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 Od 29 maja do 26 września 2021 r. 
w  Muzeum Miejskim w  Wadowicach prezen-
towana była wystawa meteorytów i  tektytów, 
przygotowana we współpracy z Polskim Towa-
rzystwem Meteorytowym. Na ekspozycję zło-
żyło się ponad 200 okazów „skarbów nie z tej 
Ziemi” znalezionych na wszystkich kontynen-
tach, od afrykańskiej Sahary przez Amerykę 
Południową po Australię. Swoje zbiory udo-
stępnili trzej kolekcjonerzy – Kazimierz Ma-
zurek, właściciel jednej z  największych kolek-
cji meteorytów w  Polsce, Andrzej Kotowiecki 
oraz Tomasz Ogłaza. Wystawa zapoczątkowała 
większy projekt, w ramach którego zorganizo-
wane zostały wykłady, cykl wakacyjnych spo-
tkań warsztatowych oraz konkurs plastyczny 
na Kosmiczny lapbook.

 Meteoryty są okruchami skał, które dotarły na Ziemię z przestrzeni kosmicznej. 
Powstały w początkach tworzenia się Układu Słonecznego. Ich wiek często przekracza 
4,5 mld lat, są więc najstarszymi skałami, które możemy wziąć do ręki. Ocenia się, że 
na obszar o powierzchni Polski spada rocznie od kilkudziesięciu do 175 meteorytów 
o masie ponad 100 g. Niektóre zawierają składniki starsze od Układu Słonecznego, po-
chodzące z gwiazd i przestrzeni międzygwiezdnej: ziarna diamentu, grafitu, korundu 
oraz niektóre związki organiczne. Klasyfikacja meteorytów oparta jest na kryteriach 
mineralogicznych, strukturalnych i chemicznych, a nazwy pochodzą od miejsca ich 
upadku. Prezentowana na wystawie kolekcja meteorytów i tektytów była bardzo zróż-
nicowana. Największą grupę stanowiły meteoryty kamienne, tzw. chondryty, najbar-
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dziej pierwotne, zbudowane z niewielkich ziarenek krzemianów i żelaza; stąd zresztą 
ich nazwa – „chondros” to z greckiego „ziarno”. Do tej grupy meteorytów pokazanych 
na ekspozycji należały m.in. Kendleton (Teksas, USA), Chelyabinsk (Rosja), Saint-Se-
verin (Francja) czy blisko kilogramowy meteoryt z północno-zachodniej Afryki. Ko-
lejną liczną i zróżnicowaną grupę meteorytów kamiennych stanowiły tzw. achondryty, 
czyli skały kosmiczne pozbawione chondr, wśród których warto wymienić: achondryt 
eukryt Millbillilie (Australia), saharyjski NWA 31591, marsjański meteoryt Zagami 
(Nigeria) czy płytkę Shisr 162 pochodzącą z największego w polskich zbiorach, liczą-
cego ponad 5 kg meteorytu księżycowego znalezionego na pustyni omańskiej przez 
poszukiwacza z Polski. Do osobnej grupy należy zaliczyć meteoryty żelazne zbudowa-
ne z metalicznego żelaza o dużej zawartości niklu, reprezentowane na wystawie przez 
takie okazy jak: Sikhote-alin (rejon usurski, Rosja), Lake Murray (Oklahoma, USA), 
Gibeon (dzisiejsza Namibia), Campo del Cielo (Argentyna) czy Canyon Diablo po-
chodzący z najpiękniej i najlepiej zachowanej struktury uderzeniowej na Ziemi – Kra-
teru Meteorytowego w Arizonie. Następne meteoryty to tzw. pallasyty i mezosyderyty 
o charakterze żelazno-kamiennym, które zachwycają kryształami oliwinów, a na wy-
stawie reprezentowane były przez: Esquel (Argentyna), Fukang (region Sinciang, Chi-
ny), chilijski Imilac czy Vaca Muerta z pustyni Atacama. Na ekspozycji nie zabrakło 
polskich meteorytów, których jest stosunkowo niewiele, bo w „Meteoritical Bulletin” 
zarejestrowanych zostało zaledwie 25 okazów. Kolekcjonerzy zaprezentowali na eks-
pozycji kilkanaście okazów znalezionych na terenie Polski, pośród których były m.in. 
Pułtusk, Baszkówka, Morasko, Sołtmany i  Lechówka. Dopełnieniem kolekcji mete-
orytów były tzw. „kosmiczne relikwie”, do których należały trzeci najstarszy meteoryt 
znany nauce – czeski Elbogen z 1400 r. lub Ensisheim, który spadł w pobliżu alzackie-
go miasteczka w 1492 r.
 Osobną grupę wśród prezentowanych okazów stanowiły tektyty, czyli fragmenty 
ziemskich skał całkowicie stopionych i wyrzuconych z miejsca uderzenia ogromnego 
meteorytu na odległość kilkuset kilometrów. Na wystawie można było zobaczyć m.in.: 
szkło Pustyni Libijskiej, mołdawity, tektyty z Wietnamu, Australii czy Filipin. Całości 
ekspozycji dopełniły plansze informacyjne znajdujące się w sali, w korytarzu muzeum, 
przed budynkiem oraz na wadowickim rynku. Wystawie towarzyszył katalog, do któ-
rego tekst przygotowali Kazimierz Mazurek i  Andrzej Kotowiecki. Stroną graficzną 
projektu zajął się Piotr Kowalczyk. Jeszcze przed otwarciem ekspozycji meteoryty 
i  tektyty udostępnione na wystawę przez Andrzeja Kotowieckiego zostały oficjalnie 
przekazane przez niego do zbiorów Muzeum Miejskiego.

1  W przypadku meteorytów saharyjskich, gdy brakuje charakterystycznego punktu odniesienia (miejsco- 
 wości czy poczty), otrzymują one nazwę NWA (North West Africa) oraz DaG (Dar al Gani) z dodaną  
 liczbą wskazującą kolejność odkrycia na danym obszarze (m.in. Maroko czy Mauretania).
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 Uroczyste otwarcie wystawy  
Skarby nie z  tej Ziemi, połączone  
z  wykładem prof. Łukasza 
Karwowskiego, geologa, mineralo-
ga, współzałożyciela i  wieloletnie-
go prezesa  Polskiego Towarzystwa 
Meteorytowego, odbyło się 30 maja 
2021 r. w sali kameralnej Wadowic-
kiego Centrum Kultury. W spotka-
niu uczestniczyło ponad 70 osób, 
a przez cały okres ekspozycji mete-
orytów i  tektytów obejrzało je bli-
sko 4 tysiące zwiedzających.
 W ramach projektu przygotowane zostały specjalne lekcje muzealne dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać cha-
rakterystyczne cechy meteorytów, ich klasyfikację oraz wyjątkowe miejsca, gdzie ko-
smiczne skały zostały odnalezione. W czerwcu i we wrześniu w zajęciach tych wzięło 
udział ponad tysiąc uczniów z wadowickich i okolicznych szkół. Dla dzieci i rodzin 
przygotowane zostały z  kolei warsztaty wakacyjne. Podczas pierwszych zajęć, które 
odbyły się 19 lipca, uczestnicy przygotowywali Dziennik kosmicznych wspomnień.  
12 sierpnia w warsztatach udział wzięły przede wszystkim dziewczynki, które z kora-
lików, kamyków, wstążek i  sznurków wykonywały prostą biżuterię. Na zakończenie 
wakacyjnego cyklu odbyło się spotkanie dedykowane całym rodzinom zatytułowane 
Gwiazdka z nieba dla każdego. Poprowadził je Kazimierz Mazurek, opowiadając ze-
branym w Muzeum Miejskim ciekawostki związane z meteorytami i ich kolekcjono-
waniem.

 Wydarzeniem towarzyszącym 
wystawie Skarby nie z tej Ziemi był 
konkurs na Kosmiczny lapbook,  
czyli teczkę lub większą kartkę 
z możliwością jej składania, w której  
w  formie rysunków, wykresów, 
otwieranych okienek czy rucho-
mych elementów przekazuje się wy-
brane treści. W  zorganizowanym 
przez Muzeum Miejskie konkursie 
mogli uczestniczyć uczniowie klas 

Uczestnicy lekcji muzealnej 
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4-8 ze szkół podstawowych. Ich zadaniem było wykonanie lapbooka o „kosmicznej” 
tematyce. Taka artystyczna i kreatywna forma prezentacji miała w zamierzeniu zachę-
cić dzieci do poszukiwań informacji na temat kosmosu i materii kosmicznej, rozbu-
dzić indywidualne zdolności i zainteresowania, rozwinąć talenty plastyczne i estetycz-
ne oraz umiejętności przekazywania i prezentowania swojej wiedzy. Cel ten udało się 
osiągnąć. Wpłynęło w sumie 31 prac dzieci ze szkół podstawowych z Choczni, Kleczy 
Dolnej, Paszkówki, Sosnowic, Wadowic, Woli Cygowskiej oraz Zembrzyc. Jury na-
grodziło siedem „kosmicznych lapbooków” autorstwa: Mai Boguni, Wiktorii Ogiegło, 
Martyny Ostrowskiej, Natalii Podstawy, Aurelii Puchały, Jakuba Sutera oraz Antoniny 
Westenholz. Twórcy prac oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody ufun-
dowane przez: Pana Andrzeja Kotowieckiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
Rodzinny Park Rozrywki ENERGYLANDIA, Gminę Wadowice, Europejską Agencję 
Kosmiczną oraz marki CzuCzu i Mudpuppy.
 Uroczystym zakończeniem projektu Skarby nie z tej Ziemi było spotkanie z Mi-
rosławem Hermaszewskim, poprzedzone wręczeniem nagród laureatom konkur-
su przez burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego. Wydarzenie zorganizowane  
24 września w sali teatralnej 
WCK zgromadziło prawie 
300 osób. Gościem specjal-
nym spotkania był jedyny jak 
dotąd polski astronauta gen. 
Hermaszewski. Opowiedział 
o  swoich kilkuletnich przy-
gotowaniach do lotu orbi-
talnego, w  który wyruszył  
27 czerwca 1978 r. Podczas 
ponadgodzinnego wykładu 
zaprezentował liczne foto-
grafie, m.in. zdjęcia wyko-
nane przez niego podczas 
pobytu w kosmosie.

Spotkanie z gen. Mirosławem Hermaszewskim 
(fot. Mirosław Mastek)


