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Wstęp

W artykule przedstawione zosta³y najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce polskiej meteory-
tyki, które mia³y miejsce w XIX i XX w. Przyjêcie formy przegl¹dowego eseju oraz
za³o¿enie, ¿e bêdzie to tylko szkic do historii, pozwoli³y odci¹¿yæ tekst od przypi-
sów i wskazywania Ÿróde³ – zaproponowana zosta³a tylko najwa¿niejsza literatura
tematu. Artyku³ nie ma te¿ za zadanie prezentacji ca³ego tematu – bo to wymaga
raczej obszernej monografii, ale usystematyzowanie wydarzeñ w polskiej meteory-
tyce we wskazanym w tytule okresie. Jest wiêc podstaw¹ do dyskusji nad jej
histori¹.

Przez polsk¹ meteorytykê bêdziemy rozumieli z jednej strony naukê o meteory-
tach rozwijan¹ przez polskich naukowców zarówno zwi¹zanych z placówkami
naukowymi, jak i pracuj¹cych samodzielnie, z drugiej zaœ badania naukowe w tej
dziedzinie maj¹ce miejsce na obszarze Polski – w XIX w. na terytorium przedroz-
biorowym, po wojnach œwiatowych w granicach pañstwa polskiego.

Artyku³ podejmuje równie¿ problematykê popularyzacji zagadnieñ meteorytyki.
Jest to bowiem aspekt niezwykle wa¿ny, a czêsto pomijany. A przecie¿ w meteory-
tyce, jak w ma³o której dziedzinie nauki, popularyzacja jest bardzo potrzebna do
jej rozwoju: im wiêcej osób posiada wiedzê o meteorytach, tym wiêksza jest szansa
na zainteresowanie tym „dziwnym kamieniem znalezionym przy wjeŸdzie do ga-
ra¿u”. No i naukowcy maj¹ kolejn¹ zagadkê.
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Oczywiœcie historii polskiej meteorytyki nie pokazano w oderwaniu od rozwoju
meteorytyki na œwiecie, ale nie stanowi ona podstawy rozwa¿añ, a jedynie punkty
odniesienia, równie¿ na ogó³ bez podawania konkretnych Ÿróde³.

Pytanie o meteoryty
Spadki meteorytów obserwowano wielokrotnie. Informacje o tych zdarzeniach
mo¿na odnaleŸæ w kronikach wielu narodów, a nawet w „Starym Testamencie”
(Ksiêga Jozuego, rozdz. 10, wiersz 11). W Islamie wa¿ne miejsce zajmuje Al-Kaba
– œwi¹tynia w Mekce, do której pielgrzymuj¹ muzu³manie z ca³ego œwiata. Jej naj-
wa¿niejszym elementem jest „Czarny Kamieñ” (Had¿ar), który pielgrzymi doty-
kaj¹ i ca³uj¹, aby uzyskaæ boskie b³ogos³awieñstwo. Wszystko wskazuje na to, ¿e
jest to meteoryt.

Próbowano na ró¿ne sposoby t³umaczyæ pochodzenie „kamieni spadaj¹cych
z nieba”. W drugiej po³owie XVIII w. obowi¹zywa³y teorie mówi¹ce o skondenso-
wanych py³ach i gazach atmosferycznych pochodz¹ce jeszcze od Arystotelesa czy
wyrzutach wulkanicznych. W 1745 r. Benedykt Chmielowski w jednej z najstar-
szych polskich encyklopedii zatytu³owanej „Nowe Ateny” pisa³: „Co siê bardzo
rzadko trafia, i¿ iakiœ kamyk z Exhalacyi siarczystych saletrowych, y b³otnistych ufor-
mowany w chmurach, y gor¹cem Piorunu ususzony y upieczony, wypada z chmur…”.

W 1768 r. w zachodniej Francji, w pobli¿u miejscowoœci Luce spad³ meteoryt
kamienny, którego analizê zleci³a Francuska Akademia Nauk. Na podstawie og³o-
szonych w 1772 r. wyników analizy, uznano go za ziemski piryt, a jego pochodzenie
okreœlono jako „grom burzowy”. Takie postawienie sprawy mia³o negatywne skut-
ki: jeszcze przez wiele lat przyjmowano bezkrytycznie teoriê o ziemskim pochodze-
niu meteorytów, a wiele ich kolekcji zniszczono uznaj¹c je za bezwartoœciowe!

Publikacja E. Chladniego

W 1794 r. Ernst Chladni opublikowa³ w jê-
zyku niemieckim ksi¹¿kê „O pochodzeniu
znalezionej przez Pallasa i o innych podob-
nych masach ¿elaznych oraz o pewnych
z tym zwi¹zanych zjawiskach natury” (Ryga
1794), w której przedstawi³ pogl¹d, ¿e bry³y
¿elazne i kamienne spadaj¹ce na Ziemiê po-
chodz¹ z przestrzeni pozaziemskiej. Porusza-
j¹c siê z du¿¹ prêdkoœci¹ przez ziemsk¹
atmosferê rozgrzewaj¹ siê tworz¹c ogniste
kule widoczne na niebie. Efektem tych zja-
wisk jest spadek na powierzchniê Ziemi mas
¿elaznych i kamiennych. A sk¹d siê te cia³a
bior¹? Chladni w swojej ksi¹¿ce pisa³ tak:
„Je¿eli planety mia³y pocz¹tek, to albo tworzy³y
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siê one ze zgêszczeñ materii znajduj¹cej siê w luŸnym chaotycznym stanie i rozproszo-
nych w przestrzeni do czasu, kiedy przyci¹ganie grawitacyjne nie zebra³o ich w wiêksze
masy, albo cia³a planetarne formowane by³y z fragmentów o wiele wiêkszych ni¿ te,
które uleg³y rozdrobnieniu w rezultacie zderzeñ czy wewnêtrznych wybuchów. Wydaje
siê bardziej prawdopodobnym, ¿e wiele spoœród tych pierwotnych cia³ nie zosta³o
wychwyconych przez wiêksze cia³a z powodu du¿ego ich rozproszenia i znacznych ró¿-
nic prêdkoœci, pozostaj¹c w rezultacie cia³ami samodzielnymi i kontynuuj¹c sw¹ drogê
w przestrzeni tak d³ugo, dopóki nie dostan¹ siê w strefê przyci¹gania którejœ z planet
i padaj¹c na ni¹ spowoduj¹ pojawienie siê meteoru”.

Odkrycie na pocz¹tku XIX w. drobnych cia³ kr¹¿¹cych pomiêdzy orbitami
Marsa i Jowisza by³o znacz¹cym argumentem na rzecz hipotezy Chladniego.
Mimo to jego teoria nie od razu znalaz³a uznanie. Aleksander von Humboldt
nazwa³ publikacjê Chladniego „haniebn¹”, a jeszcze w 1808 r. ówczesny prezydent
USA Thomas Jefferson, sk¹din¹d cz³owiek wykszta³cony i otwarty na nowe po-
gl¹dy, mia³ powiedzieæ: „£atwiej mo¿na uwierzyæ w to, ¿e amerykañski profesor
k³amie, ni¿ w to, ¿e kamienie spadaj¹ z nieba” (by³o to po badanym przez naukow-
ców z Uniwersytetu Yale, spadku meteorytu w stanie Massachusetts).

Publikacja E. Howarda. Początek XIX w.

Dwa wa¿ne wydarzenia, które sprawi³y, ¿e pogl¹dy o kosmicznym pochodzeniu
meteorytów zaczê³y siê upowszechniaæ, nast¹pi³y w latach 1802–1803.

W roku 1802 ukaza³a siê praca Edwarda Howarda „Doœwiadczenia i obserwacje
niektórych kamieni oraz substancji metalicznych, które jak mówi¹, w ró¿nych cza-
sach spad³y na Ziemiê” (Londyn 1802). Howard przedstawi³ w niej wyniki analizy
chemicznej i mineralogicznej 8 meteorytów: czterech kamiennych oraz czterech
¿elaznych i ¿elazo-kamiennych. Opisane zosta³y chondry oraz w³aœciwoœci
zwi¹zków ¿elaza i samego ¿elaza spotykanego w meteorytach. Howard odkry³
w „¿elazie meteorytowym” nikiel i postawi³ tezê (aktualn¹ do dziœ), ¿e pierwiastek
ten zawsze wystêpuje wraz z ¿elazem w meteorytach.

Natomiast w 1803 roku w okolicach L’Aigle we Francji spad³ deszcz oko³o
3000 meteorytów o ³¹cznej wadze 37 kg. Dane o spadku, okazy i zeznania œwiad-
ków zebra³ Jean Biot. Jego raport (Genewa 1803) by³ bardzo starannym i bez-
stronnym opisem spadku meteorytu. Zawiera³ te¿ mapê obszaru spadku i fakty
dotycz¹ce zjawiska.

Jean Biot by³ bardzo znanym i szanowanym naukowcem co sprawi³o, ¿e pogl¹d
o kosmicznym pochodzeniu meteorytów zacz¹³ torowaæ sobie drogê (choæ nie bez
przeszkód) w Europie i na œwiecie. Rok 1803 mo¿na wiêc przyj¹æ za pocz¹tek
wspó³czesnej meteorytyki, ale na pewno nie za rok w którym wszyscy przyjêli, ¿e
meteoryty pochodz¹ z Kosmosu. Mit ten jest mocno zakorzeniony, nawet w tzw.
fachowej literaturze, a wynika g³ównie z nieznajomoœci innych przyjmowanych
wówczas hipotez. By³o ich kilka, a nam czasami jest trudno zrozumieæ… ¿e dwa
wieki temu ówczeœnie ¿yj¹cym ludziom trudno by³o zrozumieæ to, co dzisiaj nam
wydaje siê oczywiste.
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Po odkryciu planetoid zaczêto przypuszczaæ, ¿e powsta³y one z rozpadniêcia siê
wiêkszego cia³a (planety), a mniejsze ich fragmenty mog¹ spadaæ na Ziemiê. Hipo-
teza mówi¹ca o œcis³ych zwi¹zkach planetoid i meteorytów, zosta³a potwierdzona
ostatecznie dopiero w XX w., kiedy opracowano metody badañ sk³adu i budowy
planetoid, a ich wyniki porównano z wynikami badañ ró¿nych meteorytów. Przy
okazji szczegó³owych badañ meteorytów, okaza³o siê, ¿e mog¹ te¿ mieæ inne
pochodzenie (pierwotna materia Uk³adu S³onecznego, Mars, Ksiê¿yc), a jeœli cho-
dzi o planetoidy to udowodniono, ¿e nigdy nie stanowi³y jednego du¿ego cia³a.

Pierwsze badania i publikacje w języku polskim

Na terenach Polski wiedza o meteorytach jako o obiektach pozaziemskich pojawi³a
siê, jak na tamte czasy, niezwykle szybko. Sta³o siê to g³ównie za spraw¹ Stanis³awa
Staszica, Karola Kortuma i Stanis³awa Jundzi³³a. Z tej trójki najbardziej znany jest
S. Staszic.

S. Staszic uwa¿any jest za ojca geologii polskiej. Gruntownie wykszta³cony
w Poznaniu, studiowa³ równie¿ w Lipsku i Getyndze, na d³u¿ej osiad³ w Pary¿u.
¯ywo interesowa³ siê naukami przyrodniczymi, ekonomicznymi i œcis³ymi, a swoj¹
wiedzê pog³êbia³ u s³ynnego matematyka i fizyka francuskiego Jeana LeRonda
d’Alemberta. Najwiêkszy jednak wp³yw na pogl¹dy Staszica wywar³ inny francuski
uczony Georges Leclerc de Buffon.

Buffon badaj¹c skamienia³oœci doszed³ do wniosku, ¿e w ró¿nych czasach ¿y³y
na Ziemi ró¿ne istoty ¿ywe i ¿e wiek Ziemi jest znacznie d³u¿szy ni¿ kilka tysiêcy
lat przyjmowane na podstawie „Biblii”. Wysun¹³ te¿ hipotezê o pochodzeniu Zie-
mi od S³oñca, ukszta³towaniu siê skorupy ziemskiej w wyniku och³adzania siê
gor¹cej pierwotnie Ziemi, kolejnym pojawianiu siê na niej roœlin, zwierz¹t, cz³o-
wieka. Jak na drug¹ po³owê XVIII w. by³y to pogl¹dy niezwyk³e, rzec by mo¿na
nowoczesne, aktualne niemal wspó³czeœnie. Staszic na tyle identyfikowa³ siê z ni-
mi, ¿e po powrocie do kraju przet³umaczy³ jedno z g³ównych dzie³ Buffona, zaty-
tu³owane „Epoki natury”.

Kontakt z naukowcami niemieckimi i francuskimi, zaowocowa³ w kolejnych
latach dostêpem do ich najnowszych opracowañ i wyników prac. Staszic wykorzy-
stywa³ je w swoich dzie³ach, z których najwa¿niejszym dla geologii by³o „O zie-
miorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski” wydane w 1815 r.

Nie by³o to jednak wydanie pierwotne. Swoje prace Staszic zreferowa³ po raz
pierwszy na posiedzeniu Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Warszawie 13 grudnia
1805 r. Referaty jego zosta³y og³oszone drukiem w „Rocznikach TPN” i na tej
podstawie dziesiêæ lat póŸniej wydano „O ziemiorodztwie...”.

W rozprawie pierwszej dotycz¹cej Gór Œwiêtokrzyskich, opublikowanej
w „Rocznikach TPN” (t. 6, s. 86) znajduje siê wzmianka o „¿elazie samorodnym”
uznanym za materia³ pochodzenia pozaziemskiego. Jako przyk³ad wystêpowania
takiego „¿elaza” przytaczany jest meteoryt Krasnojarsk (znaleziony przez Pallasa)
z powo³aniem siê na jego analizê chemiczn¹. Tê wykona³ na pocz¹tku XIX w.
wspomniany ju¿ Edward Howard, chemik angielski. Staszic zapewne zna³ wyniki
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tej pracy pisz¹c: „rozbiór chemiczny tei bry³y
¿elaza, przez Pallasa znlezionei, przekona³, ¿e
to jest kamieñ meteorologiczny do tych podo-
bien, jakie za naszych czasów z powietrzokrêgu
spad³y, i analizowane by³y”. Musia³ te¿ znaæ
inne w³aœciwoœci meteorytów, skoro stwier-
dzi³ wystêpowanie „¿elaza samorodnego”
w Miedzianej Górze k. Kielc i okreœli³ je
jako w³aœnie meteoryt. Oto fragmenty tekstu
odnosz¹cy siê do tego odkrycia:

„W Miedzianei gorze jescze jedna bywa oso-
bliwosæ: trafia siê w jei kopalniach kawa³kami
¿elazo samorodne. D³ugo by³o w¹tpliwoœci¹
uczonych, aby siê w naturze znaidowa³o samo-
rodne ¿elazo. Pallas pierwszy przy Krasnojar-
sku znalaz³ i wywioz³ wielk¹ 6O funtow wa-

¿¹c¹ bry³ê takiego ¿elaza.[...] Odtond zwiêkszone uwagi odkrywaj¹ gdzieniegdzie
podobne rodowite ¿elaza, i w innych Europy krajach.

Ma tê rzadk¹ w³asnoœæ Miedziana gora. Wykopano z niei takiego samorodnego,
ci¹g³ego ¿elaza, oko³o dwóch cetnarow. Z tei bry³y dosta³a siê czêœæ uczonemu Carossi:
dotond w moim zbiorze naturalnym znaiduje siê tei¿e bry³y kawa³ek”.

Dodajmy, ¿e ówczesne dwa cetnary, to jest oko³o 81 kilogramów.
K. Kortum w „Nowym Pamiêtniku Warszawskim” równie¿ w 1805 opubliko-

wa³ artyku³ „Uwagi nad kamieniami meteorycznymi z przy³¹czonym opisem
kamienia, który spaœdŸ mia³ na Ukrainie pod Bia³¹cerkwi¹ w Roku 1797”. Artyku³
zawiera³ opis spadku meteorytu, jego w³aœciwoœci na tle ówczesnej wiedzy o meteo-
rytach, ale równie¿ wyniki w³asnych badañ autora. Dodajmy, wyniki nie odbie-
gaj¹ce poziomem od otrzymanych przez naukowców z Europy Zachodniej. Publi-
kacja ta jest o tyle wa¿na, ¿e znalaz³a siê w znanym i poczytnym wydawnictwie,
przyczyniaj¹c siê do popularyzacji meteorytyki.

Podobne znaczenie ma przegl¹dowy artyku³ S. Jundzi³³a „Kamienie meteoryczne”
w „Dzienniku Wileñskim” równie¿ z 1805 r. Na 25 stronach autor prezentuje
wiedzê o meteorytach i ich spadkach w oparciu o przyjmowane wówczas hipotezy,
w tym równie¿ o teoriê Chladniego i wspó³czesne badania.

I połowa XIX w.

Na pocz¹tku XIX w. zaczê³y pojawiaæ siê w jêzyku polskim kolejne publikacje
poœwiêcone meteorytyce. By³y to zarówno artyku³y przegl¹dowe, jak te¿ wyniki
badañ meteorytów. Tematyk¹ t¹ zajmowali siê J. Œniadecki, F. Drzewiñski, I. Ho-
rodecki, N. A. Kumelski, J. Wolski i inni. Znacz¹c¹ rolê odegra³ stoj¹cy na wyso-
kim poziomie oœrodek badañ przyrodniczych Uniwersytetu Wileñskiego.
Tu szczegó³owe badania w³aœciwoœci oraz sk³adu chemicznego meteorytu Brahin
prowadzi³ Jêdrzej Œniadecki. By³y one na œwiatowym poziomie.
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Warto te¿ pamiêtaæ o publikacji z 1820 r.
autorstwa Franciszka Makólskiego z Kielc.
Jego „Rosprawa o aerolitach czyli deszczu ka-
miennym” (1820) jest zapewne jedn¹ z pier-
wszych na œwiecie prac doktorskich poœwiê-
conych wy³¹cznie meteorytyce – miejscem
jej obrony by³ Uniwersytet Jagielloñski.

5 paŸdziernika 1827 r. w okolicach Bia³e-
gostoku spad³ deszcz meteorytów kamien-
nych, z doœæ rzadko spotykanej grupy tzw.
howardytów. Zjawisko nie wzbudzi³o nale-
¿ytego zainteresowania i zebrano niewielk¹
tylko czêœæ kamiennego deszczu rozsianego
w pasie o d³ugoœci ponad 20 km i szerokoœci
kilku kilometrów. Dane o zjawisku zebra³
Jan Wolski, nauczyciel fizyki w gimnazjum
w Bia³ymstoku. Swoje spostrze¿enia opubli-
kowa³ w postaci dwóch artyku³ów w „Dzien-
niku Wileñskim” i „Nowinach naukowych” (1827–1828). Brak wiêkszego zainte-
resowania spowodowa³, ¿e meteoryt Bia³ystok nie odegra³ du¿ej roli w polskiej
meteorytyce, a w polskich kolekcjach meteorytów jest go zaledwie kilka gramów (i
nawet te niewielkie fragmenty pozyskano z zagranicy).

W latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. polska meteorytyka nie odnoto-
wa³a wiêkszych osi¹gniêæ. Spad³a iloœæ publikacji na temat meteorytów. Wp³yw na
to mia³a zapewne sytuacja polityczna i spo³eczna w kraju podzielonym zaborami,
a szczególnie ograniczenie autonomii w Królestwie Polskim (po powstaniu listo-
padowym), gdzie wczeœniej prê¿nie dzia³a³y Towarzystwo Królewskie Przyjació³
Nauk w Warszawie i Uniwersytet Warszawski oraz likwidacja Uniwersytetu
Wileñskiego.

W tym samym czasie badania meteorów prowadzone w Europie Zachodniej,
pozwoli³y jednoznacznie potwierdziæ, ¿e tworz¹ce je cia³a pochodz¹ spoza Ziemi.
Powi¹zanie meteoroidów, meteorów (i bolidów) i meteorytów w jeden ci¹g „przy-
czynowo-skutkowy” zakoñczy³o dyskusjê na temat pochodzenia tych ostatnich.
Warto mo¿e przeœledziæ jak w tym czasie, niektórzy polscy naukowcy i popularyza-
torzy nauki zapatrywali siê na pochodzenie meteorytów. Jest to jeszcze jeden
dowód na to, ¿e pogl¹dy o pozaziemskim pochodzeniu meteorytów nie od razu
zosta³y przez wszystkich zaakceptowane.

II połowa XIX w.

W 1857 roku w Œwidnicy Górnej (obecnie Siedlnica) znaleziono meteoryt, które-
go spadek zaobserwowano 12 paŸdziernika 1856 r. Trafi³ on do Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, gdzie zosta³ zbadany. By³ to meteoryt kamienny
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(byæ mo¿e achondryt), ale zagin¹³ jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹, st¹d informacje
o nim s¹ bardzo sk¹pe.

Równie¿ w 1857 r. ukaza³ siê w „Kalendarzu warszawskim popularno-nauko-
wym” artyku³ S. Pisulewskiego w sposób bardzo przystêpny ukazuj¹cy historiê
i stan ówczesnej meteorytyki. W artykule tym podano te¿ informacje o znalezieniu
dwóch meteorytów: na Wo³yniu i w okolicach Lipna na pó³nocno-zachodnim
Mazowszu. Meteoryty by³y analizowane chemicznie (przytoczono wyniki), ale dzi-
siaj wiemy ju¿, ¿e informacje o meteorycie z Lipna by³y pomy³k¹ – chodzi³o
o meteoryt Lixna, którego upadek obserwowano w 1820 r.

Wydarzeniem, które spowodowa³o wzrost zainteresowania meteorytami by³ nie-
w¹tpliwie spadek, uwa¿anego za najbardziej liczny ze znanych na œwiecie, deszczu
meteorytów kamiennych. Chodzi o deszcz meteorytu Pu³tusk z 30 stycznia 1868 r.
Jest to chyba najbardziej znany polski meteoryt.

Badania okolicznoœci jego spadku oraz w³aœciwoœci rozpoczêto ju¿ w kilka dni
po wyst¹pieniu zjawiska. Pieczê nad pracami sprawowa³a Szko³a G³ówna Warsza-
wska. Ju¿ w czerwcu 1868 r. wydano broszurê podsumowuj¹c¹ wyniki badañ

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 11, 2020

66 Zarys historii polskiej meteorytyki w XIX i XX w.

rok autor temat publikacji hipoteza

1805 Karol Kortum skład meteorytów ?

1805 Stanisław Staszic żelazo rodzime „meteoryczne” pochodzenie atmosferyczne

1805 Stanisław Jundziłł „kamienie meteoryczne” pochodzenie kosmiczne lub
księżycowe

1816 Feliks Drzewiński żelazo meteorytowe pochodzenie atmosferyczne

1816 „Pamiętnik
warszawski”

pochodzenie meteorytów pochodzenie księżycowe lub
kosmiczne

1820 Franciszek Makólski meteoryty, pochodzenie meteorytów pochodzenie atmosferyczne

1822 Ignacy Horodecki pochodzenie Ziemi, pochodzenie
meteorytów

pochodzenie atmosferyczne

1822 Jędrzej Śniadecki skład chemiczny meteorytów pochodzenie kosmiczne – ewentu-
alny związek z planetoidami!!!

1826 Jan S. Dembowski meteoryty, pochodzenie meteorytów pochodzenie atmosferyczne

1826 Norbert A. Kumelski żelazo rodzime meteorytowe pochodzenie atmosferyczne

1826 Antoni Waga żelazo rodzime meteorytowe pochodzenie ziemskie lub
atmosferyczne

1827 Ignacy Jakowicki żelazo rodzime meteoryczne pochodzenie atmosferyczne

1838 Antoni Żyszkiewicz meteoryty, pochodzenie meteorytów pochodzenie kosmiczne

1839 „Przyjaciel ludu” meteoryty, pochodzenie meteorytów pochodzenie atmosferyczne lub
kosmiczne

1840 „Magazyn
powszechny”

meteoryty, pochodzenie meteorytów pochodzenie kosmiczne

1847 Józef Sapalski meteoryty pochodzenie kosmiczne – związek
z planetoidami

1851 Wojciech
Jastrzębowski

meteoryty pochodzenie kosmiczne, mogą
spadać na inne planety



i wraz z fragmentami meteorytu rozes³ano do uczonych, uczelni i instytucji nauko-
wych w ca³ej Europie.

Meteoryt Pu³tusk doczeka³ siê licznych publikacji naukowych i popularno-nau-
kowych, a jego badania trwaj¹ do dzisiaj. Podsumowaniem wiedzy o meteorytach
ze szczególnym uwzglêdnieniem w³aœnie meteorytu Pu³tusk, s¹ fragmenty ksi¹¿ki
Jana Jêdrzejewicza „Kosmografija” wydanej po raz pierwszy w 1886 r.

Jan Jêdrzejewicz by³ autorem pierwszego nowoczesnego podrêcznika astronomii
w jêzyku polskim, zatytu³owanego „Kosmografija”. Jego pierwsze wydanie ukaza³o
siê w 1886 r., a o wartoœci dzie³a najlepiej œwiadczy fakt, ¿e kolejne wydanie w nie-
zmienionej formie nast¹pi³o 21 lat póŸniej, w 1907 r.

Jêdrzejewicz w swoim podrêczniku, wydanym w ramach Biblioteki Matematy-
czno-Fizycznej Kasy im. J. Mianowskiego, szczególn¹ uwagê poœwiêci³ Uk³adowi
S³onecznemu. Rozdzia³ VIII poœwiêcony kometom i meteorom, daje szeroki prze-
gl¹d ówczesnej wiedzy na temat drobnych cia³ US. Strony 329–348 zawieraj¹ info-
rmacje o zjawiskach meteorów i bolidów, ³¹cz¹c je jednoznacznie z meteorytami.
Opisane zosta³y te¿ w³aœciwoœci meteorytów, a tak¿e prosta klasyfikacja wynikaj¹ca
ze zró¿nicowanego sk³adu mineralnego i chemicznego (meteoryty skalne/asyderyty
– syderyty). Jêdrzejewicz wspomina te¿ o w³asnoœciach ¿elaza meteorytowego
i zawartoœci w nim niklu oraz o wystêpowaniu figur Thomsona (wówczas zwanych
figurami Widmanstättena).

Osobne miejsce w rozdziale VIII zajmuje omówienie zjawiska spadku meteory-
tu Pu³tusk. Zjawisko to ukazane zosta³o jako przyk³ad do wczeœniejszych informa-
cji na temat obserwacji zjawisk meteorowych oraz rozwa¿añ na temat ich ruchu.
Jednak wnioski wyci¹gniête przez Jêdrzeje-
wicza z lektury wczeœniejszych opracowañ s¹
co najmniej dziwne. Prezentuje on meteoryt
Pu³tusk jako cia³o pochodz¹ce spoza Uk³adu
S³onecznego, opieraj¹c siê na b³êdnie wyzna-
czonej orbicie hiperbolicznej. Burzy to wiêc
niejako logiczny uk³ad wyk³adu zamieszczo-
nego w ksi¹¿ce: pocz¹tkowa teza o przynale-
¿noœci drobnych cia³ do Uk³adu S³oneczne-
go zostaje zakwestionowana przez stwierdze-
nie pozauk³adowego pochodzenia meteorytu
Pu³tusk, by nastêpnie przejœæ w hipotezê
o wspólnym pochodzeniu komet i meteoroi-
dów. Przyjêcie hipotezy, ¿e meteoryty po-
chodz¹ spoza Uk³adu S³onecznego by³o doœæ
wygodnym rozwi¹zaniem – nie trzeba by³o
szukaæ Ÿród³a ich pochodzenia wewn¹trz
Uk³adu, a to co by³o poza nim, by³o wielk¹
niewiadom¹. Jest to tym bardziej dziwne, ¿e
Jêdrzejewiczowi znana by³a wspomniana
niejednokrotnie hipoteza Chladniego o po-
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chodzeniu meteorytów (meteoroidów). Sam Jêdrzejewicz prowadzi³ rozwa¿ania na
temat pochodzenia pasa planetoid – najwyraŸniej jednak nie ³¹czy ze sob¹ tych
dwóch grup cia³.

Tak wiêc mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e autor bezkrytycznie podszed³ do wyzna-
czenia pierwotnej (hiperbolicznej) orbity meteorytu pu³tuskiego, co w rezultacie
przyczyni³o siê do b³êdnej interpretacji pozosta³ych zale¿noœci lub te¿ ich zupe³ne-
go braku. B³¹d ten okaza³ siê bardzo trwa³y.

Po likwidacji Uniwersytetu Wileñskiego na d³ugi czas ¿adna z polskich instytu-
cji naukowych, nie zajmowa³a siê meteorytami. Dopiero na Uniwersytecie Krako-
wskim w po³owie XIX w. oraz w latach 70. podjêto tê tematykê – wyk³ady zawie-
raj¹ce „naukê o kamieniach meteorycznych” prowadzi³ prof. Alojzy Estreicher;
póŸniejsi wyk³adowcy zajmowali siê „porównywaniem sk³adu chemicznego meteo-
rytów i skorupy ziemskiej oraz zastanawiali siê nad przyrostem masy ziemi na sku-
tek padania na ni¹ meteorytów”.

Przełom XIX i XX w.

Prze³om XIX i XX w. przynosi wzrost zainteresowania astronomi¹, geologi¹,
naukami przyrodniczymi. Przejawia siê to pojawianiem siê licznych artyku³ów
w pismach naukowych i popularno-naukowych. Ukazuj¹ siê te¿ pozycje ksi¹¿kowe
– w wielu z nich meteorytyce poœwiêcone s¹ osobne rozdzia³y licz¹ce nawet po kil-
kadziesi¹t stron i bogato ilustrowane.

Z tych, które nie tylko ukazuj¹ stan ówczesnej wiedzy, ale czêsto oparte s¹ na
wynikach w³asnych badañ, warto bli¿ej poznaæ publikacje M. Ernsta, S. Kramszty-
ka, Z. Weyberga i A. Stodó³kiewicza.

Co charakterystyczne Ernst i Kramsztyk prezentuj¹ pogl¹d o pozauk³adowym
pochodzeniu meteorytów, ale ju¿ kilka lat póŸniej Weyberg i Stodó³kiewicz pisz¹
wyraŸnie: meteoryty to cia³a nale¿¹ce do Uk³adu S³onecznego. Widaæ wiêc zacho-
dz¹c¹ na prze³omie wieków zmianê pogl¹dów na ten temat.

Marcin Ernst by³ jednym z bardziej znanych polskich astronomów prze³omu
XIX i XX wieku; twórc¹ katedry astronomii Uniwersytetu Lwowskiego. Pomimo
wielu obowi¹zków Ernst napisa³ szereg ksi¹¿ek i artyku³ów popularyzuj¹cych astro-
nomiê. Pierwsz¹, wysoko cenion¹ do dzisiaj pozycj¹, by³a „Astronomia gwiazd
sta³ych” (1897) – pisz¹c j¹ Ernst mia³ 28 lat i by³ ju¿ doktorem astronomii Uniwe-
rsytetu Berliñskiego. Pomimo tytu³u sugeruj¹cego, i¿ ksi¹¿ka zawiera wy³¹cznie
treœci dotycz¹ce cia³ znajduj¹cych siê poza Uk³adem S³onecznym, autor umieœci³
w niej rozdzia³ (XVI) zatytu³owany Meteory. Oprócz opisu zjawisk meteorowych,
Ernst opisuje zjawiska bolidów oraz spadki meteorytów. Nowoœci¹ jest te¿ opis
py³u meteorowego i oddzielnie meteorytowego, a nawet oszacowanie ich masy
opadaj¹cej na Ziemiê.

Ernst, podobnie jak wczeœniej Jêdrzejewicz przyjmuje, ¿e orbity meteoroidów
daj¹cych spadki meteorytów s¹ hiperbolami, st¹d wyraŸnie oddziela je od meteoro-
idów wystêpuj¹cych w rojach. Co wiêcej, stwierdza, ¿e jest niemal pewnym poza-
uk³adowe pochodzenie meteorytów, chocia¿ prezentuje inne teorie na ten temat
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(meteoryty jako materia z innych planet i ich satelitów; meteoryty jako grupa cia³
niezale¿nych).

Du¿o miejsca Ernst poœwiêca sk³adowi chemicznemu meteorytów, przytaczaj¹c
szereg danych. Jest to podstaw¹ do prezentacji klasyfikacji meteorytów (syderyty –
holosyderyty – asyderyty).

Tym co zwraca szczególn¹ uwagê w ksi¹¿ce Ernsta, jest zakwestionowanie mo¿-
liwoœci spadku na Ziemiê, meteorytów o du¿ych masach i rozmiarach – przyjmuje
on, ¿e przeciêtna objêtoœæ meteorytów nie przekracza 1 m3. Trudno powiedzieæ,
sk¹d autor przyj¹³ tak¹ objêtoœæ, ale pogl¹d ten nie jest znany z innej literatury.

Stanis³aw Kramsztyk znany jako popularyzator nauk œcis³ych i dzia³acz w spo-
³ecznym ¿yciu naukowym Warszawy, pod koniec XIX w. wyda³ niezmiernie inte-
resuj¹c¹ ksi¹¿kê zatytu³owan¹ „Komety i gwiazdy spadaj¹ce” (1899). Niewielka
objêtoœciowo, ale doœæ bogato ilustrowana praca prezentowa³a ówczesny stan wie-
dzy na temat drobnych cia³ Uk³adu S³onecznego. Oczywiœcie znaczna czêœæ
ksi¹¿eczki dotyczy komet, ale meteory tworz¹ce roje, s¹ tu pokazane jako cia³a
z nimi zwi¹zane. Równie¿ meteorytom poœwiêcono wiele miejsca: jest wiêc mowa
o ich spadkach, o roli Chladniego w zmianie pogl¹dów na temat pochodzenia
meteorytów, o teoriach innych naukowców próbuj¹cych rozwik³aæ zagadkê tych
niezwyk³ych obiektów.

Kramsztyk jasno wypowiada siê na temat grupy zjawisk: meteory (gwiazdy spa-
daj¹ce), bolidy (kule ogniste) i aerolity (uranolity) to jedna grupa cia³, nazywanych
meteoroidami, a ró¿ni¹cych siê mas¹ i przebiegiem zjawiska. Jako przyk³ad bolidu,
który w rezultacie wejœcia w ziemsk¹ atmosferê da³ spadek meteorytu, Kramsztyk
podaje bolid (meteoryt) pu³tuski. Rozdzia³
VIII poœwiêcony jest w ca³oœci aerolitom
(meteorytom). Autor prezentuje w nim bu-
dowê chemiczn¹ i w³aœciwoœci meteorytów
oraz ich klasyfikacjê ogóln¹: meteoryty ¿ela-
ziste – meteoryty kamienne. Bardziej szcze-
gó³owa klasyfikacja meteorytów przeprowa-
dzona jest zgodnie z koncepcj¹ Rose’go
i Daubree: syderyty (holosyderyty – syssyde-
ryty – sporasyderyty) – asyderyty.

Kramsztyk przywo³uje opisy wielu meteo-
rytów, pokazuj¹c, ¿e pomimo swej niezwyk-
³oœci, s¹ one doœæ czêsto spotykane na Ziemi.
Wspomina te¿ o pyle meteorowo-meteory-
towym spotykanym na obszarach niezamie-
szka³ych przez ludzi dowodz¹c, ¿e towarzy-
szy on zjawiskom meteorów i spadkom me-
teorytów.

Jednak i tu równie¿ pojawia siê problem
pochodzenia bry³ meteorytów. Kramsztyk,
podobnie jak inni autorzy przyjmuje hiper-
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boliczn¹ orbitê meteorytów, przywo³uj¹c przyk³ad meteorytu Pu³tusk i zak³ada, ¿e
pochodz¹ one spoza Uk³adu S³onecznego. Co prawda prezentuje hipotezê, ¿e s¹ to
fragmenty rozbitych planet lub ich ksiê¿yców, jednak mówi o tym w kontekœcie
„dziwnych” odkryæ skamienia³oœci w nich zawartych, co z góry dyskredytuje ten
kierunek myœlenia.

Tym niemniej ksi¹¿ka Kramsztyka jest ciekawa i zawiera du¿y ³adunek poznaw-
czy, a zawarte w niej wiadomoœci w du¿ej czêœci mo¿na przyj¹æ za prawdziwe
i zgodne z dzisiejszymi.

Początek XX w.

Zygmunt Weyberg by³ pracownikiem Zak³adu Krystalograficznego Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. Jego prace mineralogiczne by³y doœæ szeroko znane,
a podrêczniki, których by³ autorem, doczeka³y siê wielu wydañ.

W 1907 r. Weyberg napisa³ podrêcznik dla szkó³ œrednich zatytu³owany „Wia-
domoœci pocz¹tkowe z mineralogii”. Przyznaæ trzeba, ¿e jak na ksi¹¿kê maj¹c¹
ponad 100 lat, jest to wydawnictwo nadal ciekawe, a w momencie wydania trzeba
by je uznaæ niew¹tpliwie za nowoczesne. Obok rysunków zawiera bowiem sporo
zdjêæ, równie¿ mikroskopowych.

W rozdziale poœwiêconym metalom rodzimym, czêœæ miejsca przeznaczono dla
meteorytów. W³¹czenie zagadnieñ z meteorytyki do rozdzia³u o metalach rodzi-
mych, spowodowane zosta³o zapewne opisem w³aœciwoœci i wystêpowania ¿elaza
rodzimego, uznanego za minera³ charakterystyczny dla meteorytów i odmienny od
pozosta³ych. Niejako przy okazji, zaprezentowano te¿ zjawiska spadków meteory-
tów, jak równie¿ w³aœciwoœci meteorytów kamiennych i ¿elazo-kamiennych. Przy-
toczony zosta³ opis meteorytu Pu³tusk, a tak¿e wspomniano o mo¿liwoœci wystê-
powania kraterów meteorytowych po spadkach du¿ych mas kosmicznych.

Najwa¿niejszym stwierdzeniem jest jednak, okreœlenie podobieñstwa (mine-
ra³ów) ska³ ziemskich i minera³ów z meteorytów oraz podkreœlenie znaczenia
badañ meteorytów w badaniach porównawczych Ziemi i innych cia³ niebieskich.
W ten sposób uznano te¿ meteoryty za obiekty pochodz¹ce z Uk³adu S³onecznego.

Tak¿e w 1907 r. ukaza³a siê dwutomowa „Kosmografia” A.J. Stodó³kiewicza,
gdzie problematyka meteorytów równie¿ zosta³a podjêta, ale bardziej z astronomi-
cznego punktu widzenia. Rozdzia³ VI poœwiêcony planetom i kometom zawiera
paragraf dotycz¹cy meteorytów.

Stodó³kiewicz prezentuje w swojej ksi¹¿ce hipotezê, ¿e j¹dra kometarne to zbio-
rowiska meteorytów otoczonych wêglowodorami i zwi¹zkami sodu, a fragmenty
rozpadaj¹cych siê komet trafiaj¹ na Ziemiê w³aœnie jako meteoryty. Jednoczeœnie
prezentowana jest teza, ¿e czêœæ meteorytów to odrêbne cia³a zwane przez autora
„asteroidami”, kr¹¿¹ce wokó³ S³oñca po niezale¿nych orbitach przecinaj¹cych orbi-
tê ziemsk¹.

W pracy brak jest szczegó³ów na temat budowy meteorytów, ale hipoteza
o pochodzeniu tych cia³ z Uk³adu S³onecznego zosta³a zaakcentowana, a nazwanie
meteoroidów ma³ymi asteroidami okaza³o siê niemal „prorocze”.
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Okres międzywojenny

Po I wojnie œwiatowej odbudowuj¹ca siê Polska nie zapomina o nauce: powstaj¹
uczelnie i oœrodki badawcze, organizuj¹ siê muzea chocia¿ warunki s¹ trudne.
Zaczyna rozwijaæ siê te¿ meteorytyka – ju¿ nie tylko bazuj¹ca na pracach laborato-
ryjnych i danych literaturowych, ale te¿ aktywna, poszukiwawcza.

Prof. J. Samsonowicz z Warszawy rozpoczyna badania meteorytu Pu³tusk. Prof.
Szulczewski i prof. Ma³kowski w Poznaniu rozpoczêli zbieranie materia³ów doty-
cz¹cych znalezionego w 1914 r. meteorytu Morasko (k. Poznania). W czasopis-
mach naukowych i popularno-naukowych ukazuj¹ siê artyku³y poœwiêcone meteo-
rytom.

Czwarte wydanie (1925) podrêcznika dla szkó³ œrednich, zatytu³owanego „Kos-
mografia” M. Ernsta, ukazuje obraz astronomii bardziej nowoczesnej, ni¿ w pra-
cach tego¿ autora z prze³omu XIX i XX stulecia. Widaæ wyraŸnie postêp w tej dzie-
dzinie wiedzy, co pozwala spodziewaæ siê postêpu równie¿ w meteorytyce. Roz-
dzia³ XII ksi¹¿ki zawiera informacje o kometach i meteorach, równie¿ o meteory-
tach, zwanych nadal aerolitami.

Wiadomoœci o meteorytach s¹ doœæ ogólne i... nie bardzo ró¿ni¹ siê od tych
sprzed æwieræwiecza. Ernst podaje m.in. ¿e ¿elazo meteorytowe mo¿e wystêpowaæ
bez domieszek niklu, orbity meteorytów s¹ hiperbolami i cia³a te pochodz¹ spoza
Uk³adu S³onecznego lub te¿ s¹ sk³adnikiem j¹der kometarnych.

Inaczej wygl¹da klasyfikacja meteorytów. Chocia¿ podzia³ nadal zawiera trzy
grupy, to pojawiaj¹ siê nowe nazwy: syderyty – mezosyderyty – oligosyderyty.

Mo¿na wiêc odnieœæ wra¿enie, ¿e po³owa lat dwudziestych XX w. nie wiele ró¿-
ni siê poziomem wiedzy o meteorytach i ich pochodzeniu, od wiedzy z prze³omu
wieków. Na szczêœcie chyba tylko w ujêciu M. Ernsta...

W 1929 r. dr J. Go³¹b z Uniwersytetu Poznañskiego odnalaz³ w okolicach Kol-
buszowej meteoryt ¿elazny, który by³ badany w Poznaniu.

W tym czasie oœrodek poznañski zdawa³ siê dominowaæ w badaniach meteory-
tów. Tym bardziej, ¿e w 1933 r. w okolicach Obornik Wielkopolskich, na pó³noc
od Poznania odkryto kolejne meteoryty ¿elazne. Sta³y siê one przedmiotem badañ
Antoniego Polañskiego, wybitnego geochemika polskiego, póŸniejszego profesora
Uniwersytetu Warszawskiego. Badania obornickiego meteorytu mia³y byæ nawet
jego prac¹ doktorsk¹.

Jednak to co zdarzy³o siê w 1935 r. spowodowa³o zmniejszenie zainteresowania
„poznañskimi” meteorytami. Oto bowiem w nocy 12 marca tego¿ roku w okoli-
cach £owicza nast¹pi³ spadek deszczu rzadko spotykanych meteorytów ¿elazo-ka-
miennych (mezosyderytów). W ci¹gu kilku dni przeszukiwanie obszaru spadku
podjêli pracownicy Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie (dyrektorem
by³ wówczas prof. Micha³ Kamieñski). Kolejny etap badañ podjêli dr S. Ró¿ycki
i M. Koby³ecki z Muzeum Ziemi w Warszawie. Równie¿ Zak³ad Mineralogii Uni-
wersytetu Jagielloñskiego w Krakowie podj¹³ poszukiwania terenowe (pozyskano
42 okazy) i badania laboratoryjne.
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Wynikiem prac by³o kilka publikacji za-
wieraj¹cych m.in. mapê obszaru spadku, ze-
znania œwiadków, próbê obliczenia orbity
spadaj¹cego cia³a i wyniki badañ chemicz-
nych i mineralogicznych zebranych okazów.

Prace te wobec znacznej masy pozyska-
nych okazów (ok. 70 kg) by³y kontynuowa-
ne po II wojnie œwiatowej w Warszawie
i innych oœrodkach.

Po II wojnie światowej
W czasie II wojny œwiatowej nauka polska
ponios³a straty w wielu przypadkach nie do
odtworzenia. Dotyczy to równie¿ meteory-
tyki. Zniszczeniu uleg³y laboratoria i archi-
wa z wynikami badañ, w zburzonych i spalo-
nych placówkach naukowych i muzeach za-
ginê³y dziesi¹tki okazów meteorytów. Ale te¿
przed polsk¹ meteorytyk¹ stanê³y nowe wyz-
wania – inwentaryzacja i badania ocala³ych

okazów, przyjêcie nowych okazów w zwi¹zku z przejêciem Ziem Zachodnich,
publikacja wyników badañ, wreszcie popularyzacja tej dziedziny wiedzy.

Spojrzenie na wiele zagadnieñ – w tym równie¿ zwi¹zanych z meteorytyk¹ –
uleg³o zmianie. Meteorytami bardziej zainteresowali siê geolodzy ni¿ astronomo-
wie, chocia¿ kolejne lata pokaza³y, ¿e to w kosmogonii Uk³adu S³onecznego mete-
oryty maj¹ ogromne znaczenie, du¿o wiêksze ni¿ w geologii. Jednak to w podrêcz-
nikach geologii czy geochemii mo¿na by³o znaleŸæ informacje o meteorytach – np.
„Wstêp do nauk geologicznych” praca zbiorowa pod red. E. Passendorfera (1956).

Œledz¹c powojenne losy polskiej meteorytyki mo¿na te¿ odnieœæ wra¿enie, ¿e
rozwija³a siê ona nie w sposób ci¹g³y i ewolucyjny, lecz pewnego rodzaju „skoka-
mi”. Owe skoki mia³y dwie przyczyny: nie by³o wydzielonej jednostki badawczej
zajmuj¹cej siê meteorytami, a nasilenie prac zwi¹zane by³o z dzia³alnoœci¹ pojedyn-
czych osób – gdy takiej osoby brakowa³o problematyka meteorytów schodzi³a na
dalszy plan.

Niew¹tpliwie naukowcem, który wywar³ ogromny wp³yw na polsk¹ meteoryty-
kê by³ Jerzy Pokrzywnicki. W po³owie lat piêædziesi¹tych uda³o mu siê pozyskaæ
dla problematyki meteorytowej przychylnoœæ Komitetu Geologicznego PAN,
a nastêpnie daæ jej sta³e miejsce w Zak³adzie Nauk Geologicznych PAN, gdzie
zosta³ zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Pokrzywnicki za swe g³ówne zadania przyj¹³: inwentaryzacjê polskich zbiorów
meteorytów oraz skompletowanie wszelkich informacji na ich temat oraz zrealizo-
wanie badañ dotycz¹cych tych wszystkich meteorytów, które badane nie by³y lub
wyniki badañ by³y niedostateczne.
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Aby rozszerzyæ mo¿liwoœci pozyskiwania nowych danych, Pokrzywnicki publi-
kowa³ informacje o meteorytach w ró¿nych czasopismach (m.in. w „Uranii”,
„Postêpach Astronomii”, „Acta Geologica Polonica”, „Acta Geophisica Polonica”,
czasopismach popularno-naukowych, tak¿e zagranicznych), ale równie¿ prowadzi³
prace w ramach Sekcji Meteorytyki Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astrono-
mii.

Zwieñczeniem prac Pokrzywnickiego by³o opracowanie zatytu³owane „Meteo-
ryty Polski. Katalog meteorytów w zbiorach polskich” wydane w ramach serii
„Studia Geologica Polonica” (1964). Na wiele lat wydawnictwo to sta³o podstawo-
wym Ÿród³em wiedzy o polskich meteorytach, ale te¿ brak jego aktualizacji a¿ do
lat dziewiêædziesi¹tych wskazywa³ na stagnacjê w polskiej meteorytyce.

Wa¿n¹ rolê w dokumentowaniu polskiej meteorytyki i opracowaniu jej pier-
wszej bibliografii (1955/wyd. 1966) odegra³a zatrudniona w warszawskim Muze-
um Ziemi, Zofia G¹siorowska. Po latach okaza³o siê, ¿e Z. G¹siorowska przygoto-
wa³a nie tylko bibliografiê, ale równie¿ krótki zarys historii polskiej meteorytyki.

Lata 70. XX w. i później

G³ównym pok³osiem dzie³a Pokrzywnickiego by³o rozpoczêcie prac badawczych
na obszarze znalezienia meteorytu Morasko i postawienie tezy, ¿e znajduj¹ce siê
tam zag³êbienia to kratery meteorytowe. Tematykê tê podj¹³ zespó³ interdyscypli-
narny z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania prowadzono zró¿-
nicowanymi metodami, rozwa¿aj¹c ró¿ne hipotezy. W latach 1976–1990 ukaza³o
siê kilkadziesi¹t artyku³ów oraz kilka ksi¹¿ek poœwiêconych meteorytowi Morasko
i tzw. kraterkom. Pracami kierowa³ astronom prof. H. Hurnik z Poznania. Obec-
nie badania s¹ kontynuowane przez zespó³ Instytutu Geologii UAM pod kierun-
kiem prof. Andrzeja Muszyñskiego. Obszar wystêpowania tzw. kraterów zosta³
objêty ochron¹ jako „Rezerwat Meteoryt Morasko”.

Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX w. ponownie przedmiotem badañ sta³ siê
meteoryt Pu³tusk. Badania tego chondrytu podj¹³ prof. Andrzej Manecki (AGH
w Krakowie). By³y to pierwsze w Polsce kompleksowe badania meteorytu tego
typu. Ksi¹¿ka A. Maneckiego „Chondryty i chondry. Studium mineralogiczno-petro-
graficzne meteorytu Pu³tusk” (1972) jest do dzisiaj klasyczn¹ pozycj¹ dla ka¿dego
badacza meteorytów. Prof. Manecki nadal prowadzi badania m.in. w zakresie
mineralogii meteorytów.

W tym samym czasie meteoryt Pu³tusk – ale od strony zjawiska spadku – sta³ siê
przedmiotem zainteresowañ badawczych dra Bruno Langa. Dr Lang zweryfikowa³
wyniki prac Samsonowicza z okresu miêdzywojennego i podj¹³ próbê nowej oceny
iloœci fragmentów meteorytu, który spad³ ko³o Pu³tuska. By³ to pocz¹tek g³êbszego
zainteresowania siê dra Langa meteorytami. Podejmowa³ tê tematykê a¿ do swych
ostatnich dni. Zmar³ w 1998 r.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, w latach
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku zainteresowanie meteory-
tami w Polsce wygas³o niemal zupe³nie. Oczywiœcie ró¿ne instytucje naukowe pro-
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wadzi³y badania i w tym zakresie, jednak znajomoœæ ich wyników by³a stosunkowo
niewielka. Jest to bardzo istotne, gdy¿ dostêpnoœæ wyników prac naukowych
w meteorytyce, ma co najmniej dwa aspekty. Po pierwsze, popularyzacja tych
zagadnieñ pozwala pozyskiwaæ nowy materia³ – zwiêkszenie œwiadomoœci ludzi na
temat tego co mog¹ znaleŸæ pod nogami czy te¿ jak zinterpretowaæ prawid³owo to,
co zobaczyli na niebie, jest nie do przecenienia. Z drugiej strony, popularyzacja
zagadnieñ meteorytyki, szczególnie wœród m³odych osób wykazuj¹cych zaintereso-
wania naukowe (np. mi³oœnicy astronomii, m³odzie¿ szkolna) pozwala mieæ nad-
ziejê, na dop³yw nowych kadr do instytucji naukowych podejmuj¹cych tê tema-
tykê.

I chyba w³aœnie brak przep³ywu informacji oraz brak spektakularnych wydarzeñ
w zakresie meteorytyki we wspomnianym æwieræwieczu, mog¹ tworzyæ taki
w³aœnie obraz. Czy jest to jednak obraz prawdziwy? Oczywiœcie nie! Dzisiaj, z per-
spektywy lat dopiero widaæ, ¿e nie by³ to czas stracony.

Pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych XX wieku przyniós³ wzrost zainteresowania
astronomi¹ i astronautyk¹. 500 rocznica urodzin M. Kopernika i zwi¹zane z ni¹
dzia³ania oraz udane loty na Ksiê¿yc przeprowadzone przez USA i przywiezienie
gruntu ksiê¿ycowego sprawi³y, ¿e wzros³o te¿ zainteresowanie meteorami i meteo-
rytami.

W Krakowie, w 1973 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica odby³o
siê miêdzynarodowe sympozjum „Problemy kosmomineralogii i kosmochemii”.
W Polskim Towarzystwie Mi³oœników Astronomii powsta³ pomys³ stworzenia
Sekcji Obserwatorów Meteorów, która zajmowa³aby siê obserwacjami meteorów,
zbieraniem danych o bolidach oraz badaniami znalezisk, które mog¹ byæ meteory-
tami. Twórczyni¹ Sekcji by³a Honorata Korpikiewicz z Uniwersytetu A. Mickiewi-
cza w Poznaniu. Dzia³ania Sekcji na dobre rozpoczê³y siê w 1975 r. G³ówny cel
Sekcji, czyli obserwacje meteorów, realizowany by³ przez ca³y rok. Natomiast
w okresie wakacji organizowano obozy astronomiczne, gdzie obok obserwacji pro-
wadzone by³y te¿ wyk³ady, w znacznej czêœci poœwiêcone meteorytyce. Warto przy-
pomnieæ, ¿e H. Korpikiewicz by³a uczestnikiem badañ obszaru spadku meteorytu
Morasko. Obozy astronomiczne SOM organizowane by³y we Fromborku. Jednym
z efektów tej lokalizacji, by³y próby poszukiwania meteorytów w najbli¿szej oko-
licy, sprowokowane informacjami o rzekomym znalezieniu takich obiektów przed
II wojn¹ œwiatow¹. Meteorytów nie znaleziono, ale pojawi³y siê przypuszczenia, ¿e
na po³udnie od Fromborka znajduje siê krater meteorytowy o œrednicy 250 m!
Obiekt ten stanie siê przedmiotem badañ w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêæ-
dziesi¹tych, ale wyniki nie potwierdz¹ jego „meteorytowego” pochodzenia.

Sekcja rozwija³a swoj¹ dzia³alnoœæ do koñca lat siedemdziesi¹tych, a wa¿nym
wydarzeniem sta³o siê I Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Odby³o siê ono
12 sierpnia 1979 r. we Fromborku i zgromadzi³o 35 osób z ca³ej Polski. Wyk³ady
zaprezentowane na Seminarium dotyczy³y g³ównie problematyki meteorytowej:
kraterów meteorytowych, sposobów poszukiwania meteorytów, ich sk³adu i spad-
ków. Seminarium mia³o zapocz¹tkowaæ regularne spotkania poœwiêcone tematyce
meteorowej i meteorytowej. Tak siê jednak nie sta³o. W roku 1980, co prawda
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odby³ siê obóz astronomiczny we Fromborku, kolejnego seminarium jednak nie
zorganizowano – zdaje siê, ¿e czas nie by³ sprzyjaj¹cy. By³ to bowiem s³ynny ju¿
polski „Sierpieñ’80”.

Koniec drugiego stulecia. Nowe kierunki

Prze³om lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych to nie tylko zmiany ustrojowe
w Polsce. To równie¿ zmiany w polskiej meteorytyce. I znowu istotne wydarzenia
dzia³y siê we Fromborku. W 1990 r. we fromborskim Muzeum Miko³aja Koper-
nika przygotowana zostaje pierwsza od wielu lat ogólnodostêpna wystawa poœwiê-
cona meteorytyce. Jej twórcami s¹ Edith i Andrzej Pilscy. W 1991 r. z inicjatywy
J.W. Kosiñskiego zorganizowane zostaje we Fromborku II Seminarium Meteoro-
wo-Meteorytowe (do 1999 r. odbêdzie siê ich jeszcze 6). Staraniem A. Pilskiego
od r. 1992 zaczyna ukazywaæ siê jedyny w Polsce kwartalnik poœwiêcony wy³¹cznie
meteorytyce – „Meteoryt”. Powstaj¹ pierwsze prywatne kolekcje meteorytów. Po-
wstaje te¿ pierwsza du¿a kolekcja meteorytów o charakterze dydaktycznym. Two-
rzy j¹ Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z ówczesn¹ dyre-
ktor dr Jadwig¹ Bia³¹ na czele. Olsztyñska kolekcja meteorytów w krótkim czasie
staje siê najwiêksz¹ kolekcj¹ w Polsce pod wzglêdem ró¿norodnoœci prezentowa-
nych okazów. OPiOA zostaje te¿ wydawc¹ kwartalnika „Meteoryt”.

A mi³oœnicy meteorytów nie tylko je kolekcjonuj¹ – zaczynaj¹ te¿ ich szukaæ
w ró¿nych miejscach czêsto wspó³pracuj¹c w tym zakresie z instytucjami nauko-
wymi.

W 1994 r. po raz pierwszy od dziesi¹tek lat zaobserwowano w Polsce spadek
meteorytu, który nastêpnie podjêto – jest to meteoryt Baszkówka.

W 1995 r. ukazuje siê pierwszy od czasów Pokrzywnickiego katalog polskich
kolekcji meteorytów. Obejmuje on nie tylko kolekcje muzealne i naukowe, ale
równie¿ prywatne. Jego autorem jest A. Pilski (II wydanie w 2001 r.). Równie¿
A. Pilski jest autorem popularno-naukowej ksi¹¿ki „Nieziemskie skarby” (1999),
która w bardzo przystêpny sposób przedstawia stan wspó³czesnej meteorytyki, a na
tym tle równie¿ meteorytyki polskiej.

W 1998 r. mi³oœnik meteorytów, S. Jachymek odnajduje natomiast pierwszy od
wielu lat meteoryt, którego spadku prawdopodobnie nie odnotowano.

Wszystkie te wydarzenia sprawiaj¹, ¿e meteorytyka w Polsce zaczyna byæ wido-
czna i co wa¿niejsze, szybko siê rozwija. Wzrasta liczba publikacji naukowych
i popularno-naukowych w kraju i za granic¹, szybko przyrastaj¹ kolekcje meteory-
tów i coraz wiêcej instytucji podejmuje badania meteorytów.

W 2002 r. powsta³o Polskie Towarzystwo Meteorytowe z siedzib¹ w Sosnowcu
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Towarzystwo skupia zarówno
naukowców zajmuj¹cych siê meteorytami, jak równie¿ ich mi³oœników i kolekcjo-
nerów. Przynajmniej raz w roku organizowane s¹ 2–3 dniowe konferencje i semi-
naria meteorytowe po³¹czone z Walnym Zebraniem PTMet. Pierwszym prezesem
Towarzystwa by³ prof. £ukasz Karwowski z Uniwersytetu Œl¹skiego.
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Doskona³ym podsumowaniem 200 lat polskiej meteorytyki sta³a siê ksi¹¿ka
honorowych cz³onków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego: prof. Hieronima
Hurnika i dr Bogus³awy Hurnik z UAM w Poznaniu zatytu³owana „Materia kos-
miczna na Ziemi, jej Ÿród³a i ewolucja” (2005). Pokazywa³a ona jak wa¿na i cieka-
wa jest wiedza o meteorytach, ich powstaniu i ewolucji, jak du¿o ju¿ wiemy i jak
du¿o jest jeszcze do zrobienia.
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