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Bolesław Buszczyński
o związkach meteorów i komet
Bolesław Buszczyński on relations between meteors and comets

Abstract: Boles³aw Buszczyñski was interested in meteors. He calculated some orbits of bright
meteors and searched connections between these meteors and known comets.
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Wstęp

Na pocz¹tku XIX wieku obserwowano meteory by rozstrzygn¹æ o atmosferycznym
b¹dŸ kosmicznym ich pochodzeniu. Pod koniec tego wieku, przy ugruntowanym
pogl¹dzie o kosmicznym pochodzeniu materii wpadaj¹cej w ziemsk¹ atmosferê,
poszukiwano zwi¹zków miêdzy meteorami i kometami. Pracuj¹cy wtedy w obser-
watoriach we Wroc³awiu i Krakowie astronom Boles³aw Buszczyñski, zajmowa³ siê
liczeniem orbit jasnych meteorów. Uda³o mu siê wykazaæ, ¿e kilka z badanych
meteorów pochodzi od komet: 3D/Biela i 9P/Tempel.

Bolesław Buszczyński – biogram

Boles³aw Buszczyñski urodzi³ siê 22 grudnia 1857 roku w Poznaniu w rodzinie
Józefa Buszczyñskiego (1823–1887) i Franciszki z domu Maciejewskiej. Boles³aw
mia³ starszego brata Sylwestra (1855–1940) oraz dwie m³odsze siostry. Ojciec
Buszczyñskiego by³ znanym poznañskim drukarzem; pracowa³ przez wiele lat
w drukarni Micha³a Zörna, a praktycznie zarz¹dza³ t¹ drukarni¹, poniewa¿ jej
w³aœciciel mieszka³ w DreŸnie. W 1866 roku Józef Buszczyñski przeniós³ siê
z rodzin¹ do Torunia, gdy¿ tam otrzyma³ propozycjê uruchomienia drukarni
w celu wydawania polskiego dziennika – „Gazety Toruñskiej”. W 1880 roku ojco-
wska drukarnia przesz³a w rêce syna Sylwestra.
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Boles³aw po przeprowadzce do Torunia uczêszcza³ do gimnazjum i ukoñczy³ je
z odznaczeniem w 1876 roku. Nastêpnie studiowa³ matematykê i astronomiê na
kilku uniwersytetach (Jena, Berlin, Lipsk i Wroc³aw), ale interesowa³ siê równie¿
geografi¹, histori¹ i ekonomi¹. Jeszcze w czasie studiów by³ praktykantem w obser-
watorium astronomicznym w Lipsku. Po studiach przez trzy lata (1883–1886) by³
asystentem w obserwatorium wroc³awskim, a nastêpnie w latach 1886–1894
w obserwatorium krakowskim. W roku 1890 doktoryzowa³ siê na Wydziale Filo-
zoficznym Uniwersytetu Friedricha Alexandra w Erlangen na podstawie pracy:
Ueber hyperbolische Bahnen heller Meteore (Buszczyñski 1890). Pracê doktorsk¹
wydrukowa³ w Toruniu u swego brata Sylwestra.

W roku 1892 zosta³ nauczycielem matematyki i fizyki zatrudnianym najpierw
w gimnazjach Krakowa (do roku1902), a nastêpnie Drezna (1902–1916), Koœcia-
na (1916–1918) i Poznania (1918–1925). Jednym z powodów wybrania pracy
w szkole by³y warunki finansowe lepsze ni¿ na uniwersytecie. Dodatkowo w tym
czasie nauczyciele byli pracownikami pañstwowymi posiadaj¹cymi stabiln¹ pozy-
cjê. Dla Buszczyñskiego, który w roku 1893 o¿eni³ siê (z Pelagi¹ Karpiñsk¹),
wy¿sza pensja i stabilizacja by³y nie bez znaczenia.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci i utworzeniu uniwersytetu w Pozna-
niu, Buszczyñski by³ w latach 1920–1922 dyrektorem Obserwatorium Meteorolo-
gicznego tego uniwersytetu oraz prowadzi³ wyk³ady dla jego studentów.

Zmar³ 18 sierpnia 1926 roku w Poznaniu.

Prace poświęcone meteorom

Buszczyñski zainteresowa³ siê meteorami w czasie asystentury w obserwatorium
astronomicznym we Wroc³awiu. Ówczesny dyrektor tego obserwatorium Johann
Gottfried Galle (1812–1910) – odkrywca planety Neptun – kontynuowa³ kilku-
dziesiêcioletni¹ tradycjê obserwacji meteorów we Wroc³awiu, zapocz¹tkowan¹
w 1811 roku przez Heinricha Wilhelma Brandesa (1777–1834) i dalej prowa-
dzon¹ przez Palma Heinricha Ludwiga Pruss von Boguslawskiego (1789–1851).
Galle zajmowa³ siê te¿ obliczaniem orbit jasnych meteorów. Nic wiêc dziwnego, ¿e
i Buszczyñski równie¿ zaj¹³ siê t¹ tematyk¹, czego wynikiem by³a jego pierwsza
publikacja (Buszczyñski 1886).

W pracy o jasnych meteorach obserwowanych 11grudnia 1852 roku oraz
3 grudnia 1861 roku, Buszczyñski wykaza³ ich zwi¹zek z komet¹ Bieli (Buszczyñ-
ski 1886a). Oba meteory by³y obserwowane przez wielu obserwatorów rozlokowa-
nych na du¿ym obszarze, dlatego mo¿na by³o doœæ precyzyjnie wyznaczyæ ich orbi-
ty i porównaæ z orbit¹, ju¿ wtedy nie obserwowanej, komety Bieli. Kometa rozpa-
da³a siê w czasie kolejnych pojawieñ w roku 1846 i 1852, a pozosta³e po niej frag-
menty materii, rozproszone na orbicie, wpadaj¹c w ziemsk¹ atmosferê dawa³y
widowiskowe, jasne meteory.

Zwi¹zek jasnych meteorów z kometami by³ przedmiotem kolejnej pracy (Busz-
czyñski 1886b), przedstawiaj¹cej wyniki analizy orbity meteorów z 17 czerwca
1873 roku i 26 maja 1885 roku. Na podstawie ich orbit policzonych wczeœniej,
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dla pierwszego meteoru przez Gallego zaœ drugiego przez Gustawa Niessla
(1839–1919), Buszczyñski wykaza³ podobieñstwo orbit obu meteorów z orbit¹
odkrytej w 1867 roku komety Tempel 1. Napisa³ te¿, ¿e z t¹ komet¹ mo¿e mieæ
zwi¹zek meteor z 11 czerwca 1867 roku. Niestety na podstawie nielicznych obser-
wacji tego meteoru nie mo¿na by³o wyznaczyæ jego orbity.

Ambitnie zamierzony by³ artyku³ w czasopiœmie „Kosmos” na temat przelotu
bolidów przez ziemsk¹ atmosferê (Buszczyñski 1887). Wstêp do niego zapowiada³
prezentacjê nastêpuj¹cych zagadnieñ: 1). przebieg tych cia³ w naszej atmosferze,
2). ich wielkoœæ, 3). ich blask, 4). kolor, 5). dzielenie siê podczas biegu w atmosferze,
6). Detonacja i wreszcie 7). Jaka wynika z obrachunków terrestrycznych tych meteo-
rów wysokoœæ nas otaczaj¹cej atmosfery? Z wymienionych autor omówi³ trzy pier-
wsze i mimo zapowiedzi dalszego ci¹gu, w kolejnych numerach czasopisma ju¿ na
temat pozosta³ych czterech punktów nic nie opublikowa³.

Buszczyñski – zainspirowany zorganizowanymi na Œl¹sku sieciami meteorowy-
mi Brandesa, a nastêpnie Boguslawskiego – chcia³ zainteresowaæ obserwacjami
meteorów mo¿liwie wielu ludzi. W tym celu w roku 1887 opublikowa³ w czasopis-
mach „Wszechœwiat” i „Wiek” odezwê (Buszczyñski 1887a), w której zachêca³ czy-
telników, aby obserwowali meteory i swoje zapiski o nich przesy³ali do redakcji
wymienionych czasopism lub do obserwatorium krakowskiego. Podawa³, jakie
informacje s¹ istotne, aby na podstawie wielu obserwacji przeprowadzonych w ró¿-
nych miejscowoœciach, mo¿na by³o wyznaczyæ heliocentryczne orbity meteorów.
Odezwa nie przynios³a efektu w postaci spodziewanych wielu obserwacji. W póŸ-
niejszych artyku³ach Buszczyñskiego nie ma wzmianki o obserwacjach uzyskanych
dziêki odezwom.

Praca doktorska Buszczyñskiego (Buszczyñski 1890) by³a, jak sam pisze w pod-
tytule, kontynuacj¹ i rozszerzeniem poprzedniej pracy (Buszczyñski 1886a). Za-
wiera³a analizê bogatego materia³u obserwacyjnego meteorów z 11 grudnia 1852
i 3 grudnia 1861 oraz wyznaczenie ich orbit.

W dniach 1–4 sierpnia 1898 roku Buszczyñski bra³ udzia³ w VIII ZjeŸdzie
Lekarzy i Przyrodników w Poznaniu. Zjazd by³ zdominowany przez lekarzy ró¿-
nych specjalnoœci, zaœ nauki przyrodnicze reprezentowane by³y bardzo skromnie.
W sekcji matematyczno-fizycznej, w której wyst¹pi³ Buszczyñski, by³ tylko jeszcze
jeden referat – wyg³osi³ go matematyk dr Kazimierz Noiszewski. Buszczyñski
w referacie: Najnowsze badania nad meteorami i gwiazdami spadaj¹cemi (Buszczyñ-
ski 1898), krótko omówi³ historiê badañ meteorów.

Przypomnia³, ¿e w roku zjazdu mija³o sto lat od pionierskich obserwacji Heinri-
cha Wilhelma Brandesa (1777–1834) i Johanna Friedricha Benzenberga
(1777–1846) potwierdzaj¹cych kosmiczne, a nie atmosferyczne, pochodzenie
meteorów.

Kolejny wa¿ny krok w badaniach meteorów uczyni³ Giovanni Virginio Schiapa-
relli (1835–1910), kóry udowodni³ zwi¹zek meteorów z roju Perseid z komet¹
1862 III (Swift-Tuttle). On te¿ nazwa³ roje meteorowe od gwiazdozbiorów, w któ-
rych s¹ ich radianty.
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Na zakoñczenie Buszczyñski poinformowa³, ¿e w listopadzie1899 roku bêdzie
mo¿na obserwowaæ w naszej czêœci Europy deszcz meteorów, takiego samego
pochodzenia jak ten, który sto lat wczeœniej obserwowali w Wenezueli Alexander
von Humboldt (1769–1859) i Aime Bonpland (1773–1858). Spodziewaj¹c siê, ¿e
zapowiadany deszcz mo¿e byæ równie efektowny, jak ten w roku 1799, Buszczyñ-
ski gor¹co zachêca³ do prowadzenia obserwacji.

Prace Buszczyñskiego, dotycz¹ce obliczania orbit meteorów – szczególnie tych
jasnych, obserwowanych przez wiele osób – w celu ustalenia zwi¹zków tych meteo-
rów z konkretnymi kometami, by³y podobne do wielu innych ukazuj¹cych siê
w ostatnich dziesiêcioleciach XIX wieku. Nie dokona³ on zatem jakiegoœ odkrycia
w dziedzinie badañ meteorów, a jedynie wniós³ skromny wk³ad w poznanie
zwi¹zków meteorów z kometami.

Inne prace Buszczyńskiego

W wiêkszym stopniu ni¿ meteorami, Buszczyñski zajmowa³ siê meteorologi¹ i
w tej dziedzinie jego dorobek jest o wiele bogatszy. W obserwatoriach astronomi-
cznych prowadzone by³y wówczas systematyczne obserwacje meteorologiczne
i Buszczyñski zajmowa³ siê ich opracowaniem najpierw we Wroc³awiu, a potem
w Krakowie. Miêdzy innymi wykona³ analizy obserwacji chmur w obserwatorium
wroc³awskim z lat 1882–1885, w poszukiwaniu zwi¹zku miêdzy rodzajem chmur
i pogod¹ (Buszczyñski 1887c).

W kilku „Sprawozdaniach Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejêtnoœci”
przewodnicz¹cy sekcji meteorologicznej i jednoczeœnie dyrektor obserwatorium
astronomicznego prof. Franciszek Micha³ Ignacy Karliñski (1830–1906) podkre-
œla³ wk³ad Buszczyñskiego w opracowanie i przygotowanie do druku danych mete-
orologicznych przesy³anych do Krakowa z kilkudziesiêciu meteorologicznych stacji
galicyjskich. Na przyk³ad w roku 1891 w Galicji by³y czynne 34 stacje, w tym 28
stacji ca³orocznych. Opracowane dane Buszczyñski wykorzysta³ w wielu w³asnych
publikacjach zamieszczonych w czasopismach poœwiêconych meteorologii („Zeits-
chrift für Meteorologie”, „Jahrbücher der k. k. Central- Anstalt für Meteorologie
und Erdmagnetismus”).

Buszczyñski pisa³ tak¿e artyku³y okazjonalne i popularyzacyjne.
W czasopiœmie „K³osy” w artykule poœwiêconym profesorowi Karliñskiemu,

zaprezentowa³ dorobek i zas³ugi profesora w o¿ywieniu dzia³alnoœci krakowskiego
obserwatorium astronomicznego (Buszczyñski 1887b). Popularyzowa³ te¿ ideê
Karliñskiego, rozwijan¹ nastêpnie przez astronomów amerykañskich, przesy³ania
telegraficznie – w postaci liczbowej – pilnych wiadomoœci astronomicznych (np.
o pojawieniu siê komety, czy gwiazdy nowej). Postaæ liczbowa mia³a zapobiec
powstawaniu b³êdów oraz obni¿yæ koszty telegramów (Buszczyñski 1888).

Godne odnotowania s¹ dwie prace (Buszczyñski 1908) i (Buszczyñski 1909),
bêd¹ce bardzo szczegó³ow¹ i wnikliw¹ recenzj¹ monumentalnego, licz¹cego ponad
700 stron, dzie³a Ludwika Antoniego Birkenmajera „Miko³aj Kopernik. Czêœæ pier-
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wsza. Studya nad pracami Kopernika oraz materya³y biograficzne”, wydanego w Kra-
kowie w 1900 roku.

Prace Buszczyñskiego to nie tylko publikacje.
Buszczyñski wykona³ renowacjê globusa ziemskiego znajduj¹cego siê w zbiorach

Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu. By³ to bardzo cenny zabytek
pochodz¹cy z pracowni Willema Janszoona Blaeu (1571–1638), wybitnego karto-
grafa niderlandzkiego, który wykonywa³ nie tylko bardzo dok³adne mapy i atlasy,
lecz tak¿e globusy ziemskie i niebieskie. Toruñski globus pochodz¹cy z 1622 roku
wraz z podstaw¹ mia³ 150 cm wysokoœci, a œrednica samej kuli wynosi³a 68,8 cm.
Globus, wykonany z gipsu, pusty w œrodku, po trzystu latach by³ powa¿nie uszko-
dzony. Buszczyñski wykona³ konstrukcjê umacniaj¹c¹ globus od œrodka. Opisa³ te¿
szczegó³owo globus toruñski oraz inne globusy pochodz¹ce z pracowni s³ynnego
kartografa (Buszczyñski 1916).

Buszczyñski liczy³ efemerydy planet do kalendarzy astronomicznych, a tak¿e
kalendarza „Kopernik” wydawanego w Toruniu. Pisa³ te¿ wiele popularnych
artyku³ów poœwiêconych astronomii i meteorologii zarówno do czasopism niemie-
ckich („Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie”) jak i pol-
skich („Wszechœwiat”, „Kosmos”, „K³osy”, „Gazeta Toruñska”, „Dziennik Pozna-
ñski” i inne).
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