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Osobliwe zjawiska

Czy wiesz, że...

Piorun kulisty na łamach prasy z 1824 roku
O niecodziennym zjawisku, które miało miejsce we wsi Fabianki – prawdopodobnie chodzi o wieś w pow. włocławskim, gm. Fabianki,
oddaloną od Lipna o ok. 15 km – donosił „Kurjer Warszawski” z 21 września 1824 w korespondencji komisarza okręgowego z Lipna, Jakuba
Trzcińskiego. Relacja dotyczy najprawdopodobniej pioruna kulistego, rzadko spotykanego rodzaju wyładowania elektrycznego w atmosferze.

Do dnia dzisiejszego naukowcy nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób powstają takie świecące kule zjonizowanego gazu. Ich średnica może
wynosić od 1 cm do nawet 1,5 m. W omawianym przypadku raczej mamy do czynienia z tym najmniejszym.
6 września 1824 roku o godzinie 18.30 wraz z nadejściem ciężkiej chmury
burzowej w dwór dziedzica uderzył piorun. Od dachu skierował się w kierunku
pokoju, w którym przebywał dziedzic z żoną i bratem, i tam natrafiwszy najprzód
Gospodarza domu, stoiącego, powalił go na ziemię uderzeniem w głowę, dalej spotkawszy
Brata iego na kanapie w tem samem pokoiu wówczas siedzącego wraz z Gospodynią domu,
zrzucił go z kanapy, a Dama podążyła zdrowa pobiedz do trzeciego pokoju. Następnie
piorun uderzył ośmioletniego syna dziedzica. Kobieta po ucieczce z pokoju wróciła, aby ratować bliskich. W powietrzu unosił się dym. Po kilku minutach wszyscy
rażeni piorunem odzyskali przytomność. Ich obrażenia w postaci licznych guzów

Piorun kulisty
na XIX-wiecznej rycinie

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ball_lightning.png

[dostęp: 28 III 2012]

i oparzeń okazały się niegroźne.
Dziennikarz zwraca uwagę na zegarek szwagra dziedzica i z przejęciem pisze, że
szkło od zegarka tak dobrze zostało przez piorun zniszczone, że nawet okruchów choćby też
stopionych po niem niedało się znaleźć, kieszonka od zegarka została iednak nienaruszona.
Poszkodowani czują się jednak dobrze, a tylko niepokój w dalszym ciągu nie ustąpił.
Wszystkie trzy pokoie zwiedził piorun, co uwidoczniło się na gipsowych ścianach.
Ich konstrukcja była wykonana na trzcinowym stelażu, który obwiązano drutem.

W artykule sugeruje się, że ten właśnie drut zatrzymał impet rażenia pioruna, dzięki czemu obrażenia nie były duże, a może nawet uchroniło
to życie lokatorów. W trzecim pokoju ściana została doszczętnie spalona, jednak domu nikt nie gasił. Tak jak nagle i niespodziewanie pojawił
się nieproszony „gość”, tak samo opuścił dwór. Ostatni po nim ślad pozostał w pomieszczeniu określanym jako pokój drugi. Tam znalazł się
otwór w szybie okna, okrągły wielkości złotówki.
Autor korespondencji, Jakub Trzciński, był kawalerem orderu Świętego Stanisława, członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Krzysztof Zadrożny

Trąba powietrzna nad Radziwiem
W dniu 11 maja 1899 w godzinach popołudniowych spacerujący na Wzgórzu Tumskim zaobserwowali niszczycielskie zjawisko przyrodnicze, jakiego dotychczas nie notowano w okolicach Płocka.
Dzień był parny, a na lewy brzegu Wisły nadciągnęły ciemne ciężkie chmury deszczowe. Jedna z nich wyraźnie wyróżniała się spośród pozostałych. Znajdowała się zdecydowanie niżej, a jej granatowy kolor zwiastował coś groźnego, czego spacerowicze nie znali i nie byli w stanie
sobie wyobrazić. Nastała złowróżbna cisza. Przyroda zamarła, a powietrze zgęstniało. Nagle chmura zaczęła się wydłużać i ściągać ku ziemi tak, że
w końcu utworzyła wyraźny zupełnie lejek, który niższą podstawą sięgał powierzchni ziemi. Gapiom zdawało się, iż, mimo ogromu niszczycielskiej siły,
ów węższy koniec leja kondensacyjnego z wyjątkową gracją tańczył po polach i łąkach, aż w końcu w okolicy lasu łąckiego zniknął. Słyszano
następnie silny huk, jakby uderzenia pioruna, ale błyskawicy przytem nie zauważono.
Co ciekawe, ta anonimowa notatka o osobliwym zjawisku, zamieszczona w periodyku „Echa Płockie i Łomżyńskie” (nr 38 z 13 maja
1899), została zaopatrzona zupełnie nieadekwatnym tytułem „Trąba wodna”.
Krzysztof Zadrożny

Darmowa wersja cyfrowa Naszych Korzeni

