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Stanisław Kramsztyk – popularyzator wiedzy
o Ziemi, meteorytach i Wszechświecie
Stanisław Kramsztyk the great populizer of sciences of the Earth,
meteorites and the Universe

Abstract: Stanis³aw Kramsztyk was the natural science populizer with a colossal output. He had
a special contribution into popularization of astronomy and in that meteoritical science.
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Wstęp

W drugiej po³owie XIX wieku na terenach dawnej Polski nauka i oœwiata by³y
systematycznie niszczone przez zaborców. Szczególnie w zaborze rosyjskim po
powstaniu styczniowym nast¹pi³ okres surowych represji zwanych terrorem apuch-
tinowskim; usuwano Polaków z posad w szkole, wyrugowano jêzyk polski i histo-
riê Polski, likwidowano nauczanie przedmiotów przyrodniczych. W krêgach pol-
skiej inteligencji zrodzi³y siê wtedy liczne inicjatywy zmierzaj¹ce do podniesienia
poziomu oœwiaty. Wprowadzano ró¿ne formy kszta³cenia i dokszta³cania realizo-
wane poza strukturami szkolnymi narzuconymi przez zaborców, np. Uniwersytet
Lataj¹cy. Jednoczeœnie starano siê popularyzowaæ nauki przyrodnicze tak dynami-
cznie siê wówczas rozwijaj¹ce w Europie.

Wielka rolê w promowaniu nauk przyrodniczych w edukacji i popularyzacji
odegra³ Stanis³aw Kramsztyk. Szczególnie jeœli chodzi o popularyzacjê nie mia³
sobie równych, ani pod wzglêdem wszechstronnoœci i ogromu dorobku, ani te¿
walorów literackich jego ksi¹¿ek i artyku³ów.

O rodzinie Kramsztyków

Stanis³aw Kramsztyk pochodzi³ z warszawskiej, silnie zasymilowanej z polskoœci¹,
¿ydowskiej rodziny, której wielu przedstawicieli znanych jest z osi¹gniêæ w ró¿nych
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dziedzinach oraz patriotycznej postawy w trudnym okresie zaborów. Byli to ludzie
uzdolnieni, wykszta³ceni, silnie zakorzenieni w kulturze polskiej, a jednoczeœnie
nie odcinaj¹cy siê od swych ¿ydowskich korzeni. Ich praca oraz zaanga¿owanie
patriotyczne przynosi³o im uznanie i szacunek spo³eczeñstwa.

Ojciec Stanis³awa – Izaak Izydor Kramsztyk (1814–1889) by³ rabinem i pocho-
dzi³ z rodziny rabinów. Jako zwolennik asymilacji ¯ydów przeciwstawia³ siê two-
rzeniu odrêbnych szkó³ ¿ydowskich i zaleca³ nawet uczenie religii i literatury
hebrajskiej w jêzyku polskim. W 1852 roku za³o¿y³ zreformowan¹ synagogê,
w której g³osi³ kazania w jêzyku polskim. Uznawa³ koniecznoœæ uczestniczenia
w polskim ¿yciu narodowym. Za udzia³ w manifestacjach patriotycznych w roku
1861 w³adze zaborcze zes³a³y go na Syberiê. Po wybuchu powstania styczniowego
zes³ano go po raz drugi i do Warszawy wróci³ dopiero w 1867 roku.

Izaak Kramsztyk dba³ o asymilacjê w³asnej rodziny. Dzieci mia³y polskie imio-
na, chodzi³y do polskich szkó³ i pos³ugiwa³y siê piêkn¹ polszczyzn¹. Izaak Kram-
sztyk i Ewa z domu Fryling mieli oœmioro dzieci: Stanis³awa (1841–1906), Franci-
szkê (1843–?), Jakuba (1846–1891), Marcelego (1848–1906), Zygmunta
(1849–1920), Juliana (1851–1925), Feliksa (1854–1918) i Nataliê (?–?). Mimo
trudnych warunków synowie zdobyli wy¿sze wykszta³cenie i mieli potem znacz¹ce
osi¹gniêcia w pracy. Jako obywatele, podobnie jak ich ojciec, zaanga¿owani byli
w dzia³alnoœæ patriotyczn¹ i ró¿ne formy dzia³alnoœci spo³ecznej.

Jakub by³ matematykiem i zajmowa³ siê administrowaniem cukrowni na Ukrai-
nie. Pozostali bracia pracowali w Warszawie. Prawnikami byli Feliks, znany adwo-
kat w sprawach cywilnych i Marceli. By³o dwóch lekarzy: Zygmunt i Julian.
Pierwszy by³ cenionym okulist¹, a jednoczeœnie badaczem literatury romantycznej.
Drugi zaœ znanym lekarzem dzieciêcym, twórc¹ systematycznego kursu pediatrii
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i autorem wielu prac naukowych z zakresu medycyny. Syn Juliana – Roman
(1885–1942) by³ znanym malarzem i grafikiem.

Stanis³aw by³ fizykiem. Z ¿on¹ Helen¹ z Lewych mieli piêcioro dzieci: Stefana
(1877–1943), Wandê (1879–1889), Kazimierza (1885–1942), Karolinê
(1887–1896) i Ludwikê (1890–1942). Stefan by³ lekarzem pediatr¹. Stara³ siê œle-
dziæ najnowsze osi¹gniêcia medycyny i w miarê mo¿liwoœci wprowadzaæ je do pra-
ktyki lekarskiej. Interesowa³a go równie¿ historia medycyny, ale tak¿e historia Pol-
ski i dzieje obyczajów. Jego dzia³alnoœæ spo³eczna zwi¹zana by³a z ruchem ludo-
wym. Zosta³ zamordowany w 1943 roku. Jest autorem pozostawionego w rêkopi-
sie pamiêtnika spisywanego w latach 1883–1943 „Wspomnienia o ludziach i wy-
darzeniach”.

Kazimierz – prawnik, zmar³ na tyfus w getcie warszawskim. Córka Ludwika –
znana i ceniona w Warszawie nauczycielka nauczania pocz¹tkowego, zosta³a z getta
warszawskiego wywieziona do Treblinki.

Stanisław Kramsztyk

Stanis³aw Kramsztyk urodzi³ siê w Warszawie 8 listopada 1841 roku. Rozpocz¹³
edukacjê od pensji wy¿szej mêskiej, co w praktyce oznacza³o szko³ê czteroklasow¹.
Po latach Kramsztyk wspomina s³owa swojej pierwszej nauczycielki:...”¿yjemy na
pocz¹tku drugiej po³owy wieku dziewiêtnastego, wieku postêpu, oœwiaty i cywilizacji”.
Powtarzaliœmy za ni¹ uroczyste to zdanie i wry³o siê ono w umys³ mój g³êboko. Przej-
mowa³o mnie osobliw¹ rozkosz¹, by³em dumnym synem tego potê¿nego wieku postêpu,
widzia³em wyraŸnie ten bieg prostolinijny, którym ludzkoœæ sunê³a naprzód, ku przy-
sz³oœci wielkiej promienistej (Dormus 2002). Maksyma ta g³êboko zapad³a w jego
pamiêæ i przyœwieca³a ca³ej póŸniejszej dzia³alnoœci.
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Kolejnym etapem edukacji by³o warszawskie gimnazjum gubernialne, które
ukoñczy³ w 1859 roku. Uniwersytetu jeszcze w Warszawie nie by³o, wiêc zacz¹³
studia na Akademii Medyko-Chirurgicznej. Jednak, gdy w 1862 roku otwarto
Szko³ê G³ówn¹, przeniós³ siê na Wydzia³ Matematyczno-Fizyczny. Warunki stu-
diów by³y trudne – brakowa³o wykwalifikowanej kadry, a pracownie nie by³y
wyposa¿one w przyrz¹dy umo¿liwiaj¹ce prowadzenie æwiczeñ. Nie obni¿ano jed-
nak wymagañ wobec studentów, co powodowa³o, ¿e niewielki procent studentów
rozpoczynaj¹cych studia koñczy³ je. Na 509 osób rozpoczynaj¹cych studia w latach
1862–1865 skoñczy³o je tylko 103.

Stanis³aw Kramsztyk ukoñczy³ studia w roku 1866 otrzymuj¹c 13 grudnia tytu³
magistra nauk matematyczno-fizycznych na podstawie pracy „Wysy³anie i poch³a-
nianie promieni œwiat³a i ciep³a uwa¿ane jako dowód ich to¿samoœci oraz zwi¹zku
miêdzy sob¹”. By³ jednym z 39 magistrów Szko³y G³ównej w tym roczniku i zara-
zem jednym z piêciu magistrów na swoim wydziale. Kramsztyk nie móg³ zostaæ
naukowcem, choæ mia³ ku temu predyspozycje. Z powodu braku œrodków mate-
rialnych nie móg³ wyjechaæ zagranicê ani w celu kontynuowania studiów, ani pod-
jêcia pracy naukowej. Nauka pozosta³a jednak jego pasj¹ do koñca ¿ycia. Wobec
braku mo¿liwoœci uprawiania nauki poœwiêci³ siê nauczaniu i popularyzacji.

O nauczaniu nauk przyrodniczych

Zaraz po studiach Kramsztyk rozpocz¹³ pracê nauczycielsk¹ na prywatnych pen-
sjach ¿eñskich. Jednoczeœnie przez kilka lat czyni³ bezowocne starania o uzyskanie
posady nauczyciela w gimnazjum pañstwowym. W latach 1875–1891 pracowa³
równie¿ w Szkole Handlowej im. Leona Kronenberga. Dla uczniów tej szko³y
napisa³ bardzo wysoko oceniany podrêcznik „Wyk³ady arytmetyki handlowej”.
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Podrêcznik ten, trzykrotnie wydawany, s³u¿y³ tak¿e uczniom innych szkó³ w Kró-
lestwie Polskim. Od 1896 roku Kramsztyk wyk³ada³ na Wy¿szych Kursach Hand-
lowych ¯eñskich oraz Uniwersytecie Lataj¹cym. Pracê pedagogiczn¹ ³¹czy³ z prac¹
biurow¹, w latach 1869–1886 w Banku Polskim, a od 1890 roku w Warszawskim
Towarzystwie Ubezpieczeñ od Ognia.

Rosyjscy zaborcy z premedytacj¹ nie pozwali na nauczanie literatury i historii
polskiej ani nauk przyrodniczych. Zakaz ten starano siê jednak omijaæ i wpisuj¹c
do dzienników przedmiot np. „roboty”, albo inn¹ dziwn¹ nazwê, uczono np. fizy-
ki. Z tego powodu ponad dwadzieœcia lat Kramsztyk pracowa³ na pensji Jadwigi
Sikorskiej jako zakonspirowany nauczyciel przyrody. By³ nie tylko inicjatorem
wyk³adania tego przedmiotu, ale te¿ autorem programu, który przewidywa³ 2 lek-
cje w tygodniu na wiedzê z zakresu fizyki, astronomii, chemii i biologii. Uczennice
darzy³y go szacunkiem i sympati¹ za wyk³ady, które by³y jasne, przystêpne i zaj-
muj¹ce. Wzbogaca³ je doœwiadczeniami, choæ do ich wykonywania nie mia³ talen-
tu i wszystko mu lecia³o z r¹k, t³uk³o siê i rozlewa³o. Uczennic¹ Kramsztyka na
pensji Sikorskiej by³a Maria Sk³odowska, ale o dziwo nie j¹ uwa¿a³ za najwybit-
niejsz¹ ze swych uczennic, a Izê Moszczeñsk¹, która potem niczym szczególnym siê
nie ws³awi³a.

Kramsztyk by³ niestrudzonym propagatorem nauczania przedmiotów przyrod-
niczych. W artyku³ach publikowanych na ³amach „Przegl¹du Pedagogicznego”
i „Szko³y Polskiej” zwraca³ uwagê na kszta³c¹ce walory tych nauk polegaj¹ce na
wyrobieniu umiejêtnoœci badania, selekcji i analizy faktów i wyci¹gania z nich
wniosków. Uwa¿a³ te¿, ¿e znajomoœæ metod i osi¹gniêæ nauk przyrodniczych s¹
niezbêdnymi elementami wykszta³cenia ogólnego. By³ zwolennikiem nauczania
fizyki ju¿ w najni¿szych klasach, gdzie powinno siê zacz¹æ od przeprowadzania naj-
prostszych doœwiadczeñ. Dopiero w klasach wy¿szych nale¿y podaæ matematyczny
opis zjawisk fizycznych. Doceniaj¹c kszta³c¹ce walory nauk przyrodniczych Kram-
sztyk domaga³ siê, aby w programach nauczania przeznaczano na nie odpowiedni¹
liczbê godzin.

Popularyzacja nauk przyrodniczych

Równie wa¿nym jak nauczanie, by³o dla Kramsztyka popularyzowanie wiedzy
przyrodniczej. Wed³ug niego stanowi ona podstawê rozwoju cywilizacyjnego, uczy
logicznego myœlenia oraz opisuje Wszechœwiat i procesy w nim zachodz¹ce. Aby
docieraæ do mo¿liwie najszerszego grona czytelników poœwiêca³ wiele uwagi formie
artyku³ów i ksi¹¿ek. Nie uznawa³ pobie¿nego przedstawiania problemów nauko-
wych, które mia³o stwarzaæ pozory lekkoœci, ale pracowa³ nad dostêpnoœci¹ rozu-
mian¹ jako dostosowanie poziomu artyku³u do poziomu czytelników. Tak pisa³
w przedmowie do ksi¹¿ki „Szkice przyrodnicze z dziedziny fizyki, geofizyki i astro-
nomii”: Nie za lekkoœci¹ tedy ubiegaæ siê ma popularyzacja wiedzy, staraæ siê jej raczej
o dostêpnoœæ nale¿y... Dostêpnoœæ wiêc osi¹ga siê jedynie sposobem przedstawiania rze-
czy, nie omijaniem trudnoœci, ale ich pokonywaniem.
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Przedstawiane zagadnienia Kramsztyk stara³ siê te¿ ujmowaæ historycznie, uka-
zuj¹c naukê w dynamicznym rozwoju, bowiem ka¿dochwilowy stan wiedzy rezulta-
tem jest tylko prac ubieg³ych, podstaw¹ badañ dalszych. Nie zgadza³ siê przy tym
z lansowanymi wówczas pogl¹dami, ¿e nauki przyrodnicze dosz³y kresu swego roz-
woju i do wyjaœnienia pozosta³y im tylko drobne szczegó³y. Nauka jest nieskoñczo-
na, jak szereg liczb naturalnych... Prêdzej, zaiste, ród ludzki kres swój znajdzie ani¿eli
nauka do koñca swego dobiegnie.

Kramsztyk jeszcze jako student w latach 1861–1862 zacz¹³ publikowaæ krótkie
artyku³y dla dzieci z cyklu „Gawêdy naukowe” w piœmie „Przyjaciel Dzieci”.
Potem przez ponad 40 lat pisa³ praktycznie do wszystkich wychodz¹cych w War-
szawie czasopism. I to nie tylko popularno-naukowych, lecz tak¿e literackich,
spo³ecznych oraz codziennych gazet. Rozpiêtoœæ tematyczna artyku³ów Kramszty-
ka by³a ogromna. Nie ogranicza³ siê do fizyki, która by³a mu najbli¿sza z racji
wykszta³cenia. Tak¿e tematy geofizyczne, astronomiczne, chemiczne, meteorologi-
czne oraz geograficzne i biologiczne by³y w jego artyku³ach bogato reprezentowa-
ne. Bior¹c pod uwagê, ¿e Kramsztyk publikowa³ oko³o stu artyku³ów rocznie, jego
dorobek liczy kilka tysiêcy pozycji. Budzi to podziw i uznanie dla jego rozleg³ej
wiedzy oraz nadzwyczajnej pracowitoœci.

Najwiêcej artyku³ów zamieszcza³ w ukazuj¹cym siê od roku 1882 tygodniku
„Wszechœwiat”. By³ to, jak widnieje w podtytule, „Tygodnik Popularny Poœwiêco-
ny Naukom Przyrodniczym”. Reprezentowa³ wysoki poziom merytoryczny, a za-
mieszczali w nim artyku³y wszyscy wybitni przedstawiciele nauk przyrodniczych
tamtych czasów. Kramsztyk by³ w komitecie redakcyjnym „Wszechœwiata” i nie
tylko systematycznie pisa³ artyku³y, ale bra³ udzia³ w przedsiêwziêciach natury
naukowej podejmowanych przez redakcjê. Jednym z nich by³a wyprawa na ca³ko-
wite zaæmienie S³oñca 19 sierpnia 1887 roku. Wypraw¹ do miejscowoœci Werki
pod Wilnem kierowa³ Jan Jêdrzejewicz – lekarz z P³oñska, który mia³ w³asne obse-
rwatorium astronomiczne i wyda³ bardzo ceniony podrêcznik astronomii – „Kos-
mografia”. Oprócz Kramsztyka uczestniczyli w wyprawie: Karol Deike, Samuel
Dickstein, in¿. Henryk Merczyng oraz Edward i W³adys³aw Natansonowie. Nie-
stety ambitne plany naukowe zniweczy³y chmury. Niebo zachmurzy³o siê w najwa-
¿niejszym momencie, tu¿ przed ca³kowitym zakryciem tarczy s³onecznej przez
Ksiê¿yc (Kramsztyk 1887).

Oprócz artyku³ów Kramsztyk napisa³ te¿ wiele bardzo popularnych ksi¹¿ek.
Debiutowa³ w roku 1870 trzema ksi¹¿eczkami: „P³omieñ i oœwietlenie”, „G³os
i jego wysokoœæ”, „Praca i ciep³o”, które jako jedyne wysz³y w serii „Biblioteczka
nauk przyrodniczych”. Potem ukaza³a siê „Fizyka” i „O postaci i ciê¿arze Ziemi”.
Ksi¹¿ka „Wiadomoœci pocz¹tkowe z fizyki” z 1883 roku cieszy³a siê tak¹ popular-
noœci¹, ¿e by³a dziesiêciokrotnie wznawiana. Podobn¹ popularnoœæ, choæ przy
mniejszej iloœci wydañ, osi¹gnê³a dwutomowa „Fizyka bez przyrz¹dów” z 1891
roku – pe³ni¹ca rolê podrêcznika fizyki dla uczniów na ró¿nych poziomach na-
uczania. W roku 1897 ukaza³a siê ksi¹¿eczka „Ostatni z niewa¿ników. Eter i jego
znaczenie w fizyce”.
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Popularne ksi¹¿ki Kramsztyka z astronomii to: „Czego Kopernik o obrotach
Ziemi nauczy³. Pierwsze pocz¹tki astronomii w sposób zrozumia³y u³o¿y³ S.K.”
(1890, 1908, 1918), „Ziemia i niebo” (1898) i „Komety i gwiazdy spadaj¹ce”
(1899, 1900). Podkreœliæ nale¿y, ¿e to w³aœnie Kramsztyk zapocz¹tkowa³ populary-
zacjê astronomii w Polsce i czyni³ to zarówno sam pisz¹c na tematy astronomiczne,
jak i t³umacz¹c w roku 1890 znan¹ ksi¹¿kê Flammariona – „Urania”.

Nie jest to jedyna ksi¹¿ka t³umaczona przez Kramsztyka. W swoim dorobku ma
on t³umaczenia ksi¹¿ek z trzech jêzyków: niemieckiego, francuskiego i angielskie-
go: „Fizykê w streszczeniu opowiedzian¹” Müllera, „Dwanaœcie Odczytów Popula-
rnych O stosunku nauk przyrodzonych do ogó³u wiedzy” Helmholtza, „Zasady
meteorologii w sposób dostêpny przedstawione” Mohna, „Mechanikê doœwiad-
czaln¹” Balla, „Odczyty popularno-naukowe” Macha, „O wartoœci pokarmów”
Liebiga, a nawet „Studia nad kobiet¹” Reicha. Krótko przed œmierci¹ t³umaczy³
ksi¹¿kê „Wszechœwiat i cz³owiek” Kremera.

Z okazji jubileuszu trzydziestolecia pracy twórczej Stanis³awa Kramsztyka wyda-
ne zosta³y w 1893 roku „Szkice przyrodnicze z dziedziny fizyki, geofizyki i astro-
nomii”. By³ to wybór artyku³ów Kramsztyka dokonany przez niego samego. Wy-
soki poziom merytoryczny ksi¹¿ki, a jednoczeœnie zajmuj¹cy i dostosowany do
poziomu odbiorców sposób przekazania trudnych niekiedy treœci, przyczyni³y siê
do sukcesu wydawniczego „Szkiców...” i kolejnego ich wydania w 1904 roku.

Zachêcony tym sukcesem Kramsztyk mia³ zamiar wydaæ nowy wybór arty-
ku³ów, ale niestety nie zd¹¿y³ tego zrobiæ. Wydany poœmiertnie pierwszy tom
„Wyboru pism” (1909) sta³ siê mniej doskona³ym spe³nieniem tego zamiaru.

Nie sposób nie wspomnieæ o artyku³ach pisanych przez Kramsztyka do wszy-
stkich wydawanych wtedy po polsku encyklopedii. Odegra³ on te¿ wa¿n¹ rolê jako
jeden ze wspó³redaktorów dzia³ów przyrodniczych tych encyklopedii dbaj¹c o ich
wysoki poziom. Jego niezwyk³y talent popularyzatorski ujawni³ siê kolejny raz przy
pracach nad „Ksiêg¹ ilustrowan¹ wiadomoœci po¿ytecznych”, która w zamyœle
Wydawnictwa Arcta mia³a byæ encyklopedi¹ dla m³odzie¿y i gdzie jasnoœæ oraz
prostota wyk³adu mia³y kluczowe znaczenie.

Unikatowym przedsiêwziêciem, które powsta³o przy du¿ym udziale Kramsztyka
by³o wydawanie „Poradnika dla samouków”. Z inicjatywy Stanis³awa Michalskie-
go od 1896 roku a¿ do wybuchu drugiej wojny œwiatowej ukazywa³y siê kolejne
zeszyty „Poradnika”. W nich Kramsztyk zamieœci³ opracowania na tematy: „Astro-
nomia”, „Meteorologia” i „Wszechœwiat i jego rozwój” oraz w zeszycie „Dzieje
myœli. Zarys historii i rozwoju nauk” popularn¹ historiê astronomii z bogat¹ bib-
liografi¹. Dla s³uchaczy tajnych kompletów, kó³ samokszta³ceniowych, Lataj¹cego
Uniwersytetu oraz mi³oœników nauk przyrodniczych, „Poradnik” pe³ni³ rolê zesta-
wu podrêczników napisanych przystêpnie i zrozumiale.

Meteoryty i meteory w publikacjach Kramsztyka

W szerokim wachlarzu zagadnieñ astronomicznych opisywanych przez Kramsztyka
nie zabrak³o meteorów i meteorytów. Pierwszy artyku³ o meteorytach napisa³
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Kramsztyk po spadku deszczu meteorytowego Pu³tusk 30 stycznia 1868 roku
(Kramsztyk 1868a, 1868b). Poniewa¿ by³o to spektakularne zjawisko, wzbudzi³o
wtedy ogromne zainteresowanie nie tylko wœród badaczy, ale tak¿e wœród ludzi,
którzy na co dzieñ specjalnie nie fascynowali siê zjawiskami astronomicznymi. We
wszystkich gazetach i czasopismach ukazywa³y siê opisy przelotu bolidu i spadku
meteorytów. Tematyka ta nie znik³a szybko z ³amów prasy i czytelnicy informo-
wani byli o postêpach w badaniu meteorytu prawie do po³owy roku.

Artyku³ Kramsztyka „O aerolitach” w dwóch czêœciach ukaza³ siê w kolejnych
numerach tygodnika „K³osy” ju¿ w drugiej po³owie lutego. Autor nie mia³ zatem
zbyt wiele czasu na jego przygotowanie. W niczym to jednak nie umniejszy³o
merytorycznej i literackiej wartoœci opracowania. Dziêki przedrukowi tego artyku-
³u w kwartalniku „Meteoryt” w zeszytach nr 4 z 2006 i nr 1 z 2007 roku, równie¿
wspó³czeœnie mamy mo¿liwoœæ zapoznania siê z jego treœci¹ oraz sposobem popula-
ryzowania wiedzy przez Kramsztyka.

W pierwszej czêœci autor przedstawia opis niezwyk³ego zjawiska bolidu od
momentu wtargniêcia bry³y do atmosfery ziemskiej, do spadku meteorytów na
Ziemiê. Przywo³uje w tym miejscu opis Chladniego, którego uwa¿a za twórcê
nauki o meteorytach. Wymienia te¿ inne, odnotowane w historii, spadki meteory-
tów i ich okolicznoœci.

Opisuj¹c budowê i sk³ad chemiczny meteorytów, zwraca uwagê na fakt, ¿e zna-
leziono w nich te same pierwiastki, które wystêpuj¹ w ska³ach ziemskich. Dzieli
meteoryty na ¿elazne i kamienne, w tych ostatnich wyró¿nia te, które zawieraj¹
¿elazo oraz pozosta³e, ¿elaza pozbawione.

Omawiaj¹c hipotezy powstawania meteorytów Kramsztyk uzasadnia, dlaczego
nie mog¹ one pochodziæ z wulkanów ani ziemskich, ani ksiê¿ycowych oraz dla-
czego nie tworz¹ siê w atmosferze ziemskiej.

Druga czêœæ artyku³u poœwiêcona jest uzasadnieniu hipotezy o kosmicznym
pochodzeniu meteorytów i meteorów. Kramsztyk omawia wyniki jednoczesnych
obserwacji meteorów z ró¿nych miejsc przez Brandesa i Benzenberga. Z ich obser-
wacji mo¿na by³o wyliczyæ prêdkoœci meteorów. Obliczone wartoœci prêdkoœci
wskazywa³y na ich kosmiczne pochodzenie. Jako Ÿród³o cia³ spadaj¹cych na Ziemiê
w postaci meteorytów Kramsztyk wskazuje „pierœcieñ asteroidów”.

W tym popularnym artykule Kramsztyk w sposób przystêpny przedstawia rów-
nie¿ najnowsze wówczas osi¹gniêcia nauki, czego przyk³adem jest wzmianka o ana-
lizie widmowej odkrytej przez Bunsena i Kirchhoffa oraz o pracach Reichenbacha
poœwiêconych przelotowi meteoroidu przez atmosferê. Jednoczeœnie autor unika
„nowinek i sensacji”, które wed³ug niego nie pomagaj¹ czytelnikom w zrozumie-
niu zagadnienia.

Meteory i meteoryty opisuje Kramsztyk szerzej w ksi¹¿ce „Komety i gwiazdy
spadaj¹ce”. W ujêciu historycznym przedstawia pogl¹dy uczonych na temat po-
chodzenia meteorytów. Opisuje spadki meteorytów, szczególnie eksponuje przelot
bolidu pu³tuskiego i deszcz meteorytowy bêd¹cy jego nastêpstwem. W rozdziale
poœwiêconym meteorytom omawia w³asnoœci meteorytów oraz ich sk³ad chemi-
czny. Przytacza te¿ klasyfikacjê meteorytów, któr¹ wprowadzi³ Daubree (Daubree
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1867). W klasyfikacji tej meteoryty dzieli³y siê na: syderyty, zawieraj¹ce ¿elazo
i asyderyty, które ¿elaza nie posiada³y. Do syderytów zaliczano holosyderyty –
meteoryty ¿elazne, syssyderyty – meteoryty ¿elazno-kamienne o przewadze ¿elaza
i sporasyderyty – meteoryty ¿elazno-kamienne o przewadze krzemianów.

Brak naukowych rozstrzygniêæ w kwestii pochodzenia meteorytów powoduje,
¿e Kramsztyk z jednej strony przytacza wyniki pracy Gallego o hiperbolicznej orbi-
cie meteorytu pu³tuskiego, czego konsekwencj¹ jest uznanie, ¿e pochodzi on spoza
Uk³adu S³onecznego. Z drugiej strony przedstawia hipotezê o pochodzeniu meteo-
rytów z rozbitych planet i ksiê¿yców.

Kilkanaœcie artyku³ów na temat meteorytów napisa³ Kramsztyk do czasopisma
„Wszechœwiat”. S¹ to krótkie informacje, czêsto notatki w kronice naukowej, opi-
suj¹ce w¹skie zagadnienia (Bia³a, Manecki 2011). Kramsztyk pisa³ te¿ o meteory-
tach i meteorach do kalendarzy i encyklopedii (Kramsztyk 1875, Kramsztyk
1901).

Zebranie kompletnej bibliografii prac Kramsztyka, nie tylko z zakresu meteory-
tyki, napotyka na trudnoœci wynikaj¹ce z faktu, ¿e czêœæ artyku³ów pisa³ anoni-
mowo lub podpisywa³ inicja³ami. £atwo ustaliæ jego autorstwo po inicja³ach S.K.,
ale jego artyku³y s¹ podpisane tak¿e A. oraz T.R. (T. R. 1888, T. R. 1889, T. R.
1898).

Popularyzacja żywym słowem

Bardzo wa¿n¹ form¹ popularyzacji nauk przyrodniczych realizowan¹ przez Kram-
sztyka by³y odczyty. Organizowano je w Resursie Kupieckiej i Muzeum Przemys³u
i Rolnictwa. S³uchaczami byli g³ównie przedstawiciele inteligencji oraz m³odzie¿
szkolna i studencka, ale organizowano te¿ serie odczytów dla rzemieœlników. Sto-
warzyszenie Kursów dla Analfabetów Doros³ych organizowa³o w dni wolne od
pracy pogadanki w fabrykach i szko³ach.

Prasa informowa³a o odczytach i potem zamieszcza³a ich omówienia. St¹d wie-
my, ¿e Kramsztyk wyg³asza³ odczyty poœwiêcone ró¿nym zagadnieniom fizyki,
astronomii i geofizyki. Jego odczyty by³y zawsze bardzo dobrze przygotowane,
wzbogacone o doœwiadczenia i ilustrowane pierwowzorami przeŸroczy, jak wtedy
pisano „obrazami nikn¹cymi na zas³onê”, przy tym by³y dostosowane do poziomu
s³uchaczy. „Gazeta Warszawska” w numerze 93 z 1883 roku informowa³a: P. Sta-
nis³aw Kramsztyk zakoñczy³ szereg odczytów o ¿elazie, zaznajomiwszy licznie zebran¹
publicznoœæ z przybyszami z za œwiata ziemskiego, z aerolitami i gwiazdami spa-
daj¹cemi... Na odczycie p. Kramsztyka, by³o sporo publicznoœci, wiêcéj ni¿ na któ-
rymb¹dŸ z poprzednich. Jak na tamtych, tak i na tym m³odzie¿ stanowi³a najznacz-
niejszy kontygens. Jest to fakt bardzo pocieszaj¹cy.

Pod koniec ¿ycia Kramsztyk znacznie ograniczy³ dzia³alnoœæ odczytow¹, ponie-
wa¿ mówienie do du¿ego audytorium mêczy³o go, ale jej ca³kowicie nie zakoñczy³.
Ostatni odczyt „O Ksiê¿ycu”, równie¿ ilustrowany, wyg³osi³ tu¿ przed œmierci¹.

Stanis³aw Kramsztyk zmar³ 22 grudnia 1906 roku. Nie jest znana bezpoœrednia
przyczyna œmierci, która nast¹pi³a nagle po krótkiej chorobie. Pogrzeb odby³ siê
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27 grudnia na cmentarzu ¿ydowskim. Po¿egna³y go t³umy ludzi – przedstawiciele
œrodowisk naukowych, wspó³pracownicy przy realizacji niezliczonych dzie³, do
których przy³o¿y³ rêkê, jego uczniowie, s³uchacze i czytelnicy.

We wspomnieniach, które zamieszczono w wielu czasopismach, opisywano go
jako cz³owieka o krystalicznej uczciwoœci, skromnego, taktownego i ³agodnego.
Podkreœlano jego niezwyk³¹ pracowitoœæ, erudycjê, szerokie horyzonty i wielkie
umi³owanie nauki.

Podziękowania

Dziêkujê Panu Krzysztofowi Prochasce za cenne informacje oraz udostêpnienie
artyku³ów i zdjêæ z rodzinnego archiwum.
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