ów udostêpniony
zosta³ Jerzemu Pokrzywnickiemu, który w tym czasie przygotowywa³ monografiê
Kosmolityka. Monografia ta co prawda nigdy siê nie ukaza³a, ale obszerne fragmen-
ty zosta³y wykorzystane w jego publikacji Meteoryty Polski. Katalog meteorytów
w zbiorach polskich (Kosiñski 2011). Pokrzywnicki, s¹dz¹c na podstawie zamiesz-
czonej w publikacji bibliografii, szeroko wykorzystywa³ materia³y Z. G¹sioro-
wskiej. Niestety, w jego publikacji nie znajdziemy o tym nawet wzmianki…
(Pokrzywnicki 1964)

Rêkopis Z. G¹siorowskiej zosta³ przygotowany do druku i wydany dopiero
w 1966 r. – niemal 10 lat po napisaniu, po œmierci autorki i 2 lata po publikacji
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J. Pokrzywnickiego. To sprawi³o, ¿e nie doceniono wykonanej pracy i postaæ Zofii
G¹siorowskiej, pierwszego bibliografa polskiej meteorytyki, zosta³a w œrodowisku
osób zajmuj¹cych siê meteorytami zapomniana na wiele lat. Dopiero w 2011 r.
w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805–2010) (Bia³a, Manecki 2011) przypom-
niano i doceniono opracowanie Z. G¹siorowskiej – mo¿na napisaæ „nareszcie”.

Ale to jeszcze nie koniec!
Dlaczego praca Z. G¹siorowskiej ukaza³a siê dopiero po kilku latach od powstania
i póŸniej ni¿ opracowanie Pokrzywnickiego? Z³o¿y³o siê na to kilka czynników,
wynikaj¹cych g³ównie z losów Muzeum Ziemi i jego wydawnictw: ostatni, VI tom
Wiadomoœci Muzeum Ziemi, g³ównego wydawnictwa placówki ukaza³ siê
w 1952 r., a dzia³alnoœæ wydawnicz¹ wznowiono dopiero w 1958 r. now¹ seri¹
Prace Muzeum Ziemi. Pierwszy tom poœwiêcony pracom z zakresu historii nauk
geologicznych (a 8 w serii) wydano dopiero w 1966 r. W czasie gdy Muzeum nie
prowadzi³o dzia³alnoœci wydawniczej i gdy tematyka historii nauki zesz³a na dalszy
plan, czêœæ przygotowanych materia³ów trafi³a do innych czasopism – ale takiej
decyzji nie mog³a ju¿ podj¹æ Z. G¹siorowska. To wyjaœnia tak póŸne ukazanie siê
jej trudnego do przecenienia opracowania. Przy okazji warto te¿ przypomnieæ, ¿e
w 1952 r. gdy Pokrzywnicki dopiero zainteresowa³ siê meteorytyk¹, praca
Z. G¹siorowskiej w du¿ej czêœci by³a ju¿ gotowa.

Trudno odpowiedzieæ na pytanie dlaczego Z. G¹siorowska podjê³a tê tematykê.
Wiadomo, ¿e w Muzeum Ziemi realizowa³a liczne obowi¹zki, a jej publikacje
pokazuj¹, ¿e wykonywane pracoch³onne i czasoch³onne badania biograficzne i bib-
liograficzne, by³y doœæ odleg³e od meteorytyki. Mo¿na spróbowaæ to wyjaœniæ
w najprostszy sposób – ktoœ wyda³ takie polecenie. A mo¿e rozproszonych mate-
ria³ów by³o sporo i pani kierownik dzia³u archiwalnego uzna³a, ¿e nale¿y je
uporz¹dkowaæ? A gdyby postawiæ œmia³¹ tezê, ¿e Zofia G¹siorowska zainteresowa³a
siê histori¹ meteorytyki? Niezwyk³a starannoœæ z jak¹ zosta³o wykonane „Zestawie-
nie…” nie jest niczym specjalnym – Z. G¹siorowska by³a znana z takiego podejœcia
do ka¿dej wykonywanej pracy. Ale czy do ka¿dej przygotowanej bibliografii pisa³a
obszerne artyku³y? Oczywiœcie nie. Iloœæ zgromadzonych przez ni¹ materia³ów bio-
graficznych i bibliograficznych by³a bardzo du¿a, opublikowanych opracowañ by³o
piêæ. Ale nie wszystkie materia³y zosta³y opublikowane, a tym, który zas³uguje na
nasze szczególne zainteresowanie jest artyku³ „Posmak sensacji towarzysz¹cy spadko-
wi meteorytów…”.

Bez tytułu
Pozostawiony w maszynopisie (i czêœciowo rêkopisie) artyku³ nie posiada tytu³u –
poniewa¿ zaczyna siê od s³ów „Posmak sensacji towarzysz¹cy spadkowi meteory-
tów…” przyjêto je za tytu³ roboczy. Artyku³ sk³ada siê z 18 stron maszynopisu
i 4 kartek z rêkopisem. Jest to tekst bardzo spójny i przemyœlany, napisany z wido-
cznym zainteresowaniem podjêtym tematem, ale i jego znajomoœci¹. Nic dziwnego
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– jest bowiem oparty na najwa¿niejszych pozycjach bibliograficznych dotycz¹cych
polskiej meteorytyki. Bibliografiê tê Z. G¹siorowska mia³a ju¿ przygotowan¹ – tu
posz³a dalej: dokona³a oceny zebranych pozycji, a najwa¿niejsze z nich skomento-
wa³a. Artyku³ jest te¿ poniek¹d histori¹ polskiej meteorytyki i polskich meteorytów
widzian¹ przez pryzmat literatury. Informacje bibliograficzne uzupe³nione s¹
w wielu przypadkach o dane biograficzne autorów publikacji. W kilku przypad-
kach autorka opisuje te¿ w³asne doœwiadczenia w poszukiwaniu Ÿróde³ do historii
poszczególnych meteorytów i polskiej meteorytyki. Stawia te¿ kilka pytañ o losy
polskich meteorytów – niektóre s¹ aktualne do dzisiaj. Warto w tym miejscu
zauwa¿yæ, ¿e Z. G¹siorowska na równi traktuje meteoryty z tzw. kresów, jak rów-
nie¿ okazy z tzw. ziem odzyskanych. Mo¿e takie postawienie sprawy w ówczesnej
rzeczywistoœci PRL-u lat piêædziesi¹tych XX w. spowodowa³o, ¿e artyku³ „nie spot-
ka³ siê z zainteresowaniem”?

Nie jest to prawdopodobnie ostateczna wersja artyku³u, gdy¿ zawiera spor¹ licz-
bê poprawek oraz rêkopiœmienne zakoñczenie i dwie wersje pocz¹tku tekstu. Tym
nie mniej, czytaj¹c go widaæ, ¿e jest to tekst kompletny, zawiera odwo³ania do lite-
ratury, cytaty, u³o¿ony jest w porz¹dku chronologicznym. Zawarte w nim infor-
macje, pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e powsta³ w 1955 r. (ZaMZ 3).

Zakończenie

Z. G¹siorowska zwi¹zana by³a z Muzeum Ziemi i zbiory tej placówki w du¿ej czêœ-
ci stanowi³y podstawowe Ÿród³o dla jej opracowañ. Dlatego warto przybli¿yæ histo-
riê i dzia³alnoœæ Muzeum, tym bardziej, ¿e obejmuje ona równie¿ tematykê meteo-
rytow¹ [Appendix].

Omawiany tekst „Posmak sensacji towarzysz¹cy spadkowi meteorytów…” jest wa¿-
ny dla historii polskiej meteorytyki i powinien zostaæ wydany – bêdzie to kolejny
sposób docenienia ogromnej pracy wykonanej przez Zofiê Halinê G¹siorowsk¹.

Podziêkowania: autor serdecznie dziêkuje Pani dr Agnieszce Pietrzak – kierowni-
czce Dzia³u Historii Nauk o Ziemi i Biblioteki Muzeum Ziemi PAN za pomoc
w poszukiwaniach materia³ów dotycz¹cych historii polskiej meteorytyki oraz Pani
Marii Rajskiej i Panu Dariuszowi Woliñskiemu z Biblioteki Muzeum Ziemi PAN
za cierpliwoœæ i pomoc w wêdrówkach po zasobach bibliotecznych.
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(ZaMZ) Zbiory archiwalne Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – Spuœcizny
naukowe – S.35 – G¹siorowska 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 towarzysz¹cy 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 spo³ecznej najwybitniejszych polskich geologów, m.in.
Jana Czarnockiego, Romana Koz³owskiego, Stanis³awa Ma³kowskiego, Jana
Lewiñskiego, Henryka Œwidziñskiego, Stanis³awa Thugutta, Tadeusza Wojno, Ste-
fana Z. Ró¿yckiego i Jana Samsonowicza, powsta³o w Warszawie Towarzystwo
Muzeum Ziemi, którego celem by³o utworzenie nowoczesnego muzeum geologi-
cznego bêd¹cego instytucj¹ oœwiatow¹ i naukow¹. Pierwsze kolekcje muzealne
zaczêto gromadziæ ju¿ w 1933 r., a w 1938 ukaza³a siê pierwszy tom wydawnictwa
Wiadomoœci Muzeum Ziemi. Po II wojnie œwiatowej Towarzystwo wznowi³o
dzia³alnoœæ ju¿ w 1945 r. – na szczêœcie zbiory czêœciowo ocala³y. W 1947 r.
uchwa³¹ TMZ wszystkie zgromadzone kolekcje przekazano na rzecz Pañstwa Pol-
skiego pod warunkiem utworzenia ogólnodostêpnego Muzeum Ziemi, co zrealizo-
wano w 1948 r. Nowo utworzona placówka zosta³a podporz¹dkowana Minister-
stwu Oœwiaty. W 1953 r. Muzeum znalaz³o siê w strukturach pañstwowej s³u¿by
geologicznej, co niestety spowodowa³o czêœciowe ograniczenie jego dzia³alnoœci,
szczególnie widoczne w zawieszonej dzia³alnoœci wydawniczej.

Korzystna zmiana nast¹pi³a od 1959 r. – Muzeum Ziemi zosta³o przejête wów-
czas przez Polsk¹ Akademiê Nauk i taki stan mamy do dzisiaj. Obecnie Muzeum
jest samodzieln¹ placówk¹ muzealn¹, realizuj¹c¹ systematycznie pe³ny zakres zadañ
obejmuj¹cy: gromadzenie i ochronê zbiorów, ich dokumentacjê i udostêpnianie do
celów badawczych, badania naukowe, dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ i oœwiatowo-
-edukacyjn¹. Prowadzone s¹ równie¿ prace wydawnicze (min. licz¹ca ju¿ 50
tomów seria Prace Muzeum Ziemi) oraz badania w zakresie historii nauk o Ziemi.

Muzeum (a wczeœniej Towarzystwo Muzeum Ziemi) ma równie¿ swoje miejsce
w historii polskiej meteorytyki. Nied³ugo po powstaniu Towarzystwa mia³ miejsce
upadek meteorytu £owicz – 12 marca 1935 r. Pierwsze badania podjêli astrono-
mowie z Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie, ale to oddelegowani
przez TMZ dr S. Z. Ró¿ycki i M. Koby³ecki przeprowadzili na szerok¹ skalê
poszukiwania terenowe – zebrali informacje od œwiadków zjawiska oraz podjêli
okazy. Wyniki swych prac, w tym równie¿ mapê rozk³adu od³amków w obszarze
upadku (u¿ywana do dzisiaj!), opublikowali ju¿ w latach 1935–36. Zebrali te¿
pokaŸn¹ kolekcjê 50 od³amków o wadze 17 kg, która wesz³a w sk³ad zbiorów
Muzeum.

Z kolei Jan Samsonowicz w latach 1922 i 1929 prowadzi³ prace poszukiwawcze
i wywiady z ¿yj¹cymi jeszcze œwiadkami zjawiska na obszarze upadku meteorytu
Pu³tusk. Efektem tych prac by³ artyku³ w Wiadomoœciach Muzeum Ziemi (ale opu-
blikowany dopiero w 1952 r.) oraz kolekcja 18 okazów o ³¹cznej wadze 10 kg –
najwiêkszy okaz wa¿y³ 3,1 kg. Wszystkie uzyskane wyniki oraz okazy prof. Samso-
nowicz przekaza³ na rzecz TMZ.

W 1939 r. dokonano wymiany meteorytów z Uniwersytetem Berliñskim – za
niespe³na 180 g okazu meteorytu £owicz, uzyskano 4 g meteorytu Bia³ystok (jesz-
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cze do niedawna jedyny fragment tego meteorytu w zbiorach polskich) oraz 534 g
fragment meteorytu Œwiecie. W ten sposób Towarzystwo Muzeum Ziemi sta³o siê
przed II wojn¹ œwiatow¹ posiadaczem najliczniejszej w Polsce kolekcji meteorytów
krajowych.

Szczêœliwie, dziêki inicjatywie p. Aliny ¯urawskiej, która wynios³a z zajêtego
przez Niemców Pañstwowego Instytutu Geologicznego ca³y zgromadzony zbiór
meteorytów TMZ (by³y tam przechowywane), uda³o siê je ocaliæ przed zniszcze-
niem czy grabie¿¹ w czasie II wojny œwiatowej.

Po wojnie zbiór meteorytów by³ uzupe³niany sporadycznie (ale np. w 1956 r.
zakupiono okaz meteorytu Pu³tusk o wadze 8,1 kg, najwiêkszy obecnie w polskich
zbiorach okaz z tego upadku) i dopiero na prze³omie lat 80- i 90-tych XX w. na
drodze zakupów i wymiany kolekcja meteorytów Muzeum Ziemi PAN zaczê³a siê
powiêkszaæ o nowe okazy. Dziêki temu obecnie zbiór liczy ponad 90 meteorytów
o ³¹cznej masie niemal 45 kg. Uzupe³nieniem jest kolekcja tektytów.

Muzeum Ziemi PAN w Warszawie jest jednym z nielicznych muzeów w Polsce,
w których meteoryty s¹ w sposób ci¹g³y dostêpne dla publicznoœci. Sta³o siê tak za
spraw¹ przygotowanej wystawy sta³ej „Meteoryty – kamienie z nieba” eksponowa-
nej w oddzielnej sali muzealnej. Dziêki temu, ka¿dy odwiedzaj¹cy Muzeum, mo¿e
podziwiaæ liczne okazy meteorytów Pu³tusk i £owicz, przepiêkn¹ p³ytê wyciêt¹
z okazu meteorytu Esquel (waga 3,7 kg!), fragmenty meteorytów Bia³ystok i Basz-
kówka oraz wiele innych.

Wa¿n¹ rolê w poznaniu historii meteorytyki odgrywaj¹ równie zbiory archiwal-
ne z zakresu nauk o Ziemi oraz Biblioteka Muzeum.
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