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W szczupłem gronie naszych botaników 
koniec zeszłego roku zrobił poważną 
szczerbę przez śmierć profesora botaniki w 
1 niwersytecie lwowskim, A l e k s a n d r a  
Z a l e w s k i e g o ,  do
brze’ znanego] s tar
szy mnczytelnikom z 
przed 10-15 lat współ
pracownika Wszech
świata. Strata to po
ważna, gdyż zszedł 
^  stanowiska nie wy
czerpany starzec lecz 
''ztowiek w sile wie- 
ku> który przyrodę 
'"zumiał, gorąco ją  
kochał, a w ziemi ro
dzinnej doskonale ją  
poznał i mógł innym 
"'ilość i zrozumienie 
H  przekazać.

^mierc usunęła go 
7 katedry, od grona 
kochających go słu-
' *laczów, oderwała od prac, które miały 
rezultat jego badań i obserwacyi zawie-
1,11 ■ Z tych pozostałości i prac zmarłego

postaramy się zobrazować życie i postać 
jego.

Urodzony d. 3-go maja 1854 r. w zie
mi gostyńskiej w Radziwiu pod Płockiem 
jako syn dozorcy mostowego Jana  i F ran
ciszki z Winiarkiewiczów, żywiąc codzien

nie swój wzrok i wra
żenia pięknym obra
zem rozlewających 
się wód Wisły, uję
tych z jednej strony 
w ramy gór wąwoza
mi poszarpanych, z 
drugiej ginących w 
obszarach łącznych, 
od lat najmłodszych 
odnosił wrażenia pię
kna w przyrodzie i 
zamiłowanie do bo
gato uposażonej w 
o k o l i c y  przyrody. 
Uczęszczając do gi- 
mnazyum w Płocku, 
badawczy umysł kar
mił zjawiskami ota
czającego go życia, 

W  1871 r. podejmuje studya nad życiem 
i obyczajami dzięciołów, które w 20 lat 
ogłasza w Wszechświecie (1891) a zdo-

Aleksantler Zalewski
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bywszy do określania roślin znane ilu
strowane prace Loreka o florze pruskiej,  ̂
herboryzuje w okolicach Płocka w 1870— | 
1873 r. i postanawia dać początek takiej- 
że pracy nad florą polską. Znaczną licz
bę tych rysunków kolorami wykonanych 1 
widzieć można było w 1894 r. na w ysta
wie powszechnej krajowej we Lwowie.

Przeszkody i trudności, nieodstępne 
przez całe życie towarzyszki pracy nau
kowej Zalewskiego, nie pozwoliły mu 
skończyć gimnazyum, które z powodu za
targu o niezgolenie wąsów zmuszony był 
opuścić. Zaczyna więc wyższe studya 
w Akademii Sztuk P ięknych  w P e te rs 
burgu, przykładając się do budownictwa, 
lecz to go nie zadawala. W 1877 r. pró
buje praktycznych zajęć w budownictwie, 
ale w 1878 wyjeżdża za granicę do uni
wersytetu, aby u pierwszych powag w tej 
gałęzi wiedzy poświęcić się ukochanej 
botanice.

Udaje się więc do Jeny , gdzie przez 4 
półrocza słucha Haeckla, Hartwiga, Schaf- 
fera, Schmidta, a głównie je s t  zajęty 
w pracowni Edw arda Strasburgera; u nie
go wykończa pracę „O dzieleniu się j ą 
der w komórkach macierzystych pyłku 
u niektórych liliowatych" (Kosmos 1881, 
po niem. Botan. Zeit. 1881 .Ne 29) i roz
poczyna badanie zarodników drożdży.
W jesieni 1880 r. przenosi się do Stras
burga do pracowni A. de Baryego, współ
czesnej wyroczni w sprawach grzybo- 
znawczych, a dodatkowo słucha botaniki 
u Stahla, Gobla i Zachariasza, innych 
przedmiotów u Schmidta, Benekego i in
nych. W początkach 1883 r. otrzymuje 
stopień doktora filozofii po przedstawieniu 
rozprawy „O powstawaniu i odpadaniu 
zarodników u g rzybów ” (Kosmos 1883, po 
niem. Flora 1883). W pływ de Baryego 
wyraźnie skierował Zalewskiego do ba
dań nad grzybami. Studya nad bielikiem 
„ZurK enntn is  der Gattung Cystopus L e v ”. 
(Botan. Centralbl. XV, 1883), ogłasza dru
kiem; inne zaś prace, przybywszy do kra
ju, uzupełnia w pracowni Rostafińskiego 
w Krakowie, z nich ogłasza „O tworze
niu się zarodników w komórkach droż- 
dży“ (Rozpr. i Spraw. Wydz. Matem, 
przyr. Akad. Umiej. 1885, T. XV) i ba- j

dania nad Clathrosphaera spirifera Zal. 
skończone w 1884 a ogłoszone p. t. „Przy
czynki do życioznawstwa grzybów”, 
Rozpr. Spr. 1888, T. XVIII.

Z umiłowaniem przyrody, gorącym za
pałem do wiedzy, dobrą szkołą i dobrem 
przygotowaniem w najlepszych praco
wniach do prowadzenia samodzielnych 
badań, w reszcie z poważnym zasobem 
własnych prac naukowych Zalewski roz
poczyna w 1885 r. starania o uzyskanie 

I docentury botanicznej we Lwowie, które 
j trwają całe lat siedem.

Nieuśtępna jednak i niezrażająca się 
natura  Zalewskiego przetrwała i zwalczy- 

| ła wszystkie trudności, które niejednego 
! z obiecujących przyrodników prowadzą 

do zajęć kolejowych, w ubezpieczeniach 
lub w akcyzie. W  okresie tych zacho
dów i starań widzimy przez dłuższy czas 
Zalewskiego w Warszawie, czynnie zaję
tego- pracą przyrodniczą. Wykształcenie 
zagraniczne, niedające u nas praw nauczy
cielskich, zwęziło pole działalności peda
gogicznej do kilku zaledwie wykładów 

| pry watnych. Cały więc czas poświęca na 
i badania i udział w umysłowym ruchu 
! przyrodniczym w Warszawie. Nie mając 
] do swej dyspozycyi odpowiednio urządzo

nej pracowni, zaniechał spostrzeżeń mi
kroskopowych a przerzucił się na pole 
badań florystycznych, które u nas na błę
dne schodziły drogi. Od czasu badań Wa
gi i wydania Prodromusa Rostafińskiego 
(1873 r.) nikt z florystów naszych nie po
równywał swych obserwacyj z badaniami 
w sąsiednich dokonywanemi Prusach lub 

| Śląsku; wskutek braku takich porów
nawczych rewizyj ustalały się dawne big- 

j dy powtarzane bez uwzględniania nowych 
i prądów w geografii roślin panujących, nie 

różnicowano zbiorowych gatunków na za
sadzie dokładnego ich zbadania, nie zaj
mowano się lokalnemi odmianami, forma
mi i postaciami. Zalewski więc postano
wił prowadzić swe badania z uwzględnie
niem tych wymagań florystyki współcze
snej. Za główny teren badań wybrał oko
lice Płocka z obu stron Wisły, w pow- 
płockim i pow. gostyńskim, zajął się też 
studyami fizyograficznemi w ciekawej pod 
wielu względami okolicy w Ziemi Do-
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brzyńskiej (pow. lipno wski i rypiński 
w gub. Płockiej). Poza tem dorywczo 
herboryzuje w okolicach Lwowa, Dąbro
wy, Warszawy, Ciechocinka i t. d. Obok 
badań botanicznych żywo się interesuje 
poszukiwaniami archeologicznemu

W okresie zimowym czas wolny po
święca wśpółpracowniotwu we Wszech
świacie. Drukuje większe opracowania 
oryginalne: O obyczajach dzięciołów
1801); o jemiole (1893), spostrzeżenia nad 

życiem węża zwyczajnego (1892); a rtyku
ły naukowe rozumowane, krytyczne i kom- 
pilacyjne; przegląd doświadczeń objaśnia
jących budowę i ruchy zarodzi (1891); o 
tworzeniu nowych gatunków w botanice
1889); z nowszych badań nad porostami
1890); o warunkach sprzyjających i nie

sprzyjających dla kwitnięcia roślin (1898); 
krytyki i notowania nowych prac nie tyl
ko botanicznych, lecz także z zakresu 
zoologii i innych nauk przyrodniczych. 
• leszcze czynniejszy udział bierze w po
siedzeniach komisy i nauk przyrodniczych 
przy warszawskiem Towarzystwie Qgrod- 
niczem istniejącej, uczęszczając stale na 
posiedzenia, bierze udział w dyskusyach; 
informuje zebranych o postępach przed
siębranych badań. W  1889 r. przedstawia 
obraz roślinności Płocka z 900 górą ga
tunków złożony (Wszech. 1889—str. 402;; 
informuje o rzadszych roślinach z gostyń
skiego i z okolic W arszawy (Wszech. 
1889 str, 832).

^  1890, 1891 i 1892 stale komunikuje 
Postępy badań floryśtycznych W rozma
c h  okolicach ziemi Dobrzyńskiej. Nie 
ograniczając się zobrazowaniem roślinnoś- 
C1> przedstawia stan wód z opisem licz
nych jezior, z pomiarami ich głębokości; 
zapoznaje z ich florą i fauną, z której naj
dokładniej przedstawia gąbki, mszywioły 
1 limaki. Nie pozostawia nawet obcą 
nimeralogii — gdyż przedstawia minerały 
'^'^rzyńskie; do których już ze Lwowa 
Przesyła dla zdemonstrowania zrostki 
K|.'»ztałów gipsu.

^ tymże okresie poznaje się dokład- 
"" zbiorami naszych florystów* zgro- 
"‘‘'Izonemi w Warszawie w red. Wszech- 

Uniwersytecie warszawskim, warsz.
■ Ogrodniczem, sprawdzając auten

tyczność określeń, które poprawia i pro
stuje, jednocześnie wchodzi w stosunki 
z wszystkimi na polu florystyki pracowni
kami w Warszawie, nie skąpiąc uwag i 
wskazówek. Ogłasza w tym  czasie: Za-

j piski roślinnicze z Królestwa Polskiego 
i z Karpat Spr. Kom. Fiz. 1886, T. XX. 
Poszukiwania archeologiczne w gostyń- 
skiem. Zbiór wiadomości do antrop. krajo
wej T. V. Kilka wiadomości z dziedziny sta- 
rożytnictwa, Pam. Fizyogr. T. XII, 1893.

1 O roślinności z okolic miasta Tykocina, 
Pam. Fizyogr. T. XII, 1893.

Wogóle, o ile pole do pracy w W ar
szawie było obszerne, o tyle dawały się 
Zalewskiemu we znaki smutne i ciężkie 
warunki żyrciowe, dla których praca pe
dagogiczna i piśmiennicza stworzyć nie 
mogła podstaw materyalnych. Nie na lep
sze zmieniły się warunki z przeniesieniem 
w 1902 r. do Lwowa, gdzie trzeba było 
poprzestawać na wynagrodzeniu rocznem 
300 złr., gdyrż do docentury nie była przy
wiązana żadna pensya. W  zaraniu więc 
pracy pedagogicznej w uniwersytecie wi
dzimy Zalewskiego w ciągłej walce z nę
dzą i niedostatkiem. Bywałem u niego 
w mieszkaniu prawdziwie ascetycznie urzą- 
dzonem, gdzie na każdym kroku widocz- 
nem było wyrzeczenie się elementarnych 
potrzeb życiowych dla miłości nauki. 
Chcąc zapewnić sobie możność kupna po
trzebnej do pracy książki, Zalewski do
browolnie tygodnie całe skazywał się na 
żywienie herbatą i suchym kawałkiem 
chleba. To imponujące wrażenie poświę
cenia się dla nauki, które odnosiła ota
czająca go młodzież, było tłumione rzuca
jącą się w oczy zapowiedzią szybkiego 
wyniszczenia i wyczerpania się sił fizycz
nych.

Pierwsze 6 lat pracy Zalewskiego we 
Lwowie (1892 — 1898) należą do bardzo 
żywotnych i czynnych. Rozwija owocną 
działalność pedagogiczną, wykładając ana
tomię roślin, systematykę i mykologię. 
Między słuchaczami wytwarza się dla w y
kładającego sympatyczna atmosfera, wzma
cniana przez urządzane często pożytecz
ne wycieczki, na k tórych uczył młodzież 
poznawać i kochać kraj rodzinny i jego 

; przyrodę. Z jej grona najzdolniejszy i naj
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więcej obiecujący, pracuje pod kierunkiem | 
Zalewskiego jako student Kazimierz Pio- j 
trowski, młodzieniec wielkich zdolności, j 
który ginie na wycieczce w Tatrach  w 
1897 r.

Na bruku lwowskim wchodzi od razu 
w stosunki przyrodnicze i bierze czynny 
udział w pracach Tow. przyrodników imie
nia Kopernika, do którego należał od 1881 
roku. W  1894 zapoznaje kolegów z fizyo- 
grafią ziemi Dobrzyńskiej, w 1895 przed
stawia rys skrzypów polskich, w 1898 r. 
demonstruje fulguryty i rozmaite spo
strzeżenia przyrodnicze. Badania flory- 
s tyczne prowadzi w okolicach W arszawy 
(Opypy, Miłosna), Ciechocinka, Płocka, w 
ziemi Dobrzyńskiej, w okolicach Lwowa, 
na półwyspie Heli i w okolicach Gdańska.

Zaczyna opracowywać i ogłasza po pol
sku w Kosmosie, a po niemiecku w All- 
gemeine botanische Zeitschrift fiir S_yst.e- 
matik, Ploristik und Planzengeographie  
wyniki swych obfitych badań; do tych  
prac należą: Rozbiór prac dotyczących 
flory polskiej od r. 1880 do 1895, włącznie 
Kosmos 1896, zawierający sprostowania 
błędów w pracach floiystów polskich. 
Krótki przegląd roślin nowych dla Króle
stwa Polskiego, Kosmos 1896; część z t e 
go po niein. Neue Pflanzenformen aus den 
Konigreich Polen, A lig. bot. Zeitsch. 1897. 
Wreszcie tamże w 1898 r. Neue Pflanzen 
aus Polen, Lithauen, i t. d. i Uber das prio- 
ritaetsrecht yonGalium elatumThuill (1799) 
Gr. podlachicum Kluk (1787). Jednocześnie 
w Kosmosie referuje, uzupełnia, popra
wia i prostuje wszelkie prace dotyczące 
flory ziem polskich w zaborze rossyjskim. 
Stale wzbogaca ciekawemi okazami w y
dawany przez A. Rehmana i E. Wołosz- 
czaka Zielnik Flory polskiej. Wchodzi 
w szerokie stosunki z botanikami pracu
jącym i nad zbliżonemi tematami i groma
dzi materyały do monografii skrzypów 
polskich, grzybów wroślowatych (Pereno- 
sporaceae), flory płockiej, fizyografii zie
mi Dobrzyńskiej. W 1897 uzyskuje do 
centurę w Akademii W eterynaryjnej.

Z poprawą w arunków  m ateryalnych 
życia, z chwilą gdy spodziewać się nale
żało, że lepsze warunki ułatwią możność 
pracy, od 1898 r. Zalewski gwałtownie

przerwał swą pracę piśmienniczą, a cho
ciaż nie zaniechał badań roślinniczych, 
k tóre prowadził w Mrozach 1900, Do- 
brzyńskiem, w okolicach Płocka 1901; 
Solca, Kielc, Krynicy, Żegiestowa, Pie
ninach i Szczawnicy 1903, nie dawał je
dnak widocznych na polu florystycznem 
znaków życia w literaturze.

Zdaje się, że śmierć ucznia ulubieńca. 
Kazimierza Piotrowskiego, wy.warła druz
gocący wpływ na wyczerpany fizycznie 
i nerwowo organizm przewodnika. Przy
padło to w tej chwili, kiedy ostra ocena 
prac flory stycznych i przyrodniczych (Pa- 
czoski, Błoński, Ejsmond, Nusbaum) wy
wołała nieporozumienia między nim a or
ganami przyrodniczemi i doprowadziła do 
zerwania stosunków.

Do tego samego stanu rzeczy doprowa
dzała go wrażliwość na czystość języko
wą, dla której braku zaniechał stosunków 
z Przeglądem Wszechpolskim, z którego 
opiniami politycznemi zawsze się zgadzał. 
Jednocześnie na tle tkwiącego dużego za- 

. sobu oryginalności i uporu, poczęło roz
wijać się dziwactwo, uprzedzenie do lu
dzi i mizantropia. Koło znajomych swych 
stosunków towarzyskich ogranicza do 
grona młodzieży i kółka weteranów z 1863 
roku. Miłość swą przeniósł na zwierzęta, 
spośród których do obserwacyi wybrał 
nietoperza.

W tym czasie uległ ciężkiej choro
bie zapalenia płuc i worka sercowego. 
Ratowanie zdrowia zniszczonego nędzą nie 
zaprowadziło pożądanej zmiany w trybie 
życ;a i pracy Zalewskiego. W 1903 roku 
zostaje mianowany profesorem nadzwy
czajnym botaniki w Uniwersytecie lwow
skim a w 1905 r. otrzymuje widny lokal 
na pracownię, której urządzenia jednak 
i puszczenia w ruch już nie doczekał.

Dziwactwo i mizantropia wzrastały 
z każdą chwilą wraz z nienaturalnem 
przywiązaniem do hodowanych nietoperzy, 
o których życiu prowadził szczegółowy 
dziennik. Wolny w ciągu dnia czas po
święcał na sen, aby w nocy módz ob
serwować zachowanie się i o b y c z a j *1 j 

swych ulubieńców. Śmierć jednego z nich I 
wywołała w ostatnich czasach w y r a ź n ie  I 

melancholijny zwrot połączony z dążę- 1
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niem do zupełnego usunięcia się od
świata.

W czasie wyjazdu w lecie 1906 r. do 
Szczawnicy na wypoczynek, Zalewski 
uległ atakowi apoplektycznemu, którego 
skutki pozornie szybko minęły. W  po
czątkach października wrócił jednak ze 
zniszczonem zupełnie zdrowiem. W  ty 
dzień po powrocie służba uniwersytecka 
mając do wręczenia przekaz pieniężny, 
gdv nie widziała profesora opuszczającego 
mieszkanie, wysadziła drzwi i zastała go 
w skulonej postaci przy oknie dotknięte
go atakiem apoplektycznym. Ze słabemi 
objawami życia przewieziony do kliniki 
prof. Gluzińskiego po dwu dniach wśród 
objawów zapalenia płuc i worka sercowe
go w dniu 20 października 1906 r. za
kończył życie..

Smutny ten koniec wywarł silne wra
żenie na otoczeniu uniwersyteckiem; nie
jeden z kolegów zastanowił się może, ile 
było jego winy w tej eksploatacyi wie
dzy i życia zmarłego. Uniwersytet teraz 
zajął się urządzeniem pogrzebu z urzędo
wymi przemówieniami i wywieszeniem 
chorągwi żałobnej na gmachu uniwersy
teckim. Wrażenia te jednak  szybko mi
nęły i w dalszym ciągu trwa ta  sama 
•‘ksploatacya młodych sił naukowych.

pism lwowskich jedynie  Słowo pol
skie żywiej zainteresowało swych czytel
ników życiem i śmiercią Zalewskiego. 
l’i'ol. M Raciborski, zajął się oceną dzia
łalności zmarłego w Tow. przyrodników 
muenia Kopernika, która je s t  pomiesz
czona w ostatnim zeszycie Kosmosu z ro
ku ubiegłego.

^  spuściźnie pośmiertnej pozostały czę
ściowo przygotowane do druku prace: 
" tlorze Ciechocinka, ziemi Dobrzyńskiej, 
"kolie Płocka. Do innych są tylko ma- 
'"■yały i notatki, k tóre przed ogłoszeniem 
".'padnie uporządkować. Wiele jednak 
|'rzygotowań ginie bezpowrotnie dla nau
ki polskiej i znajomości kraju.

Zalewski, to była natura bogata, umysł 
wszechstronny, szeroka inteligencya, wy- 
•‘tna indywidualność o stałym, twardym 
1 lnt‘ustępnym charakterze. W usposobie- 
Jlu otwarty i szczery, przystępny dla lu- 
?A' °dnosił się ze zbytkiem zaufania do

utrzymujących z nim stosunki. Zawody 
jednak, jakie przeszedł w życiu, zbudziły 
w nim w wieku późniejszym podejrzli
wość, a surowość i bezwzględność wzglę
dem tych, którzy zaufanie tracić poczy
nali. Stąd wyrodził się stosunek, doprowa
dzający do ostrych konfliktów w obco
waniu i pracach piśmienniczych. Zadraż
nione ambieye wywoływały niechęć dla 
Zalewskiego, co wpływało na niedocenie- 
nie jego wartości i przemilczenie zasług.

Prace Zalewskiego charakteryzowała 
sumienność i dokładność, k tóra nieraz do
prowadzała do tego, że z powodu bęaku 
drobnego jakiegoś szczegółu po kilkuna
stu latach dopiero były ogłaszane dru
kiem. Tem się objaśnia dlaczego był nie- 
litościwy w prześladowaniu i wykazywaniu 
zbytniego pośpiechu i „blagi” jak  się w y 
rażał, w pracach innych badaczów. Nie
możność utrzymania się na poziomie wy
sokości badań naukowych botanicznych 
doprowadziła go do tego, że wolał p o 
przestać na robieniu dokładnych obser- 
wacyj fizjograficznych, niż dopomagać 
sobie „fuszerką i blagą” w pracach z za 
kresu anatomii i morfologii roślin.

W szystkie prace Zalewskiego wyróż
niało zamiłowanie przedmiotu i miłość 
ojczyzny. Specyalny charakter wielu prac 
Zalowskiego musiał tę ostatnią ograniczyć 
do troskliwości i dbałości o czystość j ę 
zykową.

Dla wielu ludzi, którzy znali go w osta
tnich latach życia w okresie budzącej się 
mizantropii i dziwactwa, wiele moich 
uwag może się wydać niezrozumiałemi. 
Trzeba się jednak cofnąć myślą w okres 
największej sprawności naukowej Zalew
skiego, aby ocenić, jaką  jednostkę poży
teczną zniweczyły nienormalne warunki 
dla rozwoju nauki w Królestwie, a zby t
ni formalizm biurokratyczny w Galicyi.

Stanisław Chełchowski.
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WIKTOR CREMIIiU 

PROBLEM AT GRAW1TAOY1 *).

1. Poglądy dzisiejsze.

Gdy w roku 1687 Newton ogłosił pra- 
avo przyciągania powszechnego, w opinii 
świata naukowego zarysowały się dwa 
prądy. Jedni, uderzeni prostotą nowego 
prawa, przyjęli je z zapałem, widząc w 
niem prawo natury, drudzy bardzo liczni 
w początku, uznając w zupełności war
tość- faktyczną tego prawa, widzieli w 
niem tylko nowy sposób wyrażania fak
tów, których przyczyna pozostawała  jed 
nak niewytłumaczona.

Istotnie, w owym czasie świat uczony, 
składający się z niewielkiej liczby jedno
stek wybranych, zajmowała przedewszyst- 
kien przyczyna zjawisk.

W iry  Kartezyusza, sprowadzające przy
czynę powszechną do „płynów subtel- 
nych“ wszędzie obecnych, miały licznych 
zwolenników i dążność do wyszukiwania 
wszędzie tych  płynów była ogólna. Świat 
naukowy ówczesny nie był skłonny do 
przypuszczania w przyrodzie zasad kie 
rowniczych, własności ukry tych , i konkre
tyzował w owych płynach subtelnych 
przyczynę zjawisk. To też „przyciąganie”, 
którego znaczenie ustalił Newton, lecz o 
którem myśleli już przedtem  Kepler i wie
lu innych, nie zostało zrozumiane tak, jak  
rozumiane jest dzisiaj.

Gdy atoli stwierdzono dokładnie, że 
„wszystko zachodzi tak, ja k g d y b y ” cia
ła przyciągały się z odległości wedle pra
wa Newtona, gdy skutkiem zastosowania 
tego prawa poczyniły znaczne postępy 
zarówno mechanika niebieska, jak  i inne 
umiejętności, idea przyciągania z odle
głości narzuciła się powoli umysłom.

Doświadczenia Cavendisha, k tóry  w ro
ku 1789 namacalnie niejako przekonał 
się o istnieniu siły przyciągania, przyczy
niły się ogromnie do wytworzenia nowe
go stanu umysłowości. W ynik był ten,

*) Rovne generale des Sciences, numer z d. 15 
stycznia 1907.

że dziś pojęcie o przyciąganiu z odległoś
ci zajęło miejsce naczelne i góruje nad 
wszelkiem usiłowaniem stwierdzenia, w 
jaki to sposób przyciąganie może dać się 
uczuć z odległości.

Można nawet powiedzieć, że zasadą przy- 
czynowości, przeniesioną z Mechaniki te
oretycznej do Fizyki, nie jest zasada bez
władności, określająca siłę, ale raczej „za
sada przyciągania z odległości”. W rze
czy samej, poszukawszy dobrze, znajdzie
my zawsze u podstawy każdej teoryi fi
zycznej siłę, wynikającą z przyciągania 
(albo odpychania) pomiędzy masami ma- 
łemi lub wielkiemi.

Szczególnie uderzająca pod tym wzglę
dem jest ewolucya teoryi światła. Fale ete
ru, działające od punktu do punktu, zastą
piły niegdyś einisyę cząstek. Dziś działania 
zachodzące z odległości pomiędzy elektro
nami mają zastąpić fale. I dobrze jest 
zapamiętać, że stosunek wymiarów elek
tronów do odległości, które je prze
dzielają jes t  tak mały, że w rzeczywisto
ści przypuszczamy działania z wielkiej 
odległości, nie będące w żadnym stosun
ku tlo działań, przenoszących się od punk
tu do punktu.

Gdy się pomyśli o jedności teoryi fi
zycznych, to podobnym stanem umysłu 
pochlubić się tylko można. Zasada zacho
wania energii, będąca bezpośredniem na
stępstwem przyciągania z odległości, zda
je  się być uwieńczeniem dzieła. Gra sil 
niewzruszonych — albowiem są one nie
wzruszone z pochodzenia swego — może 
wprowadzić tylko „sumę przyczyn”, rów
nież niewzruszoną, którą jest 'energia.

Jest. atoli punkt pewien, na którym je 
dność zdaje się nie dopisywać. W  rzeczy 
samej, badając ciepło, napotykamy, obok 
zasady równoważności, będącej przypad
kiem szczególnym zasady zachowania 
energii, zasadę doświadczalną Carnota. 
Uwolniona od całego aparatu analitycz
nego, w który przybieramy ją w zastoso
waniach, a który z pewnością osłabia i za
ciemnia jej doniosłość fizyczną, zasada ta 
odpowiada następującym faktom doświad
czalnym:

Zjawisko cieplne zdradza się zawsze 
zmianą temperatury. Zmiana ta  ma za



przyczynę bądź działanie bezpośrednie 
słońca, bądź też działania chemiczne, me
chaniczne, elektryczne i t. p. Wiadomo, 
że w tym drugim wypadku zachodzi rów
noważność pomiędzy energią cieplną, j a 
ka powstała, a temi ilościami, jakie zni
knęły wywołując zjawisko cieplne.

Otóż fakt doświadczalny, z którego Car
not i Clausius uczynili zasadę, polega na 
tem, żo różnica tamperatury, która po
wstała w danym układzie z jakiejbądź 
przyczyny, zawsze się znosi. Nigdy nie 
stwierdzono ani żeby stan pewnego ukła
du, do którego wprowadzone zostały róż
nice temperatury, był stanem równowagi 
stałej, ani też, żeby równowaga została 
przywrócona przez powiększenie wprowa
dzonej różnicy temperatury, co daje się 
wyrazić jak następuje: „Ciepło przecho
dzi samo przez się z ciał ciepłych do ciał 
zimnych, lecz nigdy samo przez się 
nie przechodzi z ciał zimnych do ciuł 
ciepłychu. Można także powiedzieć, że 
zjawisko cieplne je s t  „ewolucyą“ pewnej 
ilości energii, skierowaną zawsze w je 
dnę i tę samę stronę. Nadto, zachodzi 
tak zwane zwiększenie entropii układu 
odosobnionego, czego dowodzi się zapo- 
moc i zasady Carnota. Wyobraźmy sobie 
układ, odosobniony od reszty świata, po
siadający temperaturę jednostajną t. W  pe- 
" n,‘j danej chwili jakabądź przyczyna ze
wnętrzna chwilowa wprowadza do układu 
il°śc energii W, skutkiem czego część i 
układu przechodzi od tem peratury  t do | 
“luperatury t' >  t. A zatem skończona i 
°ś ciepła przejdzie z tej części układu 

jego całości, w której rozdziela się 
^‘‘lnostajnie. Układ ten, będąc odosobnio- 
n'> -)'*st układem skończonym, a więc i 

pojemność cieplna jest skończona; 
" 'kutek tego jego tem peratura końcowa 
I "Uniesie się do t" , tak że będziemy mieli: j

t' > • t"  >  t.
^  y obraźmy sobie teraz, że taka  sama j 
z> (,zyna wprowadza ponownie ilość i 

lleigu II; co sprowadzi wyzwolenie ilo- 
1 1 <1 o tem peraturze t'. Ta ilość Q

[ " 'n*e na układ, którego tem peratura 
. 'j‘l się równą t"-, „wysokość spadku*

. zie wjęC mnjej szaj j p rzet 0 energia

wolna, którą przedstawia ilość ciepła 
Q będzie także mniejsza. Oto do czego 
sprowadza się—w języku z konieczności 
niedokładnym — „nieodwracalność” zja
wisk cieplnych.

To, co powiedziane zostało wyżej, mo
żnaby, zdaje mi się, streścić, formułując 
następującą,,zasadę przyezvnowości”:„Gdy 
ciepło zostaje wyzwolone, znika ono zaw
sze, a przyczyną tego znikania jest  zaw- 
szd spadek ciepła skierowany od ciał cie
płych do ciał zimnych“.

Wiadomo, że znakomici matematycy: 
Clausius, Helmholtz, Boltzmann usiłowali 
wtłoczyć zjawiska nieodwracalne w ogól
ne równania Mechaniki teoretycznej. Osta
tnio, rozwijając teorye cynetyczne celem 
zastosowania ich do teoryi elektronów, 
starano się wytłumaczyć tę niezgodność 
zapomocą prawa wielkich liczb.

W teoryach cynetycznych, gdzie „za
sada przyciągania” panuje samowładnie, 
tworzy się hypotezy nie co do faktów 
lecz co do ich prawdopodobieństwa. Te 
hypotezy dotyczą ruchów cząstek nie
zmiernie drobnych w porównaniu z czą
steczką chemiczną, cząstek, których licz
ba jes t  niezmiernie wielka. Zmysły fizy
ka, bardzo grube w stosunku do tych  
cząstek, nie postrzegają skutków oddziel
nych, lecz tylko regestrują w każdej chwi
li skutek średni. Pozorny bieg zjawiska 
jes t  w rzeczywistości kolej nem następ
stwem tych skutków średnich, i właśnie 
ich średnia przedstawia nam się ostatecz
nie jako nieodwracalna. Atoli skutek ele
mentarny każdej średniej ma być odwra
calny. Prawdopodobieństwo, by postrze
żona średnia zeszła się ze skutkiem ele
mentarnym, jes t  nieskończenie małe. A za
tem postrzegamy jedynie nieodwracalność.

Mimo to mogłoby się zdarzyć, że przy
padkiem nadzwyczajnym postrzeglibyśmy 
pewnego razu odwracalność. Tak np. 
najznakomitszy z pomiędzy cynetyków 
napisał, że niepowinniśmy zadziwić się 
zb\'tnio, ujrzawszy, że woda w itnbryku, 
postawionym na ogniu, zamiast zagoto
wać się, zamarza. Nie wszyscy jednak 
zgadzają się na ten pogląd. Maxwell za
uważył, że hypotezy cynetyczne wyma
gają pewnych restrykcyj. Lippmann, po-
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wracając do restrykcyi Maxwella, uczy
nił z niej zarzut, któremu nadał postać 
bardzo uderzającą. W ykaza ł on, że w 
gazie o budowie eynetycznej możnaby za
pomocą mechanizmów o wymiarach wi
docznych otrzym ać przenoszenie się cie
pła, nie w ydatku jąc  pracy.

W  każdym razie jes t  rzeczą pewną, że 
w ośrodku o budowie eynetycznej cząst
ki w ruchu istniałyby nieograniczenie. 
Otóż wiemy, że w ośrodkach rzeczywi
stych dzieje się przeciwnie, a je s t  to tak 
dalece prawdą, że stąd właśnie wyprowa
dzono powszechnie przyjęte uogólnienie 
zasady Carnota: zasadę degradacyi ener
gii. Stosuje się ona naw et do zjawisk 
czysto mechanicznych, które dostrzegamy 
na powierzchni ziemi. W rzeczy samej 
weźmy spadek ciała, np. masy skalistej, 
k tóra ze szczytu góry spada na dno do
liny. Spadek ten  naprzód pociąga za so
bą degradacyę energii wskutek tarcia o 
powietrze oraz uderzenia o dno doliny. 
Ale mamy tu  jeszcze oo innego: po upad
ku skały średni poziom dna podniósł się, 
tak  że ilość energii wolnej, wynikającej 
z obecności na szczycie góry masy skali
stej, równej tej, k tóra spadła, zmniejszy
ła się. Tak więc na wszystkich stopniach 
zachodzi niezgodność pomiędzy nieodwra
calnością zjawisk a przyczynowością od
wracalną, do której sprowadza je tłum a
czenie mechaniczne. Jedne  tylko zjawi
ska astronomiczne zdają się stanowić wy
jątek.

Stajemy więc wobec następującego dy 
lematu: albo prawo wielkich liczb jest 
prawem natury, albo też „zasada przy 
ciągania z odległości” jes t  tylko pierw- 
szem przybliżeniem.

Wszystko to składa się na całość, k tó
ra wysuw a problemat grawitacyi na pierw
szy plan zagadnień dzisiejszych.

II. Dwa gatunki bezwładności.

Atoli prócz przyczyn dawniejszych są 
i powody nowe, tkwiące w najświeższych 
wynikach teoryj elektrocynetycznych. Te- 
orye te doprowadziły do rozpatrywania 
dwu gatunków bezwładności bardzo , 
różnych: bezwładności zwyczajnej, w y
nikającej z masy ciał, będących w ruchu,

oraz bezwładności elektromagnetycznej, 
wynikającej z ładunku elektrycznego, ja
ki ciała te  mogą unosić. Istniałaby więc 
masa elektromagnetyczna, nie podlegają
ca grawitacyi i nadto będąca funkcyą 
prędkości. Otóż z doświadczeń swych 
nad promieniami p radu Kaufmann wy
prowadził wniosek, że masa poruszają
cych się cząstek, z których składają się 
te promienie, jest czysto elektromagne
tyczna. Tak więc mielibyśmy tu rozdział 
dwu rzeczy, które dotąd były nieroz- 

; dzielne: ładunku elektrycznego i jego waż- 
| kiego podłoża; skutkiem tego możnaby 
I pojąć energię cynetyczną w odosobnieniu 
I od niezmiennej masy.

Z wirtuozostwem, jak ie  wykazują cynę 
I tycy  w sztuce hypotez, odwrócili oni na

tychmiast konsekwencye tego faktu i za
pytali siebie, czy masa grawitująca nie 
jes t  czasem, podobnie jak przyrost entro
pii, .złudnym pozorem, co musiało nieunik- 
nienie doprowadzić ich do przypuszcze
nia, że graw itacya jest pochodzenia ele
ktromagnetycznego. Hypotezy te oraz 
wiele innych, które z nich powstały, da
ją  początek licznym trudnościom, a na
wet doprowadzają do niemożliwości.

Tak np. w teoryach cynetycznych  po
sługujemy się stale równaniami Mechani
ki teoretycznej, a w szczególności twier
dzeniem o siłach żywych. Otóż, cóż sta
je się z temi równaniami jeżełi masa za
leży od prędkości? Cóż staje się z niemi, 
jeżeli wcale niema masy w dawnem zna
czeniu tego wyrazu? Cóż się staje z po
jęciem energii w układzie, w którym  nie
ma już masy?

Ja k  można do tego nowego pojęcia 
bezwładności bez masy grawitacyjnej sto
sować rozumowania, domyślnie zawarte 
we wszystkich równaniach Mechaniki, 
które wtedy tylko mają określone znacze
nie, gdy bezwładność a więc i energia 

| cynetyczną wynikają z masy grawitacyj- 
j nej. Zresztą cząstki te o bezwładności 
| czysto elektromagnetycznej wychodzą z 
! ciał ważkich. Niektórzy sądzą, że emana- 
| cya tych ciał przeobraża się w ciała rów

nież ważkie. Istnieje więc okres taki, 
j k tórym  ciążenie miałoby znikać, by po- 
1 tem  zjawić się ponownie.
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Jest rzeczą niewątpliwą, że z pomocą 
dużej lecz skończonej liczby hypotez teo
iya oynetyczna zd >ła obejść trudności 
powyższe. Atoli niezbędne jest przystąpie
n ie  do kwestyi z innej strony. Gdyby 
można było rzucić nieco światła na spo
sób, w jaki przyciąganie daje się uczuć 
z odległości, to, być może, nie nagroma
dzając hypotez, zdołanoby znaleść środek 
rozwiązania niektórych z pomiędzy tych 
zagadnień. Prawdopodobnie możnaby w 
miejscu „zasady przyciągania z odległo- 
ś > ■ i -, owej przyczyny pierwotnej t rud 
ności obecnych, obmyślić jakąś zasadę 
hardziej zgodną z rzeczywistością, a w 
szczególności z doświadczalnym faktem 
nieodwracalności.

Dla osiągnięcia tego celu, można pod
dać bezpośredniemu doświadczeniu pewne 
liypotezy, dotyczące sposobu, w jaki gra- 
witacya może dać się uczuć z odległości. 
Tem właśnie zajmiemy się w dalszym 
ciągu.

III  G rawitncya a doświadczę,nie.

Zobaczymy przedewszystkiein, co wie
my o grawitacyi. Jedyne doświadczenia, 
jakie poczyni mo, zasadzały się na ozna- 
czaniu gęstości ziemi oraz na badaniu 
zmian w przyspieszeniu ciężkości. Bada
nia te, które wymagały ciągłego wysiłku 
*e strony kilku pokoleń uczonych, nastrę
czają znaczne trudności. Co dotyczę śred
niej gęstości ziemi, to wynik nie jest pewny 
nawet do 0,001. Pozatem  nie pokuszono 
''V nawet o żaden inny rodzaj doświad
czeń. - .

Za przewodnika w doświadczeniach 
mogłyby posłużyć poglądy teoretyczne 
"a przycznę grawitacyi. Atoli teorye te 
n'e dają zbyt wiele. W  wieku XYU1i *
KWestyę tę poruszono w wielkiej liczbie 
-i'ozprawu. Najciekawsze z nich zawdzię
czają swe powstanie konkursom, ogłoszo- 
n> m w tym przedmiocie przez rozmaite 
Akademie. W szczególności Akademiafran- 
' u>ka ogłosiła w r. 1720 konkurs na te-
111,11 iprzyczyny ciężkości”. Podczas roz
dawania nagród Montesquieu, ówczesny 

l '" 'żes Akademii, podał w krótkości treść 
"zinaitych rozpraw. Rozprawa nagrodzo- 

lla' Ilapisana przez Bouilleta, lekarza z Be-

ziers, przedstawia się interesująco. Prze
siąknięty pomysłami Kartezyusza, Bouil- 
let przypisuje ciężkość stożkowym wirom 
eteru i oblicza nawet prędkość, jaką po- 
winnyby posiadać te ruchy. Praca ta  jest 
bardzo ciekawa jako dokument, w któ
rym odbiły się poglądy epoki na pojęcie 
przyciągania.

Znamy wszyscy nowszą nieco teoryę 
ciałek pozaświatowych Lesagea oraz cał
kiem już współczesne usiłowanie C. A. 
Bjerknessa. W żadnej z tych teoryj nie
podobna znaleść pomysłu, któryby umo
żliwił sprawdzenie doświadczalne. Zau
ważmy’ tylko, że mimo swą rzadkość, 
próby teoretyczne pociągały badaczów, 
żaden z nich jednak nie pokusił się 
o eksperyment bezpośredni. Przyczyna 
leży nie tylko w tein, że małość działań 
Wchodzących w grę czyni doświadczenia 
bardzo trudnemi, leczj jeszcze i wAtem, 
że szczególność własności grawitacyi, 
ujawnionych w doświadczeniu btzpośred- 
niem, łamie skrzydła wyobraźni ekspery
mentatora.

Żadna znana materya nie uchodzi przed 
grawitacyą, a jednak ta  postać energii 
powszechnej uchodzi przed wszystkiemi 
działaniami, jakie wpływają na inne po
staci energii. Światło, naprzykład, roz
chodzi się, odbija, załamuje, ugina. Za
trzymuje się ono przed ekranami, podda
je się dysocyacyi. Tymczasem grawitacya 
nie daje się żadnej znanej substancyi ani 
zatrzymać, ani odchylić, ani wogóle zmie
nić jakimbądź sposobem. Daje się ona 
uczuć z odległości, nie zdaje się jednak, 
by miała się rozchodzić we właściwem 
słowa tego znaczeniu; a jeśli się nawet 
rozchodzi, to z p>rędkością, o której rzę
dzie mamy pojęcia jaknajsprzeczniejsze. 
Tak naprzykład wiadomo, że anomalie 
wt  teoryi niektórych planet niższych skła 
niają nas do przypisania tej prędkości 

j wartości, które są bądź tego samego rzę- 
j du, co prędkość światła, bądź też milion 
! razy większe.
I W  każdym razie, nie posiadając ani 

ekranu, który mógłby zatrzymać tok gra
witacyi, __ani ciała, od którego mógłby on 
się odbić, nie możemy obmyślić doświad
czenia bezpośredniego, przeznaczonego do
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zmierzenia prędkości tego problem atycz
nego rozchodzenia się. A zatem w w y
padku grawitacyi analogia doświadczalna, 
k tóra tak  często bywa cennym przewo
dnikiem w badaniu zjawisk fizycznych, 
pozostawia nas równie bezbronnymi, jak  
i wszelkie próby teoretyczne.

(.Dokończenie nastąpi).
tłum. S. B.

A M ERYKAŃSKI 
PODRĘCZNIK FIZYKI.

-Jeżeli amerykanie znani są ze swych 
prac w dziedzinie czystej nauki i peda
gogiki, to niemniej chyba słyną ze swej 
blagi i umiejętności rekomendowania się. 
To też nie bez sceptycyzmu przegląda 
się po raz pierwszy podręcznik fizyki dla 
szkół średnich pp. Manna i Twissa *). J e 
dnak po bliższem zapoznaniu okazuje się, 
że książka ta  jes t  utworem tak  oryginal
nym, tak  jednolitym, posiadającym, po
mimo pewnych wad, tak  wybitne zalety, 
że coś analogicznego trudno byłoby do
prawdy wskazać w literaturze europej
skiej. Ponieważ kwestya podręcznika dla 
szkół średnich jes t  u nas obecnie na po
rządku dziennym, zdawało mi się przeto, 
że sprawozdanie o tej książce mogłoby 
mieć pewną wartość. Rozpatrzmy więc 
utwór ten w porządku naturalnym, czyli 
tak, jak  postąpi uczeń, biorąc rzecz tę po 
raz pierwszy do ręki. Przyjrzyjm y się 
nasamprzód obrazkom. Zaraz na pierw
szej stronicy widzimy fotografię zdjętego 
w biegu pociągli; jest to, jak  objaśnia na
pis, pociąg pospieszny XX-go stulecia, 
należący do Tow arzystw a Dróg Żel. Po- 
brzeża Jezior, a przebiegający 60 mil na 
godzinę (angielskich, czyli około 100 ki
lometrów). Zdjęcie i kopia książkowa są 
naprawdę doskonałe; widzi się uderzenia 
fal wody o nasyp kolejowy, za pociągiem 
roztacza się szeroki horyzont, w^idać po
la dalekie, krzewy, zarośla; mimowoli

') „Physics" by Mann and Twiss. Chicago, 
Scott, Foresinan and Company. 1906.

przypominają się obrazki z Mayne-Reida 
lub Coopera, czerwonoskórzy i cała fa
langa wymarzonych bohaterów młodości. 
Ani słowa, ten wstęp jest bardzo obiecu
jący! Idźmy dalej. W dziale cynematyki 
rysunek nader modernistyczny, to —samo
chód; w dynamice —- łódka wyścigowa 
z ośmiu wioślarzami, pochyła wieża Pi- 
zańska, na której Galileusz dokonywał 
swych doświadczeń ze spadkiem ciał; pły
wak, dający z łódki „szczupaka” do wo
dy, a dalej znów wnętrza fabryk, olbrzy
mie koła rozpędowe, dynamomaszyny 
i t. d. Tych rysunków szablonowych, prze
ważnie kopij z rozpraw oryginalnych, 
które z zabijającą jednostajnością powta
rzają się we wszystkich naszych podrę
cznikach, niema prawie wcale. Muszę je 
szcze wspomnieć o jednym  obrazku, bo 
zaimponował mi bardzo. Fotografia przed
stawia parkę jasnowłosych dzieciaków; 
jedno siedzi sobie na baryerze, drugie 
zaś baryerę tę obraca. Je s t  to ilustracya 
do paragrafu, traktującego o momencie 
bezwładności. Ileż razy widziało się tego 
rodzaju scenki u nas przy rogatkach; ni- 
gdyby mi jednak nie było przyszło do 
głowyr tłumaczyć w ten sposób zjawiska 
ruchu obrotowego. Ten szczególniej obra
zek tak mnie zaintrygował, że czemprę- 
dzej wziąłem się do tekstu, spodziewając 
się rzeczy wcale niezwykłych.

Interesujący jest wstęp. Autorowie mó
wią, że przewrót w dziedzinie nauczania 
fizyki w amerykańskiej szkole średniej 
datuje od łat 20. Zerwano wtedy zupeł
nie z dawnemi, nie prowadzącemi do ce
lu sposobami i postawiono na porządku 
dziennym ćwiczenia w pracowni, spo
strzeżenia ścisłe i samodzielne. W ynikiem 
takiego zapatrywania było to, że w spo
łeczeństwie utrwaliła się myśl, że nauka 
wtedy dopiero jest dla nas czeinś żywem 
i realnem, kiedy opiera się na doświad
czeniu osobistem. Jednak, piszą dalej pp. 
Mann i Twiss, nowe metody nie dały 
tyrch rezultatów, których oczekiwano. Po
mimo ćwiczeń, młodzież po dawnemu 
niema w sobie tego zapału, jaki mogło
by niej wywoływać studyowanie fizyki. 
Z drugiej zaś strony, zgodzić się trzeba, 
że żywe zainteresowanie i przejęcie się
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zjawiskami fizycznemi stanowi naturalną 
cechę umysłu młodzieńczego, tak  u dziew- 
rZat, jako też u chłopców. Stąd wniosek,
■/x sposoby nauczania są niedoskonałe. 
Ku polepszeniu stanu rzeczy autorowie 
postanowili zastosować trzy środki:

1, Wzbudzić większe zainteresowanie, 
powołując się przedewszystkiem na fakty 
konkretne, znane uczniowi z własnego 
doświadczenia. Ścisła matematyczna teo
rya, podług pp. Manna i Twissa, rzadko 
zająć może umysł młodzieńczy. Matema
tyka jest dobrą służebnicą, nigdy zaś — 
mistrzynią. Postanowili zaś używać wzo
rów matematycznych tam tylko, gdzie to 
nio.lo ułatwić uczniowi zrozumienie rze
czy. Starannie unikali tego, aby wbijać 
uczniowi do głowy określenia takich po
jęć, jak nieprzenikliwość, niezniszczalność 
i t. d. Nie próbowali też oszukać mło
dzieńca, podając określenia rzeczy okre
ślić1 się nie dających, jak  masa, siła, czas, 
przestrzeń.

II) Ubierając sobie za punkt wyjścia 
rzeczy konkretne, dobrze znane, nie tra 
cili też z oczu, że celem ostatecznym
podręcznika jes t—dać całokształt wiedzy 
jednolity; a dlatego każdy rozdział w ich 
książce zmierza ku wydobyciu na jaw ja  
kitjs zasady ogólnej, a wszystkie roz
działy książki treścią swą zbiegają się ku 
"śtatniemu. Postanowili również uwzględ
ni'' historyczną stronę przedmiotu. Sta
rali się przedstawić wielkich myślicieli
lako osoby żywe w ich sposobach my
lenia i badania. Pominęli wieje kwestyj 
/ "vkle umieszczanych w podręcznikach 
'zkolnyćh, a to dlatego, że nie wiążą się 
l,ezpośrednio z życiem, natomiast wpro- 
"adzili do nauki o mechanice metody 
-'•‘liczne, elementarną teoryę wektorów 
1 l(>zważanie wydajności maszyn; rozpa
d l i  związek pomiędzy ładunkiem elek- ! 
'' ' 'statycznym, prądem a polem magne- 
'. '(,znem; dali też teoryę harmonii; wię- 
1'.)> niż to zwykle bywa, powiedzieli

analizie widmowej, wyłożyli też elek- 
','czną teoryę materyi w związku z teo-

‘i elektronów. Odstąj>ili zarazem od
zuykle używanej w podręcznikach uro-

"tej formy, używając stylu swobod-

I

niejszego, bardziej przemawiającego do 
ucznia.

Zobaczmy teraz, jak  sama książka urze
czywistnia obietnice przedmowy. Na sa
mym początku spotykamy mechanikę. 
Zamiast rozpatrywać, jak  zwykle czynią 
podręczniki, abstrakcyjny punkt materyal- 
ny, autorowie rozważają ruch owej loko
motywy, którą widzieliśmy już na rysun
ku pierwszym. Rozważanie nie jest szablo
nowe: wprowadza się tu graficzny sposób 
przedstawiania rzeczy. Wykład w sposób 
nader jasny i systematyczny przechodzi 
od ruchu jednostajnego do jednostajnie 
przyspieszonego i opóźnionego. Staje się 
dla ucznia oczywistem, że styczna kąta 
z osią odciętych daje prędkość. Niezmier
nie zajmująca jest figura, przedstawiająca 
zależność drogi od czasu w ruchu jedno
stajnie przyspieszonym. Zakłada się, że 
szybkość przez ciąg małych okresów cza
su pozostaje niezmienną. Otrzymujemy 
w ten sposób oczywiście nie parabolę (bo 
naprawdę prędkość zmienia się ciągle), 
lecz pewną linię łamaną. Podręcznik za
pytuje wtedy ucznia, czy linia taka  m o
że przedstawiać zjawiska ruchu, czy t a 
kie nagłe zmiany kierunku stycznej, a co 
zatem idzie i prędkości, są możliwe. 
Wszak ruch lokomotywy jes t  nam dany 
jako zjawisko ciągłe. W  zachwyt popro- 
stu może wprawić paragraf 12, gdzie się 
dokładnie tłumaczy, jak  linia łamana 
jest wynikiem naszego przypuszczenia, 
o pewnej średniej prędkości w małym 
przeciągu czasu, co jest jeno pierwszem 
przybliżeniem do rzeczywistości, jak, bio
rąc coraz to mniejsze odstępy czasu, 
zbliżylibyśmy się w rysunku naszym do 

I paraboli; objaśnia się jednak, że w prak- 
| tyce niema zasady brać mniejszych od

stępów czasu, niż je wskazać może nasz 
zegarek, lub iść w tym kierunku da
lej, niż na to pozwala dokładność rysun- 

| ku. Nie można jednak powiedzieć, aby 
: dział cynematyki był wolny od usterek.

Weźmy np. § 11, gdzie autorowie obli- 
| czają drogę przebytą w ruchu jeonostaj- 
j nie przyspieszonym. Szybkość wzrasta tu 
i ciągle. Z początku równa się zeru, po- 
| tem staje się coraz większą, aż po upły- 
| wie 1 sekundy dochodzi do 50 cm. Jak
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znaleść drogę, którą ciało przebiegło przez 
tę pierwszą sekundę? Książka mówi: „po
ciąg przejdzie przez dany okres czasu ru
chem jednostajnie przyspieszonym tę sa
rnę odległość, k tórą przebyłby przez ten 
sam czas ruchem jednostajnym  o średniej 
prędkości”. A zatem, ponieważ na począ
tku szybkość jego równała się zeru, 
a w końcu 1-szej sek =  5 0 c :m, to pręd

kość średnia wynosiła 25
J 2 sek

i ta  sama liczba wyraża drogę wykona
ną. Bardzo dobrze, ale czy ta zamiana 
ruchu jednostajnie przyspieszonego na 
ruch jednostajny o średniej szybkości jest 
rzeczą tak oczywistą, że podaje się ją  
bez bliższego wyjaśnienia? Jeżeli  Gali
leusz uważał za konieczne dowieść tego, 
to dowodzenie takie przydałoby się chy
ba i młodym amerykanom. Co dotyczę 
prędkości w ruchu niejednostajnym, to 
spotykam y zwykłe określenie: prędkość 
w danej chwili mierzymy drogą, którą 
przeszłoby ciało, gdyby ruch jego pozo
stał takim, jakim  jes t  w danej ohwili. 
J e s t  to bez kwestyi definioya poprawna, 
z punktu  widzenia pedagogicznego po- 
prawniejsza może, niż powiedzenie: „gdy
by ruch ciała stał się jednosta jnym 4*, bo 
w ten sposób autorowie odwołują się 
bardziej do intuicyi ucznia. Ale jeżeli 
chcemy być szczerzy, to musimy p rzy 
znać, że określenie tak ie  nie zadowoli 
ucznia w zupełności. Może się nauczyć 
tego na pamięć, może się nawet na to 
zgodzić, ale zawsze pozostanie pewna 
niejasność, mglistość. Zbytecznem  byłoby 
tłumaczyć, jak  stosunki te ściśle się w ią
żą z metodami rachunku różniczkowego. 
Otóż zdawałoby się nam, że należałoby 
skorzystać z tej sposobności, aby mło
dzieży przedstawić zasady tego rachun
ku. Oczywiście należałoby tu uczynić do
piero w jednej z ostatnich klas pod
czas powtarzania mechaniki. W  związ
ku z m etodą graficzną podniosłoby to 
znakomicie zrozumienie zasad m echani
ki, której w ykład  jest obecnie bolącz
ką szkolnictwa. Myśl tę będę mógł może 
obszerniej rozwinąć w rozprawie, specyał- 
nie nauczaniu fizyki poświęconej.

Przejdźmy teraz do dynamiki. Pp. Mann

i Twiss nie siłą się tu na wielką ścisłość, 
lecz starają się wyjaśnić sprawę drogą 
konkretnych przykładów, bezpośrednio do 
wyobraźni ucznia przemawiających. Przy- 
kłady są zawsze interesujące i zanalizo
wane bardzo dokładnie i przystępnie. 
Znowu więc bieg pociągu ilustruje prawa 
ruchu Newtona, kolejka zębata, podno
sząca się do góry -rozkładanie sił; kiedy 
mowa o związku pomiędzy siłą a przy
spieszeniem, podręcznik powołuje się np. 
na wysiłek, który wykonywamy, aby na
dać piłce większą szybkość; „szczupak” 
z łódki daje wyobrażenie o reakcyi. Wszę
dzie te same piękne ilustracye fotografi
czne, o k tórych mówiliśmy już na wstę
pie. Trzeba też przyznać, że książka na
dużywa poniekąd tego środka pomocni
czego, stosując go tam, gdzie rozumowa
nie abstrakcyjne, dowodzenie matematy
czne jest niezbędne. Zobaczmy np., jak 
wyłożone są prawa dźwigni. Dwie foto
grafie: na pierwszej łączka w jakimś pię
knym  parku, na łączce deska oparta na 
kobyłce, a na desce huśtają się dziecia
ki. Z początku chłopczyk i dziewczynka 
siedzą w jednakowej odległości od środ
ka, i równowaga jes t  zachowana; później 
siada ich troje; dziewczynka siedząca na 
samym końcu może bujać ową parkę, 
która siedzi na połowie odległości. Dając 
jeszcze kilka przykładów tego rodzaju, 
a przytaczając zarazem liczby wyrażają
ce odległości i ciężary, książka wniosku
je  o prawach dźwigni. W szystko to jest 
bardzo piękne, dzieciaki niesłychanie mi
łe, lecz to nie zadowoli nawet średnio 
rozwiniętego ucznia. To samo widzimy 
dalej w wykładzie o ruchu obrotowym. 
Niezmierny zawód spotyka nas w tek
ście objaśniającym tę dowcipną ilustra- 
cyę momentu bezwiadności; nic — prócz 
analogij, skądinąd trafnych, nie mogą
cych jednak dać należytego wyobrażenia 
o rzeczy. W  takich razach stokroć lepiej 
jes t  o danych zjawiskach nie wspominać 
wcale, nic bowiem tak  nie zraża młode
go umysłu do wiedzy, jak  pobieżne trak
towanie przedmiotu. Podnieść za to na
leży uwzględnienie danych historycznych. 
Bardzo pięknie napisany jest ustęp, opi
sujący doświadczenia Galileusza nad spad-



W SZECHŚW IAT 141

kiein ciał. W  kilku zdaniach autorowie 
zarysowują sposób myślenia genialnego 
b a d a c z a ,  podnosząc tę okoliczność, że był 
011 pierwszym, co rozumiał, iż kwestye te- 
ęr0 rodzaju powinny być rozstrzygane dro- 
ojj doświadczeń, a nie — dociekań filozofi
cznych.

(Dokończenie nastąpi).

St. Landem.

„GIEŁDA NAUKOWA.71

W M 7 Revue Scieiitifiąue z 16 II. 07, 
znajdujemy zajmującą notatkę o stowarzy
szeniu naukowem nowego typu, z przyto
czoną w nagłówku, a na pierwszy rzut oka 
może trochę niezrozumiałą nazwą, które 
zawiązało się w Londynie 80, X, 05, a w sty
czniu r. b. urządziło pierwsze swoje zebra
nie ogólne. Celem tego stowarzyszenia jest 
nietyle postęp nauki — na to istnieje od- 
dawna już działająca i zasłużona Britisli As- 
sociation for advancement, of Sciences, ile 
raczej rozpowszechnienie nauk wśród lud
ności, podniesienie ich stanowiska i powa
gi. wdrożenie społeczeństwa do myślenia 
naukowego, zapoznanie go z metodami 
i celami badania. Jeżeli organizacya, któ
ra popiera rozwój samej nauki, wywołując 
nowe badania, urządzając zjazdy specyalne 
i ogólne naukowe, ułatwiając porozumienie 
między uczonymi, różne działy umiejętności 
uprawiającymi, mogłaby w państwie nauki 
nosie nazwę ministeryum spraw wewnętrz
nych, „Giełda naukowa14 stanowi w tem 
państwie ministeryum spraw zewnętrznych 
?dyż sfera jej działania rozciąga się poza 
uranioami rzeczypospołitej uczonych. Jest 
to w rzeczywistości liga, której działalność 
.jest społeczna.

W zarządzie „Giełdy naukowej11 zasiadają 
judzie, piastujący wysokie stanowiska spo
łeczne, polityczne lub urzędowe. Dlatego 

w razie potrzeby wyjednania pomocy 
państwowej albo środków materyalnych, 
'"prezentanci „Giełdy11 be;: trudu i kłopo- 

Zl,ajdują dostęp do sfer właściwych, 
a ponieważ przedstawiają poważną organi- 
za°yę społeczną, ich wstawiennictwo nie 
może bye lekceważone. W rzeczy samej, 
J « * f t n y m  2 kroków na tej drodze było pod- 

ższenie uposażenia rocznego dla Praco
wni fizycznej narodowej ze 125 do 250 ty- 
H'} franków. „Giełdau zajmuje się też 
lu‘iwami nauczania początkowego i śred- 

zabiegając, ażeby w nauczaniu pu- 
umiejętności ścisłe zajęły wreszcie

stanowisko naczelne, które im należy się 
słusznie. Duch bowiem nauki powinien 
przeniknąć do wszystkich warstw ludności 
a niema środka ani sposobu, któryby wol
no było zaniedbać w tym celu.

„Czyż we Francyi, pyta Revue, gdzie 
członkowie parlamentu tworzą tyle najroz
maitszych stowarzyszeń dla popierania naj
różnorodniejszych zadań i celów, obok 
hodowców wina, antyalkoholistów i t. p., 
nie mogoby utworzyć się grono osób po
pierających naukę, opiekujących się uczo
nymi?.... Czyż wiedza, czyż praca myśli, 
poszukującej prawdy, nie mogłaby posiadać 
swego syndykatu, któryby dążył do rozsze
rzenia jej ducha wśród społeczeństwa, a je
dnocześnie opiekował się jej pracownikami, 
zawsze tak pomijanymi? Ileż to możnaby 
powiedzieć o smutnym losie tych, którzy 
się oddają bezinteresownym poszukiwaniom 
naukowym!... Nauka, to wielka potęga 
społeczna, ale dotąd nie zna jeszcze w do
statecznym stopniu swej wartości.”

Takie instytucye tworzą u siebie i tak 
o nich wyrażają się narody, zajmujące naczel
ne stanowisko w świecie cywilizowanym. 
Kiedy nasze i ajważniejsze życzenia nako- 
niec spełniać się zaczną, kiedy więc o lo
sach naszej kullury myśleć i radzić będzie
my my sami, rozwój dążeń naukowych oka
że się sprawą jedną z najpilniejszych. 1 jeżeli 
tam, na tym cywilizowanym Zachodzie, 
wydaje się rzeczą ważną rozpowszechnia
nie myśli naukowej śród mas ludności 
o ileż zadanie to staje się d . nioślej- 
szem dla społeczeństwa naszego, dla któ
rego myśl owa jest tak niezmiernie da
leka, tak zupełnie obca. O ileż większej 
opieki domaga się u nas działalność 
naukowa, nie podtrzymywana nigdy i przez 
nikogo, o ileż bardziej /.asługują na po
moc społeczeństwa nasi pracownicy nau
kowi, bez żadnego porównania mniej 
przez fortunę pieszczeni od swych kole
gów z Zachodu. Ale zarazem, o ile ta 
„Giełda naukowa polska” miałaby trudniej
sze przed sobą zadanie w tym nieszczęśli
wym kraju, gdzie ginach olbrzymi wypadło
by od fundamentów zakładać, nie mając 
ani materyałów do budowy podostatkiem, 
ani środków do ich zdobycia, ani co naj
ważniejsza, doświadczonych i wprawnych 
mularzy. Zn.

KALEND A RZYK AST RONOMICZ N Y 
na marzec r. b.

Merkury jest 1-go w największem wschod- 
niein odchyleniu od słońca (18°,1). W ci^gu 
pierwszych dwu tygodni miesiąca wi
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dzialny podczas zmroku wieczornego na za
chodzie, jako jasna, żółtawa gwiazda. Zachód: 
1-go o 7 m. 24, 10-go o 7 m. 16, 14-go o 
6 m. 50.

Jutrzenka (Wenus) zjawia się na początku 
miesiąca nieco przed 5-tą r., w końcu o 
rano.

Mars jest 9-go w kwadraturze ze słoń
cem (to jest odchylony o 90° od słońca), 
ponieważ jednak przebywa w południowych 
gwiazdozbiorach Wężownika i Strzelca, 
przeto wschodzi dość późno: 1-go o 2 m. 17
31-go o 1 m. 38 po północy, a po wzej- 
śoiu pozostaje nisko nad poziomem. Od 
ośmiu już miesięcy planeta ta bezustannie 
zbliża się do Ziemi; w marcu z każdą se
kundą jest nam bliższa o dwie mile; na 
początku kwietnia będzie tak odległa od 
nas, jak słońce, t. j. o 150 milionów kilo
metrów.

Tarcza jeszcze mała, obejmuje 7// — 9//.
Jowisz z nastąpieniem zmroku świeci 

mocnym blaskiem wysoko na niebie, w po
bliżu południka; zachodzi późno w nocy. 
Porusza się po gwiazdozbiorze Bliźniąt na 
wschód, na początku miesiąca wolno, pó
źniej prędzej.

Saturn 8-go w połączeniu ze słońcem; 
niewidzialny.

21-go o 8-ej słońce przechodzi z półkuli 
południowej nieba na północną, początek 
wiosny astronomicznej, dzień równy noey.

29-go pierwsza pełnia wiosenna, poprzed
niczka Wielkanocy, T. B.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Deklinacya m agnetyczna . Upierając się 
na pracach zmarłego niedawno Tymoteusza 
Bartellego, sądzono dotychczas powszech
nie, że deklinacyę magnetyczną oraz zmien
ność jej wraz z położeniem geograficznem 
odkrył Krzysztof Kolumb w  czasie pierwszej 
swojej podróży do Ameryki. Tymczasem 
świeżo ogłoszona rozprawa Hellmanna (Me
teor. Z. 1906, str. 145) nie pozostawia wąt
pliwości, że KoJumb nie odkrył deklinacyi 
magnetycznej w 1492 r., albowiem zjawisko 
to było znane (co najmniej) na pół wieku 
przedtem. Już w 1897 r. Hellmann dowiódł, 
że deklinacyę magnetyczną musiano, zupeł
nie niezależnie od Kolumba, odkryć na lą
dzie stałym, gdyż znane już przed Kolum
bem i często używane kieszonkowe zegar 
ki słoneczne posiadały igłę magnesową do 
nastawiania w południku magnetycznym; ta
kiego instrumentu z czasów przed-Kolum- 
bowych dotychczas jeszcze nie znano. Do
piero przed kilku laty udało się A. Wolken-

hauerowi trzy takie zegarki odnaleźć i do
wieść w ten sposób niezbicie, że deklina- 
cya magnetyczna znana była przed Kolum
bem. Najważniejszy z tych trzech instrumen
tów jest zegar słoneczny z 145lr., znajdują
cy się w muzeum Ferdinandeum w Inns- 
brucku, bardzo kunsztownie zrobiony i prze
znaczony prawdopodobnie dla Cesarza Fry
deryka III (1415—93), który z zamiłowa
niem oddawał się studyom astronomicznym 
astrologicznym i alchemicznym. Na dnie 
puszki kompasowej, umieszczonej w środ
ku tarczy, jest wyryta linia odchylenia ma
gnesu, rozdwajająca się u  końca północne
go; rozmiary odchylenia wynoszą 11° w kie
runku wschodnim. Ponieważ znak ten jest. 
również głęboki i wyraźny, jak linie, wska
zujące godziny, i ponieważ stara pozłota 
i cała powierzchnia instrumentu jest zupeł
nie nienaruszona, więc nie może ulegać 
wątpliwości, że linia odchylenia została zro
biona przez samego twórcę zegara w 1451 r., 
że więc w tym czasie, kiedy instrument zo
stał zbudowany, zjawisko odchylania się 
igły magnesowej od kierunku północno-po- 
łudniowego było znane. Kto i kiedym doko
nał tego odkrycia,jeszcze niewiadomo; być 
może dowiemy się o tem z dalszych poszu
kiwań w' muzeach i zbiorach i przez uważ
ne odczytanie mało dotychczas znanych rg- 
kopismów treści matematyczno-astronomicz- 
nej. Być może również, że uda się rozwiązał' 
zagadkę na drodze, niejednokrotnie już 
przez geografów używanej, a mianowicie 
wyprowadzenia deklinacyi magnetycznej ze 
starych map lądowych i morskich.

(Geogr. Zeitschr. 1906, VI) L. H.
—  Warunki akustyczne  wielk ich  sa l  wo

bec g łosu  ludzkiego. Wiadomo, jak tru
dną jest rzeczą przewidzieć własności aku
styczne sali; liczne w tym względzie nie
powodzenia budowniczych są tego dowo
dem. Jest to zadanie dość zawiłe. Rzeczy
wiście, w sali, w której wytwarza się 
dźwięk ciągły prawidłowy, do słuchacza 
dochodzić mogą trzy rodzaje drgań: 1° fa
la pierwotna, pochodząca wprost ze źródła; 
2° fale rozproszone w liczbie nieskończonej, 
odsyłane przez ściany wytwarzają one dźwięk 
rezonansowy; 3° fale odbite prawidłowo od 
ścian: one to wytwarzają echo, zupełnie
wyraźne. Aby sala przedstawiała dobre wa
runki pod względem akustycznym, trzeba, 
żeby nie było echa i żeby dźwięk rezonan
sowy trwał dość krótko, gdyż w takim ra
zie będzie tylko wzmacniał dźwięk, któ
ry go wytworzył, nie wpadając na dźwięk 
następny. Na posiedzeniu Prane. Tow. Fi
zycznego d. 16 list. r. z. p. Marage pized- 
stawiał wyniki swych badań, przeprowadzo
nych w tym przedmiocie. Badając dźwięk 
rezonansowy, p. Marage używa syreny sa-
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moo-loskowej, która przedstawiona była To
warzystwu Fizycznemu w r. 1900. Tym spo
sobem, głos naturalny zastępuje drganiami 
svsteinatycznemi, których wysokość, natę
żenie i barwę może określić zupełnie do
kładnie. Doświadczenia wykonane zostały 
nad sześciu rozmaitemi salami: czterema
w Sorbonie, salą Akademii Medycznej i Tro
kadero. Zależnie od tego, czy dźwięk lezo- 
nansowy trwa dłużej, czy krócej, akustyka 
sali jest zła lub dobra. Najlepsze są amfi- 
teatry Sorbony: dźwięk rezonansowy trwa 
w nich najwyżej 0, 9 sekundy dla wszelkich 
dźwięków. Akademia Medyczna przedstawia 
zjawisko szczególne: w rzeczy samej, obi
cia dane w tej sali, do tego stopnia stłu
mił}' dźwięk rezonansowy, który w chwili 
inauguracyi był zbyt wielki, że obecnie 
trwa on zaledwie 0, 4 sekundy. W ten spo
sób określić można warunki, w jakich wi
nien postawić się mówca, aby dać się do
brze słyszeć i rozumieć w sałi, której aku
styka jest wadliwa. Tak np. w Trokadero 
mówca powinien przemawiać bardzo powo
li, oddzielając dokładnie wyrazy, nadto, nig
dy nie powinien wysilać głosu, i, aby dać 
się usłyszeć 4 500 słuchaczów, nie powinien 
mówić głośniej niż w amfiteatrze fizycznym 
w Sorbonie, który pomieścić może tylko 
2ó0 słuchaczów i zawiera 800 metrów sześ
ciennych, zamiast 63 000 metrów sześcien
nych, mieszczących się w sali Trokadero.

li. g. d. Sc. ‘ W. B.
Działanie  r o ś l i n  n a  p ł y t k ą  fo to g r a f i c z 

ny W CieninOŚC). R. \Vr. J . Russel wykonał 
szereg doświadczeń nad działaniem roślin 
na płytkę fotograficzną. Oto główne wyniki 
tych doświadczeń, przedstawione „Towa
rzystwu królewskiemu41 w Londynie: okazu- 
'•uje się, że nietylko drzewo, ale i liście, 
nasiona, korzenie, cebulki, i wogóle, z ma
tami wyjątkami, wszelkie substancye roślin
ne mogą działać na płytkę fotograficzną, 
jeżeli stykają się z nią lub umieszczone są 

pobliżu. Z ciał, nie posiadających tej 
własności, najważniejsze są: krochmal, celu- 
'l,za. guma, cukier, rdzeń i pyłek kguatowy 
•%  otrzymać to działanie, należy użyć sub- 
Ma'<cyi dobrze wysuszonej; czas wystawie- 
ma waha się w granicach od kilku minut 
flri ośmnastu godzin. Autor przypuszcza, że 
'nbstaneyą czynną jest nadtlenek wodoru, 
rzeczywiście, gdy weźmiemy liścień grochu, 
l“st on prawie bezczynny; lecz w miarę 

/ "i,jania się korzonka i pączuszka i two- 
'^■nia się, podług Uschera i Priestleya, 
W|ększvch ilości formaldehydu i nadtlenku 
VKlor,u. (pierwsze produkty wzrostu), mło- 
' n roślinka staje się coraz to czynniejszą. 

K- 8- d. Sc. (30 grud. 1906.) W. B.
~  J a s n o ś c i  m annetyczne tkanek roślin -

ycn. Spostrzeżenia Wiesnera z 1892 r. nad

własnościami magnetycznemi rozmaitych 
tkanek roślinnych skłoniły J. Paukscha do 
rozpoczęcia badań w tym kierunku.

Poddał on badaniu przedewszystkiein 
niektóre związki roślinne (błonnik, mączkę, 
żywice, tłuszcze i inne), rozmaite rodzaje 
drzewa, następnie liście znacznej ilości ro
ślin, wreszcie rdzeń, łyko i t. d. Przeważa
jąca ilość badanych objektów była diama- 
gnetyczna; niektóre jednak liście, rdzeń wy
kazały mniej lub więcej silny paramagnetyzm. 
Można było stwierdzić niewątpliwy wpływ 
zawartości wody: tkanki świeże, posiadają
ce dużo wody, odznaczały się w większym 
stopniu diamagnetyzmem, niż suche.

Własności dia-i paramagnetyczne rozmai
tych tkanek pozostają w związku z zawar
tością żelaza. Porównanie analiz popiołu 
roślin wykazało, że rośliny, których czysty 
popiół jest bogaty w żelazo (np. drzewa 
sosnowego 10°/OJ Trapa natans 26°/0) są sil
nie diamagn etyczne.

Wyniki badań Paukscha są następujące
1) większość tkanek roślinnych jest diama- 
gnetyczna, istnieją jednak i paramagnetycz
ne; 2) własności magnetyczne tkanek roślin
nych zależą od zawaitości wody i żelaza 
i budowy komórek; 3) tkanki bogate w że
lazo są najczęściej diamagnetyczne, niektó
re jednak paramagnetyczne. W "pierwszym 
przypadku żelazo bezwątpienia istnieje w po
łączeniu diainagnetycznem, w drugim zaś 
w paramagnetycznem. 4) Magnetyczne osi 

I tkanek roślinnych, według dotychczasowych 
1 spostrzeżeń, zbiegają się z geometrycznemi 
| osiami komórek tworzących tkankę.

(Naturw. Rund.) Cz. St.

ODEZWA.

Po zmarłym w październiku r. uh. prof. 
botaniki na wszechnicy lwowskiej, Dr. Ale
ksandrze Zalewskim, otrzymałem od rodziny 
do opracowania i ogłoszenia drukiem wszy
stkie notatki i mater, ały rękopiśmienne. 
Porządkując je, znała Jem  wykończoną część 
botaniczną dzieła o fizyografii ziemi Do
brzyńskiej, owoc wieloletnich badań. Z obja
śnień zawartych w tej części widoczne jest 
że część pierwszą dzieła, poświęconą histo- 
ryi, archeologii, hydrografii, faunie i mine
ralogii ziemi Dobrzyńskiej aut r wykończył. 
Brak notatek i materyałów wśród rękopis- 
mów potwierdza to przypuszczenie. Pra
gnąc uchronić od zatracenia tę część pracy 
i w całości wydać drukiem, zwracam się 
za pośrednictwem Wszechświata do ludzi, 
którzy utrzymywali stosunki /, prof. Zalew
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skim O zakomunikowanie mi wiadomości 
o losach tej części pracy.

Stanisław ( Uielcho łuski 
Chojnowo przez Przasnysz.

KSIĄŻKI, BROSZURY i CZASOPISMA,
N AD U S I . AS E  1)0 HRDA K OY l  WS Z E C H Ś WI A T A .

J. Brzeziński W sprawie recenzyi p. Ra
ciborskiego w Kosmosie. Kraków, 1907. 
Str. 35.

Wł. Gorczyński- Sur les sommes de la 
chaleur en gr. cal. pour Varsovio, Treue- 
renberg et Montpellier. Montpellier, 1906, 
Str. 22 in 4-to.

Wł- Gorczyński- Sur les rariations de 
1’intensitó du rayonnement solaire avec la 
hauteui' du soleil. Montpellier, 1906. Str. 
12 in 4-to,

KOSMOS, ze sz .  I i II za r. 1 9 0 7 .  —  O no
wych badaniach nad fauną Bajkału. O prze- 

j  szłości tego jeziora, a także nieco szczegó
łów o badaniach dawniejszych i niektórych 
faktach z niemi związanych;' część, I, II 
i III, przez B. Dybowskiego. — Znaczenie 

| kosmiczne radu, przez F. Hortyńśkiego. —- 
| Myxomonas betae Brzez.—Boguihir Eichler, 

wspomnienie pośmiertne, p. B. Hryniewiec
kiego.' Dodatek do fauny sarmackiej oko- 

| licy Tarnobrzegu, p. W. Friedberga.—Spra- 
| wozdania z literatury przyrodniczej'.—Pole

mika.—Zawiadomienie.

SPROSTOWANIE.

W ]\? 7 Wszechświata na sir. 97 w łamie 
prawym, - w. 4 od d, zamiast H. Poincare 
powinno być Lucyan Poincare.

B U L E  T Y N M E  T E O R O L O G I C Z N Y 

za czas od d. 11 do d, 20 lutego 1907 r.
(Ze spostrzeżeń  na stao y i m eteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie).

B aro m etr red. K ierunek i prędk. Z achm urze ci p
<D do 0° 

kość
i n a

; 700
cięz-
mm-\-

T em p era tu ra  w st. Cels.
w iatru  w m /sek. nie (0— io ;

2 w 
n̂  o U W A G I

Q
7 r. 1 P 9 w. 7 r. lp . | 9 w. Najw. ifajn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p 9 w. mm

11 p. 54,3 54,2 55,5 •14°,9 - 7 , 8 - 7 ,0 —6,8 -15,0 fi5 e I2 B, 0 0 0 _ 1/
\Ł w. 55,3 54,9 53,5 -1 1 ,8 —5,4 -10,8 -4 ,8 . —11,8 B5 E,4 Er 0 0  0 0 — / a. P-

13 ś. 51,7 51,2 53,0 -1 4 ,3 -1 0 ,8 -1.3,8 —9,0 -14,5 B, E u e 8 0 0 0 0 - /

14 o. 53,0 54,4 57,4 -1 8 ,6 -1 0 ,6 -14,4 - 9,5 -19 ,0 Br E „ NRS 0 0 0 0 — OSad ż. /

ló  p. eo,:) (iii,3 58,3 -18 ,3 '12,1 -1 3 ,0 — 10,5 -18,5 n b 4 ę 3 s e 3 1 0  1 0 — a. osadź.

16 s. 52,0 48,7 46,3 -17,0 —5,0 -1,0 0,0 -17,5 SE., b ij 'W 5 2 10 10 j 0,5 5̂0 /  P n-

17 n 46,8 46.3 34,8 - 0 ,6 + 0 ,3 + 0 ,4 +  1,0 -1,0 NW, s'w, .0 10 10 6,8 * P- n.

18 p. 36,3 41.6 47,1 + 0 ,2 + 0 ,6 + 2,0 + 2 ,0 -2 ,0 W , 2 NW lf NW, *10 0  1 6 0,5 / a p. n.

19 w 43,6 42,7 44,3 + 0 ,4 + 3 ,4 + 1 .8 + 4 ,2 -3 ,5 W , w , w , 10 10 0 0,2 • a dr.

20 ś. | 35,6 28,5 25,6 + 1 ,8 + 3 ,7 + 2 ,2 +5,0 +  1,0 s 5 s 9 s w . 10 10 •  10 2.7 930 a. u.

śred-
uie 48,9 48,3 47,6 --9 ,3 - 4 ,4 -5 ° ,8 - 2 , 8 —10,2 5.4 10,8 5,2 4,3 4,2 3,6 —

( S tan redni barom etru za dekadę: V 3 0 r- + P- + 9 w ) =  748,3 mm

* T em p era tu ra  ś red n ia  za  dekadę: :/4 (7 r. +  1 p. +  2 X  9 w.) =  — 6°,3 Cels.

Sum a opadu  za  dekadę: 10,7 mm

T R E Ś  ć :  A leksander Zalew ski, przez S tan is ław a  C hełchow sgiego. — W iktor Orem ieu, Proble
m a t G raw itacy i, tłum . S. B. — A m erykańsk i podręczn ik  fizyki, przez S t L andau. — G iełda naukowa, 
przez Zn.— K alendarzyk  as tronom iczny  na  m arzec, przez T B.— K ronika naukow a. — Odezwa, przez 
St. C hełchow skiego. — K siążki, b ro szu ry  i czasopism a, nadesłane  do. R edakcyi W szechśw iata . —

S prostow an ie  .— B uletyn  m eteorologiczny

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.
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