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N O W E  MUZEUM E T N O G R A F I C Z 
N E  NA  ZIEMIACH POLSKICH.

W chwili bieżącej powstaje na ziemiach 
polskich nowa pracownia naukowa, po
święcona sprawie naszego narodu, nowa 
instytucya oświatowa, która ma szersze 
koła społeczeństwa zapoznać z tem, co 
nas najbardziej obchodzić powinno—z lu
dem polskim. Tą pracownią i instytu- 
cyą oświatową będzie rodzące się wła
śnie Muzeum etnograficzne w Krakowie. 
Żywimy nadzieję, że okoliczność, iż to 
Muzeum powstało w Krakowie, gdzie 
znajdują się najwyższe polskie instytu- 
cye naukowe i gdzie pracuje największa 
liczba uczonych polskich, będzie rękoj
mią gwarantującą przyszłość tego Mu
zeum i jego naukowe i oświatowe zna
czenie.

Już od długich lat i w licznych stro
nach polskich odczuwano potrzebę, na
wet konieczność założenia takiej insty- 
tucyi, któraby starała się skupić w so
bie, przechować, opracować i pokazać 
szerszemu ogółowi wszystko, co ma ja 
kikolwiek związek z ludnością polską,

z jej życiem i pracą, z jej zwyczajami 
i strojami, z jej przeszłością i nadzieja
mi na przyszłość. Ta potrzeba była i jest 
tem większa, tem dotkliwsza, że w na
szych czasach następuje szybki zanik 
wszystkiego tego, co polskiego chłopa ce
chuje nazewnątrz: szybko zmienia swój 
strój, zapomina o dawnych obyczajach, 
chwyta się nowych sposobów pracy i za
robku— jednem słowem jego charakter 
zewnętrzny i nawet wewnętrzny prze
obraża się bardzo szybko i radykalnie 
pod wpływem ewolucyi ekonomicznej 
i społecznej ostatnich lat dziesiątków. 
Odrębność ludu polskiego coraz bardziej 
się zaciera; z przerażającą szybkością 
ten lud przetwarza się w część jedno
stajnego, szarego, bezbarwnego ogółu, 
który się w zachodniej Europie wytwo
rzył w drugiej połowie XIX wieku.

Tego wszystkiego nie przeoczyli lu 
dzie, którzy zajmowali się badaniem cha
rakteru i rozwoju ludu naszego, i stąd 
prawie gorączkowa dążność do założenia 
muzeum etnograficznego: tu spływałyby 
i gromadziłyby się wszelkie okazy i wia^ 
domości dotyczące ludu polskiego; to mu
zeum stałoby się środowiskiem pracy 
około poznania rdzennie polskiej w arst
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wy naszego społeczeństwa, około chłopa 
polskiego; to muzeum przechowałoby i po
kazywałoby naszym potomkom świadec
twa dawnego charakteru chłopa polskie
go, jego dawnego sposobu życia, nawet 
wtenczas, gdy fala szarej, uniformującej 
cywilizacyi przemysłowej Europy Zachod
niej już cały nasz kraj zaleje i pochło
nie.

W licznych przypadkach te próby nie 
powiodły się, z różnych powodów: cza
sami z powodu braku tej garstki czyn
nych, energicznych ludzi, którzyby gor
liwie sprawą się zajęli, czasami z powo
du braku zainteresowania się ogółu, tam 
znów z powodu braku materyalnego po
parcia, a gdzieindziej z powodów zupełnie 
zewnętrznych. Dosyć często słyszeliśmy 
o takich niepowodzeniach, w ostatnich 
czasach upadła myśl stworzenia Muzeum 
etnograficznego we Lwowie, upadło cza
sopismo etnograficzne Wisła w Warsza
wie i t. p.

W innych razach powiodły się lub bu 
dzą nadzieję, że się ostaną; trzeba tu 
wspomnieć o licznych choć małych mu
zeach krajoznawczych, które Polskie To
warzystwo krajoznawcze w Warszawie 
założyło i dalej zakłada po całem Kró
lestwie Polskiem. Jednem z głównych 
zadań tych już licznych miejscowych 
muzeów jest skupienie i uporządkowanie 
materyałów etnograficznych. Również 
dział etnograficzny w Muzeum Przemy
słu i Rolnictwa w Warszawie rozwija się 
pomału ale stale i staje się coraz bogat
szym w materyały etnograficzne. Także 
o nowem muzeum etnograficznem w Po
znaniu słyszeliśmy w ostatnich czasach. 
Inne zbiory małe, ale cenne znajdują się 
w prywatnych rękach; rozrzucone po 
kraju, niedostępne dla ogółu a nawet 
czasami dla fachowców, pracujących na 
tem polu, staną się one ważnem źródłem 
dla poznania naszego ludu w tej chwili, 
gdy przejdą na rzecz instytucyi publicz
nej.

Albowiem praca etnograficzna czerpie 
głównie z dwu źródeł, popierwsze z ży
wego społeczeństwa, do którego etnograf 
udać się musi, aby wniknąć w cały jego 
sposób życia, a powtóre ze zbiorów, na

których podstawie można uprawiać prze- 
dewszystkiem etnografię porównawczą, 
t. zw. etnologię, która nie tylko opisuje 
pojedyńcze szczegóły etnograficzne, ale 
szuka związku między niemi, chce tłu
maczyć i wyświetlić ich pochodzenie. Tą 
ostatnią częścią pracy etnograficznej z na
tury rzeczy wobec braku zbiorów mało 
się u nas zajmowano dotychczas.

Dziwić się nie możemy, że większych 
zbiorów etnograficznych nie mamy w W. 
Ks. Poznańskiem—tam cały rozwój spo
łeczeństwa zwrócony jest ku zdobywaniu 
sobie bytu, zagrożonego równouprawnie
nia wpływu i przybiera tym sposobem 
kierunek bardziej materyalny; nadto spo
łeczeństwo jest tam zanadto w walce 
rozgorączkowane, by zdobyć się na spo
kój konieczny do zakładania zbiorów re
trospektywnych. Również dziwić się nie 
będziemy, że większych, scentralizowa
nych zbiorów niema w obrębie Królest
wa Polskiego, albowiem tam niema wyż
szych szkół polskich, poważniejszych 
i zdolnych do pracy instytucyj nauko
wych. Ale dziwić powinniśmy się, że 
w obrębie zaboru austryackiego, gdzie 
mamy zupełną swobodę ruchu, dużo lu
dzi zdolnych, polską Akademię Umiejęt
ności, dwa Uniwersytety polskie, setki 
różnych wyższych i niższych szkół pol
skich, że tu muzeum ludoznawczego do
tychczas nie mamy. Czy nie je s t  to 
wstyd, że najlepiej prawie życie i stroje 
naszego ludu poznać możemy w niemiec- 
kiem muzeum etnograficznem w Wied
niu?

Tem serdeczniej powitać, tem szczerzej 
popierać powinniśmy nową instytucyę 
w Krakowie, która stara się te luki wy
pełnić. I ona ma swoję historyę, krótką 
a przecież pełną zawodów. W roku 1902 
świeżo założone Towarzystwo „Sztuka 
Polska stosowana1' w wielkiej sali Su
kiennic otworzyło wystawę, obejmującą 
osobny i bogaty dział sztuki ludowej, 
w którym część ślicznych zbiorów swo
ich umieścił także zaszczytnie znany 
etnograf i folklorzysta, inspektor szkół 
Seweryn Udziela, będący, jak zobaczy
my, duszą wszystkich dążeń około stwo
rzenia muzeum etnograficznego w K ra
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kowie. On to już w roku 1902 czynił 
zabiegi, by prócz jego własnych zbiorów, 
które darował Muzeum Narodowemu 
w Krakowie, część okazów umieszczo
nych na tej wystawie mogła stać się za- 
Avi ązk iem  stałego Muzeum etnograficzne
go, związanego z Muzeum Narodowem 
w Sukiennicach.

Myśl tę poparł dyrektor Muzeum Na
rodowego, dr. Kopera, odstępując na po
czątek urządzenia tegoż muzeum w Su
kiennicach salę zwaną pretoryalną. P. 
Udziela zajął się z zapałem urządzeniem 
działu etnograficznego, który wszedł jako 
część składowa do Muzeum Narodowego; 
w tej pracy dzielnie mu pomagali pp. 
Włodzimierz Tetmayer oraz Procajłowicz 
i Jerzy Warchałowski. I rzeczywiście 
w styczniu roku 3905 otwarto w Sukien
nicach oddział etnograficzny, a p. Udzie
la wiadomość o tem podał, zbiory opisał 
i do współpracownictwa nawoływał w ar
tykule umieszczonym w „Ludzie8 i wy
danym także osobno w odbitce *). Nie 
tylko wyłuszczył tam, co do etnograficz
nych zbiorów zaliczyć wypada, ale podał 
także praktyczne wskazówki dla zbiera
jących, wogóle gorąco nawoływał do po
parcia rzeczowego i pieniężnego młodej 
instytucyi. Jego ówczesne słowa można 
i dziś dosłownie stosować do nowego na
szego Muzeum.

W sali pretoryalnej to muzeum ładnie 
się urządziło; okazy ustawiono systema
tycznie w sali, przerobionej na krakowską 
izbę chłopską, było dużo modelów dre
wnianych, dużo lalek strojowych, obra
zów, tkanin i t  d. Ale p. Udziela wie
dział dobrze, że ten zbiór, choć już ła 
dnie się przedstawiał, miał być tylko po
czątkiem. Liczył na dwie rzeczy: po- 
pierwsze na to, że połączą się z nim ró
żne mniejsze i większe zbiory prywatne, 
tak, iż zbiory uzupełnią się i staną się 
rzeczywiście całością. Ta nadzieja, ten 
apel do społeczeństwa nie zawiodły go: 
w krótkim czasie napłynęły najróżniejsze

1) Seweryn Udziela: Muzeum Narodowe
w  Krakowie, dział etnograficzny, Kraków 1905, 
str. 6.

cenne dary, zarówno od ciał publicznych, 
rad gminnych i powiatowych, jak  od ca
łego szeregu chętnych osób prywatnych 
z Galicyi, z Królestwa i Litwy, tak, iż 
„sala zapełniła się od góry do dołu. Nie
ma prawie tygodnia, aby ktoś nie nade
słał do muzeum jakiego przedmiotu. Na
leży wnosić, że po kilku latach dział et
nograficzny w Muzeum Narodowem w Kra
kowie zaprezentuje się wspaniale".

Druga nadzieja p. Udzieli polegała na 
tem, że tak wielka instytucya jak  Mu
zeum Narodowe potrafi zapewnić oddzia
łowi byt, opiekę i bezpieczeństwo. Nie
stety właśnie ta nadzieja zawiodła: prze
ciwnie Muzeum Narodowe podkopało byt 
zbioru etnograficznego, rozszerzające się 
zbiory sztuki zdusiły zbiory ludoznawcze. 
Do Muzeum Narodowego napływały oka
zy odnoszące się do historyi sztuki tak 
szybko i w takiej ilości, że dyrekcya te
go muzeum musiała zabrać salę preto
ryalną na swoje cele, a okazy etnogra
ficzne przeszły po części na półpiąterko 
do dwu bardzo skąpo i źle oświetlonych 
salek, wiele zaś okazów musiano spako
wać i odesłać do magazynu. Dział etno
graficzny nie mógł się dla braku miejsca 
przy Muzeum Narodowem rozwijać: na
stąpił zastój kilkoletni.

Nadszedł rok 1909 i 1910. W Krako
wie przy okazyi przejęcia Wawelu na 
własność kraju i odnowienia jego po
wstały wielkie plany muzealne. Zdecydo
wano, że Muzeum Narodowe ma być 
z Sukiennic przeniesione na Wawel do 
Zamku królewskiego i otrzymać przy tej 
sposobności daleko więcej przestrzeni niż 
miało dotychczas. Niektórzy chcieli, by 
to rozszerzone Muzeum Narodowe obej
mowało nie tylko zbiory z historyi sztu
ki i kultury w Polsce, ale także zbiory 
przyrodnicze i etnograficzne, więc z k ra
joznawstwa polskiego. W razie urzeczy
wistnienia tego projektu dotychczasowy 
oddział etnograficzny miał nowe widoki 
rozwoju; ale wyłoniły się liczne wewnęt
rzne i zewnętrzne trudności tak, iż pro
jekt ten upadł, przynajmniej na razie.

Drugi wielki projekt muzealny wy
szedł z łona Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika, mianowicie jego krakow
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skiego oddziału,—w porozumieniu z ko- 
misyą fizyograficzną Akademii Umiejęt
ności. Proponowano *) utworzenie k ra 
jowego muzeum przyrodniczego, obejmu
jącego wszystkie strony naszej przyrody 
nieżywej i żywej i przedstawiającego 
równocześnie stałą pracownię naukową, 
gdzieby się zbiory opracowywało bezu
stannie w celach naukowych. Planem 
tym zajmuje się stały komitet muzeal
ny, niestety dotychczas bez konkretnych 
wyników. Między licznemi grupami tego 
muzeum przyrodniczego wstawiono jako 
ostatnią także ludoznawstwo. Ale i tu 
zachodzi uzasadniona obawa, że inne 
działy zduszą dział etnograficzny; nadto 
ten drugi projekt je s t  również jeszcze 
daleki od urzeczywistnienia.

A szkoda czasu zwlekać z pracą, ze 
stworzeniem instytucyi etnograficznej, 
kiedy, jak  już wyżej zaznaczyłem, obec
ny nasz lud zwłaszcza w zachodnich 
okolicach tak szybko zatraca swoje ce
chy odrębne, że potrzeba ratowania oka
zów etnograficznych je s t  nadzwyczaj pil
na i urządzenie muzeum etnograficznego 
nader konieczne. Dlatego zabrało się 
znowu za inicyatywą niezmordowanego 
Udzieli małe ale energiczne kółko miło
śników spraw etnograficznych, przeważ
nie profesorów Uniwersytetu Jagielloń
skiego i po kilkakrotnych naradach -), nie 
zwlekając i nie czekając na ewentualne 
urzeczywistnienie innych projektów, za
łożyło Towarzystwo Muzeum Etnografi
cznego w Krakowie.

To Towarzystwo zawiązało się dnia 
9/II 1911 roku.

Celem tego Towarzystwa jest:
a) gromadzenie wszelkich okazów m u

zealnych, wchodzących w zakres etno
grafii,

!) Stefan Stobiecki. W  sprawie krajowego 
Muzeum przyrodniczego, Kraków 1910, str. 36.

2) W  obradach tych żyw y udział brali: In
spektor S. Udziela, profesorowie TJniw. J. Tal- 
ko-Hryncewicz, Fr. Bujak, W , Czerniak, K. Żó- 
rawski, St, Estreicher, ks. Fr. Gabryl, S. Łoś !
i St. Kutrzeba, pp, WJ. Tetmayer, I, Bukowski, 
F. Taroni, W . W odzinowski, asystent E. Kier- i 
nik i docent L, Sawicki,

b) odpowiednie i bezpieczne umiesz
czenie zbiorów w Krakowie,

c) należyte utrzymywanie zbiorów i 
uprzystępnienie ich dla badań naukowych 
i dla zwiedzającej publiczności,

d) założenie i utrzymanie biblioteki 
fachowej.

Środki do osiągnięcia powyższych ce
lów są następujące:

a) zainteresowanie społeczeństwa sło
wem i pismem badaniami etnograficzne- 
mi przez urządzanie odczytów, Avykła- 
dów, zjazdów, wycieczek, wystaw i t. p., 
przez opisywanie badań etnograficznych 
w czasopismach, dziełach i t. d.,

b) zbieranie potrzebnych funduszów na 
koszty pomieszczenia i utrzymania mu
zeum drogą wkładek członków, darowizn 
jednorazowych, zapisów, subwencyj prze
różnych,

c) zakupowanie okazów muzealnych, 
przyjmowanie darów i depozytów do mu
zeum,

d) utrzymywanie stosunków wzajemno
ści z instytucyami i towarzystwami o ce
lach pokrewnych.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa 
może być każdy, bez różnicy płci, także 
osoby prawne jak  towarzystwa, instytu- 
cye i t. d. Członkowie winni według sił 
swoich popierać całe Towarzystwo i uisz
czać wkładkę roczną w kwocie 12 koron 
(10 marek, 6 rubli).

Z krótkich powyższych danych każdy 
wyczytać może, w jaki sposób on mógłby 
przyczynić się do rozwoju tego Towa
rzystwa i tego Muzeum. Przy dobrej 
chęci każdy, choćby najbardziej oddalo
ny, choćby najbardziej ubogi służyć mo
że tej instytucyi, a przez to nauce pol
skiej i ojczyźnie, bądź to nadsyłając oka
zy etnograficzne w darze lub w depozy
cie, bądź to wspierając Towarzystwo ma- 
teryalnie, bądź to interesując się jego 
sprawami i szerząc to zainteresowanie.

Najważniejszy krok już został zrobio
ny: Muzeum założono, urządzono, a do- 
stępnem będzie dla publiczności od dnia 
19/11 1911 w skromnym na razie, naję
tym lokalu (Kraków, ul. Studencka 1. 9 
parter). Kustoszem tego Muzeum jes t  in
spektor p. Seweryn Udziela. Żywimy na
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dzieję, że z czasem rozwinie się z niego 
wielkie centralne Polskie Muzeum etno
graficzne, że w jego salach intensywnie 
się będzie pracowało nad poznaniem na
szego ludu, że stąd oświata wyjdzie 
i otworzy szerszym warstwom oczy na 
piękność i odrębność naszego ludu. My, 
co się żywo sprawą interesujemy i któ
rych nasz lud blisko obchodzi, życzymy 
nowemu zakładowi „Szczęść Boże“ i go
rąco polecamy wszystkim, choćby dale
kim i ubogim braciom naszym sprawę 
nowego Muzeum etnograficznego w Kra
kowie: ma ono wielkie narodowe i kul
turalne zadania, a spełnić je może tylko 
w razie jednomyślnego poparcia przez 
cały naród polski.

Ludomir Sawicki.

(Przyp. redakcyi). Pisma ogólne do
niosły, że w d. 19 lutego r. b., zgodnie 
z zapowiedzią, Muzeum etnograficzne zo
stało otwarte. Redakcya Wszechświata 
z głębi serca woła za autorem powyż
szego artykułu: Szczęść Boże, żyj, rośnij, 
kwitnij młody posterunku ważnej i po
trzebnej pracy narodowej!

Z N A C Z E N IE  DZIEDZICZNOŚCI 
C E C H  N A B Y T Y C H  DLA T E O R Y I  

R O Z W O J U .

Rozwiązanie zagadnienia o dziedzicze
niu cech somatogenetycznych staje się 
dziś kwestyą podstawową każdej z trzech 
teoryj rozwoju, które rozwinęły się po 
Darwinie. Mam tu na myśli: neodarwi- 
nizm, neolamarkizm i teoryę mutacyi. 
Neodarwinizm(Welles, Galton, Weismann) 
różni się od starego darwinizmu tem, że 
kategorycznie odrzuca możliwość dziedzi
czenia właściwości somatogenetycznych. 
Rezultatem takiego stanu jest szereg no 
wych hypotez, z pośród których wymie
nić trzeba teoryę „doboru zarodkowego" 
Weismanna i teoryę mutacyi de Vriesa. 
De Vries bowiem jest przedewszystkiem 
neodarwinistą, bowiem do teoryi mutacyi 
kroczy poprzez swą zasadę „pangenezy 
międzykomórkowej'1.

Gdy neodarwinizm formułuje swe za
sady względnie jasno i wyraziście, neo
lamarkizm składa się z całego szeregu 
teoryj, czasem nader różnorodnych, po
łączonych ze sobą tylko przez twierdze
nie, że właściwości somatogenetyczne 
mogą być dziedziczone. Lamarkistami 
zowią dziś wszystkich zwolenników „Za
sady Lam arcka“ o dziedziczeniu cech na
bytych, zapominając, że w tem znacze
niu lamarkistą był nawet sam Darwin, 
z drugiej znów strony pod pojęciem la- 
markizmu rozumie się również pogląd, 
w którego świetle jedynym czynnikiem 
rozwoju są „przystosowania proste“, bę
dące tylko odziedziczonemi cechami so- 
matogenetycznemi. Do nazwy neolamar- 
kizmu pretenduje również i t. zw. psy- 
chowitalizm, o ile się zdaje nie bez słu
szności, Lamarclc bowiem sam istotnie 
przyznawał istnienie specyficznego „czyn
nika duchowego11 w ewolucyi organizmów.

Zwolennikiem lamarkizmu w pierwszej 
jego formie je s t  znany botanik wiedeń
ski Wettstein, gdy w znanej swej mo
wie p. t. „Der Neo-Lamarckismus und sei- 
ne Beziehung zum Darwinismus“ broni 
„zasady Lamarcka“, zapominając jednak, 
że argumenty jego zwalczają jedynie neo
darwinizm, lecz w żadnym razie nie prze
czą istocie samego darwinizmu. Do dru
giej formy lamarkizmu przyznają się głó
wnie paleontologowie w rodzaju: Copea, 
Osbornea, Steinmanna.

Na czele trzeciej jego formy stoją głó
wnie witaliści: Pauly, Prancó, Schneider.

Liczne fakty stwierdzające dziś już 
dziedziczność cech nabytych każą nam 
z natury rzeczy przejść obojętnie ponad 
neodarwinizmem, który uparcie trzyma się 
swych zasad, bez względu na nowsze ba
dania i fakty. Nie wynika stąd jednak, 
aby istniała potrzeba bezwzględnego rzu
cenia się w objęcia neolamarkizmu, któ
ry — jak  to słusznie spostrzega Detto 
(1904)—zupełnie logicznie zmierza ku wi
talizmowi, t. j. mistycznemu zapatrywa
niu, przeczącemu zarówno metodyce przy
rodoznawstwa jak  też i danym doświad
czalnym. Zdaje się, że nie może być 
wątpliwości, że sama „zasada Lamarcka" 
nie wystarcza do wytłumaczenia ewolu-
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cyi organizmów. Braki jej są tak wido
czne, że nikt jeszcze do dziś nie pokusił 
się o wytłumaczenie powstawania orga
nów bardziej złożonych, (np. oko lub 
ucho), zapomocą tej zasady.

Niezaprzeczoną i główną zasługę Weis- 
smana stanowi to, że on to właśnie za
wsze zwracał uwagę na te właściwości, 
które powstać mogły wyłącznie przez 
działanie doboru naturalnego.

Rozpatrując motyle: Kallima paralecta, 
Coenophlebia arcliidona, Caerois chorina- 
cus, lub też gąsienice motyli Selenia te- 
tralunaria i Antocharis cardamines, bądź 
też zadziwiającą organizacyę storczyków 
(Orchidaceae), każdy nieuprzedzony czło
wiek zgodzi się, że wszystkie te swoiste 
przystosowania powstać mogły wyłącz
nie pod działaniem doboru naturalnego. 
Uporczywe zaprzeczanie teoryi doborów 
doprowadzić musiało do poglądów misty
cznych i nienaukowych w rodzaju zasa
dy „dążenia do doskonałości" (Vervoll- 
kommnungsprincip) Naegelego. Nic więc 
dziwnego, że zasadzie doboru głównie 
zaprzeczyć się starają ci uczeni, którym 
zależy na utrzymaniu w przyrodoznaw
stwie czynnika ponadnaturalnego, cudo
wnego. Przykładem: Reinke, Dreesch, 
Wassmann.

Odrzucając neodarwinizm, i uważając, 
zasadę Lamarcka (jednakże nie jako głó
wny i jedyny czynnik rozwoju); przyzna
jąc znaczenie doboru naturalnego w ta 
kich rozmiarach jak  to czynił Darwin; 
biorąc pod uwagę, że najnowsze badania 
(Weismanna, Kellera, Pultona, Piątego 
i in.) zaprzeczają teoryi mutacyi de Vrie- 
sa—dochodzimy do wniosku, że stan dzi
siejszy zagadnienia o dziedziczności cech 
nabytych całkowicie odpowiada tej for
mie teoryi rozwoju, jaką  jej nadał D ar
win.

Nie neodarwinizm, nie teorya mutacyi 
i nie neolamarkizm, lecz stary, pierwot 
ny darwinizm samego Darwina najbar
dziej odpowiada dzisiejszemu stanowi 
nauk biologicznych, i mamy zupełne pra
wo uważania (wraz z Romanesem, Haec- 
kłem, Piatem, Lotsym) „darwinowskiego 
darwinizmu“ za jedynie dziś możliwą 
teoryę rozwoju organizmów. BI.

D ZIEDZICZNOŚĆ W  RAZIE R O Z 
MNAŻANIA SIĘ B E Z P Ł C IO W E G O .

(Dokończenie).

Ogólnie przyjęty pogląd na sprawę 
dziedziczenia, każe szukać w jądrze, 
a mówiąc ściślej w jego chromozomach, 
wytłumaczenia praw i zasad dziedzicze
nia, To też i Winkler zwrócił się ku ją 
drom komórek bastardów, spodziewając 
się znaleść tam przyczyny tego zgoła 
nieprzewidywanego przebiegu zjawisk.

Kiedy poraź pierwszy otrzymano ba- 
stardy szczepionkowe, powstanie ich tłu
maczono w ten sposób, że zachodzi tu 
pewien rodzaj kopulacyi pomiędzy j ą 
drem komórki szczepu, a jądrem komór
ki podkładu. Komórka, będąca wynikiem 
tej kopulacyi, staje się komórką macie
rzystą bastarda szczepionkowego. Jeśli 
ta hypoteza byłaby prawdziwa, to ilość 
chromozomów w jądrach komórek soma
tycznych bastardów, powinnaby się oka
zać równą sumie chromozomów ojca 
i matki, albo też komórki bastardów 
musiałyby zawierać podwójne jądra.

Winkler rozpoczął swoje badania od 
obliczenia ilości chromozomów w komór
kach obojga rodziców. Okazało się, że 
komórki elementów płciowych Sol. lyco- 
persicum zawierają chromozomów 12, to 
znaczy, że komórki somatyczne zawiera
łyby ich 24, tymczasem elementy płcio
we Sol. nigrum zawierają 36 chromozo
mów, skąd w komórkach somatycznych 
byłoby ich 72.

Jeżeliby była prawdziwa hypoteza ko
pulacyi między jądrem komórki szczepu 
a jądrem podkładu, należałoby oczekiwać 
w jądrach komórek somatycznych bastar
dów 96 chromozomów, albo, w razie, 
gdyby zachodziła jakaś redukcya — 48. 
To znaczy, że w komórkach płciowych 
tychże bastardów byłoby, w 1-ym przy
padku 48 chromozomów, w drugim—24. 
Tymczasem u żadnego z bastardów W in
kler nie spotyka spodziewanej ilości chro
mozomów, przeciwnie u bastardów szcze
pionkowych takich jak  Sol. tubingense>
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Sol. Darwinianum i Sol. Gaertnerianum 
widzi w jądrach komórek płciowych po 
36 chromozomów, to jest tyleż co w ta 
kich samych jądrach Sol. nigrum, do 
którego wspomniane wyżej bastardy po
wracają w drugiej generacyi F2; tymcza
sem jądra  elementów płciowych Sol. pro
teus i Sol. Koelreuterianum zawierają 
po 12 chromozomów, t. j. zriowu tyleż, 
ile ich jest w odpowiednich komórkach 
Sol. lycopersicum. Wprawdzie badane 
były tylko mikrospory, to znaczy ele
menty płciowe męskie, ale niema powo
du przypuszczać, aby elementy płciowe 
żeńskie, t. j. makrospory, zachowywały 
się odmiennie, tem więcej, że u Sol. pro
teus były one badane i wykazały zgod
ność w ilości chromozomów, a u Sol. tu 
bingense i Sol. Gaertnerianum były ba
dane elementy płciowe drugiej genera
cyi i również wykazały ilość chromozo
mów 36, a więc tyleż co u Sol. nigrum.

Jest rzeczą ciekawą, że podczas two
rzenia się mikrospor nie zachodzą żadne 
zaburzenia, tak częste wogóle podczas 
tworzenia się mikrospor bastardów płcio
wych i że liczba pyłków niezdolnych do 
funkcyi zapłodnienia nie przekracza licz
by spotykanej w pylnikach normalnych.

Badając bastardy szczepionkowe, mo
żemy je  ustawić w następujący szereg, 
zależny od podobieństwa do jednego 
z rodziców:

Sol. nigrnm 
Sol. Gaertuerianum 
Sol. tubingense-

Sol, proteus 
Sol. Koelreuterianum  
Sol. lycopersicum.

Bastardy stojące po jednej stronie linii 
pionowej są zbliżone do typu rodzica, 
znajdującego się po tej stronie, przy- 
czem im niżej w szeregu są napisane, 
tem mniej mają do niego podobieństwa. 
Co dotyczę liczby chromozomów, to wszy
stkie bastardy po lewej stronie od linii 
pionowej mają ich 36 w elementach płcio
wych, to znaczy tyleż co Sol. nigrum, 
wszystkie po prawej stronie liczą wraz 
z Sol. lycopersicum 12 chromozomów 
w makro i mikrosporach. Jest dalej rze
czą ciekawą, że lewostronne krzyżują się 
tylko między sobą, a prawostronne ró
wnież tylko ze swemi towarzyszami. 
Niektórzy uczeni chcą uważać bastardy

j  szczepionkowe za mutacye, przeczy te
mu jednak właściwość mutacyj pozosta
wania stale dziedzicznemi.

Zgodność wreszcie ilości chromozomów 
elementów płciowych bastarda z ilością 
tychże u czystego typu najbardziej doń 
zbliżonego można tłumaczyć w ten spo
sób, że w komórkach somatycznych za
chodzi pewna redukcya ilości chromozo
mów, prowadząca od liczby równej su
mie chromozomów obojga rodziców, do 
liczby typowej dla jednego z nich. Przy
toczone fakty dziedziczenia u zwierząt 
jednokomórkowych i całą sprawę dzie
dziczenia bastardów szczepionkowych mo
żna uważać za przyczynek dodatni w no- 
wem ujęciu teoryi dziedziczności, która 
przenosi punkt ciężkości z jądra do pla
zmy i chce widzieć w plazmie, albo, po
wiedzmy, w komórce jako całości, podło
że dziedziczności. Mówiąc o takim po
glądzie na sprawę dziedziczenia, niesłu
sznie właściwie nazywamy go poglądem 
nowym. Jest to raczej, potwierdzony 
tylko przez nowe badania, pierwotny 
sposób komentowania sprawy dziedzicz
ności. Teorya Weismanna bowiem przyj
mowała ciągłość plazmy i plazmę raczej 
uważała za główny przenośnik cech dzie
dzicznych. Dopiero Boveri przesuwa 
punkt ciężkości do jądra, i wskazuje 
chromozomy, a, co zatem idzie i chroma- 
tynę jako najważniejszą dla sprawy dzie
dziczenia część jego. Właściwymi jednak 
twórcami teoryi, przyjmującej istnienie 
pewnej substancyi, przenoszącej cechy 
dziedziczne, są Strasburger w dziale bo- 
tAhiki i Hertwig w dziale zoologii. W y
chodzą oni z tego założenia, że organizm 
potomny powstaje ze zlania się elemen
tu płciowego męskiego z takimże ele
mentem żeńskim. Przytem potomek dzie
dziczy już to cechy ojca, już też matki, 
stąd wniosek, że inusi istnieć jakieś mor
fologiczne podłoże cech dziedzićzonyeh. 
Że zaś często plemnik wnika do jajka 
zupełnie bez plazmy, ponieważ dalej stale 
istnieje ogromna dysproporcya między 
plazmą jaja, a plazmą plemnika, świad
czy to według Hertwiga i Strasburgera, 
że podłoża tego należy szukać w jądrze. 
Na poparcie teoryi znaczenia jądra w dzie
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dziczeniu Hertwig przytacza kilka do
wodów:

1) mimo całej różnorodności elemen
tów płciowych, jądra pozostają podobne- 
mi do siebie;

2) podczas podziału jądra, zachodzi 
nader skrupulatny podział wszystkich 
jego części na pół;

3) w obu elementach płciowych spo
strzegamy unikanie zwiększenia masy 
chromatyny. A mianowicie podczas doj
rzewania elementów płciowych zachodzi 
najpierw podział ekwacyjny, przez który 
rozdzielają się podwójne chromozomy, 
a następnie dopiero podział redukcyjny 
polegający na rozpęknięciu każdego chro- 
mozomu wzdłuż;

4) za teoryą znaczenia jąd ra  przema
wiałyby, według Hertwiga, wyniki ba- 
stardacyi, gdzie w komórkach somatycz
nych mamy pary chromozomów miesza
ne, w komórkach płciowych zespolenie 
to jest luźne, co ułatwia powrót do ce
chy czystej;

5) wreszcie na korzyść tej teoryi zali
czyć należy sam proces zapłodnienia i po
działu karyokinetycznego, jako poprze
dzające powstawanie nowego organizmu.

Nadmienić należy, że nie wszyscy zwo
lennicy teoryi znaczenia jąd ra  dla spra
wy dziedziczności wskazują zarazem 
chromatynę, jako podłoże cech dziedzicz
nych. Przeciwnie na tym punkcie zda
nia są podzielone; według Seblatera tem 
podłożem byłoby .jąderko, założenie tem 
bardziej uzasadnione, że u niektórych istot, 
w stadyum spoczynkowem tam tylko 
znajdują się chromozomy. Fol jednak, 
za podłoże dziedziczności, chce uważać 
centrosomy, przyczem przyjmuje istnie
nie śródciałka także i w elemencie doj
rzałym żeńskim. Ta teorya straciła j e 
dnak podstawy, z chwilą, kiedy badania 
Kostaneckiego i Yatsu wykazały, że cen- 
trosom nie je s t  utworem stałym, że m o
że zostać wytworzony sztucznie. Pomi
mo jednak tych rozlicznych sposobów 
tłumaczenia najogólniej przyjęła się te 
orya chromozomów podana przez Bove- 
rego, która, jak  się zdaje, jest tak do
brze znana, że obszerniejsze jej trak to
wanie, byłoby rzeczą zbyteczną. Chcąc

przyjmować materyalne podłoże dziedzi
czności, musimy zarazem założyć, że pod
łoże to ma trwanie ciągłe. Tymczasem 
jednak co do chromozomów nie można 
tego powiedzieć, jak  wiemy, występują 
one jasno tylko w stadyum podziału ko
mórki, w okresie zaś spoczynkowym sta
ją  się one zupełnie niewidoczne. Ponie
waż jednak podczas następnego podziału 
pokazują się w tem samem miejscu, 
w którem poprzednio zniknęły, okazała 
się możność przyjęcia ciągłości, jeśli nie 
samych chromozomów, to terytoryum. 
Ci zaś badacze, którzy nie zadawalają się 
takiem tłumaczeniem, chcą widzieć w ziar
nach chromatyny, widocznych w sta
dyum spoczynkowem, dalszy ciąg chro
mozomów. Ponieważ jednak liczba tych 
ziarn nie zawsze odpowiada liczbie chro
mozomów, więc przyjmują, że jedno ziar
no może odpowiadać kilku chromozomom, 
nie pomni na to, że wobec takiego zało
żenia upada właściwie cała teorya indy
widualności chromozomów i że dalej mo
żna tylko rozważać znaczenie chromaty
ny jako całości. Zwolennicy wyłącznego 
znaczenia jądra dla spraw dziedziczenia 
mają jeszcze i drugą trudność do zwal
czenia; wiadomo mianowicie, że proces 
dojrzewania elementów płciowych polega 
przedewszystkiem na wydaleniu pewnej 
części substancyi jądrowej. Ta część 
substancyi nie może oczywiście uczest
niczyć w przenoszeniu cech dziedzi
cznych. Stąd wynika konieczność zró
żnicowania substancyj jądrowych, w 
szczególności chromatyny, na chromaty
nę jedynie odżywczą — trofochromatynę 
i chromatynę właściwą — idyochromaty- 
nę. Podział to sztuczny, bo dzielący 
substancyę chemicznie jednorodną.

Cytologiczne badania Bendy, prowa
dzone dalej przez Mevesa, wykazały w ob
rębie protoplazmy obecność ciałek o s truk
turze różnorodnej, barwiących się podo
bnie jak  jądro. Ciałka te objęte ogól
ną nazwą chromidyów, według Mevesa 
i innych mają wielkie znaczenie dla dzie
dziczenia, i ich to obecności w plazmie 
Meves przypisuje wielką zdolność rege
neracyjną roślin. Tymczasem jednak 
Strasburger stwierdza zupełny brak chro-
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midyów w komórkach rozrodczych roślin. 
Wprowadzenie pojęcia chromidium prze
niosło podłoże dziedziczności z jądra do 
plazmy, pozostawiając je  jednak związa- 
nem z chromatyną. Tymczasem nowe 
badania i takie pojmowanie kwesty i oba
lają. Wielu badaczów, między innymi 
Haecker, Ruzićka, stwierdzili istnienie 
tak zw. pustych jąder, to znaczy jąder, 
które w okresie spoczynkowym, pomię
dzy dwoma podziałami, nie zawierają 
wcale chromatyny, a tylko, jak  chce 
Fick, rusztowania lininowe, na których 
przed następnym podziałem układają się 
chromozomy. Że jednak linina, według 
niektórych badaczów jest identyczna, we
dług innych bardzo zbliżona do plasty- 
ny protoplazmy, więc znowu w dziedzi
czeniu odgrywałaby rolę raczej substan- 
cya wspólna tak jądru jak  i plazmie.

Na wspólny udział jądra  i plazmy 
w sprawie dziedziczenia szczególny na
cisk kładł Verworn, który niejednokrot
nie wykazywał niemożliwość istnienia 
jądra  bez plazmy, a również plazmy bez 
jądra. Jest on podobnież przeciwnikiem 
morfologicznego podłoża dziedziczenia; 
według niego dziedziczy się tylko pewna 
właściwa przemiana materyi.

Rozstrzygnięciem na korzyść współ
udziału plazmy w dziedziczeniu, były ba
dania eksperymentalne. Dały one w pra
cach licznych badaczów wprost nieocze
kiwane rezultaty. Tak Crampton, odci
nając płat żółtkowy u mięczaka Hyanassa 
nie otrzymywał u zarodka mezodermy. 
Pischel, uszkadzając pewne partye żółtka 
u żebropławów, hamował tworzenie się 
grzebyków, przebiegających, jak  wiado
mo, południkowo wzdłuż ciała zwierzę
cia.

Bardzo ważne wyniki dały poszukiwa
nia Wilsona. Driescha, Lillie, Jenningsa, 
Conklina, Rouxa, Konopackiej i innych, 
wykazujące różnorodność protoplazmy, 
uzewnętrzniającą się naprzykład w ukła
daniu się jej w warstwy o różnym wy
glądzie. Wreszcie badania doświadczal
ne Godlewskiego (jun.) *) zdają się osta-

i) Godlewski E. Untersuchungen iiber die 
Bastardierung der Echiniden und Crinoidenfa- 
m ilie—Archiy. f. Entw, mech. Tom. 20, 1 906.

tecznie przemawiać przeciw wyłącznej 
roli jąd ra  w sprawie dziedziczenia, Go
dlewski zapładniał odcinki bezjądrowe 
jaj jeżowców plemnikami liliowców. W o
bec zupełnego braku jądra  matki, nale
żałoby, w myśl teoryi wyłącznego zna
czenia jądra w dziedziczeniu, oczekiwać, 
że otrzymane bastardy będą, jeżeli nie 
zupełnie, to przynajmniej bardzo podo
bne do ojca. Tymczasem okazato się 
zgoła inaczej, wszystkie bastardy rozwi
jały się według typu matki i dały ga- 
strule typowe dla jeżowców, a różniące 
się od gastruli liliowców. Jedynym wi
domym znakiem oddziaływania plemnika 
było zahamowanie w rozwoju szkieletu. 
Niestety, Godlewskiemu nie udało się 
otrzymać stadyum późniejszego od ga
struli, stąd też nasuwa się pytanie, w ja 
kim kierunku poszedłby dalszy rozwój, 
czy może w późniejszych stadyach uze
wnętrznia się wpływ jądra, kiedy we 
wcześniejszych dziaia tylko plazma. Tak 
przynajmniej wyniki Godlewskiego in ter
pretuje Boveri, Roux natomiast sądzi, że 
nieuzewnętrznienie się wpływu plemni- 

,k a  w doświadczeniach Godlewskiego za
leżne je s t  od faktu, że jądra  plemnika 
zostały jakby zahamowane przez ług 
użyty w doświadczeniach jako czynnik 
warunkujący zapłodnienie jaj jeżowców 
przez plemniki, liliowców. Jakkolwiek 
zostanie rozstrzygnięta ta kwestya, pra
ca Godlewskiego rzuca duże światło na 
współudział plazmy w dziedziczeniu.

Ważne znaczenie mają także badania 
Ruzićki nad bakteryami. Przekonał się 
on, mianowicie, że spory bakteryj w s ta 
dyum spoczynkowem nie zawierają zgoła 
chromatyny, a składają sięjjedynie z pla- 
styny. Dopiero z chwilą, kiedy spora 
wchodzi w stadyum kiełkowania, zaczy
na przybywać jej chromatyny, ubywać 
zaś plastyny. Świeżo utworzona spora 
składa się znów wyłącznie z chromaty
ny, która w miarę dojrzewania spory 
ustępuje na korzyść plastyny.

Według Ruzićki więc rozwój należało
by uważać za pewną powolną przemianę 
plastyny, przedstawiającej wysokie na
pięcie molekularne, w chromatynę, sub- 

stancyę bardziej bierną. W piasty nie
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więc. zdaniem jego, należałoby szukać 
istoty rozwoju w pewnym określonym 
kierunku.

D r. J . Młodowska.

Prof. A. BERBERICH.

K O M E T Y  P E R Y O D Y C Z N E
ROKU 1911.

Z pomiędzy komet peryodycznych, za
powiedzianych na rok 1910, większość 
została szczęśliwie odnaleziona. 19 kwiet
nia, jak  to pamiętamy wszyscy, przeszła 
przez swój punkt przysłoneczny kometa 
Halleya, którą już w sierpniu roku 1909 
zdołano odfolografować w Heidelbergu 
i w Heluanie (Egipt). Z kolei odnale
ziono w Algierze kometę d’Arresta, k tó
ra w trzy tygodnie potem, mianowicie 
16 września, znalazła się w perihelium. 
Dalej, okazało się, że kometa względnie 
jasna, odkryta przypadkowo w dniu 8 li
stopada przez Ceruliego w Teramo i ozna
czona mianem 1910 C, je s t  kometą peryo- 
dyczną Fayea ł). Tożsamość tych dwu 
ciał niebieskich stwierdzono nie odrazu, 
ale to tylko dlatego, że astronom duński, 
E. Strómgren, który obliczał elementy 
komety Fayea dla ostatnich dziesięcioleci, 
zrażony tem, że nie mógł jej znaleść za 
ostatnim powrotem w roku 1903, zanie
chał tym razem wszelkich poszukiwań. 
Wygląd obecny tej komety jest nowym 
dowodem, jak  trudno przewidzieć stopień 
jasności tych ciał niebieskich i jak  wiel
ki wpływ na widoczność komety wywie
ra takie lub inne położenie jej drogi, wi
dzianej z Ziemi. Czas przejścia komety 
Payea przez punkt przysłoneczny przypa
da tym razem na 1 listopada—o dwa ty 
godnie później, aniżeli w roku odkrycia 
(1843), gdy można było ją  obserwować 
od 22 listopada do 10 kwietnia. Pakt, 
że nie odnaleziono drugiej komety Tem- 
pela, która przechodzi przez punkt przy

słoneczny w lutym, daje się wytłuma
czyć jej niepomyślnem położeniem wzglę
dem Ziemi. Kometa Spitalera 1890II, 
zapowiedziana na środek października, 
posiada, być może, w rzeczywistości krót
szy nieco okres, aniżeli obliczono, a w ta 
kim razie jasność jej okazałaby się mo
cno zredukowana; z drugiej strony, z po
wodu wielkiej odległości przysłonecznej, 
mogłaby ona osięgnąć maximum blasku 
dopiero po dłuższym czasie od chwili 
przejścia przez perihelium, jak  to się 
zdarza stale takim kometom, tak, iż nie 
należy jeszcze tracić nadziei, że się ją  
odnajdzie bodaj że dopiero z początkiem 
roku 1911 1).

Odnaleziono zato, pomimo słabości bla
sku, kometę Brooksa 1885V i to już 
w dniu 28 września w obserwatoryum 
Licka, na podstawie bardzo dokładnych 
obliczeń I. Bauchingera; w dniu 8 s ty 
cznia przeszła ona przez punkt przysło
neczny, jako pierwsza z pomiędzy komet, 
zapowiedzianych na rok 1911. Zaznacz
my, że je s t  to ta sama kometa, która 
w roku swego odkrycia stała się sławna 
z tego, że ukazała się w towarzystwie 
czterech towarzyszek; nadto, nie można 
dotąd wypowiedzieć ostatniego słowa 
w kwestyi jej tożsamości z kometą Le- 
xella z roku 1770. W każdym razie, 
ostateczna decyzya wymagałaby olbrzy
miego nakładu pracy rachunkowej, raz, 
żeby z zupełną dokładnością poznać dro
gę komety przed samem jej niemal że 
spotkaniem z Jowiszem w roku 1886, 
a powtóre, żeby zbadać jej drogę od te 
go punktu wstecz. Gdy to będzie zro
bione, wtedy musi się okazać, czy i w ro
ku 1779 możliwe było przejście w tak 
niewielkiej odległości od Jowisza, albo
wiem w owym to właśnie czasie kometa 
Lexella doznała wskutek blizkości Jowi
sza, tych wielkich zakłóceń, które zmie
niły jej drogę i tym sposobem niemożli
wą uczyniły jej obserwacyę astronomi
czną. Dziś można powiedzieć, że waru- 
nek przedwstępny, niezbędny do prze
prowadzenia takiego obliczenia, jest speł-

Porównaj „W szechświat" z r. b. INa 2, Kro
nika naukowa. ') Pisane w  końca roku 1910.
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niony, ponieważ obserwacya czterech po
wrotów w latach 1889, 1896, 1903 i 1911 
dała możność dokładnego poznania drogi 
komety w okresie 21-letnim. Niemałą 
atoli przeszkodę stanowi tu koszt mate- 
ryalny tak olbrzymiej pracy, której astro
nom pojedynczy podjąć się nie może, 
chociażby dlatego, że nie mógłby jej 
skończyć.

Drugą kometą, oczekiwaną w roku 
1911, jest kometa Enckego, która ma 
przejść przez punkt przysłoneczny 17 
sierpnia. Na podstawie analogii z latanii 
1835 i 1845, gdy była ona w perihelium 
26 i 9 sierpnia, możnaby liczyć z pe
wnością na jej odnalezienie, ponieważ za 
obu temi powrotami obserwowano ją  na 
kilka tygodni przed punktem przysłone- 
cznym, aczkolwiek tylko przez czas krót
ki. Jednakże niezmiernie słaby blask 
za ostatnim powrotem w roku 1908, zna
czne odstępstwo od obliczonej naprzód 
drogi oraz zmiana, która w drodze tej 
zaszła ostatniemi czasy — wszystko to 
składa się na bardzo niepewną prognozę 
zarówno co do samego powrotu tej ko
mety, jak  i co do jej widoczności. Back- 
lund znalazł, że przyśpieszenie, które 
w roku 1865 skracało każdy obieg ko
mety o trzy godziny, a w okresie póź
niejszym już tylko o l |  godziny, teraz 
zmalało do 7io wartości pierwotnej. Ten
że badacz stwierdził, że owo dawne zna
czne przyśpieszenie, które przed odkry
ciem komety było, być może, jeszcze 
większe, mogło usunąć kometę ze sfery 
wpływu Jowisza, do której musiałaby 
się dostać, gdyby, za przykładem innych 
komet krótko okresowych została przez 
niego „zniewolona", t. j. zmuszona do 
obiegania dokoła Słońca po drodze mocno 
skurczonej. W takim razie kometa En
ckego mogła przed tysiącami łat oddzie
lić się od jakiejś innej komety, od któ
rej muże pochodzić także kometa Wolfa 
1908 a, odkryta poraź pierwszy fotogra
ficznie 2 stycznia 1908 roku i wzięta 
pierwotnie za kometę Enckego. Atoli 
badania Backlunda i Ebellsa dowiodły, 
że dwie te komety nie mogą być jednem 
i tem samem ciałem niebieskiem. Mało 
prawdopodobne je s t  także przypuszcze

nie, że kometa 1908 a odłączyła się łub 
też została oderwana od komety Encke: 
go dopiero niedawno, np. podczas prze
dostatniego jej obiegu. Zagadką również 
pozostaje dotąd przyśpieszenie komety 
Enckego oraz jego zmienność. Gdyby 
anomalia ta była wynikiem zahamowania 
biegu komety w czasie skrzyżowania jej 
drogi z rojem „Bielid“, to zmiana w przy
śpieszeniu dałaby się wytłumaczyć prze
sunięciem drogi tego roju, z którym tę- 
raz kometa już ledwie że się styka— 
przesunięciem, wywołanem około roku 
1901 przez bardzo silne zakłócenia Jowi
sza. Przed 10 laty astronom francuski 
Simonin zajął się rozpatrzeniem pytania, 
czy przyczyną tej anomalii nie jest cza
sem jaka płanetoida, nie zdołał jednak 
wskazać takiej, do której kometa Enćke- 
go mogłaby się zbliżyć znacznie. Otóż, 
ciało takie mogłoby wywrzeć wpływ tyl
ko z niezmiernie małej odległości, a w do
datku mpgłoby to się zdarzyć tylko raz 
jeden, ponieważ wskutek ciągłych zmian 
w drodze komety i planet tak wielkie 
zbliżenie nie może powtórzyć się prędko.

Mniej więcej o tym samym czasie, co 
kometa poprzednia, ma przejść przez 
punkt przysłoneczny kometa 1884 II (Bar
narda), której okres wynosi 5,4 roku Od
kryta 16 lipca 1884 r., kometa Barnar
da mogła być obserwowana pierwotnie 
tylko w obserwatoryach, położonych bar
dziej na południe, a w listopadzie zni
knęła z najpotężniejszych teleskopów. 
Z powodu niedokładności obserwacyj 
lipcowych i listopadowych zachodziła co 
do czasu obiegu niepewność sięgająca 
kilku dni. W roku 1890 nie można było 
wogóle myśleć o odszukaniu tej komety, 
która w roku 1895, znalazłszy się w po
łożeniu znośnem, lecz w wielkiej odle
głości od Ziemi, osiągnęła blask zaledwie 
taki, jaki posiadała w końcu listopada 
1884 r.; nic więc dziwnego, że poszuki
wano jej wielokrotnie napróżno, i tylko 
Cerullemu z Teramo wydało się raz j e 
den, że dostrzegł jej ślad w miejscu, 
wskazanem przez eiemerydę. Obliczenia, 
dotyczące powrotu jej w roku 1900 skło
niły astronomów obserwatoryum w H ar
ward (Arecjuipa, Peru) do poszukiwań
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z pomocą fotografii, do których użyli re- 
fraktorów 24 i 8 calowego—atoli bez po
wodzenia, co tłumaczy się słabym blas
kiem; blask ten słabszy był jeszcze, ani
żeli w dniu 20 listopada 1884 r., gdy po
raź ostatni oglądał kometę Charlois 
w Nizzy z pomocą 28-calowego refrakto- 
ra. Ponieważ i w roku 1906 położenie 
komety było niepomyślne, przeto upły
nęło już od roku odkrycia pięć obiegów 
zupełnych, a więc i niepewność oblicze
nia wzrasta, rzecz prosta, pięciokrotnie, 
nadto, od roku 1908 kometa wystawiona 
jest na silne zakłócenia ze strony Jowi
sza, których jednak obliczyć nie można 
wobec niedostatecznej znajomości jej 
ówczesnego położenia. Wobec tych wszy
stkich okoliczności trzeba będzie latem 
roku bieżącego przeszukać duży pas 
sklepienia niebieskiego; na szczęście, 
wskutek nieznacznego pochylenia drogi 
komety względem ekliptyki pas ten jest 
bardzo wązki i położony bardzo dogod
nie, prawie nawprost słońca, tak, iż mo
żna się spodziewać pomyślnego wyniku 
tych poszukiwań. Pracą tą będą musiały 
się zająć przedewszystkiem obserwatorya

południowe, jak  np. w Santiago de Chile, 
które pod kierunkiem Ristenparta, astro
noma, powołanego z Niemiec, rozwija ży
wą bardzo działalność. Wspomnimy tu 
jeszcze o zbliżeniu się drogi komety B ar
narda do orbity Marsa, skutkiem które
go w 47 dni po przejściu przez punkt 
przysłoneczny najmniejsza odległość po
między temi ciałami wynosić będzie ty l
ko 0,008 promienia drogi ziemskiej (1,2 
miliona kilometrów, co się równa potrój
nej odległości Ziemi od księżyca). W re
szcie, droga tej komety biegnie na dłuż
szej przestrzeni prawie równolegle do 
drogi komety Pinlaya, przyczem minimum 
odległości pomiędzy niemi wynosi 6 mi
lionów km.

Na październik lub listopad przypaść 
miało perihelium pierwszej komety Tem 
pela, którą obserwowano w latach 1867 
1873 i 1879, lecz której nie zdołano od 
naleść potem wskutek znacznie zmienio 
nej drogi i bardzo niedogodnego położę 
nia. Tabelka poniższa pozwala ocenić ca 
ły ogrom przekształcenia, jakiemu uległa 
postać orbity tej komety.

I l o k Połow a  
wielkiej osi Mimośród

Odległość
punktu
przysł.

Odległość
punktu
odsłon.

Okres

1867 3,175 R. 0,5080 1,562 R, 4,788 R. 5,658 roku

1878/70 3,295 „ 0,4626 1,771 „ 4,820 „ 5,981 „

1885/92 3,485 „ 0,4060 2,069 „ 4,898 „ 6,500 „

1898 3,497 „ 0,4019 2,091 „ 4,902 „ 6,538 „

(R oznacza promień drogi ziemskiej).

Z przyrostem odległości punktu  przy- 
słonecznego o jednę trzecią związane są 
podwojenie najmniejszej możliwej odle
głości od Ziemi oraz zmniejszenie się naj
większej jasności teoretycznej do V7 jej 
wartości dawnej. Ale w rzeczywistości 
osłabienie blasku je s t  prawdopodobnie 
jeszcze większe. Czasem najdogodniej
szym dla obserwacyi byłby miesiąc maj, 
ponieważ wtedy kometa o północy prze
chodzi przez południk i je s t  najbliżej 
Ziemi. W  warunkach, bliskich do powyż
szych warunków idealnych, kometa mu
siała powrócić w roku 1905, ale mimo

to dostrzedz jej nie zdołano. Otóż, po
nieważ w roku bieżącym kometa zajmuje 
na niebie położenie wprost przeciwne, 
przeto odnalezienie jej tym razem jest 
z góry wyłączone, a i na przyszłość trze
ba będzie ją, zdaje się, zaliczyć do ko
met „zaginionych".

Do tej samej kategoryi należy również 
kometa Brorsena, która, o ileby zacho
wała dawne swe elementy orbity, powin
na była przejść przez punkt przysłone
czny w grudniu. Bieg jej mógłby być 
w takim razie obserwowany w warun
kach dogodnych z półkuli południowej;
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przed dwoma atoli obiegami, mianowicie 
w roku 1900, gdy znajdowała się w po
łożeniu analogicznem z dzisiejszem, szu
kano jej w Areąuipa, ale napróżno. Wo
bec tego trudno liczyć na to, by się po
wiodło odnaleść ją  teraz, w przyszłości 
zaś warunki widoczności pogarszać się 
będą z każdym nowym obiegiem. Wspo
mnieć tu należy o możliwym związku 
pomiędzy kometą Brorsena a kometą 
Denninga 18941; drogi ich są tak podo
bne, że można stąd wyprowadzić wnio
sek o wspólnem ich pochodzeniu i odłą
czeniu się jednej od drugiej już w cza
sach nowszych.

Ku końcowi roku 1911 mogłaby powró
cić kometa Borellego 1 9 0 5 II i to w wa
runkach pomyślnych, podobnych do tych, 
w jakich została odkryta, kiedy można 
ją  było obserwować od 28 grudnia 1904 
aż do 25 maja 1905 roku. Jej okres, 
wedle obliczeń Fayeta (Paryż) i Wede- 
meyera (Berlin), wynosi 7 lat okrągło.

Tłum. S. B.

Z T O W . P R Z Y JA C IÓ Ł  NAUK 
W  PO ZN A N IU .

Zwyczajne zebranie wydziału przyrodni
ków i techników Tow. Przyjaciół Nauk, od
byte dnia 7 lutego w sali posiedzeń przy 
ulicy  W iktoryi 26/27, w nieobecności preze
sa, który z bardzo ważnych przycz}Tn na 
zebraniu być nie mógł, zagaił wiceprezes, 
p. Sfc. Rzepecki.

Po przeczytaniu protokułu z ostatniego  
zebrania przez sekretarza p. M. Powidzkie- 
go, p. przewodniczący udzielił głosu apte
karzowi p. Maliskiemu.

Nasamprzód p. IMaliski przedstawił zebra
nym  nadesłane do zbiorów przyrodniczych  
przez pana prof. M. Raciborskiego ze Lwo
wa dary, a mianowicie: 2 serye po 100 oka
zów roślin polskich jawnokwiatowych (Flora 
polonica), 2 fasc. po 50 okazów polskich  
grzybów pasorzytnych (M ycotheca) oraz je- 
dnę seryę w 50 gatunkach i 5 odmian pol
skich wątrobowców (Hepaticae Poloniae). 
W szystkie okazy są dokładnie oznaczone 
z podaniem miejsca pochodzenia oraz osób, 
które się zbieraniem zajęły.

Otrzymane dwie centurye flory polskiej 
są dalszym ciągiem wydawnictwa, z które
go dwie pierwsze już posiadamy. Zawierają

one, prócz kilku okazów paproci jawnokwia- 
tonre, tak jedno jak dwuliścienne, pochodzące 
z Galicyi i Podola. —  M ycotheca część II 
i III zawiera grzyby pasorzyty zebrane 
w Galicyi, Bukowinie, Prusach Królewskich  
i W. K sięstwie Pozn. — W K sięstwie zajęli 
się zbieraniem pp. radca dr. P . Chłapowski, 
dr. Br. N iklewski i dr. Kazimierz Wize.

W skład zbioru wchodzą gatunki należące 
do rzędów: Pleśni (Zygom ycetes), Wrośli 
(Peronosporaceae), Rdzów (Uredinei), Mą- 
czniaków (Erysiphei) i Otoczniowatych (Py- 
renom ycetes). Przy poszczególnych okazach  
p. Maliski zwracał uwagę na szkody, jakie 
grzyby te wyrządzają rolnictwu, ogrodniot- 
wu i leśnictw u, oraz na rozwój i życie nie
których gatunków.

Zajmujące zjawisko rozwoju swego dają 
nam grzyby z rzędu rdzów, do których na
leżą okazy z rodzaju Puccinia, Urom yces 
i Chryzomyxa. Odznaczają się one wielopo- 
staciowością (pleomorphismus), tworząc tro
jakie zarodniki, t. j. na wiosnę aecidiospo- 
rae, w lecie uredosporae, a na jesień teleu- 
tosporae, które są silniej obłonione, w sku
tek czego zdatne są do przezimowania. Ży
cie i rozwój tych  postaci zależne są od 
różnych żywicieli, które to zjawisko nazy
wamy różnodoinowością (heteroecia). I tak  
np. Puccinia Graminis tworzy w locie na 
liściach zboża czerwone smugi, owocując 
w postaci uredosporae, w jesieni zaś tworzy 
teleutospory, ukazujące się jako smugi czar
niawe. Te ostatnie ząrodniki, które zimują, 
mogą jednakże żyć tylko na liściach kwa- 
śnicy (Berberis), wytwarzając tu aecidiospo- 
rae, które znów tylko na zbożu kiełkować 
i żyć mogą.

Grzyby pasorzyty i roztocze przynoszą 
nie tylko szkody, ale także korzyści: jako 
pasorzyty owadzie niszczą wiele szkodników  
naszych pól, ogrodów i lasów. Załączony 
w zbiorze grzyb Empusa Gastropachae Ruc. 

j  wywołuje śm iertelne epidemio w gąsienicach  
1 Gastropacha neustria (t. j. prządka pierście- 
I niec i prządka sosnowiec), które wielkie szko

dy czynią w borach i lasach. Gdy przed 
3 laty gąsienice te ukazały się w Galicyi 
w niezmiernej ilości, ów grzyb w ytępił owa
dy te w krótkim czasie. Wielkie usługi 
oddają całej żywiźnie ziemskiej roztocze 
wspólnie z bakteryarni. Gdyby nie praca 
tych  grzybów oraz niektórych zwierząt, zie
mia byłaby zawalona formalnie trupami ciał 
zwierzęcych i roślinnych. Jak tylko wiatr 
przyniesie odpowiednie zarodniki tych  grzy
bów, potrzeba tylko nieco wilgoci i ciepła, 
a w net zaczynają one swą toczącą pracę 
i wkrótce zamieniają owe zwłoki na gazy, 
zwłaszcza dwutlenek węgla i amoniak oraz 
odrobinę popiołów. Te zaś produkty roz
kładu służą innym roślinom na pokarm.
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W dalszym ciągu p. Maliski w ygłosił re
ferat o wątrobowcach, objaśniając ich roz
wój na przedstawionych ilustracyach. Prze
słany zbiór pochodzi z okolicy Krakowa 
i Lwowa, z Podola, z Tatr oraz z Karpat 
pokuckich i bukowińskich.

W ątrobowce (Hepaticae) są roślinami skry- 
tokwiatowem i, należącem i do typu  rodniow- 
ców (Archegoniatae), które się dzielą na 
mszaki (Bryophyta) i paprotniki (Pterido- 
phyta). Rodniowce rozmnażają się zapomo- 
cą zarodników (sporae) i siemion (oosporae), 
a nazwa ich pochodzi stąd, że posiadają na
rzędzia rozmnażania, zwane rodniami (arclie- 
gonium). Rodnia podobna jest do bańki 
z krótszą lub dłuższą szyją. Na dnie tej 
bańki znajduje się jaje. Prócz rodni rod
niowce posiadają plemnie (antheridium), 
w których się tworzą plemniki (spermato- 
zoida); z zespolenia się plemnika i jaja po
wstaje siem ię. Z tegoż jednak nie wyrasta  
nigdy taka sama roślina, jaka je wydała, 
lecz inna postać, zwana zarodnią (sporogo- 
nium), która wytwarza w sposób bezpłciowy  
zarodniki. Rodniowce są więc dwupostacio- 
weini roślinami, a dwa te pokolenia zm ien
ne muszą zawsze kolejno po sobie następo
wać. Jedna postać jest jajonośna, druga 
zarodnikonośna. — Mszaki dzielą się na w ą
trobowce i mchy (M usci). U  wątrobowców  
ciało jest plechą (thallus), lub pędem w y
różnionym na łodyżkę i listki. Piecha jest 
płaska, przylega ściśle do podłoża i ssie 
z niego pokarm zapornocą włoskow atych ko
mórek zwanych chw ytnikam i (rhizinae). Ple- 
chowate wątrobowce rosną na ziemi np. 
Tellia, R iccia, Marchantia. W ątrobowce li
ściaste, przylegające również ściśle do pod
łoża, posiadają dość spore listk i ustawione 
w dwu szeregach; żyją one zwykle na ko
rze drzew, np. Jungerm annia, Radula. K u
liste zw ykle, lub też czworokątne zarodniki 
wątrobowców rozrastają się podczas k iełk o
wania w kilku kierunkach, tworząo tak 
zwany splątek (protonema), złożony z rozga
łęzionych nitek. Z jednego lub kilku miejsc 
tego splątka powstają pędy, z których w y
rasta właściwa roślina. N a tejże tworzą się 
rodnie i plemnie, które u plechow atych sto
ją w różnych miejscach plechy, a niekiedy  
na parasolowatych w yrostkach (Marchantia); 
u wątrobowców zaś liściastych  rozm ieszczo
ne są na wierzchołkach pędów albo na bo
cznych ich gałązkach. Z siemienia, pow sta
łego w skutek zapłodnienia jaja przez plem
niki, wyrasta druga, bezpłciowa postać ro
śliny, zwana zarodnią (sporogonium). Jest 
to torebka trzoneczkowata, zazwyczaj ku li
sta. W torebce tej sposobem bezpłciowym  
przez dzielenie się komórek powstają zarod
niki oraz w rzecionowate niteczki, tak zw. 
sprężyce (elaterae), które służą do rozpra

szania zarodników. Mchy w łaściw e sprężyć 
nie posiadają. — Wątrobowce rzadko żyją 
w wodzie, zwykle wspólnie z mchami wła- 
ściwenii i porostami na powierzchni ziemi, 
na korze drzew, na kamieniach i skałach, 
aż po szczyty gór zachodząc, ale niżej, niż 
porosty i glony. Żyją także w okolicach 
podzwrotnikowych, a w strefach północnych  
ziemi stanowią często z porostami i mcha
mi jedyną ich roślinność. Biorą one także 
udział w utworzeniu torfu, a w okolicach 
północnych w powstawaniu tundry. W ą
trobowce, żyjące na skałach, rozkruszają, 
tak samo jak mchy i porosty, powierzchnię 
tychże, żywiąc się ich substancyą, i zam ie
niają ją zwolna na urodzajną glebę.

W dyskusyi nad wykładem zabierali głos 
pp. dr. Krzyżankiewicz, dr. Seyda i St. 
Rzepeck'.

Następnie budowniczy rządowy p. St, Cy- 
bichowski w ygłosił wykład: „O zastosowa
niu gipsu w budow nictw ie41, w którym  
przedstawił gips dwojaki, wytwarzający się 
bądź przez ogrzewanie surowca do 60 s to 
pni, bądź przez palenie do rozżarzenia. We 
własnościach te gipsy są do siebie wcale 
niepodobne. Gdy bowiem pierwszy rodzaj 
tylko do mało trw ałych rzeczy zastosować 
można, a mianowicie do odlewów, robót 
sztukatorskich, do p łyt na ściany i t. p., 
drugiego rodzaju gipsu używa się na po
sadzki, na wapno, na cegłę i kamienie, za
stępujące piaskowce i na beton.

Gips nabiera przez palenie własności h y
draulicznych, powoli twardnieje, jest odpor
ny na wszelką wilgoć i działanie powietrza, 
i po wyschnięciu bardzo twardy. Dawniej 
ten rodzaj gipsu więcej znano, np. do pira
midy Cheopsa użyto zaprawy gipsowej, ró
wnież do różnych zamków średniowiecznych, 
w N iem czech np. W ernigerode i innych.

Ciekąwem zjawiskiem jest to, że gips pa
lony w temperaturze leżącej pomiędzy temi 
dwiema możliwościami nie łączy się już z wo
dą, jest martwą masą, której nie można 
zużyć.

W dyskusyi zabierali głos pp.: St. Rze
pecki, dr. Soyda, Maliski, St. Zeyland i inni.

W ykład p. dr. Seydy: „O przebiegu dwu 
procesów dotyczącyrch szkodliwości odpły
wów fabrycznych“ odłożono dla zbyt późnej 
pory do następnego posiedzenia.

KRONIKA NAUKOWA.

Nowe próby elektrokultur, czynione ostat- 
niemi czasy w różnych miejscowościach, nie
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rozstrzygają ostatecznie kw estyi o wpływie 
elektryczności na wzrost i wydajność roślin, 
dały bowiem bardzo rozmaite wyniki. W ro
ku 1909 podobne próby urządził instytut 
rolniczy przy uniw ersytecie w Halli. Koszty 
założenia odpowiednich instalacyi dla 26 ha 
pola wyniosły 5 000 marek, wydatki zaś na 
urządzenie doświadczeń w czasie okresu w e
getacyjnego 1 050 mk; wartość zebranego 
plonu zwiększyła się o 3 000 mk (nie licząc 
słomy); w każdym w ięc razie nawet po od- 
powiedniem zamortyzowaniu instalacyj elek
trycznych nadwyżkę zysku można oceniać 
na tysiąc kilkaset marek. Również dodat
nie wyniki osiągnięto w szkole ogrodniczej 
w  Dahlem w ciągu lata tegoż roku 1909. 
U żyto tam do doświadczeń 4 pól, zasadzo
nych różnemi roślinami (sałatą, szpinakiem, 
marchwią, poziomkami i t. p.): 1) pole kon
trolujące, pozostawione w warunkach zw y
kłych, a więc poddane jedynie działaniu 
elektryczności powietrznej, dało 100°/0 zbio
ru, 2) pole, wystawione na w pływ  elektry
czności statycznej dało 115— 14O°/0, 3) pole 
pod działauiem prądów elektrycznych o Wy
sokiem natężeniu— 9 0 — 105°/0, 4) pole, do 
którego nawet elektryczność z powietrza 
miała utrudniony dostęp wskutek um ieszcze
nia odpowiednich siatek drucianych, dało 
tylko 86,5°/0. Te doświadczenia przemawiają 
za dodatnim wpływem  elektryczności. J e 
żeli jednak natężenie prądu stawało się zbyt 
wielkie, to wydajność plonu zmniejszała się. 
N ie udało się wszakże wykryć optimum na
tężenia. Przekonano się zato, że dodatni 
w pływ  elektryczności wzrasta wraz ze zwię
kszaniem się w ilgoci w powietrzu i glebie. 
Można to było stwierdzić wyraźnie podczas 
deszczu, śniegu, gradu, a zwłaszcza mgły. 
W suchem powietrzu nie osiąga się wcale 
dodatnich wyników, ponieważ przewodnict
wo jego jest zbyt słabe. Najpraktyczniej 
jest poddawać rośliny działaniu elektryczno
ści bezpośrednio przed wschodem słońca 
i zaraz po jego zachodzie, kiedy powietrze 
jest wilgotniejsze. Podczas deszczu sztucz
ne wytwarzanie elektryczności jest zbytecz
ne, ponieważ deszcz przynosi ze sobą mniej 
lub więcej znaczne ładunki elektryczne. Naj
lepsze warunki przedstawia gęsta mgła, 
w czasie której warto jest wytwarzać elek
tryczność przez cały dzień. Pola kontrolu
jące muszą znajdować się zawsze w pewnej 
odległości od doświadczalnych (20— 50 m), 
żeby wiatr nie przenosił na nie ładunków  
elektrycznych z tam tych. W ymienione do
świadczenia (w Halli i Dahlem) dowodzą do
datniego wp.'ywu elektrokultur. A le obok 
nich czynione były także doświadczenia 
gdzieindziej bez dodatnich wyników. Mia
nowicie prof. dr. Gerlach i dr. Brlwein urzą
dzili próby z elektrokulturami na szeroką

szalę na 18 pólkach, każde po 1000 metrów  
kw., z nich 6 było kontrolujących, a 12 do
świadczalnych. Otóż ci badacze nie znaleźli 
żadnych godnych uwagi różnic między obu 
rodzajami pól ani pod względem szybkości 
wzrastania roślin ani pod względem wydaj
ności plonów.

B. D.

(Prom.).

Świeże odkrycie człowieka dyluwialnego 
na Węgrzech. W 1891 roku, kopiąc na 
fundamenty w mieście Miskoloz na Węgrzech, 
natrafiono na kilka narzędzi krzemiennych, 
w których archeolog budapeszteński Otto 
Hermann rozpoznał odrazu wyroby paleoli
tyczne. W yniki sw ych badań w sprawie 
ich znaczenia i pochodzenia przedstawił 
w odczycie, przyjętym bardzo sceptycznie  
i z niedowierzaniem przez innych uczonych. 
Naskutek jednak jego starań i usiłowań 
zajęto się dalszem badaniem okolic Miskoleza, 
które w sierpniu 1911 roku uwieńczone zo
stały wspaniałym wynikiem. Od 1906 roku 
dwaj uczeni dr. Otto Kadics i dr. B ug. Hil- 
lebrand prowadzili badania w jaskini Balia 
w pobliskich górach Buck, w okolicach Mi- 
skolcza. Rozkopy w jej wnętrzu wydały nad
spodziewanie cenny rezultat w postaoi całe
go szkieletu dziecka, w ydobytego z głębo
kości U /j m od powierzchni dna jaskini. 
Wiadomości o tem odkryciu nie rozpowsze
chniano zrazu dalej, ponieważ zbadać nale
żało naprzód odpowiednio formacyę geologi
czną, w której szkielet został znaleziony. 
Na podstawie szczegółowych dochodzeń oka
zało się, że jest ona dyluwialna i że obok 
szkieletu wydobyto narzędzia kamienne pa
leolityczne oraz resztki kości, zębów i pa
zurów niedźwiedzia i lwa jaskiniowego. Zba
daniem szkieletu zajął się znakomity antro
polog węgierski, dr. Aureli Tórok, któremu 
odesłano w kilku osobnych skrzyniach w szy
stkie wydobyte kości. Na razie stwierdzo
no jedynie, że szkielet nie należy do typu  
pierwotnego (neandertalskiego), lecz do bar
dziej już w ykształconego, zbliżonego do ty 
pu Homo sapiens. Sądząc zaś i z narzędzi 
wykopanych w jaskini, pochodzi on z póź
niejszej epoki okresu dyluwialnego, podob
nie jak szczątki człowieka, poznane ze zna
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lezisk  na M orawach. D la paleoantropologii 
ogólnej n ie daje on w iele  n ow ego, lecz zna
czenie jeg o  je s t  nadzw yczaj doniosłe dla pre- 
h istoryi W ęgier, w  k tórych  poraź p ierw szy  
natrafiono na szczątk i szk ie le tow e człow ieka  
z epoki dyluw ialnej. Zdaniem  naszem , bada

nia prowadzone odpowiednio w  n iedalek ich  
jaskiniach  Karpat zachodnich m ogłyb y  ró
wnież. w ykazać praw dopodobnie istn ien ie  
człow ieka d yluw ialnego w gran icach  kraju  
naszego.

B. Janusz.

SPOSTRZEZEMIfl METEOROLOGICZNE
od l/II  do 10/11 1911 r.

(W iad om ość  S ta cy i C entralnej M ete o r o lo g ic z n e j p rz y  M uzeu m  P rzem y słu  i R oln ictw a w  W arszaw ie).
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