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H E L  N A  U S Ł U G A C H  G E O L O G II .

Jeżeli można mówić o sensacyi w na
uce, to do najbardziej sensacyjnych od
kryć chemicznych należało bezwątpienia 
otrzym anie przez Ram saya helu w roku 
1 8 9 5 .  W rzeczy samej, p ierwiastek ten 
był naprzód dostrzeżony na słońcu, i, kto 
wie, może przez pewnych teoretyków 
uważany za ważny dowód przeciwko j e 
dności m atery i w przyrodzie. Ale pier
wsze fakty  znajdowania tego ciała na 
ziemi nie miały jeszcze donioślejszego 
znaczenia. W skazyw ały  zapewne, że przy
roda ziemska, pozornie tak  dobrze nam 
znana, uk ryw a  wszakże przed nami nie- 
jed n ę  tajemnicę. Ponieważ jed n a k  na 
krótko przed tem  tenże Ramsay znalazł 
argon w powietrzu, k tóre  zapewne ze 
wszystkich  ciał najczęściej i n a jsk rupu
latniej było badane chemicznie, więc 
wrażenie z odkrycia helu już przez to 
było osłabione. Zresztą — gdzież to go 
pierwotnie wykrywano? — w jak ichś  n ie 
zmiernie rzadkich, poczęści dopiero co 
znalezionych minerałach, zawierających 
w sobie znane wprawdzie, ale na jrzad 

sze w naturze  ziemskiej pierw iastk i me
taliczne.

W  ciągu la t  piętnastu, k tóre  upłynęły 
od daty  odkryć Ramsayowskich, w szyst
kie prawie gałęzi badania przyrodnicze
go nowych doznały bodźców i nową przy
brały postać pod niewymownie ożywczym 
wpływem nauki o promieniotwórczości. 
Czytelnikom W szechświata dobrze znane 
są punkty  wytyczne tej nauki i zbytecz
na zapewne przypominać im, jakie to 
wydatne stanowisko przypada helowi 
w historyi przem ian promieniotwórczych 
materyi. Wiedzą również i o tem, że 
wdrożenie i rozwinięcie badań nad radyo- 
aktywnością doprowadziło nas do prze
świadczenia o nadzwyczajnem rozpo
wszechnieniu helu w całej przyrodzie 
ziemskiej.

Wiemy, że ciała radyoaktyw ne przez 
cały ciąg swego istnienia wydzielają z sie
bie nieustannie pewne promieniowania. 
Otóż w liczbie tych promieniowań spo
tykam y między innemi tak  zwane pro
mienie a, które, jak  wiadomo, są a tom a
mi helu. Powstaje pytanie, czy obec
ność helu w minerałach je s t  zjawiskiem 
samodzielnem, zależnem od przenikania 
tego gazu zzewnątrz, albo rozkładu ja-
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ldchś, nieznanych nam  dotychczas jego 
związków, czy może przypisać j ą  należy 
nieustannej degradacyi prom ienio tw ór
czej ciał i stopniowemu wzbogacaniu  się 
minerałów w ten  osta teczny produkt roz
padu. Liczne badania  rozm aitych uczo
nych  dowiodły, że ciała radyoak tyw ne 
są rozpowszechnione w m ałych ilościach 
wszędzie w całej skorupie ziemskiej i że, 
średnio biorąc, l g ram  jak ie jko lw iek  ska 
ły zawiera w sobie 2 do 5 g X  10~12 r a 
du. P. S tru tt ,  znany badacz angielski, 
rozumuje w sposób następujący: Jeżeli
wśród skał i minerałów badanych nie 
spotkam y nigdy takiego przykładu , żeby 
ilość zawartego tam  helu przewyższała 
ten stosunek, j a k i  wypada na zasadzie 
przypuszczenia, że wyżej podana zawar
tość średnia rad u  uległa degradacyi aż 
do końca, to niema powodu przyjmować, 
że hel w m inerałach pochodzi skądkol- 
wiek inąd oprócz degradacy i radyoakty-  
wnej. Za skalę porównawczą radyolog 
angielski w ybrał  m inerały  silnie prom ie
niotwórcze, k tóre swoję zaw artość helu 
zawdzięczają bezw ątp ien ia  znanej d eg ra 
dacyi atomów. W długim szeregu  n a d 
zwyczaj sub te lnych  poszukiw ań p. S tru t t  
doszedł do stanowczej odpowiedzi na w y
rażone przed chwilą przypuszczenie co 
do pochodzenia helu w ska łach  ziemskich. 
Podajemy dalej krótkie  streszczenie  tych 
ważnych badań i ich za jm ujących  rezul
tatów.

W skorupie ziemskiej, oprócz radu, są 
również bardzo rozpowszechnione inne 
pierwiastk i promieniotwórcze, np. tor 
i uran, k tóre  także przez degradacyę 
swrych atomów przyczynia ją  się do w y
tworzenia helu. Żeby uprościć zadanie, 
S t ru t t  w pierw-szych seryach  sw ych ba
dań unikał zupełnie minerałów tor za
wierających, znalezioną zaś ilość helu 
obliczał w cen tym etrach  sześciennych 
i wyprowadzał s tosunek  tej ilości (nie 
do radu, lecz) do tlenku u ranu  U3 Os . 
Tak obliczona wielkość w badaniach 
S t ru t ta  nosi nazwę „stosunku h e lu “ . Tle
nek u ranu  z przytoczonym  wzorem, n a 
turalnie, niezawsze znajdu je  się w m ine
rałach prom ieniotwórczych, zawsze j e 
dnak  znajduje się rad, który, zapomocą I

i dzisiejszych bardzo ścisłych metod, mo
że być oznaczony ilościowo z bardzo wiel
ką dokładnością, a z drugiej s trony  w ia 
domo, że w m inerałach tych stosunek r a 
du do u ranu  (równowaga radyoaktyw na) 
je s t  stały  i wynosi około 3,4:l0~7, to jest: 
na  1 kg u ranu  znajduje się 0,34 mg radu. 
Objętość helu na gram  tlenku uranu, za
w artą  w minerałach, których prom ienio
twórczość je s t  najsilniejsza (z wyłącze
niem tymczasowem m inerałów torowych), 
S t ru t t  nazwał „normalnym stosunkiem 
h e lu “. Należy zauważyć już tutaj, że 
ilość helu, zatrzym yw ana w minerale, za 
leży od geologicznego wieku minerału, 
ten  zaś, n iestety , zwykle bywa nader 
niepewny. Oprócz tego, być może, że 
nie cala ilość wytworzonego w kolei cza
su helu pozostała nazawsze w minerale. 
Te wszystkie  względy sprawiają, że po
czątkowe badania S tru t ta  nie mogły 
mieć cha rak te ru  ściśle ilościowych.

Zawartość helu w m inerałach je s t  za
zwyczaj bardzo niewielka i dla wydoby
cia widzialnej objętości gazu wypadało 
nieraz przerabiać więcej niż kilogram 
minerału. Metoda wydzielania helu, uży
w ana przez p. S tru tta ,  w zasadzie była 
rozwiniętą i udoskonaloną metodą, zapo
mocą której Ramsay w pierwszych swych 
doświadczeniach wydzielał hel z klewe- 
itu. Minerał, drobno sproszkowany i od
ważony, był umieszczony w naczyniu ze 
szkła bardzo trudno topliwego, n iek ie
dy — w naczyniu stalowem bez szwów. 
Po usunięciu powietrza naczynie było 
ogrzewane. W ydzielający się gaz oczysz
czano, przeprowadzając go ponad ogrza
nym  tlenkiem miedziowym, potażem gry
zącym, bezwodnikiem fosforowym i t d.; 
poczem składał się już  tylko z mieszani
ny azotu z gazami szlachetnemi. W tedy 
usuwano azot, dodając tlenu i p rzepusz
czając szereg iskier elektrycznych przez 
m ieszaninę umieszczoną nad ługiem  po
tażowym, a wreszcie uwalniano j ą  od a r 
gonu, pochłaniając go zapomocą węgla 
w tem pera tu rze  —80°. Ostateczne oczysz
czenie helu od śladów przymieszek od
bywało się w rurce Pliickera z e lek tro
dami z ciekłego aliażu sodu z potasem, 
aż nakoniec objętość czystego już  helu
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mogła zostać bardzo dokładnie zmierzo
na zapomocą ulepszonego przyrządu Mac 
Leoda. W tedy oznaczano rad metodą 
mierzenia em anacyi z pozostałości po w y 
dzieleniu helu. Takim sposobem pozy
skiwano wszystkie dane, potrzebne do 
obliczenia s tosunku  helu.

Pan S t ru t t  dzieli zbadane przez siebie 
m inerały na siedem gromad zależnie od 
ich składu chemicznego. W pierwszej 
gromadzie mieszczą się minerały silnie 
promieniotwórcze i wogóle bardzo w hel 

-bogate. Za przykład służyć mogą:
ze 100 
g cms 
helu

U ran sm olisty  z (Jachim ow a) 10,7 
Sam arskit (z Nowej K aroliny  150 
E u k sen it (z Norw egii) 73

100g min. 
zaw iera 
U , 0 8 g 

73,5 
10,3 
2,84

S to
sunek
helu
0,146
14,5
20,7

Średnia  z o trzym anych wyników daje 
norm alny  stosunek helu, k tóry  w tej gro
madzie wynosi około 10.

Gromada d ruga  składa się z m inera 
łów, zawierających w sobie metale ziem 
rzadkich, k tó rym  zawsze tow arzyszy tor 
i uran. W szystkie  one dają dużo helu. 
Stosunek helu, bardzo zmienny w tej 
gromadzie, od wartości bliskiej 5 (dla 
cyrkonu, orty tu , niobitu i t. d.), przez 50 
(dla apaty tu , gadolinitu i innych), dosię
ga w yjątkow ej wielkości 5 600 w  p rzy
padku fluspatu z Iv itgu tu  (w Grenlandyi), 
bardzo w tor bogatego.

Trzy grom ady następne składają  się 
z najrozmaitszych minerałów pospolitych, 
siarczków, arsenków, pierwiastków ro
dzimych, tlenków, fosforanów, siarcza
nów i t. p., k tóre wogóle zawierają w so
bie zaledwie ślady u ranu  i radu. Żaden 
z tych  minerałów nie wydziela więcej 
helu, aniżeli przewidywać można, na  za
sadzie zawartości w nim uranu. Wogóle 
m inerały z tych gromad wydzielają ba r 
dzo niewielkie ilości helu, co przemawia
łoby przeciwko przypuszczeniu, że pro
mieniotwórczość je s t  własnością wspólną 
wszystkim  pierwiastkom  chemicznym.

W gromadzie szóstej p. S tru t t  um ie
ścił skały pochodzenia ogniowego. I tu 
taj spotykam y się z niewielkiemi tylko 
zawartościami helu, ale obok niego m a 
my zawsze obecny argon w ilościach n ie 
raz stosunkowo znacznych. Tak np. g ra 

n it  kornwalijski w 100 g zawiera 2,9 m m 3 
helu i l , l  m m 3 argonu, dyoryt z h rabs t
wa leicesterskiego w tej samej ilości ma 
0,52 mm,3 helu a 1,7 mm3 argonu i t. d.

Nakoniec siódma gromada obejmuje 
minerały krzemionkowe innego niż ognio
we pochodzenia. Te wszystkie zawierają 
bardzo mało helu: w lepidolicie, topazie, 
ortoklazie, turm alinie i wielu innych po
dobnych znaleziono go zaledwie ślady. 
Zawierają jednak  bardzo często argon 
w ilościach wyraźnych, tak  np. kwarc 
ma go około 0,25 m m 3, garn iery t — około 
0,69 m m 3 w 100 g  minerału. Na podsta
wie badań specyalnych S t ru t t  sądzi, że 
argon w tych i w ogniowych minerałach 
pochodzi z atmosfery i że został w nich 
okludowany podczas ich tworzenia się 
geologicznego.

Co do neonu trudno powiedzieć coś 
stanowczego. Był on wprawdzie dostrze
gany wśród gazów wydobytych z mine
rałów pochodzenia ogniowego, ale należy 
pamiętać, że p ierwiastek ten można stw ier
dzić zapomocą rozbioru widmowego n a 
wet w tych  razach, gdy  ilość jego je s t  
znikomo mała. P. S t ru t t  przekonał się, 
że, wprowadzając do przyrządu V]0 cm3 
powietrza, dostrzegam y już  wyraźnie wi
dmo neonu.

Doświadczenia powyższe wykazują, że 
hel znajduje się w bardzo znacznej wię
kszości minerałów skorupy ziemskiej i że 
wogóle jego  ilość w tych ciałach nie 
przewyższa tej, k tó ra  wytworzyć się mo
gła w następstw ie degradacyi atomowej 
zaw artych  w tychże samych minerałach 
pierwiastków promieniotwórczych: u ra
nu, radu  i toru.

Jeżeli tak  jes t ,  to samo przez się rozu
mie się, że najważniejszym  czynnikiem, 
wpływającym na zawartość helu w mine
rale musi być jego wiek, okres czasu, 
przez k tó ry  on istnieje. W iem y bowiem, 
że jedna  z naczelnych części składowych 
zjaw iska promieniotwórczości, wydziela
nie cząstek a, k tóre są atomami helu, 
odbywa się w czasie, i że rozmaite ciała 
radyoaktyw ne mają różne okresy istn ie
nia, lub inaczej —trw anie  atomów różnych 
ciał radyoak tyw nych  aż do chwili zupeł
nej ich degradacyi, czyli do wyrzucenia
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z siebie w szystk ich  możliwych cząstek a 
je s t  rozmaicie długi. Z subte lnych , prze
chodzących w szystko swoją drobiazgo- 
wością i precyzyą badań  nad zjaw iskam i 
promieniotwórczości, k tóre obecnie za j
m ują tak  poważną liczbę n a jb y s trz e j
szych i na jw praw nie jszych  badaczów, 
wiemy także, że długotrwałość „życia“ 
atomów ciał radyoak tyw nych  je s t  ozna
czona z bardzo wielkiem prawdopodo
bieństwem. W obec tego krok już tylko 
jeden  do założenia, że ze znajomości s to 
sunku helu można wnioskować o wieku 
m inerału, wnioskować w sposób daleko 
bardziej konkre tny  i ścisły, aniżeli z g ru 
bości w arstw  geologicznych i innych, do
tychczas znanych wskazówek.

Ten krok p. S t ru t t  uczynił, ale odrazu 
na wstępie spotkał się z poważną t r u 
dnością w yboru odpowiednich ga tunków  
ciał m ineralnych, k tó reby  nadaw ały  się 
do porównywania między sobą. W  is to 
cie, tu może być mowa tylko o porów ny
waniu, przynajmniej na początku studyów 
podobnych, ciał kopalnych, pochodzących 
z w arstw  bardzo od siebie odległych co 
do czasu swego utworzenia. A dalej, 
wszelkie u tw ory w tórne, j a k  piaski i gli
ny  oraz ich pochodne, wszakże utworzyły 
się z jak ichś  ciał pierwotnych, które za
wierały w sobie być może hol, zanim się 
s ta ły  tem, czem je  widzimy obecnie. Sól 
kamienna, gips i wszelkie podobne do 
nich z własności i pochodzenia u tw ory  
wogóle nie zaw iera ją  w sobie żadnych 
ciał prom ieniotwórczych i prawie ściśle 
toż samo powtórzyć można o wszystkich  
wapniakach. S t ru t t  spostrzegł jednak , że 
rozmaite gniazda fosforanowe (np. kopro- 
lity) i kości skam ieniałe  są s tosunkowo 
bardzo bogate w p ierw ias tk i  promienio
twórcze, zawierając w sobie niejedno
krotnie do pięćdziesięciu razy więcej r a 
du, aniżeli skały otaczające. U tw ory  po 
dobne mają jeszcze i tę zaletę, że o ich 
względnym  wieku możemy sądzić a prio
ri na  zasadzie przy ję tych  w geologii po
glądów. Można przypuszczać z wielkiem 
prawdopodobieństwem, że zaw artość ciał 
promieniotwórczych w utwTorach, o k tó 
rych  mówimy, pochodzi, z inflltracyi 
w czasie ich powstawania, do tego więc

czasu odnieść w ypada początek nagro 
m adzania się w nich helu.

S t ru t t  poddawał badaniu bardzo wiel
ką  liczbę tych ciał kopalnych. Dla w y 
dobycia z nich helu proszkował je  i dzia
łał na  nie kwasem  solnym w przyrządzie, 
z którego powietrze było usunięte. Ma- 
teryału  m ineralnego brał 100 do 500 g ra 
mów. Następowało zupełne rozpuszcze
nie, a gazy były wydzielane do końca 
przez ogrzewanie roztworu do wrzenia. 
W  mieszaninie gazowej znajdowało się 
dużo dw utlenku węgla, który usuwano 
zapomocą wapna sodowanego, a z pozo
stałością postępowano tak, j a k  opisali
śm y poprzednio. W śród tych wszystkich 
czynności niewypowiedzianie trudno un i
knąć przedostania się powietrza do w nę
trza przyrządów, dlatego to S t ru t t  znaj
dował stale ślady neonu i argonu. Ilość 
ich jednak  nie mogła wpływać na po
m iary  helu. Rad oznaczano w roztworze 
po wygotowaniu gazów. Tablica n as tę 
pująca (p. str. 357) podaje wyniki opisy
wanych doświadczeń:

W tablicy na str. 357 mamy ciała ko
palne uporządkowane według ich wieku. 
Widzimy, że, z pewnemi wyjątkam i, s to 
sunek helu w zrasta  jednocześnie z w ie
kiem badanego ciała, albo, przynajmniej, 
że stosunki wysokie nie zdarzają się dla 
m ateryałów młodszych, gdy przeciwnie— 
dla s tarszych  są częste. Przegląd bardzo 
licznych rezultatów, otrzymanych przez 
p. S t ru t ta  doprowadził go do przekona
nia, że w y ją tk i  przypisać należy tej oko
liczności, że minerały fosforanowe wo
góle za trzym ują  w sobie tylko małą 
część helu, który wytworzył się w nich 
w biegu czasu. Jeżeli, nadto, w mine
rale badanym znajduje sie tor, będący 
także źródłem helu, powstają stosunki 
zawilsze. Osobno w tym  celu przedsię
wzięte badania dowiodły, że ilości toru 
w próbkach, z któremi czyniono doświad
czenia, były tak  małe, że można było na 
nie nie zwracać żadnej uwagi.

Na zasadzie doświadczeń i obliczeń 
Rutherforda wiadomo, że 1 gram  radu, 
znajdującego się w równowadze radyo- 
aktyw nej, w ytw arza  316 milimetrów sze-
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ściennych helu w ciągu roku. Znając 
stosunek rado  do uranu w ciałach mine-
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ralnych, k tóry  je s t  stały, dochodzimy do 
wniosku, że 1 gramowi tlenku uranu 
U3 0 8 odpowiada produkcya roczna helu 
w objętości 9 s to tysiącznych m ilim etra 
sześciennego. Do wytworzenia więc l 
c en tym etra  sześć, helu gram  tlenku u ra 
nu (U30 s), na  zasadzie obliczeń S tru t ta ,  
potrzebuje 11 milionów lat. Teraz więc

„stosunek he lu“ przedstawia sfę nam j a 
ko liczba, w której każda jednostka (1) 
odpowiada 11 000 000 lat. Pozostaje za
tem wyznaczyć doświadczalnie stosunek 
helu w danem ciele kopalnem, a z po
wyższego poznamy łatwo wiek jego w y
rażony w latach. S t ru t t  zastrzega się 
jednak, że, ściśle biorąc, w powyższy 
sposób poznajemy właściwie tylko mini
mum wieku minerałów, bo wszakże wie
my, że nie cała wytworzona objętość he
lu pozostaje nazawsze uwięziona w mi
nerale,—część jego, wcale nam nieznana; 
wydziela się w stanie gazowym. Dowo
dzą tego bezpośrednie badania samego. 
S tru tta ,  wykonane przed paru już  laty, 
dowodzi również obecność helu w ga
zach, wydzielających się ze źródeł gorą
cych, sprawdzona przez wielu badaczów, 
a w szczególności przez A rm anda Gau- 
tiera. Byłoby tedy  rzeczą pożądaną w y 
brać za drogowskaz inne jak ieś  ciało, 
z dezintegracyi atomów radyoaktywnych 
pochodzące, a którego nielotny s tan  sku
pienia dawałby mu przewagę nad helem 
Przed kilkoma już laty (1907) Boltwood 
wyrażał przypuszczenie, że punktem  k rań 
cowym przemian promieniotwórczych je s t  
utworzenie się ołowiu. Uczony ten  rzu 
cił już wtedy myśl oparcia chronologii 
geologicznej na tem przypuszczeniu: Szko
da tylko, że myśl p. Boltwooda nie je s t  
dotychczas poparta przez dowody nie
wzruszone.

Tak więc ilość helu obecna w danem 
ciele kopalnem jes t  funkcyą jego  wieku, 
ten ostatni zatem można ocenić, pozna- 
jąc  zaw artą  w niem ilość owego gazu. 
Z tego punktu  widzenia badania p. S t ru t 
ta  budzą wielkie zajęcie. W tej chwili 
są  one jeszcze w swem s tadyum  począt- 
kowem: możemy przypuszczać, że rozwi
ną się i wydoskonalą. Jeżeli zaś przy
puszczenie to się urzeczywistni, nauka 
o przyrodzie pozyska podstawy do uło
żenia pewnego rodzaju kalendarza, k tóry  
olbrzymie oddać może usługi.

M.
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K O S M O G O N IC Z N E  S T A N O W I S K O  
K O M E T .

Pytanie, czy kom ety  są ty lko  chwilo- 
wemi gośćmi naszego uk ładu  słoneczne
go, czy też s ta łem i jego członkami, je s t  
równoznaczne z pytaniem, jak ie  są wła
ściwie ich drogi. Drogi te, są j a k  wia
domo, przecięciami stożkowemi, k tó rych  
ogniskiem je s t  zawsze słońce, i, zależnie 
od tego, czy na wartość mimośrodu w y 
pada liczba mniejsza, równa lub większa 
od jedności, o trzym ujem y elipsę, p a ra 
bolę lub hyperbolę. Tym  sposobem pod- 
s tawowem  zagadnieniem  kosmogonii ko
met j e s t  zagadnienie o fak tycznych w ar
tościach mimośrodów.

Naogół, skutk iem  słabego natężenia 
świetlnego, kom ety  przez czas krótki ty l 
ko mogą być obserwowane w pobliżu 
punktu  przysłonecznego, a właśnie w tej 
okolicy parabola tak  mało różni się od 
mocno wydłużonej elipsy lub od hyper- 
bołi o mimośrodzie, mało różnym od j e 
dności, że trudno rozstrzygnąć, z którą 
z pomiędzy tych  trzech krzyw ych mamy 
właściwie do czynienia.

Ze stosunków powyższych na razie da
je  się w yciągnąć ten  tylko wniosek, że 
drogi te mają rozm iary bardzo wielkie, 
że więc kom ety  p rzybyw ają  do nas ze 
s tron bardzo dalekich, lecz nie p rzesą
dza to, oczywiście, kwestyi, czy niema 
kom et o mimośrodach innych. Takie  ko 
m ety  nie m ogłyby dla nas być widoczne, 
ponieważ nie m ogłyby zbliżyć się dosta 
tecznie do słońca, albowiem dlatego, że
by dana kom eta mogła być przez nas 
obserwowana, potrzeba, naogół, by n a j 
mniejsza jej odległość od słońca nie prze
nosiła znacznie astronomicznej jednos tk i  
odległości, t. j. odległości Ziemi od s ło ń 
ca. Dla ciał, k tóre  k rążą  dokoła słońca 
po drogach bardzo wielkich, w arunek  ten 
może być spełniony tylko w tedy  gdy 
w rów naniu  q=a (1— e), w k tórem  q j e s t  
najm niejszą odległością kom ety od słoń
ca, a — połową wielkiej osi orbity, licz
ba e je s t  bardzo bliska jedności. Im 
większa je s t  w artość  połowy wielkiej osi,

tem  mniejszy musi być czynnik 1 —  e, 
by q mogło się stać równe owej je d n o s t 
ce długości, a wobec tego w arunku dzi
wić się nie można, że ogromna większość 
kom et posiada mimośrody, praw ie nie 
różniące się od jedności.

Komety, poruszające się po parabolach 
lub hyperbolach, mogą raz tylko jeden 
zbliżyć się do słońca, poczem oddalają 
się od niego, by nie powrócić już  nigdy. 
Jeżeli jed n ak  kom eta krąży dokoła słoń
ca po drodze zamkniętej, to wcale jesz
cze nie je s t  dowiedzione, że należała ona 
zawsze do układu słonecznego i że za
wsze poruszała się dokoła słońca ruchem 
peryodycznym. Ruch komety, która, bie
gnąc po paraboli, wejdzie w obręb ukła
du słonecznego, może uledz bądź zwol
nieniu, bądź przyspieszeniu pod wpły
wem planet wielkich, a zaburzenia te 
mogą wystarczyć nieraz do zamiany mi
mośrodu słabo parabolicznego na mimo- 
śród słabo eliptyczny, a w pewnych znów 
okolicznościach, odwrotnie, do zamiany 
mimośrodu słabo eliptycznego na słabo 
paraboliczny.

W większości przypadków, w których 
rozporządzano dostatecznym m ateryałem  
obserwacyjnym, tablice dróg kometar- 
nych podają elipsy i w znacznej tylko 
mniejszości — hyperbole. Zmarły nieda
wno astronom włoski, Schiaparelli, w.roz
praw ie z roku 1910 wykazał, j a k  dalece 
prawdopodobne je s t  przypuszczenie, że 
ogromna większość komet, a może na
wet wszystkie’ pierwotnie dostały się 
w obręb naszego układu, biegnąc po 
drogach hyperbolicznych, i że te ich mi
mośrody hyperboliczne zamieniły się na 
eliptyczne dopiero pod wpływem  zakłó
ceń, wywołanych przez wielkie planety. 
Ponieważ kom ety  tak ie  pozostawały na 
stałe w układzie naszym, przeto liczba 
ich musiała rosnąć z biegiem czasu, 
i tem  się tłum aczy fakt, że spisy dróg 
w ykazują  znaczną liczbę orbit eliptycz
nych, zbliżonych do paraboli, i mniejszą 
liczbę orbit słabo hyperbolicznych.

Pierwszym badaczem, k tó ry  powziął 
zamiar oznaczenia pierwotnej drogi ko
m ety  na drodze obliczenia wstecz zakłó
ceń był ksiądz Antoni Thraen, proboszcz
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w Dingelstadt (f 1902 r.). Dla komety 
1886 II znalazł on z obliczenia orbity 
mimośród e =  1,000 229, co odpowiada 
drodze hyperbolicznej. Rachunek, wstecz 
przeprowadzony, zakłóceń doznawanych 
ze strony Jowisza i Saturna:, doprowadził 
do nas tępujących  wartości na e: 15 s ie r
pnia 1884— 1,000 177; 23 kwietnia 1883 — 
1,000 054; 5 październik 1882 — 1,000 002. 
Z tych liczb Thraen wyciągnął wniosek, 
że mimośród tej kom ety spadłby n iew ąt
pliwie poniżej liczby 1, gdyby można 
było cofnąć się dostatecznie wstecz, 
i rzeczywiście, ścisły rachunek, przepro
wadzony dla kom ety Thraena  przez astro
noma Strom grena, dał drogę wyraźnie 
eliptyczną. Podobne rachunki, przepro
wadzone przez Strom grena, Payeta  i Fa- 
bryego dla komet: 1890 II (1,000 410) 
i 1892 II (1,000 345) dowiodły, że p ier
wotne drogi tych  komet były też elipsami, 
nie zaś parabolami. W szczególności 
astronom P aye t  w obszernej rozprawie, 
k tó ra  ukazała  się w roku 1906, dowiódł 
z pomocą rachunku  prawdopodobieństwa, 
przyczem uwzględnił jedynie  wpływ Jo 
wisza, że drogi znacznej liczby komet 
miały i pierwotnie kształt eliptyczny. 
Do takiego samego wyniku, jak  Payet, 
doszedł P abry  w przypadku pewnej licz
by innych komet. W edle przybliżonego 
obliczenia Payeta , z pomiędzy wszystkich 
komet, dla k tórych  rachunek orbit jes t  
na  tyle pewny, że może służyć za pod
staw ę do obliczania wstecz, pozostała j e 
dna jed y n a  tylko kometa 1898 II, k tóra 
wykazała  w yraźną  hyperboliczność. J e 
dnakże i w tym jedynym  przypadku k ry 
tycznym  rachunek ściślejszy, przeprowa
dzony przez Strom grena, tak  dalece ob
niżył „wartość hyperboliczności“, o trzy
m aną przez Fayeta, że sprowadził j ą  osta
tecznie do granic możliwego błędu, a tym 
sposobem i ta  jed y n a  (po obliczeniach 
Payeta) przedstawicielka drogi hyperbo
licznej, może już  nie być brana  w r a 
chubę.

W ynik  osta teczny  poszukiwań liczbo
wych Fayeta , Fabryego i Stromgrena, 
poszukiwań, k tóre opierają się na mo
cnym gruncie rachunkow ym  i w żadnym

stopniu nie zależą od hypotezy, daje się 
streścić, j a k  następuje:

„Jeżeli uwzględnimy w sposób ścisły 
wpływ graw itacyi Newtonowskiej i nie 
wprowadzimy w grę żadnych innych sił, 
to, rozpatrując  wszystkie dotąd znane 
drogi kometarne, natrafimy, prawdopodo
bnie, wyłącznie na orbity eliptyczne".

S. B .
N atur w. Rundschau.

A. D E T O E U F .

T E L E G R A F  B E Z  D R U T U  K IE R U N 
K O W Y .

Pomimo że telegraf bez d ru tu  w ys tą 
pił dzisiaj z ram  czystej nauki, aby uży
źnić dziedziny przemysłu, służąc w ten 
sposób jako jeden  i to wspaniały dowód 
więcej, ja k  prędko pojęcie teoretyczne 
zastosować można do wymagań praktyki 
i urzeczywistnić je, poszukiwania uczo
nych nie zatrzym ały się na tej drodze. 
Gdy jedn i zajmowali się zastosowywa- 
niem otrzym anych wyników, inni badali 
udoskonalenia, samę przemianę używa
nych sposobów. Mieli szerokie pole dzia
łania: niektóre wielkie zagadnienia nie
zupełnie są rozwiązane, inne są jeszcze 
nietknięte.

I jeżeli odległość, na jak ą  stacye mo
gą wysyłać fale, wzrosła w ostatn ich  la 
tach  w olbrzymim w prost stopniu przez 
wzmożenie siły tych  stacyj, użycie d rą
gów o lepszej wydajności i czulszych de
tektorów, jednak  chodzi jeszcze o dalsze 
udoskonalenie. Stacye o dużej sile są 
kosztowne i nie można ich mnożyć bez 
końca, bez narażenia  się na inną niedo
godność niedostatecznie zwalczoną, a mia
nowicie łączenie się depesz, z powodu 
niemożności oddzielania ścisłego wszel
kich fal zbytecznych od tych, k tóre chce
m y otrzymać.

Do syntonii, na  k tórą bardzo liczono, 
nie można dojść bez poświęcenia nader 
ważnych korzyści i trzeba się zadawalać
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syntoniami przybliżonemi i użyciem ogra
niczonej liczby długości fal. S ta je  się za
tem niemożebnem mnożenie pos terunków  
bez narażania  ich na wzajem ne sobie 
przeszkadzanie. Uczeni woleli w końcu 
szukać w k ie runku  fal rozwiązania kwe- 
styi rozmiarów odległości i rozrzucenia 
posterunków. Przyjęcie tego sposobu po
zwoliłoby s tacyi wysyłającej celować 
wprost do s tacyi odbierającej, nie prze
szkadzając posterunkom  sąsiednim , um ie
szczonym w różnych azym utach.

Nie je s t  to jed y n y  ważny wzgląd do
tyczący k ierunku  fal; gdyby  s tacya  mo
gła nietylko kierować wychodzącemi fa
lami, lecz również oznaczyć k ie runek  fal 
odbieranych, widoczne są korzyści, ja- 
kieby z tego wynikły dla k ie runku  i p rzy
bijania s ta tków  do lądu, dla rozpoznania 
podczas wojny pochodzenia przyjętych 
wiadomości, dla zachowania ta jem nicy  
depesz. Otóż w skutek  symetryi, a naw et 
identyczności posterunków wysyłających 
i odbierających przez rozwiązanie je d n e 
go z zagadnień, rozwiązałoby się oba.

Oddawna już, od początku  istnienia tej 
nowej gałęzi wiedzy zastanaw iano się 
nad tą  kwestyą: zdaje się, że doszło już 
teraz do praktycznego urzeczywistnienia.

Zwróćmy przedew szystldem  na to uw a
gę, że sprawę k ie runku  fal rozwiązuje 
po części sam a przyroda: fale Hertza są 
na tura ln ie  rozpostarte  w poziomych w ar
s tw ach  o małej grubości zaledwie k ilku
set metrów, naw et jeś l i  odległość, na j a 
ką wysyłamy depeszę, dochodzi do ty 
sięcy kilometrów; są rzeczywiście skon
centrowane między dwiema powierzchnia
mi względnie przewodzącemi, z jednej 
strony ziemią, lub morzem, z drugiej 
rozrzedzonem powietrzem  wyższych 
warstw , k tóre  im nie dozwalają błądzić 
w przestrzeni i odbijając energ ię  do s t r e 
fy użyteczności, odsuwają w ten  sposób 
w znacznej mierze gran ice  przy jm ow a
nia; należy jedyn ie  skupić tę poziomą 
w ars tw ę  fal w jeden  pęk równoległy.

Sprawa wydaje  się więc prostszą, ani
żeli w przypadku skup ian ia  fal św ietl
nych; j e s t  to j e d n a k  tylko pozorne. Czy 
z resztą  to zbliżenie ma racyę bytu?

Pierwsza rzecz, k tó ra  przychodzi na 
. myśl, gdy je s t  mowa o skupianiu  fal, 
j e s t  to próba zastosowania do nowych 
promieniowań rezulta tów  otrzym anych 
dla fal świetlnych. Czy istn ie ją  soczew
ki, lub zwierciadła dla fal Hertza? Mo- 
żnaby bez wątpienia  coś podobnego ob
myślić, lecz wobec olbrzymich długości 
fal elektrycznych, ula uniknięcia wpły
wu znacznego ugięcia się światła, j a k ie 
go obawiaćby się można, potrzebaby 
zwierciadeł o olbrzymiej powierzchni. 
Zauważmy istotnie, że s tosunek  długości 
najzw yklejszych fal Hertza do długości 
fal świetlnych w środku widma wynosi 
mniej więcej miliard: spostrzeżemy n a 
tychm iast, że dla uniknięcia uginania, 
przeważającego na powierzchniach odbi
ja jących  o niewielkiej powierzchni, trze- 
baby nadać tym  powierzchniom olbrzy
mie rozmiary. W  istocie doświadczenia 
ze skupianiem i z k ierunkiem  fal zostały 
znakomicie przeprowadzone przez Hertza, 
a zwłaszcza przez Righiego, ale nie na 
falach używanych do celów prak tycz
nych, które jedyn ie  m ają duże znacze
nie, lecz na małych falach labora tory j
nych, k tórych  długość sprowadzono do 
kilku milimetrów. Inaczej mówiąc, owi 
uczeni musieli s tarać  się zastosować, 
o ile to było możebnem, do zwykłych 
warunków, w jak ich  obserw ujem y fale 
świetlne; w ten  sposób usprawiedliwili 
raz jeszcze wiarę w identyczność isto ty  
obu zjawisk; nie rozwiązali przemysłowo 
zagadnienia kierowania falami.

W szystkie napraw dę praktyczne b a d a 
nia Blondela, Marconiego, Belliniego i To- 
siego oparte są na zjaw iskach interfe- 
rencyi, oddawna znanych z dziedziny 
światła, lecz k tóre  w tejże dziedzinie 
doprowadziły jedynie  do zastosowań la
boratoryjnych. Tego rodzaju je s t  np. fo
tografia barw na L ippm anna, lub o trzy 
manie widm dyfrakcyjnych. Właśnie te- 
orya siatek posłużyła Blondelowi do stw o
rzenia pojęcia pól in terferujących, które 
dało początek k ierunkow em u telegrafowi 
bez drutu . Nie j e s t  rzeczą zbyteczną 
zwrócić uw agę na ten nowy przykład 
badań pozornie czysto teoretycznych, do
prowadzających do zastosowania o dużej
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wartości ekonomicznej w dziedzinie uw a
żanej za bardzo odległą.

Spróbujemy wyłożyć zasadę pól inter- 
ferujących. W eźm y dwa jednakowe drą
gi, odlegle jeden  od drugiego o połowę 
długości wspólnej fali i wprowadźmy je  
w drganie, opóźniając jeden  z nich o pół 
okresu w stosunku do drugiego. W płasz
czyźnie, zawierającej te dwa drągi, drga
nia każdego z nich będą się dodawały 
i drganie w pewnym danym  punkcie bę
dzie dwa razy większe od drgania, jakie 
by wydał d rąg  pojedynczy. Przeciwnie 
w płaszczyźnie prostopadłej obie fale 
przybywające jednocześnie do punktu  M, 
wyszły jednocześnie z obu drągów; po
nieważ drganie  jednego z nich je s t  spó
źnione w s tosunku do drugiego o pół 
okresu, opóźnienie to zachodzi i w M. 
Inaczej mówiąc, oba drgania  punktu M 
są równe i przeciwnych znaków i punkt 
nie drga. Energia  otrzymana w tym 
punkcie równa się zeru. Łatwo w yka
zać, że energia  wysyłana w jakim kol
wiek k ierunku ukośnym  je s t  proporcyo- 
nalna dostawie ką ta  tego k ierunku z k ie 
runk iem  płaszczyzny drągów. Energia  
ta  j e s t  zatem  największa w danej p łasz
czyźnie, a rów na się zeru w płaszczyźnie 
do niej prostopadłej.

Jeżeli można obracać płaszczyznę d rą 
gów, zmieni się jednocześnie k ierunek 
płaszczyzny o największej energii; będzie 
można j ą  skierować w k ierunku określo
nej s tacyi odbierającej; będzie można ró
wnież telegrafować w ten  sposób, żeby 
nie w yw ierać wpływu na stacyę leżącą 
w k ierunku określonym: w ystarczy um ie 
ścić prostopadle do tego k ierunku  płasz
czyznę drągów.

Przypuśćm y, że idzie nie o stacyę wy 
syłającą, lecz o stacyę odbierającą. P rą 
dy otrzymane w obu drągach dodają się 
w detektorze jeden  nad drugim, gdyśmy 
dali jednem u z nich opóźnienie połowy 
fazy w stosunku do drugiego. W tych 
w arunkach  znajdujem y zmianę w wyżej 
w skazanych  własnościach; jeżeli p łasz
czyzna drągów je s t  płaszczyzną k ie run 
ku fal padających , energia otrzym ana 
będzie największa; jeżeli płaszczyzna je s t  
prostopadła do tego kierunku, energia

będzie się równała zeru; gdy ką t  obu 
kierunków się zmienia, otrzymana ener
gia zmienia się jednocześnie podług p ra 
wa dostaw.

Z chwilą więc, gdy będzie można roz
porządzać płaszczyzną ruchomych d rą 
gów, można będzie oznaczyć, obracając 
ją, czy to kierunek, w którym  się o trzy
muje najw iększą energię, mianowicie 
k ierunek stacyi wysyłającej, czy też kie
runek o energii równej zeru, k tóry  jes t  
do tam tego prostopadły, czy wreszcie 
dwa kierunki o równej pobudliwości, któ
rych  przecięcie przechodzi przez stacyę 
wysyłającą. Taka je s t  mniej więcej myśl 
wypowiedziana poraź pierwszy, zdaje się, 
przed dziesięciu laty, przez profesora 
Blondela.

Jeżeli do poprzedniej grupy, tworzącej 
system at kierowany, dodamy drąg  pro
sty, taki sam, jak  oba składowe drągi 
i wzbudzimy go w odpowiedni sposób !), 
dojdziemy do zniesienia całej energii 
promieniowanej w jednym  z kierunków 
najwyższej intensywności i do zdwoje
nia energii promieniowanej w kierunku 
przeciwnym; dyagram  energii promienio
wanej przybiera wtedy ksz ta łt  linii ser
cowej (kardyoidy). Doszło się więc, j e 
żeli już  nie do kierowania energią w j e 
dnym jedynym  kierunku, to przynajmniej 
do otrzym ania znacznego maximum w ści
śle określonym kierunku i do znacznego 
zmniejszenia emisyi w innych k ie run 
kach.

Pozostaje więc jedynie  do rozstrzy
gnięcia możność zmiany tego k ierunku 
o energii największej. To właśnie przez 
dłuższy czas wstrzymywało badaczów. 
Trudność polega na tem, że sys tem  je s t  
dla stacyj o wielkiej wydajności nadzw y
czaj rozwinięty: jednoczesne obracanie 
dw u drągów, o wysokości 50 metrów, 
odległych zaś jeden od drugiego o 110 
metrów (w ten sposób je s t  np. utworzo
na s tacya w Boulogne-sur-Mer), w p rak 
tyce byłoby niewykonalnem; rozwiązuje 
się tę sprawę, używając dwu jednako-

!) Z opóźnieniem  jednej czw artej fali w  sto 
sunku do jednego  z dw u drągów .
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w ych systemów o k ierunkach  wzajemnie 
prostopadłych zam iast jednego  system u. 
Wzbudzając jednocześnie oba te  sys te 
my z rożnem natężeniem, o trzym ujem y 
pole wypadkowe tego samego k sz ta łtu  
co połe wywołane przez jeden  system, 
lecz którego k ierunek  je s t  pośredni po 
między k ierunkam i obu system ów i opi
suje całą płaszczyznę, gdy  się zmienia 
s tosunek natężeń od jednej nieskończo
ności do drugiej. Dla p rak tycznego urze
czywistnienia tej zmienności w n a tę ż e 
niu, Bellini i Tosi obmyślili bardzo pro
s ty  przyrząd, k tóry  nazwali radyogonio- 
metrem. Polega głównie na dw u cew 
kach wzajemnie prostopadłych o g r u 
bym drucie, o k ierunku  takim  samym , 
jak  dwa system y promieniujące i p o łą 
czone odpowiednio z każdym z nich; w e
wnątrz tych cewek może się poruszać 
cewka o cienkim drucie z igłą w skazu 
jąc ą  i z przyrządem  m anipulacyjnym . 
Przez ową właśnie w ew nętrzną  cewkę 
przepuszcza się oscylacyjne wyładowanie 
kondensatora, lub łulc śpiew ający. Indu 
kuje ona w tedy  w obu cewkach sta łych  
p rądy  oscylacyjne, k tóre tam te  przesy
łają  drągom. Stosunek natężenia  tych 
prądów i zatem  również i k ierunek  n a 
tężeń, wyprom ieniowanych przez oba sy 
stem y, zależy od położenia cewki indu
kującej w ten sposób, że pole wypadko
we ma właśnie k ierunek  owej cewki. 
Ażeby pole opisało całą płaszczyznę, 
w ysta rczy  zatem  obrócić cewkę z c ien
kiego dru tu  o 360°. Zagadnienie zostaje 
w ten  sposób bardzo prosto rozwiązane-

Taka je s t  uproszczona o ile się tylko 
dało teorya system ów  kierow anych  i ra- 
dyogoniom etru  Belliniego i Tosiego.

R ezulta ty  w  ten  sposób o trzym ane są 
godne uwagi.

Po doświadczeniach przygotowawczych 
przeprowadzonych przed dwom a laty 
przez wynalazców między małą s tacyą  
urządzoną w Dieppe i dw iem a zwykłemi 
stacyam i, polożonemi jed n a  w Havre, 
a d ruga  w Honfleur, adm in is tracya  poczt 
i telegrafów urządziła tego rodza ju  s ta 
cyę w Boulogne-sur-Mer. Coprawda nie 
urzeczywistniono ściśle w szystk ich  wa
runków  teore tycznych , gdyż byłoby to

wymagało zbyt wiele zachodu. Drągi 
utworzone przez zasłony pochylone w kie
ru n k u  odwrotnym m ają 48 metrów w y 
sokości i są odlegle u wierzchołka jeden 
od drugiego o 80 metrów, a u podstawy 
o 127 metrów. Ponieważ długość ich za
sadniczej fali je s t  zaduża, 900 metrów, 
wzbudzono trzecią falę harm onijną w ta 
ki sposób, ażeby zmniejszyć tę długość 
do 300 metrów i umieścić grzbiety  p rą 
du, które mają najsilniejsze promienio
wanie i k tóre są u  podstaw y zasłonyr, 
w odległości 127 metrów, mniej więcej 
w połowie długości fali. Zamiast połą
czyć jak  zazwyczaj każdy z tych  d rą
gów z ziemią, połączono je  ze sobą bez
pośrednio; czas, zużyty przez falę w zbu
dzającą na przejście przez d ru t  łączący, 
daje w ten sposób przesunięcie połowy 
okresu, jakiego wym aga teorya i jedno
cześnie unika się s tra t  energii pochodzą
cych z oporu ziemi, k tó ry  trzeba  brać 
pod uwagę.

Przeprowadzono naprzód badania ze 
s tacyi pomocniczej, założonej na kolum
nie „Wielkiej Arm ii“, w odległości trzech 
kilometrów od stacyi głównej, następnie 
ze s tacyi w Polkestone, i z Algieru i z 
Saintes Maries de la Mer, pod Marsylią. 
Stwierdzono w ten sposób, że promienio
wane energie są mniej więcej rozłożone 
podług p raw a teoretycznego i że zresztą 
odstępstwo od teoryi daje się w ytłum a
czyć specyalnemi warunkami, w jakich 
się stacye znajdują, Doniosłość bardzo 
wzrosła, jak  to przewidywano, w s tosun
ku mniej więcej 1 do 2; stwierdzono 
również, w codziennej p rak tyce, że mo
żna było w ysyłać energię do stacyj bar
dzo oddalonych, nie wzbudzając innych 
stacyj, znacznie bliższych, lecz położo
nych  w różnych azymutach. Te wyniki 
zapewniają, jeżeli już  nie zupełne zacho
wanie tajem nicy depesz, to w każdym 
razie ułatw ienia  co do powiększania ilo
ści stacyj.

Skądinąd, a je s t  to podług nas najcie
kawsze, czyniono również doświadczenia 
na s ta tkach  francuskich, zmierzających 
do brzegów Ameryki.

W roku 1909 s ta tek  morski Ogólnego 
Tow arzystw a Transatlantyckiego, Luizya-
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na, został zaopatrzony w hertzowski 
kompas poziomowy dwu wynalazców wło
skich. Przyrząd ten składa się z radyo- 
goniometru odbierającego i z dwu sys te 
mów kierowanych, o ograniczonych roz
miarach, podobnych do tych, k tóre zo
sta ły  zaprowadzone na stacyi w Boulo- 
gne. Zbliżając się do brzegów Ameryki, 
oznaczono położenie sąsiednich stacyj te 
legrafu bez drutu, a jednocześnie ofice
rowie na s ta tk u  oznaczali dokładne po
łożenie s ta tku . Dla wyznaczenia położe
nia stacyi przywoływano jednę  ze stacyj 
wybrzeża i poruszając  rączką radyogo- 
niometru, oznaczano oba kierunki k rań 
cowe, w których  przestawano słyszeć 
depesze s tacyi lądowej. Ich przecięcie 
dawało położenie stacyi. Zrobione po
miary doprowadziły do pomyłek m nie j
szych od jednego stopnia, a zatem otrzy
m ana dokładność była  tego samego rzę
du, co dokładność pomiarów astronomicz
nych, robionych zapomocą sekstan tu . 
Lepszego rezu lta tu  nie można się było 
spodziewać. Od tej pory wprowadzono 
ten  sam system  na s ta tk u  „Provence“, 
k tó ry  go używa bez pomocy specyalisty: 
do tej samej ścisłości doszli oficerowie 
sta tku. To też Towarzystwo T ransa t lan 
tyckie postanowiło zaopatrzyć w ów kom
pas wszystkie swoje statki: instałacye 
już  są w toku.

W arto się dłużej zastanowić nad tem 
nowem zastosowaniem telegrafu  bez d ru 
tu, gdyż posiada ono wielkie znaczenie.

Można rzeczywiście uważać za rozwią
zane, przynajmniej dla dużych statków, 
zadanie tak  trudne  przybijania do lądu 
w czasie mgły. Je s t  to rzeczywiście b a r
dzo szczęśliwa okoliczność, że przesyła
nia hertzowskie są specyalnie łatwe pod
czas niepogody, gdyż wtedy niema p ra 
wie wcale zaburzeń elektrycznych w a t 
mosferze.

Doszliśmy zatem do posiadania , la ta r-  
n i“ hertzowskiej, k tó ra  może służyć j a 
ko la tarn ia  świetlna i k tóra pod pewne- 
mi względam i j ą  przewyższy. Przede- 
wszystkiem, doniosłość je j  je s t  większa: 
z przyrządam i s ta tku  Provence dochodzi 
już do czterdziestu mil, gdy tymczasem 
latarnie  optyczne w skutek  krzywizny

ziemi nie mogą zazwyczaj być widziane 
z większej odległości. W dodatku „la
tarnia" hertzowska może się porozumie
wać ze s ta tk iem  i w ten  sposób udzielać 
mu wiadomości bez żadnej dwuznaczno
ści. Nawet, jeśli  je s t  sama zaopatrzona 
w system  kierowany, może dostarczyć 
statkowi wiadomości o jego własnem po
łożeniu i dostarczyć mu w ten  sposób 
cennej wskazówki. Czyż nie je s t  to da
leko lepsze rozwiązanie od tego, jakie  
dawały dotychczas wszystkie sygnały 
używane podczas mgły: eksplozye, dzwo
ny powietrzne, lub podwodne, gwizdki 
i syreny, k tórych doniosłość tak  zmien
na nie przechodzi nigdy kilku mil? Przy- 
tem tego rodzaju sygnały, jeżeli ostrze
gają s ta tek  przed wielkiemi niebezpie
czeństwami i prowadzą go na ślepo, nie 
mogą mu nigdy oznaczyć dokładnie po
łożenia, jak ie  zajmuje.

Czy zatem nadeszła ostatnia godzina 
dla wszystkich systemów optycznych 
i akustycznych, tak  długo i tak  drobia
zgowo badanych i w wielu razach tak  
bardzo odpowiednich? Bynajmniej. Do 
środków dawnych przybywa nowy, m a
jący  właściwości specyalne i naprawdę 
zasługujące na uwagę, lecz nie zawsze 
mogący zastąpić system y istniejące.

Jeżeli fale hertzowskie nie boją się 
mgły, padają natom iast ofiarą częstych 
zaburzeń pola elektrycznego atmosfery. 
Podczas burzy poważne zaburzenia prze
szkadzają, a nawet niekiedy uniemożli
wiają działanie stacyj teicgrafu bez d ru 
tu. W podobnych zdarzeniach latarnia  
optyczna ma bezwarunkowo pierwszeń
stwo. To nie wszystko: trzeba pomyśleć 
o wielkiej ilości ogni na wybrzeżach; nie 
możnaby założyć odpowiedniej ilości s ta 
cyj telegrafu bez d ru tu  w stanie obec
nym. Gdyż, pomimo swych zalet, system 
Belliniego i Tosiego nie daje absolutne
go k ierunku fal i wpływy wzajemne s ta 
cyj nie są całkowicie unicestwione. Czyż 
możnaby mieć na wybrzeżach Francyi 
pięćset do sześciuset la ta rń  hertzow- 
skich, tak  ja k  obecnie co noc świeci pięć
set do sześciuset świateł? I zresztą obok 
dużych sta tków, na k tórych można in
stalować niewygodne system y kompasu
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hertzowskiego, istnieje cała flota małych 
statków, łodzi rybackich, jach tów , tych 
wszystkich, k tó rym  b rak  zarówno m iej
sca, jak  pieniędzy i ludzi do obsłużenia 
kompasu hertzowskiego. Te będą zawsze 
potrzebowały wskazówek, dających się 
poznać bez przyrządów, łub z pomocą 
przyrządów elem entarnych: la tarn ie  op ty 
czne będą im oddawały te same usługi, 
co i poprzednio.

Co do świetlnych i wszelkich a k u s ty 
cznych sygnałów ich rola również nie 
je s t  skończona, „latarnia" hertzow ska nie 
w kracza naw et w ich prawa. Oddają 
one nieocenione usługi, ostrzegając o gro- 
żącem niebezpieczeństwie i prowadząc 
przez najeżone trudnościam i przesmyki.

W obecnym stanie  rzeczy system  her- 
tzowski znajdzie przedewszystkiem  zasto
sowanie w wielkiem wylądowywaniu, 
gdzie będzie spółzawodniczył stosownie 
do okoliczności ze starszym  od siebie sy 
stem em  optycznym. Można się jed n a k  
spodziewać nowych ulepszeń, jeżeli nie 
w dokładności pomiarów, to przynajmniej 
w koncentracyi promieniowania: tam  je s t  
właśnie przyszłość. Niestety, z tego p u n k 
tu  widzenia nie wydaje się, aby można 
było bardziej udoskonalić system  Belli- 
niego i Tosiego. W każdym  razie m am y 
prawo nazwać ten w ynalazek wielkim.

(Tłum. H. G.).

i\l<adernia Umiejętności.
III. W yd zia ł  m a te m a ty c zn o -p rz y r o d n ic zy .

Posiedzenie dnia i maja 1 9 1 1  r.

P rzew odn iczący : czł. E . G odiew ski.

Przewodniczący zawiadamia Wydział o nie
powetowanej, bolesnej stracie, którą A kade
mia Umiejętności poniosła przez zgon ś. p. 
Władysława Gosiewskiego, członka korespon
denta od roku 189L-go, zgasłego w Woło
minie pod Warszawą w nocy z 15-go na 
16-ty kwietnia roku  bieżącego.

Ozł. Hugo Zapałowicz przesyła rozprawę 
własną p. t.: „Krytyczny Przegląd roślinno
ści Galicyi“. Część XX.

P. Z. opisał gatunki rodzaju Yaccaria 
Saponaria, Cucubalus, Yiscaria i Silene. No- 
wemi gatunkami są: Silene lituanic:i, S. Ber- 
daui, S. subleopoliensis i S. Jundzilli.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
pp. K. Adwentowskiego i E. Drozdowskie
go p. t.: „Krzemometan w temperaturach 
niskich".

Pp. A. i D. otrzymywali krzemometan 
według obudwu podanych w literaturze me
tod. Czysty gaz można otrzymać jedynie 
przez zestalenie i następną destylacyę frak- 
cyonowaną, gazu ciekłego. Po destylacyi 
gazu wytworzonego zapomocą metody Mois- 
sana i Smilesa, pp. A. i D., obok frakcyj 
gazowych, otrzymali frakeye ciekłe, które 
nie stanowią jednorodnego ciała lecz praw
dopodobnie mieszaninę kilku krzemowodo
rów ciekłych. Wykonali nad czystym ga
zem szereg oznaczeń i znaleźli co nastę
puje:

ciężar 1 litra SiH4 wynosi 1,4538 g 
tem peratura wrzenia „ ■— 116° O
tem peratura krytyczna „ — 3,5°C
ciśnienie krytyczne „ 47,8 Atm;

tem peratura zestalenia leży w pobliżu tem 
peratury  wrzenia powietrza ciekłego (oko
ło — 190° C).

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę 
prof. Karola Malsburga p. t.: „Wiadomość
0 nowych formach małego Tura dyluwial- 
nego Bos (urus) minutus glacialis, n. spec.“.

Prof. M. podaje wyniki badań kraniologi- 
cznych nad trzema dotychczas nieoznaczo- 
nemi fragmentami czaszkowemi, znajdujące- 
mi się w Muzeum przyrodniczem w B ru 
kseli, które pochodzą z epoki dyluwialnej.— 
Przedstawiają one trzy różne typy  kranio- 
logiczne: czaszka względnie największa — 
Rutimeyerowski typ trochoceros; średnia— 
typ primigenius, będący niejako miniaturą 
czaszki „wielkiego" Tura pierwotnego (Bos 
primigenius, Boj.); wreszcie trzecia — typ 
braehyceros, gdyż co do swego pokroju
1 rozmiarów zbliża się nadzwyczajnie do tak  
z w. czaszki krzeszowickiej, oznaczonej w ro
ku  1898 przez prof. Adametza jako Bos 
(brachyceros) europaeus.— Wszystkie czasz
ki powyższe odznaczają się niezwykle małe- 
mi rozmiarami (domniemana ich długość wy
nosiła tylko 440, 430 i 410 mm), a także 
pewnemi znamionami degeneracyjnemi, mi
mo, że (jak to stwierdzone zostało przez 
znanego geologa i paleontologa belgijskiego, 
dyrektora hon. powyższego Muzeum, ś. p. E. 
Dupont.a) są one współczesne „wielkiemu14 
Turowi pierwotnemu (Bos primigenius, Boj.) 
z wczesnych (lodowcowych) okresów czwar
torzędu. P. M. zwraca jeszcze uwagę na 
dwie inne czaszki Turowców dyluwialnych, 
znajdujących się w zbiorach przyrodniczych
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w Sztutgardzie i opisanych przez d-ra M. 
Hilzheimera; na podstawie powyższego ma- 
teryału paleontologicznego twierdzi, 1) że 
obok Tura „wielkiego" istniały jeszcze współ
cześnie z nim w epoce dyluwialnej inne, 
zmarniałe niejako, małe formy Turów, które 
powstały w Europie północnej w czasach 
zapewne międzylodowcowych, skutkiem przy
stosowania się owej pierwszej formy pier
wotnej do niepomyślnych ówczesnych wa
runków bytowania; 2) że mamy tu  do czy
nienia z szeregiem form pokrewnych, nale
żących do tego samego gatunku  polimorfi- 
cznego, dla którego proponuje zbiorową na
zwę zoologiczną: małego Tura lodowcowego, 
Bos (urus) minutus glacialis; 8) że powyż
sza forma małego, dzikiego bydła lodowco
wego służyła prawdopodobnie za punkt wyj
ścia do udomowienia dziś istniejących od
mian szczepowych bydła europejskiego.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. J .  Wołoszyńskiej p. t.: „Zmienność i spis 
gljnów planktonowy cli stawów polskich". 
Część I.

P. W. opracowała materyał z 40 stawów, 
mianowicie ze stawów dorzecza Wereszycy, 
dorzecza Szkła z „Oknami“ koło Szkła, do
rzecza Bugu (Pełtwi), Złotej lipy, następnie 
ze stawu w Bukaczowcacli nad Dniestrem 
i z trzech stawków pasma Czarnohorskiego. 
W spisie glonów widzimy liczne gatunki 
planktonowe, pierwszy raz u nas cytowane, 
np. A ttheya Zachariasi, Rhizosolenia longi- 
seta i eriensis, Stephanodiscus Hantzschii 
i Zachariasi i wiele innych. Prócz tego 
p. W. podaje nowe odmiany: Actinastrum 
Hantzschii Lagerh. v. subtile, Synedra flu- 
viatilis Lemm. v. czerlanensis i Lagerheimia 
urmaniensis. Osobny rozdział jest poświę
cony zmienności następujących glonów: Ce- 
ratium hirundinella, Asterionella gracillima, 
Diatoma elongatum, A ttheya Zachariasi i po 
części Rhizosolenia eriensis.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. EJ. Lilienfeldówny p. t.: „Przyczynki do 
znajomości Haplomitrium Hookeri N. v. E “.

Haplomitrium Hookeri zostało znalezione 
poraź pierwszy na ziemiach polskich w K ar
patach pokuckich, nad jeziorkiem Turkul- 
skiem, w towarzystwie w znacznej części 
nowem. Materyał dał podstawę do następu
jących przyczynków do znajomości tej ro
śliny: Typowo boczne ustawienie archego- 
niów, które obejmuje łodyżkę w całej p ra 
wie długości, sięgając do części najniższej. 
Zgodność w rozmieszczeniu archegoniów 
i anterydiów. Kłącza, które biologicznie 
odpowiadają korzeniem gniazdowym storczy
ków lub paproci, gromadzącym humus, łą
czą się morfologicznie szeregiem form przej
ściowych z pędami zielonemi. Brak światła 
wywołał w nich częściowy lub zupełny za

nik liści. Na szczycie są bardzo bujnie roz
winięte gruczoły maczugowate, które są t u 
taj tak skupione, że tworzą pseudoparen* 
chymatyczny organ analogiczny, a może na
wet i homologiczny, z czapeczką korzenio
wą rodnio wcó w wyższych. W komórkach 
kłączy rozwija się zwykle bogata flora grzy
bów i glonów, któro po części pasorzytują, 
po części współżyją z rośliną. Z pasorzytów 
Pythium Haplomitrii zostało dokładniej opi
sane. Naogól w Haplomitrium występuje 
zjawisko grzyboży wnośoi, które inaczej obja
wia się niż u innych wątrobowców, nawet 
inaczej niż u  IV.orckii, żyjącej w ścisłym 
związku z Haplomitrium, zgadza się zaś 
w swoich objawach z grzybożywnością, wy
stępującą u blisko spokrewnionego, jawau- 
skiego Całobryum. Cechującym objawem 
grzyboży wnośoi, występującej u Haplomi
trium oraz Całobryum, jest występowanie 
grudek, jednej łub licznych, w poszczegól
nych komórkach; wykazują one obecność 
materyj białkowatych, jakoteż celulozy w 
warstwach powierzchownych. Sporogonia 
otwierają się szparą podłużną.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. E. Malinowskiego p. t  : „Przyczynek do 
biologii i ekologii porostów naskalnych (epi- 
litycznych)“.

Ubiegłego lata p. M. udał się w Tatry, 
aby zbadać, o ile prawa rozwoju formacyj 
roślinnych, sformułowane przez Warminga, 
stosują się do formacyi porostów naskalnych 
(epilitycznycb). Teren, który zbadał, obej
muje skały Żółtej Turni, Kościelca Małego, 
Hali Gąsienicowej oraz Giewontu. Na świe
żo obnażonej skale ilość gatunków jest nie
znaczna, z biegiem czasu wzrasta; po doj
ściu do masimum zaczyna się zmniejszać. 
Pod tym względem rozwój formacyi poros
tów można porównać do rozwoju formacyj 
roślin wyższych. Zmniejszanie się ilości ga
tunków po dojściu formacyi do pewnego 
stadyum rozwojowego można wytłumaczyć 
uwagą, że pod wpływem ciasnoty jedne ga
tunki zaczynają wypierać inne. P. M. zaj
mował się więc zapytaniem, w jaki sposob 
gatunki wypierają się nawzajem. Pośrednio 
tą  sprawą zajmował się i Bitter. Badał on 
zachowanie się porostów podczas zetknięcia 
się ich brzegów i doszedł do wniosku, że 
porosty, spotkawszy się, już się dalej po 
skale nie posuwają. Pomiędzy spotykającemi 
się osobnikami powstaje zwykle ciemna linia 
graniczna. Tylko nieliczne gatunki mają 
zdolność wkraczania na inne, pokrywania 
ich i zabijania zapomocą enzymów. Ponie
waż drugi przypadek zachodzi rzadko śród 
porostów naskalnych, zasadzając się przeto 
na pracy Bittera, należałoby sądzić, że 
w większości przypadków walki pomiędzy 
porostami niema. P, M. doszedł do odmień
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riych poglądów na tę sprawę. U porostów, 
które wytwarzają ciemną linię graniczną, 
pólka, leżące w pobliżu tej linii, rozrastają 
się znacznie silniej od pozostałych. Rosną 
na grubość i na szerokość, jakgdyby chcia
ły przerosnąć i zalać sąsiada. Szczeliny mię
dzy niemi stają się stosunkowo coraz węż
sze. Podczas deszczów pólka te nasiąkają 
wodą i rozszerzają się, wtedy uciskają się 
wzajemnie i rozluźniają. Podczas deszczu 
można nieraz widzieć skorupki porostów na 
skałach powydymane w miejscach, gdzie 
biegnie linia graniczna. Rozluźnienie pólek 
bywa tak  znaczne, że wiatr wydmuchuje je 
z miejsca. W tedy pozostała część skorupki 
poczyna regenerować część wydmuchniętą. 
Porost, k tóry  szybcej regeneruje utraconą 
część, z czasem oczywiście zwycięża, t. j. 
zajmuje cały teren niegdyś pokry ty  przez 
zwyciężony. Zwycięscami są też te poro
sty, k tórych skorupka trudniej się rozluźnia. 
Młode pólka naskutek nasiąkania wodą roz
szerzają się i zamykają otaczające je ze 
wszystkich stron szczeliny. W miarę s ta 
rzenia się plechy pólka rozrastają się, stają 
się większe aniżeli w młodości. Gdy takie 
pólka nasiąkają wodą, nie tylko zamykają 
szczeliny, ale uciskają się wzajemnie. Po
nieważ niewszystkie pólka rozrastają się je 
dnakowo i niezawsze małe pólka są otoczo
ne węższemi szczelinami, zatem, gdy te 
wszystkie pólka nasiąkną wodą, niewszyst
kie będą uciskane z jednakową mocą; nie
które zaś będą z jednej strony bardziej ucis
kane aniżeli z drugiej. Innemi słowy, w ró
żnych miejscach plechy będzie różne napię
cie.— To jest przyczyną rozluźniania się łącz
ności pólek z podłożem, która z czasem cał
kowicie zostaje zerwana. Pólka odpadają od 
podłoża. Poznanie sposobu rozluźniania się 
plechy łącznie ze zjawiskiem regeneracyi ple
chy pozwala zrozumieć mechanizm walki 
porostów. P. M. badał też sposób powsta
wania pólek i doszedł do wniosku, że two
rzenie się pólek porostów naskalnych jest 
przystosowaniem, ehroniącem plechy od spę
kań. Pólka te powstają nie naskutek spęka
nia jednolitej początkowo plechy, lecz zja
wiają się wcześnie w kształcie maleńkich 
pagórków na podłożu nitek przodujących 
lub na podłożu ścielącej się po skale dolnej 
warstwy plechy.

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę p. 
Ad. Krasuckiego p. t.: „Badania nad una-
tomią i histologią Heteropodów;<.

P. K. zajmuje się anatomią i histologią 
organów u Pterotrachea; uwzględnia miano
wicie pokrycie ciała, przewód pokarmowy, 
organy oddechowe, nerkę, system krwiono
śny i organy płciowe męskie i żeńskie wraz 
z organami kopulacyjnemi. P. K. uzupełnia 
wiadomości o histologicznej s truk tu rze  ciała,

opisując skórę na ryjku, budowę histologi
czną przysawki, w której znajduje nowy 
ganglion dotychczas nieopisany, dalej zaj
muje -się rozmieszczeniem gruczołów skór
nych na ciele, polemizuje z Panethem i Edin- 
gerem co do interpretacyi wyrostków i wy
niosłości brodawkowatycb na powierzchni 
ciała. W przewodzie pokarmowym opisuje 
rozmieszczenie gruczołów i ich budowę; za 
żołądek nie uważa rozszerzenia znajdującego 
się w okolicy nogi lecz nieznaczną partyę 
leżącą przed workiem trzewiowym; podaje 
dokładnie liczbę i miejsce ujścia przewodów 
wątrobowych. W skrzelu poraź pierwszy 
opisuje gruczoły i elementy rozgałęzione, 
k tóre według niego należy prawdopodobnie 
uważać za mięśniowe. Z systemu krwiono
śnego uwzględnia głównie aparat sercowy. 
Opis nerki, podany przez p. K., różni się 
od opisu dawniejszych badaozów, na nerce 
opisuje nieznane dotychczas organy krwio
twórcze. Przy nasieniowodzie nie znajduje 
specyalnego gruczołu prostatycznego, opisa
nego przez Gegenbaura; w końcu podaje 
histologiczną budowę organu kopulacyjnego 
i aparatu  płciowego żeńskiego, o którym 
znajduje się tylko krótka wzmianka u Leue- 
karta.

Kalendarzyk astronom iczny na czerwiec r .  b.

Merkury pozostaje niewidoczny.
Wenus świeci na półn. - zachodzie, jako 

świetna gwiazda wieczorna; ruch jej pomię
dzy gwiazdami bardzo łatwo jest spostrzedz. 
P laneta wciąż jeszcze oddala się .pozornie 
od słońca, ale skutkiem jednoczesnego zni
żania się na kuli niebieskiej, coraz krócej 
wieczorem widać ją nad poziomem. Zachodzi 
na początku miesiąca o g. l l £ ,  ' w końcu 
o g. 103/ 4 wiecz. Średnica planety powię
ksza się (od 27" do 22"), oświetlona część 
tarczy zmniejsza się; blask Wenus zwolna 
się jeszcze powiększa.

Mars wschodzi o g. H  po półn. na po
czątku i o godz. 121/,  po półn. w końcu 
miesiąca i po wzejściu widoczny jest na 
wschodzie jako jasno czerwona gwiazda pod 
czworobokiem Pegaza. Porusza się pomię
dzy gwiazdami szybko na wschód. Średnica 
tarczy wzrasta od 7" do 8".

Jowisz o zmroku świeci niewysoko na po
łudnie, mniej więcej na połowie drogi po
między kłosem w Pannie i a Wag. P oru
sza się jeszcze ruchem wstecznym, ale co
raz wolniej, i w końcu miesiąca prawie że 
staje. Ogromna, poprzecinana czerwonawe- 
ini smugami tarcza i cztery jasne, ruchliwe
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księżyce, czynią tę planetę jednym z naj
bardziej interesujących objektów na niebie 
dla posiadaczy najmniejszych choćby lunet. 
Po zajściu Wenus Jowisz jest najświetniej
szą gwiazdą na widnokręgu.

Saturn ukazuje się rano na krótko przed 
jasnym świtem. Do dostrzeżeń jest jeszcze 
niedostępny.

Początek lata astronomicznego, czyli mo
ment najwyższego stanowiska słońca na ek- 
liptyce przypada 22-go o 3-ej po południu. 
Pełnia 11-go o 11-ej wiecz.

T. B.

Wiadomości bieżące.

Tow arzystw o Naukowe warszawskie.
Na posiedzeniu Komisyi antropologicznej 
przy Wydziale Il-im Towarzystwa Nauko
wego warszawskiego, odbytem w dniu 13-m 
z. m., odczytana została rozprawa p. Stefana 
Sterlinga p. t. „Wskazówki do badań nad 
dziedzicznością cech psychicznych", mająca 
wejść do „Instrukcyi do badań antropolo
gicznych i etnograficznych11, opracowywanej 
w łonie Komisyi. Następnie przewodniczący 
p. E . Majewski zakomunikował o rozpoczę
ciu układania skorowidza analitycznego do 
treści 19-tu tomów „Wisły11. Praca ta po
wierzona została p. Stefanowi Ehrenkreu- 
tzowi.

O D E Z W A .

Dnia 29 stycznia 1911 roku zmarł w War
szawie geograf polski— Wacław Nałkowski. 
Zmarł, niedoceniony przez własne społeczeń
stwo, w walce o chleb powszedni. Był on 
odzwierciedleniem wielkich pojęć i reform 
w nauce o ziemi, jakie wnieśli tej miary ba
dacze, co Humboldt i Ritter, a potem mistrz 
Nałkowskiego, Richthoffen.

„Jak gmach powstaje z luźnych cegieł 
wtedy, gdy zostaną one spojone jakimś ce 
mentem według pewnej idei architekta, tak 
i książka naukowa lub pedagogiczna po
wstaje przez powiązanie faktów cementem 
przyczynowości; poszczególne fakty winny 
być tu taj nie celem, lecz środkiem—służyć 
tylko jako ilustracye lub dowody pewnych 
ogólnych praw naukowych14.

Słowa te czytamy w przedmowie do pier
wszego wydania „Zarysu geografii rozumo
wej1' Wacława Nałkowskiego. Charaktery
zują one najlepiej pogląd Nałkowskiego na 
naukę o ziemi.

W naturze nic nie dzieje się samorzutnie. 
Każde zjawisko, czy to w świecie martwym, 
czy żyjącym, czy wreszcie w społeczeństwie

ludzkiem, ma swą gonezę w innem. Życie 
na tu ry— to jedno wielkie koło przemian, je
den łańcuch zamknięty, którego ogniwa 
tworzą poszczególne zjawiska przyrody.

Pod tym znakiem rozwiną! się wspaniały 
gmach geografii współczesnej. Dziwnym tra 
fem losu, badacz, wyznający takie idee, dą- 
żący przez cale życie do zasiania ich na 
gruncie rodzimym, spotkał tu  warunki naj- 
nieprzyjaźniejsze. Niepodobna mu było ilu
strować głoszonych przez siebie zjawisk 
w kraju, gdyż kraj ten niestety zbyt mało 
znamy a pownych jego obszarów nie tknęła 
ręka badacza.

Zapatrzeni w minione dnie chwały, w ocze
kiwaniu lepszego ju tra , zapomnieliśmy o obo
wiązkach względem żywiącej nas ziemi. Po
zostaliśmy w tyle narodów, kształcąc siebie 
zbyt jednostronnie. Zapomnieliśmy, że pra
wdziwe przyTwiązanie do kraju nie polega 
w^yłącznie na znajomości jego dziejów, lecz 
także na dokładnem poznaniu ziomi, z k tó 
rą złączyły się od szeregu wieków nasze 
losy narodowo. A przecież ta natura, co 
żyje dokoła nas, wywiera wpływ olbrzymi 
na nasze życie fizyczne i duchowe, naszę 
twórczość, wytwarzając pewien typ rasowy 
Polaka. Tylko wniknięcie w jej życie, po
znanie jej oddziaływania na nas pozwoli zro
zumieć te dziwne na pozór, a tajemne nici, 
które tak  silnie wiążą nas z polskiemi gó
rami i równinami, z ubogiemi piaskami 
i szumiącemi borami.

Hasło poznania krajów rodzimych już od- 
dawna rozbrzmiewa w świecie, a przodują 
mu największe umysły ludzkości!

Czyż odpowiedzieliśmy na wezwanie wiel
kiego geografa naszego i poety, Pola: „A czy 
znasz ty, bracie młody, twojej ziemi bujne 
płody?14

Niestety, badania krajoznawcze u  nas do
piero się rozpoczynają, a i tu  ludziom, od
dającym się im z całym zapałem, stoją na 
przeszkodzie koszty, z jakiemi związane są 
tego rodzaju prace.

Społeczeństwo polskie zrozumiało znacze
nie badań historycznych, ustanawiając przy 
najwyższych uczelniach naszych i naszej 
akademii liczne stypendya. Czas, ażeby 
i druga część prac nad Polską została prze
prowadzona. Coraz większe zastępy młodzie
ży, poświęcającej się studyotn przyrodni
czym, najlepiej świadczą, że powoli budzi 
się u nas poczucie potrzeby poznania także 
natury  ojczystej. To też dziś —  stojąc nad 
świeżą mogiłą badacza, głoszącego szczytne 
idee odrodzenia w nauce — rzucamy społe
czeństwu polskiemu myśl uczczenia Wacła
wa Nałkowskiego przez "Wprowadzenie jego 
pragnień w czyn, przez stworzenie fundu
szu, dzięki któremu moglibyśmy wypełnić 
tę dotkliwą lukę w naszej nauce.
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Ufni w dobrą wolę społeczeństwa, wzy
wamy wszystkich, komu leży na sercu po
znanie ziemi rodzinnej, o poparcie.

Zebrany drogą składek fundusz wyciecz
kowy i mii nia Wacława Nałkowskiego przy 
Kółku Przyrodników uczniów U niwersytetu  
Jagiellońskiego stanie się wyrazem zrozu
mienia potrzeb przez nas. F u n d rsz  ten b ę 
dzie używany na wycieczki naukowe mło
dzieży przyrodniczej Uniwersytetu  Jagielloń
skiego pod kierunkiem specyalistów. W ten 
sposób młodzież pozna kraj, dla którego po
tem będzie pracować, a zebrane materyały 
pozwolą na stopniowe opracowanie fizyogra- 
ficzne kraju.

W Krakowie, dnia 25 lutego 1911 r.
Władysław Mierzejewski 

przew odniczący K ółka P rzy r. U. U. J .
Stanisław Gartkiewicz 

sekretarz 
P rof. dr. Henryk Hoyer 

k u ra to r

Do powyższej myśli młodzieży odnosimy 
się z życzliwością:

Dr. Odo Bujwid, prof. uniw. Jag. Dr. L u 
dwik Bruner, prof. uniw. Jag . Dr. Napo
leon Cybulski, prof. uniw. Jag .  Dr. W. De- 
metrykiewicz, prof. uniw. Jag. Dr. Emil 
Godlewski (senior), prof. uniw. Jag . Dr. 
Emil Godlewski (junior), prof. uniw. Jag. 
Dr. Józef Grzybowski, prof. uniw. Jag. Dr. 
Edw ard Janczewski, prof. uniw. Jag . Dr. 
Stefan Kreutz, docent Uniw. Jag. Dr. Wła
dysław' Kulczyński, docent uniw. Jag., k u 
stosz Kom. fizyogr. Akademii Umiej. Dr. 
Józef Morozewicz, prof. uniw. Jag . Dr. K a 
rol Olszewski, prof. uniw. Jag . Dr. Józef 
Rostafiński, prof. uniw. Jag . Dr. Ludomir 
Sawicki, docent uniw. Jag. Dr. Michał Sie
dlecki, prof. uniw. Jag . Dr. Jerzy  Smoleń
ski, docent uniw. Jag. Dr. Władysław Szaj
nocha, prof. uniw. Jag. Dr. Szwarcenberg- 
Ozerny, prof. uniw. Jag. Dr. Talko-Hryn- 
cewicz, prof. uniw. Jag . Dr. A ugust W it
kowski, rek tor uniw. Jag . Dr. Kazimierz 
Wójcik, docent uniw. Jag.

A k t  z a ł o ż e n i a
funduszu w ycieczkow ego im ienia W acław a N ał
kow skiego na prace fizyograficzne na ziem iach 
polskich, przy  K ółku P rzy rodn ików  uczniów  

U n iw ersy te tu  Jag iellońsk iego  w  K rakow ie.

W  uznaniu zasług położonych na polu 
krajoznawstwa, a zwłaszcza popularyzowa
nia wiedzy geograficznej przez ś. p. Wacła
wa Nałkowskiego, Kółko Przyrodników ucz

niów uniwersyte tu Jagiellońskiego na Wal- 
nem Zgromadzeniu dnia 25 lutego 1911 r. 
jednogłośnie postanowiło:

1. Utworzyć przy Kółku Przyrodników 
U. U. J. fundusz wycieczkowy im. Wacła
wa Nałkowskiego na wycieczki naukowo 
członków Kółka, pod przewodnictwem i kie
runkiem specyalistów, w celu zebrania ma- 
teryału fizyograficznego, możliwie l-o nplet- 
nego, ze wszystkich dzielnic Polski.

2. Zebrane materyały przechodzą na w ła
sność Komisyi fizyograficznej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, stanowiąc nieroz- 
dzielną całość zbiorów tejże Komisyi.

Uwaga. Gdyby wszystkie zbiory Komi
syi fizyograficznej miały przejść na własność 
projektowanego w Krakowie krajowego Mu
zeum przyrodniczego, zbiory oddane przez 
Kółko przyrodników Komisyi fizyograficznej 
jako jej niepodzielna całość ulegają temuż 
losowi.

3. Opracowanie zebranych materyałów 
powierza się Komisyi fizyograficznej Akade
mii Umiejętności w Krakowie, lub osobom 
przez nią wyznaczonym.

4. Fundusz zostaje złożony do jednego 
z banków krakowskich; czuwa nad nim W y
dział Kółka Przyrodników U. U. J .  wraz 
z kuratorem Kółka, wyznaczonym przez Se
nat Uniwersytecki.

5. O wycieczkach decyduj3 Walna Zgro
madzenie Kółka Przyrodników U. U. J. na 
wniosek Komisyi, wybieranej ad hoc co roku 
z łona Kółka, po porozumieniu się tejże 
z Komisyą fizyograficzną Akademii Umie
jętności w Krakowie.

6. W razie rozwiązania Kółka Przyrodni
ków U. U. J .,  fundusz im. Wacława N ał
kowskiego przechodzi na własność Komisyi 
fizyograficznej Akademii Umiejętności w Kra
kowie i ma być do tych samych celów 
użyty  (§ I).

Środkami k u  zebraniu tego funduszu są:
1. Dary społeczeństwa. . ,
2. Sumy przekazane przez doroczne Wal

ne Zgromadzenie Kółka Przyrodników.
3. Dochód z przedsiębiorstw na ten ceł 

urządzanych.
Władysław Mierzejeicski 

przew odn. K ółka P rzyrodn . II. U. J .

Stanisław Gartkiewicz 
sekretarz.

H. Hoyer 
kurator.

W Krakowie, dnia 25 lutego 1911 r.

TBEŚĆ N U M ERU . H el na usługach geologii, przez M.—K osm ogoniczne stanow isko kom et, 
przez S. B .— A. D etoeuf. T e leg raf bez d ru tu  k ierunkow y, tłum . H. Gr. — A kadem ia um ;ejętnośei.— 
K alendarzyk  astronom iczny  na czerw iec r. b., przez T. B.—W iadom ości bieżące.—Odezwa. — Spo
strzeżen ia m eteorologiczne.

W ydaw ca W. W róblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
D ru k arn ia  L . B ogusław skiego , S -to k rzy sk a  N r. 11, TeJefonu 1^5-52.


