
♫ – OFF TOPIC- Rozprawa o zmianach na kuli ziemskiej.

(Przez Michała Popiela włości Bystrowice dziedzica)

Czasopisma Naukowe Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. 1829 R.2 z.2 
Część pierwsza – strony 120- 136
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=102551&tab=3

Czasopisma Naukowe Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. 1830 R.3 z.4 
Część druga – strony 61-93
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=102624&tab=3

„Rozprawa” jest zawarta w wydawnictwie Ossolineum. Rok drugi i trzeci wydawnictwa – 1829/1830

Wydawano je do roku 1848, potem przerwa i wznowienie wydawania od roku 1863.

 Najprawdopodobniej roczniki 1828-1848 zostały opracowane i wydrukowane po roku 1863, a najpewniej po roku 1870 i antydatowane jak 
przytłaczająca większość czasopism wydawanych po roku 1870 na terenie całej Europy.

„Rozprawa” niniejsza jest o tyle interesująca, iż podaje opis „wszystkim wiadomy” zjawisk geologiczno-przyrodniczych jakie pamiętano lub które 
obserwowano w Polsce, Europie i na całym świecie.

Zapoznając się z tekstem, należy pamiętać iż tak jak WSZYSTKIE druki dostępne czytelnikowi XIX wiecznej Europy, także i to wydawnictwo 
podlegało dokładnej cenzurze. W odróżnieniu od książek i czasopism drukowanych na terenie Oldenburgii rosyjskiej oraz pruskiej, w wydawnictwach 
drukowanych na terenie austriackiej Galicji nie było w zwyczaju zaznaczać iż tekst został zatwierdzony przez cenzurę. Dopuszczenie tego 
wypracowania do druku świadczy o wpadce cenzora a nam daje świadectwo katastrofy jaka doprowadziła do upadku poprzedniej cywilizacji na 
przełomie XVIII i XIX wieku  oraz w konsekwencji do likwidacji państwa polskiego (co nastąpiło najprawdopodobniej w latach 1848-1850 w wyniku 
nadciągnięcia na ziemie Polski i Litwy wielomilionowej armii uchodźców z zatopionej Europy Zachodniej i obszarów nad Morzem Czarnym, 
wspomaganych armią Oldenburgów).

Jak widzimy, tekst przeszedł sito cenzury, bo wstawiono tam daty wydarzeń, przenosząc je wstecz, zgodnie z opracowaną po roku 1870 nową historią 
świata...

Niektóre strony pozwalam sobie komentować tekstowo…







Autor pisze o praprzyczynie zmian na Ziemi, jaką są zjawiska cykliczne: „komety, które nikną w ciemnościach głębokości przestworu, i po długich upłynionych 
wiekach wracają z przybranym na nowo ogniem; słońca, które ziawiają, nikną,i zdają się na przemiany oświecać i gasnąć”. Ważny moim zdaniem jest passus na 
temat chyba powszechnie znanego i obserwowanego ognia co się pojawia i znika „na trzęsawicach i łąkach”.



Jak widać, Autor mówi wprost o zmianie pochylenia osi ziemskiej o około 2000 mil, a wynikającej według
Autora ze zmiany środka ciężkości naszej planety. O powszechnym potopie ma świadczyć ogromna ilość muszli morskich na lądzie stałym. Autor podaje przykład 
muszli które znajdowane są we Francji a pochodzą „z morza indyjskiego i krajów gorących”.



„… i u nas w Polsce Koście Mamuta i inne koście olbrzymiego rodzaju, lub w Syberyi słoniowe, które są śladem istotnym, że oś ziemska /się/ zmieniła, jak już 
powiedzieliśmy, pochylenie swoje, i że kraje północne, sama nawet Syberya, znaydowały się niegdyś pod strefą gorącą”

Całej Europie jest wiadomo, że półowę Fryzji pochłonęło morze”.
„...utworzyło się niedawnymi czasy morze Harlem w Hollandyi”...

Powyżej i poniżej  Autor opisuje (nagłe) zalanie wybrzeży i stopniowe opadanie wód morskich (lub podnoszenie się lądów i dna morskiego). Uczeni wiedli spory 
czy Skandynawia była wyspą, sądzono, że Morze Bałtyckie było połączone z Morzem Białym. Morze Śródziemne się podniosło i zatopiło Kartaginę a Morze 
Kaspijskie pełne jest namułów naniesionych przez wielkie rzeki













Ciekawe zdanie mówiące o wpływaniu wód Atlantyku na Morze Śródziemnie przez Gibraltar. Autor próbuje rozwiązać i wytłumaczyć Czytelnikowi sprawę pływów
oraz wiatrów. Pojawia się i Czytelnika wrażenie, że sprawa wytłumaczenia silnych wiatrów jest dla Autora ważniejsza niż sprawa przypływów i odpływów. 
Jeżeli przeskok bieguna zgodnie z informacją wcześniej podaną przez Autory nastąpił „niedawno”, to po opadnięciu wód potopu przez co najmniej kilkadziesiąt lat 
musiały występować kataklizmy atmosferyczne, związane z na nowo „ustawiającymi się” passatami...

Wklejone wyżej rozważania i informacje potwierdzają że po potopie istniały takie zjawiska jak pojawiające się dziury w ziemi, gejzery wodne , błotne i „wyziewy 
waporów podziemnych”. Także na morzu. Wydaje się, że autor opisuje zjawisko parowania i wybuchów klatratów metanu przyniesionych potopem z głębin 
morskich i uwięzionych pod wielusetmetrowymi zwałami błota. Autor zastanawia się że jak jest możliwe że wody oceanu mogły się znaleźć w górach Ameryki 
Południowej.







„Dowodziliśmy iuż, że rozbukane wiatry pędzą z gwałtownością wody morskie na części stałego lądu, z którego czasem te wody nie mogą się cofnąć, tak się to stało
z morzem pod Harlem. Też same przyczyny oderwały zapewne Sycylią od Włoch; wielką Brytanię od kontynentu, i Archipelag od Azyi...”



Ciekawie wyżej i niżej  o tworzeniu się młodych gór i wysp poprzez potopy i wylewy morskie. Góry mające obraz przewróconej  głowy cukru (Autor podaje 
przykłady z Francji, Czech i Syberii) – można jedynie przypisać potopom i wylewom morskim…
Autor pisze o wulkanach w Europie i Islandii i tak gwałtownych erupcjach, że „popioły do Egyptu, Lybii i Syrii dochodziły czasem”.



„...i nie ufajmy historyi starożytności, która w
najodleglejszych nawet wiekach, w oczach światłego i niezmordowanego badacza natury, staie się niedawną”...



„Widziano w Ameryce trzęsienie ziemi trwające przeszło rok cały i dające się czuć co dzień kilka razy. Jego skutki wypychają czasem bałwany morskie na kilka mil 
w lad stały, zostawiając suche dno morza” Takie zdarzenia pozalewały zapewne płaszczyzny wodami, które się więcej cofnąć nie mogły do swego łożyska i ileż 
prowincyi w tych przypadkach zaginąć musiało?
 Zdarzało się, że przez trzęsienie ziemi zapadały się w głębię jezior i mórz znaczne bardzo ziemie; lub czasem zapadały się całkowite góry,zastąpione jeziorem wybuchłem 
natychmiast; albo zapadały się częściami same jeziora i morza. Niekiedy to igrzysko natury przerywa sobie całe warstwy ziemi i wydobywa się z iey podziemnego więzienia 
rzucając z iey łona płomienie, piasek wapienny, kamienie i siarczyste ognie nieznośnego zapachu: otwory te zamykają się czasem na powrót natychmiast, czasem zaś otworami na 
zawsze zostają.



Opis dwóch trzęsień ziemi które zniszczyły Lizbonę., w roku 1532 i 1755. Oba trzęsienia ziemi odczuwalne były na terenie całej Europy oraz Północnej Afryki. Ucierpiały także 
Wyspy Azorskie oraz Południowa Ameryka. Podczas „plagi Lizbony zacząwszy od Kadyksu aż do Hamburga Ocean wzburzony został i bałwan jeden morski rzucił się w ówczas na 
Hadyx z taką wściekłością i w tak ogromnej masie, że to miasto duże całe niemal zatopił i wpadł na powrót do morza.. Brzegi nawet Śródziemnego morza były w poruszeniu. Rzeki 
Gwadalquivir, Tag, Dourol, Garonna i Wesel zostały wzdęte. Wybrzeże, które rozłącza Groeningę z Embden wdarło się tam także i wody jego utworzone są przez trzęsienie ziemi.”



Str 90:
W r. 1768 Ameryka cała przez trzęsienie ziemi z swey posady wzruszona została, lecz tego ląd nasz stały/Europa/ nie 
uczuł bynajmniej. Muszle na górach niebieskich tam się znaydujące, i ślady morza na płaszczyznach, o których Acosta 
wspomina, - dowodzą wielkie tameczne potopy, z których mieszkańcy pamiętają niektóre. Kości nawet które się tam 
wykopują,zdają się być Hypopotamów czyli koni morskich.

Autor  na końcu puszcza oko do Czytelnika nakazując mu czytać pomiędzy wierszami:

„Historya zostawiła nam w części pamiątkę zaburzeń przez trzęsienie ziemi i podziemne wulkany zrządzonych; lecz większa ich część została pogrzebana w ciemnościach 
niedocieczoney starożytności, i pokryta nieprzerwaną zasłoną milionów wieków.
Te nawet historyczne dowody nie noszą na sobie cechy starożytności w obliczu badacza idącego śladem przedwiecznie upłynionych czasów, iakkolwiek nam się dawnemi bardzo 
być zdają: ludzie zaś tak późno odważyli się pisać historyją, że z ich pism i ziemia i ród ludzki, zdaią się być nowe...”

Bystrowice
https://www.google.pl/maps/place/37-565+Bystrowice/@49.9422715,22.525641,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x473c8510a50f8275:0x153367f387d60f69!8m2!3d49.9320676!
4d22.5722297?hl=pl

https://www.google.pl/maps/place/37-565+Bystrowice/@49.9422715,22.525641,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x473c8510a50f8275:0x153367f387d60f69!8m2!3d49.9320676!4d22.5722297?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/37-565+Bystrowice/@49.9422715,22.525641,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x473c8510a50f8275:0x153367f387d60f69!8m2!3d49.9320676!4d22.5722297?hl=pl


Wydaje się że Michał Popiel (prawdopodobna data urodzenia 1832) jest synem Michała Chościaka Popiela h. Sulima, który „wżenił się” w Bystrowice jaki otrzymała w posagu jego 
żona Petronella Pnińska,córka Jerzego Pinińskiego i jego drugiej żony Katarzyny z Woszczyckich, (jej pierwszym mężem był Stefan hr. Komorowski h. Korczak). Jerzy Pniński 
odziedziczył majątek który wydatnie powiększył. Był właścicielem Krasiczyna, Czudca, Babicy, Działoszyc, Pilzna i wielu innych miasteczek i wsi…
Jego pierwszą żoną była  Tekla Gumowska h. Topór - córka Stanisława właściciela dworu Nowotaniec k. Sanoka, łowczego lwowskiego w 1748 r. i Teresy Kobielskiej herbu Jeliwa, 
miecznikowej sanockiej.

http://www.babica.czudec.pl/index.php?strona=pininscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bystrowice
http://rudolowice.net/index.php/historia/historia-miejscowosci/his-bystrowice

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bystrowice
http://www.babica.czudec.pl/index.php?strona=pininscy

