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O badaniach kosmicznej materii
w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu
On the cosmic matter researches in the nineteenth century Wrocław

Abstract: Activity of professors Brandes and Boguslawski, with great students and astronomy
amateurs engagement caused that in the mid-nineteenth century Wroc³aw became an important
meteor observation center. In Wroc³aw, the following meteorites were also investigeted:
Grüneberg, Braunau, Seeläsgen and Gnadenfrei. As a result, the Mineralogical Museum – as the
only one in Poland – posesses fragments of these meteorites.
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Poznawanie natury meteorów

W roku 1811 król pruski Fryderyk Wilhelm III wyda³ edykt o utworzeniu Uniwe-
rsytetu Wroc³awskiego. Do Wroc³awia, do nowej uczelni, zjecha³o wtedy wielu
profesorów, a wœród nich matematyk Heinrich Wilhelm Brandes (1777–1834),
który dodatkowo zajmowa³ siê astronomi¹, fizyk¹ i meteorologi¹.

Jego przygoda z badaniami materii kosmicznej rozpoczê³a siê jeszcze w Getyn-
dze, gdy by³ studentem Georga Christopha Lichtenberga (1742–1799). W roku
1798 ze swoim koleg¹ Johannem Friedrichem Benzenbergiem (1777–1846) mieli
wyznaczyæ wysokoœci i prêdkoœci meteorów na podstawie obserwacji ich po³o¿enia
na niebie wykonanych równoczeœnie z dwóch ró¿nych punktów na Ziemi. Otrzy-
mane wyniki mia³y rozstrzygn¹æ, czy meteory s¹ pochodzenia atmosferycznego,
czy te¿ pochodz¹ z przestrzeni kosmicznej. Obserwacje prowadzili ka¿dy w swoim
punkcie obserwacyjnym; najpierw z punktów odleg³ych o 8,8 km miêdzy miejsco-
woœciami Ellershausen i Clausberg, a nastêpnie zwiêkszyli odleg³oœæ do 15,6 km
(Clausberg–Sesebühl). Z ponad dwustu meteorów zaobserwowanych od 11 wrzeœ-
nia do 4 listopada, tylko 22 zaobserwowali obydwaj, czyli ich obserwacje
mo¿na by³o uznaæ za równoczesne. St¹d mogli wyliczyæ wysokoœci meteorów
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(25,9–170,2 km) oraz ich prêdkoœci (29–44 km/s). Otrzymane wartoœci prêdkoœci
oraz wysokoœci jednoznacznie wskazywa³y, ¿e meteory pochodz¹ spoza atmosfery
ziemskiej (Benzenberg, Brandes 1800).

Oni te¿ jako pierwsi obserwowali meteory z roju, który potem otrzyma³ nazwê
Orionidy. W nocy z 14 na 15 paŸdziernika 1798 roku Brandes w Sesebühl zaobse-
rwowa³ 123, a Benzenberg w Clausberg 33 meteory.

6 grudnia 1798 roku po zmierzchu w Getyndze zdarzy³o siê, ¿e Brandes w ci¹gu
czterech godzin obserwacji zlicza³ po 100 meteorów na godzinê. Potem aktywnoœæ
roju drastycznie spad³a. Oszacowa³ on wielkoœæ roju nastêpuj¹co: skoro na niewiel-
kim fragmencie nieba widzia³ ko³o 100 meteorów, to na ca³ym niebosk³onie
móg³by zobaczyæ oko³o 1000. Po latach okaza³o siê, ¿e obserwowany przez niego
rój zwi¹zany jest z komet¹ Bieli, która po rozpadzie da³a wiele spektakularnych
deszczy meteorów.

We Wroc³awiu Brandes, kieruj¹c siê doœwiadczeniem z czasów studenckich,
zorganizowa³ amatorsk¹ sieæ obserwacji meteorów. W 1823 roku od kwietnia do
paŸdziernika wraz ze studentami powtórzy³ na wiêksz¹ skalê równoczesne obserwa-
cje meteorów z odleg³ych punktów sieci rozmieszczonej wokó³ Wroc³awia. Wyko-
nano wtedy 1800 obserwacji, w których zanotowano 63 przypadki równoczesnych
obserwacji tego samego meteoru z dwóch odleg³ych punktów. Z nich mo¿na by³o
wyznaczyæ wysokoœci pocz¹tku i koñca œwiecenia dla 36 meteorów. Œrednie wyso-
koœci pocz¹tku i koñca œwiecenia wynosi³y: 99,7±58,4 km i 78,4±37,8 km. Warto-
œci te s¹ zgodne ze wspó³czesnymi oszacowaniami, natomiast b³êdy wyznaczenia s¹
obecnie znacznie mniejsze. Prêdkoœci, z jak¹ meteory wchodzi³y w atmosferê
Ziemi, znajdowa³y siê w przedziale 29–58 km/s i to by³ bardzo silny argument za
ich pozaziemskim, kosmicznym pochodzeniem. Przy okazji Brandes by³ o krok od
odkrycia roju Perseid. Podczas obserwacji 8 sierpnia 1823 roku odnotowa³ 65
meteorów w ci¹gu dwóch godzin, 10 sierpnia w tym samym czasie zaobserwowa³
ju¿ 150 meteorów. W przysz³oœci pozwoli³o to odkryæ okresowoœæ tego sierpnio-
wego roju.

Podczas pracy we Wroc³awiu Brandes opublikowa³ dwie prace poœwiêcone war-
koczom kometarnym: Ein Beitrag zur Theorie der Kometenschweife (1812) i Über
die wahre Gestalt des Schweifes des groâen Kometen von 1811 (1816).

By³ te¿ popularyzatorem fizyki i astronomii i napisa³ kilka ksi¹¿ek przeznaczo-
nych dla mi³oœników: Die vornehmste Lehren der Astronomie in Briefen an eine Fre-
undin dargestellt (Bd. 1–4, 1811–1816), Unterhaltungen für Freunde der Physik
und Astronomie (Bd. 1–2, 1825–1826) oraz Aufsätze über Astronomie und Physik
(1835) wydana dopiero po jego œmierci.

Pod koniec roku 1826 przyby³ do Wroc³awia Ernst Florens Friedrich Chladni
(1756–1827), badacz pochodzenia meteorytów i ich kolekcjoner. Z inicjatywy
Henrika Steffensa (1773–1845) zosta³ przyjêty przez profesorów uniwersytetu oraz
przedstawicieli œrodowisk kulturalnych i urzêdniczych. Chladni planowa³ pozostaæ
we Wroc³awiu do po³owy kwietnia, ale zmar³ nagle w nocy z 3 na 4 kwietnia 1827
roku. Zosta³ pochowany we Wroc³awiu na Cmentarzu Wielkim. Niestety zarówno
grób, jak i sam cmentarz nie zachowa³y siê do naszych czasów (Bia³a 2011).
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Mo¿na ¿a³owaæ, ¿e we Wroc³awiu nie pozosta³a kolekcja meteorytów Chladnie-
go sk³adaj¹ca siê z 42 okazów. W kolekcji by³o: 31 meteorytów kamiennych (25
chondrytów zwyczajnych, 1 chondryt wêglisty, 5 achondrytów), 2 ¿elazno-ka-
mienne i 9 ¿elaznych (6 oktaedrytów, 1 ataksyt i 2 anomalne) (Chladni 1825).
By³a to wówczas najwiêksza prywatna kolekcja meteorytów. Chladni zapisa³ j¹
w spadku Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Do takiego zapisu namówi³ go
Christian Samuel Weiss (1780–1856), znanym mineralog, wspó³pracownik Marti-
na Heinricha Klaprotha (1743–1817), uczonego który wykona³ jedne z pier-
wszych analiz chemicznych meteorytów. Weiss zosta³ potem kuratorem zbioru
mineralogicznego, dzisiaj znajduj¹cego siê w Muzeum Historii Naturalnej w Berli-
nie. Wspó³czeœnie w berliñskim muzeum znajduje siê 35 z 42 meteorytów z kole-
kcji Chladniego wraz z etykietami w³asnorêcznie sporz¹dzonymi przez niego.

Po wyjeŸdzie w roku 1826 profesora Brandesa do Lipska, we Wroc³awiu obser-
wacje meteorów kontynuowa³ Palm Heinrich Ludwig Pruss von Boguslawski
(1789–1851), od 1831 roku pracownik Obserwatorium Astronomicznego. Jego
przodkowie pochodzili z polskiej szlachty, lecz po przeniesieniu siê na Œl¹sk ulegli
germanizacji. Formalnie Boguslawski nie mia³ wykszta³cenia astronomicznego –
wczeœniej by³ oficerem, a nastêpnie urzêdnikiem rolnym – ale jeszcze jako uczeñ,
w Magdeburgu obserwowa³ kometê w 1807 roku i obliczy³ efemerydê odkrytej
w 1802 roku planetoidy Pallas. Nauczyciele pos³ali jego efemerydê do Johanna
Elerta Bodego (1747–1826) i tak zaczê³a znajomoœæ Boguslawskiego z tym wybit-
nym astronomem. Dziêki osobistym i korespondencyjnym kontaktom z wielkimi
astronomami niemieckimi tamtych czasów, takimi jak Bode, Friedrich Wilhelm
Bessel (1784–1846) i Johann Franz Encke (1791–1865), Boguslawski uczestniczy³
w kilku wa¿nych programach obserwacyjnych.

Sam wykona³ jedn¹ z 24 kart atlasu nieba Berliñskiej Akademii Nauk wraz
z katalogiem 1304 gwiazd. Dodatkowym efektem jego pracy nad kart¹ atlasu,
wymagaj¹cej precyzyjnych pomiarów po³o¿eñ gwiazd na niebie, by³o skonstruowa-
nie prostego mikrometru ró¿nicowego. W 1833 roku na XI ZjeŸdzie Niemieckich
Przyrodników i Lekarzy (Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte) we
Wroc³awiu Boguslawski przedstawi³ swoj¹ efemerydê komety Halleya na kolejne
pojawienie w roku 1835. Wyznaczone pozycje okaza³y siê tak dok³adne, ¿e jako
jeden z pierwszych móg³ zaobserwowaæ pojawienie siê komety w nocy z 21 na 22
sierpnia 1835 roku. Obliczy³ nastêpnie jej orbitê i wykona³ te¿ ostatni¹ w tym
pojawieniu obserwacjê 19 maja 1836 roku (Boguslawski 1835a, 1836).

W nocy z 20 na 21 kwietnia 1835 roku odkry³ now¹ kometê, która zosta³a
oznaczona C/1835 H1 Boguslawski. (Boguslawski 1835, 1835b). Za to odkrycie
zosta³ uhonorowany z³otym medalem króla Danii Ferdynanda VI, Nagrod¹ Lalan-
da przyznawan¹ przez Francusk¹ Akademiê Nauk i stopniem doktora filozofii
Uniwersytetu w Jenie.

Za czasów Bogus³awskiego Wroc³awskie Obserwatorium Astronomiczne wyró¿-
nia³o siê wszechstronn¹ aktywnoœci¹ nie tylko astronomiczn¹. W 1833 roku obser-
watorium odwiedzi³ Alexander von Humboldt (1769–1859) i zaproponowa³ pro-
wadzenie badañ magnetyzmu ziemskiego wraz z innymi oœrodkami w Europie
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w ramach prac Magnetischer Verein. Prowadzona przez Bogus³awskiego pracow-
nia wziê³a udzia³ w 27 sesjach pomiarowych. Bogus³awski opiekowa³ siê równie¿
du¿¹ sieci¹ stacji meteorologicznych obs³ugiwanych przez mi³oœników.

Humbold, który w czasie podró¿y po Ameryce Po³udniowej, w 1799 roku
zaobserwowa³ niezwyk³y deszcz meteorów, namówi³ Boguslawskiego do systematy-
cznych obserwacji meteorów. Obserwacje tych zjawisk we Wroc³awiu opiera³y siê
na zaanga¿owaniu wielu studentów i mi³oœników. Astronomowie z innych obser-
watoriów zajmuj¹cy siê tematyk¹ meteorow¹ entuzjastycznie wypowiadali siê
zarówno o bardzo dobrej organizacji obserwacji, jak te¿ ich wynikach. Wroc³aw
uwa¿any by³ za centrum obserwacji meteorów.

Boguslawski, podobnie jak Brandes, by³ cenionym popularyzatorem astrono-
mii. Wyg³asza³ popularne odczyty, a w codziennych gazetach i innych periodykach
zamieszcza³ informacje o zjawiskach astronomicznych i sposobach ich obserwacji.
Od 1832 roku wydawa³ czasopismo Uranus, które w 1845 przekszta³ci³o siê
w nowoczesny, przeznaczony dla mi³oœników rocznik astronomiczny z efemeryda-
mi interesuj¹cych zjawisk na niebie.

Badania meteorytów – Grüneberg, Braunau, Seeläsgen i Gnadenfrei

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pobyt we Wroc³awiu w 1826 roku Chladniego, twórcy hipo-
tezy o kosmicznym pochodzeniu meteorytów, nie zainspirowa³ wroc³awskich pro-
fesorów do zainteresowania siê meteorytami. Nast¹pi³o to kilkanaœcie lat póŸniej.
Pierwszym badanym przez nich meteorytem by³ Grüneberg, który spad³ 22 marca
1841 roku o godzinie 15:30. Znaleziono dwa okazy o wadze ponad 900 g i oko³o
170 g. Wiêkszy trafi³ do Berlina, a mniejszy do Wroc³awia. Okolicznoœci spadku
meteorytu opisali: aptekarz Weimann, który zebra³ informacje o spadku
(Weimann 1841) oraz profesorowie Uniwersytetu Wroc³awskiego Glocker oraz
Göppert (Glocker 1841), (Göppert 1841). Na temat meteorytu Grüneberg uka-
za³o siê wiele artyku³ów zarówno w popularnej prasie jak i w „Annalen der Phy-
sik”. Czêœæ publikacji to krótkie notki i uzupe³nienia, natomiast najpe³niejszy opis
spadku meteorytu oraz prezentacjê jego badañ we Wroc³awiu daje sprawozdanie
z prac sekcji nauk przyrodniczych Der schlesischen Gesellschaft für vaterländische
Kultur za rok 1841 (Göppert 1842). Göppert na pocz¹tku sprawozdania omawia
okolicznoœci spadku meteorytu cytuj¹c prace Weimanna. Nastêpnie przytacza fra-
gmenty pracy Glockera, który wczeœniej ogl¹da³ kolekcjê Chladniego w Berlinie
i na podstawie wygl¹du zewnêtrznego wyci¹gn¹³ i opublikowa³ mylny wniosek, ¿e
meteoryt Grüneberg jest podobny do meteorytu Stannern, który spad³ w postaci
deszczu 22 maja 1808 roku w Czechach. W zakoñczeniu wspomnianego sprawoz-
dania Göppert streszcza wyst¹pienie Duflosa na posiedzeniu sekcji nauk przyrod-
niczych 9 lipca 1841. Duflos przedstawi³ wtedy metodê analizy chemicznej meteo-
rytu Grüneberg i jej wyniki. Wed³ug Duflosa sk³ad meteorytu w przeliczeniu na
100 czêœci by³ nastêpuj¹cy: S – 1,920, Fe – 34,000, Ni – 0,666, MgO – 24,666,
CaO – 0,374, zwi¹zki krzemu – 31,760, w iloœciach œladowych – Al2O3, zwi¹zki
alkaliczne, Cu, Cr, Mn, Sn. Razem – 93,386.
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Warto odnotowaæ, ¿e z trójki profesorów badaj¹cych meteoryt Grüneberg,
tylko Glocker by³ mineralogiem, Göppert by³ lekarzem i botanikiem, a Duflos far-
maceut¹.

Ernst Friedrich Glocker (1793–1858) przyby³ do Wroc³awia w 1818 roku
i znalaz³ zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nauk przyrodniczych. Po habilita-
cji na Uniwersytecie Wroc³awskim w 1823 roku, jako docent prywatny prowadzi³
zajêcia z mineralogii. Gdy w 1832 roku Steffens wyjecha³ do Berlina, Glocker
zosta³ profesorem zwyczajnym i dyrektorem Gabinetu Mineralogicznego. Funkcje
te pe³ni³ a¿ do wyjazdu z Wroc³awia w 1854 roku. Napisa³ kilka podrêczników
mineralogicznych, odkry³ wiele minera³ów, zgromadzi³ du¿y zbiór minera³ów
z obszarów Œl¹ska, £u¿yc i Moraw oraz opublikowa³ wiele prac poœwiêconych geo-
logii tych ziem.

Heinrich Robert Göppert (1800–1884), wybitny lekarz i botanik uwa¿any jest
za jednego z ojców paleobotaniki. Jako profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego
wyk³ada³ zarówno przedmioty medyczne jak i botaniczne. By³ te¿ twórc¹ Muzeum
Botanicznego – jednego z ciekawszych w Europie. Bra³ aktywny udzia³ w pracach
dzia³aj¹cego od 1803 roku towarzystwa Der schlesischen Gesellschaft für vater-
ländische Kultur, a w latach 1846–1884 by³ jego prezesem. W historii miasta
zapisa³ siê jako d³ugoletni (1852–1884) dyrektor Ogrodu Botanicznego. Ogród
udostêpniono nie tylko naukowcom i studentom, ale mogli go zwiedzaæ mieszka-
ñcy miasta. W dowód uznania jego licznych zas³ug otrzyma³ w 1875 roku tytu³
honorowego obywatela Wroc³awia.

W roku 1847 rankiem 14 lipca spad³ meteoryt Braunau. Najpierw widziany by³
na niebie bolid, któremu towarzyszy³y detonacje i huk tak silny, ¿e s³ychaæ go by³o
w odleg³ym o 75 km Wroc³awiu. Nastêpnie spad³y dwa fragmenty meteorytu ¿ela-
znego. Jeden wbi³ siê w ³¹kê, a drugi spad³ na dom ko³o cegielni i przebijaj¹c dach,
strop, ³ó¿ko i pod³ogê, wyl¹dowa³ w piwnicy. Pierwszy wa¿y³ 23,63 kg, drugi zaœ
17,08 kg. Oba okazy trafi³y do klasztoru benedyktynów w Braumové. Opat
Johannes Rotter, zachwycony piêkn¹ rzeŸb¹ powierzchni obu fragmentów, poleci³
wykonaæ ich wierne gipsowe kopie. Dziœ obie kopie s¹ przechowywane w kolekcji
Muzeum Narodowego w Pradze razem z drugim, mniejszym okazem. Dziêki
kopiom wiemy, jak wygl¹da³ wiêkszy okaz, który zosta³ pociêty na czêœci przeka-
zane do wielu kolekcji.

Jeden z odciêtych fragmentów trafi³ do Wroc³awia. Profesorowie: Duflos, Fis-
cher i Göppert opublikowali doniesienia o okolicznoœciach spadku oraz opisy
meteorytu Braunau (Duflos, Fischer 1847), (Fisher 1847) i (Göppert 1847). Pub-
likuj¹c wyniki badañ meteorytu Braunau, Fischer w³¹czy³ siê w trwaj¹c¹ kilka dzie-
siêcioleci XIX wieku polemikê dotycz¹c¹ minera³ów wystêpuj¹cych w meteory-
tach: troilitu i schreibersytu. W odniesieniu do troilitu uzna³, ¿e jest to prosty
zwi¹zek ¿elaza i siarki FeS. Podobnie jak Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) i Wil-
helm Karl Haidinger (1795–1871), Fischer uwa¿a³, ¿e schreibersyt jest zwi¹zkiem
trzech pierwiastków: ¿elaza, niklu i fosforu. W schreibersycie z meteorytu Braunau
ustali³ nastêpuj¹ce proporcje pierwiastków w procentach wagowych: ¿elazo – 56,
nikiel – 25 i fosfor – 11,7 (Fischer 1848).
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Warto wspomnieæ, ¿e to w³aœnie w meteorycie ¿elaznym Braunau, na jego
wypolerowanej i wytrawionej powierzchni, Johann Georg Neumann (1813–1882)
odkry³ charakterystyczne dla meteorytów ¿elaznych linie zdeformowanych kry-
szta³ów kamacytu nazwane potem liniami Neumanna (Neumann 1848).

Nie wiadomo kiedy dok³adnie zosta³ znaleziony meteoryt Seeläsgen. Musia³o to
byæ kilka lat przed rokiem 1847, bowiem w tym roku ju¿ rozpoznano jego poza-
ziemskie pochodzenie. Wykopa³ go rolnik podczas prac melioracyjnych w pobli¿u
wsi nosz¹cej obecnie nazwê Prze³azy w powiecie Œwiebodzin. Meteoryt Seeläsgen
by³ wielk¹ bry³¹ ¿elaza o wadze 102 kg. Po przewiezieniu go do Wroc³awia rozpo-
czêto badania, które prowadzili Duflos i Glocker (Duflos 1847), (Glocker, Duflos
1848). Duflos wyznaczy³ ciê¿ar w³aœciwy meteorytu Seeläsgen na 7,63–7,71 g/cm3

oraz poda³ sk³ad chemiczny w procentach wagowych: Fe – 90, Ni – 5,308, CO –
0,434, Mn – 0,912, Cu – 0,104, SiO2 – 1,157 i reszta – 0,834 (Duflos 1848).
Glocker zrobi³ te¿ porównanie sk³adu ¿elaza w meteorytach Braunau i Seeläsgen,
co przyczyni³o siê do wyjaœnienia ró¿nic miêdzy meteorytami ¿elaznymi klasyfiko-
wanymi jako heksaedryty – Braunau i oktaedryty – Seeläsgen (Glocker 1848).

Badania obu meteorytów: Braunau i Seeläsgen przez profesorów wroc³awskich:
Göpperta, Duflosa i Fischera by³y tym razem bardziej znacz¹ce ni¿ meteorytu
Grüneberg. By³y te¿ dostrze¿one przez innych badaczy, bo zosta³y opublikowane
w uznanym czasopiœmie „Annalen der Physik”.

Wspomniani profesorowie: Duflos i Fischer dzia³ali w dziedzinie farmacji,
medycyny oraz chemii i badania meteorytów nie by³y najwa¿niejsze w ich nauko-
wej dzia³alnoœci.

Adolph Ferdinand Duflos (1802–1889), Francuz z pochodzenia – po studiach
przyrodniczych i chemicznych – od 1822 roku zamieszka³ we Wroc³awiu. Po uzy-
skaniu stopnia doktora farmacji od 1842 roku by³ dyrektorem apteki uniwersytec-
kiej i Instytutu Farmacji. W roku 1846 zosta³ profesorem chemii farmaceutycznej
i prowadzi³ wyk³ady dla studentów medycyny i farmacji. Napisa³ kilka podrêczni-
ków z dziedziny chemii i farmacji.

Nicolaus Wolfgang Fischer (1782–1850), doktor medycyny, od 1813 roku ca³e
zawodowe ¿ycie zwi¹za³ z Wroc³awiem. By³ na pocz¹tku praktykuj¹cym lekarzem
i wyk³adowc¹ w szkole chirurgicznej. W roku 1815 obj¹³ katedrê chemii na uni-
wersytecie i kierowa³ ni¹ do œmierci. Opublikowa³ oko³o 60 artyku³ów. Z jego
wa¿niejszych osi¹gniêæ nale¿y wymieniæ: odkrycie zwi¹zku chemicznego
K3Co(NO2)6 nazwanego sol¹ Fischera, stosowanego do analitycznego rozseparo-
wania niklu i kobaltu, prace nad ogniwami galwanicznymi, a tak¿e pionierskie
prace nad dyfuzj¹ przez b³ony pó³przepuszczalne. Idee tych prac zosta³y zastoso-
wane w technologii dializ w leczeniu nerkozastêpczym.

W drugiej po³owie XIX wieku meteorami i meteorytami z powodzeniem zajmo-
wali siê profesorowie uniwersytetu wroc³awskiego: Galle i Lasaulx.

W roku 1851 dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego we Wroc³awiu
zosta³ Johann Gottfried Galle (1812–1910) – opromieniony s³aw¹ odkrywca pla-
nety Neptun. Obserwatorium kierowa³ do przejœcia na emeryturê w roku 1897,
a na uniwersytecie piastowa³ funkcje dziekana i rektora. Galle wczeœniej odkry³ nie
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tylko Neptuna, ale i trzy komety: C/1839 XI – 1840 I Galle, C/1840 BI – 1840 II
Galle i C/1840 E1 – 1840 III Galle. Wyda³ te¿ katalog komet licz¹cy ponad 400
pozycji.

Galle zajmowa³ siê równie¿ zale¿noœci¹ pomiêdzy rojami meteorów, a kome-
tami. W 1867 roku obliczy³ orbity meteorów obserwowanych przez Brandesa
w grudniu 1798 roku oraz przez astronomów amerykañskich w roku 1838
i stwierdzi³ ich podobieñstwo z orbit¹ komety Bieli. Udowodni³ tym samym
zwi¹zek roju meteorów o nazwie Andromedydy (zwanych te¿ Bielidami) z komet¹
Bieli, która na oczach obserwatorów uleg³a rozpadowi na pocz¹tku 1846 roku.
Wczeœniej, w 1866 roku, Giovanni Virginio Schiaparelli (1835–1910) wykaza³, ¿e
podobnie zachodzi zwi¹zek pomiêdzy Perseidami, a komet¹ Swift-Tuttle. Galle
przewidzia³ du¿¹ aktywnoœæ roju Andromedyd w roku 1872 i 27 listopada tego
roku we Wroc³awiu w ci¹gu pó³torej godziny ogl¹dano obfity deszcz meteorów –
oko³o 3000 spadaj¹cych gwiazd. Obserwowany deszcz meteorów by³ wspania³ym
potwierdzeniem zwi¹zku rojów meteorowych z kometami.

30 stycznia 1868 roku spad³ deszcz meteorytów Pu³tusk, którego bolid by³
obserwowany na olbrzymim obszarze Europy – miêdzy Wiedniem i Budapesztem
na po³udniu, a Gdañskiem i Dorpatem na pó³nocy, oraz Berlinem na zachodzie
i Kownem, Grodnem oraz Nowogródkiem na wschodzie. O bolidzie pu³tuskim
by³o bardzo du¿o doniesieñ prasowych i na ich podstawie Galle wyznaczy³ jego
orbitê. Przyjmuj¹c zbyt du¿¹ prêdkoœæ otrzyma³ orbitê hiperboliczn¹, co suge-
rowa³o przybycie meteorytu Pu³tusk spoza Uk³adu S³onecznego (Galle 1868). Ten
b³êdny pogl¹d przetrwa³ do roku 1940, kiedy ponownie opracowano obserwacje
bolidu i otrzymano orbitê eliptyczn¹, co wskazywa³o na pochodzenie cia³a macie-
rzystego meteorytu Pu³tusk z wewnêtrznego pasa planetoid. PóŸniejsze badania
wykaza³y, ¿e meteoryt Pu³tusk mo¿e pochodziæ z planetoidy 6 Hebe.

Kontynuuj¹c ten rodzaj badañ Galle zebra³ i opracowa³ obserwacje bolidów
z 11 grudnia 1852 i 17 czerwca 1873. Opisy samych bolidów oraz towarzysz¹cych
im zjawisk akustycznych wskazywa³y, ¿e w obu przypadkach mog³y spaœæ meteo-
ryty, których jednak nie znaleziono. Bolid z 11 grudnia widoczny by³ we
Wroc³awiu o godz. 8 rano. Obserwowali go mieszkañcy wielu miejscowoœci na
Dolnym Œl¹sku i OpolszczyŸnie, by³y te¿ doniesienia z Berlina (Galle 1853). Bolid
z 17 czerwca 1873 obserwowany na Œl¹sku o godzinie 20:46 widoczny by³ na
du¿ym obszarze obejmuj¹cym tak¿e Niemcy, Pomorze oraz Czechy i Wêgry. Du¿a
liczba obserwacji zachêci³a Gallego do wyznaczenia orbity tego bolidu. Podobnie
jak w przypadku Pu³tuska, Galle otrzyma³ orbitê hiperboliczn¹ (Galle 1874),
(Galle 1874a).

Kolejnym obiektem zainteresowania Gallego by³ meteoryt Gnadenfrei.
Spad³ on 17 maja 1879 roku oko³o godziny 16 na Dolnym Œl¹sku w miejsco-

woœci nosz¹cej obecnie nazwê Pi³awa Górna w pobli¿u Dzier¿oniowa. Po silnym
grzmocie porównywanym do wystrza³u z armaty, z gwizdem spad³y na ornym polu
dwa od³amki zag³êbiaj¹c siê w gruncie i rozrzucaj¹c wokó³ ziemiê. Jeden wa¿y³
oko³o 1 kg, drugi oko³o 0,75 kg. W kilka dni póŸniej na miejsce spadku udali siê
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wroc³awscy profesorowie Galle i Lasaulx, aby na miejscu uzyskaæ informacje
o okolicznoœciach spadku od œwiadków zdarzenia.

Galle zebra³ dostêpne dane obserwacyjne o przelocie bolidu Gnadenfrei. Jednak
nie uda³o siê wyznaczyæ jego orbity, bo danych by³o za ma³o. Niebo w dniu spa-
dku meteorytu by³o zachmurzone, wiêc informacje œwiadków o przelocie bolidu
by³y niedok³adne (Galle 1879). Badania chemiczne i mineralogiczne meteorytu
Gnadenfrei wykona³ Lasaulx. Zauwa¿y³ on, ¿e fragment meteorytu zanurzony
w wodzie na krótki czas, po wyjêciu rdzewieje ju¿ w kilka godzin. Sklasyfikowa³
meteoryt jako chondryt o ciê¿arze w³aœciwym: 3,644, 3,712 i 3,785 g/cm3, odpo-
wiednio dla trzech próbek. W procentach wagowych sk³ad meteorytu by³ nastê-
puj¹cy: SiO2 – 32,11; Al2O3 – 1,60; FeO – 14,88; MgO – 17,03; CaO – 2,01;
Na2O – 0,70; Fe – 25,16; Ni – 3,92, S – 1,87, Cr2O3 – 0,57, œladowe iloœci PO5,
MnO, Co. Razem 99,85 (Galle, Lasaulx 1879).

Arnold Constantin Peter Franz von Lasaulx (1839–1886) to profesor geologii
i mineralogii, który we Wroc³awiu pracowa³ w latach 1874–1880. By³ jednym
z pierwszych geologów u¿ywaj¹cych mikroskopu w badaniach ska³. Wynalaz³
nawet specjaln¹ soczewkê do mikroskopu polaryzacyjnego. By³ wspó³odkrywc¹
minera³u ardennitu w roku 1872, a w 1876 roku odkry³ odmianê kwarcu – mela-
noflogit. Jeszcze przed wyjazdem z Wroc³awia zainteresowa³ siê bolidem z 4 grud-
nia 1877 roku, który wed³ug obserwatorów móg³ zakoñczyæ siê spadkiem meteo-
rytu do Nysy ko³o Görlitz (Zgorzelca) (Lasaulx 1879). Niestety meteorytu nie
odnaleziono.

Na prze³omie XIX i XX wieku nieco uwagi poœwiêcili meteorytom wroc³awscy
profesorowie mineralogii Milch i Hintze.

Pochodz¹cy z Wroc³awia Ludwig Milch (1867–1928) w tamtejszym Muzeum
Mineralogicznym rozpocz¹³ pracê naukow¹ i po latach obj¹³ katedrê mineralogii
na uniwersytecie. Milch opisa³ obserwowany 12 stycznia 1897 roku w Brzegu spa-
dek meteorytów (Milch 1898). Znajduj¹cy siê w zbiorach wroc³awskich okaz,
z etykiet¹ sugeruj¹c¹ zwi¹zek z opisywanym spadkiem, jest pseudometeorytem.

Imiê wybitnego mineraloga Carla Adolfa Ferdinanda Hintze (1851–1916) upa-
miêtniono w nazwie minera³u carlhintzeit – Ca2[AlF7]·H2O. Monumentalne
dzie³o jego ¿ycia Handbuchs der Mineralogie liczy oko³o 5000 stron, i co najwa¿-
niejsze, jeszcze dzisiaj jest wartoœciow¹ ksi¹¿k¹ s³u¿¹c¹ mineralogom. Hintze by³
wroc³awianinem. Od roku 1886 pracowa³ na uniwersytecie – by³ profesorem
mineralogii i krystalografii, dyrektorem Instytutu Geologii, a potem Mineralogii
oraz dyrektorem Muzeum Mineralogicznego. Wykazywa³ wielk¹ zapobiegliwoœæ
w powiêkszaniu zbiorów muzealnych.

Hintze opublikowa³ tylko jeden artyku³ poœwiêcony meteorytom (Hintze
1912). Mimo, ¿e opublikowany zosta³ ju¿ w XX wieku, przywo³ujemy go w niniej-
szym opracowaniu, poniewa¿ Hintze opisa³ w nim meteoryty, które spad³y na
Œl¹sku w wieku XIX, wroc³awskich profesorów zajmuj¹cych siê ich badaniem oraz
postaæ Ernsta Friedricha Florensa Chladniego. Zamieœci³ równie¿ fotografiê grobu
Chladniego. Patrz¹c na tê fotografiê z uznaniem nale¿y wyraziæ siê o wiernie
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oddaj¹cej orygina³ wspó³czesnej rekonstrukcji wygl¹du tego nagrobka, przedsta-
wionej w pracy (Czajka 2009).

Zakończenie

W roku 2008 z okazji konferencji Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, we
Wroc³awiu w sali Muzeum Mineralogicznego, gdzie eksponowane s¹ meteoryty
z wroc³awskiej kolekcji, wmurowano tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ Chladniemu
– ojcu meteorytyki i akustyki. Mo¿na uznaæ, ¿e w ten sposób przypomniano nie
tylko zas³ugi Chladniego w zapocz¹tkowaniu naukowej refleksji nad pochodze-
niem meteorytów, ale równie¿ badania przybyszów z kosmosu wykonane przez
wroc³awskich profesorów w XIX wieku.
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