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Jan Wolski i stracone „polskie L’Aigle”
Jan Wolski and lost Polish L’Aigle

Abstract: The article presents information about Bia³ystok meteorite (1827). The meteorite
consisted of many fragments, but only several became found. Jan Wolski collected information
about the phenomenon. Wolski was the teacher of physics at grammar-school in Bia³ystok.
The exact investigations of the strewn field were not executed. The Bia³ystok meteorite was
forgotten stay on many years.
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Deszcze meteorytów

26 kwietnia 1803 r. w okolicach francuskiego L’Aigle spad³ deszcz meteorytów,
któremu historycy meteorytyki nadaj¹ fundamentalne znaczenie (Bia³a 2003) –
ma to byæ jedno z tych wydarzeñ od którego rozpoczê³a siê wspó³czesna historia
badañ ska³ docieraj¹cych do nas z Kosmosu i ich upadków na Ziemiê. Podkreœle-
nie s³owa „badañ” nie jest przypadkowe, bowiem pamiêtaæ nale¿y, ¿e nie by³ to ani
pierwszy zanotowany upadek meteorytu, ani te¿ nie przes¹dzi³ w sposób ostateczny
o przyjêciu teorii kosmicznego pochodzenia spad³ych kamieni – na pocz¹tku
XIX w. funkcjonowa³o kilka teorii pochodzenia meteorytów (Kosiñski 2012).
Deszcz meteorytów z okolic L’Aigle ma szczególne znaczenie g³ównie dlatego, ¿e
jego badaniami zaj¹³ siê Jean Baptiste Biot, jeden z najwybitniejszych uczonych
I po³owy XIX w. Jego autorytet, ale te¿ bardzo sumienne wykonanie zaplanowa-
nych prac w miejscu upadku oraz obszerny raport sprawi³y, ¿e meteoryty i zjawiska
zwi¹zane z ich upadkami sta³y siê przedmiotem badañ naukowych, a nie tylko
hipotetycznych rozwa¿añ (Bia³a 2003). Kolejne odnotowane upadki meteorytów
sta³y siê przedmiotem szczegó³owych badañ, a analizy podjêtych okazów zwiê-
ksza³y wiedzê na ich temat.

W latach 1803–1813 zanotowano 28 upadków meteorytów (w tym 6 zjawisk
okreœlanych jako deszcz meteorytów), zaœ w latach 1814–1824 zarejestrowano 25
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upadków (w tym tylko 1 deszcz i to w 1814 r.) (Grady 2000; Jensen, Jensen
2008).

Wyró¿nienie zjawisk deszczy meteorytowych nie jest przypadkiem. Zjawiska te
maj¹ znaczn¹ „przewagê” nad pojedynczymi upadkami: do badañ mo¿na pozyskaæ
wiêcej okazów, jest szansa na zebranie wiêkszej iloœci informacji od œwiadków zja-
wiska z du¿ego obszaru, mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski na temat kierunku przemiesz-
czania siê obiektu i tego co dzia³o siê z meteoroidem w atmosferze, badaj¹c chocia-
¿by zró¿nicowanie skorup obtopieniowych czy segregacjê fragmentów na obszarze
spadku (nie zawsze jest to elipsa!). A do tego, w I po³owie XIX w. badacze deszczy
meteorytów mieli raport Biota, do którego mogli odnosiæ swoje wyniki. Jednak po
1814 r. zjawisk takich nie odnotowano, a¿ do roku 1827.

Meteoryt Białystok

5 paŸdziernika 1827 r., miêdzy godzin¹ 9 a 10 na pó³nocny-zachód od Bia³ego-
stoku spad³ deszcz meteorytów. Wiele wskazuje na to, ¿e by³ to deszcz o znacznej
iloœci od³amków i du¿ej powierzchni spadku. Ile by³o od³amków i jaka by³a powie-
rzchnia spadku – nie wiadomo, gdy¿ deszcz ten nie zosta³ w zasadzie zbadany.

Zjawisko znamy dziêki Janowi Wolskiemu, nauczycielowi fizyki w bia³ostockim
gimnazjum. Ju¿ 4 dni po wydarzeniu uda³ siê do Fastów, wsi le¿¹cej zaledwie
7 kilometrów na pó³nocny-zachód od Bia³egostoku i zebra³ szereg informacji zesta-
wionych w raporcie, który nie tylko szczêœliwie zachowa³ siê, ale zosta³ równie¿
opublikowany (Wolski 1827).

Raport ten trafi³ równie¿ na Uniwersytet Wileñski, który by³ w tym czasie nie
tylko najwa¿niejsz¹ uczelni¹ i oœrodkiem naukowym na tym terenie, ale równie¿
odpowiada³ za funkcjonowanie szkó³ Wileñskiego Okrêgu Naukowego. Obwód
Bia³ostocki znajdowa³ siê bowiem nie w Królestwie Polskim, ale traktatem tyl¿yc-
kim z 1807 r. zosta³ w³¹czony bezpoœrednio do Cesarstwa Rosyjskiego.

Uniwersytet Wileñski otrzyma³ nie tylko raport, ale równie¿ fragment meteory-
tu. Fragment ten prawdopodobnie zosta³ w³¹czony do zbiorów uniwersyteckich,
z którymi trafi³ po likwidacji uniwersytetu do Kijowa (Koz³owska-Studnicka
1929).

Ale nie tylko Jan Wolski zainteresowa³ siê wydarzeniem. W³aœcicielem le¿¹cego
20 kilometrów na pó³noc od Fastów, maj¹tku Knyszyn by³ Wincenty Krasiñski,
ojciec znanego poety i dramatopisarza Zygmunta Krasiñskiego. W. Krasiñski inte-
resowa³ siê nauk¹, kultur¹ i sztuk¹, i od 1804 r. by³ cz³onkiem Towarzystwa Króle-
wskiego Przyjació³ Nauk w Warszawie. To w³aœnie na posiedzeniu tego towarzy-
stwa, 24 paŸdziernika 1827 r., przekaza³ informacje o upadku meteorytu równie¿
w jego dobrach. Wed³ug Krasiñskiego w okolicach Knyszyna upad³o du¿o drob-
nych fragmentów, „niektóre by³y wielkoœci kurzego jaja” (Kraushar 1905, s. 370).
Krasiñski oprócz informacji przekaza³ towarzystwu do badañ jeden z podjêtych
okazów – trafi³ on do Adama Maksymiliana Kitajewskiego. A. Kitajewski, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, œwietny chemik i farmaceuta, ale równie¿ erudyta
w wielu dziedzinach, zapewne zorientowany by³ równie¿ w zagadnieniach doty-
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cz¹cych meteorytów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e by³ w Berlinie studentem
m.in. prof. M.H. Klaprotha, s³ynnego badacza meteorytów oraz nie mniej zas³u¿o-
nego dla meteorytyki prof. L.N. Vauquelina (w Pary¿u).

Niestety, wiele wskazuje na to, ¿e Kitajewski nie wykona³ analizy otrzymanego
okazu i nie zainteresowa³ siê zjawiskiem. W publikacjach tego znakomitego chemi-
ka, jak równie¿ w jego spuœciŸnie rêkopiœmiennej nie ma nawet wzmianki o meteo-
rycie Bia³ystok (D³uska 1994). Okaz prawdopodobnie zosta³ w³¹czony do zbiorów
towarzystwa i po konfiskacie w 1832 r. tych¿e zbiorów móg³ trafiæ do Petersburga
(Strzy¿ewska 2000).

Inny okaz „drog¹ urzêdow¹ nades³any” trafi³ do gabinetu mineralogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 1828, s. 170) – równie¿ i on zosta³ najpra-
wdopodobniej wywieziony do Rosji po likwidacji uczelni.

W skutek tych wszystkich okolicznoœci, jak równie¿ zniszczenia wiêkszoœci oka-
zów podjêtych w Fastach zaraz po znalezieniu, po odzyskaniu niepodleg³oœci przez
Polskê w 1918 r., nie by³o w kraju ¿adnego fragmentu meteorytu Bia³ystok znane-
go z wczeœniejszych zbiorów. O kolekcjach prywatnych te¿ nic nie wiadomo.

Ale nie zrzucajmy wszystkiego na konfiskaty! G³ówn¹ przyczyn¹ tak ma³ej iloœci
podjêtych okazów by³o to, ¿e ich po prostu… nie szukano. Wolski zebra³ informa-
cje i kilka fragmentów (prawdopodobnie) pochodz¹cych z rozbicia tych najwiêk-
szych okazów, wa¿¹cych nawet ok. 1 kilograma.

Krasiñski równie¿ okazów nie szuka³ – nie wiadomo nawet czy w czasie upadku
by³ w Knyszynie.
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Mapa okolic Białegostoku – tu Fasty nazywają się „Kwaśle” (Chrzanowski 1838)



„Porzucony” deszcz meteorytów

Je¿eli wiadomo, ¿e drobne fragmenty spad³y w okolicach Knyszyna, a wiêksze na
polach pod Fastami, otrzymujemy obszar spadku o d³ugoœci ok. 20 kilometrów.
Nie wiadomo jaka by³a szerokoœæ tego obszaru, ale nawet jeœli by³ to doœæ w¹ski
i niejednolity pas, to daje powierzchniê co najmniej kilku kilometrów kwadrato-
wych. Ile mog³o zatem byæ fragmentów? Kilkadziesi¹t – kilkaset – tysi¹ce? Mo¿e
tylko kilkadziesi¹t, ale i tych nikt nie zebra³ i nie udokumentowa³.

Dlaczego tak siê sta³o? Wolski ma³¹ iloœæ dostêpnych okazów t³umaczy³ tak:
„(…) szkoda tylko jest wielka, ¿e wieœniacy wszystkie kamienie porozbijali, i w ró¿-
ne rêce pooddawali, uprzedzeni zaœ o ich nadzwyczaynem znaczeniu, dla tego, ¿e
wiele osób o nie rekwirowa³o, lub nabyæ stara³o siê, reszty zatrzymanych udzieliæ
nie chc¹, jak s¹ na to dowody” (Wolski 1827, s. 394). Ale te¿ nic nie wspomina
o próbie prac terenowych – a mia³ przecie¿ tak¹ mo¿liwoœæ, bo w Fastach by³
z grup¹ uczniów 3 klasy bia³ostockiego gimnazjum!

¯adnych dzia³añ nie podj¹³ Uniwersytet Wileñski, w którego gestii takie bada-
nia by³y. Dlaczego tak siê sta³o? Niestety, nie mia³ chyba kto tym siê zaintereso-
waæ. Profesor Stanis³aw Jundzi³³, który pierwszy w wileñskim oœrodku naukowym
podj¹³ tematykê meteorytow¹ by³ ju¿ na emeryturze i coraz rzadziej bywa³ w Wil-
nie. Profesor Ignacy Horodecki, badacz meteorytów Brahin, Zaborzyca i Liksna
zmar³ niespodziewanie 3 lata wczeœniej. Profesor Feliks Drzewiñski, który mocno
wspiera³ hipotezê o „elektrycznym” pochodzeniu meteorytów, po swojej ostatniej
pracy na ten temat w 1825 r., zmieni³ zainteresowania. Nastêpc¹ Horodeckiego na
Katedrze Mineralogii Uniwersytetu Wileñskiego zosta³ Ignacy Jakowicki, ale nie
poœwiêca³ on zbytnio uwagi meteorytom, bêd¹c do tego zwolennikiem ich atmos-
ferycznego pochodzenia (Kosiñski 2013).

Meteoryt (deszcz meteorytów) Bia³ystok nie sta³ siê wiêc „polskim L’Aigle”:
uboga jest na jego temat literatura, w bardzo niewielkiej iloœci egzemplarzy repre-
zentowany jest w zbiorach mineralogicznych nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie,
nie by³ w zasadzie przedmiotem prac terenowych. Powstanie listopadowe i popo-
wstaniowe represje dope³ni³y procesu zapomnienia.

Jan Wolski

Wolski tak naprawdê by³ jedynym, który zainteresowa³ siê meteorytem Bia³ystok,
chocia¿ nie by³o to zainteresowanie na jakie byœmy liczyli dzisiaj. Jego raport prze-
kazany na Uniwersytet Wileñski i opublikowany w „Dzienniku Wileñskim” jest
bardzo jasny i precyzyjny. Dobrze oddaje te¿ zjawisko przelotu meteoroidu przez
atmosferê i jego fragmentacjê; zak³ada te¿ pozaziemskie pochodzenie cia³a – „(…)
mo¿e i z Xsiê¿yca” (Wolski 1827, s.395). Sk¹d to wszystko?

Jan Wolski urodzi³ siê w 1781 r. w okolicach Brzeœcia. W Brzeœciu Litewskim
uczêszcza³ do szko³y powiatowej, a naukê kontynuowa³ w ¯yrowicach w powiecie
grodzieñskim. W 1803 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym
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Uniwersytetu Wileñskiego. Po otrzymaniu
dyplomu magistra filozofii zostaje nauczycie-
lem fizyki i historii naturalnej w gimnazjum
w Œwis³oczy (1808 r.).

Pracuje tam do roku 1824, czyli do czasu
przenosin do gimnazjum w Bia³ymstoku
(Feliksiak 1987). W 1817 r. w Warszawie
ukazuje siê jego najwa¿niejsza publikacja pt.
„Fizyka stosownie do teraŸnieyszego stanu
wiadomoœci krótko zebrana” (Wolski 1817).
W bia³ostockim gimnazjum Wolski pracuje
przez wiele nastêpnych lat bêd¹c bardzo
cenionym przez uczniów nauczycielem. Tam
te¿ przechodzi na emeryturê. W roku 1850
Jan Wolski umiera i zostaje pochowany na
bia³ostockim cmentarzu. By³ ¿onaty i mia³
czworo dzieci. (Trynkowski 1997).

Jan Wolski by³ wyró¿niaj¹cym siê studen-
tem – w 1805 r. otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹
dla najwybitniejszych studentów. Studiuj¹c
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym mia³
okazjê poznaæ stan ówczesnej nauki w dzie-
dzinach matematyczno-przyrodnicznych. Ale równie¿ mia³ okazjê poznaæ wybitne
postaci wileñskiego oœrodka naukowego: Jana Œniadeckiego, Jêdrzeja Œniadeckiego,
Stanis³awa Jundzi³³a. Zna³ te¿ dzie³a tych naukowców, czego œlady widoczne s¹
w jego „Fizyce”.

Dlatego te¿ nieobca by³a mu zapewne tematyka meteorytowa.

Zakończenie

Œledz¹c niewielkie zainteresowanie deszczem meteorytów z okolic Bia³egostoku,
nasuwa siê smutna konkluzja, ¿e szansa jak¹ da³ Kosmos nie zosta³a nale¿ycie
wykorzystana. Nale¿y tego ¿a³owaæ tym bardziej, ¿e zjawisko mia³o miejsce ok.
220 km od Wilna i ok. 170 km od Warszawy: w Wilnie na pocz¹tku XIX w. by³o
kilku naukowców interesuj¹cych siê meteorytami i ten oœrodek naukowy mia³ zna-
czne tradycje w meteorytyce; w Warszawie w tym czasie istnia³ ju¿ Uniwersytet, ale
prê¿nie dzia³a³o te¿ Towarzystwo Królewskie Przyjació³ Nauk, które maj¹c wielu
œwiat³ych cz³onków nie powinno przepuœciæ okazji by badania meteorytu oraz
obszaru jego upadku podj¹æ. Mo¿na by³o wykorzystaæ zainteresowanie Jana Wol-
skiego, Wincentego Krasiñskiego czy te¿ zaktywizowaæ œrodowisko bia³ostockiego
gimnazjum do prac w terenie… Tak siê jednak nie sta³o. A wiêc mo¿e warto jesz-
cze zajrzeæ na pola pomiêdzy Fastami (obecnie dzielnica Bia³egostoku) a Kny-
szynem?
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Strona tytułowa „Fizyki” J. Wolskiego (1817)
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