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Jeszcze jedna dyskusja na temat daty spadku
meteorytu Morasko
Another discussion about date of Morasko meteorite fall

Abstract: It’s over 100 years after discovery of the first iron meteorite in the area of Morasko, but
still we are not sure about date of the fall. Recent researches suggest that it happened about 5000
years ago, however there are some other facts proving, that event took place in the last millenium.
Verification o 14C radio carbon dating results revealed, that it can give us only the maximum date
(meaning: not older than). The main problem was that probes were taken from mixed types of
sediments – some created before and some after the impact. Few years earlier there was another
14C examination of sediments lying beyond the floor of 2 small cavities and their age was
estimated to be approximatelly 700 years BP. Similar results were received after verification of
organic matter under charcoal in the weathering crust of the meteorite, which was found in the
Morasko Restricted Area. Another proof was discovery of shrapnel in the root of old tree, which
could not be older than 800–1000 years. At least 2 times it was discussed, if finding of Morasko
iron meteorites couldn’t be matched with described observation A.D. 1301, mentioned in annales,
hovever nobody was able to prove it. Analysis of historical documents lead to information of
appearance of 3 suns, after sunrise, what happened in 14 Feb. 1271. Further investigation of other
sources gave us even more facts. We can read in annales that in the same year, castles and cities
were burned and destructed to the ground. There is also information that Poznan, the largest city
in the area (approx 7.5 km South from the Morasko), was burned in (or shortly before) the year of
1274. What is more Annales from Poznan and from its parent town Wielkopolska were finished
in A.D. 1271, just in the middle of the sentence. Finally, confirmation is given by archeological
researches, which tell us that city walls and castle of Poznan were ruined shortly after they were
constructed, but scientists found difficulty to answer, when exactly it could happen. The main
problem was unknown weapon, able to leave such a large destruction, even when considered next
centuries. As we can find in annales that Poznan in A.D. 1253 had castle and fortifications so only
iron meteorite impact in 1271, producing craters in the area of Morasko and Umultowo, can
explain the scale of the devastation discovered by archeologists.
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Wstęp
Choæ minê³o ponad 100 lat od odkrycia pierwszego meteorytu ¿elaznego na przed-
mieœciach Poznania, okreœlenie przybli¿onej daty spadku wci¹¿ budzi wiele w¹tpli-
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woœci. Ostatnie badania osadów z dna jeziorka, wype³niaj¹cego misê najwiêkszego
krateru w Rezerwacie Morasko oraz datowanie próbek z tzw. „paleogleby” w jego
s¹siedztwie wskazuj¹, ¿e zdarzenie mog³o nast¹piæ oko³o 5000–5300 lat temu
(Szokaluk i in. 2015). Jest jednak szereg argumentów, mog¹cych stanowiæ po-
twierdzenie, ¿e sta³o siê to w czasach mniej odleg³ych.

Kilkukrotnie by³a podejmowana dyskusja na ten temat (m.in. Czajka 2013, Pil-
ski 2013). Ten ostatni autor napisa³: „W starych kronikach mo¿na znaleŸæ zapiski
o straszliwym deszczu bry³ ¿elaza, który nawiedzi³ œrodkow¹ Europê oko³o roku 1305,
wzniecaj¹c po¿ary i powoduj¹c ogromne zniszczenia... Skoro jednak by³ to tak ogrom-
ny deszcz ¿elaza, to dlaczego nic z niego nie pozosta³o? I oto mamy z jednej strony setki
bry³ ¿elaza wykopywane z ziemi na przedmieœciach Poznania, które nie wiadomo kie-
dy spad³y, a z drugiej strony relacje o deszczu ¿elaza, który nie wiadomo, gdzie siê
podzia³. Nasuwa siê podejrzenie, ¿e jedno z drugim mo¿e mieæ coœ wspólnego, ale trze-
ba by to jakoœ udowodniæ”.

W niniejszej pracy poka¿ê, ¿e na przestrzeni wieloletnich badañ pojawia³y siê
odpowiednie dowody, ale nie przygotowano wczeœniej opracowania, w którym
zosta³yby one powi¹zane i pokazane w kompleksowym zestawieniu. Ze wzglêdu na
ograniczon¹ objêtoœæ tekstu skoncentrujê siê na przedstawieniu najwa¿niejszych
aspektów pomocnych w okreœleniu rzeczywistej daty spadku.

Datowania radiowęglowe

Jest to jedna z najpopularniejszych metod badania wieku obiektów zawieraj¹cych
wêgiel. Mo¿na ni¹ datowaæ ró¿norodne materia³y – od wêgla drzewnego, drewna,
nasion, przez stal i rudy niektórych metali po gleby, osady z dna jezior czy szcz¹tki
organiczne. Wielokrotnie te¿ metodê 14C stosowano podczas badañ zag³êbieñ
w Rezerwacie Meteoryt Morasko.

Poni¿ej przedstawiono lokalizacjê 6 obiektów na tym terenie, którym przypisuje
siê impaktowe pochodzenie (fig. 1). Podane oznaczenia obiektów bêd¹ wykorzy-
stywane w dalszej analizie.

Pierwsze datowania warstw osadów organicznych na mineralnym pod³o¿u pozy-
skanych podczas odwiertów rêcznych w kraterach „B”, „C” i „E” (Stankowski
2009) da³y nastêpuj¹ce wyniki:
� dla „B” i „C”: 690±95, 690±150, 640±90, 990±160, 2690±170,
� dla „E”: 610±75, 650±110.
Drugi etap badañ obejmowa³ rdzenie pobrane z kraterów „A” i „B”. Weryfiko-

wano próbki z obszaru kontaktu osadów organicznych i mineralnego pod³o¿a uzy-
skuj¹c wyniki:
� dla „A”: 4495±35,
� dla „B”: 4760±40.
Z dokumentacji fotograficznej przedstawionej na rycinie 13 w ksi¹¿ce „Meteo-

ryt Morasko – osobliwoœæ obszaru Poznania” (Stankowski 2009) i jej opisu wyni-
ka, ¿e próbki do tych ostatnich datowañ pobrano z mineralnych, zdeformowa-
nych, neogeñskich osadów „serii poznañskiej”. W przypadku krateru „B” próbka
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pochodzi³a w ca³oœci z tej warstwy, dla krateru „A” mog³a zawieraæ niewielk¹ iloœæ
m³odszych tworów, co byæ mo¿e przek³ada siê na m³odszy o blisko 300 lat wynik
ni¿ dla tej pierwszej.

Kolejne datowanie zosta³o opisane w roku ubieg³ym dla 2 próbek pobranych
z tzw. paleogleby, z nawierconych otworów wokó³ krateru „A” (Szokaluk i in.
2015). Domniemana warstwa próchnicza, przykryta g³ównie glinami z Neogenu,
wystêpuje g³ównie w drobnych piaskach i charakteryzuje siê wyj¹tkowo ma³¹
mi¹¿szoœci¹. Co wiêcej, oznaczona na jednym ze zdjêæ profili, bardzo cienka war-
stwa okreœlana jako paleogleba, bardziej przypomina styk warstwy wymywania
i wmywania (figura 2 wspomnianej pracy). Badanie 14C tych próbek ujawni³o
przedzia³y wiekowe 4875–5280 oraz 5300–5460 lat BP (kalibrowanych).

Z przedstawionych danych wynika, ¿e mamy do czynienia z dwuznacznym
okreœleniem wieku – oko³o 700 lat BP oraz 5000 lat BP. W kontekœcie datowania
torfów, osadów jeziornych czy gleb kopalnych, warto odnieœæ siê do specjalistycz-
nej literatury (Walanus i in. 2009). Wed³ug tej pracy wymienione materia³y:
„nadaj¹ siê do pomiaru wieku, jednak powi¹zanie wyniku z kontekstem archeologicz-
nym mo¿e nasuwaæ trudnoœci (Pazdur 1982, Nowaczyk 1989). Nawet osady torfo-
wiskowe o wzglêdnie pewnej zwartoœci chronologicznej, zawieraj¹ ró¿nowie-
kowe sk³adniki organiczne (Tobolski 2000, str. 299). Materia³y te, do rzetelnej oce-
ny wieku czêsto wymagaj¹ wydzielenia ró¿nych frakcji, które podlegaj¹ osobnym po-
miarom. W najwy¿szym stopniu dotyczy to gleb kopalnych, które nale¿¹ do najtrudnie-
jszych materia³ów… W osadach jeziornych wêgiel zwykle obecny jest we frakcji organi-
cznej jak i wêglanowej. Obie te frakcje daj¹ jednak wynik postarzony o setki do
kilku tysiêcy lat”

Niestety niewiele te¿ wiemy na temat sposobu pobrania ostatnich próbek,
samego badania czy kalibracji. Praca z 2015 roku odwo³uje siê do wczeœniejszych
wyników okreœlonych na 4970–5300 lat BP (kalibrowanych). Byæ mo¿e przy dato-
waniu zosta³a wykorzystana dodatkowa informacja i dokonano ograniczenia wieku
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Fig. 1. Oznaczenia poszczególnych kraterów w Rezerwacie Meteoryt Morasko.



od do³u odcinaj¹c tym samym daty poni¿ej ustalonej granicy, nawet wtedy, gdyby
wyniki na nie wskazywa³y z wy¿szym prawdopodobieñstwem, co równie¿ zosta³o
szerzej wyjaœnione w cytowanej pracy (Walanus i in. 2009).

Najlepszymi materia³ami do przybli¿onego datowania s¹ zwykle odporne na
zanieczyszczenia drewno, wêgle drzewne, nasiona i inne roœlinne szcz¹tki makro-
skopowe (Walanus i in. 2009). Szczêœliwie w skorupie jednego z mniejszych mete-
orytów, znalezionego na g³êbokoœci 35–40 cm, w odleg³oœci kilkudziesiêciu me-
trów NE od krateru „E”, odkryto fragmenty zwêglonego drewna, silnie zespolo-
nego ze spiekowo-wietrzeniow¹ skorup¹ (Stankowski 2009). Jego datowanie meto-
d¹ 14C ujawni³o wiek 1940±35 lat BP (co nale¿y interpretowaæ jako czas kiedy
obumar³o drzewo). Dodatkowo odseparowano rozproszon¹ substancjê organiczn¹
w s¹siedztwie wêgielków uzyskuj¹c wyniki 880±30 lat BP oraz 1060±30 lat BP.
Zdaniem autora zwêglone drewno w skorupie nie znalaz³o siê wskutek wtórnych
zjawisk jak np. po¿ary lasu. Zgodnie z dostêpn¹ wiedz¹ jest obecnie zdecydowanie
najpewniejszym materia³em do okreœlenia przybli¿onej daty spadku meteorytu
Morasko (w rozumieniu: nie starsza ni¿).

Warto dodaæ, ¿e w kontekœcie rozwa¿añ wspólnego spadku meteorytów Mora-
sko i Prze³azy, w okolicach jeziora Nies³ysz (miejscu odnalezienia tego drugiego
kosmicznego przybysza), w warstwie torfu na g³êbokoœci 25–45 cm, odkryto
wyraŸn¹ koncentracjê metalicznych sferulek. Badanie wieku materii organicznej,
wykonane metod¹ 14C, wskaza³o wynik 715±30 lat BP (Stankowski 2012).

Datowanie luminescenyjne

Bazuj¹c na wymienianej wczeœniej pracy (Stankowski 2009) wiemy, ¿e dwukrotnie
przeprowadzano badania luminescencyjne:
� pomiary OSL w neogeñskich osadach mineralnych z zag³êbieñ „A” i „B”,
� datowanie w technice TL skorup 4 meteorytów.
Z wyników tych badañ wyci¹gniêto wnioski, ¿e oko³o 5000 lat temu nast¹pi³

efekt zerowania luminescencji.
Studiuj¹c dostêpn¹ literaturê specjalistyczn¹ (Bluszcz 2000) dojdziemy do

wniosków, ¿e nie zosta³y spe³nione warunki, aby wiek luminescencyjny zosta³
okreœlony prawid³owo.

W pierwszym przypadku, pomijaj¹c w dyskusji ocenê poprawnoœci pobrania
próbki, nie wiemy, czy wyst¹pi³a dostatecznie d³uga ekspozycja ziaren mineralnych
na œwiat³o s³oneczne, które powoduje usuniêcia wczeœniejszego sygna³u. Zbyt krót-
ki czas oœwietlenia (w szczególnoœci jego ca³kowity brak) spowoduj¹ zawy¿enie
wieku luminescencyjnego wzglêdem geologicznego.

W stosunku do skorup meteorytów za³o¿ono, ¿e ze wzglêdu na trudn¹ do
odspojenia otoczkê, powsta³y spiek zwi¹zany by³ z termicznym oddzia³ywaniem
bry³ na otoczenie. Je¿eli tak by by³o w rzeczywistoœci, to materia³ przepalony lub
poddany dzia³aniu wysokiej temperatury (powy¿ej 500o), móg³by byæ odpowiedni
do wykonania datowania w technice TL. Takiej pewnoœci niestety brak! Szczegól-
nie, jeœli porównamy opis badañ sichote-aliñskiego deszczu meteorytów (Krinow
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1955). Jak pisze autor w swojej ksi¹¿ce: „Na niektórych od³amkach stwierdzono
barwê nalotu tlenkowego œwiadcz¹c¹ o tym, ¿e przy uderzeniu meteorytów o ska³ê by³y
one rozgrzane do temperatury kilkuset stopni. Nie zauwa¿ono jednak ani obtopie-
nia od³amków meteorytowych, ani jakichkolwiek œladów opalenia, które œwiad-
czy³yby o wp³ywie wysokiej temperatury na kawa³ki drewna znajduj¹ce siê w du¿ej
obfitoœci w lejach miêdzy rozbitymi ska³ami.”. Pamiêtajmy przy tym, ¿e niektóre
okazy wa¿y³y blisko 2000 kg. Jest to jednoczeœnie zgodne, z powszechnie znan¹
teori¹ g³osz¹c¹, ¿e meteoryty po spadku s¹ na ogó³ zimne, która dodatkowo
potwierdza brak znanych przypadków po¿aru wywo³anego bezpoœrednio wysok¹
temperatur¹ powierzchni meteorytu (pomijaj¹c np. ogieñ z rozbitych, w wyniku
rozchodz¹cej siê fali uderzeniowej, lamp naftowych). Ponadto, penetruj¹cy ziemiê
od³amek, podczas przemieszczania siê, na wiêkszoœci powierzchni nie styka siê ca³y
czas z tymi samymi drobinami gleby, a to rzecz jasna, jeszcze bardziej komplikuje
mo¿liwoœæ pobrania w³aœciwego materia³u do badañ.

Podobnie jak w przypadku pomiaru OSL, tak dla metody TL, mo¿emy mieæ do
czynienia co najwy¿ej z czêœciowym efektem zerowania, którego konsekwencj¹
bêdzie zawy¿enie wieku luminescencyjnego i okreœlenie maksymalnego wieku (w
rozumieniu: „nie starszy ni¿”).

Grubość osadów w zagłębieniach

Przy analizie wieku kraterów nale¿y równie¿ zastanowiæ siê nad mi¹¿szoœci¹ osa-
dów wype³niaj¹cych misy zag³êbieñ. Dla obiektu „A” i „B” pod lustrem wody
wystêpuje odpowiednio 3,9 m i 3 m warstwa torfów (Stankowski 2009). W tej
samej pracy, podczas badañ liczebnoœci metalicznych sferulek na ró¿nych g³êboko-
œciach w kraterze „B”, na granicy odmian torfu na g³êbkoœci 218 cm, datowanie
metod¹ 14C wykaza³o wiek próbek wynosz¹cy zaledwie 150±30 lat BP co daje
roczny przyrost na poziomie 13 mm. Autor podejrzewa³, ¿e data mo¿e byæ od-
m³odzona, niewiarygodna. Jeœli jednak uwzglêdnimy wyniki badañ nad wyp³yca-
niem jezior w okresie ostatnich 100 lat (Ptak 2013) i uzyskany œredni roczny przy-
rost na poziomie 10 mm, czy choæby dane z Wigierskiego Parku Narodowego,
gdzie roczny przyrost waha siê w przedziale 5–20 mm (Ÿród³o: www.wigry.org.pl)
zobaczymy, ¿e datowanie wcale nie musi byæ obarczone du¿ym b³êdem.

Roczny przyrost osadów w pocz¹tkowym okresie po spadku by³ zapewne wol-
niejszy. Jednak z biegiem lat, w miarê postêpuj¹cego bujnego rozwoju roœlinnoœci
w wodzie i wokó³ zag³êbieñ, opadania szcz¹tków czy obumar³ych liœci (tak¿e nie-
sionych wiatrem z dalszych rejonów, wpadaj¹cych w swoist¹ pu³apkê, jak¹ by³a
misa krateru), procesów zwiewania i zmywania materia³u z wa³ów, tempo wyp³yca-
nia siê zwiêksza³o. Przyjmuj¹c œredni roczny wzrost torfów i innych osadów na sto-
sunkowo niskim poziomie, 5 mm, przy przeciêtnej mi¹¿szoœci warstw z obiektów
„A” i „B” na poziomie 3500 mm otrzymujemy w przybli¿eniu 700-letni okres ich
gromadzenia.
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Odłamek meteorytu w korzeniu drzewa

W 2006 roku, na terenie Rezerwatu Morasko, odnaleziono w korzeniu spróch-
nia³ego pnia drzewa od³amek meteorytu o wadze oko³o 72 g (Socha i in. 2014).
Zdaniem autora drzewo po wbiciu siê wspomnianego fragmentu podjê³o próbê
zabliŸnienia rany. Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e drewno
nale¿y do gatunku modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill). Podano, ¿e jego
trwa³oœæ na wolnym powietrzu wynosi 65, a w stanie mokrym 500 lat. Na tej pod-
stawie oraz uwzglêdniaj¹c stan znalezionego korzenia, autor wyci¹gn¹³ wniosek, ¿e
upadek tego meteorytu nast¹pi³ nie wczeœniej ni¿ przed oko³o 200–300 laty.

Weryfikuj¹c dane na temat modrzewia europejskiego, mo¿emy siê dowiedzieæ,
¿e jego drewno jest niezwykle trwa³e i odporne na gnicie, w stanie suchym mo¿e
wytrzymaæ nie 65 a nawet 1800 lat (Ÿród³o: www.saip.aerdo.eu). W wodzie zaœ
mo¿e przetrwaæ, w przybli¿eniu, wskazane wczeœniej 500 lat. Ponadto próchnienie
modrzewia europejskiego, rozpoczyna siê dopiero po oko³o 100 latach. Œmia³o
mo¿emy zatem powiedzieæ, ¿e w warunkach charakterystycznych dla klimatu ob-
szaru Rezerwatu Morasko, pieñ mo¿e byæ kilkaset lat starszy, ni¿ za³o¿ono, a jego
wiek mo¿e wynosiæ 700–800 lat. Jednak z ca³¹ pewnoœci¹, takie drewno, nie
wytrzyma³oby 4 lub 5 tysi¹cleci.

Obserwowany spadek

Na pocz¹tek skupmy uwagê na obserwacji opisanej przez zakonników z klasztoru
w Bierzwiku, zapisanej w Roczniku Ko³backim pomiêdzy datami 1300–1305.
Znamy j¹ pod nazw¹ „Strzelce Krajeñskie”, która szeroko by³a analizowana i opisy-
wana (Karwowski i in. 2009) oraz „Friedland 1304” (WoŸniak 2014).

Z analizy nazwy miejscowoœci, w której mia³y spaœæ meteoryty wynika, ¿e mog³y
to byæ albo Strzelce Krajeñskie albo Miros³awiec. Do tej pory uwa¿ano jednak, ¿e
nie le¿a³y one na trasie bolidu (podobnie zreszt¹ traktowano doniesienia o odnale-
zionych okazach w okolicy Obornik Wlkp). Wszystko siê zmienia, jeœli uwzglêdni-
my nowy kierunek spadku, wyznaczony na podstawie szczegó³owej analizy kszta³tu
i lokalizacji kraterów a tak¿e asymetrii dystrybucji wyrzuconego materia³u. Nowe
dane zgodnie wskazuj¹, ¿e meteoryt moraski nadlecia³ od strony NW (a nie jak do
tej pory s¹dzono od strony NE). Jeœli przeœledzimy mapê z naniesionym nowym
wektorem spadku (fig. 2) szybko zauwa¿ymy jak wiele to zmienia. Na t¹ chwilê nie
podejmujê siê jednak wyznaczania trajektorii innych fragmentów bolidu, który jak
wynika z relacji, opisanej w dalszej czêœci, na wczesnym etapie rozpad³ siê na co
najmniej 3 czêœci. Byæ mo¿e meteoryty odnalezione w pobli¿u jeziora Nies³ysz,
nadlecia³y albo od strony Strzelec Krajeñskich, albo od Myœliborza (jak siê dalej
dowiemy, w okolicy obu tych miejscowoœci odnotowano zniszczenia, w podo-
bnym czasie jak obserwacja).

Rozwa¿ania na ten temat, niezale¿nie od tego, czy w ogóle mo¿e byæ brany pod
uwagê jednoczesny spadek meteorytu Morasko i Prze³azy, wymagaj¹ zebrania
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odpowiednich danych do dalszych analiz, wiêc w ramach tej pracy, nie mog¹ byæ
kontynuowane.

Wspó³czesne analizy „Rocznika Ko³backiego” (Annalen des Klosters Colbatz)
opieraj¹ siê na wersji drukowanej, przechowywanej w zbiorze dokumentów historii
Pomorza Zachodniego (Pommersches Urkundenbuch, Bd. I, s. 486), a opracowa-
ne t³umaczenie (Karwowski i in. 2009) brzmi: „W 1305 roku w parafii „patria”
(okolicy, kraju) Strzelce prze¿yte zosta³y wielkie znaki (uczynione zosta³y potê¿ne zna-
ki), podczas uroczystoœci Œwiêtych Dusz, kiedy to gromadzi siê lud. Wtedy to, ze szczytu
nieba (z najwy¿szego punktu nieba) spad³ deszcz ognistych kamieni. Urny i garnki
(Urny i naczynia na wino) zosta³y zniszczone (widoczne by³y ich zniszczenia, lub które
spowodowa³y zniszczenia ew. urny z prochami i naczynia na wino zosta³y zniszczone).
W miejscu, w którym spad³ ognisty deszcz, ziemia by³a doszczêtnie spalona (lub
w miejscu, w którym upad³y ziemia by³a doszczêtnie spalona)”.

Niestety w przedruku pojawi³y siê ró¿nice w stosunku do orygina³u, ale wynika
to z faktu, ¿e Ÿród³owy tekst jest bardzo niewyraŸny (fig. 3). W drukowanym frag-
mencie mo¿emy dostrzec zmiany np.: „Vredberch in patria” zamiast: „In Vredberch
i pria” (co t³umaczone powinno byæ: „We Vredberch, którego jestem/jesteœmy w³aœci-
cielem”), „maxima signa Peracta” zamiast: „...facta„. Dla nas najistotniejsz¹ po-
my³k¹ jest okreœlenie roku: „Anno... primo” w druku zast¹pione przez: „Anno...
quino”. W³aœciwy odczyt odpowiada jednoczeœnie dacie zapisanej na marginesie
rêkopisu „MCCCI” (1301). Tylko czy chodzi tutaj na pewno o rok wydarzenia?
Gdy czytamy o dziejopisarstwie cysterskim (np. Wenta 1990), sprawa zdaje siê nie
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Fig. 2. Przybliżona trajektoria spadku, na tle wybranych miejscowości (wg nowych danych).



byæ taka oczywista. Pomijaj¹c b³êdne wspomnienie roku, przy uzupe³nianiu rocz-
nika przez kronikarza w póŸniejszym okresie, mo¿e to byæ np. rok wydania Ÿród³a,
w którym pierwotnie ukaza³a siê informacja lub po prostu rok wpisania tej infor-
macji (co jest bardzo prawdopodobne, jeœli zauwa¿ymy, ¿e po s³owie „primo”
wystêpuje kropka). W ka¿dym razie powinniœmy za³o¿yæ, ¿e wydarzenie mia³o
miejsce nie póŸniej ni¿ w roku 1301.

W „Roczniku Ko³backim“ wspomniano o uroczystoœci œwiêtych dusz, któr¹
w pierwszej chwili mo¿na kojarzyæ z wspó³czesnym Œwiêtem Zmar³ych. Jednak do
prawid³owej interpretacji tych s³ów konieczne jest zrozumienie, jaka by³a rola
zakonników tworz¹cych kronikê. Z pomoc¹ przychodz¹ nam dostêpne opracowa-
nia (Zasowski 2006): „Z pocz¹tkiem XIII wieku dojrzewa³a w Polsce, zarówno w sfe-
rach koœcielnych, jak i œwieckich, myœl chrystianizacji wci¹¿ jeszcze pogañskich Prus.
Propagowa³ j¹ opat klasztoru cystersów w £eknie w Wielkopolsce, Gotfryd, powo³uj¹c
siê na bullê papiesk¹ z 1206 r.”. Szukaj¹c dalej danych o pogañskich Prusach (tak¿e
Litwinach) odnajdujemy takie informacje o ich pochodzeniu (Ÿród³o: www.pruso-
wie.pl): „Osiedlenie siê Rzymian w pó³nocnej Europie mia³o byæ konsekwencj¹ wojen
domowych w Rzymie (tak pomiêdzy Sull¹ a Mariuszem jak Cezarem i Pompeju-
szem)”.

To oznacza, ¿e mo¿e tu chodziæ o tradycje rzymskich œwi¹t, jakkolwiek zniesio-
nych wczeœniej przez papie¿a i uznawanych za pogañskie, ale doskonale pasuj¹cych
do tekstu rêkopisu (uroczystoœci ku czci dusz, gromadz¹cy siê lud, rozbite urny
i naczynia na wino). Definicja tych œwi¹t (Ÿród³o: www.imperiumroma-
num.edu.pl) brzmi nastêpuj¹co: „W dniach 13–21 lutego Rzymianie obchodzili tzw.
Parentalia (nazywane tak¿e dies parentales). Wówczas odwiedzali groby swoich przod-
ków na cmentarzach znajduj¹cych siê za miastem. Zanosili im podarki (sacrificia):
kwiaty – najczêœciej fio³ki, sól, pszenicê, chleb maczany w winie, mleko i wino, kar-
mi¹c ich w ten sposób, aby nie szkodzili ¿yj¹cym. Obchodz¹cy œwiêto udawali siê poza
miasto i jego œwiêt¹ granicê pomerium do grobów swoich przodków. Œwiêto pomimo
faktu, ¿e wpisane by³o w kalendarz œwi¹t, mia³o charakter rodzinny. Pierwszego dnia
œwi¹t odbywa³a siê publiczna procesja, na czele której sta³y westalki. …Obchody
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Fig. 3. Fragment oryginalnego Rocznika Kołbackiego.



Parentaliów koñczy³y siê 21 lutego, kiedy to w œrodku nocy mia³y miejsce tzw. Feralia.
Zaraz po œwiêcie tym (22 lutego) obchodzono Caristia.”

W ksi¹¿ce „Bolid Wielkopolski” (Czajka 2013) wskazano jeszcze 2 Ÿród³a, które
mog³y dokumentowaæ nasze zjawisko: „Kronika Polska” Marcina Bielskiego oraz
„Roczniki czyli Kroniki s³awnego Królestwa Polskiego” Jana D³ugosza. Nale¿y
dodaæ, ¿e podobny zapis odnajdujemy w dawnym prognostyku (Bohomolec
1770). We wszystkich tych przypadkach, poza kometami jest mowa o 3 ksiê¿y-
cach, które ukaza³y siê w 1314 roku. Poka¿my wiêc (fig. 4) fragment Roczników
Jana D³ugosza (D³ugosz i in. 2009):

Pewn¹ wskazówkê odnajdujemy poœrednio w „Roczniku Ma³opolskim” (MPH,
T. 3, s. 139), w którym widzimy, ¿e wydarzenia z roku 1269 zosta³y zapisane pod
dat¹ 1312, czyli daty zosta³y przesuniête o 43 lata do przodu (fig. 5).

Czy zatem zjawiska obserwowanych 3 równoczesnych ksiê¿yców nale¿y poszu-
kiwaæ w 1271 roku zamiast w 1314? Spójrzmy na 2 inne wersje „Rocznika
Ma³opolskiego”.

„Kodeks szamotulski” (MPH, T. 3, s. 173):
“1271. Tres soles apparuerunt in ortu solis die Lune 14 kal. Februarii.”. T³uma-

czenie: „1271. Trzy s³oñca pojawi³y siê we wschodzie (w czasie wschodu s³oñca)
w poniedzia³ek 14 lutego.”

„Kodeks Kuropatnickiego” (MPH, T. 3, s. 172) podobnie jak „Rocznik Traski”
(MPH, T. 2, s. 841) podaj¹ (cytat z tego pierwszego):

“1271. Domus in Gnezna recuperatur. Eodem anno tres soles apparuerunt post
ortum solis die Lune, 14 kal. Februarii.”. T³umaczenie: „1271. Dom w GnieŸnie
odzyskany. W tym roku 3 s³oñca pojawi³y siê po wschodzie s³oñca w poniedzia³ek 14
lutego.”

O komecie trwaj¹cej 80 dni i zarazie wœród byd³a, w zale¿noœci od Ÿród³a, napi-
sano pod rokiem 1263 („Rocznik Krakowski”), 1264 („Rocznik Ma³opolski”,
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Fig. 4. Fragment współczesnego wydania „Roczników…” Jana Długosza.



„Kodeks Kuropatnickiego”), 1265 („Rocznik Sêdziwoja”) oraz 1307 (przesuniêty
o 43 lata „Rocznik Ma³opolski”, „Kodeks królewiecki”). Widzimy, ¿e choæ nawet
wed³ug tekstu, z którego korzysta³ D³ugosz, kometa pojawi³a siê 7 lat wczeœniej ni¿
3 jednoczesne s³oñca, to dziejopisarz umieœci³ oba te zjawiska pod jedn¹ dat¹.

Z powy¿szej analizy mo¿e wynikaæ, ¿e dzieñ 14 luty 1271 roku, gdy po wscho-
dzie s³oñca obserwowano nag³e pojawienie siê 3 s³oñc (nie ksiê¿yców jak pisze
D³ugosz), mo¿e byæ poszukiwan¹ przez nas dat¹ wyst¹pienia deszczu meteorytów
na ziemiach Wielkopolski i Nowej Marchii. „Rocznik Ko³backi”, na którym do tej
pory opiera³y siê wczeœniejsze publikacje, choæ podaje t¹ informacjê 30 lat póŸniej,
wskazuje, ¿e wydarzenie mia³o miejsce podczas uroczystoœci czczonych ludzkich
dusz (Parentalii), pomiêdzy 13 a 21 lutego. „Gromadz¹cy siê lud” to najprawdo-
podobniej okreœlenie publicznej procesji w dniu rozpoczynaj¹cym te œwiêta (albo
tu¿ po nim).

O tym, czy ³¹czenie przytoczonej obserwacji z wczeœniej omówionymi wynika-
mi badañ jest prawid³owe, przekonamy siê niebawem, podczas weryfikacji faktów
historycznych w dalszej czêœci tekstu. Wczeœniej jednak trzeba siê zastanowiæ nad
efektami towarzysz¹cymi wst¹pieniu takiego zjawiska.

Przewidywane skutki impaktu na bazie znanych spadków

O konsekwencjach, jakie lokalnie mo¿e spowodowaæ kosmiczna katastrofa, powie-
my na przyk³adzie 3 potê¿nych zjawisk, które wyst¹pi³y od pocz¹tku ubieg³ego
wieku. Ponadto w analizie podamy prawdopodobne efekty zwi¹zane z powstaniem
najs³ynniejszej struktury impaktowej na œwiecie – Krateru Meteorytowego (Barrin-
gera).

Katastrofa Tunguska (1908)

Dnia 30 stycznia 1908 nast¹pi³a najwiêksza wspó³czeœnie obserwowana kosmiczna
katastrofa. Bolid by³ obserwowany na przestrzeni 1500 km, a wybuch by³ s³yszany
nawet 1000 km od miejsca spadku. Zjawisku towarzyszy³o kilka detonacji, od któ-
rych nawet w odleg³oœci 200 km zadr¿a³a ziemia, powypada³y szyby z okien
a gdzieniegdzie tak¿e popêka³y piece (Krinow 1955). W odleg³oœci 60 km odnoto-
wano efekty cieplne zwi¹zane z przelotem bolidu, a tak¿e podmuch cieplejszego
powietrza ju¿ po samym wybuchu. Zdarzenie zosta³o zarejestrowane równie¿ przez
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Fig. 5. Informacja na temat rękopisu, z którego korzystał Jan Długosz w swojej kronice.



stacjê sejsmiczn¹ po³o¿on¹ blisko 900 km dalej. Na miejscu spadku, w jego centra-
lnej czêœci, powsta³o zag³êbienie o œrednicy oko³o 7–10 km. W promieniu nawet
do 30–40 km zosta³y powalone drzewa, przy czym odnotowano zaskakuj¹cy fakt –
okaza³o siê, ¿e w niektórych nieos³oniêtych miejscach, w pobli¿u katastrofy, las
pozosta³ nienaruszony. Pokazuje to, jak wielka jest z³o¿onoœæ zjawiska. Zauwa¿ono
tak¿e, ¿e w odleg³oœci 15–18 km drzewa zosta³y czêœcowo opalone. Pierwsza noc
po spadku by³a jasna w ca³ej Europie. Mo¿na by³o czytaæ gazety, nawet te z naj-
drobniejszym drukiem. Nale¿y to wi¹zaæ z rozproszeniem py³u meteorytowego
w atmosferze. Energia wybuchu zosta³a oszacowana na oko³o 15 Mt TNT.

Sichote-Alin (1947)

Po tym spadku odnaleziono 112 kraterów/lejów meteorytowych o œrednicy od 0,5
do 28 m (Krinow 1955). Choæ zjawisko wyst¹pi³o na s³abo zaludnionym obszarze,
to zebrane relacje œwiadków, przebywaj¹cych w okolicy, pozwoli³y na opisanie
towarzysz¹cych efektów. Najbardziej odczu³y je osoby zamieszkuj¹ce tereny
wzd³u¿ trasy przelotu bolidu. Opowiadano o otwieraj¹cych siê drzwiach, szybach
wypadaj¹cych z okien, buchaj¹cym ogniu z pieców (Krinow 1955). Na przed³u¿e-
niu trasy bolidu, w odleg³oœci kilku kilometrów, poza obserwacjami wizualnymi,
mówiono jedynie o s³yszanej detonacji, „która spowodowa³a wstrz¹s ziemi, dr¿enie
domu i brzêczenie szyb w oknach” (w odleg³oœci 7 km). Mimo kilku podobnych
doniesieñ stacja sejsmiczna we W³adywostoku nie zarejestrowa³a wstrz¹sów. Nie
odnotowano tak¿e doniesieñ o ofiarach. Szacowana energia wynosi³a w tym wypa-
dku zaledwie (w porównianiu do pozosta³ych prezentowanych tutaj zjawisk) oko³o
10 kt TNT

Bolid czelabiński (2013)

Ju¿ zupe³nie niedawno, bo zaledwie 4 lata temu, dnia 15 lutego 2013 roku, œwiat
dowiedzia³ siê o Bolidzie Czelabiñskim i potencjalnych zagro¿eniach p³yn¹cych
z kosmosu dla gêœciej zaludnionych obszarów. Istnieje ogrom publikacji anali-
zuj¹cych i opisuj¹cych to wydarzenie, dla uproszczenia przedstawione zostan¹ dane
z Wikipedii (Ÿród³o: wikipedia.org). Jak wiemy obiekt nie dotar³ w ca³oœci do
powierzchni, ale eksplodowa³ na wysokoœci oko³o 30 km. Energiê w tym wypadku
oszacowano na 500 kt TNT, czyli oko³o 20–40 razy mniej ni¿ w przypadku kata-
strofy tunguskiej. Mimo, i¿ miasto Czelabiñsk znajdowa³o siê oko³o 40 km, w sto-
sunku do osi trajektorii bolidu, to wiele osób odnios³o obra¿enia w konsekwencji
zniszczeñ, wywo³anych fal¹ uderzeniow¹ wybuchu (przede wszystkim z powodu
pêkania szyb w oknach).

Krater Meteorytowy (Barringera)

Zapewne w tym przypadku lokalne zniszczenia by³y najpowa¿niejsze. Zdaniem
naukowców, analizuj¹cych przewidywane skutki impaktu (Ÿród³o: www.lpi.us-
ra.edu), spowodowa³a je 30–50 m œrednicy asteroida a wybuch przypomina³ eks-
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plozjê bomby atomowej o sile 20–40 Mt TNT, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie towarzyszy³o jej
wyst¹pienie promieniowania jonizuj¹cego. Ska³a macierzysta zosta³a wyrzucona,
z jednoczesnym odwróceniem warstw, w promieniu 1–2 km, a prêdkoœæ wiatru
fali uderzeniowej w promieniu 3–5 km osi¹gnê³a 1000 km/h, co mog³o spowodo-
waæ zdmuchniêcie trawy i powalenie drzew w odleg³oœci 14–19 km. Rozpêdzone
od³amki mog³y osi¹gaæ dystans 10–13 km, a emisja cieplna powoduj¹ca spalenie
mog³a dotrzeæ nawet do 10 km. Wszystkie zwierzêta w promieniu 3–4 km zapew-
ne zginê³y, a w odleg³oœci od 16–24 km mog³y odnieœæ mniejsze lub wiêksze obra-
¿enia. Szacuje siê, ¿e po takim wydarzeniu, odradzanie siê przyrody mog³o potrwaæ
od kilku do nawet 100 lat.

Warto dodaæ, ¿e na przestrzeni ostatnich 100 lat na œwiecie wyst¹pi³y przynaj-
mniej 3 inne potê¿ne wydarzenia, których energiê szacowano na
100–300 kt TNT. Zdarzy³o siê to w latach 1930 (w Brazyli), 1932 (nad Hiszpa-
ni¹), 1963 (na Oceanie Indyjskim, oko³o 1000 km od wysp Ksiêcia Edwarda).

Bior¹c pod uwagê dane z opisanych wy¿ej spadków w Rosji, dodatkowo porów-
nuj¹c z wynikami prób z broni¹ j¹drow¹, mo¿emy spróbowaæ oszacowaæ energiê
zwi¹zan¹ z formowaniem kraterów na przedmieœciach Poznania. Dla najwiêkszej
struktury w Rezerwacie Morasko by³o to prawdopodobnie 50–100 kt TNT. Ana-
lizuj¹c szczegó³owo topografiê terenu w s¹siedztwie, mo¿emy dostrzec œlady poten-
cjalnej fali uderzeniowej w odleg³oœci do oko³o 500 m w kierunku SE. Jest to wciê-
cie u podnó¿a wzniesienia, na przed³u¿eniu trajektorii, przy czym jego kszta³t nie
jest w pe³ni oczywisty, a tym samym nie ma gwarancji, ¿e geneza jest taka jak j¹
odczytujemy. Tak czy inaczej efekty impaktu w tej lokalizacji, z punktu widzenia
Poznania, nie powinny mieæ destrukcyjnego wp³ywu. Z jednej strony odleg³oœæ
(oko³o 8 km), z drugiej stoj¹ca na drodze góra Morasko, stanowi swoist¹ tarczê
zarówno dla rozpêdzonego powietrza, od³amków jak równie¿ dla fali akustycznej.
Oczywiœcie mo¿na siê spodziewaæ, ¿e eksplozje by³y s³yszane w promieniu kilku-
dziesiêciu kilometrów, mog³y te¿ wywo³aæ odczuwalny wstrz¹s ziemi. Sprawa wy-
gl¹da nieco inaczej, gdy za³o¿ymy, ¿e jezioro Umultowskie jest tak¿e tworem
poimpaktowym, z tego samego spadku, co pozosta³e obiekty powsta³e w wyniku
deszczu meteorytów Morasko. Struktura ta posiada wiele cech wspólnych z g³ów-
nym kraterem w rezerwacie (ich omówienie nie jest przedmiotem niniejszej pracy),
ale jest wielokrotnie wiêksza. Energia impaktu (i/lub eksplozji tu¿ nad powierzch-
ni¹ ziemi) by³a najprawdopodobniej na poziomie 1–2 Mt TNT. W rejonie doœæ
gêsto zaludnionym (rozwijaj¹ce siê miasto otoczone wsiami) skutki musia³y byæ
katastrofalne.

Analiza danych historycznych pobliskich miejscowości

Kluczowym argumentem, przemawiaj¹cym za wyst¹pieniem w 1271 roku deszczu
meteorytów, tak¿e pod Poznaniem, s¹ dane historyczne regionu (w tym nazwy
miejscowoœci, herby i legendy) oraz wyniki wspó³czesnych badañ archeologicz-
nych. Za³o¿enie, ¿e jezioro Umultowskie wype³nia zag³êbienie powsta³e w wyniku
impaktu sprzed niespe³na 750 lat, wydaje siê na pierwszy rzut oka nieprawdopo-
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dobne. Przede wszystkim brak jest relacji, które ³¹czy³yby obserwowane 3 s³oñca
z potencjalnymi skutkami. Zapewne dla ludzi ¿yj¹cych w tamtych czasach by³o to
niepojête, a zniszczenia towarzysz¹ce obserwacjom powi¹zano z czêstymi w tym
okresie najazdami. Dok³adniejsze analizy wykaza³y jednak, ¿e zarówno Wielkopol-
ska jak i tereny nazywane ówczeœnie Now¹ Marchi¹, ponios³y katastrofalne straty
wskutek uderzenia kosmicznego przybysza.

Zacznijmy od ziem zajmowanych w owym czasie przez Brandenburczyków.
W „Kronice Lechitów i Polaków” (Baszko 1822), znanej równie¿ pod nazw¹ „Kro-
nika Wielkopolska” czytamy: „Roku 1271 Boles³aw Pobo¿ny Xi¹¿e Wielkopolski
wkroczy³ z niema³ym woyskiem do Kasztelanii Santockiey, w którey Otton Margrabia
Brandeburski miasta i wsie prawem Teutoñskim pozak³ada³; przez trzy dni pali³ kray
i ³upi³ okropnie, Soldin miasto warowne i inne miasta i Zamki poburzy³ i z zie-
mi¹ zrówna³...” (Soldin to wspó³czesny Myœlibórz).

W „Rocznikach kapitu³y poznañskiej” znajdujemy jeszcze informacjê z 1272
roku: „... dnia 27 maja znakomity panicz Przemys³, syn ksiêcia Przemys³a, w szesna-
stym roku swego ¿ycia, z rozkazu i z woli szlachetnego mê¿a, stryja jego, pana
Boles³awa, ksiêcia Wielkopolski, który wtedy rz¹dzi³ ca³¹ [Wielko]polsk¹, zebrawszy
rycerstwo wielkopolskie, wraz z komesem Przedpe³kiem, wojewod¹ poznañskim, i
z komesem Jankiem, kasztelanem kaliskim, którzy wtedy znaczniejsi i starsi byli wœród
owego rycerstwa – wkroczy³ zbrojnie na ziemiê poza Drzeniem, któr¹ stryj jego Prze-
mys³ ongi odda³ margrabiemu, panu Konradowi, synowi margrabiego Jana branden-
burskiego, czyli z Brandenburga, tytu³em posagu dla swej córki. Gdy wiêc chcia³ z³upiæ
wspomnian¹ ziemiê, zbli¿y³ siê do pewnego zamku, który ten Konrad zbudowa³ na
wymienionej ziemi, w pewnej wsi, która nazywa siê Strzelce. Rycerze jego, jako dziel-
ni i odwa¿ni [ludzie], bez ¿adnych narzêdzi podeszli pod ten zamek z gwa³tow-
nym ogniem, wkrótce go zajêli...”. Jak zauwa¿ymy, w tekœcie wymieniona jest
nazwa Strzelce (Krajeñskie), a zatem mamy najprawdopodobniej wyjaœnienie,
o które miejsce, okreœlane jako Vredberch, chodzi³o w „Roczniku Ko³backim”.
Zreszt¹ gwa³towny ogieñ tak¿e zgadza siê z kronik¹ cystersów z Bierzwika, która
wspomina o wypalonej ziemi. Zrównanie z ziemi¹ wielu miast i zamków nie
mog³o byæ oczywiœcie dzie³em cz³owieka. Podobnie w¹tpliwe wydaje siê zdobycie
zamku „bez ¿adnych narzêdzi”.

Jak nadmieni³em ju¿ wczeœniej, zapewne nie potrafiono wyjaœniæ tego, co siê
wydarzy³o, wiêc najlepiej by³o przypisaæ nadludzkie czyny w³adcom, kreuj¹c ich na
bohaterów, co mia³o wyj¹tkowo istotne znaczenie, bior¹c pod uwagê straty ponie-
sione jednoczeœnie w Wielkopolsce. Niestety nie dowiemy siê tego ze wspomnia-
nych wy¿ej Ÿróde³. Oba gwa³townie sie urywaj¹ w³aœnie w 1271 roku, o czym info-
rmuje nas wydanie (Kürbis 2010): „Kronika koñczy siê na pocz¹tku rozdzia³u 161
(r. 1271) w po³owie zdania, dwa zaœ rêkopisy (Sêdziwoja z Czech³a i Stanis³awa
Augusta) doprowadzaj¹ j¹ jeszcze do 1272 r. Dalszy ci¹g tej relacji odnajdujemy
w Roczniku kapitu³y poznañskiej, i to a¿ po rok 1273. Stan zachowania tekstu Rocz-
nika w rêkopisach, mianowicie zak³ócenia w chronologii i powo³ywanie siê na Kroni-
kê, pozwala wysun¹æ przypuszczenie, ¿e Rocznik zaprzestano pisaæ nieco wczeœniej
(miêdzy 1268 a 1271)”.
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Jak przytaczaliœmy wczeœniej w „Roczniku Ma³opolskim”, pod rokiem 1271,
oprócz obserwacji 3 s³oñc napisano „Dom w GnieŸnie odzyskany”. Nieco lepsz¹
wymowê tego faktu uzyskamy z „Kodeksu królewieckiego”: „Castrum in Gnezna
restauratur”, co w t³umaczeniu brzmi „Przywrócono zamek w GnieŸnie”. Nale¿y to
rozumieæ, ¿e w³adca Wielkopolski przeniós³ siê (musia³ siê przenieœæ) z Poznania
do Gniezna.

Nie do koñca jest jasny jeszcze jeden fakt historyczny. Choæ wed³ug aktualnych
podrêczników ksi¹¿e Boles³aw Pobo¿ny umiera dopiero w 1279, to informacje
w kronikach wydaj¹ siê tego nie potwierdzaæ. W „Roczniku Traski”, który zaraz za
informacj¹ o obserwowanych 3 s³oñcach podaje „1272. dux maioris Polonie Bolez-
laus obiit”, co przet³umaczymy „Boles³aw, ksi¹¿e (wielko)Polski umiera”. W kilku
Ÿród³ach, np. w „Roczniku Krakowskim”, informacja o œmierci Boles³awa Pobo¿-
nego pojawia siê pod rokiem 1279, obok informacji o œmierci ksiêcia krakowskie-
go, tak¿e Boles³awa (Wstydliwego). Tak naprawdê, pomiêdzy rokiem 1272
a 1279, kroniki nie podaj¹ informacji o Boles³awie Pobo¿nym, wiêc jego œmieræ
mo¿e byæ poœrednio (w wyniku odniesionych obra¿eñ) lub nawet bezpoœrednio,
konsekwencj¹ zjawisk towarzysz¹cych spadkowi meteorytów. Szczególnie w konte-
kœcie kolejnej zagadki historycznej – skoro Przemys³ II, koronowany by³ dopiero
w 1295 roku, to dlaczego autor „Kroniki Wielkopolskiej”, urywaj¹cej siê na 1271
roku (z póŸniejszymi uzupe³nieniami rok/dwa lata póŸniej), nie ukazuje dalszych
wydarzeñ do czasu owej koronacji, na wstêpie u¿ywaj¹c zwrotu „o Przemyœle dziœ
panuj¹cym królu”? Istniej¹ jeszcze dokumenty kodeksu dyplomatycznego (weryfi-
kowa³em je wyrywkowo) a tak¿e pieczêci, które s³u¿y³y do ich sygnowania. Kilka
s³ów komentarza o nich umieœci³em w „Dodatku nr 1” na koñcu artyku³u. Tak czy
inaczej szczegó³owe uporz¹dkowanie tych faktów nale¿y pozostawiæ historykom.

Z naszej perspektywy istotna jest informacja ze „Spominków Poznañskich”,
znajduj¹cych siê w Wiedniu. W jednym z zachowanych pergaminowych kodeksów
z pocz¹tku XIV wieku zapisano: „Anno domini 1274 Theutonici Poznaniam com-
burunt”, co oznacza „Roku Pañskiego 1274 Niemcy (Brandenburczycy) pal¹
Poznañ”. Z odczytanych fragmentów „Annales Lubinenses” (MPH. T. 3, s. 873)
wynika, ¿e w 1274 zosta³ poœwiêcony koœció³ w Poznaniu (prawdopodobnie po
odbudowie, po po¿arze). Nie uda³o mi siê wprawdzie dotrzeæ do Ÿród³a zawie-
raj¹cego oryginaln¹ treœæ, ale w jednym z cytatów odnalaz³em rzymski zapis roku:
MCCLXXN. Pierwotny zapis móg³ wygl¹daæ MCCLXXn i w kolejnych wyda-
niach „n” zosta³o przekszta³cone w „N” a póŸniej w „IV”. Z drugiej strony, w œwie-
tle szybkoœci przekazywania informacji w tamtych czasach, nawet jeœli nie nast¹pi³a
pomy³ka w przepisywaniu tekstu, to rozbie¿noœæ o 3 lata, jest stosunkowo niewiel-
ka. Sama nazwa „Spominki” wskazuje, ¿e odnosi siê do wspomnieñ, spisanych po
d³ugim czasie.

Wracaj¹c do „Kroniki Lechitów i Polaków” przytoczê kilka fragmentów, istot-
nych z punktu widzenia wspó³czesnych badañ archeologicznych.

Roku 1249 „Przemys³aw I odbudowa³ Zamek i Miasto Poznañ ko³o Koœcio³a Wiel-
kiego”
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Roku 1253 „przeniós³ Przemys³aw I mieszkañców bliskich Koœcio³a wiêkszego we
Szrodzie, do wsi Koœcielney za Wartê, gdzie dawniey za³o¿y³ by³ Miasto, okopami
obwarowa³ i twierdzami umocni³”.

Wczeœniej tego samego roku umiera w lutym Bogufa³ II, który w czasie swojej
10-o letniej kadencji: „zacny ten Biskup w drugim roku urzêdowania...” (czyli oko³o
1244/1245) „...Chór Koœcio³a Poznañskiego zrysowany rozebra³, i nowy z fundamen-
tu wymurowa³.”.

W roku 1259 (lub tu¿ przed) Boles³aw przeniós³ siê na mieszkanie do Poznania
(z Gniezna).

Roku 1263 zbudowano w Poznaniu Koœció³ parafialny.
Na podstawie powy¿szych fragmentów widzimy, ¿e ju¿ nawet przed po³ow¹

XIII wieku, budowle w Poznaniu by³y murowane, istnia³ miêdzy innymi Zamek
(Królewski), a ca³e miasto by³o obwarowane (otoczone murami). W owym okresie
stosowano najpewniej sposób murowania w tzw. w¹tku wendyjskim, który w XIV
wieku stopniowo by³ zastêpowany solidniejszym tzw. w¹tkiem gotyckim. Te infor-
macje s¹ niezwykle istotne, aby prawid³owo zinterpretowaæ wyniki badañ archeo-
logicznych, podczas których odkryto, ¿e w œredniowiecznym Poznaniu dosz³o do
zniszczenia murów na ogromn¹ skalê (Pawlak 2013). Pozwolê sobie zacytowaæ kil-
ka fragmentów tej pracy: „Pierwotna baszta w formie wykusza, jak wynika z danych
archeologicznych, zosta³a wzniesiona wraz z wewnêtrznym murem, po po³owie XIV w.
a nastêpnie uleg³a zniszczeniu. Ocala³y jedynie pierwotne fundamenty z fragmentem
œciany wschodniej oraz wewnêtrzny mur obronny po jej wschodniej stronie. Trudno
jednoznacznie stwierdziæ, kiedy dosz³o do zniszczeñ i co mog³o byæ ich powo-
dem. Najbli¿sze temu okresowi fakty historyczne, które mog³yby pozostawiæ w fortyfi-
kacji miasta takie œlady to: wojna domowa Grzymalitów z Na³êczami w latach
1382–1383 (Olejnik 1982: 85–86) oraz wojna z Krzy¿akami w latach 1409–1411
(Pilarczyk 1988: 79).... Ma³o prawdopodobne wydaje siê, ¿e do zburzenia wykusza
mog³o dojœæ w latach 1382–1383. Na postawienie takiej hipotezy nie pozwala
gwa³townoœæ zdarzenia (skala zniszczenia obiektu sugerowa³aby u¿ycie broni
palnej, np. bombardy)”.

Mimo sugerowanych pewnych dat, autor nie potrafi okreœliæ, kiedy dok³adnie
dosz³o do zniszczeñ i co mog³o byæ ich powodem. Nie znajduj¹c broni mog¹cej
poczyniæ takie spustoszenia, próbuje ulokowaæ wydarzenie pod koniec XIV wieku.
Poza wspomnian¹ Kronik¹ Baszka, tak¿e z innych zaœ Ÿróde³ wiemy, ¿e Poznañ ju¿
pod koniec XIII wieku otoczony by³ kompletnymi murami (Karolczak 2008). To
oznacza, ¿e daty sugerowane przez autora nale¿y przesun¹æ o oko³o 100 lat wstecz,
a tak potê¿ne zniszczenia w tym okresie mo¿na powi¹zaæ jedynie z kosmicznym
impaktem w okolicach Umultowa.

Wiedz¹c o zniszczeniach muru, zwróæmy uwagê na inne budowle. Jedn¹ z nich
jest œredniowieczny zamek królewski, zlokalizowany na górze Przemys³a. Oficjalnie
przyjmuje siê, ¿e zosta³ zbudowany w czasach panowania Przemys³a II
(1273–1296), najprawdopodobniej jednoczeœcie z wznoszonymi w latach
1275–1285 obwarowaniami miejskimi, wzmiankowanymi po raz pierwszy
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Ÿród³owo w 1297 roku (Karolczak 2008). Jak twierdzi autor, nie potrafimy te¿
dotychczas odtworzyæ poszczególnych etapów rozwojowych zamku. Wracaj¹c
znów do kroniki Baszka wiemy, ¿e Przemys³ I odbudowa³ zamek ju¿ w 1249 roku,
istnia³ on wiêc ju¿ w po³owie XIII wieku.

Wed³ug opracowania Karolczaka, badania przy budynku dawnej kuchni od
strony dziedziñca zamkowego, tylko w po³udniowej czêœci dostarczy³y wartoœcio-
wych informacji, natomiast pó³nocne nie nadawa³y siê pod wzglêdem technicznym
(jako, ¿e jezioro Umultowskie znajduje siê na pó³noc od Poznania, to w³aœnie z tej
strony dotar³o uderzenie). Nie wiadomo tak¿e, gdzie by³ zlokalizowany g³ówny
budynek mieszkalny ksiêcia Przemys³a II, jak pisze autor: „Je¿eli za³o¿ymy, ¿e budy-
nek ten znajdowa³ siê po stronie pó³nocnej obecnego obwodu, to przyj¹æ te¿ musimy, ¿e
przed po³ow¹ XV wieku (co jest mo¿liwe) uleg³ on bli¿ej nieokreœlonej katastrofie
budowlanej i zosta³ wymieniony przez kolejn¹ budowlê w okresie panowania nastê-
pców W³adys³awa Jagie³³y”. W czasie badañ na obszarze podzamcza, próbowano
tak¿e okreœliæ przebieg XIII wiecznych murów obronnych, jednak jak ponownie
zauwa¿y³ Karolczak „Pozosta³oœci tego muru zachowa³y siê wy³¹cznie w postaci
destruktu, niepozwalaj¹cego na jego dok³adne zwymiarowanie, a tym samym uchwy-
cenie jego w³aœciwych parametrów”. Dodatkowo w opisie badañ archeologicznych
odnajdujemy informacjê, ¿e na odcinku pó³nocno-wschodnim muru obwodowego
zamku: „na g³êbokoœci 4,0 m poni¿ej terenu znajdowa³a siê warstwa rozdrobnio-
nego gruzu ceglanego z wspó³wystêpuj¹cymi w niej zbutwia³ymi (w opisie – nadpa-
lonymi) fragmentami drewna (brzozy) oraz fragmentami ceramiki naczyniowej,
datowanej wówczas na XIV wiek”. U¿yte okreœlenia „destrukt” czy „rozdrobniony
gruz ceglany” przybli¿aj¹ nam skalê zniszczeñ, o której wczeœniej pisaliœmy w kon-
tekœcie drugiej publikacji (Pawlak 2013).

Inny autor (Ratajczak 2008) dodaje, ¿e nie jest znana ani dok³adna data, ani
przyczyna przerwy i zmiany stylu architektonicznego: „Móg³ on powstaæ zarówno
pod koniec XIII wieku z inicjatywy Przemys³a II, jak i w XIV stuleciu z inicjatywy
kolejnych w³adców Polski, na przyk³ad Wac³awa II b¹dŸ £okietka. Trzeba przy tym
uwzglêdniæ fakt nieukoñczenia zamku w pierwszym etapie budowy, na co wskazuje
zmiana w¹tku muru pó³nocno-zachodniego z wendyjskiego na gotycki. Nie wiadomo
po jak d³ugiej i czym spowodowanej przerwie wznowiono prace, choæ kontynu-
owa³ je z pewnoœci¹ inny warsztat.”.

Na t¹ chwilê nie odnalaz³em danych na temat wyników badañ archeologicznych
Ratusza, o którym napisano (Ÿród³o: www.poznan.pl): „Swoimi pocz¹tkami siêga
niew¹tpliwie drugiej po³owy XIII wieku, ale pierwsza wzmianka na jego temat pocho-
dzi dopiero z 1310 roku. Z tego te¿ mniej wiêcej czasu s¹ gotyckie piwnice, na sklepie-
niu których zachowa³ siê zwornik, ozdobiony herbem panuj¹cych w Polsce w latach
1300–1306 czeskich Przemyœlidów.”.

Bêd¹c na Rynku Starego Miasta, przy kamienicy Stary Rynek 48 czytamy
(Ÿród³o: wikipedia): „Na ty³ach kamienicy archeolodzy odkryli resztki murowanej
budowli wie¿owej z prze³omu XIII i XIV wieku, przypominaj¹ca ówczesne domy
kupieckie Europy Zachodniej. Jest to najstarszy znany murowany budynek lewobrze¿-
nego miasta po lokacji.”.
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Na pytanie o powód zniszczeñ na tak¹ skalê, które wyst¹pi³y pod koniec XIII
wieku, odpowiedŸ mo¿e byæ tylko jedna – deszcz meteorytów Morasko, a w szcze-
gólnoœci impakt w pobli¿u dzisiejszego Umultowa. Fala uderzeniowa, która dotar-
³a do rozwijaj¹cego siê miasta, mia³a z pewnoœci¹ si³ê wystarczaj¹c¹ do powalenia
lasu w promieniu kilku kilometrów, co mog³o byæ g³ówn¹ przyczyn¹ opisanych
zniszczeñ. Dodatkowo zapewne wyst¹pi³ wstrz¹s sejsmiczny wywo³any impaktem
i eksplozj¹, który powiêkszy³ rozmiar destrukcji. Aby unikn¹æ potencjalnych spe-
kulacji na temat wp³ywu zjawiska na inne miejscowoœci, rozwa¿ania na ten temat
zostan¹ przedstawione, bardziej jako ciekawostka, w „Dodatku nr 1”.

Podsumowania i wnioski

Zdajê sobie sprawê, ¿e moja praca nie wyczerpuje tematu i ¿e nie uda³o mi siê zwe-
ryfikowaæ wszystkich Ÿróde³ historycznych. Coraz wiêcej z nich jest ju¿ publicznie
dostêpnych i zapewne dalsze analizy i poszukiwania pozwol¹ skuteczniej odtwo-
rzyæ chronologiê zdarzeñ tamtej epoki. Warto by by³o zbadaæ dzieje wszystkich
okolicznych miejscowoœci, zarówno istniej¹cych do dziœ, jak równie¿ tych, które
w ci¹gu wieków zniknê³y trwale z map. Nie mogliœmy tego zrobiæ w ramach ninie-
jszego opracowania, poniewa¿ jego g³ównym celem by³o przekrojowe omówienie
badañ i odkryæ zwi¹zanych z meteorytem Morasko, dziêki którym moglibyœmy jak
najdok³adniej okreœliæ przybli¿on¹ datê jego spadku.

Datowanie kilku próbek z dna krateru oraz tzw. paleogleby wokó³ najwiêkszego
zag³êbienia, jak równie¿ sprawdzanie wieku metod¹ termoluminescencyjn¹, wska-
zywa³o na wiek nie starszy ni¿ oko³o 5000 lat. Badania te, jakkolwiek wa¿ne z pun-
ktu widzenia dowodów wskazuj¹cych na impaktow¹ genezê zag³êbieñ, jak zosta³o
pokazane, mog¹ nie okreœlaæ prawid³owej daty spadku. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
próbki, które zosta³y wtedy pobrane, pochodzi³y z warstw zawieraj¹cych osady
sprzed impaktu (co wynika z dokumentacji fotograficznej, gdzie dok³adnie pokaza-
no miejsca pobrania materia³u z rdzenia), a to istotnie wp³ynê³o na otrzymanie tak
bardzo postarzonego wyniku.

Datowania 14C wykonane w pierwszym etapie badañ by³y znacznie cenniejsze,
poniewa¿ próbki pochodzi³y z g³êbokich osadów, zgromadzonych krótko po
powstaniu zag³êbieñ. W tym wypadku otrzymany wiek, wynosz¹cy oko³o 700 lat,
potwierdza ca³kowita mi¹¿szoœæ torfów (uwzglêdniaj¹c ich przeciêtny roczny przy-
rost). Odrobinê starszy wiek otrzymano równie¿ podczas datowania metod¹ 14C
materii organicznej wokó³ wêgielków drzewnych, znalezionych w spieku otacza-
j¹cym jeden z okazów. Materia i wêgielki musia³y siê oczywiœcie znajdowaæ w gle-
bie przed spadkiem. Jeszcze innym potwierdzeniem spadku w ostatnim tysi¹cleciu
jest od³amek meteorytu odnaleziony w pozosta³oœci pnia drzewa – modrzewia pol-
skiego. Trwa³oœæ takiego drewna w zale¿noœci od warunków wynosi od 500 do
1800 lat. Stan deprecjacji odnalezionego pnia sugeruje, ¿e nie mo¿e on byæ starszy
ni¿ kilkaset lat. Dalszym czynnikiem, wskazuj¹cym wyst¹pienie spadku meteory-
tów w tym okresie, jest zwiêkszone wystêpowanie sferulek magnetycznych w osa-
dach sprzed oko³o 700 lat.
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Z kronik cysterskich z klasztoru w Bierzwiku wiemy, ¿e na pocz¹tku XIV wieku
na obszarze Wielkopolski obserwowano bolid, który spowodowa³ zniszczenia,
a nawet wypali³ ziemiê. Po uwzglêdnieniu sposobu zapisu w „Roczniku Ko³bac-
kim”, pad³o podejrzenie, ¿e zakonnik pod rokiem 1301 napisa³ o przesz³ych wyda-
rzeniach. Wskaza³ przy tym orientacyjne miejsce i czas: Vredberch (Strzelce Kraje-
ñskie), podczas uroczystoœci czczonych ludzkich dusz (opis pasuj¹cy do rzymskich
Parentalii, obchodzonych pomiêdzy 13 a 21 lutego). Wkrótce potwierdzi³a to
weryfikacja innych Ÿróde³ historycznych, doprowadzaj¹c do relacji o 3 jednoczes-
nych s³oñcach, które pojawi³y siê rankiem 14 lutego 1271 roku. Dalsza analiza
wykaza³a, ¿e wiele miast i zamków Nowej Marchii zosta³o w 1271 roku spalonych
i zrównanych z ziemi¹, co przypisano ksiêciowi Boles³awowi Pobo¿nemu, w 1272
roku podobne zas³ugi tj spalenie gwa³townym ogniem i zdobycie zamku w Strzel-
cach Krajeñskich, w dodatku bez „narzêdzi”, wi¹zano z osob¹ m³odego, piêtnasto-
letniego ksiêcia Przemys³a II. Prawdopodobnie nie mniejsze zniszczenia dotknê³y
Poznañ, mimo i¿ g³ówne uderzenie nast¹pi³o w odleg³oœci oko³o 7,5 km. Œlady tej
katastrofy odnajdujemy w kronikach miêdzy innymi w postaci informacji o spale-
niu Poznania oko³o 1274 roku (przypisywane Brandenburczykom). Jeszcze bar-
dziej wymowne jest urwanie w po³owie zdania w 1271 roku „Kroniki Wielkopol-
skiej” i „Roczników kapitu³y poznañskiej” czy koniecznoœæ przywrócenia siedziby
ksiêcia w GnieŸnie (po 12 latach rz¹dów z Poznania). Wspó³czesne badania arche-
ologiczne murów miejskich Poznania i zamku na Górze Przemys³a pokazuj¹, ¿e
nied³ugo po wybudowaniu (wed³ug kroniki Baszka oko³o 1253 roku istnia³ ju¿
zamek a miasto by³o obwarowane) zosta³y potê¿nie zrujnowane. Wed³ug badaczy
skala zniszczeñ by³a tak ogromna, ¿e trudno j¹ porównaæ do si³y jakiejkolwiek bro-
ni nawet z póŸniejszego okresu. W wielu miejscach pozosta³ jedynie destrukt ce-
glany.

Myœlê, ¿e w œwietle powy¿szych argumentów oraz bardzo precyzyjnego podania
w kronikach daty obserwacji zjawiska, jest niemal pewne, ¿e deszcz meteorytów
zwanych Morasko wyst¹pi³ o poranku w dniu 14 lutego 1271 roku.
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Dodatek nr 1

W g³ównej czêœci artyku³u skupi³em siê na przedstawieniu faktów prowadz¹cych
do okreœlenia dok³adnej daty spadku. Jako uzupe³nienie, pozwalaj¹ce na indywidu-
aln¹ interpretacjê i byæ mo¿e rozwiniêcie w przysz³ych opracowaniach, przybli¿ê
jeszcze kilka tematów, które zdaj¹ siê byæ pochodne zjawiska, które wyst¹pi³o pod
koniec XIII wieku w Wielkopolsce. Na pocz¹tek kilka s³ów na temat kilku miejs-
cowoœci, w których historii, nazwie lub legendach utrwali³y siê œlady wydarzeñ
sprzed blisko 750 lat.

Radojewo

Choæ wieœ, wspomniana jest w dokumencie fundacyjnym klasztoru cysterek
w Owiñskach, wydanym przez Przemys³a I w 1252 roku (Ÿród³o: wikipedia),
a obecnie znajduje siê zaledwie oko³o 2,5 km na pó³noc od jeziora Umultowskie-
go, to jej lokalizacja, topografia terenu oraz kszta³t pó³nocno-wschodniego, potê¿-
nego wa³u krateru wskazuj¹, ¿e prawdopodobnie nie zosta³a znaczniej dotkniêta
skutkami katastrofy. Istnieje jednak legenda, zapisana w latach 60-tych ubieg³ego
wieku przez Tadeusza Piszczka, o Jagnie i pasterzu Janku, którzy zamienili siê
w kamienie.

Oborniki Wielkopolskie

W opisie historii Obornik Wielkopolskich (Ÿród³o: www.oborniki.pl) znajdziemy
nastêpuj¹cy opis: „przypuszcza siê, ¿e miasto za³o¿ono przed rokiem 1272. Zazwyczaj
klasztory zak³adane by³y w tym samym czasie, lub te¿ zaraz po otrzymaniu praw miej-
skich. Za³o¿ony klasztor d³ugi czas sta³ opuszczony, ale Franciszkanie powrócili do
Obornik oko³o roku 1292”. Oborniki Wlkp. znajduj¹ siê oko³o 10 km NE w sto-
sunku do trasy bolidu wyznaczonej na podstawie nowych faktów. Wiemy tak¿e, ¿e
w pobli¿u tej miejscowoœci znaleziono przynajmniej 2 meteoryty z opisywanego
deszczu, a tak¿e o liczniejszym wystêpowaniu sferulek magnetycznych (Stankowski
2009). Mieszkañcy, o ile prze¿yli efekty towarzysz¹ce spadkowi bolidu, to najpra-
wdopodobniej opuœcili miejsce, które uznali za przeklête i/lub niebezpieczne.

Radzim (województwo wielkopolskie)

Ta œredniowieczna wieœ, podobnie jak Oborniki, znajdowa³a siê „na drodze” boli-
du. Na podstawie dawnych kronik dowiadujemy siê (Ÿród³o: wikipedia): „Ju¿
w po³owie XIII w., na po³o¿onej tu¿ przy Radzimiu wyspie wybudowano rezydencjê
kasztelañsk¹.... W po³owie XIV w. kasztelania upada, a od XVI w. wieœ siê systematy-
cznie wyludnia…”. W innej pracy (Wêdzki 2008) czytamy, ¿e jeszcze w po³owie
XIII wieku, kasztelania dobrze siê rozwija³a, ale podobnie jak inne grody w okoli-
cy, ju¿ pod koniec tego samego stulecia traci na znaczeniu. Ciekawy wydaje siê
komentarz autora odnosz¹cy siê do ca³ego regionu: „Badania dowiod³y, ¿e w XIV
i XV w. nast¹pi³o nasilenie lokowania miast... Interesuj¹cym spostrze¿eniem odnoœnie
do lokalizacji oœrodków miejskich w rejonie Murowanej Goœliny jest ich koncentracja
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na ziemiach le¿¹cych na prawym brzegu Warty. Miêdzy Poznaniem a Obornikami na
lewym brzegu nie próbowano za³o¿yæ ¿adnego miasta.”.

Swarzędz

Pierwszy raz nazwa osady wiejskiej pojawi³a siê w Ÿród³ach pisanych w 1366 roku
i wymawiana by³a Swanrancz (Ÿród³o: www.swarzedzki.pl). Jak podaje ten sam
portal: „Pochodzenie nazwy Swarzêdz nie zosta³o dotychczas ostatecznie rozstrzygniête:
najbardziej prawdopodobne wydaje siê pochodzenie nazwy miasta od Swaro¿yca
(Swaroga) boga s³oñca, nieba i ognia (czczonego przez dawnych S³owian), choæ
pojawia³y siê tak¿e hipotezy o pochodzenia nazwy od gwarowego s³owa ‘swarzêdziæ’,
czyli k³óciæ, przekomarzaæ siê, ‘swarzyæ’.”. Miejscowoœæ znajduje siê w odleg³oœci
oko³o 12,5 km od jeziora Umultowskiego, wiêc nazwa w odniesieniu do wskazane-
go bóstwa, w pe³ni mo¿e odzwierciedlaæ obserwacjê niecodziennego zjawiska.

Czerwonak

Zdecydowanie bli¿ej, bo zaledwie oko³o 3 km, znajduje siê wieœ Czerwonak. Jak
czytamy w ksi¹¿ce wydanej w zwi¹zku z obchodami 600-lecia (Rezler 2011):
„Geneza nazwy Czerwonak do dziœ nie jest ostatecznie wyjaœniona. Pocz¹tkowo by³ to
Czerwony M³yn, co byæ mo¿e mia³o zwi¹zek z m³ynem zbudowanym z czerwonej
ceg³y, który mia³ siê znajdowaæ w dolinie Warty. Inna opowieœæ g³osi, ¿e nazwa ta
pochodzi od krwi, która zabarwia³a ziemiê podczas walk toczonych tu przez miejscowe
plemiona. Pojawia siê te¿ sugestia, ¿e czerwieñ ta ³¹czy siê z kolorem miejscowych
piasków i gliny. Bardziej prawdopodobne wydaje siê jednak skojarzenie z hodowl¹
czerwca polskiego (Porphyrophora polonica), prowadzon¹ przez siostry cysterki
z Owiñsk na stokach Góry Dziewiczej. Ze zbieranych w czerwcu czerwonych larw tego
owada uzyskiwano niezwykle wówczas cenny czerwony barwnik zwany karmazynem.
Pierwszy raz Czerwonak wzmiankowany by³ w 1411 roku jako Czirwony Mlin (pro-
wadzony przez Wawrzyñca m³ynarza), nale¿¹cy do kapitu³y poznañskiej.”. Z cytowa-
nych Ÿróde³ nie wiemy czy na tym terenie istnia³a wczeœniej inna wieœ, ale uwzglêd-
niaj¹c informacje o stanowiskach archeologicznych w gminie (Ÿród³o: www.czer-
wonak.pl), wiemy, ¿e najliczniej by³y one reprezentowane przez osadnictwo z okre-
su œredniowiecza. Zajmowane by³y wtedy w szczególnoœci rejony w pobli¿u dolin
rzecznych.

Oprócz tego, ¿e obszar móg³ byæ nara¿ony na emisjê ciepln¹ powoduj¹c¹ spala-
nie, dodatkowo w tym kierunku wyst¹pi³ g³ówny opad ¿elaznych drobin py³u
meteorytowego, wiêc najbardziej prawdopodobne bêdzie zaczerpniêcie nazwy mie-
jscowoœci w³aœnie od koloru gleby.

Morasko

Tej czêœci Poznania nie trzeba tutaj przedstawiaæ. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e sama
wieœ znana jest dopiero od 1388 roku (Ÿród³o: wikipedia). Wczeœniej prawdopodo-
bnie istnia³a tutaj osada na prze³omie X i XI wieku, ale nie posiadamy obecnie
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o niej ¿adnych informacji. Wieœ pierwotnie znana by³a pod nazw¹ Morawsko, co
nietrudno skojarzyæ z morowym powietrzem, jakie zagoœci³o w okolicy oko³o
100 lat wczeœniej.

Naramowice i Umultowo

Szukaj¹c informacji na temat Naramowic, dowiemy siê, ¿e wieœ powsta³a w drugiej
po³owie XIV wieku, a zatem ju¿ po katastrofie (Ÿród³o: www.tunaramowice.pl):
„4 stycznia 1366 roku, w pewien zimny, styczniowy poranek, rycerz Naram de Nara-
movicze, czyli Naram z Naramowic, nie spodziewa³ siê, ¿e podpisuj¹c siê pod w³aœci-
wie ma³o istotnym dokumentem, przejdzie do historii, bo bêdzie to pierwsza wzmian-
ka o Naramowicach. Sam dokument zupe³nie nie dotyczy³ Naramowic. By³o to oœwia-
dczenie, wydane przez kasztelana poznañskiego Wierzbiêtê z Paniewic, potwier-
dzaj¹ce, i¿ biskup Jan zakupi³ m³yn od w³aœciciela Swarzêdza. Naram z Naramowic
zosta³ wezwany, mo¿e jako cz³onek rodziny lub znajomy którejœ ze stron, aby poœwiad-
czyæ kupno tego m³yna.”.

O Umultowie posiadamy jedynie dane z ostatniego stulecia, mimo i¿ pocz¹tki
osadnictwa na tym terenie siêgaj¹ XI wieku.

Z ksiêgi pami¹tkowej Poznania (Zaleski 1929) dowiadujemy siê, ¿e w czasie
lokacji miasta do³¹czono nastêpuj¹ce wsie: „Rataje, Piotrowo, ¯egrze, Staro³êkê,
Minikowo, Spytków, oboje Wierzbiêcic, Je¿yce, Pêc³aw, Niestachów, Pi¹tków, Szy-
d³ów, oboje Winiar, wieœ Boguty i wieœ Unolfa”. Jak dalej zauwa¿y³ autor: „Niektóre
z wsi tych obecnie nie istniej¹ wzglêdnie nazwy ich s¹ nieznane; prawdopodobnie
rozumieæ nale¿y osiedla nastêpuj¹ce: Rataje, Piotrowo, ¯egrze, Staro³êkê, Minikowo,
Dêbiec, Górn¹ i Doln¹ Wildê, Je¿yce, Kondorf, So³acz (nazwa So³acz pierwotnie stoso-
wana dla m³yna zast¹pi³a dawn¹ Niestachów), Pi¹tkowo, Szyd³ów (na terytorium
obecnych Winiar), Winiary, Bonin, Umultowo, wieœ Boguty le¿a³a w okolicy
Naramowic.”.

Nie odnalaz³em Ÿród³a odpowiadaj¹cego na pytanie, sk¹d autor posiada³ infor-
macjê o dawnym po³o¿eniu wsi Boguty, ale stwierdzenie jest zdecydowane. Wia-
domo, ¿e obecnie przypisuje siê jej historiê do znacznie m³odszej wsi: Bogucin. Jak
dowiadujemy siê na jednym z portali (Ÿród³o: bogucin.swarzedz.pl) pierwotnie ta
znacznie m³odsza, bo z 1720 roku m³yñska osada nazywa³a siê Hammer, a zatem
b³êdnie doszukuje siê ci¹g³oœci historycznej wsi zlokalizowanych po ró¿nych stro-
nach Warty.

Herby i pieczęci

Upamiêtnieniem obserwacji spadaj¹cych gwiazd (kilku s³oñc), mo¿e byæ tak¿e
heraldyka okolicznych miejscowoœci, co by³o ju¿ przedmiotem innej publikacji
(Czajka 2010). Wspomniane w kronikach 3 s³oñca odnajdujemy w herbach ziem
Wielkopolski i terenów dawnej Nowej Marchii, w tym w przytoczonych przez
autora herbach Lipian, Torzymia czy Lubrzy. Dodatkowo bêdzie to jeszcze miêdzy
innymi Ostrzeszów, Raszków, Rogowo, Cz³opa, Gr¹bkowo czy z nawet 4 gwiazda-
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mi Goleniów. Kilka przyk³adów przedstawiono na rysunku (fig. 6). Wiele miejsco-
woœci posiada herb z 2 lub tylko 1 gwiazd¹, czasem w kombinacji z ksiê¿ycami (np.
Poznañ, Kostrzyñ). Nie wiadomo ile z nich rzeczywiœcie stanowi wspomnienie nie-
codziennej obserwacji, ale gdybyœmy próbowali je tutaj wszystkie wymieniæ, lista
by³aby doœæ d³uga.

Symbolikê wydarzenia i jego postrzeganie w II po³owie XIII wieku zauwa¿ymy
tak¿e w zmianach pieczêci ksi¹¿êcych. Ogromnym problemem jest ustalenie lat,
w jakich powstawa³y nowe wzory. Aktualnie g³ównym wyznacznikiem w tej kwe-
stii s¹ daty, jakie pojawiaj¹ siê w pieczêtowanych nimi dokumentach. Jak wiemy
pisma, które ju¿ zawiera³y przesz³e fakty, czêsto by³y powtórnie znakowane przez
nastêpców, aby potwierdziæ wczeœniejsze zapisy. Z drugiej strony u¿ywano te¿ pie-
czêci poprzedników. Robi³ tak w³aœnie Przemys³ II, korzystaj¹c ze stempli zmar-
³ego ojca (a mo¿e i wuja, który wed³ug Rocznika Traski zmarl ju¿ w 1272 roku).
Dochodzi³o tak¿e do fa³szerstw, o czym œwiadczy np. jeden z dokumentów Prze-
mys³a II uniewa¿niaj¹cy wczeœniejsze pisma. Niektóre pieczêci zachowa³y siê frag-
mentarycznie lub odnajdywano je osobno i póŸniej próbowano dopasowywaæ do
pergaminów. To wszystko sprawia, ¿e na daty pism musimy patrzeæ z bardzo
du¿ym dystansem a tym samym g³ównie polegaæ na rocznikach.

W kontekœcie niniejszego opracowania warto pokazaæ œlad deszczu meteorytów
z 14 lutego 1271, odwzorowany w sygnaturach w³adców dzielnic Polski z tego
okresu.
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Fig. 6. Wybrane herby z symbolami astronomicznymi: Torzym, Lipiany, Rogowo, Ostrzeszów (współcześ-
nie posiada 3 gwiazdy), Człopa, Goleniów (źródło: www.ngw.nl).



U Henryka V (Brzuchatego) Ksiêcia Œl¹skiego i pana Legnicy w pieczêci z 1289
roku do wczeœniejszej wersji, obok postaci stoj¹cej pomiêdzy wie¿ami, zosta³y
dodane 4 gwiazdy.

Relacjê o 3 jednoczesnych s³oñcach (po wschodzie s³oñca) jeszcze wierniej
odwzorowuje jedna z pieczêci Boles³awa Pobo¿nego. Choæ uwa¿a siê, ¿e mo¿e ona
pochodziæ z 1252 (zosta³a u¿yta do autoryzacji tylko jednego dokumentu wymie-
niaj¹cego w treœci t¹ datê), to wiedz¹c, na podstawie informacji z kronik, ¿e zjawi-
sko wyst¹pi³o w 1271 roku, to wzór musia³ powstaæ po tej dacie, prawdopodobnie
w latach 1271–1272.

Jak wiemy z ró¿nych Ÿróde³, meteory nie zawsze porównywane s¹ do krótko-
trwa³ych komet, ksiê¿yców czy s³oñc. Szczególnie w dawniejszych kronikach doœæ
czêsto uto¿samiano je z lataj¹cymi wê¿ami czy smokami ziej¹cymi ogniem. Taki
opis spotkaæ mo¿emy nawet w danych z XVIII-ego wieku (Pokrzywnicki 1960):
„Rok 1728. Dnia 18 wrzeœnia ukaza³ siê ‘Lataj¹cy smok’ w Kamieñcu na Podolu.
Wyrzuci³ z siebie p³omienie, a kiedy siê rozpad³, wyda³ silny odg³os”.

Byæ mo¿e nie przypadkowo wizerunek smoka pojawia siê w pieczêciach
Boles³awa Pobo¿nego i Przemys³a II. Na pierwszej przedstawiona jest walka ksiêcia
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Fig. 7. Zmiany pieczęci Henryka V Brzuchatego (Stronczyński 1888).

Fig. 8. Zmiany pieczęci Bolesława Pobożnego (Stronczyński 1888), (KDW, T. 4, Tablice z pieczęciami
1881).



(Boles³awa) z potworem, zbli¿aj¹cym siê do murów miasta (fig. 9). Na drugiej zaœ
(fig. 10) widzimy, ¿e po zmianie wzoru stempla, ksi¹¿ê Przemys³ II, stoi w obronie
miasta, na pokonanym smoku, a dodatkowo na tarczy z or³em pojawia siê korona,
symbolizuj¹ca jego aspiracje do tronu (byæ mo¿e istnieje tutaj zwi¹zek ze s³owami
z „Kroniki Wielkopolskiej”: „o Przemyœle dziœ panuj¹cym królu”). Czy tak by³o
w rzeczywistoœci? Mo¿liwe, ¿e nigdy siê nie dowiemy. Na pewno konieczne s¹ dal-
sze analizy.
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Fig. 9. Pieczęć Bolesława Pobożnego walczącego ze smokiem, pod ręką Opatrzności Bożej (Stronczyń-
ski 1888).

Fig. 10. Zmiany pieczęci Przemysła II (Stronczyński 1888).


