
Hieronim Hurnik (1919–2016) – Astronom

Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego a także
członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Międzynarodowej
Unii Astronomicznej

Hieronim Hurnik ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z Poznaniem. Tu urodzi³ siê 6 paŸdzier-
nika 1919. W 1937 roku, po uzyskaniu matury w poznañskim gimnazjum huma-
nistycznym im. Paderewskiego, rozpocz¹³ studia matematyczne na Uniwersytecie
Poznañskim. Jeszcze w trakcie studiów zosta³ zatrudniony w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu Poznañskiego, w którym zajmowa³ siê obserwa-
cjami gwiazd zmiennych oraz redukcj¹ mikrometrycznych obserwacji komet i pla-
netoid. W czasie wojny zosta³ wywieziony na roboty przymusowe do wsi Gruen-
dann w okolicach Tyl¿y w Prusach Wschodnich. Po powrocie do Poznania
w 1945 roku, wróci³ równie¿ na studia i do pracy w Obserwatorium Astronomicz-
nym. W 1948 roku obroni³ pracê magistersk¹ „Badanie obiektywu Steinheil
nr 43262”, a dziesiêæ lat póŸ-
niej uzyska³ tytu³ kandydata
nauk, ówczesny odpowiednik
doktora, na podstawie pracy
„Rozk³ad peryheliów i biegu-
nów orbit komet nieperiodycz-
nych w przestrzeni”. W 1964
roku uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego na
podstawie rozprawy „Zagadnie-
nie ruchu S³oñca wzglêdem sta-
tystycznej chmury komet”.
W latach 1965–1972 pe³ni³
funkcjê prodziekana ds. stu-
diów zaocznych na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii
UAM. W latach 1967–1990,
do chwili przejœcia na emery-
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turê, kierowa³ Obserwatorium Astronomi-
cznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
W roku 1973 zosta³ mianowany profeso-
rem zwyczajnym nauk fizycznych.

Profesor wypromowa³ 17 doktorów
astronomii, recenzowa³ 16 prac doktor-
skich, 9 habilitacyjnych i 6 wniosków pro-
fesorskich. W tamtych latach dla wiêkszo-
œci astronomów, którzy zajmowali siê
mechanik¹ nieba i astrometri¹, nie tylko
poznañskich, profesor by³ albo promoto-
rem, albo recenzentem ich prac. Bior¹c
pod uwagê liczbê astronomów, dla któ-
rych Profesor by³ promotorem lub recen-
zentem ich prac doktorskich lub habilita-
cyjnych, to tych „mechaniczno – niebie-
skich i astrometrycznych wychowanków”
mia³ Profesor imponuj¹c¹ gromadkê. Dla
czêœci swych doktorantów Profesor przy-
gotowywa³ „warsztat” w postaci nowych

instrumentów, wed³ug w³asnych projektów i z w³asnym udzia³em budowanych.
We wspomnieniach Profesora zamieszczonych w wydawnictwie okolicznoœcio-

wym na 80. rocznicê powstania Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Jana Padere-
wskiego w Poznaniu „Chwilo trwaj. Ma³a ksiêga wielkich wspomnieñ”, jest taka
refleksja dotycz¹ca wyboru kierunku studiów: Polonistka zapyta³a, czy gdyby w Poz-
naniu by³a Politechnika, to czy wybra³bym tê uczelniê. Wtedy nie bra³em tego zupe³nie
pod uwagê. Dzisiaj jednak mogê powiedzieæ, ¿e jej obserwacja by³a ca³kowicie s³uszna.
Ksi¹¿ka, któr¹ ostatnio napisa³em, jest dowodem na to, ¿e problemy konstrukcyjne – tu
instrumentów astronomicznych, s¹ jednak w mojej pracy wa¿nym elementem. Z pew-
noœci¹, gdyby sytuacja by³a inna, kto wie, jak potoczy³aby siê moja kariera.

Wspomniana ksi¹¿ka, to „Instrumenty obserwacyjne astrometrii. Od gnomonu
do CCD i interferometru optycznego” wydana w 2000 roku. To licz¹ce ponad
400 stron dzie³o szczegó³owo omawiaj¹ce instrumenty astrometryczne od staro¿yt-
noœci do czasów wspó³czesnych, z wieloma ilustracjami, bogat¹ literatur¹ i kronik¹
astrometrii. Tak¹ ksi¹¿kê móg³ napisaæ tylko Profesor.

Wielki wk³ad wniós³ Profesor w powstanie, wybudowanie instrumentów i fun-
kcjonowanie uniwersyteckiej stacji obserwacyjnej, która wielokrotnie zmienia³a
sw¹ nazwê, a obecnie jest to Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN w Borow-
cu pod Kórnikiem.

W czasach, gdy nie by³o pieniêdzy na zakup nowych instrumentów, a nawet
czêœci do nich, Profesor zbudowa³ ze wspó³pracownikami wiele z³o¿onych instru-
mentów, w tym nawet zegary kwarcowe i dalmierze laserowe.

Pozostawiaj¹c prezentacjê astronomicznego dorobku Profesora oraz jego zas³ug
w projektowaniu i budowie licznych instrumentów na inn¹ okazjê, zatrzymam siê

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 8, 2017

8 Hieronim Hurnik (1919–2016) – Astronom

Hieronim Hurnik w I klasie gimnazjum (1929 r.).



jedynie nad dzia³alnoœci¹ Profesora w dziedzinie meteorytyki, w której od pocz¹t-
ku wspó³uczestniczy³a jego ¿ona Bogus³awa, dr chemii.

Jak wspomina Profesor: W czerwcu 1953 wyjecha³em na 4 tygodnie do oœrodka
wypoczynkowego Ministerstwa Szkó³ Wy¿szych w Maciejowcu ko³o Jeleniej Góry i tam
urzek³a mnie asystentka chemii Uniwersytetu £ódzkiego. W kwietniu nastêpnego roku
by³ œlub, uda³o siê zaanga¿owanie ¿ony jako asystentki w Zak³adzie Chemii Ogólnej
UAM i zamieszkaliœmy w jednym pokoju w Obserwatorium.

Swoj¹ przygodê z meteorytami Profesor z ¿on¹ rozpoczêli w roku 1970 od
badañ kraterów w Morasku. Pocz¹tkowo mia³ to byæ badawczy projekt miêdzyna-
rodowy, z udzia³em Instytutu Badañ Kosmicznych w Moskwie z profesorem
Kiry³em Floreñskim (badaczem katastrofy tunguskiej oraz twórc¹, wtedy jeszcze
radzieckiej, planetologii), z Muzeum Ziemi w Warszawie oraz Uniwersytetuem
Adama Mickiewicza. Celem badañ mia³o byæ rozstrzygniêcie problemu pochodze-
nia zag³êbieñ terenu w rejonie Moraska: czy s¹ to kratery meteorytowe, czy polo-
dowcowe jeziorka wytopiskowe. Niestety Rosjanie oraz pracownicy Muzeum
Ziemi wycofali siê ze wspó³pracy i Profesor musia³ zorganizowaæ zespó³ z³o¿ony
tylko z pracowników UAM. Efektem prac zespo³u by³a publikacja pod redakcj¹
Profesora „Meteorite Morasko and the region of its fall” wydana w 1976 roku.
By³a to pierwsza du¿a interdyscyplinarna publikacja poœwiêcona zarówno bada-
niom samego meteorytu Morasko, jak i kraterów, tak¿e w aspektach geomorfologi-
cznych i botanicznych. Przeprowadzono badania chemiczne i mineralogiczne
samego meteorytu, okreœlono parametry orbitalne deszczu meteorytowego, okre-
œlono w terenie rozk³ad py³u o kosmicznym pochodzeniu.
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W ksi¹¿ce „Astronomem byæ...Œwiadectwa ¿ycia i pracy astronomów polskich”
pod redakcj¹ Andrzeja Woszczyka, Profesor wspomina³, ¿e badanie py³u by³o bar-
dzo pracoch³onne: Wystarczy powiedzieæ, ¿e zebraliœmy 500 prób ziemi, ka¿da mniej
wiêcej po jeden, dwa kilogramy i to trzeba by³o przesiaæ przy pomocy odpowiednio
skonstruowanego przyrz¹du, uzyskaæ z tego tzw. frakcjê magnetyczn¹, a nastêpnie pod
mikroskopem wyszukiwaæ ma³e kuleczki o wielkoœci rzêdu 0,1 mm i mniejsze... . Ale to
nie by³ jeszcze koniec badañ. Drug¹ faz¹ tego tematu zaj¹³em siê w du¿o mniejszym
zespole, którego g³ównymi si³ami by³a moja ¿ona i ja sam, ju¿ w okresie tu¿ przed
sam¹ emerytur¹, mianowicie wówczas zbieraliœmy próbki nie z powierzchni ziemi,
¿eby z nich uzyskaæ próbki samego py³u, czyli kulek kosmicznych, ale pobieraliœmy
wiert³em rêcznym wokó³ du¿ego krateru, gdzieœ do 3 m g³êbokoœci i te odpowiednio
by³y analizowane. To mo¿e bardzo istotne: te kulki kosmiczne zosta³y porównane
z prac¹ niemieck¹ dotycz¹c¹ kulek uzyskanych z lodów antarktycznych. Okaza³o siê, ¿e
te nasze moraskowe kuleczki maj¹ w swojej zewnêtrznej strukturze taki sam sk³ad che-
miczny, jak te antarktyczne, a wiêc by³o to potwierdzenie ich kosmicznego pocho-
dzenia.

Po przejœciu na emeryturê w roku 1990 Profesor z ¿on¹ postanowili napisaæ
ksi¹¿kê o najdrobniejszych cia³ach Uk³adu S³onecznego. Po wielu perypetiach
zwi¹zanych z poszukiwaniem wydawcy, ksi¹¿ka „Meteoroidy, meteory, meteory-
ty”. ukaza³a siê w 1992 roku.
By³a to pierwsza polska ksi¹¿ka,
która stanowi³a naukowy, upo-
rz¹dkowany i rzetelny zbiór in-
formacji o wymienionych w ty-
tule obiektach. Terminologia
fachowa by³a przez autorów
u¿ywana w zakresie zupe³nie
niezbêdnym, bez epatowania
czytelników jej nadmiarem.
Istotnym walorem ksi¹¿ki by³
bardzo logiczny i przejrzysty
uk³ad, wiele tabel i rysunków
oraz zdjêæ (szkoda, ¿e tylko cza-
rno-bia³ych), a tak¿e bogaty spis
literatury (178 pozycji), bardzo
cenny dla wszystkich prag-
n¹cych rozszerzyæ sw¹ wiedzê
o meteorytach i ich pochodze-
niu.

Sukces tej ksi¹¿ki oraz œwia-
domoœæ jak szybko zmienia siê
nasza wiedza o materii kosmicz-
nej spadaj¹cej na powierzchniê
Ziemi sk³oni³y Profesora i jego
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¿onê do napisania kolejnej – „Materia kosmiczna na Ziemi, jej Ÿród³a i ewolucja”.
Ukaza³a siê ona w roku 2005. W porównaniu z poprzedni¹, mia³a podwójn¹ objê-
toœæ i cytaty z prawie podwójnej liczby pozycji literaturowych oraz ju¿ kolorowe
fotografie. Wiêksza objêtoœæ umo¿liwia³a bardziej szczegó³owe omówienie wa¿-
nych zagadnieñ, a tak¿e dodanie wielu tematów, które w poprzedniej ksi¹¿ce siê
nie zmieœci³y, albo by³y tylko zasygnalizowane: kratery meteorytowe na Ziemi
i innych skalistych cia³ach Uk³adu S³onecznego, meteoryty z Antarktydy i pustyñ
piaszczystych, meteoryty z Marsa i Ksiê¿yca. Dok³adnie zosta³y równie¿ opisane
kratery w Morasku, których badaniem, praktycznie bez œrodków finansowych,
Profesor z ¿on¹ zajmowali siê przez wiele lat.

W roku 2003 Hieronim Hurnik oraz dr Bogus³awa Hurnik zostali Honoro-
wym Cz³onkami Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Profesor aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu towarzystwa. S³u¿y³ te¿ radami i pomoc¹
w ró¿nych dzia³aniach towarzystwa. ¯ywo interesowa³ siê pracami cz³onków, za-
równo badaniami jak i popularyzacj¹ wiedzy o meteorytach. Zawsze te¿ podkreœla³,
¿e badañ meteorytów nie mo¿na prowadziæ bez odniesienia do ich cia³ macierzys-
tych oraz do ewolucji ca³ego Uk³adu S³onecznego.

Profesor z ¿on¹ przyje¿d¿ali na seminaria i konferencje Towarzystwa. Oboje
zawsze wyg³aszali z pasj¹ ciekawe, dobrze przygotowane referaty i terminowo
oddawali artyku³y do publikacji.

Bêdzie nam brakowa³o entuzjazmu Profesora, referatów, ksi¹¿ek i tych barwnych
opowieœci o trudnych czasach i warunkach, w których przysz³o Mu ¿yæ i pracowaæ
i w których, dziêki ogromnej pracowitoœci, uda³o siê jednak zrobiæ tak wiele.

Jadwiga Bia³a
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