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Jan Kazimierz Zawisza.
WSPOMN1ENIE POŚMIKRTNE.

W  dniu 22 Lutego 1887 roku rozstał się 
z tym  światem w W arszawie Jan  Kazimierz 
Zawisza, a zwłoki jego złożone' zostały 
w podziemiach kościoła Świętokrzyskiego 
w temże mieście, dnia 26 tegoż miesiąca, 
śród powszechnego żalu rodziny, przyjaciół 
i znajomych, z udziałem nieprzejrzanego 
orszaku żałobnego tych nawet, którzy go 
tylko z imienia znali.

Smutek nad stratą jednego z wybitniej
szych przedstawicieli społeczeństwa dzielił 
z rodziną liczny zastęp oświeceńszych miesz
kańców W arszawy i kraju . Na twarzach, 
oddających zmarłemu ostatnią posługę, w i
dać było szczery żal z ubytku jednego z tych 
ludzi, których żywot nie upłynął bez korzy
ści dla społeczeństwa i którego stratę spo
łeczeństwo to odczuwa boleśnie. Naród ! 
nasz może więcój niż każdy inny liczyć się 
musi z tymi swymi synami, którzy w życiu 
jego biorą gorący udział i na każdym kro- j  

ku okazują, że czują się żywą cząstką naro- j  

du, którzy odczuwają dolę i niedolę każde- i 

go z bliźnich i starają się nieść ulgę cierpią
cej braci.

Ś. p. Jan  Kazimierz Zawisza urodził się 
dnia 30 Czerwca 1822 r. w Kuchcicach, po
wiecie Ihumeńskim, gub. Mińskićj. P ie r 
wsze wychowanie pobierał w Kuchcicach 
pod kierunkiem rodziców, a szczególniej 
matki, W aleryi z Zawiszów, która, mimo 
wielkiego przywiązania do syna, a raczej 
właśnie dlatego, wychowywała go surowo, j  

zaszczepiając w nim przekonanie, że życie | 
nie je s t zabawką, ale pracą i walką. P rzy 
kład ojca, Tadeusza, wyrobił w synu Jan ie | 
wszystkie te przymioty, które go odznacza- j  

ły w ciągu całego życia w stosunkach jego 
z rodziną i społeczeństwem.

Krajowe wychowanie publiczne w owych j  

latach (1830 — 1840) nie dawało rękojmi 
gruntowego wykształcenia, szkoły gimna- 
zyjalne nie odpowiadały życzeniom rodzi- j  

ców dbających o rzeczywistą naukę dla ! 
swych dzieci, a uniwersytety wileński i war- I

| szawski były zniesione. D la mieszkańców 
j  L itw y przy utrudnionym  wyjeździe zagra

nicę pozostawały tylko niemieckie szkoły 
prowincyj nadbałtyckich. Do tych szkół 
oddano młodego Jana. K iedy ukończył 
szkoły wMitawie, oddali go rodzice dla dal
szego kształcenia do W ilna, gdzie z byłego 
uniwersytetu żyli jeszcze niektórzy profeso
rowie, znani z głębokiój nauki i cnót oby
watelskich.

Śmierć matki w r. 1842 spowodowała o j
ca do wyjazdu za granicę. Podróżując 
z synem po Austryi, Włoszech i Turcyi, 
zw racał jego uwagę na wszystko, co mogło 
dać z*drowy pogląd na świat i ludzi i do
pełniał w ten sposób książkowego wycho
wania.

Po  powrocie na Litw ę oddał ojciec ś. p. 
Janow i na własność m ajątek Dworzec 
w gubornii mińskiej, a po stracie ojca w r. 
w r. 1857 Jan  objął i pozostałe m ajątki. 
Przez szczere zajęcie się losem poddanych 
przyczynił się skutecznie do podniesienia 
ich dobrobytu, a zarazem i ich m oral
ności.

Niebawem stanowisko, jakie ś. p. Zawi
sza zajął swem urodzeniem, wykształceniem 
i majątkiem, dało mu sposobność okazać 
i w stosunkach obywatelskich niepospolite 
przymioty duszy. Od r. 1852 W arszawa sta
ła się miejscem częstszego jego pobytu i je 
go działalności, a ś. p. Zawisza należał zawsze 
między pierwszymi do wszystkich przedsię
wzięć, mających na celu dobro kraju i jego 
mieszkańców. Radością napawał zmarłego 
każdy postęp dostrzeżony w przemyśle 
krajowym , wyszukiwał zdolniejszych ręko
dzielników i chętnie powierzał im prace, 
dla których inni udawali się za granicę. 
Dając zajęcie drzeworytnikom i fotografom 
przy swych pracach naukowych, był dumny 
z tego, że prace dokonane w tym kierunku 
przez artystów  miejscowych nie ustępują 
podobnym pracom zagranicznym. Popie
ranie sztuki krajowej uważał za jeden 
■/, obowiązków obywatelskich i nie żałował 
na to nakładu. Czy w poczuciu obowiązku 
popierał niegdyś wydawnictwo wzorów 
sztuki średniowiecznej, czy dawał zapomo
gi naturalistom dla badania skarbów krajo
wych, czy w czasach ostatnich dokładał 
starania około odnowienia kolumny Zy-



Nr 19. WSZECHŚWIAT. 291

gmunta, czynił to zawsze tak, że udział jego 
mało komu był znany.

W  pałacu przy ulicy Bielańskiej, który 
był własnością, zmarłego od r. 1864, bywało 
niekiedy bardzo gwarno, jeśli ś. p. Zawisza 
podejmował u siebie nie już  szczupłe gro
no uczonych krajowców, ale cały orszak 
najsłynniejszych uczonych zagranicznych. 
Tutaj mieliśmy sposobność widzieć takie 
znakomitości naukowe, jak  Broca, M ortillet, 
Quatrefage, Hamy, Topinard, Magitot, Le- 
roy Beaulieu, podróżnik K anie z Wiednia, 
geolog prof. Romer z W rocławia i inni. 
Uczeni ci nawiedzali ś. p. Zawiszę, jako  
swego współpracownika w dziedzinie ar
cheologii przedhistorycznej, znanego im 
z dokonanych prac, oraz z udziału, jaki 
brał we wszystkich międzynarodowych zja
zdach antropologicznych. Pod tym wzglę
dem ś. p. Zawisza zapewnił sobie zaszczy
tną kartę w historyi polskiej nauki, bo nie- 
tylko sam dokonywał najtrudniejszych 
i najkosztowniejszych poszukiwań, ale i dru
gich umiał do nich zachęcić. P rzed ro-O &
kiem 1870 badań przedhistorycznych pra- 
wieśmy całkiem nie mieli i młoda ta a żar
liwie w całej Europie upraw iana nauka 
mogła mieć żal do nas, że nie przyczynia
my się do jej rozwoju przez wykazywanie, 
jak  się przedstawiają, czasy przedhistory
czne na ziemiach dawnej Polski. Jeśli 
obecnie archeologija nasza przedhistoryczna 
jest dość dokładnie znana światu naukowe
mu, to zasługa w tem w znacznej części 
należy się ś. p. Zawiszy: on pracował nad 
j<5j rozwojem i on był łącznikiem między 
badaczami krajow ym i oraz przedstawicie
lami tej nauki za granicam i kraju. Bodź
cem dla zmarłego do pracowania w tym 
kierunku było nabycie historycznej części 
Ojcowa i obeznanie się z tem ustroniem, j  

zwanem polską Szwajcaryją. Jak  niegdyś j 
całemi dniami przebyw ał na wątłej łódce 
niedostępne moczary, żeby wynaleść źródła 
Niemna, tak teraz zbadanie siedzib najda
wniejszych mieszkańców tej ziemi uznał 
za swoje najważniejsze zadanie.

Jaskinie doliny Ojcowskiej były uczonym 
niektórym znane już  za StanisławaAugusta; 
nieśmiertelny Staszyc w dziele „Ziemio- 
rodztwo gór K arpackich” podaje rysunki ko
ści zaginionych zwierząt, które w tych j a 

skiniach wynalazł. Lecz jeszcze nie przy
szedł był czas wniknięcia w tajn iki jaskiń 
i dopatrzenia w nich kroniki pierwotnego 
mieszkańca wyżyn Karpackich. Na Wyso
kiem znaczeniu Ojcowskich jaskiń dla a r
cheologii przedhistorycznej poznał się do
piero ś. p. Zawisza. On pierwszy .zaczął 
roskopywać te jaskinie w celach naukowych 
i dobywać z nich szczątków dziś zaginio
nych zwierząt, oraz wyrobów ręki ludzkiej, 
kilku tysiącami lat poprzedzających swem 
powstaniem nasze czasy. Z przekąsem odzy
wał się niejeden o tem zamiłowaniu dla pra
starych wyrobów ludzkich i odwiecznych 
szczątków zwierząt i dziwactwem nazywał, 
że człowiek historyczne nazwisko noszący 
i rozporządzający znacznym majątkiem ka
lał sobie ręce błotem dobywanem z głębi 
jaskini. Jakież było zdziwienie tych nai
wnych krytyków, kiedy naraz tego mnie
manego dziwaka ujrzeli pożądanym współ
pracownikiem w gronie najuczeńszych ba- 
daczów, których imiona z chlubą wymienia 
Europa! Nie -wiem, czy wtenczas ten i ów 
nie postawił sobie pytania, czy postępowa
nie ś. p. Zawiszy nie jest najwłaściwszą 
drogą do służenia krajowi i dorzucenia 
choćby takiój zasługi do zasług przodków, 
zapisanych na kartach historyi.

Biorąc udział we wszystkich międzynaro
dowych zjazdach antropologów, miał ś. p. 
Zawisza często sposobność prostować mylno 
wyobrażenia o naszych zabytkach przedhi
storycznych i zaszczepiać prawdziwsze poję
cia o naszym kraju i naszym narodzie. Każ
de wystąpienie na tych zjazdach zyskiwało 
uznanie uczonych antropologów, a wykłady 
miane.w Lizbonie nagrodzone zostały przez 
króla Ludw ika I  dekoracyją kaw alera Nie
pokalanego Poczęcia, której jednakże przez 
skromność nigdy nic nosił. Owoce kilkuna
stoletniej pracy w dziedzinie archeologii 
krajowej złożone są w bogatym zbiorze 
przeważnie starożytności jaskiniowych, oraz 
w ogłoszonych drukiem  sprawozdaniach 
z dokonanych poszukiwań.

Zabytki przedhistoryczne, zebrane przez 
ś. p. Zawiszę, stanowią same przez się bar- 

| dzo pokaźne muzeum. Można tu  widzieć 
piękne wyroby z krzemienia, jak  np. jeden 

| z największych grotów do oszczepu, znale
ziony w Kaliskiem. Dalój wielkie i piękne
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okazy naramienników bronzowych w kra ju  
wykopane, młoty i siekiery kamienne i wie
le innych cennych zabytków doby przedhi
storycznej. W szystko to jednakże niczem 
jest w porównaniu z bogatym zbiorem ja 
skiniowym, zapełniającym trzy obszerne 
szafy; F auna jaskiniow a w zbiorze tym 
reprezentowana jes t przez liczne kości m a
muta, renifera, niedźwiedzia jaskiniowego, 
nosorożca, łosia kopalnego, hijeny, żubra, 
lisa małego północnego i innych zwierząt, 
dziś po większej części w kraju  naszym 
nieznanych. Lecz kości same nie są jeszcze 
tak zajmujące, ja k  wyroby z tych kości, 
gdyż dopiero wyroby dowodzą, że człowiek 
żył tutaj równocześnie z temi zaginionemi 
zwierzętami, a przytem miał już  zdolności 
do pewnego stopnia rozwinięte, jeżeli na 
tak  zwanych rybach, wyrobionych z żeber 
zwierząt jaskiniowych, tisiłował zrobić wy- | 
raźny rysunek ryby, a amuletom z kości 
wyrobionym nadawał kształt, dość dokła- J  

dnie kształt serca przypominający. Zbiór I 
tych ryb z żeber robionych, których prze- | 
znaczenie jes t dotąd dla nauki zagadką, | 
oraz zbiór amuletów w kształcie serca na
leżą do najbardziej zajmujących przedm io
tów wydobytych z jaskiń  ojcowskich. Gło
wa niedźwiedzia jaskiniowego zwraca też [ 
na siebie uwagę wielkością i dobrem zacho- j  

waniem.
W yroby z krzemienia, przeważnie noże | 

i skrobacze, tak licznie przedstawiają się 
oku w zbiorze jaskiniowym ś. p. Zawiszy, 1 
że tylko tak "zamiłowany badacz mógł na
gromadzić takie bogactwo; on tylko mógł 
dobrać rozrzucone często połowy jednego 
narzędzia, albo też do ułupanego noża wy
szukać rdzeń krzemienia, z którego nóż ten 
był ułupany, co najlepiej dowodzi, że na
rzędzia te robione były na miejscu w ja sk i
ni, którą człowiek wówczas zamieszkiwał. 
Okres łupanego i okres toczonego kamienia 
mają tu licznych swych przedstawicieli, 
chociaż łupane, pierw otny przemysł czło
wieka przedstawiające, znajdują się w zna
cznie większej liczbie. Zbiór ten dla ś. p. 
Zawiszy był dziennikiem jego poszukiwań, 
bo pamiętał dokładnie, kiedy i wśród ja 
kich okoliczności który zabytek był znale
ziony, ale zarazem był i jego najmilszą roz
rywką,mianowicie, jeśli robionemi spostrze- I

żeniami mógł się dzielić z równie zamiło
wanym archeologiem. Podobnego zapału 
do przedmiotu i równej wytrwałości nawet 
między młodszymi zwolennikami archeolo
gii trudno dopatrzeć: najdrobniejszy szcze
gół nie uszedł jego baczności, a z radości 
się nie posiadał, jeśli mu się udało wyna- 
leść jak i zabytek, nieznany dotąd archeo
logom.

Nie poprzestawał ś. p. Zawisza na doby
waniu i gromadzeniu tych cennych zasobów 
do archeologii przedhistorycznej naszego 
kraju , lecz jednocześnie krzątał się gorli
wie około rozpowszechnienia ich znajomo
ści między współziomkami, oraz około wy
jednania im uznania między uczonymi za
granicznymi. W  tym celu ogłosił następu
jące prace:

1. Sprawozdanie z pierwszego zjazdu 
zwolenników archeologii przedhistorycznej 
w Bononii w r. 1871, drukowane w Biblio
tece W arszawskiej, 1871 Listopad.

2. Poszukiwania archeologiczne w P o l
sce, odbitka z Bibl. W arszawskiej, na 
r. 1871.

3. Kongres antropologii przedhistory
cznej w Brukseli w roku 1872. W  Bibl. 
W arszawskiej, na r. 1873.

4. Poszukiwania archeologiczne w Pol
sce. W arszawa, 1874. Odbitka z „W iado
mości Archeologicznych”.

5. Poszukiwania archeologiczne w P o l
sce w latach 1877, 1878 i 1879. Recherches 
archedogiąues en Pologne 1878 et 1879. 
W arszawa, 1879.

6. Dalsze poszukiwania archeologiczne 
w Polsce. W arszawa, 187G.

7. Explication des fetiches trouvees dans 
les foyers ąuaternaires de la caverne du 
maminouth en Pologne. Varsovie, 1883.

8. Znaczenie wyrobów ozdobnych z zę
ba mamuta, znalezionych w jaskini mamuta 
pod Ojcowem. Odbitka z Pamiętnika F i- 
zyjograficznego. W arszawa, 1883.

Ta wiązanka prac, świadczących o gorli- 
wem zamiłowaniu przedmiotu, u nas przed
tem przez jednych lekceważonego, drugim 
całkiem nieznanego, nie pozostała bez wpły
wu w k ra ju  i bez uznania zagranicą. W  kra
ju  poszło za przykładem ś. p. Zawiszy kół
ko zwolenników archeologii, tak, że zespo
lone ich poszukiwania doprowadziły do wy-
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dawnictwa „Wiadomości archeologicznych”, 
ogłaszanych od roku 1874 do 1882, prze
ważnie staraniem i nakładem ś. p. Zawiszy.

Zagranicą spożytkowano odkrycia nie
strudzonego naszego archeologa w najdro
bniejszych szczegółach. Przedwcześnie zga
sły dla nauki hr. N. U  warów w „Archeo- | 
logii Rossyi okresu kamiennego”, wydanej 
w Moskwie w r. 1881, szczegółowo wymię- j  

nia wszystko to, co ś. p. Zawisza wynalazł 
w jaskiniach Ojcowa do r. 1881 (tom I  str. 
218—226, 284—287), nieszczędząc pochwał 
dla zamiłowanego starożytnika.

W  Niemczech najsumienniej zestawiono 
wyniki badań nieodżałowanego naszego sta- j  

rożytnika w dziele: M aterialien zur Yorge- j 
schichte des Menschen im ostlichen E uro
pa. Jena, 1879. Poszukiw ania ś. p. Za- J  

wiszy, przed r. 1879 ogłoszone, powtórzono 
tutaj szczegółowo na str. 22 •— 48 tomu I.

Nie mówię o wzmiankach z tych prac, roz
rzuconych po sprawozdaniach ze zjazdów 
międzynarodowych, czasopismach francu
skich, włoskich, niemieckich, oraz w dzie
łach starożytnościom przedhistorycznym po
święconych. K tokolw iek dotykał się tego 
przedmiotu, nie mógł pominąć usiłowań 
ś. p. Zawiszy, nie mógł odmówić im uzna
nia. Uznanie to, zasłużone w pelnćj mie
rze, osładzało zgasłemu mozolne poszuki
wania i zachęcało do dalszego ich prowa
dzenia.

W  dniach 19 i 20 Lipca 1886 r. roskopy- 
waliśmy wspólnie kurhany pod folwarkiem 
Rusiec, niedaleko miasteczka Nadarzyna. 
Była to ostatnia praca zmarłego, poświęco
na starożytnościom doby przedhistorycznej. 
Patrząc na młodzieńczy zapał czcigodnego 
starożytnika, ani mogłem pomyśleć, że tak 
prędko zabraknie nam przodownika w pra
cach archeologicznych, tak prędko opieku
na publikacyj, opartych na gotowej zawsze 
pomocy jego.

Nie godziło się pominąć zasług ś. p. Za
wiszy w zakresie nauki: pracował i tu w tem 
przekonaniu, że każdy winien przykładać 
się do krzewienia światła, czem może i jak  
może. B adał przeszłość sam i zachęcał in
nych słowem i przykładem; poznanie przy
rody krajowej uznawał za sprawę najpil
niejszą i najważniejszą, o czem świadczy

1 współpracownictwo jego w Pam iętniku F i
zjograficznym .

Przebiegając w myśli postępowanie ś. p. 
Zawiszy we wszystkich kierunkach życia, 
przyznać musimy, że sumiennie spełniał 
obowiązki, jakie na niego włożyła świetna 
przeszłość rodu, którego, niestety, był osta
tnim przedstawicielem.

Józef Przyborowski.

0 P R Z E M y Ś L E  G Ó R N I C Z Y M
W  D A W N E J P O L S C E .

Najdaw niejsze ślady górnictwa srebrno-olo- 

wianego w  .Polsce.

Błyszcz czyli siarek ołowiu, używany do 
dziś w okolicach Siewierza i Sławkowa pod 
nazwą kruszcu do polewy na wyroby garn
carskie i na kafle, zawierający w sobie za
wsze pewien, większy lub mniejszy, procent 
si-ebra ‘), ma pozór w odłamie metalu świe- 

j  tnie błyszczącego, czem też różni się mocno 
od innych rud, dla rospoznania których po- 

j  trzeba oka dobrze obeznanego z ciałami ko- 
palnemi. Cofając się do czasów, kiedy za
czynano dopiero się rozglądać i bajlać utwo- 

| ry we wnętrzu gór zachowane, wyobrażamy 
sobie, że właśnie ta cecha, wyróżniająca 
błyszcz ołowiu od innych rud, mogła szcze
gólnie zwrócić uwagę pierwszych u nas ko
paczy i górników. Kto wie nawet, czy jak 
kolwiek słabym jest procent srebra w ru 
dach naszego ołowiu srebronośnego, pierw
sze góry ołowiane nie były właściwie góra
mi srebrnemi, to jest dla srebra głównie 
eksploatowanemi. Nie jestto niepodobnem, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w staroży
tności praca ludzka w wielu razach nie mia
ła prawie żadnej ceny, że u dawnych sło
wian i germanów, jak  opowiada Tacyt 2),

')  86%  ołowiu, 130/o siarki i 1°|0 srebra, podtug 
Łabęckiego.

2) „De moribns Germanorum11 XLIII.
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do robót w kopalniach całe ludy skazywane [ 
i przynaglane były przez zwycięsców i że 
wreszcie cena srebra w starożytności niepo
równanie była wyższą od późniejszej. Coś 
podobnego miało przecie miejsce odnośnie 
do galmanu, będącego rudą cynkową, p ra
wie stale towarzyszącą, rudom  ołowianym. 
Aż do NYUL wieku nie znano użytku ani 
wartości cynku i dlatego, kopiąc ołów, od
rzucano na bok lub zapychano puste i wy
robione miejsca tą pełną wartości rudą, sta
nowiącą dziś w naszym kraju  jeden z naj
większych jego skarbów kopalnych. W ięc 
i pierwsi kopacze gór ołowianych nie p ra 
cowali, ja k  się zdaje, dla ołowiu, tylko dla 
srebra. Jest to wprawdzie nasz domysł ty l
ko, ale w każdym razie najdawniejsze n a 
sze podania historyczne nie mówią o kopal
niach ołowiu, lecz o srebrze, na co szczegól
nej uwagi nie zwrócić niepodobna.

Jak  zabytki na dnie starosłowiańskich 
mogił przechowane, tak samo i pierwsze 
wzmianki piśmienne, dziejów górnictw a n a 
szego dotyczące, nie odnoszą się do jednego 
wyłącznie kruszcu, ale opowiadają jedno
cześnie o bardzo wielu z nich; więc te, które 
przynoszą wiadomość o żelazie i jego użyt
kach, mówią także o soli, o złocie, o miedzi, 
o srebrze i ołowiu. W zmianki te jednak, 
mieszczące się w podaniach kronikarskich 
albo w nadaniach książąt, są nazbyt ogólni
kowe, ażeby mogły służyć za jakieś wska
zówki poważniejsze.

Przecież dokument jeden z pierwszej po
łowy X II  wieku, a raczćj wzmianka w nim, 
acz krótka lecz wielce ważna, rzuciła od 
niedawna niezmiernie szacowne światło na 
przeszłość górnictwa naszego, mianowicie 
srebrno-ołowianego. Jestto  zaraz na po* 
czątku, pod N r 1 kodeksu dyplomatycznego 
W ielkopolskiego '), umieszczona bulla pa
pieża Inocentego II  z r. 1136, wyszczegól
niająca posiadłości arcybiskupstwa Gnieź
nieńskiego, do którego należała także wów
czas „villa ante Biton quae Zuersow dicitur, 
cum rusticis argenti fossoribus” — wieś oko
ło Bytonia zwana Zwersow, z wieśniakami 
srebro kopiącemi, co uczony wydawca obja
śnił w odsyłaczu: ,,forsan Siewierz prope

Beuthen in superiori Silesia”, podobno Sie
wierz blisko Bytonia w górnym Szląsku.

Zestawiając ową wzmiankę z tem, co po
kazują niemieckie karty  gieognostyczne, po
stanowiłem na miejscu rzecz skonstatować. 
Jeżeli bowiem znajdowały się gdzie, choć
by przed tysiącami lat kopalnie, ślady 
ich w tak zwanych pingach lub spadłych 
szybach i duklach, w hałdach i warpiaoh, 
czyli kopcach i wzgórzach powstałych z zie
mi i ze złomów skał z kopalni wyrzuconych, 
z nagromadzonej dokoła hut szlaki czyli 
zuzli, muszą być i jeszcze na długie wieki 
pozostać mogą widoczncmi. Puściłem się 
zatem wzdłuż ciągnącego się pasma dolomi
tów od Ząbkowic ku S iew ierzow i') i oto re
zu ltat tych wycieczek:

Zaraz około wsi Tuczna Baba, ciągnącej 
się wzdłuż p lantu  drogi żelaznój, na lewo 
ku Ząbkowicom, w polu zwanem Sikorskie, 
są po dawnych kopalniach ołowiu znaczne 
zroby. Blisko stąd pod wsią Ząbkowicami 
jest góra pokryta lasem, zwanym „Bienin”. 
W iększa część owego lasu stoi na starych 
zrobach, ciągnących się długim pasem pro
stopadle do plantu, na przestrzeni z jakie 
30d o 4 0 morgów wynoszącej. Jest tutaj m nó
stwo spadlisk po starych szybach, a szcze
gólnie po duklach czyli małych szybikach, 
które się zwykle biją na pokładach płytko 
pod wierzchem się znajdujących. Nad otwo
ram i tych spadlisk, wśród trzasek wapienia 
muszlowego, widzieć można okazy błyszczu 
i galmanu białego. (Ten ostatni przecież, 
wnosząc z okazów znalezionych, zdaje się 

j  że je s t małoprocentowy). W ielka obfitość 
I błyszczu znajdować się ma dotąd w blisko

ści. Opowiadał mi jeden górnik, że pracu- 
| jąc tu  niedawno w jednym  szybie poszuki

wawczym, trafił na warstwę kruszcu, pra
wie półtora metra grubą.

Blisko od owych zrobów, w samćj wsi 
I Ząbkowicach, na strumieniu, znajdowały się 

huty  ołowiane, jak  świadczą o tem żużle 
czyli szlaka obficie w piasku się znajdująca. 
Prawdopodobnie srebro tu niegdyś trybo
wano.

iI

I ') Odsyłamy czytelnika do k arty  zamieszczonej 
0  Wyd. E . Raczyńskiego, Poznań, 1840 r. I w poprzednim  num erze naszego pisma.
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Co do czasu eksploatacyi kopalń tu te j
szych i hut, to odnieść je  należy, jak  są
dzę, conajmniej na sześć albo i siedem wie
ków w tył. Ludzie miejscowi powiadają, 
że roboty te „jeszcze od szwedów pozosta
ły ”. Zwykła to przecież powieść tak tu, 
jak  i na całej przestrzeni ziem polskich, kie
dy lud chce dać miarę wielkiej staroży
tności czasów, całkiem już dzisiaj zapo
mnianych.

Poza wsią Ujejsce, niziną, w lesie ku 
Trzebiesławicom położonym, w miejscowo
ści zwanćj także Sikorka, są ślady robót na 
ołbrzymiój przestrzeni rospostarte. Poza- 
padane szyby, jeden obok drugiego, znajdują 
się pod całym prawie lasem. Gruba war
stwa próchnicy, mchów i liścia pokryła 
wszelkie szczątki wyrzucone z wnętrza zie
mi. Z tój jednak okoliczności wnosić moż
na, jak  bardzo staremi są owe zroby, skoro 
na wyrzuconój z głębi szybów ziemi jałowej 
i kamieniu, zwykle przez bardzo długi czas 
nieprzyjmujących żadnej wegictacyi, wyro
snąć mógł odwieczny las i utw orzyła się tak 
gruba warstwa próchnicy, że całkiem po
kryła wszystko, co było z głębi ziemi wy
rzucone. O bogactwach kopalnych tych 
miejsc niejedna też tradycyja przechowuje 
się między ludem ').

Tuż obok ku Trzebiesławicom, znalezio
no w roku 1883 galman biały, bardzo podo
bno procentowy.

Oglądałem następnie pod wsią W ojkowi
ce Kościelne przestrzeń pustą,krzew am i po
rosłą, zwaną W arpie, obejmującą morgów 
conaj mniej 40 do 50, całą gęsto podziura
wioną. Jestto płaskowzgórze niewyniosłe, 
z którego dziś miejscowi włościanie biorą 
kamień wapienny do budowy, obficie spa- 
tem ukrystalizowany. Ludzie opowiadają, 
że tu podobno niegdyś, bardzo dawno — za 
szwedów, ja k  zwykle mówią, — kopano sre
bro. Wszakże miejscowość ta, podług kar

•) Wieś Djejsce, dziś własność Kramsty, niedawno 
jeszcze, przed laty 20 należała do Byszowskich, któ
rzy tu  nawet potrochu górnictwo prowadzili,—podo
bno galman dobywali. Powiadano mi, że jeszcze 
przed paru laty żył w Ujejscu stary wieśniak, który 
był niegdyś sztygarem czyli dozorcą tutejszych ro 
bót kopalnianych.

ty Romera, leży znacznie poza liniją dolo
mitową; w hałdach też i ponad szybiskami, 
prócz wapniaka, prawda, że bardzo rozmai
tego co do natury swój, ścisłości i koloru, 
nie mogłem znaleść nic innego ').—W  Mie
rzęcicach są także stare zroby, zwane szwedz- 
kiemi robotami; dziś chłopi ukradkiem, ob
chodząc prawo górnicze, kopią na swoich 
polach galman pod wierzchem tu będący 
i wożą go do hut cynkowych do Porę
by.—Tuż obok we wsi Boguchwałowicach 
robiono niedawno otwór świdrowy dla gał- 
manu. Ten wszakże nie dał spodziewa
nego rezultatu, głębszej też roboty zanie
chano.
' W  Siewierzu dowiedziałem się, że na po

lach miejskich, w stronie zwanej „na ro
wach”, są w samej rzeczy stare zroby, 
o których przecież, z jakiegoby czasu pocho
dziły i coby tam kiedyś kopano, żaden 
z mieszkańców nie wie i nigdy nic nie sły
szał. Był to przecież, jak  się odrazu prze
konałem, właściwy cel moich poszukiwań.

Zroby te położone są poza miastem, ku 
Mierzęcicom, w miejscowości na oko dość 
przypominającej okolicę podolkuską. Tak 
samo jak  tam, głęboki, ruchomy piasek za- 
suł szeroko okolicę, wpodłuż płynącej pod 
miastem Czarnej Przemszy. Szybiska i hał
dy, tworzące z powodu gęstego podziura
wienia powierzchni, a jeszcze bardziej przez 
zasypanie je j trzaskami kamienia, niegdyś 
zgłębi kopalni dobytego,zupełny nieużytek, 
zajmują dziś jeszcze przestrzeń około trzech 
morgów wynoszącą; znacznie większa część 
została już zoraną, nędzny jednak przyno
sząc plon dla braku ziemi urodzajnej.

Z ciekawością, z przejęciem nawet patrza
łem na owe ślady szeroko rozłożone tu, n i
by martwy i wyschły szkielet dawnego ży
cia i przemysłu. Legendowi „argenti fos- 
sores”, kopacze srebra, ożyli przed okiem

>) Zaznaczyć przecież trzeba, że obok wznosi się 
maleńki, drewniany, całkiem samotny budyneczek, 
szczelnie zamknięty, z małą bla3zaną zamiast komi
na  rurką, który strukturą i miejscem, gdzie go usa
dowiono, szczególnie mnie zaciekawił. Mieści się 
w nim, jak  mi mówiono, fabryka szrutu przez ja 
kichś żydków prowadzona. Skąd mają ołów? jest 
to może ich własna tylko tajemnica.
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mojej duszy, zaludniły się nimi puste i p o 
grążone w głuchej ciszy spadliska, ozwały 
się w podziemiach górnicze m łotki i k i
lofy.

W prawdzie była to tylko gra wyobraźni, 
ale taką przecie była niegdyś rzeczywistość. 
Stare pobojowisko pracy, k tóre tu po niej 
pozostało, przechowało dotąd liczne okru
chy wypadłe z rąk  górników, niegdyś tu p ra
cujących. Dość pogrzebać w której bądź ku
pie trzasek, brył i różnych pecyn, jakiem i 
cała powierzchnia tu zasypana, by wynaleść 
różne okazy rud albo błyszczu. Na skraju 
zrobów, od miasta, je s t kopiec ze znacznem 
w środku zagłębieniem, zasypany przetra- 
wionemi w ogniu pecynami. Są to tw arde 
jak  skała szczątki może zapraw piecowych, 
w których tkwią także ślady błyszczu. 
Czy byłaby tu huta, w której kruszec do
byty wytapiano?

P rzy  kopalniach, zwłaszcza znaczniej
szych, lub w niezbyt dalekiej od nich odle
głości, urządzano dawniej zazwyczaj huty, 
sadowiąc je  na jakim ś spadku wód lub nad j  

rzeką, ażeby korzystać z motoru, poruszają
cego tak zwane przedtem kolusze czyli ko- ' 
ła. Obok hut urządzano też i płóczki.

Ślady takich urządzeń widzimy dotąd pod 
Olkuszem, gdzie zuzle powstałe z rud wy
topionych, czyli tak zwana gierzyna, podo
bna nieco do lawy wulkanicznej, tysiącami 
wozów zalega okolicę. U patryw ałem  prze
to pod Siewierzem tych czarnych brył, lub 
choćby podobnego do nich produktu ognio
wego, ale napróżno. K upa gruzów, pozo
stałych jakoby z dawnych zapraw pieco
wych, jest może późniejszą jaką  pozostało
ścią, zaś co do hut, to prawdopodobnie znaj
dować się musiały bliżej rzeki. Gdzie się 
jed n ak  podziała szlaka czyli zuzel, który 
jest produktem  ani roskładowi, ani zniknię
ciu niepodlegającym? Czyżby za sprawą 
wichrów, albo płynącej wśród rozległych 
i sypkich piasków rzeki, ślady hut a wraz 
z niemi i zuzle temiż piaskami zasute pozo
stały? T u  zwrócić musimy uwagę na bar
dzo ciekawą miejscowość w nizinie rzeki 
Czarnej Przemszy pod wsią Preczowem, 
mniej więcej o 14 wiorst od Siewierza, a 4 
do 5 od dawnych zrobów pod Ujejscem. 
W  miejscowości tej, w łożysku rzeki znaj
duje się dość znaczna ilość zuzla ołowiane

go, zwanego tu „pacyną”, którego obecność 
w tem miejscu jest wielce zagadkową. Nikt 
go tu pewno nie woził, jest to wytwór miej
scowy, ale pochodzący z produktu oczywi
ście nie na tem miejscu dobytego. Okolica 
Preczowa znacznie jest odsuniętą od łańcu
cha wapieni muszlowych, na którym znaj
dowały się dawne góry ołowiane; z pod po
wierzchni piaszczystej wychodzi tu  łupek 
szary, tak, że miejscami rzeka płynie po go
łym łupku. Zresztą i na karcie Romera 
fonnacyja węglowa zaznaczona jest tuż, któ
rą naw et podług tego, cośmy widzieli, wy
padałoby nietylko przysunąć do rzeki, ale 
i znacznie za rzekę ją  przeprowadzić. Za
tem nie miejsce tu dla rudy ołowianej. 
O twór też świdrowy, jak i w latach 1881 
i 1882 zrobiono, do 145 stóp głębokości do
chodzący, do żadnych szczególnych nie do- 

' prowadził odkryć. Nie natrafiono na wę
giel, którego tu  szukano, ale też nie znale
ziono w głębokości tej góroutworu, dozwa
lającego przypuszczać obecność innych j a 
kowych ciał kopalnych; świder szedł ciągle 
w iłach i łupku.

W ięc należy przypuszczać, że istniały tu 
niegdyś nad rzeką płóczki i huty, do których 
rudę z jakichś okolicznych gór dowożono. 
Ślady robót ziemnych, jak ie  tu z odległej 
przeszłości pozostały, domysł ten również 
potwierdzają. W  poprzek małego, ale w art
ko zawsze płynącego strumyka, który tu 
wpada do Przemszy, od strony Malinowic 
widać kilka potężnych grobli, tworzących 
szereg stawisk, na których zapewne płócz
ki były urządzone. Trochę poniżej, przy 
drodze, prawdopodobnie była huta, było ich 
naw et może i więcej, bo hałd żużlowych, 
obecnie ziemią i piaskiem zasypanych, jest 
trzy: jedna na strumieniu, dwie na rzece. 
Okolica, przez którą płynie Czarna Prze- 
msza, wogóle jes t mocno piaszczysta, więc 
też poziom dawniejszy pod Preczowem, na- 
mulany i piaskiem przez wiele wieków za
noszony, mocno się zmienił i musiał się w y
nieść w górę; <Jwe też hałdy żużlowe, które 
woda z wierzchu niekiedy wypłókuje, p rzy
puszczalnie znajdować się muszą głęboko 
w ziemi skryte. Co do zuzla znajdującego 
się tu , ten wcale nie jest podobny do zuzla 
olkuskiego. Jakkolw iek ten ostatni za
w iera w sobie jeszcze około 5%  ołowiu, ale
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jest czarny, twardy, stanowi masę jednolitą, 
pozoru szklistego, kiedy zuzel preczowski 
jest jasnosiwy, wapnisty, przepełniony grud
kami ołowiu i pomięszany z glejtą, tak  dale
ce, że z niemałą korzyścią mógłby być dru
gi raz wytapiany. Obecność zaś tego zuzla 
i sam wygląd rzuca już niejakie światło na 
sposoby i na czasy, do jakich odnieść należy 
eksploatacyją gór Siewierskich i innych też 
okolicznych.

(dok. nast.)

Korneli Kozłowski.

I NA JN IŻSZE KRESY ŻYCIA.

(Dokończenie).

W szelkie zamiany sil prężnych w przyro
dzie nieorganicznej prowadzą do nowego 
stanu ciał, który sam przez się do stanu 
pierwotnego wrócić nie może. Gazy, które 
powstały przy wybuchli prochu strzelnicze- [ 
go, nie zbiorą się znów same i nie utworzą 
napowrót prochu. Ale taka ciągła odwra- 
calność zamian istnieje w świecie ożywio
nym. Podrażniona przez dotknięcie mimo
za wkrótce poczyna znów listki swe rozwi
jać, a szypułki wznosić. W raca ona znowu 
do tego stanu, w jak im  znajdow ała się przed 
podrażnieniem i znów staje się czułą na no
we wpływy drażniące. Stan równowagi 
obojętnej życiem samem ustroju się regulu
je i na nowo powraca.

Gdy, jak  widzieliśmy, wrażliwość i czu
łość na oddziaływania odgranicza wybitnie 
istoty ożywione od ciał martwych, chemija 
oddawna już  zatarła przedział pomiędzy 
związkami organicznemi a nieorganicznemu 
Dawniej uważano za rzecz pewną, że połą
czenia t. zw. organiczne wytwarzane być 
mogą jedynie przez życiową działalność 
ustrojów, dziś pogląd ten je s t już sta
nowczo pogrzebanym. Nieskończona moc 
związków organicznych otrzymuje się teraz 
w pracowniach chemicznych, teoretycznie

zaś za możliwe poczytać należy otrzymanie 
również i wszystkich pozostałych.

To jednak właśnie przeświadczenie, że 
związki organiczne tym samym co nieorga
niczne podlegają prawom i tylko bardziej 
złożonych do utworzenia się swego wyma
gają warunków, musi nas umacniać w prze
konaniu, że pomiędzy istnieniem rzeczy 
m artwych a życiem istot ożywionych nie
przebytych przepaści w naturze nie było 
i niema.

W szystkie, zestawione powyżej fakty 
wdrażają w nas przekonanie, że nie najniż
sze spomiędzy dziś nam znanych jestestw 

j  stanowią to przejście do nieożywionego, że 
nie tu leży punkt zbieżny obu wielkich 
działów natury. Już  i logiczne rozumowa
nie wskazywało nam całe nieprawdopodo
bieństwo przypadku takiego, abyśmy w ła
śnie teraz dotrzeć mieli zapomocą naszych 
pomocniczych środków optycznych do naj- 

I niższych życia kresów. W szystkie tedy 
j  względy prowadzą nas jednakowo do przy

puszczenia, że poniżej wszelkich, dziś nam 
znanych, istnieją jeszcze inne jestestwa.

Doświadczenie stwierdza, że wogóle ustro
je  tem drobniejszych są wymiarów im prost
szą jest ich budowa. Nie wynika z tego 
odwrotnie, aby za udoskonaleniami w bu
dowie ciała i w czynnościach lub przeja
wach życiowych równomiernie w parze iść 
i wzrastać musiała wielkość ciała doskona
lących się ustrojów. Widzieliśmy przecie 
jak  plasmodyja, jakkolw iek z gołej składa
ją  się tylko zarodzi i przedstawiają szczebel 
rozwoju istot bardzo nisko śród znanego 
nam świata stojących, mogą dochodzić 
względnie zuacznych wymiarów. Uprosz
czenie wszakże w budowie i w czynnościach 
życiowych, przy zmniejszających się kształ
tach, daje się przeprowadzić w ogólnych 
przynajmniej zarysach; uzmysłowieniem te
go stosunku jes t niezaprzeczony fakt, że 
najniższe ustroje bez żadnego niemal wy
jątku  należą do świata mikroskopowego. 
Zresztą, oczywistem jest i zrozumiałem, 
że wszelki podział pracy, jaki, przy dosko
naleniu się ustrojów, pada pomiędzy różne 
części ich ciała, wymaga bardziej zróżnico
wanego ośrodka czy podłoża, w jakiem  ży
cie się toczy i, że im bardziej złożonemi bę-. 
dą czynności życiowe, tem większą musi być
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ilość cząstek m ateryjalnych, które w czyn
nościach tych biorą, udział. Stąd zasadnym 
wydać się musi wniosek, że ustroje najbar
dziej proste bardzo małemi stosunkowo być 
muszą,. Przejaw y życiowe jestestw , które 
zechcielibyśmy sobie przedstawić poniżej 
widzialnych dla nas szeregów istot, musia
łyby przeto być coraz to prostszemi, zbliża
jąc  się w ten sposób stopniowo do własno
ści cial nieoży wńonych. Drogą, zaś samo- 
rodztw a powstawaćby chyba jedynie mogły 
jestestwa, obdarzone zaledwie pierwotnemi j  

i najbardziej zasadniczemi tylko własno
ściami chemicznemi oraz fizycznemi, jak ie  j  

m ateryją żyjącą w ogólności cechują. Ma- 
teryja ta musiałaby wszakże zasadniczo po
siadać własność odżywiania się i wzrasta
nia, dalej rospadania się na części, skoro 
przez taki wzrost przekroczyłaby pewne 
określone wymiary, a wreszcie własność 
powolnego zmieniania się i przeistaczania 
w ciągu długich okresów czasu, to jes t wła
dzę nabywania nowych, utrw alać się w niej 
mogących właściwości, które cząstkom z po- i 
działu powstającym przekazywanemiby być 
mogły.

Hipotetyczny ten świat otrzym ał od Nae- 
gelego nazwę istot probijontycznych (z grec
kiego: pro—przed, bios—życie) i pod tą, na
zwą przez tego uczonego wprowadzonym 
niejako został w dziedzinę wiedzy.

Domniemane te, hipotetyczne probionty 
(Probien) przypuszczalnie posiadały w y
miary nieskończenie małe i bądźcobądź 
przejść musiały długi szereg form, zanim 
dostąpiły do krainy, przy obecnych naszych 
pomocniczych środkach optycznych dla nas 
widzialnej.

Bakteryje, niedosięgające półtysiącznój 
części milimetra średnicy, wydają nam się 
nadzwyczaj małemi; lecz przecież—małe lub 
duże — są, to pojęcia bardzo względne, wy
tworzone przez nas według wymiarów wła
snego naszego ciała i według właściwości 
naszych zmysłów. W szak i te ilości tlenu, 
jakie przez ruch bakteryj gnilnych uja
wniane być mogą, wydają nam się nieu- 
chwytnemi, znikomo drobne mi wielkościa
mi! Pomiędzy wielkością bakteryj a w iel
kością cząsteczek, najbardziej naw et złożo
nych, takich np., jakie teoryja wskazuje dla 
ciał białkowych, zalega tak niezm ierny ob

szar, że pomieścić w nim się mogą nieskoń
czone szeregi stopniowań. Naegeli oblicza, 
że jedna tysiączna milimetra sześciennego 
mieścićby powinna w przybliżeniu około 
czterystu milijonów cząsteczek białka.

Oczy wistem jest, że omawiając powyższe 
hipotezy, porzuciliśmy już oddawna drogę 
doświadczenia. Jednakowoż wyszliśmy z rze
czy faktycznie wiadomych i stosunków 
istniejących, stopniowo z rzeczy znanych 
wnioskując o nieznanych. Przypuszczenie 
samorodztwa wynika przytem jeszcze bes- 
pośrednio z praw a o zachowaniu siły; po
wątpiewać bowiem o powstaniu istot żywych 
z martwych, byłoby to zaprzeczać całości 
i ciągłości stosunków i zjawisk w świecie 
materyjalnym.

Jeżeli uzasadnionem byłoby przypuszcze
nie, że samorodztwo niejednorazowo się od
było przed wiekami, lecz że i dziś, poza gra
nicami istot widzialnych, wciąż się dokony
wa, to i ustroje różnego wydoskonalenia, obe
cnie kulę ziemską zamieszkujące, nie są to 
bynajmniej istoty jednocześnie utworzo
ne, lecz raczej wyrazy różnych szeregów, 
których początek sięga różnych, bardzo od 
siebie wzajem odległych epok. W  tym przy
padku fakt, że obecnie, w danej chwili, obok 
ustrojów wysoko organizowanych istnieją 
jeszcze inne, względnie bardzo proste, staje 
się dla umysłu naszego o wiele zrozumial- 
szym. A  wtedy podobieństwa, zachodzące 
pomiędzy zarodkowemi stanami ustrój ów 
wyższych a dorosłem? istotami niższemi, 
przeważnie przypisywaćby należało jedno
stajnym  własnościom materyi, z której po
wstały.

Czy wszystkie te drobne żyjątka, które 
obejmujemy nazwą bakteryj, wiążą się w rze
czy samej ścisłem między sobą pokrewień
stwem, o tem także wątpićby poniekąd wy
padało. Badanie bowiem wykryło fakty
cznie niemałe pomiędzy temi istotkami róż
nice. Obok form, z rozwojem względnie 
dość złożonym, napotykamy tu istoty o naj
bardziej prostej organizacyi, a wytwarza
nie się zarodników różne przedstawia od
miany i odcienie. Możliwem jest przeto, 
że bakteryje nie są to równoważne i spół- 
rzędne pomiędzy sobą ustroje, lecz stanowią 
ogniwa różnych szeregów; być one nawet 
mogą wierzchołkowemi niejako różnych
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szeregów wyrazami. Niepodobna jednak 
wszystkich bakteryj uważać za zakończenia 
lub wierzchołki szeregów świeżego tylko 
pochodzenia, istnieją bowiem formy przej
ściowe, do najniższych wodorostów wielce 
zbliżone. Bardzo ważny wzgląd przytem 
jeszcze pominęliśmy, a mianowicie, że bak- 
teryje, a przynajmniej ich część, mają cha
rak ter ustrojów, które się rozwinęły wste
cznie z istot wyższych i dopiero przez takie 
uwstecznienie od tamtych stały się prost- 
szemi.

Co się tyczy bakteryj, blisko spokrewnio
nych z wodorostami, to przypuszczenie ta
kie wydaje się wielce prawdopodobnem; na
wet bowiem rozmaite odgałęzienia bogatego 
królestwa grzybów mogą słusznie od wodo
rostów być w ten sposób wyprowadzone. 
W yżywianie się kosztem ciała jestestw in
nych, czy ono martwem jest czy też żywem, 
t. j. byt saprofityczny z jednej a pasorzytny 
z drugiej strony, jak i właśnie śród bakteryj 
się zdarza, pociąga za sobą u tratę zielonego 
barwnika, uzdolnionego do samodzielnego 
przyswajania sobie węgla i, co za tem za
zwyczaj idzie, uproszczenie w rozwoju. Ta
kie uwstecznione grupy są niejako zwie- 
szonemi ku dołowi gałęźmi rodowego drze
wa ustrojów, gałęźmi, których punkt koń
cowy spada częstokroć niżej poziomu, z któ
rego gałęź cała z pnia ' lub konaru wy
strzeliła.

W szystkie te wryżej przytoczone szczegó
ły rozległej kwesty i wykazują dobitnie, 
zjnkiem i walczyć musi przeszkodami każ
dy, kto pragnie przyczynić się do budowy 
naturalnego zgrupowania ustrojów. Jeśli 
pójdziemy za rozwiniętemi powyżej poglą
dami, to niewątpliwie do odmiennego w tćj 
sprawie przychodzimy wyobrażenia aniżeli 
to, które w wyobraźni badaczów myśl prze
wodnią i główne tło do przypuszczeń sta
nowiło. Nie będziemy już  mieli przed 
oczyma jednego i jedynego, olbrzymiego 
drzewa, ani też nie będziemy szukali dokła
dnego obrazu pod postacią kilku, zaledwie 
żc mniej potężnych drzew rodowych; do ca
łego lasu raczej moglibyśmy przyrównać 
przyrodę, według naszego sposobu zapatry
wania się na stosunki, o których tu mowa. 
Las ten mieści drzewa co do wrieku zupeł
nie różne, a także nierówne co do postaci,

wielkości i rozłożystości. Najstarsze i naj
grubsze pnie drzewne przedstaw iają 'nam  
śród tego lasu historyją i rozwój gatunków, 
których kolebka sięga najdawniejszych 
okresów życia na ziemi. Obok tego „sta
rodrzewu” rosną wtym lesie bardziej młodo
ciane, do wysokopiennych niedające się jesz
cze zaliczyć drzewa: są to rodzaje istot bar
dziej świeżego pochodzenia. Drzew też nie
mało wymarło ju ż  i wyginąć musiało w tym 
lesie; są to mianowicie ślady zaginionych, 
wygasłych gromad między ustrojami. G le
bę lasu widzimy porośniętą krzakam i i za
roślami; bujne to zagajenie śród drzew 
piennych przedstawiałoby leśną młodzież, 
będącą też istotną młodzieżą w dziejach roz
woju ustrojów żywych na ziemi.

Prof. Edw ard Strasburger.

WYKŁADY

N A  U N I W E R S Y T E T A C H

Jagiellońskim w Krakowie i Lwowskim,
w półroczu letnim r. a- 1886/7.

Mając stale copółrocze podawać we 
„Wszechświecie” wiadomość o wykładach 
przyrodniczych i matematycznych na uni
wersytetach krakowskim i lwowskim, wi
dzimy potrzebę, ze względu na większość 
czytelników naszego pisma, w pierwszym 
takim artykule wspomnieć o niektórych 
szczegółach urządzenia wewnętrznego tych 
wszechnic, odmiennego od tego, jakie było 
w b. Szkole Głównej warszawskiej, jakoteż 
jest obecnie w uniwersytetach w W arsza
wie, Kijowie, Dorpacie i t. d.

W  tylko co wspomnianych instytucyjach 
istniejące dwra wydziały, fizyko-matematycz- 
ny i filologiczno-historyczny, odpowiadają 
jednem u wydziałowi filozoficznemu uniw er
sytetów w Krakowie i Lwowie. Na wy
dziale zaś tym niema ani przepisanego, ani 
zaleconego planu studyjów w żadnej grupie 
przedmiotów, a tem samem niema, jak  i na



300 w s z e c h ś w i a t .  Nr 19,

innych wydziałach, prócz teologicznego, i 
podziału na „kursy”, na „lata” studyjów. 
W skutek tego profesorowie nie wykładają, 
coroku tych samych działów swoich przed
miotów; owszem, dbając tylko pod tym 
względem o to, aby podczas czterech lat 
studyjów studenci mieli możność wysłucha
nia odpowiednich części przedm iotu, urzą
dzają swe wykłady tak, że dopiero zesta
wienie wykładów w czterech po sobie idą
cych latach może dać pojęcie o tem, co by
wa na wydziale wykładane '). W yjątek tu 
stanowią te przedmioty przyrodnicze, któ
rych słuchają studenci medycyny lub słu
chacze farmacyi 2), gdyż one, na mocy spe- 
cyjalnych przepisów, częścią coroku, częścią 
co dwa lata muszą być wykładane, chociaż 
student medycyny, może, jeżeli chce, nie 
w pierwszych latach swych studyjów na nie 
uczęszczać. P rzy  takiem urządzeniu mnićj 
jest profesorów nauk przyrodniczych i m a
tematycznych w tych uniwersytetach, niż 
w owych, powyżćj wspomnianych. Oczy
wiście, że studenci, osobliwie matenjatycy, 
porozumiewają się pryw atnie z profesorami 
co do tego, czy mogą już  pewnego wykładu 
słuchać, a z drugićj strony profesorowie ma
ją  zawsze to na widoku, aby także nowo- 
wstępujący do uniwersytetu studenci znale
źli w każdej grupie pewne wykłady i dla 
nich przystępne.

Rok akademicki dzieli się w tych uniw er
sytetach na dwa półrocza, czyli semestry.
W  zimowem wykłady, według najnowszych 
przepisów, trw ają od 8 Października do 
czwartku przed niedzielą „białą", t. j. koń
czą się na 2 */2 tygodnia przed W ielkanocą.
W półroczu zaś łetniem zaczynają się w pią

>) W łaściwie dla pełności obrazu należałoby 
uwzględnić jeszcze ćwiczenia w sem inaryjach i p ra 
cowniach, w których, prócz praktycznych zajęć, w y
rabian ia  wypracowań specyjalnych, niekiedy tr a k 
tu ją się pewne teoretyczne działy przedmiotów od
powiednich, co nie je s t w „Spisach wykładów' 1 
szczegółowo wymieniane.

2) U niwersytet lwowski nie posiada wprawdzie 
w ydziału lekarskiego, ale są przy nim  urządzone 
kursy farmaceutyczne. O przedm iotach specyjalnie 
farmaceutycznych, zaliczonych na  uniwersytecie 
lwowskim do wydziału filozoficznego, tu nie wspo
minamy.

tek po niedzieli „przewodniej” i trw ają do 
23 Lipca. W ykłady zatem w semestrze le 
tnim r. b. będą się odbywały przez trzy 
miesiące. W edług ogłoszonych przez oba 
uniwersytety „Spisów w ykładów ”, będą one 
następujące:

N a u n i w e r s y t e c i e  J a g i e l l o ń s k i m :

M atem atyka: prof. zwyczajny d r F. Karliński: Za
stosowania rachunku całkowego do gieometryi, 3 
godz. tygodniowo; prof. zw. dr M. A. Baraniecki: 
Równania algiebraiczne, 6 godz.; ćwiczenia w semi- 
naryjum  matem atycznem , prof. Karliński i B ara- ^  
niecki, każdy po 4 godz.

Astronomija: prof. Karliński: Astronomija p rak ty 
czna (ciąg dalszy), 3 godz.

F izyka  matematyczna: docent pryw atny d r L. Bir- 
kenmajer: Dynamika punktu, 2 godz.

F izyka  doświadczalna: prof. zw. d r Z. Wróblewski 
(obecnie dziekan wydziału): Nauka o elektryczności
1 magnetyzmie i optyka, 5 godz., oraz ćwiczenia 
w pracowni: dla początkujących 4 godz , dla innych 
w godz. umówionych.

Chemija: prof. zw. d r  E. Czyrniański: Chemija or
ganiczna, 5 godz ; ćwiczenia w pracowni, codzien
nie; prof. nadzw. dr K. Olszewski: chem ija anality
czna ilościowa, 2 godz; O wykrywaniu trucizn,
3 godz.; ćwiczenia w pracow ni w rozbiorach ilościo
wych, fi godz.; doc. pr. d r E. Bandrowski: O zasa
dach organicznych, 1 godz.

Mineralogija: N astępca zmarłego w półroczu zimo
wym prof. A ltha jeszcze nie został mianowany; z te 
go powodu w półroczu bieżącem prawdopodobnie 
nie będzie wykładów mineralogii; w poprzedniem 
urządzone było zastępstwo.

Gieologija: prof. nadzw. d r W. Szajnocha: Zasady 
gieolo^ii historycznej, 2 godz.; Paleontologija mię
czaków (Brachiopodaj 2 godz.; O budowie gieologi- 
cznej okolic Krakowa, 1 godz.

Botanika: prof. zw. d r J. Rostafiński (obecnie pro
dziekan ‘) wydziału): Metoda oznaczania roślin,
2 godz.; Botanika lekarska, 3 godz.; ćwiczenia w pra
cowni, 4 godz .; prof. zw. d r E . Janczewski (obecnie 
delegat wydziału do senatu akademickiego): Żywie
nie się roślin, 3 godz; Zasady sadownictwa, 2 godz.; 
ćwiczenia w pracowni z anatomii i rozwoju roślin,
4 godz.

Zoolog'ja: prof. zw. d r M. Nowicki, prócz kursu 
zoologii specyjalnie dla farmaceutów (5 godz,), Ozna
czanie zwierząt,, 2 godz.; ty tu larny  prof. nadzw. 
dr A. W ierzejski w tem  półroczu nie będzie wy
kładał.

Antropologija: prof. nadzw. (wydziału lekarskiego) 
dr J. Kopernicki: C harakterystyka kranijologiczna

') T. j. przeszłoroczuy dziekan.
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ras ludzkich, 2 godz.; ćwiczenia w spostrzeżeniach j 
antropometrycznych na osobach żyjących, 3 godz.

Gieografija: prof. zw. dr P. Czerny: Gieografija j  

państw europejskich, 3 godz ;  Gieografija monarchii j  

austro węgierskiej, 2 godz.

Na  u n i w e r s y t e c i e  we L w o w i e :

Matematyka-, prof. zw. d r W. Żmurko (obecnie pro- j  

rektor uniwersytetu): Gieometryja analityczna (ciąg 
dalszy), 3 godz., Teoryja największości i najmniej- 
szości i jej zastosowania w rachunku w aryjacyjnym,
3 godz.; prof. zw. fizyki matem, d r O. Fabian: Ele- I 
menty metody najmniejszych kwadratów, 3 godz.; J  
docent pryw. d r J. Puzyna: N iektóre tw ierdzenia j 
z teoryi funkcyj, 3 godz. - j

Fizyka matematyczna: prof. Fabian: Akustyka, 3 
godz.; Własności potencyjału (ciąg dalszy), 2 godz.

Fizyka doświadczalna: prof. zw- dr T. Stanecki:
N auka o magnetyzmie, 4 godz.; Radyjofi ni ja, 1 godz ; 
repetytoryjum  z fizyki dla farmaceutów, 1V2 godz.

Chemija-. prof. zw. dr B. Radziszewski (obecnie de- j  

legat do senatu akademickiego!: prócz chemii far- j 
mareufycznej (ciąg dalszy, 4 godz.), Chemija orga- j  

niezna (ciąg dalszy), G godz.; ćwiczenia w p raco 
wni, codziennie; docent pryw. d r J. Schramm: Che- j 
mija analityczna ilościowa, 3 gcdz.; Analiza moczu j  

1 godz ;  d oc tn t pryw. dr B. Lachowicz w tfm  pół j  

roczu wykładać nie będzie.

Mineralogija: prof. zw. dr F. Kreutz: Nauka o ska
łach, 4 godz.; lawy, 1 godz.; repetytoryjum  z mine
ralogii, 1 godz.

Gieologija; docent pryw. d r E . Dunikowski: Gieo- 
logija Europy, 3 godz.; teoryja ewolucyj wobec pa
leontologii, 1 godz; wycieczki gieologiczne. Docent 
pryw. mineralogii i gieologii w uniwersytecie, a prof. 
zw. szkoły politechnicznej we Lwowie, J. Niedź- 
wiedzki w tem półroczu w uniwersytecie wykładać i 
nie będz:’e.

Bo anika: prof. zw. d r T. Ciesielski (obecnie p ro 
dziekan wydziału): Botanika szczegółowa, 4 godz. 
Zasady anatomii i fizyjologii roślin, 2 godz.; ćwicze
nia w pracowni, 2 godz.; wycieczki botaniczne.

Zoolog!ja: prof. zw. d r B. Dybowski (obecnie dzie
kan wydziału): Zasady anatom ii porównawczej zwie
rząt kręgowych, 4 godz.; Zasady ogólne anatomii 
porów naw czej zwierząt bezkręgowych, 2 godz.; ćwi- | 
czenia z zoologii systematycznej i anatom ii m ikro
skopowej, 3 godz.: prof. Ciesielski: Ustrój i życie J 
psEczoły, 1 godz.; docent pryw. d r I I .  Wielowiejski J 
w tem półroczu wykładać nie będzie.

Gieografija: prof. nadzw. dr A. Rehman: Gieogra
fija krajów nad morzem Śródziemnem, 5 godz.

KRONIKA NAUKOWA.

METEOROLOGIJA.

—  Obserwaloryja meteorologiczne w górach dają s'ę 
według wysokości, w jakiej się znajdują, zestawić, jak 
następuje:

wysokość
Brccken w górach Hercyóskich (Niemcy) 1141 m
Ben Newis ( A n g l i ja ) .............................. 1418 „
Puy de Dóme (F ra n c y ja ).......................... 1463 „ .
Pic de 1’Aigoual, Seweny (Francyja). . 1567 ,,
Shafberg (Austryja)....................................1 77G „
Wer.df Istein (B aw ary ja )..........................  1660 ,,
Mont Ventoux ( F r a n c y j a ) .....................  1960 ,,
Hohe Obir ( K a r y n t y ja ) .......................... 2047 „
Monte Cinone w Apeninach (W łochy) . 2162 ,, 
Santis, Appenzell (Szwajcaryja) . . . 2500 „
Pic du Midi ( F r a n c y ja ) .......................... 2 8 7 7 ,,
E tna (S y c y lija ) .........................................  2900
Sonnenblick, w Salzburgu (A ustryja) . 3 1 0 3 ,, 
P ike’8 Peack, Colorado (Stany Zjedn.) . 4322 „ 

(l’Astronomie).
S . K.

—  Niebespieczeństwo uderzenia gromu. N ajednem  
z ostatnich posiedzeń berlińskiej sekoyi niemieckie
go towarzystwa meteorologicznego podał dr Hell- 
mann ciekawą statystykę uderzeń gromowych. N aj
nowsze dane wykazują, że w Prusach niebespieczen- 
stwo takio było dla zabudowań wiejskich dziewięć 
razy większe, niż dla domów miejskich, ponieważ 
prawdopodobieństwo uderzenia gromu,przy równych 
zresztą innych okolicznościach, staje się tem mniej
sze, im więcej pojedyncze domy skupiają się w je 
dną miejscowość. Co się tyczy specyjalnie Berlina, 
powstaje tam  średnio na sto pożarów tylko 0,2 do 
0,3 wskutek uderzenia piorunu, zbytecznem jest za
tem  na domach mieszkalnych, niestojących osobno, 
ani niezbudowanych zbyt wysoko, zaprowadzanie 
konduktorów. Następnie wykazywał referent, jak  
mylnem jest dość powszechne jesrcze mniemanie, 
jakoby drzewa stojące w pobbżu domostw były ich 
naturalnem i konduktorami, przeciwnie grom często 
przechodzi z drzew tych właśnie na domy.

Piszący to spotykał się często ze zdaniem, że nie 
wszystkie drzewa, lecz tylko topola piramidalna 
chroni budynki od uderzenia piorunu, rzecz dziwna 
jednakże, że nikt nigdzie topoli od pioruna rażonej 
nie mógł wskazać; czyby tylko wysokość topoli, 
przewyższająca zwykle inne drzewa, miała jej pod
sunąć rolę naturalnego konduktora? Ze nie we 
wszystkich okolicach lud uważa drzewa jako ochron
ne konduktory, okazuje zwyczaj, jakiego po wielu 
miejscach trzym ają się pracujący w polu robotnicy: 
starają się oni przy nadchodzącej burzy stanąć jak- 
najdalej.od drzew. Nie od rzeczy może będzie do
dać tu, że w Prusach Zachodnich lud utrzym uje, że
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psy i koty gromy ściągają, i podczas burzy z m iesz
kań je  wypędza.

Powracając do referatu dra  Ilellm anna podajemy 
ca  zakończenie dane jakie  zebrał co do drzew przez 
grom rażonych. Podług tej sta tystyk i z wszystkich 
drzew najczęściej ściągają grom dęby, najrzadziej 
buk; i  tak  naliczono na jedno uderzenie w buk 54 
uderzeń w dęby, 40 w inne drzewa liściaste, a 15 
w drzewa iglaste. Ma to  zarazem tłum aczyć, dla
czego starzy Giermanie dąb czcili jako drzewo bo
gowi piorunów poświęcone.

D r N.

FIZYKA.

— Zastosowanie zjawisk elektrycznych do mierzenia 
czasu. Jednostki czasu, polegające na zjawiskach 
astronomicznych, jak  doba lub rok, z biegiem czasu 
ulegają powolnym zmianom wiekowym. W edług 
p. Lippm anna bezwzględną jednostkę czasu dać 
nam mogą objawy elektryczne. Natężenie bowiem 
elektryczne daje nam prędkość przepływu e lek try 
cznego, a opory są to czasy trw ania przepływu 
w warunkach oznaczonych. Jeżeli w szczególności 
uważamy opór właściwy pewnej substancyi, wyrażo
ny wjednostkach bezwzględnych, opór ten p rzedsta 
wiać nam może oznaczony p rzecąg  czasu i jest n ie 
zmienny, jak  wszystkie właściwe, specyficzne wła
sności m ateryi; wielkość tę zatem  przyjąć można za 
jednostkę czasu. P. L. proponuje nawet przyrząd, 
któryby był urzeczywistnieniem tego pomysłu. 
(Comptes rendus).

S . K .

CHEM1JA.

—  Sztuczna fabrykacyja rubinów przeprowadzona 
została już przed 10-oiu laty przez p. F rem y w P a
ryżu, drogą ogrzewania do białości w glinianym 
tyglu mięazaniny glinki fc m iniją lub z fluorkiem ba
rytu . Barwę różową otrzymywały Fztuczne krysz
ta łk i przy obecności śladów dwuchromianu potasu.

Obecnie tenże p. Frem y wspólnie z p. Yerneuil 
przedstaw ili Akademii francuskiej rezultaty  kilko- 
łetnich prac swoich w tym  kierunku, w yjaśniają
cych w drodze doświadczalnej krystalizacyjny j  

wpływ wszelkich fluorków na glinkę przy wysokiej [ 
tem peraturze. Fluorek barytu albo w apnia,lub kryjo- j  

lit, pomięszany z czystą glinką beskształtną, po o- 
grzaniu go do białości i stopieniu, przetwarza glinkę | 
na krystaliczny korund, a dodanie śladów dwu
chrom ianu potasu wystarcza do nadania mu prze-, 
ślicznej barwy rubinowej. Drogą tą  można otrzy
mywać po kilka funtów rubinu jednorazowo. (Comp
te s  rendus).

J .  S.

—  Ciekawa modyfikacyja reakcyi chemicznej. Prof-
Ostwald w szeregu swych badań nad powinowa
ctwem chemicznem odkrył interesującą różnicę 
pomiędzy jednozasadowemi a dwuzasadowemi kwa
sami. Okazuje się mianowicie, że działanie chem i
czne kwasów dwuzasadowych zostaje osłabione 
wskutek obecności ich  ro li obojętnych, działanie 
zaś kwasów jednozasadowych przy tych samych 
warunkach znacznie zostaje wzmocnione.

Je ie li np. określimy ilość siarku cynku, jaką  
kwas solny danego stężenia sam rospuszcza i tę  
ilość, jak ą  takiż kw. solny rospuszcza w obecności 
chlorku sodu (roskładając siarek na chlorek cynku 
i siarkowodór), okaże się, że ilość w drugim wy
padku znacznie jes t większą. Odwrotnie zaś, kwas 

. siarczany w obecności siarczanu sodu rospuszcza 
mniej siarku cynku, aniżeli sam przez się. Taki 
wpływ soli obojętnych zdołano w wielu wypadkach 
stwierdzić, a  praca p. Treya. dokonana w pracowni 
chemicznej Ostwalda (w Rydze), która miała na 
celu rosszerzyć powyższe spostrzeżenie do wypadku, 
gdy na eter metylooctowy działa kwas, roskładając 
go na kwas octowy i ankohol metylowy, pozwoliła 
bliżej wniknąć w istotę tego zagadkowego procesu.

Osłabienie działania chemicznego, jakiemu ule
gają dwuzasadowe kwasy przez obecność swych 
obojętnych soli, jes t zupełnie zrozumiałe. Budowa 
kwasów dwuzasadowych wskazuje, że są one skłon
ne do tworzenia kwaśnych soli. Otóż, wolny kw. 
siarczany łączy się z siarczanem sodu, tworząc, 
według rów nania Hj S04 +  Na2 SO4 — 2NaHS04, 
kwaśny siarczan sodu. Reakcyja ta  zużywa pewną 

| ilość kwasu siarczanego, który w ten  sposób ginie 
dla głównego procesu. Nie udało się jednak znaleść 

1 jeszcze zadawalającego objaśnienia dla faktu, że 
działanie chemiczne jednozasadowych kwasów ule- 

j  ga wzmocnieniu pod wpływem obecności ich soli 
obojętnych. (Journ. f. prakt. Chemie).

M . FI.

BOTANIKA.

—  Czy kiełkowanie nasion zależy od bakteryj? Wia
domo, że przy kiełkowaniu nasion ma miejsce prze
miana zawartego w nich krochmalu na cukier pod 
wpływem fermentu, zwanego dyjastazą w kiełkują
cych nasionach na organach rosnących. Powsta
wanie dyjastazy przypisują niektórzy badacze, jak  
Beehamp, Marcano, Jorissen, zwłaszcza zaś zmarły 
niedawno prof. A lbert W igand, działalności bakte
ry j, które jakoby się znajdują w nasionach i tk a n 
kach roślinnych. W igand nawet w pracy swej: 
Entbtehung und Ferm entw irkung der Bacterien 
(M arburg 1884) utrzym uje, że we wszelkiej m ateryi, 
ulegającej roskładowi lub fermentacyi, powstają 
z jej protoplazm y bakteryje <?), które wywołują 
zjawisko roskładu lub fermentacyi. Otóż p. E. Lau- 

i rent zadał sobie pytanie, czy występowanie dyjasta
zy w tkankach roślinnych zależnem jest od bakte
ryj i doszedł do ujemnego rezultatu. Metoda auto- 

I ra polega na tem, że nasiona kukurydzy, słoneczni-
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ka, jęczmienia i t. d. przemywał 0,2°/0 rostworem 
sublimatu i następnie hodował na żelatynie Kocha 
i soku śliwkowym. Nasiona kiełkowały i w yrasta
ły norm alnie. Badania mikroskopowe tych nasion 
przy stosowaniu odpowiednich m etod zabarwiania 
nie wykazały żadnych śladów bakteryj, w tkance 
nasion. Kawałki nasion kukurydzy, fasoli i jęczmie
nia i niektórych innych roślin, trzym ane przez 
pewien czas w żelatynie i soku śliwkowym również 
nie wskazały obecności bakteryj, podczas gdy na
siona, które uprzednio nie były obmywane roiły się 
od bakteryj i pleśni. Z powyższego autor wnosi, 
że w żyjących tkankach roślinnych bakteryj nie
ma i że procesy fermentacyjne, w nich zachodzące, 
zależą od działalności żywotnej samych komórek 
(E. Laurent, Sur la pretendue origine bacterienne 
de la diastase, Bulletin de l'Acad. roy. de Belgiąne 
a Bruxelles 3 Serie T X, A? 7).

S . Gr.

HIGIJENA.

—  W pływ promieni słonecznych na bakteryje. Przed 
pewnym czasem p. S. Arloing dostrzegł, że zarodni- j  

ki Bacillus anthracis, zebrane w małej ilości w buli- 
jonie przezroczystym, po wystawieniu na promienie 
słoneczne w Czerwcu i w Lipcu, zostały zabite po 
upływie dwu do trzech godzin. Wiadomość ta  
wzbudziła powątpiewanie, zwykło się bowiem za
rodnikom przypisywać większą oporność. Nowe 
wszakże obserwacyje tegoż badacza potwierdziły, że 
promienie słoneczne rzeczywiście niszczą zarodniki, 
a zagłada ich następuje z większą lub mniejszą 
szybkością, stosownie do natury  środka ciekłego, 
w jakim  s:ę znajdują; w wodzie niszczenie ich pod 
wpływem słońca wymaga czasu dłuższego, aniżeli 
w bulijonie. Z tego względu, z punktu widzenia h i
gienicznego może być korzystnem wystawianie na 
promienie słoneczne, bez osłony roślinnej, tych czę
ści gruntu, gdzie zarodniki mikroorganizmów zło-r 
żone są na powierzchni ziemi w znacznej ilości. 
(Comptes rendus).

T. I}.

ROZMAI TOŚCI .

— Artyleryja w r. 1856 i 1886. Jakkolwiek zdumie
wające i przerażające są postępy artyleryi, wy
datki, jakie ona p jwoduje, są bardziej jeszcze zdu
miewające. Gdy arm ata największego kalibru ko
sztowała w r. 1856 zaledwie 3000 franków, a ła 
dunek jej około piętnastu franków, obecnie arm a
ta  wagi 110 ton kosztuje drobnostkę — 8500C0 fr., 
a jeden strzał z takiego działa wypada po 4700 fr. 
Ciężkie te arm aty  ciążą więc silnie na budżetach. 
(Rey. scient.)

T. Ii.

ZbT efer ologlj a,.

D. 6 Kwietnia r. b. zmarł w Nicei zasłużony badacz 
widma słonecznego T ho llon , októrego pracachw p i
śmie naszem często podawać mieliśmy sposobność. 
Prace swe prowadził on własnym kosztem, niema- 
jąc  żadnego stanowiska urzędowego; od kilku dopie
ro lat p. Bischoffsheim udzielił mu gościnności nau
kowej w założonem przez siebie obserwatoryjum 
nicejskiem. Przy pomucy potężnego, urządzonego 
przez siebie spektroskopu prowadził szczegółowe 
badania widma słonecznego, silnie rozszczepionego. 
On pierwszy wskazał dokładnie cechy, odróżniające 
linije widma, wywołane przez atmosferę słoneczną, 
od linij pochodzenia słonecznego. Zgasł w sile wie
ku, liczył bowiem dopiero lat 50; śmierć jego dla 
astronomii stanowi dotkliwą stratę.

A . (jJaiffe, elektrotechnik, znany zwłaszcza~z. udo
skonalenia przyrządów elektro - lekarskich, zmarł 
dnia 9 Kwietnia r. b.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WPani G. Z. w Wilnie. Po otrzymaniu adresu W  fan i 
przeszlemy jej schematy do zapisywania dostrzeżeń.

WPani H. G. w W ołodaree. Pism francuskich, po
święconych chemii, jest kilka — referaty ze wszyst
kich pomieszcza „Bulletin de la Societe Chimiąue 
a Paris“, w którym też znajdują się i artykuły ory- 
gii alne.

WP. P. M. Rzecz o hodowli bakteryi wyłożona 
j  jest w dziele dra M. Jakowskiego „Grzybki cho

robotwórcze'- (W arszawa, 1886).
WP.. R. W. O hodowli jedwabników traktują dzie

ła: Adolfa Boguckiego „Jedw abnik11 (1876, odbitka 
z Enc. Rolnictwa). T tgoż ,,Regulamiu hodowli je 
dwabników1* (W arszawa, 1871). D ra Kozubowskie- 

j go „Jedwabniotwo“ (Kraków, 1872). Dra Haber-
! landa: „Der Seidenspinner des Maulbeerbaumes“
I (1871).

WP. F. W. w Zambrzycach. Dzieła wymienione przez 
W. Pana są bardzo przydatne przy badaniu flory 
krajowej. Nadto, rodziny Gramineae i Cyperaceae 

| dokładnie opisane, z rysunkam i wszystkich gatun-
j  ków europejskich, są w dziele L. Reichenbacha
j  „Icones florae Germanicae et Helveticae“, wresz-
| cie mamy „Florę“ W agi i art. L. Boguckiego „Trawy“

w Enc. Roln.
WP. A. A. w Petersburgu. W ykładu dendrologii 

w języku polskim nie posiadamy; jest tylko Schu
berta „Opisanie drzew i krzewów Król. Pol.“ (W ar
szawa, 1827), oraz F. Berdau „Drzewa i krzewy 

j  krajowe11 (Enc. Roln. t. II). Co do owadów szko-
j  dliwych — istnieje dziełko prof. A. Karpińskiego

„Owady szkodliwe w gospodarstwie wiejskiem, 
leśnem i domowem. (Warszawa, 1877, odbitka 
z Enc. Roln.) .

WP. B. W. N ad e s ła n y  a r ty k u ł, ja k o  treści! n ie -  
p rzy ro d n ic ze j, do p ism a naszego ż g o ła  się n ie  n a 
daje.
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B u l e t y  n m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień  od 27 K w ietnia do 3 Maja 1887 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie
ciśnienie
barom e
tryczne

Tem perat ura '3 -g  n
rd fcfl ^ ® •—< CS5

. o3 ,a  z  a i 
•g 'g ro
'S M-r“i Kierunek wiatruP r-* tUD
cc £ I

Suma
opadu

U w a g i .

śred. Max. “ Min. 1* * 2

27 Środa 753,03 16,6
1 1 

2-,6) 12,1 9,4 68 1 S,ESE,W 1,0 Pog. wiecz. deszcz
28 Czwartek 755,23 14,8 17,8| 11,2! 9,7 80 W,WSW,WSW 0,0 Pocti. rano mgła
29 Piątek 752,78 17,G 21.1' i n ,8 8,2 5 i s ,s .s \v 0,0 Pochmurny
30 Sobota 748,65 20,4 24.0 13,0' 9,4 53 ! S.SSW.SW 0,0 Pocti. w. kol bia. ok. ka.

1 Niedziela 750,05 10,2 10.9 8,1 6,6 71 WN.NN W,N\V 2,9 Poch. z rana do 11 desz.
2 Poniedz. 750,50 11,3 13,7 5,1 5,7 57 EN E,K ,R 0,0 Pogodny
3 W torek 744,72 14,4 186 9,2 9.7 79 | SSE,ESK,ESE 

i
0,0 Poch.popot. d. wiecz. b.

Średnie 
z tygodnia 750,71 15,0

Abs.
max.

24,0

Abs.
min.

5,1 8,4 67 | - 3,9
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są, w milim etrach, 

tem peratura w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

W dniu 4 Maja r. b. we środę, o godz. 4 min. 35 po południu nawiedziła 
Warszawę niezwykłej gwałtowności burza gradowa. Spadek gradu trw ał zale
dwie 2 do 3 minut; ziarna gradowe jednak dochodziły do wielkości małego ja jka 
kurzego. Z powodu tak  niezwykłej wielkości, grad wyrządził mnóstwo szkód 
w mieście. Barometr, k tóry  od wieczoru d. 1 Maja spadał ciągle, zniżył się przed 
samą burzą do 736 mm, poczem od rospoczęcia burzy szybko zaczął się wznosić.

W celu zebrania dokładnych wiadomości o całym przebiegu burzy i okolicz
nościach towarzyszących jej, upraszamy wszystkich, którzy mieli sposobność zro
bienia jakichkolwiek spostrzeżeń pod tym względem o nadesłanie autentycznie ze
branych danych bądź to do Redakcyi Wszechświata, bądź też do Stacyi meteoro
logicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Krakowskie Przedmieście Nr 66). 
W opisie należy zamieścić następujące wiadomości:

1) Nazwę miejscowości, powiatu i gubernii gdzie obserwacyja była robioną.
2) Czas rospoczęcia burzy i trwania spadku gradu.
3) Jeżeli można wielkość pojedynczych ziarn gradowych, ich kształt i budowa.
4) Kierunek, w którym postępowała burza; przyczem pożądaną byłoby rzeczą 

wymienienie sąsiednich wsi, w których grad padał, a także i tych, w których 
grad uiepadał, z wykazaniem, o ile możność pozwoli, szerokości pasa, w którym 
zniszczenie, zrządzone przez grad było największe.

5) Wszelkie zresztą inne wiadomości o zrządzonych szkodach i okolicznościach 
towarzyszących burzy, k tóre piszący uzna za ważne i za autentyczność których ręczy.

6) Nakoniec podpis podającego obserwacyją.
Przy tej sposobności niech nam będzie wolno zwrócić uwagę czytających na 

a rtyku ł o spostrzeżeniach meteorologicznych, pomieszczony w pierwszym tomie 
Pamiętnika Fizyjograficznego i zaznaczyć, że zgodnie z odezwą tam zamieszczoną, 
tak  Redakcyja Wszechświata, jakoteż i Stacyja meteorologiczna przy Muzeum 
z wdzięcznością przyjmować będą wszelkie wiadomości nietylko o tej, ale i o wszy
stkich innych burzach gradowych, wydarzających się w naszym kraju. W. K.

TREŚć. Jan  Kazimierz Zawisza. Wspomnienie pośmiertne, przez Józef* Przyborowskiego. — O przemyśle 
górniczym w dawnej Polsce. Najdawniejsze ślady górnictwa siebrno-olowianego w Polsce, opisat Korneli 
Kozłowski. — System atyka naturalna ustrojów i najniższe kresy życia, przez prof. E dw arda S trasburgera.— 
.W yHady m atem atyczno-przyrodnicze na uniwersytetach Jag it Uońskim w Krakowie i Lwowskim, w półro
czu letnim r. a. 1S86/7, przez B .— Kronika Naukowa. — K ozm aitości.— Nekrologija. — Odpowiedzi Ke-

dakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

flrarojieiio Hensyjoio. Bnjuiopa 24 A nptjm  lfS7 r. D iuk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna A* 26.


