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FIZYKA W SZKOLE ŚREDNIEJ.
(Zarazem kilka uwag ogólnych o nauczaniu nauk 

przyrodniczych).

W  szkole średniej spotykamy się z dziw
nym, paradoksalnem zjawiskiem. W obec
nym ustroju życia społecznego jes t  ona 
jedyną, instytucyą, dającą młodzieńcowi 
wykształcenie ogólne: w niej on poznaje 
ogrom i potęgę myśli ludzkiej, przenika
jącej świat zewnętrzny i wewnętrzny, 
w niej też zapoznaje się z największemi 
tworami sztuki. A jednak przedmioty te, 
którym badacz często bez zastrzeżeń ży
cie swe poświęca, przeważnie nie wywo
łują w młodzieży nie tylko zapału, ale 
nawet zainteresowania. Czyżby pocho
dziło to stąd, że dla większości ludzi ży
cie duchowe wogóle mało jest pociąga
jące? Bez wątpienia, że każdy z nas spo
tykał między kolegami i uczniami takich, 
dla k tórych wartość istotną miało prze- 
dewszystkiem życie bezpośrednie, zaś 
myśl, książka, fantazya artystyczna nie 
przedstawiały dla nich powabu. Jednak 
jest to tylko znaczna mniejszość; większość 
stanowczo jest zdolna do kultury um y
słowej. N asuwa się tedy druga alterna
tywa: być może, ta  wiedza i sztuka, któ
rą się daje młodemu pokoleniu, nie jest

tą samą, która stwarza chwile natchnie
nia, rozkoszy uczonego lub artysty. Zda
je się, że na tem właśnie polega istota 
rzeczy. Napozór uczeń otrzymuje to sa
mo, co jest przedmiotem twórczości ge
niuszów ducha, ale — napozór. Nauka 
i Sztuka w najwyższych swych przeja
wach są to rzeczy bardzo subtelne, i a t
mosfera szkolna jest dla nich środowis
kiem nader nieodpowiedniem. My wszyscy, 
cośmy się kształcili w rządowem gimna- 
zyum klasycznem, przypominamy sobie 
doskonale, jak  nam schodziły np. owe 
godziny czytania pisarzy greckich: na
uczyciel rozpoczyna lekcyę; czyta listę, 
potem ogląda się do koła; cisza...; kto się 
nie przygotował do lekeyi myśli tylko
0 tem „wyrwie czy nie wyrwie”; naresz
cie „wyrywa” któregoś z gorszych uczniów; 
ten nie umie nawet przeczytać składnie 
kilku wierszy Homera, jąk a  się, a na
uczyciel go poprawia; tak  kulejąc, doszli 
wreszcie do kropki. Zaczęli od środka 
jakiegoś wydarzenia, tłumaczą słowo po 
słowie; to też niema w tem żadnego ca
łokształtu, uczniowie nie doznają żadnego 
wrażenia ogólnego; świat bogów — ludzi
1 bohaterów, opromieniony różową ju 
trzenką, rozpływa się w ciężkiej nudzie, 
jaka  opanowuje wszystkich. W ciągu lat
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kilku kolejno przepada w ten sposób dla 
uczniów i muzyka wiersza Homerowego, 
i naiwna opowieść Herodota, i misternie 
rzeźbiony dyalog Platona, gdzie myśl sub
telna walczy o pierwszeństwo z subtel
niejszą jeszcze formą, i potężne w swym 
tragizmie postaci Sofoklesa. Nic też dziw
nego, że kultura  klasyczna nie pociągała 
nas wtedy! Nic też dziwnego, że w spo
łeczeństwie z tych czasów panowania ła
ciny i greki pozostawała nie pamięć o sło
necznej Grecyi, krainie marmurów i zie
leni, mędrców i bohaterów, ale — raczej 
pamięć pałek i dwójek, otrzymanych za 
niewypisanie słówek. To też, kiedy na 
deszła chwila odpowiednia, nie wahano 
się wcale, aby to wszystko ze szkoły 
radykalnie usunąć. Dziś w szkołach na
szych zapanował t. zw. kierunek „realnya, 
świat starożytny zastąpiono w znacznym 
stopniu nauką przyrody, i... wszyscy są 
zadowoleni. Lecz czy zadowolenie takie 
długo potrwa? Czy nauki przyrodnicze 
mogą zastąpić studya klasyczne, a jeżeli 
mogą, to czy — niezależnie od rodzaju 
nauczania, czy też wym agają  one spe- 
cyalnych sposobów, gdyż inaczej wartość 
ich sprowadza się do zera, a nawet — s ta 
je  się ujemną? Oto szereg pytań, które 
musi sobie zadać każdy z nas, komu dro
gą jest przyszłość, każdy, ktoby pragnął, 
żeby wszystkie te  krzywdy, którycheśmy 
w szkole doznali, były  czemprędzej po
wetowane w tem pokoleniu, co po nas 
idzie.

Wiemy z własnego doświadczenia, że 
w szkole rzeczy największe, jakie wydał 
geniusz ludzki w dziedzinie poezyi, mogą 
być zohydzone, sprofanowane. Trochę za
stanowienia wystarczy, aby przyznać, że 
nauki przyrodnicze pod tym względem 
narażone są na daleko większe niebezpie
czeństwo. Przedewszystkiem nie zapomi
najmy o tem, że takie np. nauki biolo
giczne muszą się tu wyrzec najcenniej
szej swej cząstki — wielkiej idei, k tóra 
wszystkie ich części łączy i przenika, — 
idei ewolucyi. Dlaczego, — nie trzeba 
się chyba o tem  rozpisywać. Dalej i naj
ciekawsze, a zarazem dla pewnych dzia
łów wiedzy (np. dla syst. roślin) zasadni
cze kwestye rozmnażania nie mogą być

traktowane z całą swobodą ‘). Najważ
niejszą jednak  jest okoliczność następu
jąca: nauka szkolna cenna jest nie tylko 
dla sumy zdobywanych wiadomości pozy 
tyw nych lecz i dla wyrobienia umysło
wego, dla gimnastyki logicznej, jaką  da
je  uczniowi. Któż z nas wątpi, że nauki 
przyrodnicze uczą myśleć? Tak, ale nie 
w klasie! W ykonanie analizy chemicznej 
doskonale ćwiczy umysł i oko, ale na
uczenie się z książki, że felspat składa się 
z glinki, krzemionki, potasu  i t. d., wyra
bia pamięć, nie zaś zdolność rozumowa
nia. .Jakże miłem, jak  pożytecznem za
jęciem jes t  wyjść na wiosnę do lasu z klu
czem w ręku i określić sasanek! Tu trze
ba się doskonale zastanowić nad każdym 
szczegółem, zauważyć każdą cechę cha
rakterystyczną; trzeba się nauczyć pod
ciągać wypadek konkretny pod ogólne 
określenie, w kluczu podane. Ale na
uczyć się na pamięć o rodzinie jaskrowa- 
tych  jest rzeczą nie tylko niepożyteczną, 
ale — wręcz szkodliwą.

Kiedy pomyślę, że, być może, teraz 
uczniowie nasi, zamiast kuć, jak  dawniej 
wieczorem: elipon, elipes, elipe..., elipon, 
elipes, elipe..., powtarzać będą sennym
głosem: komosowate  Rośliny zielone
z niepozornemi kwiatkami, stanowiące 
pospolite u nas chwasty, jak  np. różne 
rodzaje komosy. — Komosowate... Rośliny 
zielone..., — to doprawdy zaczynam nie 
na żarty żałować dawnych czasów. Na
uczenie się tamtego aorystu miało choć 
jakikolwiek sens; wszak później w wy
pracowaniu klasowem, stosując reguły j e 
go używania, uczeń ćwiczył się w myśle
niu samodzielnem; wszak ten aoryst d a 
wał mu później dostęp do Platona, Ho
mera; o komosowatych zaś biedny dzie
ciak miejski, wyuczywszy się nawet tego 
całego rozdziału na pamięć, po dawnemu 
wyobrażenia mieć nie będzie. Na to każ
dy dobrze myślący człowiek odpowie, że 
obawa ta  jest co najmniej próżna, że cza
sy się zmieniły, że nauczyciel przyrody 
w szkole nowej, to — zupełnie co innego 
niż nauczyciel języków w dawnem ginma-

') W każdym razie nie jest to jeszcze rzeczą 
zupełnie ustaloną.
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zyum klasycznem. Zgoda; niema tu prze- 
dewszystkiem karyerow iczów, chociażby 
dla tego, że dotychczas nie można było 
na tein polu zrobić karyery, są za to lu
dzie oddani sprawie wychowania i zami
łowani w nauce; ale nie zapominajmy 
o tem, że oni są tylko litdźmi. Aby po
prowadzić racyonałnie naukę przyrody 
trzeba nasamprzód wprowadzić naukę 
z natury, trzeba pomyśleć o tem, aby na 
każdą lekcyę mieć kilka odpowiednich 
rzeczy do pokazania: trzeba przygotować 
skrawki mikroskopowe, uprzednio doko
nać kilku dysekcyj, trzeba się wystarać
0 odpowiednie okazy roślin, trzeba przy
gotować doświadczenia fizyczne, che
miczne, fizyologiczne, trzeba mieć czas 
na obmyślenie biegu lekcyi, trzeba wresz
cie po lekcyi porozmawiać z kilkoma 
uczniami i to — z każdym zosobna; ten 
w niedzielę nie mógł określić jakiejś ro
śliny, tamten czytał książkę i nasuwają 
mu się takie a takie wątpliwości, trzeci 
znów ma pomj sł jakiegoś doświadczenia
1 t. d. i t. d. W naszych jednak warun
kach nieszczęśliwy przyrodnik musi da
wać od 5 do 6 godzin dziennie, ledwo 
zarabiając na utrzymanie, o ile jes t  czło
wiekiem rodzinnym. Gdzie więc czas na 
przygotowanie okazów i doświadczeń, na 
rozmowy z uczniami? Każdy wie, ile to 
czasu trzeba mieć, chcąc należycie p rzy
gotować wszystko do 5-ciu godzin, mię
dzy któremi mogą. być odrazu: jedna zo
ologia, dwie botaniki * i dwie chemie. 
A przecież, już dając pięć godzin z rzę
du, nauczyciel na piątej nie inoże mieć 
ani cząstki tej energii i zapału, jaki jest 
potrzebny do należytego traktowania 
przedmiotu. Bez kwestyi, można to wszyst
ko załatwić w sposób daleko prostszy. 
Pocóż te pokazy i doświadczenia? Dość 
jest kupić piękne tablice kolorowane, mo
dele, przygotować szereg słoików', gdzie 
to wszystko leży już gotowe w spirytu
sie, mieć pudełka z owadami na szpil
kach, herbarze i t. p.

Człowiekowi, który miał kiedykolwiek 
sposobność bliższego zetknięcia się z na
turą  i k tóry  wie, jak głęboka przepaść 
dzieli bezpośrednią obserwacyę jakiegoś 
faktu w warunkach naturalnych od oglą

dania czegoś w słoiku lub na rysunku, 
położenie takiego nauczyciela wyda się 
smutnem, tragicznem niemal. Wszak m u
si on sam zohydzać i profanować to, co 
stanowiło gorący ideał jego młodości, 
wszak czuje on, że, postępując w ten spo
sób, szkodę przynosi r.ie tylko wiedzy, 
lecz i uczniom, społeczeństwu, — nie ma 
jednak innego punktu wyjścia. Temu, 
kto z naukami opisowemi nigdy nic nie 
miał do czynienia, taka obawa tablic 
i modeli wydać się może rodzajem manii 
prześladowczej. Spróbuję jednak uczynić 
pogląd swój zrozumiałym dla wszystkich. 
Wyobraźmy sobie następujący wypadek. 
Przyjeżdża dajmy na to, do^kraju nasze
go jakiś mieszkaniec dalekiej Północy, 
Laplandczyk np., który nie zna wcalo 
naszej flory. Przyjeżdża na wiosnę, więc 
przychodzi nam do głowy zapoznać go 
przynajmniej z tym miłym kwiatuszkiem, 
jakim jest fiołek. Prowadzimy go tedy 
do zbiorów szkolnych i pokazujemy model 
fiołka; tłumaczymy mu przytem, że fiołek 
tylko na naszym modelu jest wielkości 
słonecznika, że w naturze korona jego 
ma okoła centymetra długości, że choć 
nasz model nie daje wyobrażenia o za
pachu kwiatka, ale za to daje on moż
ność daleko łatwiejszego zapoznania się 
z rośliną: można bardzo dogodnie wyjąć 
każdy płatek zosobna i policzyć pręciki, 
można dokładnie obejrzeć urządzenie za- 
lążni. Czy Laplandczyk nasz poweźmie 
należyte wyobrażenie o fiołku? czy go ta 
roślina zainteresuje, czy wbije mu się 
w pamięć? N a to niech sobie czytelnik 
sam odpowie. Idźmy dalej. Bardzo słusz
ni wielu podnosi, że nie tylko w utwo
rach greków jes t  piękno i poezya, że znaj
dują się one też w matematyce i badaniu 
przyrody; praw-dziwa jest również uwaga, 
że kto nie obcowaPz naturą, ten i utwo
rów poetyckich nie odczuje w całej peł
ni. Uczyńmy teraz jeszcze jednę próbę. 
Dajmy naszemu Laplandczykowi do prze
czytania tę cudną strofę Shelleyowską, 
gdzie poeta mówi, że dusza jego w swem 
tęsknem pożądaniu muzyki jes t  „jako woń 
przywiędłego fiołka, co rósł nad brzegiem 
srebrnego jeziora, a znój południa wysu
szył jego rosą pokryty kielich i nie było
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wilgocią aby zaspokoić jego pragnienie, 
— i fiołek leży m artw y, a tymczasem  
woń jego  płynie na skrzydłach , wiatru 
ponad wód błękitem^ ]). Sądzę, że nawet 
ten, kto zna fiołki tylko z bukiecików 
w mieście sprzedawanych, odczuje nastrój 
poety, myślę jednak, że nasz Laplandczyk, 
gdyby naw et rozebrał na części ten pięk
nie polakierowany model, nie domyśli się,
0 co tu  chodzi. Czem zaś fiołek dla na
szego mieszkańca Północy, tem  dla dziec
ka miejskiego dziewanna i ostróżka, przy
tulia i pierwiosnek. A więc nauczanie 
z tablic i modelów nie prowadzi do ni
czego, i raczej smucić, niż cieszyć, po
winniśmy się, czytając w pismach, że 
szkoły nabywają, coraz to piękniejsze 
tablice i modele. Bez kwestyi, te środki 
pomocnicze mogą też być i pożyteczne, 
lecz użycie ich powinno być bardzo ogra
niczone; powinny one stanowić przypom 
nienie tych rzeczy, k tóre uczeń poprzed
nio poznał z natury.

Od osób bardzo poważnych zdarza się 
nieraz słyszeć, że przyrodnikowi naucza
jącemu w zakładach średnich niepotrze
bna jest rozległa i gruntow na wiedza, że 
ważniejszem jes t  sfokroć, aby był on 
t. zw. pedagogiem, t. j. człowiekiem zna
jącym  młodzież i umiejącym nauczać, że 
szkoła średnia to nie miejsce krzewienia
1 pielęgnowania nauki, że młodzież wresz
cie i tak  się na rzeczy nie pozna. Pesy
mistom takim, którzy twierdzą, że wie
dza nie dla młodzieży, że ostatnia i tak 
się na niej nie pozna, że można dobrze 
uczyć posiadając niewielki zapas wiado
mości, byk  by mieć przygotowanie p e d a 
gogiczne, trudno rzeczywiście na to coś 
odpowiedzieć, bo argumentów rzeczowych 
brak. Pogląd taki wydaje mi się jednak 
tak dalece błędnym i zasługującym na 
odparcie, że nie zawaham się użyć dowo
dów, m ających  do pewnego stopnia cha-

<) As th e  scent of a vioiet withered up.
W liich grew  by the brink of a si!ver lake, 
W hen the ho t nom hos drained its  dewy cup, 
And m ist tliere w as nonę its  th irs t to  slake— 
And th e  viulet lay  dead wliile th e  odour flew 
On the wings of the wind o’er the w aters blue.

(Shelley, Musie).

rakter subjektywny, t. j. — danych z do
świadczenia osobistego. Choć tego ro
dzaju dowodzenie niezbyt jest na miejscu 
w piśmie nauce poświęconym, ośmiela 
mnie skądinąd i ta okoliczność, że auto
rowie artykułów czysto pedagogicznych 
zawsze się tego rodzaju argumentami po
sługują. Będę całkiem szczery. Zaraz po 
skończeniu uniwersytetu objąłem stano
wisko nauczyciela przyrody. Wziąłem się 
do pracy z całą nieznajomością zawodu 
pedagogicznego, ale zarazem z całym za
pałem człowieka, któremu udało się osięg- 
nąć to, o czem przez długi czas marzył. 
Zarazem wspomnienia o studyach były 
tak świeże, że nie rozumiałem wcale, iż 
może być jakaś trudność w udzielaniu ko
muś wiadomości o tem wszystkiem, co 
mnie samego niedawno jeszcze tak  inte
resowało i pociągało. Gdyby teorye pe
symistów były słuszne, powinienienbym 
był doznać zupełnego niepowodzenia, po
pełnić wiele głupstw i — cofnąć się znie
chęcony. Jednak  stało się zupełnie ina
czej. Bez kwestyi, popełniłem dużo błę
dów, których obecnie żałuję. Ale pomi
mo to nie chciałbym i teraz zamienić 
mego ówczesnego zapału na żadne do
świadczenie pedagogiczne. Cel bowiem 
główny został w tedy i tak  osiągnięty, a 
tego żadne wybiegi pedagogiczne nie mo
głyby mi zapewnić. Uczniowie moi za
interesowali się nauką w sposób całkiem 
niezwykły. W szystkie książki przyrodni
cze, jakie tylko były w bibliotece szkol
nej i mojej własnej, znajdowały się w ciąg
łym ruchu; bronić musiałem poprostu 
mych podręczników uniwersyteckich, bo 
i te było przedmiotem pożądania. Jedni 
określali rośliny z Rostafińskiego, inni 
zbierali owady, a ci, których bardziej po
ciągała głębokość myśli, studyowali po 
nocach fizykę Ganota, chemię Brunera 
i t. p. Coprawda warunki były niezwykle 
sprzyjające: szkoła nasza znajdowała się 
na wsi, nie trudno więc było wykład, 
szczególnie nauk biologicznych, postawić 
na stopie racyonalnej. Pewna drobna 
okoliczność przekonała mnie kiedyś naj
wymowniej, że praca i głębokie przeko
nanie, z jakiem się pracuje, znajdują po
datny grunt wśród młodzieży.
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Jednym  z najmłodszych moich uczniów 
był dwunastoletni synek kolegi, który 
w charakterze „wolnego słuchacza” uczę
szczał na lekcye zoologii. Tak się on 
przejął nauką, że po kilku miesiącach za
czął układać... „Podręcznik Zoologii zwie
rząt kręgowych”. Najciekawsze, że w dzie
le tem autor zamierzał przeprowadzić 
całkiem konsekwentną klasyfikacyę, na 
budowie anatomicznej opurtą, gdyż, zda
niem jego, podręczniki, któremi się posłu
giwał, grzeszyły na tym  punkcie. Dzieło 
to chyba nie prędko ukaże się w druku, 
bo autor, kiedy go niedyskretne rodzeń
stwa wydało, rękopis spalił.

Tu też przekonałem się, że najprzy- 
jemniejszemi dla mnie i najpożyteczniej- 
szemi dla uczniów były te godziny, k ie
dyśmy się zajmowali takiemi rzeczami, 
które innie samego interesowały i które 
znałem zupełnie gruntownie. O jakichś 
trudnościach nie mogło być mowy, bo 
z uniwersytetu wyniosłem sporo wiado
mości, a poziom nauczania był całkiem 
elementarny. Pamiętam jednak, że pewne 
działy, np. owady w zoologii, nie szły 
tak, jakby tego pragnąć było można. 
Znalem, co prawda, z natury  jakieś czter
dzieści gatunków i miałem w głowńe ze 
sto nazw łacińskich (pozostałość z egza
minu), ale, ponieważ sam się tem nigdy 
nie zajmowałem, nie mogłem przedsiębrać 
specyalnych wycieczek entomologicznych 
z uczniami, co byłoby ieh bardzo zajęło. 
Jednem słowem doświadczenie osobiste 
przekonało mnie, że młodzież jest w sta
nie niezmiernie zainteresować się wiedzą, 
że jednak koniecznym *) warunkiem jest 
zainteresowanie, zapał i wiedza samego 
nauczyciela i — że tych rzeczy nic nie 
zastąpi.

Jeżeli zgodzimy się na takie posta
wienie kwestyi, to wyda się, że być nau
czycielem przyrody jes t  rzeczą bardzo 
niełatwą. W  pierwszym roku nauczania 
takie przejęcie się zawodem będzie cał
kiem naturalne: tak  niedawno przecież 
opuściło się ławę uniwersytecką. Czy je-

V Oczywiście jednak niedostatecznym i żało
wać wypada, że zakład wyższy nic nam nie dał 
pod względem przygotowania do zawodu nauczy
cielskiego.

dnak zapał taki pozostanie po szeregu 
lat nauczania, kiedy się już liczy ucz
niów swoich na tysiące? Zdaje mi się, że 
to jest możliwem. Je s t  bowiem źródło 
ożywcze, skąd przyrodnik będzie czerpać 
otuchę i zachętę do dalszej pracy, a źró
dłem takiem wiedza. W  uniwersytecie 
poznajemy ją  pospiesznie, z drugiej ręki. 
Oddawszy się zawodowi nauczycielskie
mu, sięgnijmy do oryginałów. Fizyk, na
przykład, niech przeczyta Galileusza, De- 
scartesa, Newtona, Amperea, Faradaya 2); 
biolog—Lamarcka, St. Hilłairea, Darwina, 
Naegelego, Weismanna. Nie zapominaj
my też, że wiedza z roku na rok po
stępuje niesłychanie szybkim krokiem. 
I u tych źródeł należy się odświeżyć. Te 
szybkie postępy wiedzy mogą jednak pod
trzymać energię nauczyciela tylko w po
myślnych wrarunkach, w niepomyślnych— 
doprowadzić go mogą do zupełnego znie
chęcenia. Jeżeli bowiem chodzi o utrzy
manie się au courant bieżącej beletry
styki, kwestyj społecznych, to tu wystar
cza czytanie pism i książek. W naukach 
przyrodniczych tego—mało. Tu trzeba je 
szcze samemu widzieć, często przerobić 
odpowiednie doświadczenie, a to znowu 
zwykle w warunkach prowincyonalnych 
jest rzeczą zupełnie niemożliwą. Weźmy 
np. taki przypadek: ktoś, co od szeregi) lat 
jest nauczycielem fizyki na prowincyi, do
wiaduje się z pism o nowych ciekawych 
pomiarach, dokonywanych w rurkach 
Crookesa, o teoryi elektronów, o promie
niotwórczości i t. d. Jeżeli nigdy nie wi
dział tych zjawisk, trudno mu będzie zo- 
ryentować się nawet w artykułach popu
larnych, gdyż nie mogąc tomów całych 
pisać, autorowie muszą się wyrażać zwię
źle. Skądinąd i teorya nie zawsze jest ła
two zrozumiała, a nauczyciel obarczony 
lekcyami zamało ma czasu, aby się w te 
rzeczy zagłębiać. Zważmy w dodatku, 
w jakiem środowisku znajduje się przy
rodnik taki gdzieś w miasteczku prowin- 
cyonalnem. Inteligencya miejscowa czę
sto zaledwie zdobyć się może na prze
czytanie najnowszej powieści. Człowiek,

i
2) Wszystkich tych autorów można mieć w ta

nich wydaniach, np. w wyd. Ostwalda.
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otoczony ludźmi niższymi od niego wy
kształceniem, rzadko kiedy nie zniża się 
do ich poziomu. A przyrodnik, który 
straci wszelką styczność z wiedzą, cofa 
się ciągle i filistrzeje; w tedy oczywiście 
po kilku latach partya  ka rt  więcej go 
będzie interesować, niż wszystkie kwe- 
stye powołania. Pająk, jaszczurka będą 
już dla niego szkaradnem „robactwem", 
i opowiadanie o tem wszystkiem „bę
bnom ” nudzić go będzie; dodajmy do te 
go rozgoryczenie, płynące z upośledzenia 
materyalnego, a będziemy mieli ty p  przy
rodnika, jaki odmalował kilka lat  temu 
jeden z fejletonistów „K uryerka”, litując 
się serdecznie nad losem swego kolegi. 
Tu potrzebna je s t  pomoc. Zrozumiano to 
oddawna zagranicą. W  Niemczech stale 
odbywają się zjazdy nauczycieli, k tórych  
zadaniem jes t  zaznajomić uczestników 
z ostatniemi postępami wiedzy. Przy  uni
wersytecie Getyngeńskim np. zjazdy ta 
kie odbywają się co rok, podczas feryj 
Wielkanocnych, przy czem kolejno zjeż
dżają się biologowie i f izyko-m atem aty
cy ’). O ile można było wnosić ze sprawo
zdań (w pismach pomieszczanych), na 
Pierwszym Zjeździe Przyrodników w W ar
szawie kwestya pomocy naukowej oso
bom zajmującym się nauczaniem, nie by 
ła wcale wprowadzona. J e s t  to w każ
dym razie rzecz pierwszorzędnej wagi. 
Pewno, że W arszawa nie posiada ani ta 
kich sił umysłowych, ani materyalnych, 
jak Getynga, ale wobec dobrych chęci 
zawsze można sporo uczynić. Dobrzeby 
też było, aby na Zjeździe takim księga
rze wystawiali najnowsze wydawnictwa 
krajowe i zagraniczne, bo nauczyciel nie 
ma pieniędzy na stracenie, a często 
i z recenzyi trudno sądzić, czy książka 
będzie przydatna. Niemniej ważnem by
łoby zgromadzenie podręczników do nauk 
przyrodniczych, używanych w różnych 
krajach, jakoteż programów, planów itd.

Przekonaliśmy się więc, że wprowa-

‘) Ju ż  po napisaniu  tego artyku łu  zostałem  
uprzejmie poinform owany przez jednego z gali
cyjskich profesorów  gim nazyalnych, że w K ra
kowie odbyw ają się zjazdy nauczycieli o chara
kterze naukowym.

dzenie do szkoły średniej nauk przyrod
niczych w szerszym zakresie tylko wte
dy będziemy mogli uważać za zjawisko 
pocieszające, kiedy sposoby nauczania od
powiadać będą przedmiotowi samemu, 
i przekonaliśmy się zarazem, że jest tu  
jeszcze do zwalczenia cały szereg trudno
ści. Bez wątpienia, że każda z nauk ma 
swe specyalne potrzeby i wymogi i jest 
rz.eczą wcale niezbyteczną nad niemi się 
zastanowić. To skłoniło piszącego te s ło 
wa do opracowania kwestyi nauczania 
fizyki. Nie czyniłem sobie najmniejszych 
złudzeń co do trudności takiego przedsię
wzięcia; czułem też dobrze, że siły są 
słabe w stosunku do zadania. Zdawało 
mi się jednak, że rozprawka taka  może 
przynieść pewien pożytek, gdyż przypu
szczałem, że przynajmniej zestawieniem 
i ugrupowaniem materyału książkowego 
ułatwi ona drogę innym; sądziłem zaś 
z drugiej strony, że mylne poglądy, któ
re mogłyby być wypowiedziane, będą 
surowo skrytykowane przez tych, któ
rych tak wiedza, jakoteż doświadczenie 
pedagogiczne wyższe są od moich i, że 
kw estya w każdym razie zostanie bliżej 
wyjaśniona.

St. Landau.

(Dalszy ciąg nastąpi).

G. A. BLANC.

O M ATERYI R A D Y O A K T Y W N E J 
W ZIEMI I W  ATM OSFERZE. *)

W  artykule, ogłoszonym w Philosophi- 
cal Magazine we wrześniu ubiegłego roku, 
A. S. Eve podał ciekawe wyniki poszu
kiwań swych nad materyą radyoaktywną, 
zawartą w gruncie i atmosferze; autor ten 
doszedł do wniosku, że obecność radu w 
ziemi, oraz emanacyi radu (wraz z pro
duktami jej kolejnego^ przeobrażania się) 
w atmosferze jest główną przyczyną jo- 
nizacyi, k tórą dostrzegamy zarówno na 
otwartem powietrzu, jak  i wewnątrz bu
dynków.

*) Philosophical M agazine—Marzec 1907.
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Eve dochodzi do wniosku, że ilość 
bromku radu, wynosząca l ,8x l 0' n  gra 
mów na centym etr sześcienny, rozmie
szczona jednostajnie w skorupie ziemskiej, 
niezbędna jes t  do tego, żeby można było 
wytłumaczyć to przenikliwe promieniowa
nie, jakie dostrzegamy w atmosferze, i 
zwraca uwagę na fakt, że ilość powyższa 
jest około czterech razy większa od ilości, 
jaką Strutt znalazł w skałach.

Ze swojej strony pragnąłbym obecnie 
zwrócić uwagę na fakt, już zaznaczony 
przeze mnie nazjeździe Włoskiego Towa
rzystwa fizycznego w kwietniu roku 1906 
w Rzymie. Podałem wówczas wyniki b a 
dania, które przeprowadziłem nad ak ty 
wnością wzbudzoną, otrzymaną przez wy
stawienie na otwarte powietrze drutu, na
ładowanego odjemnie; wyniki te dowio
dły, że znaczna część materyi aktywnej, 
zawartej w atmosferze (przynajmniej w 
Rzymie i jego okolicy) składa się z pro
duktów przemiany radyotoru.

Proste obliczenie, oparte na wartości 
odpowiednich stałych radu B i toru A, 
dowodzi, że gdy w przypadku radu wysta- 
witnie na 3,1 godziny wystarcza do osią
gnięcia 99% aktywności maksymalnej, 
to dla otrzymania tego samego wyniku 
w przypadku radyotoru niezbędne jest w y
stawienie na 73,5 godziny.

Godne zaznaczenia jes t  to, że już przed 
trzema laty  Sella zauważył, że ak tyw 
ność, wzbudzona na drucie przez wysta
wienie na wypływ elektryczny-na otwar- 
tem powietrzu, daje się znacznie powię
kszyć przez przedłużenie ekspozycyi na 
przeciąg wielu godzin; fakt ten nie go
dził się z hypotezą, wedle której emana- 
cya radu jest jedyną przyczyną dostrzega
nych skutków.

Późnie Bumstead znalazł, że, wskutek 
dłuższej ekspozycyi drutu na otwartem 
powietrzu, w Newhaven za aktywnowścią 
wzbudzoną o szybkim spadku następowa
ła pewna aktywność pozostająca, podob
na do tej, jaką  się otrzymuje przez wy
stawienie na emanacyę toru, a Dadourian 
dostrzegł również w tej samej miescowo- 
ści aktywność pozostającą typu torowego 
na drucie, wystawionym na powietrze, 
wydobyte z gruntu.

Barbank wreszcie zauważył podobne 
zjawisko w drutach, które uczynione ak- 
tywnemi na otwartem powietrzu, naprzód 
w Getyndze, a potem w Waszyngtonie.

Wobec tego mojem zadaniem było u- 
stalić z możliwą ścisłością tę względną 
ilość wzbudzonej aktywności radu i ra
dyotoru, jaką  otrzymać można z powie
trza atmosferycznego w Rzymie i jego 
okolicy.

Izolowany drut mosiężny, długi na 12 
mniej więcej metrów, naładowany do 
stałego potencyału, wynoszącego około— 
500 woltów, zapomocą bateryi o małych 
ogniwach, wystawiany był kilkakrotnie 
na otwarte powietrze, na okresy Czasu 
trzydniowe, po których aktywność drutu, 
uprzednio nawiniętego na ramkę, mierzo
no sposobem zwyczajnym zapomocą ele
ktroskopu o listkach złotych.

Wyniki były zawsze jednakowe. Po o- 
kresie początkowym szybkiego spadku 
aktywność zmniejszała się wedle prawa 
wykładniczego, przyczem stała spadku 
była w granicach błędu doświadczenia 
identyczna ze stałą dla toru.

Przez ekstrapolacyę łatwo było obli
czyć skutek, wynikający ze wzbudzonej 
radyoaktywności typu radyotorowego w 
chwili kończenia się procesu aktywacyi. 
Otóż faktem kapitalnym jest to, że aktyw
ność wzbudzona typu radyotorowego 
przedstawia naogół znaczną część całej 
ilości, ujawnionej przez drut, a mianowi
cie od 50 do 70°/#.

Pomiarów dokonywano na tarasie 
Rzymskiego Instytutu fizycznego, a tak
że—celem upewnienia się, że nie działa 
tu obecność soli torowych z laborato- 
ryum —w pewnym ogrodzie dość odległym 
od miasta. W obu razach wyniki były 
jednakowe.

Wykonano również szereg doświadczeń, 
w których poddawano aktywacyi drut w 
katakumbach św. Agnieszki, w pobliżu 
Rzymu, wykutych  w formacyi wulkani
cznej, zwanej pozzolana. I tutaj znalezio
no bardzo dużą proporcyę wzbudzonej 
aktywności radyotorowej po trzydniowych 
okresach ekspozycyi drutu.

W  wypadkach ekspozycyi krótkotrw 
łej, nie przenoszącej trzech lub czt
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godzin, prawo spadku było bardzo podo
bne do tego, jakie obserwowali Ruther
ford i Allan w przypadku drutu, poddane
go aktyw acyi w Montreal; czas charak te 
rystyczny, po k tó rym  aktywność spada 
do połowy swej wartości pierwotnej, wa
hał się pomiędzy 50 a 60 minutami.

Rzecz oczywista, że znaczna ilość wzbu
dzonej aktywności radyotorowej, jaką się 
otrzymuje na drucie, wystawionym na 
otwarte powietrze, w pewnej odległości 
od gruntu, nie może b) ć przypisana bez
pośredniemu zetknięciu z emanacyą. P ro 
dukty  rozpadu, tor A i tor B, zespolone 
prawdopodobnie z cząstkami kurzu atm o
sferycznego, są oczywiście unoszone przez 
powietrze i w skutek  powolnego tempa swe
go spadku zdolne są do wywołania do
strzegalnych skutków. Z drugiej strony 
jest rzeczą prawdopodobną, że żaden pro 
dukt taki, jak  tor A albo tor B, nie mógł
by w ilości dostrzegalnej um knąć po 
przez włoskowate przewody gruntu  w 
atmosferę, a  to z powodu, że produkty 
te posiadają własność osadzania się na 
ciałach stałych, z któremi wchodzą w 
zetknięcie.

Obecnie prowadzone są doświadczenia 
celem oznaczenia z możliwie największą 
dokładnością tej ilości emanacyi radyoto
rowej, jaka  droga dyfuzyi uchodzi z da
nej powierzchni gruntu, a wyniki, dotąd 
otrzymane, potwierdzają poprzednie moje 
wnioski, że produkty przeobrażania się 
radyotoru są, przynajmniej w okolicach 
Rzymu, najważniejszym czynnikiem ra- 
dyoaktywności atmosferycznej.

J a k  o tem  już wspominałem, ilość ra
du, zawarta w skorupie ziemskiej, obli
czona na podstawie obserwacyi promie
niowania przenikliwego, obecnego w 
atmosferze, jest cztery  razy większa od 
ilości średniej, jaką S tru t t  znalazł w ska
łach. Otóż, jasną  jest rzeczą, że metoda 
doświadczalna, którą posługiwał się Strutt, 
mogła ujawnić obecność radu jedyn ie  w 
badanych przez niego materyałach.
W obec tego nie jes t  rzeczą niemożliwą, 
że przyczynę takiej niezgodności należy 
przypisać faktowi, że część skutków', do
strzeżonych przez Evea, pochodzi z obecno- 
ciś produktu toru B w gruncie i atmosferze.

J a k  to już powiedziałem, będę miał 
możność niebawem zdać szczegółowo 
sprawę z mych poszukiwań, które, mam 
nadzieję, pozwolą mi oznaczyć ilość ra
dyotoru, znajdującego się w skorupie 
ziemskiej, przynajmniej w okolicy Rzymu.

7 lum, S. B.

O PRODUKTACH UBOCZNYCH 
FERMENTACYI ALKOHOLOWEJ.

(Dokończenie)

Wogóle Ehrlich uważa za rzecz wysoce 
prawdopodobną, że wszystkie wyżej wymie
nione reakcye przebiegają podczas fer- 
mentacyi alkoholowej obok siebie rów
nolegle, dając odpowiednio do warunków 
zewnętrznych różne produkty uboczne. 
W każdy razie przyjmuje tu działanie 
jakichś bliżej dotąd niezbadanych enzy
mów hydrolitycznych.

Cały ten szereg pięknych rozumowań o- 
bejmuje jednak tylko stronę teoretyczną 
kwestyi fuzlów, to też dane, otrzymane 
na drodze eksperymentalnej przez Ehrli
cha, stanowią bądźcobądź najważniejszą 
część jego badań. Pierwszorzędnego zna
czenia faktem pozostanie okoliczność, że 
przez dodatek leucyny do drożdży w o- 
becnośęi cukru otrzymujemy alkohol amy
lowy, odpowiadający prawie ilościowo 
zużytej leucynie, a zatem w ilości zale
żnej od jej stężenia.

W  ten sposób Ehrlich otrzymywał al
kohol etylowy, zawierający 3% alkoholu 
amylowego, gdy dotychczas zawartość 
jego w produkowanym fabrycznie spiry
tusie nie przekraczała 0 ,5 %.

W nowszych czasach Effront podniósł 
produkcyę alkoholu amylowego do 5— 
6 $ ,  Pringsheim ') zaś przez obfite uży
cie leucyny, oraz obniżenie koncentracyi 
cukru, uzyskał najwyższy dotąd procent 
alkoholu amylowego, dochodzący do 7. 
Należy tutaj zaznaczyć również, że stęże
nie leucyny dosięga w stosunku do pro- 
dukcyi fuzlów pewnego maximum, dalszy 
zaś jej dodatek obniża ilość produkowa-

ł) H. Pringsheim: Uber die Stickstoffernahrung 
der Hefe (Ein Beitrag zur Piiysiologte der Hefe). 
Biochemische Zeitschrift. T. III. 1907 r.
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nych przez drożdże alkoholów wyższych. 
Maximum to według Pringsheima wynosi 
0,38 g leucyny na 250 cm3 pożywki 
drożdży.

Wogóle wyczerpujące badania Prings
heima nad wpływem pożywienia azoto
wego na produkcyę fuzlów wykazały ści
sły związek między przemianą substancyj 
azotowych drożdży a wytworzonemi przez 
nie alkoholami wyższemi. Drożdże bo
wiem rozwijają się szczególnie dobrze na 
pożywkach ze związków białkowych o 
ciężarze cząsteczkowym niezbyt wielkim. 
Innemi słowy, związki dyfundujące ła
two, jak  peptony, tyrozyna, leucyna lub 
asparagina stanowią dla nich najodpowied
niejsze pożywienie azotowe. Wprawdzie 
i sole amonowe mogą, według Pasteura 
i Duclauxa, dostarczyć potrzebnego do 
życia drożdży azotu, najchętniej jednak 
drożdże asymilują aminokwasy. Co dzi
wniejsza, związki te znajdujemy we 
wszystkich prawie naturalnych pożyw
kach drożdży, np. w soku winogron, w 
brzeczce piwnej i t. p. Otóż drożdże, 
pochłaniając aminokwasy, całą ilość za
wartego w nich azotu zużywają na budo
wę białka, resztę zaś bezazotową wyda
lają w postaci fuzlów. W ten sposób j a 
sną staje się droga, na której fuzle pow
stawać mogą podczas przemiany substan
cyj azotowych.

Nie tylko jednak pożywienie azotowe 
dla sprawy tworzenia się fuzlu posiada 
tak ważne znaczenie i owszem,- wiele in
nych jeszcze czynników, jak  wzrost tem 
peratury, stopień zawartości kwasów, 
wpływa w różnym stopniu na jego ilość. 
Nadto jest rzeczą pewną, że starsze droż
dże produkują więcej fuzlu niż młode. 
Wogóle Pringsheim wykazał, że wszelkie 
czynniki, osłabiające żywotność drożdży, 
jak nadmierna lub skąpa ilość pożywie
nia, wysoka temperatura lub znaczna 
koncentracya cukru, zupełny brak lub 
nadmiar kwasów, działając niekorzystnie 
na rozwój drożdży, podnoszą równocze
śnie produkcyę • fuzlów. To samo prawo 
daje się zastosować do gliceryny i kwasu 
bursztynowego, że wspomnę tylko do
świadczenia Pasteura, Macha lub Portel- 
lea, analogia zaś w tem zachowaniu się

wszystkich prawie produktów ubocznych 
fermentacyi alkoholowej dowodzi wspól
ności źródła, z którego powstają.

Dotąd mówiliśmy jedynie o tworzeniu 
się fuzlów, gdy związki białkowe, zawie
rające potrzebny do życia drożdży azot, 
znajdują się w ilości odpowiedniej w po
żywce drożdży, bądź to jako aminokwa
sy, bądź też w jakiejkolwiek innej po
staci.

Cóż się jednak dzieje, gdy drożdże 
pozbawiamy zupełnie pożywienia azoto
wego? Czy i wtedy tworzą się fuzle i 
w jakiej ilości? Aby na to pytanie dać 
odpowiedź wyczerpującą, musimy wpierw 
zastanowić się nieco nad zjawiskiem au- 
tolizy drożdży. Badania Schiitzenbergera, 
Kutschera, Schenka i Salkowskiego wy
kazały, że drożdże przechowywane w 
cieple i wilgoci, w obecności chloroformu 
lub tohiolu, któro zapobiegają gniciu, ule
gają pod wpływem jakichś enzymów pro
teolitycznych rozkładowi na aminokwasy, 
zasady heksonowe, purynowe i t. p. pro
dukty rozpadu białka. Otóż zjawisko te - 
go samotrawienLi oznaczamy nazwą au- 
tolizy. Enzym zaś, autolizę tę przeprowa
dzający, posiada według badań Buchnera 
i Halina, własności różne od wszystkich 
znanych dotąd enzymów proteolitycz
nych. Czynny jes t  bowiem tylko w re
akcyi kwaśnej, zatem analogicznie z pe
psyną; z drugiej zaś strony rozkłada biał
ko nie tylko na peptony, ale aż na ami
nokwasy, z tego więc względu przypo
mina raczej trypsynę. Wobec tego zaś, 
że należy do endoenzymów, co znaczy, 
dopiero po zabiciu komórek drożdży 
przechodzi do roztworu, słusznie Buchner 
nazywa go endotryptazą. W  soku fer
mentacyjnym, wyciśniętym z komórek 
drożdżowych, endotryptaza występuje 
stale obok innych enzymów, skąd łatwo 
pojąć, dla czego sok taki po upływie pe
wnego czasu traci swe własności fermen
tacyjne. Endotryptaza bowiem, nie znaj
dując innego materyału, poczyna rozkła
dać rozpuszczone w soku związki białko
we, w końcu zaś niszczy sarnę zymazę.

Powyżej opisana autoliza drożdży prze
biega zwykle równolegle z t. zw. auto- 
fermentacyą. Zjawisko to polega na tem,
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że drożdże, pozbawione m ateryału fer
mentacyjnego w pożywce, produkują W 
dalszym ciągu alkohol etylowy i bezwo
dnik węglowy, rozkładając glikogen, za
w arty  w swoich komórkach. Normalnie 
bowiem drożdże zawierają w swej suchej 
masie do 3 0 $  glikogenu, który wytwa
rzają z cukru; tem się właśnie tłumaczy 
fakt, zauważony przez Pasteura, że pod
czas fermentacyi alkoholowej około 5 % 
cukru nie ulega rozkładowi na alkohol i 
bezwodnik węglowy. Pasteur  spostrze
żenie swe objaśniał wprawdzie błędnie, 
przyjmując, że z cukru tworzą się wszy* 
stkie uboczne produkty  fermentacyi alko
holowej. Dzisiaj wiemy, że tak  nie jest, 
a ubytek cukru tłum aczym y pochłonię
ciem go przez komórki drożdżowe i za
mianą na glikogen.

Autoliza i autoferm entacya mają dla 
życia komórek drożdżowych ważne zna
czenie. Drożdże, pozbawione pożywki, 
przez autolizę czerpią potrzebne do swe
go życia substancye azotowe, przez w y
tworzony zaś w autoferinentacyi alkohol, 
chronią się od szkodliwych wpływów 
bakteryj. Tyle  o zjawiskach autolizy i 
autoferinentacyi.

Terafc, wracając do kwestyi poprze
dniej, zrozumiemy już łatwo zachowanie 
się drożdży w razie braku odpowiedniego 
pożywienia azotowego. Część komórek 
musi, rzecz prosta, obumierać, przycz°m 
endotryptaza, rozkładając zawarte w nich 
substancye białkowe, wydziela tyrozynę, 
leucynę, izoleueynę i t. p. aminokwasy. 
Żyw e zaś i młodsze komórki drożdży po
chłaniają te związki i; odbierając im 
azot, zamieniają je  w sposób wyżej opi
sany w alkohol amylowy i t. p. składniki 
fuzlu.

W ten sposób więc możemy wytłu
maczyć tworzenie się nieznacznych 
wprawdzie ilości fuzlu przez autolizę 
drożdży, a stąd wogóle przez każdą fer- 
mentacyę alkoholową, do której użyjemy 
zupełnie czystego roztworu cukru i czy
stej kultury  drożdży.

Wogóle tworzenie się alkoholów wyż
szych jes t  zjawiskiem wśród drożdży nie
słychanie pospolitem i występuje we

wszystkich prawie możliwych wypadkach 
fermentacyi alkoholowej. Aminokwasy 
znajdują się bowiem albo w formie zdat
nej do użycia w naturalnych pożywkach 
drożdży, albo też, w razie ich braku, au
toliza starszych komórek drożdży dostar
cza odpowiedniego pożywienia azotowe
go młodszym. Można zatem z całą słu
sznością powiedzieć, że skoro niema fer
mentacyi alkoholowej bez obecności ami
nokwasów, więc i tworzenie się fuzlów 
musi jej stale towarzyszyć.

Jeżeli teraz zadamy sobie pytanie, jaką 
właściwie rolę odgrywają fuzle i inne 
produkty uboczne fermentacyi alkoholo
wej w życiu drożdży, to odpowiedź na to 
staje się łatwą. Są to, możemy powie
dzieć, produkty  przemiany materyi, wy
daliny drożdży, które muszą im towarzy
szyć w ich procesach życiowych.

Słusznie też Pringsheim podnosi, że 
wśród ubocznych produktów fermentacyi 
alkoholowej należy odróżnić dwa rodzaje 
związków: 1) t. zw. właściwe produkty
uboczne fermentacyi alkoholowej, pocho
dzące z rozkładu cukru. Tutaj należy j e 
dynie kwas octowy, którego bardzo dro
bne ilości znajdowali) stale w wytworach 
każdej fermentacyi. 2) Druga grupa związ
ków —to fuzle, gliceryna, kwas burszty
nowy, k tóre  są wydalinami drożdży i po
wstają z przemiany ich materyi wewnątrz 
komórek.

Wogóle powyżej skreślone najnowsze 
badania nad fermentacyą alkoholową ma
ją  wielkie zasadnicze znaczenie w nauce. 
Pracy na tem polu Ehrlich rokuje świe
tną  przyszłość. Nie tylko bowiem odkry
cie nowych alkoholów wyższych zależy 
w znacznym stopniu od tego rodzaju ba
dań, ale bardzo być może, że i w świe
cie roślinnym lub zwierzęcym poznanie 
podobnych procesów natury enzymatycz
nej dopomoże do zrozumienia tworzenia 
się białka i jego przemiany. Wreszcie 
niepośledniej wagi rzeczą byłoby prze
prowadzenie wyżej wymienionych reakcyj 
na diodze czysto chemicznej. Najnowsze 
próby Schadego z 1906 r., aby rozłożyć 
cukier bez użycia drożdży, dają nam pe
wną rękojmię, że i produkcyę alkoholów
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wyższych ze znanych nam już składników 
uda się w sposób analogiczny, prędzej 
czy później urzeczywistnić.

Ludomira Biegańska.

G. WYRUBOW 
Profesor „College de France".

NO W OCZESNE TEO RY E
BUDOWY OŚRODKÓW KRYSTALICZNYCH.

(Dokończenie).

Nadawszy właściwe znaczenie pierwia
stkom składowym kryształu, które w te- 
oryach budowy są tylko wyobrażeniami 
geometrycznemi, musimy ściślej określić 
pojęcie siatki. J e s t  ona wynikiem dwu 
rodzajów działań, które należy rozróżnić 
jaknajstaranniej: działania kierunku i dzia
łania spójności. W  rzeczy samej, dla ist
nienia siatki niezbędnem jest, żeby cząst
ki krystaliczne ustawiały się równolegle 
do swoich pierwiastków symetryi i żeby 
były w równowadze względem siebie na 
zasadzie sw;ych wzajemnych przyciągali. 
Podwójny ten warunek niezbędny jest 
dla istnienia kryształu, ponieważ cechą 
charakterystyczną kryształu są ograni
czające go ściany, zaś ściany te możliwe są 
jedynie w przypadku budowy siatkowatej.

Ustaliwszy te punkty, możemy przej
rzeć pospiesznie niektóre z licznych za
stosowań teoryi budowy do faktów zaob
serwowanych. Nnjpierwsze z tych za
stosowań posiada szczególną wagę, ponie
waż dotyczę całego działu chemii, będą
cego obecnie w modzie i noszącego na
zwę stereochemii. Uważa się w nim czą
steczkę to za symetryczną, to za niesy
metryczną i wyprowadza się stąd jej mo
żliwe własności fizyczne. Widzieliśmy, że 
cząstka podstawowa—równoważnik czą
steczki chemicznej — nie może posiadać 
symetryi, albo, w każdym razie, jeżeli ją  
posiada, sym etryą ta  nie wpływa w ża
dnym stopniu na warunki budowy ośrod
ka krystalicznego. Czy atomy ułożone są 
w taki lub inny sposób wewnątrz cząste
czki, nic to nie dodaje ani ujmuje pier
wiastkom sym etryi całego £ii:;.(l:u, ktćr

jedynie warunkują własności fizyczne, za 
leżące od symetryi. Zresztą, ubóstwo 
koncepcyj geometrycznych stereochemii 
wystarcza do wykazania całej jej nicości. 
Umieszcza ona środki symetryi w wiolo- 
ścianach, które, jak  np. czworościan, nie 
posiadają jej wcale i przyjmuje tylko
płaszczyzny symetryi, zapominając, że
płaszczyzny le pociągają za sobą istnie
nie osi, czyniących zwodniczem mozolne 
rusztowanie ich gmachów.

Brugie zastosowanie jest niemniej cie
kawe, gdyż chodzi tu o pewną własność, 
niegdyś wyjątkową, dz:ś zaś uznaną za 
bardzo ogólną, mianowicie, o poliformizm. 
W języku potocznym jest to zmiana
kształtu bez zmiany składu chemicznego, 
określenie bardzo niewyraźne, jeżeli się 
nie zna ani pochodzenia kształtu, ani 
wpływu składu ciała, ale stające się bar
dzo jasnem, jeżeli przetłumaczymy je  na 
ścisły język nowej teoryi budowy. Cząst
ka podstawowa pozostała bez zmiany; je
dynie cząsteczka złożona, cząstka krysta
liczna zmieniła budowę, wywołując z ko
nieczności zmianę siatki, której węzły 
zajmuje. W ten sposób, niezmiernie pro
sty, przynajmniej w teoryi ustala się ró
żnica między izomeryą, zachodzącą we
wnątrz cząstki podstawowej, a zmianą 
kształtu, która dosięga tylko cząstki k ry 
stalicznej.

W myśl tych samych poglądów znaj
dziemy uzasadnioną interpretacyę ciał 
pseudo-symetrycznych,tych ciekawych bu
dowli, tak dobrze wystudyowanych przez 
Mallarda, których powłoka zewnętrzna 
krystaliczna zgoła nie odpowiada własno
ściom wewnętrznym: tych sześcianów
dwójłomnych, romboedrów dwuosiowych. 
Mamy tu skupienia kilku siatek jednako
wych, ale rozmaicie skierowanych i wy
twarzających w ten sposób ośrodki, k tó
re nie są już jednorodne w znaczeniu no
wej teoryi. Dowodzi zaś tego fakt, żo 
w większości wypadków własności fizy
czne tych skupień są nieskończeniezmien- 
ne, jak  zmienne są proporcye różnych 
skierowań siatki, pomimo pozornego^po- 
dobieństwa formy zewnętrznej.

Widzimy więc, że pod jednakową po- 
p włóką istnieć mogą trzy rozmaite ośrod
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ki: ośrodek jednorodny w ścisłem znacze
niu tego wyrazu, ośrodek niejednorodny 
prawidłowy i—wreszcie — ośrodek zupeł
nie niejednorodny; to jeszcze raz dowo
dzi, o ile badanie ośrodka jest ważniej
sze pod każdym względem od badania po
staci krystalicznej.

Ale największe usługi oddaje nowa teo
rya  w interpretacyi izomorfizmu. W teo
ryi Bravaisa ta  trwałość postaci, a zatem 
i siatki, pomimo zmiany składu chemicz
nego, jes t  zgoła niewytłumaczona. Jeżeli 
przypuścimy z Mallardem, że każdy ro
dzaj cząsteczki chemicznej posiada wła
ściwą sobie siatkę, i że siatki te układa
ją się jedne na drugich, albo obok dru
gich, w takim  razie dojdziemy do po
dwójnej sprzeczności. Cząsteczka chemi
czna, nie posiadająca wcale symetryi, 
nie może tworzyć siatki, której węzły, 
jakeśm y widzieli, mają być ciałami sy- 
metrycznemi, a ośrodek, utworzony przez 
ten szereg siatek, nie byłby już ośrod
kiem jednorodnym w znaczeniu, jakie 
Bravais nadał tem u słowu, ponieważ w 
każdym kierunku mielibyśmy odległości 
zmienne między rozmaitemi cząsteczkami. 
Niezbędnem więc jest, aby mieszanina 
izoformiczna odbywała się w cząstce 
ośrodka, nie wym agającej żadnej syme
tryi, to je s t  w dziedzinie podstawowej 
Schonfliessa. Prawda, że, zgodnie z przy
puszczeniem, jakieśmy uczynili, dziedzina 
taka  zawiera jednę tylko cząsteczkę che
miczną, ale nic nam nie przeszkadza, jak  
to słusznie zauważył p. W allerant, p rzy
puścić spółczesne istnienie kilku cząsteczek, 
pod wyraźnym warunkiem, aby rozmie
szczone były w taki sposób, żeby nie w y 
twarzać żadnego pierwiastku symetryi. 
W ten sposób wszystko tłumaczy się 
z łatwością, wszystko powraca do po
rządku, i znów odtwarzamy ośrodek j e 
dnorodny anizotropowy, pomimo dowol
nych proporcyj, jakie zachodzić mogą 
pomiędzy ciałami zmieszanemu

Pozostaje, nareszcie, ostatni punkt, któ
ry był dotychczas bardzo ciemny, prawie 
tajemniczy, a na który  nowa teorya  rzu
ca nieco światła. Pojęcie siatki, znamio
nującej budowę krystaliczną, przypuszcza 
istnienie ciała sztywnego, ponieważ kształt

i rozmiary oka równoległościennego po
zostają stałe, poza drobnemi zmianami, 
jakim  mogą je poddawać wpływy mecha
niczne lub też działanie ciepła. Ale prze
cież istnieją niezaprzeczenie kryształy 
miękkie, a nawet kryształy  ciekłe. Poję
cia krystaliczności i ciekłości są tak sprze
czne, że wydaje się rzeczą niemożliwą 
pogodzić je i zastosować do nich tę sa
rnę teoryę. Uwaga, o którą potrąciłem 
przed chwilą, pozwoli nam wybrnąć z tej 
trudności.

Powiedziałem wyżej, że s ia tka jes t  wy
nikiem dwu działań równoczesnych 
na cząstkę krystaliczną. Ale, wogóle, jak  
na to zwrócił uwagę p. W allerant, dzia
łania te nie są koniecznie spółistniejące: 
każde z nich ma swoje specyalne warun
ki i swoje szczególne prawa. Jeżeli tylko 
spójność wchodzi w grę, wówczas mamy 
ciało stałe, bezkształtne; jeżeli skierowy
wanie wyłącznie się ujawnia, mamy ciało 
anizotropowe i, zarazem, więcej lub mniej 
ciekłe. Nie jes t  to, niewątpliwie, kryształ 
w tem znaczeniu, jakie przypisujemy t e 
mu słowu: nie posiada 011 ścian, ponieważ 
nie posiada siatki; nie podlega również 
prawu Haiiyego; nie mniej jednakże będzie 
to budowla, posiadająca, jeżeli n iew szyst 
kie, te przynajmniej niektóre własności 
kryształu, to mianowicie, które zależą od 
symetryi cząstek krystalicznych i prawi
dłowego skierowania.

Tutaj mieści się kwestya pierwszorzę
dna dla fizyki cząsteczkowej, na którą 
w obecnym stanie wiadomości naszych 
nie możemy dać żadnej ogólnej odpowie
dzi. Które z pośród własności fizycz
nych, a, w szczególności, z pośród wła
sności optycznych, jako najlepiej zbada
nych, należą właściwie do cząsteczki che
micznej, do cząstki krystalicznej, a wresz
cie do siatki? To tylko możemy powie
dzieć z całą pewnością, że poglądy nasze 
obecne są niedokładne, przynajmniej w 
kilku poszczególnych przypadkach. Tak 
naprzykład przyjęliśmy bez dyskusyi, że 
dwójłomność zależy od własności cząstek 
oraz siatki, i koncepcya ta  stała się pod
stawą wszystkich naszych hypotez. K ry
ształy ciekłe dowodzą nam z zupełną 
oczywistością, że siatka nie odgrywa ż a 
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dnej roli w tem zjawisku, ponieważ, gdy 
w pewnej określonej temperaturze kry
ształy te zestalają się, a tem samem, uzy
skują budowę siatkowatą, dwójłomnośó 
ich pozostaje bez zmiany.

Inne zagadnienia, wprawiające nas w 
większy jeszcze kłopot, stają przed nami, 
dowodząc, że jeżeli nauka o budowie 
geometrycznej ośrodków krystalicznych 
może być uważana za  skończoną, wiado
mości nasze o budowie fizycznej są jesz
cze bardzo niezupełne. Jak im  to szczegól
nym własnościom ciała optycznie dwuo
siowe, jak  siarczan magnezu, zawdzięcza
ją swoję polaryzacyę obrotową? Czem są 
właściwie figury wytrawień, otrzymywane 
przez szybkie działanie cieczy nagryza
jących na ściany kryształu? Dotychczas 
zadawalano się podciąganiem wszystkich 
tych zjawisk pod obecność lub brak pe
wnej symetryi postaci zewnętrznej; ale, 
pomijając to, że trudno znaleźć jakąko l
wiek podstawę teoretyczną tych  zgodno
ści, sama zgodność nie jes t  bynajmniej 
stałą. Znamy bardzo wiele ciał, obdarzo
nych polaryzacyą obrotową, a nie posia
dających w żadnej swej odmianie ścian 
plagioedrycznych, oraz figury wytrawień 
niesymetryczne w substancyach, które, 
jak  naprz. siarczan niklu tetragonalny, 
posiadają wszelkie pozory jaknajdosko- 
nalszej symetryi. Należy więc sięgnąć 
głębiej, do budowy, aby odszukać przy
czynę zjawisk tak szczególnych.

Chcąc zakończyć ten pobieżny przegląd 
możliwych zastosowań, muszę dodać, że 
teorya ta mieści w sobie wiele innych 
wniosków, odleglejszych, mniej bezpo
średnich, ale niemniej ciekawych. Ponie
waż cząstka złożona albo cząstka krysta
liczna przedstawia jednostkę fizyczną, 
właściwą wszystkim ciałom bezpostacio
wym oraz krystalicznym, przeto żadne 
działanie czysto fizyczne nie może jej zmie
nić, nie zmieniając zarazem cząstek pod
stawowych, z k tórych się ona składa. 
jS tąd  wynika, że roztapiając, rozpuszcza 
jąc  lub też odparowując bez rozkładu ja 
kieś ciało bezkształtne albo krystaliczne, 
niweczymy tylko spójność czyli siatkę 
i wyzwalamy cząstki krystaliczne. Jeżeli 
zarazem odbywa się rozkład, naprzykład 
eżeli ogrzewań y siarczan kwaśny potasu |

powyżej temperatury topienia, jeżeli roz
puszczamy w wodzie azotan bizmutu, j e 
żeli odparowujemy w bardzo wysokiej 
temperaturze siarkę lub jod, wówczas czą
stka podstawowa, charakterystyczna dla 
danej substancyi, rozkłada się, inna czą
stka podstawowa się odtwarza i powstaje 
nowa cząstka krystaliczna, która, zależ
nie od okoliczności, osiada lub nie osiada 
w siatce.

Wniosek ten, wypływający bezpośre
dnio z teoryi budowy, dowodzi nam, po 
jakich drogach bez wyjścia operują hypo
tezy tak zwanej, trochę może zaszumnie, 
„chemii fizycznej”. Przyjmuje się w niej 
bez wahania ten niepojęty cud zniwecze
nia siatki, cząstki, a nawet samej cząste
czki chemicznej, przez proste zetknięcie 
z wodą; nie troszcząc się ani na chwilę 
o to, czem jest kryształ, poszukuje się w 
niej zależności bezpośredniej między skła
dem chemicznym, a postacią krystaliczną 
między pojęciem czysto chemicznem cię
żaru atomowego, a koncepcyą wyłącznie 
geometryczną symetryi.

Gdyby chemicy, a nadewszystko fizy
cy, lepiej znali prace krystalografów, 
gdyby krystalografowie zajęli się gorli
wiej jasnem  formułowaniem i rozpowsze
chnianiem prawd zdobytych, nie byłoby 
tylu wysiłków zmarnowanych nad rozwią
zywaniem zagadnień, nie dających się 
rozwiązać. Spostrzegliby wtedy wyraź
nie granice, w których hypotezy ich mo
gą się poruszać, nie stając się nieprawdo- 
podobnemi, i oceniliby lepiej tę głęboką 
różnicę, jaka  zachodzi między zjawiskami 
fizycznemi, a zjawiskami chemicznemu

Niewątpliwie, nowoczesne teorye poru
szają tylko jednę stronę kwestyi. P rzy 
puszczają one pierwiastki składowe kry
ształu w stanie spokoju, co zapewne, nie 
jest dokładne, ale co jes t  najzupełniej upra
wnione, ponieważ ruchy, jakie mogą 
istnieć, drgania lub obroty, odbywają się 
wkoł.j punktu, który uważamy za stały. 
Oto wszystko, co możemy uczynić obec
nie. Do przyszłości należeć będzie po
ruszenie i rozwiązanie dynamiki jednostek, 
składających ośrodek krystaliczny.

V.
W artykule tym, który niejednym w y

dać się może zbyt długim, a k tóry  z wiel
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ką trudnością uczynić mogłem tak  k ró t
kim, streściłem stan obecny kwestyi bu
dowy krystalicznej, wykazałem jej p ło
dność i odpowiedziałem zarazem, tak 
przynajmniej sądzę, na zarzuty, czynio
ne niejednokrotnie', a w szczególności w 
ostatnich czasach przez jednego z naj
wybitniejszych uczonych, znanego z prac, 
niezmiernie zajmujących. W  szeregu me- 
moryałów, oraz w obszernym tomie p. G. 
Priedel powstaje w imię tradycyi krysta
lografii francuskiej, przeciwko temu, co 
nazywa„ hypotezami „zza R enu”. Zdaniem 
jego, winniśmy powrócić do Haiiyego 
trzym ać się jego prawa obserwacyjnego, 
a teorye budowy uważać jedynie  za pró
by, bardzo, niewątpliwie zajmujące, ale 
w gruncie rzeczy, złudne i bezpłodne. 
Z tego punktu  widzenia, na jak im  on 
staje, to jes t  z punktu  widzenia bada
nia kształtów, nawet złożonych, jak  k ry
ształy bliźniacze, pnie krystaliczne, g ru 
py kryształów, jes t  to może słuszne, i 
prawo Haiiyego wystarcza tu zupełnie. Ale 
w takim razie cała krystalografia, w ten 
sposób rozumiana, nie wystarczy tym, 
którzy zechcą zdać sobie sprawę z wła
sności fizycznych, spostrzeganych bezpo
średnio lub pośrednio w ośrodkach ma
teryalnych, posiadających symetryę. Mo
jem zdaniem pan Friedel myli się w in- 
terpretacyi historycznej prawa Haiiyego; 
prawo to, jako  prawo obserwacyjne, by
ło, szczególnie za jego czasów, niedokła
dne; zdobyło ono cechę pewności, która 
umożliwiła powstanie krystalografii geo
metrycznej, jedynie  dzięki temu, że było 
wynikiem teoryi budowy, prawda, że nie
możliwej do przyjęcia w całokształcie 
przedstawienia—ale bardzo słusznej w po
myśle pierwotnym.

Słynny twórca krystalografii był zresztą 
sam tego zdania, tak dalece, że nigdy 
nie sformułował swego prawa, i że po
święcił dwa ogromne tom y wyłożeniu 
i rozwinięciu swej teoryi. Prawo współ- 
mierności parametrów, jako  prawo do
świadczalne, dało oddawna wszystko, co 
dać mogło; cokolwiek da się z niego j e 
szcze wyciągnąć, to będzie należało do 
kategoryi ćwiczeń geometrycznych, nie

mających żadnej doniosłości krystalogra
ficznej, jak naprz. osi potrójne niewy
mierne p. Friedla.

Znamy wystarczająco postaci krystali
czne, aby przewidzieć z całą pewnością 
wszystkie te, jakie można będzie kiedy
kolwiek spotkać w przyrodzie; ale zaczy
namy dopiero poznawać budowę ośrodka, 
któremu postaci te służą za pokrowiec, i 
którego jeden z przejawów stanowią. 
W tym  to kierunku winny zwrócić się 
obecnie wszystkie usiłowania. Na tem to 
polega prawdziwa tradycya  szkoły fran
cuskiej, do której szkoła niemiecka przy
łączyła się dopiero w ostatniej ćwierci 
ubiegłego stulecia. Prawda, że odzyskała 
ona sowicie czas stracony, dając teoryę 
budowy krystalicznej, k tórą uważać moż
na za skończoną z punktu widzenia geo
metrycznego, ale której należy jeszcze 
nadać właściwe jej znaczenie fizyczne.

Nie wpadajmy w błąd, który  przez 
czas tak  długi powstrzymał był postępy 
krystalografii w Niemczech; nie gubmy 
się w abstrakcyach matematycznych; nie 
zapatrujmy się na kryształ, jako na połą
czenie ścian, lecz jako na ciało, które 
nawet nie posiadając ścian, posiada wła
sności bardzo rozma'te i bardzo charakte
rystyczne. Starajmy się, jednem  słowem, 
wyciągać wszystkie możliwe wyniki, już 
nie z prawa doświadczalnego, lecz z te j- 
ryi budowy i zastosowujmy te wyniki do 
tłumaczenia faktów zaobserwowanych, 
których większość pozostaje w stanie za
gadek nierozwiązanych. W ten tylko spo
sób możemy z pożytkiem prowadzić da
lej dzieło, tak płodne, Haiiyego, Delafossea, 
Bravaisa, Mallarda i przyczynić się do 
postępu wiedzy naszej w dziedzinie ma
teryi w ogólności, a materyi krystalicz
nej w szczególności.

Tłum. W. li.

O ZABURZENIACH 
W SKORUPIE ZIEMSKIEJ W OKRESIE 

CZASU OD 1 STYCZNIA DO 15 
LUTEGO 1907 r.

Niniejsza notatka ma na celu próbę 
zwięzłego zestawienia zaburzeń w skorupie 
ziemskiej, jak np. trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkaniczne i t. p., zachodzących w ciągu
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wyżej podanego przeciągu czasu i zanoto
wanych przez dzienniki.

Styczeń.
4. Obserwatoryurn główne w Hamburgu, 

zajmujące się spostrzeżeniami nad trzęsie
niami ziemi, zanotowało trzęsienie ziemi 
średniej siły, które wydarzyło się o g. G 
m. 32 rano w odległości 9000 km.

9. Obserwatoryurn na Etnie stwierdziło 
wzmożoną czynność wulkanu. Już w koń
cu 1906 r. z krateru środkowego zaczął 
wydobywać się gęsty dym i popiół; w pierw
szych z.\ś dniach stycznia stał się widocz
ny i płomień, który wieczorami oświetlał 
kłęby dymu nad wulkanem.

10. Nadeszły wiadomości z półwyspu 
Skandynawskiego o dostrzeżonych w ran
nych godzinach w wielu miejscowościach 
(szczególniej zaś w okolicach portu Chry- 
styanii) trzęsieniach ziemi.

O g. 1 2 ‘ / 4 w  nocy czuć się dało słabe 
drżenie skorupy ziemskiej w mieście Fre- 
derikstad, poczem o g. l */2 zanotowano 
silniejsze wstrząśnienie w miejscowościach, 
położonych wzdłuż zachodniego wybrzeża 
jeziora Wener, w Stromstadzie i innych. 
O g. 1 m. 35 rano nastąpiło silne wstrzą- 
nienle w Arwice (Arvioa Wermłand), które
mu towarzyszył silny huk podziemny. Tym 
razem wstrząśnienie było tak silne, że do
my zadrżały i mieszkańcy ich pobudzili się 
ze snu. Wreszcie w Upsali o g. 1 ra. 33 
po północy seismograf zapisał trzęsienio 
ziemi, które trwało 20 sekund. Tegoż dnia 
w pierwszych godzinach po północy dały 
się czuć dwa słabe uderzenia podziemne 
w Ekatery nburgu.

14. Miasto Kingstown na Jamajce ule
gło częściowemu zburzeniu wskutek gwał
townego trzęsienia ziemi i wynikłego stąd 
pożaru. Zginęło wtedy kilkuset ludzi, 
a straty materyalne liczono na miliony. 
Trzęsienie to odczuto na całej wyspie, szko
dy jednak wyrządziło ono tylko w promie
niu 12 mil angielskich dokoła King^townu. 
Silnie ucierpiały także port Royal i Saint 
Andrew. W następstwie trzęsienia tego za
szły podobno zmiany w głębości porlu 
Kingstown i najbliższej okolicy a mianowi
cie głębokość ta miejscami zmniejszyła się 
jakoby o 4 stopy. Połączenia kablowe ule
gły wtedy przerwie w rozmaitych kierun
kach.

15. Dwa nowe trzęsienia ziemi wywoła
ły dalsze zniszczenie miasta Kingstown.

Z S. Francisco nadeszła wiadomość, że 
d. 21 grudnia roku zeszłego było silne 
trzęsienie ziemi na wyspach Samoańskich. 
Obecnie wedle obserwacyi tamtejszej stacyi 
seismograficznej niemieckiej uległo trzęsie
niu dno oceanu w odległości 900 mil od 
Samoa.

16. Ponowne trzęsienie w Kingstown.
17. Wiadomości z Honolulu, otrzymane 

przez Nowy-York, stwierdziły obecność
I drugiego potoku lawy, */2 mili szerokiego, 
i wypływającego z wulkanu Mowna Loa na 

wyspach Hawajskich.
18. Odczuto dwa silne wstrząśnienia 

w okolicach Baku (Kaukaz) o g. 5 rano.
20. Nastąpiły dwa silne wstrząśnienia 

o g. l ‘/2 po północy w Elizawelpolu, każ
de z nich trwało 5 sekund i między pierw- 
szem a drugiem zaszła dwusekundowa 
przerwa. W tej samej okolicy w miejsco
wości Kazach (?) cokolwiek wcześniej (g. 1 
m. 10) odczuto również dwa wstrząśnienia, 
po których nastąpiło kołysanie powierzchni 
ziemi, trwające 60 sekund.

21. O g. 43/4 nad ranem odczuto w Pa
lermo ruch falisty skorupy ziemskiej, który 
trwał kilkanaście sekund.

22. O g. 8 m. 20 rano w Grenobli 
seismograf wykazał dwa wstrząśnienia.

Tegoż dnia dało się czuć dość silne 
trzęsienie o g. 4 \  nad ranem w Konstan
tynopolu.

Wreszcie ponowiło się (w godzinacli po
południowych) trzęsienie w Kingstown, 
skutkiem którego kilka ginaehów uległo 
uszkodzeniu.

23. Drogą przez Nowy-York nadeszły 
wiadomości o nowein silnem trzęsieniu 
w Kingstownie.

O g. 7 rano zanotowano liczne słabo 
wstrząśnienia w Batumie.

O g. I m .  25 po północy było silne, 8— 
10 sekund trwające trzęsienie we wschod
niej części Włoch środkowych: w Chieti, 
Fermo i Recanati. Trzęsienie to nie po
ciągnęło za sobą następstw poważniej
szych.

28. Nastąp ło w Kingstown ponowne 
trzykrotne trzęsienie, przyczem były ofiary 
w ludziach obok znacznej szkody materyal- 
nej.

31. Dostrzeżono trzęsienie ziemi w licz
nych miejscowościach wzdłuż kanału La 
Manche.

Luty.

2. O g. 4 rano odczuto krótkie wstrzą
śnienie w Sofii.

11. Obserwatoryurn we Wrocławiu za
notowało tak zwaną burzę magnetyczną; 
działanie prądów ziemskich ujawniło się od 
d. 9 w komunikacji telegraficznej na linii: 
wyspy Azorskie, Hiszpania i północno-za
chodnia część Niemiec; od g. 5y 4 po po
łudniu także na liniach telegraficznych 
w kierunku Hamburga, Skandynawii i An
glii, częściowo zaś w kierunku Berlina. 9-go 
o g. 6 wieczorem dostrzeżono światło zo
rzy północnej w Prusach Wschodnich — 
mianowicie w Eydkunach. Dyrektor obser-
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Watoryum wskazał przytem przypuszczalny 
związek pomiędzy tem zjawiskiem a burzą 
magnetyczną.

14. W Lignicy spadł żółto - brunatny 
proszek pochodzenia, zapewne, wulkanicz
nego. A. K.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
NA MAJ r. b.

Merkury — ukryty w promieniach słońca.
Wenus świeci nad ranem mocnym bla

skiem. Wschodzi: 1-go o g. 3 m. 41 po
półn. 31-go o g. 2 m. 50 po póln. Przybli
ża się do słońca; tarcza maleje od 14;/do 12//.

Mars, czerwony jak zawsze, staje się co
raz bardziej interesujący, wschodzi jednak 
dość późno: 1-go o g. 12 m. 36, l l-go  o 
g. 12 m. 12 po półn., 21-go o g. 11 m. 
41, 31-go o g. 11 m. 11 wiecz., po wzej- 
ściu świeci nizko, gdyż jest w tych okoli-

*) K aunhoren. 
chenschrift.

N aturw issenschaftliohe Wo-

cach nieba, w których słońce bawi w sty
czniu. Odległość Marsa od Ziemi, już 
względnie niewielka, zmniejsza się w cią
gu miesiąca ze 110 do 80 milionów kilo
metrów; równocześnie tarcza wzrasta (od 
127 ,"  do 18/7), a blask się wzmaga. Pla
neta posuwa się się ruchem prostym — 
z zachodu na wschód — po gwiazdozbio
rze Sirzelca, z szybkością wciąż malejącą.

Jowisz, w gwiazdozbiorze Bliźniąt, wi
dzialny w pierwszej połowie nocy. Zacho
dzi 1-go o g. 12 m. 19 po półn., 31-go o 
g. 10 m. 39. Biegnie szybko na wschód.

Saturn jest w Rybach, świeci więc nad 
ranem, stopniowo wyłaniając się z promie
ni słońca.

Uran w Strzelcu.
Minimum Algola, gwiazdy zmiennej 

w Perseuszu, dogodnie można obserwować 
wieczorem 9-gO (przed dziewiątą) i 29-go 
(po dziesiątej).

Pełnia księżyca 27-go, podczas dnia.
T. B.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  
z a  c z a s  o d  d. 11 do d. 20 k w ie tn ia  1907 r.

(Ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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