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Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków
z terytorium Polski
Verification of the Catalogues of Meteorites and Fireballs from XIX Century
in the Territory of Poland

Abstract: The article contains description of verification process applied to meteorites and fireballs
recorded in the Herman Klein catalogue, which was published in Leipzig 1903 in the geophysical
yearbook. The result of this research is the extension of the Polish list of impacts in the
contemporary territory of Poland. It creates some new opportunities in the area of meteorite
research.
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Wstęp

Inspiracj¹ do zajêcia siê tematem sta³a siê hipoteza, wyg³oszona przez Krzysztofa
Sochê w czasie olsztyñskiego seminarium w 2009 roku, dotycz¹ca datowania
„deszczu moraskiego”. Na podstawie znalezionego meteorytu wbitego w karpê
obumar³ego drzewa postawiono tezê, ¿e czas spadku to ostatnie dziesiêciolecie
XIX wieku.

Na katalogi autor natrafi³ weryfikuj¹c datê spadku odnotowanego jako Schwa-
chenwalde (obecne Ch³opowo w okolicach Choszczna), podczas dokumentowania
informacji przygotowywanej do wniesienia na prowadzon¹ przez autora „MAPÊ
SPADKÓW MATERII KOSMICZNEJ NA OBSZAR POLSKI”.

Okaza³o siê, ¿e istniej¹ mniej znane spisy i opisy dotycz¹ce spadków i znalezisk
meteorytów. Materia³y te, niekoniecznie daj¹ gotowe rozwi¹zania. Otwieraj¹ one
jednak niezwyk³e pole spekulacji w obecnej dobie dostêpu do informacji. O takich
mo¿liwoœciach mogli sobie tylko pomarzyæ badacze XIX w. Systematyczne wraca-
nie do Ÿróde³ historycznych i ponowne ich odczytywanie mo¿e nam przynieœæ
wiele korzyœci w wyjaœnieniu zdarzeñ zwi¹zanych ze spadkami, a nawet zaowoco-
waæ nowymi znaleziskami.

W referacie omawia siê dwa g³ówne katalogi. Pierwszym jest Rocznik Astrono-
miczny i Geofizyczny z 1903 roku pod redakcj¹ prof. Hermana Kleina, drugim –
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katalog Richarda Grega, w którym spisa³, w ujêciu chronologicznym, wszystkie
znane mu spadki i znaleziska od czasów staro¿ytnych do 1860 r. i stworzy³ pier-
wszy obszerny kanon w tym zakresie.

Poszerzaj¹ one nasz¹ wiedzê o meteorytach, ustalon¹ wp³ywem pomnikowego
opracowania Jerzego Pokrzywnickiego2, które stanowi polski kanon spadków.

Przeprowadzona analiza materia³u nie dostarczy³a gotowego rozwi¹zania przy-
padku meteorytu wbitego w karpê obumar³ego drzewa, jednak dostarczy³a innych,
mniej znanych informacji. Wynik analizy przyniós³ wiele nowych spostrze¿eñ
i wniosków, czego efektem jest znacz¹ce wzbogacenie treœci „Mapy Spadków
Materii Kosmicznej”, a tak¿e pierwszy opis „spadku wielkopolskiego”.

Niniejszy tekst zosta³ napisany ju¿ po zapoznaniu siê z istotnym dla tematu
materia³em opublikowanym w Roczniku PTMet3, z tym ¿e w chwili wyg³aszania
referatu o powy¿szym tytule w czasie Konferencji Meteorytowej w Krakowie,
w kwietniu 2010 r., autorowi nie by³ znany pe³ny tekst przywo³anego artyku³u,
choæ £ukasz Karwowski u¿yczy³ materia³ Ÿród³owy tam zamieszczony. Innymi
s³owy prace sz³y niezale¿nie, dwutorowo, zaœ przemyœlenia i wnioski oparte na
podobnym materiale, s¹ nieco inne. Zapowiada to dalszy pasjonuj¹cy rozwój
badañ nad histori¹ spadków meteorytów na ziemiach polskich.
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Ryc. 1. Strony tytułowe wydawnictw zawierające omawiane w artykule wykazy spadków i meteorytów.

2 J. Pokrzywnicki, Meteoryty Polski, Studia Geologica Polonica, Vol. XV, Warszawa 1964.
3 £. Karwowski, G.J. Brzustowicz, Strzelce Krajeñskie – œredniowieczny deszcz meteorytów, w: Acta
Societatis Metheoritcae Polonorum (Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego), Vol. 1,
2009.



Katalogi

Tytu³owymi, XIX-wiecznymi katalogami by³y dwa katalogi. Pierwszy katalog,
nabyty w internetowym antykwariacie w Szwajcarii, to czêœæ Rocznika Astronomi-
cznego i Geofizycznego z 1903 roku pod redakcj¹ prof. Hermana Kleina4. Wyda-
no go co prawda w wieku XX, ale opracowano w nim spadki do roku 1900. Ideal-
nie odpowiada³o to potrzebom weryfikacji tezy Krzysztofa Sochy. Katalog ten zor-
ganizowano w podziale geograficznym, czyli wed³ug ówczesnego podzia³u politycz-
nego. Dla przypisanych krain poszczególne spadki i znaleziska porz¹dkowano
chronologicznie od najstarszych. Analiza wykazu wskazuje na prawdopodobne
wykorzystanie katalogu Kesselmeyera dla zdarzeñ sprzed roku 1860.

Drugi katalog, to dostêpny na stronach internetowych Brytyjskiego i Irlandz-
kiego Stowarzyszenia Meteorytowego katalogu Grega5. Zdarzenia usystematyzo-
wano w nim chronologicznie od staro¿ytnoœci do mniej wiêcej 1860 roku.

Testowanie katalogów

Zanim autor przeszed³ do wyszukania ewentualnych spadków, które mog³yby
odpowiadaæ koncepcji Krzysztofa Sochy, w katalogach zwróci³y uwagê daty i miej-
sca czêœciowo pokrywaj¹ce siê z rozwa¿aniami Grzegorza Brzustowicza na temat
mo¿liwej obserwacji spadku meteorytu przez cystersów z Bierzwnika6. Publikacja
ta by³a kanw¹ olsztyñskiego wyk³adu £ukasza Karwowskiego „Strzelce Krajeñskie
– deszcz meteorytów czy kataklizm œredniowieczny?”, z 2007 roku, wyg³oszonego
w trakcie IV Seminarium Meteorytowego7. Powsta³ pomys³, aby wykorzystaæ te
dane do wzajemnego przetestowania obu katalogów dla tego szczególnego przy-
padku.

Pod pojêciem testowania nale¿y rozumieæ wzajemne skonfrontowanie informa-
cji zawartych w katalogach, a tak¿e odniesienie ich do stanu wspó³czesnej wiedzy
na ten temat. Ocenie poddano przede wszystkim po³o¿enie geograficzne wymie-
nionych lokalizacji, podane daty spadków oraz okolicznoœci zamieszczone w przy-
pisach. Równie¿ oczywistym wydaje siê zweryfikowanie Ÿróde³, na które powo³ali
siê „meteorytowi buchalterzy”. W opinii autora, problem ten ma g³êbsze
dno, gdy¿ odleg³e w czasie opisy spadków, dziewiêtnastowieczni przepisywali od
siebie lub z poœrednich, starszych Ÿróde³. Dociekanie Ÿróde³ nie stanowi treœci
niniejszego opracowania i wymaga dodatkowych studiów. Interesuj¹cym pozostaje
wiedza jak¹ posiedli i zawarli w wykazach autorzy katalogów. I najwa¿niejsze, jak
j¹ rozumieli.
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4 H. Klein, Jahrbuch der Astronomie und Geophysik, XIV Jahrgang 1903, Lipsk 1904.
5 A Catalogue of Meteorites and Fireballs, from A.D. 2 to A.D. 1860. By R. P. Greg, Esq., F.G.S.
(http://www.meteoritehistory.info/UKIRELAND/GREG.HTM).
6 G.J. Brzustowicz, Czy cystersi z Bierzwnika widzieli meteoryt?, w: „Nadwarciañski Rocznik Histo-
ryczno-Archiwalny”, 8, 2001.
7 Wyk³ad opracowany w postaci artyku³u zosta³ dopiero w 2009 r., patrz przypis 2.



Dla testowanego przypadku, zestawienie Kleina podaje dla obszaru Niemiec
(Deutschland) nastêpuj¹ce wydarzenia:

13 1304 — Friedland in der Mark 14)

14 1304 Oktober 1 — Friedland a. Saale bei Halle 15)

14) Brand, viele Steine; Kesselmeyer hält beide Falle nicht für identisch, ich möchte dem beipflichten.

15) Nach Kesselmeyer: 300 Donnerkeile bei einem Gewitter gefallen.

Zestawienie Grega powy¿sze wydarzenia zapisuje tak:

1304.* Oct. 1... Saale, Saxony... ... ... ... ditto ditto; Friedland or Friedberg.

g1305.? ? Vandal towns... ... ... ... ditto?; in Lusatia (Saxony).

g 1305.? Vandal towns; probably same as October 1, 1304

Testowanie lokalizacji

Rozszyfrowanie u¿ytych pojêæ geograficznych zaczniemy od szerszych pojêæ obsza-
rowych, czyli okreœlenia Mark, Lusatia i Saxony. Pozwala to lepiej interpretowaæ
lokalizacje wymienionych miejscowoœci.

Niemieckie okreœlenie Mark to przygraniczny teren Œwiêtego Cesarstwa Rzym-
skiego (mark – znak, znak graniczny). Polskim odpowiednikiem tego pojêcia jest
Marchia. Termin czêsto identyfikowany z Marchi¹ Brandenbursk¹, (Brandenbu-
rgi¹) ukszta³towan¹ politycznie w XII wieku na terenach centralnych Niemiec, od
£aby do Odry, a w XIII w. poszerzon¹ o tzw. Nowa Marchiê – obszar le¿¹cy na
pó³noc od linii Warty i Noteci. Marchi¹ zarz¹dza³y dziedziczne rody margrafów
(markgraf), czyli margrabiów. Margrabia brandenburski by³ elektorem cesarskim.

Lusatia to ³aciñska nazwa £u¿yc (niemieckie Lausitz), krainy s³owiañskiej na
styku Saksonii i Brandenburgii, po³o¿onej miêdzy £ab¹ i Kwis¹. Kraina ta nie
mia³a charakteru pañstwowego.

W omawianym przypadku Saksonia to kraj Sasów, czyli obszar rozci¹gaj¹cy siê
na pó³nocno-zachodnim przedgórzu Rudaw ze stolic¹ w DreŸnie. Jest to istotne,
gdy¿ obszary zamieszka³e przez Saksoñczyków (ludnoœæ mówi¹ca jêzykiem tzw.
dolnoniemieckim) ci¹gn¹ siê w kierunku po³udniowo-wschodnim, w poprzek
Niemiec, od Bremenhaven nad morzem Pó³nocnym (Saksonia Dolna), przez cen-
tralne Niemcy (Saksonia-Anhalt) z Magdeburgiem, po dzisiejsz¹ Saksoniê.

Powy¿szy pobie¿ny opis geograficzny ma znaczenie dla w³aœciwej interpretacji
nazw i lokalizacji wymienionych miejscowoœci.

Zaczynaj¹c od poz. 13 z katalogu Kleina, czyli od Friedlandu w Marchii, to czy-
taj¹c wprost w tej kategorii mo¿e mieœciæ siê kilka miejsowoœci. Na ogó³ wi¹¿e siê
je z niemieckim miastem Friedland, w kraju zwi¹zkowym Meklemburgia-Pomorze
Przednie, w powiecie Mecklenburg-Strelitz, na pograniczu pó³nocnym Marchii.
Ma ono swoj¹ bogat¹ historiê, a na pocz¹tku XIV wieku (moment spadku) by³o
silnym oœrodkiem grodowym. Mimo swych mocnych korzeni Friedland z pó³nocy
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Marchii mo¿na zast¹piæ miejscowoœci¹ Friedland w kraju zwi¹zkowym Branden-
burgia, w powiecie Oder-Spree. Co ciekawe, jego po³o¿enie ma zwi¹zek z £u¿y-
cami, wymienianymi w katalogach. Ponadto na pocz¹tku XIV wieku, osada ta
prze¿ywa³a rozkwit, nale¿¹c do zakonu jonannitów.

Omawiaj¹c miejscowoœci o nazwie Friedland w Brandenburgii, nie mo¿na po-
min¹æ klasztoru cysterskiego Altfriedland, obecnie czêœci miejscowoœci Neuhar-
denburg w powiecie Märkisch-Oderland. Mo¿na go znaleŸæ na XVI wiecznych
mapach pod nazwa Friedelandt. Ten ostatni przyk³ad wskazuje na z³o¿onoœæ typo-
wañ w³aœciwych lokalizacji na obszarze zwi¹zanym z okreœleniem Marchia (Mark).

Rozpatruj¹c poz. 14 katalogu Kleina, czyli Friedland nad Saal¹, w pobli¿u
Halle, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e miejscowoœæ o nazwie Friedland, nad t¹ rzek¹, nie ist-
nia³a i nie istnieje. Raczej chodzi o Friedeburg, po³o¿ony na zachodnim, wysokim
brzegu Saali. Zachodni brzeg, to Mansfeldia8, w po³udniowym Harzu, nale¿¹ca ju¿
do Saksonii-Anhaltu. Tutejszy stary zamek z podgrodziem, na pocz¹tku XIV
wieku by³ ju¿ w pe³ni ukszta³towany.

Podsumowuj¹c spis Kleina w zakresie lokalizacji omawianych zdarzeñ, nale¿y
stwierdziæ, i¿ autor wykazu s³abo orientowa³ siê w geografii Niemiec. Mia³ znaczne
zaufanie do Ÿróde³, z których korzysta³. Przypis dolny wykazu wskazuje, ¿e zaufa³
Kesselmeyerowi9, który sam nie by³ pewny, który Friedland jest w³aœciwy. Po-
mimo, ¿e Kesselmeyer Friedeburg nad Saal¹ zapisa³ prawid³owo, jego nastêpcy ju¿
pope³niali b³êdy. Byæ mo¿e przepisywali od Grega.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 2, 2011

20 Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków z terytorium Polski

Ryc. 2. Wyciąg z gazettera z 1823 r. w redakcji J. Morse’a. Opisy zanumerowane odpowiadają omawia-
nym w tabeli 1.

8 Prywatne ziemie starego rodu Mansfeld.
9 Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Tom 3, Frankfurt nad Menem
1861; pozycja 240 i 241 katalogu.



Pierwszy wiersz zestawienia Grega wymienia Friedland lub Friedberg w Saksonii
nad Saal¹. Jak przedstawiono wy¿ej taki zapis nie rozwi¹zywa³ sprawy, a by³ wrêcz
b³êdny co do nazwy. W ten sposób sprawa zosta³a ca³kowicie zagmatwana.

Powstaje pytanie, czy tak mierna by³a znajomoœæ geografii wœród, jakby nie
by³o, niemieckojêzycznych autorów. Mo¿na to zrozumieæ. Dostêpnoœæ dobrych
map w XIX wieku wcale nie by³a powszechna. Dopiero rozpoczyna³a siê epoka
systematycznych prac topograficznych. Ponadto pisownia toponimów10 nie by³a
do koñca utrwalona. Przy mnogoœci podobnie brzmi¹cych nazw, bez dobrej mapy,
³atwo by³o pope³niæ b³¹d. W XIX wieku popularne by³y tzw. gazetery, czyli spisy
miejscowoœci (s³owniki miejscowoœci). Specjalizowali siê w nich Amerykanie, ale
powszechne by³y w Europie. Ich zawartoœæ jakkolwiek bogata, to jednak nie zawsze
pozwala³a na stwierdzenie, o któr¹ konkretnie miejscowoœæ chodzi, szczególnie
wtedy gdy ich zapis by³ podobny.

Tabela 1.

Lp.
z ryc. 2

Miejsce w katalogu Współczesna nazwa
i przynależność
administracyjna

Komentarz do opisu z gazetera

� Klein, poz. 13 Friedland,
Meklemburgia –
Pomorze Przednie

Sformułowanie „14 NE New Brandenburg” (14 mil na
północny wschód od Brandenburga Nowego), może
sugerować przynależność Friedlandu do
Brandenburgii, czyli do Marchii (Mark), zaś przymiotnik
„New” może sugerować Nową Marchię.

� Klein poz. 14 Friedland,
Brandenburgia

1. W opisie brak adnotacji o przynależności
miejscowości do Brandenburgii, choć de facto tak było
i jest.

2. Zapis „t. Pru. Lower Lusatia, on the Spree” („do
Prus – Łużyce Dolne, nad Szprewą”) być może był
przyczyną, dla której wcześniej Greg przypisał
zdarzenie do Łużyc.

� Greg, pozycja
z roku 1304

Friedeburg nad Saalą,
Saksonia-Anhalt

1. Z opisu trudno wywnioskować, że nazwa tyczy
miejscowości nad Saalą. Potrzeba naprawdę
dokładnej mapy i wiedzy historycznej, aby to
sprawdzić.

2. Zapis Frideberg nie jest do końca właściwy, sami
mieszkańcy w drugiej połowie XIX wieku na pewno
używali nazwy Friedeburg, gdyż taka nazwa jest
umieszczona na obelisku upamiętniającym żołnierzy
z wojen francusko-pruskich.

� Poza katalogami –
interpretacja
Brzustowicza

Strzelce Krajeńskie,
województwo lubuskie

1. Publiczności polskiej trudno skojarzyć Strzelce
z niemiecka nazwą Friedeberg.

2. W opisie miejscowości miasto umieszczone
w Brandenburgii. Wtedy taka była przynależność
administracyjna. Nie mniej nic nie wskazuje, że może
to być Marchia, a konkretnie Nowa Marchia.
Pominięcie Strzelec w wykazach świadczy
o niedostatku wiedzy historycznej autorów, której nie
dało się interpretować z wydawnictw geograficznych.
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Na rycinie 2 znajdujemy wskazówkê, co do przyczyny zamieszania i trudnoœci
interpretacyjnych lokalizacji podanych w wykazach. Nie wiemy, czy autorzy kata-
logów korzystali z tego konkretnie gazetera, jednak jest on reprezentatywny dla
swojej epoki. Zarówno niemiecko- jak i angielskojêzyczne spisy geograficzne za-
wiera³y bardzo podobn¹ informacjê, ich twórcy korzystali wzajemnie ze swoich
wydawnictw. Przegl¹daj¹c gazeter odnoœnie omawianych lokalizacji, widaæ, ¿e
wskazanie w³aœciwych wcale nie jest proste. Jeœli ktoœ s³abo zna geografiê, opisy
miejscowoœci mog¹ wprowadzaæ w b³¹d. W tabeli 1 zestawiono komentarz do ana-
lizowanych nazw miejscowoœci.

W miejscu tym nale¿y podkreœliæ wagê publikacji Brzustowicza i Karwo-
wskiego. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e prace tych autorów dopiero po 700 latach
doprowadzi³y do przybli¿enia nas do w³aœciwej lokalizacji. Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e w literaturze zachodnioeuropejskiej nast¹pi w tym zakresie szybkie sprosto-
wanie.

Testowanie datowania spadków

Wyjaœnienie w tym artykule ró¿nic w odnotowanych datach spadków wykracza
poza jego objêtoœæ. Sprawê datowania wyjaœnia jednak, w sposób znacz¹cy, artyku³
o Strzelcach Krajeñskich11.

Wybór spadków z terenu współczesnej Polski

Testowanie by³o nieoczekiwan¹, uboczn¹ analiz¹ maj¹c¹ krytycznie podejœcie do
zapisków umo¿liwiaj¹cych sprawdzenie hipotezy Krzysztofa Sochy. Selekcja odpo-
wiednich rekordów informacyjnych katalogu Kleina przynios³a efekt w postaci
tabeli 2. Nie licz¹c znanych spadków i meteorytów z Pokrzywnickiego otrzymuje-
my 12 mniej znanych zdarzeñ. Spoœród nich tylko jedno, oznaczone numerem
113, ma cechy uprawdopodobnienia tezy o spadku w Wielkopolsce datowanym na
ostatnie æwieræwiecze XIX wieku, mog¹ce mieæ zwi¹zek z meteorytem Morasko.
Problem polega na tym, ¿e pomimo znacznych wysi³ków autora, nazwa „Wylcaco-
wa” nie odnajduje odpowiednika w nazewnictwie miejscowoœci wskazanym
w katalogu w okrêgu Œroda Wielkopolska (Kreis Schroda). Ponadto Klein nie
podaje Ÿród³a tej informacji. Reasumuj¹c jest to trop œlepy. Kontynuowanie nad
nim studiów mo¿e byæ jednak ciekawostk¹ archiwaln¹.

Podsumowanie

Pomimo, ¿e nie uda³o siê ustaliæ obserwacji mog¹cych mieæ zwi¹zek z meteorytem
Morasko, którego spadek Krzysztof Socha na podstawie drewna oceni³ na oko³o
150 lat, praca poszerzy³a znacz¹co obraz spadków odnosz¹cych siê do obszaru
Polski. Zmieni³a te¿ perspektywê do polskiego kanonu meteorytowego, jakim s¹
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Tabela 2

Sternschnuppen und Meteoriten.

Laut.

Nr.

Zeit des Falles, resp.

Auffindung der

herabgefallenen

Meteormassen

Tageszeit Fallort oder Fundort

Deutschland

15 1339 Juli 18 — Schlesien 1)

32 1572 Januar 9 9 h nachm. Thorn, Westpreußen

37 1591 Juni 9 — Kunersdorf 2)

38 1636 März 16 (6) 6 h vorm. Zwischen Sagan und Dubrow 3)

47 1715 April 11 4 h nachm. Schellin, Stargard, Pommern

58 1803 Januar 21 11-12 h nachts nachm. Bojanowo, Schlesien 4)

76 1838 Januar 2 7 h nachm. Bei Breslau 5)

77 1841 März 22 3 h 50 m nachm. Seiferholz und Heinrichsau bei

Grünberg, Schlesien

80 1845 Januar 20 5 h 30m bis 6 h nachm. Grünberg, Schlesien 6)

83 1847 gefunden — Seeläßchen, Schwiebus, Frankfurt

a. 0., Brandenburg

86 1850 gefunden — Schwetz a. Weichsel, Marienwerder

96 1862 Januar 1 l h vorm. Breslau

112 1879 Mai 17 4 h nachm. Gnadenfrei und Schöbergrund,

Schles.

113 1880 Juli 10 — Wylcacowa, Kreis Schroda

119 1888 Marz 4 11 h vorm. Schwachenwalde, Kreis Arenswalde

125 1891 Januar 27 — Holzkirch, Reg.-Bez. Liegnitz

132 1895 September 14 9 h nachm. Waldenburg, Schlesien

139 1897 Januar (Febr.) 10 h 30 m. vorm. Liegnitz (Brieg) 7)

1) Nach Kesselmeyer: 300 Donnerkeile bei einem Gewitter gefallen

2) Unter Detonation, Hagel mit Steinen

3) 2 Zentner schwerer Meteorstein

4) Substanz.

5) Nach v. Boguslawski: Mutmaßlicher Meteoritenfall eines großen leuchtenden Meteors.

6) Mutmaßlicher Meteoritenfall.

7) Mir mitgeteilt.

Wyci¹g z katalogu Kleina. Zachowano charakterystyczny sposób zapisu katalo-
gu. Pismem pochy³ym zaznaczono spadki i meteoryty znane z kanonu Pokrzywni-
ckiego. W kolejnoœci: 15 – Œl¹sk, 32 – Toruñ, 37 – S³ubice, 38 – D¹browa £u¿y-
cka, 47 – Skalin, 58 – Bojanowo, 76 – „pod Wroc³awiem”, 77 – Wilkanówko,
80 – Zielona Góra, 83 – Prze³azy, 86 – Œwiecie, 96 – Wroc³aw, 112 – Pi³awa Gór-
na, 113 – Wylcacowa (?), okrêg Œroda Wielkopolska, 119 – Ch³opowo, 125 –
Koœcielnik, 182 – Wa³brzych, 189 – Legnica.



„Meteoryty Polski” Pokrzywnickiego. Ta maj¹ca ju¿ 50 lat publikacja staje siê
kategori¹ historyczn¹, analogicznie do katalogów Grega i Kleina. Jej oddzia³ywanie
psychologiczne na polskich „meteorytyków” jest ci¹gle silne i blokuje œwie¿e spoj-
rzenie na problemy wspó³czesnej meteorytyki. Istnieje potrzeba pilnych prac nad
krajowym katalogiem (spisem) spadków i meteorytów z obszaru Polski, najlepiej
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Ubocznym skutkiem weryfikacji jest umocnienie siê tezy Brzustowicza i Karwo-
wskiego, o spadku z 1304 r. w okolicach Strzelec Krajeñskich. Ta teza zaœ, mo¿e
prowadziæ nas do postawienia hipotezy o „bolidzie wielkopolskim”, jako przyczy-
nie póŸniejszych znalezisk z Prze³azów i Moraska.
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