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Z D Z IE D Z IN Y  P R O C E S Ó W  R O Z 
K Ł A D O W Y C H  W  P R Z Y R O D Z IE  ').

*
(Podług prof. Englera).

Podług najnowszej teoryi w dziedzinie 
kosmogonii, ruch wszechświata polega 
na wiecznera krążeniu energii i materyi, 
powstającej z tworzenia się i przemiany. 
Z tworzenia się przez budowanie coraz 
to bardziej skomplikowanych atomów, 
albo raczej delikatniejszych jeszcze czą
stek t. zw. jonów, i wchłanianie w sie
bie energii wszechświata, pod postacią 
energii chemicznej; z przemiany przez 
rozpadanie się owych skomplikowanych 
ciał, chemiczną energią naładowanych, 
na prostsze ciała, a nawet najmniejsze 
cząstki, przyczem one oddają swą ener
gię w formie ruchu, ciepła i światła. 
Tak powstały słońca i gwiazdy, stałe 
przez zgęszczenie nagromadzonej energii 
chemicznej z pyłu mglistego. A te 
słońca znów rozsypują swe promienie

*) Streszczenie odczyta na zebraniu Wydziału 
przyrodniczego Tow. Przyiaciól Nauk w Pozna
niu, dnia 16. 4. 12.

i rozpylają się po wszechświecie pod 
działaniem nacisku promieniowania, no
wy bieg życia stwarzając. Z niezmier
nego zapasu energii naszego słońca przy
pada tylko nieskończenie mała cząsteczka 
na naszę kulę ziemską. Z tej zaś czą
steczki drobnej czerpią życie rośliny, 
zwierzęta i ludzie. Gdyby nam zabrakło 
tej energii słonecznej, ustałoby wszelakie 
życie.

Od najdawniejszych czasów zajmowa
no się powstaniem i rozwojem świata, 
znacznie zaś mniej jego przemianą. Je 
dnakowoż, aby módz wykazać łączność 
rozkładu z powstaniem, wspomnieć wy
pada krótko o początku życia.

Skąd i w jak i sposób się wziął po
czątek życia, nie wiemy. Myśliciele doby 
dzisiejszej hołdują głównie dwom te- 
oryom: samorodztwu (generatio sponta- 
nea) i wszechnasienności (panspermia). 
Podług pierwszej, z martwej materyi 
miał się rozwinąć najprostszy organizm, 
a powoli, po la t krociach tysięcy coraz 
to doskonalszy ustrój żyjący. A rozwój 
taki je s t  rzekomo możliwy wszędzie tam, 
gdzie ciało korzystne dla siebie znajduje 
warunki. Zdołano wprawdzie po dzień 
dzisiejszy złożyć sztucznie w laborato-
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ryach chemicznych rozmaite minerały, 
zdołano dalej stworzyć z nieorganicz
nych materyi rozmaite wydzieliny ro
ślinne i zwierzęce, jak  mocznik, tłuszcze, 
cukier, barwniki, jak  indygo, a nawet 
zapachy fiołków i róż, lecz nie zdołano 
stwrorzyć życia samego. Nie zdołano 
stworzyć nawet najprostszej komórki 
żyjącej mimo rozkwitu dzisiejszej chemii 
biologicznej. Zdawało się wprawdzie, że 
już życie stworzono, mianowicie pod
dając roztwór żelatyny działaniu pro
mieni radu, lecz i to okazało się złudze
niem.

Najnowszej biologii, która zapomocą 
środków chemicznych wywołuje podobno 
pewne objawy życia w ja jku  zwierzę- 
cem, nie uda się przebyć otchłani, dzie
lącej nas od rozwiązania zagadki życia.

Podług drugiej teoryi tak zwanej „pan- 
spermii", życie było już na początku, 
tak jak  była na początku samym ma- 
terya i energia. Badania zaś dalsze nad 
tem, w jak i sposób one powstały, są 
bezcelowe. Trzeba więc przyznać, że 
je s t  istotnie jeszcze osobna siła poza 
energią, owa tak długo zwalczana „vis 
v italis“. Panspermistyczne zapatrywania 
tłumaczą znowu powstanie życia w ten 
sposób, że nieskończenie małe zarodki, 
pędzone jako pył kosmiczny, ciśnieniem 
promieniowania słońca, dochodzą wszę
dzie tam do rozwoju i rozrostu, gdzie
kolwiek odpowiednie znajdą ku temu 
warunki.

Dalszy rozwój życia organicznego jest 
znany. Dostarczają dla niego głównie 
zasiłków rośliny, wytwarzając wielką 
ilość materyi składającej się z węgla, 
wodoru i tlenu, i udzielając ją  dalej 
światu zwierzęcemu. Rośliny zawierają 
też w sobie w mniejs ej ilości, lecz dla 
biochemicznych procesów równie ważne 
składniki — azot, fosfor, siarkę itd.

Wszystkie te czyści składowe krążą 
w przyrodzie i na rozmaitych drogach 
znow do roślin wracają. Aczkolwiek 
wszystkie, jak  rzekliśmy, dla życia 
równo są ważne, to jednakowoż najbar 
dziej charakterystyczny i co do ilości 
najpotężniejszy je s t  węgiel, tak w pań
stwie zwierząt jako  i roślin. Znamy ciała

organiczne niezawierające wodoru, tlenu, 
ani azotu, lecz nie znamy ciał organicz
nych bez węgla. Podziwu godnej zdol
ności kombinacyjnej pod względem łą
czenia się tego pierwiastku, a raczej jego 
atomów z atomami innych elementów, 
jako i z sobą samym w tysiącorakie 
związki, żyjąca materya organiczna za
wdzięcza całe swoje cudowne ukształto
wanie. Dla tej właśnie zdolności węgiel 
zdobył sobie przewagę w świecie życia 
organicznego nad resztą innych pier
wiastków. Głównie więc na tym ele
mencie polegają procesy rozkładowe 
w przyrodzie.

Węgiel, dostawszy się z bezwodnika 
węglowego powietrza za pośrednictwem 
chlorofilu do rośliny, tworzy rozmaite 
materye roślinne, jak  skrobię, błonnik, 
cukier itd. i wchłania energię słoneczną, 
w postaci energii chemicznej. Rośliny są 
więc akumulatorami materyi organicznej, 
naładowanej energią słońca. Lecz cóż 
dzieje się z tą materyą roślinną, skoro 
się rozwinie, owoc wyda i potem rok 
rocznie -albo w swych częściach, albo 
jako całość umiera. Materya kroczy tu 
trzema odrębnemi drogami, których ce
lem znów jes t  węgiel, w postaci bez
wodnika węglowego i wodór, jako skład
nik wody. Na tych trzech drogach od
bywa się powrót materyi do swego źródła 
i w ten sposób rozpoczyna się ponowny 
bieg życia.

Pierwszą drogę znamionuje rozkładanie 
się ciał na dwutlenek węgla, wodę i inne 
przetwory chemiczne, spowodowane gni
ciem, polegającem na działaniu tlenu. 
Skoro bowiem węgiel zawarty wr bez
wodniku węglowym przechodzi w ciało 
roślinne, wtedy to ciało wydziela równo
ważną ilość tlenu, który się miesza 
z atmosferą i z węglem przez gnicie 
suhstanpyi organicznej i tworzy znów 
pierwotną ilość dwutlenku węgla. Wię
ksza część ciał roślinnych idzie wł.iśnie 
tą drogą rozkładu przez frrmentacN jne 
działanie mikrobów i tlenu. Wt>d.y tlen 
z węglem się łączy na bezwodnik wę
glowy, a z wodorem na wodę. Dzieje 
się to przez powolne spalanie się, czyli 
utlenianie.
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W ten sposób rośliny, skoro nie zo
stały przez ludzi i zwierzęta zużyte, 
utleniają po obumarciu i zgniciu cały 
swój organizm na bezwodnik węglowy 
i wodę, przyczem rozwinięta przez oksy- 
dacyę energia wydziela się jako ciepło. 
Zazwyczaj ciepła tego zauważyć nie 
można, bo wobec silnego parowania wo
dy, rozwija się nader powolnie. Podczas 
tego bowiem te gnijące masy ochładza 
otaczające je  powietrze i ziemia. W rze
czywistości zaś kawał drzewa pod po
wolną oksydacyą wydaje dokładnie tę 
samę ilość ciepła, co przez spalenie się 
płomieniem. Według obliczeń olbrzymie 
masy węglowego bezwodnika powstają 
na powierzchni lądów. Musiałaby się 
więc znacznie zwiększać zawartość dwu
tlenku węgla z roku na rok, gdyby nie 
rośliny, które mniej więcej tę samę ilość 
wchłaniają i przerabiają. I przeciwnie 
znów, w tym stopniu, w którym tlen się 
zużywa, powinniśmy mieć coraz mniej 
tlenu w powietrzu, ale i to się nie dzieje, 
bu rosnące rośliny wytwarzają ciągle 
nowe ilości tlenu. Dalej wulkany, oraz 
źródła rozmaite wydają z siebie wiele 
bezwodnika węglowego. Ten nadmiar 
bezwodnika węglowego absorbują znów 
bezustannie tworzące się węglany, prze- 
dewszystkiem zaś morze, które je s t  głó
wnym regulatorem zawartości bezwo
dnika węglowego w powietrzu.

Druga droga rozkładu materyi roślin
nej prowadzi przez życie zwierząt. 
Wszystko bowiem, co zwierzęciu za po
karm służy, pochodzi pośrednio, albo 
bezpośrednio od rośliny. I w końcu znów 
z tego węgla roślinnego tworzy się dwu
tlenek węgla.

Tak więc widzimy, że obecny stosunek 
zawartości bezwodnika węglowego i tlenu 
w powietrzu, je s t  zależny nie tylko od 
życia roślin tlen produkującego i od 
życia zwierząt dwutlenek węglowy wy
twarzającego, ale i od wielu innych wy
żej wymienionych regulatorów.

Trzecią drogę rozkładu dla wiedzy 
przyrodniczej bardzo interesującą i dla 
ukształtowania się dzisiejszego życia kul
turalnego bardzo wrażną, stanowi rozpa
danie się materyi organicznej na węgiel

i ropę skalną. Są to pozostałości, które 
nie znalazły koniecznej, do zupełnej 
swej przemiany, ilości tlenu. Zamiast 
zupełnego rozkładu przez autooksydacyę 
organizmów na lotne tylko produkty, 
nastąpił tutaj także pewien rodzaj zgni
lizny, ale taki, w którym pierwiastki 
substancyi organicznej tylko się częścio
wo ulotniły, tak, że wreszcie pozostały 
pozostałości stałe i to wedle natury ma- 
teryału pierwotnego, albo takie, które 
bardzo wiele węgla zawierały, jak  n. p. 
węgiel kamienny, albo też obfitujące 
w węglowodory, jak n. p. bitumen lub 
ropa ziemna.

Ważny dla utworzenia się tych ciał 
jest, jak  widzimy, warunek, aby te 
wszystkie szczątki roślin i zwierząt 
przed całko witem zgniciem od powietrza 
szczelnie były odcięte, i przez to zupełne 
ich ulotnienie zapomocą utlenienia albo 
wstrzymane, albo zupełnie zniszczone 
zostało i dla tego owre trwałe resztki 
pozostać musiały. Naturalny ów proces 
rozkładowy nagromadził i wytworzył 
owe olbrzymie pokłady niezupełnie ro
złożonych resztek organicznych, które 
po wielu tysiącach lat spoczynku, do
piero w nowszych czasach umysł i nie
strudzona ręka ludzka wydobyły i do 
ich ostatecznego przeznaczenia doprowa
dziły. I w tym przypadku znów się 
objawia owo krążenie materyi i energii.

Węgiel kamienny, brunatny i torf po
wstały z bagien, w których szczątki ro
ślinne przez stojącą nad niemi wodę lub 
szłam zupełnie lub częściowo od powie
trza do tyła odcięte zostały, że w miejsce 
zupełnego rozkładu, nastąpić mogło wy
dzielenie się, tylko miejscowe zgnilizną 
spowodowane. Podług flory bagien, łub 
podług warunków, wedle których zwę
glanie się odbywało, a przedewszystkiem 
wedle tego, czy i o ile obok zgnilizny 
z powodu częściowego dostępu powietrza 
działała także i oksydacya, wytworzyły 
się pokłady różne, albo torf, albo węgiel 
brunatny, albo węgiel kamienny.

Znane jest znaczenie węgla dla na
szego życia codziennego i dla naszego 
rozwoju ekonomicznego i kulturalnego. 
W węglu spoczywa przez lat tysiące
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nagromadzona energia słońca. Paląc go 
otrzymujemy najwspanialsze źródło na
szego w nowszych czasach olbrzymio 
wzrastającego przemysłu. Do powstania 
o \'ych pokładów węgla, dziś znanych, 
potrzebna była ta sama ilość dwutlenku 
węgla, jaką dziś zawiera całe atmosfe
ryczne powietrze. Musiało więc w owych 
czasach powstawania węgla daleko wię
cej bezwodnika węglowego w powietrzu 
się znajdować aniżeli dzisiaj. Ponieważ 
zaś po dziś dzień dalsze tworzenie się 
węgla i torfu je s t  w porównaniu do za
potrzebowania bardzo znikome, więc musi 
nadejść chwila, kiedy węgla nam za
braknie. Chwila taka ma nastąpić wedle 
obliczeń mniej więcej za tysiąc lat.

Bardzo zajmujące je s t  porównanie 
energii spoczywającej w pokładach wę
gla, z energią zawartą w wodzie. Że 
bowiem i ona je s t  tylko energią słońca, 
to widzimy na każdym kroku. Przecież 
zapomocą ciepła słonecznego woda jako 
para unosi się pod postacią chmur i stąd 
znów powraca na ziemię jako deszcz. 
A więc i tu objawia się krążenie. Lecz 
siła wody ma tę wyższość nad siłą węgla, 
że je s t  niewyczerpaną; taka, jaka  była 
dla Judzkości przed tysiącami lat, je s t  
i dzisiaj i będzie po lat tysiącach.

Ale bądź co bądź przyjdzie dzień, 
w którym olbrzymie zapasy naszego wę
gła się skończą, a jeżeli do tego dnia 
ludzie nie znajdą innego źródła energii 
dla przemysłu, nastanie zupełnie inny 
ustrój życia przemysłowego na ziemi. 
Wówczas znowu uzyskają dawne prawa 
starożytne kraje kulturalne Azyi, ze 
swoim olbrzymim zapasem siły zawartej 
w wodzie, drugie miejsce zajmie Ame
ryka i Afryka a dopiero na trzeciem 
stanie Europa.

Nawet już dziś widzimy, że w Europie 
w ostatnich latach dziesięciu zaczęto 
wyzyskiwać na wielką skalę naturalne 
siły wodne, co spowodowało pewne prze
sunięcie się stosunków ekonomicznych. 
Gdy bowiem dotychczas przemysłowe 
znaczenie kraju, zależne było od bogac
twa węgla i kruszców, widzimy dziś, że 
równie ważna je s t  obfitość sił wodnych. 
Tak n. p. kraje, jak  Szwajcarya, Włochy

północne, a przedewszystkiem Szwecya 
i Norwegia są w przededniu rozkwitu 
przemysłowego. Nawet w Niemczech, 
gdzie dotychczas w przemyśle miały 
przewagę bogate w zapasy węgla dziel
nice północne, wysuwają się powoli na 
widownię Niemcy południowe skutkiem 
wielkich zapasów sił wodnych.

Ale choćby rozwój techniki i nie w ta
kim poszedł kierunku, to jednak któżby 
odważył się twierdzić, że potężny i du
mny rozum ludzki nie odkryje do onego 
dnia innych jeszcze dróg, na których 
bezpośrednio będzie można zużytkować 
energię słońca.

Oprócz węgla posiadamy jeszcze jeden 
zapas resztek organicznego życia, mia
nowicie olej ziemny'oraz pokrewne mu 
ciała. Wszystkie pochodzą z' jednego 
źródła i tylko tem się różnią, że podle
gały podczas samego rozwoju odmien
nym wpływom co do temperatury i cza
su, ciśnienia i zawartości tlenu w po
wietrzu.

Gdy węgiel powstał z materyi komór
kowej i innych związków roślinnych, za 
pra-materyał z którego ropa ziemna po
wstała uważają dziś ogólnie płynne 
i stałe tłuszcze i woski zwierzęcych 
i roślinnych żyjątek. W starych grobach 
często znajdujemy trupi wosk t. j. zmie
niony tłuszcz ludzki, powstały skutkiem 
gnicia i rozkładu azotowej materyi orga
nicznej. Możemy więc przypuszczać, że 
wobec braku powietrza w pokrytych 
szlamem pokładach organizmów zwie
rzęcych gromadzą się olbrzymie masy 
tłuszczów. To samo też dzieje się z reszt
kami roślinnych tłuszczów i wosków. 
Z nich powstała ropa naftowa w nie
skończenie długich czasach przez ciśnie
nie i ciepło, wytwarzane przez zmiany 
geologiczne. Jak  wielki je s t  zapas tej 
ropy ziemnej w źródłach naftowych, nie 
wiemy, ale w każdym razie jest znacznie 
mniejszy, aniżeli zapas węgla. Przypu
szczają, że zapas ropy ziemnej starczy 
mniej więcej na sto lat, a może i nie na 
tak długo. W każdym razie wobec dzi
siejszego olbrzymiego zapotrzebowania 
surowiec ten wyczerpie się w niedalekiej 
przyszłości.
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I tu widzimy tę samą energię słońca, 
w kształcie substancyi, którą ono ongi 
utworzyło, a która się znów z pomocą 
jego rozpada na usługi ludzkości; bo 
światło i ciepło lampy naftowej, to świa
tło i ciepło słońca, które ono już przez 
lat miliony na ziemię zsyłało.

Skoro nakoniec zwrócimy oczy nasze 
na przestrzeń wszechświata, do gwiazd, 
do słońca, dającego nam energię naszego 
jestestw a fizycznego i siłę życia od lat 
tysięcy w takiej obfitej pełni, wtenczas 
nasuwa nam się pytanie, jak  długo s tar
czą jeszcze dla naszego życia ziemskiego 
te życiodajne promienie słoneczne. Jak  
długo starczy jeszcze zapas energii 
słońca wobec tak hojnego szafowania? 
Gdzie je s t  jej źródło i w jaki sposób 
tworzy się ta energia słońca?

Obliczenia wykazały, że choćby cała 
masa słoneczna składała się z substancyi 
zdolnej do reakcyj chemicznych o olbrzy
mim stopniu temperatury, to słońce ze 
swoją obecną siłą światła i ciepła mo
głoby istnieć najwyżej pięć tysięcy lat, 
a świeci nam, jak  wiemy już przez dłu 
gie lat miliony z równą wciąż energią. 
Trzeba nam więc innego szukać wyja
śnienia. Daje nam je, — choć w części 
tylko — teorya, wedle której wpadające 
w głąb masy słonecznej z powodu włas
nego ciężaru cząsteczki słońca, wytwa
rzają tyle ciepła, że starczy ono jeszcze 
na miliony lat, bez widocznej utraty 
swej energii. Starczyłoby to dla rodzaju 
ludzkiego, którego wiek obliczają na sto 
tysięcy lat, lecz nie dla istot żyjących 
wogóle, których życie obliczone na lat 
sto milionów.

A więc jeszcze lepszego szukać nam 
trzeba wyjaśnienia. I takie nastręcza 
nam rad i jego niesłychana wprost zdol
ność promieniowania. Olbrzymie ilości 
bowiem energii wypromieniowane przez 
słońce. polegają na nagromadzonych we 
wnętrzu słońca masach ciał radyoktyw- 
nych. I w rzeczy samej objaśnienie to 
wedle dzisiejszego stanu wiedzy jest zu
pełnie uzasadnione. Ilość ciepła wydzie
lającego się przez rozkład radu i jemu 
pokrewnych ciał, je s t  większa, aniżeli 
ta, którą w jakikolwiek inny dotychczas

znany sposób wytłumaczyć zdołamy. 
Kiedy 1 g drzewa wydaje przez spalenie 
4800 kaloryj, 1 g węgla 700, 1 g wodoru 
34 000 to z i g radu otrzymujemy 
200 000 000 jednostek ciepła, czyli prawie 
trzysta tysięcy razy tyle co z 1 g węgla. 
A że dalej przypuszczać musimy, że po
między ciałami radyoktywnemi słońca 
znajdują się i takie, które większe jesz
cze niż rad ciepło wydają, więc pewni 
być możemy, że energia słońca starczy 
nietylko na setki, ale i na tysiące mi
lionów lat, i to bez namacalnej utraty 
siły. Jestto więc znaczną zdobyczą wie
dzy, że znamy już istnienie reakcyj che
micznych wyższego rzędu, istnienie re
akcyj rozkładu, wywołujących olbrzymie 
ciepło, daleko większe, aniżeli zwykłe 
nasze reakcye chemiczne.

Tak więc nie proces tworzenia się, 
lecz proces rozkładu materyi naładowa
nej energią uważać należy za bezpośre
dnie źródło życia, które tryska z pro
mieniowania słońca. Temu procesowi 
rozkładu właśnie całe życie organiczne - 
na ziemi zawdzięcza możliwość swego 
istnienia aż w nieskończone czasy, pro
cesowi, który się rozgrywa daleko od 
nas na słońcu. Z tej krynicy ludzkość 
w najdalsze jeszcze czasy bez obawy 
czerpać będzie siły niezbędne do swego 
bytu i rozwoju kulturalnego.

Leon Szymański.

PAWEŁ LANGEYIN.

E W O L U C Y A  PO JĘ C IA  P R Z E 
S T R Z E N I I CZASU.

(Dokończenie).

Z powyższego wypływają różne wnios
ki: przedewszystkiem jes t  rzeczą niemoż
liwą, ażeby pewna ilość materyi poru
szała się względem innej z prędkością 
większą od prędkości światła. Ów para
doksalny wynik zawarty je s t  w formu
łach, do których prowadzi nowa cynema-
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tyka dla składu prędkości: składanie ja 
kiejkolwiek ilości prędkości mniejszych 
od prędkości światła daje zawsze pręd
kość mniejszą od prędkości światła. Ró
wnież w zwykłem pojmowaniu składanie 
jakiejkolwiek ilości prędkości skończo
nych daje zawsze prędkość skończoną.

Możemy następnie twierdzić, że żadne 
działanie na odległość, naprzykład ciąże
nie, nie powinno rozchodzić się prędzej, 
aniżeli światło i wiadomo, że warunkowi 
temu bynajmniej nie przeczą obecnie 
ustalone wyniki współczesnych badań 
astronomicznych.

Należy wreszcie wyrzec się ciała do
skonale sztywnego mechaniki, w którem 
możnaby znaleźć sposób natychmiasto
wego zawiadamiania na odległość, us ta
lenia związku przyczynowego, rozchodzą
cego się prędzej aniżeli światło. Nic 
w tem, co wiemy, o rzeczywistych cia
łach stałych nie sprzeciwia się temu, aby 
każde działanie, każda fala musiała się 
w nich rozchodzić wolniej aniżeli świa
tło; fale elastyczne w najbardziej sztyw
nych ciałach stałych, rozchodzą się w rze
czywistości z szybkością daleko mniej
szą. Ważne je s t  to, że musimy odrzu
cić samo pojęcie ciała doskonale sztyw
nego, ciała, mogącego być wprowadzo- 
nem w ruch jednocześnie we wszystkich 
swoich punktach.

Można streścić poprzednie rozumowa
nie w sposób następujący: jeżeliby istniał 
sygnał, mogący się rozchodzić z prędko
ścią większą od prędkości światła, mo
żnaby znaleźć badaczów, dla których sy
gnał ten nadszedłby przed wysłaniem, 
dla których związek przyczynowy, jaki 
ów sygnał pozwala ustalić, byłby odwró
cony: możnaby telegrafować w przeszło
ści, jak  mówi Einstein i uważamy, że 
byłoby to niedorzecznością.

Dwa wydarzenia rozważanej pary, nie 
mające określonego porządku następstwa 
w czasie, są więc z konieczności bez mo
żliwego wzajemnego wpływu, są rzeczy
wiście wydarzeniami niezależnemi. Oczy- 
wistem jest, że niemając pomiędzy sobą 
żadnego związku przyczynowego, nie mo
gą po sobie następować w tej samej czę
ści materyi, nie mogą należeć do tej sa

mej linii wszechświata, do życia tej sa
mej istoty. Niemożliwość ta  zgadza się 
zresztą z faktem, że, aby być kolejno 
siedliskiem tych dwu wydarzeń, owa 
część materyi musiałaby się poruszać 
z większą prędkością, aniżeli prędkość 
światła.

Oba więc wydarzenia przez żaden wy
bór układu odniesienia nie mogą być 
sprowadzone do zbiegania się w prze
strzeni, lecz mogą być sprowadzone do 
zbiegania się w czasie: wskutek tego, że 
ich porządek następstwa może być od
wrócony, istnieją układy odniesienia, dla 
których oba wydarzenia są jednoczesne.

Można nazwać parami w przestrzeni 
wyżej badane pary wydarzeń, których po
rządek następstwa w czasie nie ma zna
czenia bezwzględnego, lecz które w spo
sób bezwzględny są oddalone w prze
strzeni.

Ciekawe jest, że jeżeli odległość w prze
strzeni dwu wydarzeń nie może być zni
weczona, przechodzi ona przez pewne 
minimum właśnie dla układów odniesie
nia względem których oba wydarzenia 
są jednoczesne.

Stąd wynika następujące twierdzenie:
Odległość w przestrzeni dwu wydarzeń 

jednoczesnych dla pewnej grupy bada
czów jes t  mniejsza dla nich, aniżeli dla 
wszystkich innych badaczów, będących 
w jakimkolwiek ruchu względem nich.

Twierdzenie to zawiera jako poszcze
gólny wypadek tak nazwane skrócenie, 
wprowadzone przez Lorentza, to jest 
fakt, że ta sama linia, badana przez ró
żne grupy badaczów, z pomiędzy których 
jedni pozostają względem niej w spo
czynku, inni zaś są w ruchu, krótszą 
je s t  dla tych, którzy widzą ją  przesuwa
jącą się, aniżeli dla związanych z nią. 
Widzieliśmy rzeczywiście, że długość pe
wnej linii, dla badaczów, którzy ją  wi
dzą przesuwającą się, wyznaczona przez 
odległość w przestrzeni dwu jednoczes
nych położeń (dla tych badaczów) dwu 
końców linii. A odległość ta, odpowied
nio do tego, co wyżej powiedzieliśmy, 
będzie krótsza dla tych badaczów, ani
żeli dla wszystkich innych, zwłaszcza 
dla związanych z linią.
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Łatwo też zrozumieć, w jak i sposób to 
skrócenie Lorentza może być wzajemne, 
to znaczy jak  dwie linie równe podczas 
względnego spokoju widzimy we wza- 
jemnem skróceniu, gdy się jedna ślizga 
po drugiej i badacze związani z jedną 
z nich widzą tę drugą jako krótszą od 
ich linii. Wzajemność ta pochodzi stąd, 
że badacze związani z dwiema liniami, 
będącemi w ruchu jedna względem dru
giej, nie w ten sam sposób określają je- 
dnoczesność.

Znajdziemy dla par wydarzeń drugiej 
kategoryi własności ściśle odpowiadające 
poprzednim przez zamianę przestrzeni 
i czasu. Pary te, które nazywać będę 
parami w czasie, określone są przez na
stępny warunek, mający znaczenie bez
względne: odległość w przestrzeni dwu 
wydarzeń je s t  mniejsza od drogi, jaką 
przebiegło światło podczas ich odległości 
w czasie; inaczej mówiąc, drugie wyda
rzenie następuje po przejściu sygnału 
świetlnego, którego wysłanie zbiega się 
w przestrzeni i w czasie z pierwszem. 
Wytwarza to z punktu widzenia czasu 
brak symetryi pomiędzy dwoma wyda
rzeniami; pierwsze je s t  wcześniejsze od 
przejścia sygnału świetlnego, którego 
wysianie zbiega się w przestrzeni i w cza
sie z drugiem wydarzeniem, gdy tym 
czasem drugie następuje po przejściu 
sygnału świetlnego, którego wysianie 
je s t  współczesne pierwszemu. Może is t
nieć, przynajmniej za pośrednictwem 
światła, związek przyczynowy pomiędzy 
dwoma wydarzeniami, drugie z pomiędzy 
nich mogło być zawiadomione o pierw
szem, to zaś wymaga, żeby porządek na
stępstwa miał znaczenie bezwzględne, 
nie mógł być odwrócony przez żadną 
zmianę układu odniesienia. Widać od- 
razu, że podobne odwrócenie wymaga
łoby prędkości większej od prędkości 
światła dla drugiego układu odniesienia 
względem pierwszego.

Dwa wydarzenia, pomiędzy któremi 
istnieje rzeczywista możliwość wpływu, 
jeżeli nie mogą być doprowadzone do 
zbiegania się w czasie, mogą być zawsze 
doprowadzone do zbiegania się w prze
strzeni przez właściwy wybór układu

odniesienia. Zwłaszcza jeżeli dwa wy
darzenia należą do tej samej linii wszech
świata, następują po sobie, w bezwzględ
nej kolei, w życiu pewnej części mate
ryi, zbiegają się w przestrzeni dla bada
czów związanych z tą częścią materyi.

Odpowiednio do tego co działo się 
przed chwilą, jeżeli odległość w czasie 
dwu wydarzeń nie może być zniesiona, 
przechodzi przez pewne minimum, wła
śnie dla układu odniesienia, względem 
którego oba wydarzenia zbiegają się 
w przestrzeni.

Stąd wynika twierdzenie:
Odległość w czasie pomiędzy dwoma 

wydarzeniami, zbiegąjącemi się w prze
strzeni, które następują po sobie w tym 
samym punkcie dla pewnego układu od
niesienia, je s t  mniejsza dla tego układu, 
aniżeli dla każdego innego, pozostające
go w jednostajnym jakimkolwiekbądź 
ruchu postępowym względem pierw
szego.

W tem, o czem mówiliśmy powyżej, 
zakładamy, że używane jk łady  odniesie
nia są ożywione ruchem postępowym, 
jednostajnym: jedynie dla podobnych 
układów, związani z niemi badacze nie 
mogą doświadczalnie wykazać ruchów 
całości, jedynie dla takich układów ró
wnania fizyki muszą zachować swą for
mę, gdy się przechodzi od jednego do 
drugiego. Dla takich układów wszystko 
tak się odbywa, jakgdyby były nierucho
me względem eteru; jednostajny ruch 
postępowy w eterze nie ma znaczenia 
doświadczalnego.

Nie należy jednak z tego powodu wnio
skować, jak to niekiedy przedwcześnie 
czyniono, że trzeba porzucić pojęcie ete
ru, że eter nie istnieje, je s t  niedostępny 
dla doświadczeń. Nie można jedynie wy
kryć jednostajnej prędkości względem 
niego, lecz każda zmiana miejsca, każde 
przyspieszenie ma znaczenie bezwzględ
ne. Punktem zasadniczym w teoryi elek
tromagnetycznej je s t  przedewszystkiem 
to, że wobec każdej zmiany prędkości, 
wobec każdego przyspieszenia punktu 
naelektryzowanego, zachodzi wysyłanie 
fali, rozchodzącej się w środowisku 
z prędkością światła, a istnienie tej fali
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ma znaczenie bezwzględne; każda zaś fala 
elektromagnetyczna, naprzykład świetl
na, bierze początek w zmianie prędkości 
punktu naelektryzowanego. Możemy więc 
ująć eter zapomocą przyspieszeń, przy
spieszenie ma znaczenie bezwzględne j a 
ko wyznaczające wytwarzanie fal, wy
chodzących z materyi, która uległa zmia
nie prędkości, a eter wykazuje istnienie 
jako podłoże, jako podstawa energii, 
przenoszonej przez te fale.

Teorya przewiduje możliwość wykaza
nia na doświadczeniach elektromagne
tycznych lub optycznych przyśpieszenia 
ruchu zespołu pewnego układu materyal
nego zapomocą doświadczeń wewnętrz
nych dla tego układu, choćby tylko przez 
stwierdzenie wysyłania fal przez ciała 
naelektryzowane, związane z układem, 
nieruchome względem niego. Wiemy zre
sztą, że jeżeli przyśpieszenie ruchu ze
społu udziela się układowi przez działa
nie zewnętrzne zachodzące przeciwnie 
aniżeli w ciążeniu, jedynie w pewnych 
częściach układu, rozporządzamy wielu 
jeszcze innemi środkami dla wykazania 
tego przyśpieszenia, naprzykład odkształ
ceniami wewnątrz układu, zapomocą któ
rych przyśpieszenie przeniesione zostanie 
z części układu poddanej działaniom ze
wnętrznym na inne części im niepodle- 
gające.

W polu jednostajnego ciążenia, gdzie 
każda część układu podlegałaby bezpo
średnio działaniu zewnętrznemu, któreby 
nadawało przyśpieszenie zespołowi, tak, 
jak  w pocisku Juliusza Vernea, podobne 
oddziaływania nie wytwarzałyby się, lecz 
pozostałaby, jak  powiedziałem powyżej, 
możliwość doświadczeń elektromagne
tycznych lub optycznych dla wykrycia 
zmiany prędkości ruchu zespołu: prawa 
elektromagnetyzmu nie byłyby te same 
względem osi związanych z tym układem 
materyalnym, jak  względem osi będących 
w jednostajnym ruchu postępowym ze
społu.

Zobaczymy pod inną postacią ową bez- , 
względną cechę przyśpieszenia.

Rozważmy pewną ilość materyi będą- j  

cej w jakimkolwiek ruchu i następowa- |

nie po sobie wydarzeń, stanowiące życie 
tej części materyi, jej linię świata.

Dla dwu tych wydarzeń dostatecznie 
bliskich, badacze, będący w jednostaj
nym ruchu, kolejno obecni przy tych 
dwu wydarzeniach, mogą być uważani 
za związanych z częścią materyi, z chwilą 
gdy zmiana prędkości tej materyi jest 
nieznaczna w przeciągu czasu między 
dwoma wydarzeniami. Dla tych bada
czów przeciąg czasu pomiędzy dwoma 
wydarzeniami, który stanowić będzie ele
ment tego, co nazywamy czasem miej
scowym części materyi, będzie krótszy, 
aniżeli dla każdej innej grupy badaczów, 
związanych z układem odniesienia, będą
cym w jakimkolwiek ruchu jednostajnym.

Jeżeli teraz weźmiemy dwa jakiekol
wiek wydarzenia z życia naszej części 
materyi, to ich odległość w czasie mie
rzona przez badaczów będących w ruchu 
niejednostajnym, którzy stale towarzy
szyli tej części materyi, będzie z całko
wania poprzedniego wyniku, krótsza, ani
żeli dla układu odniesienia w ruchu je 
dnostajnym.

Zwłaszcza ów układ odniesienia będzie 
mógł być takim, żeby oba badane wy
darzenia odbywały się w nim w tym sa
mym punkcie, żeby względem niego część 
materyi odbyła obieg kołowy, wróciła do 
swego punktu wyjścia, skutkiem swego 
ruchu niejednostajnego. I możemy twier
dzić, że dla badaczów związanych z tą 
częścią materyi, czas, który ubiegnie po
między wyjściem a powrotem, właściwy 
czas części materyi, będzie krótszy, ani
żeli dla badaczów, którzy pozostaliby 
związani z układem odniesienia w ruchu 
jednostajnym. Inaczej mówiąc, część ma
teryi mniej by się zestarzała pomiędzy 
swem wyjściem a swym powrotem, niż 
gdyby nie była podlegała przyśpieszeniu, 
niż gdyby była pozostała nieruchomą 
względem układu odniesienia w ruchu 
jednostajnym.

Można jeszcze powiedzieć, że wystar
czy się poruszać, ulegać przyśpieszeniom, 
aby się nie tak prędko zestarzeć; zoba
czymy poniżej, o ile można mieć na
dzieję zyskania czegoś tym sposobem.
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Dajmy konkretne przykłady: wyobraź
my sobie laboratoryum związane z Zie
mią, której ruch może być uważany za 
jednostajny postępowy, a w tem labora
toryum dwa zupełnie identyczne kawałki 
radu. To, co wiemy o samorzutnym roz
woju ciał promieniotwórczych, pozwala 
nam twierdzić, że, jeżeli te kawałki po
zostaną w laboratoryum, stracą swoję 
promieniotwórczość w ten sam sposób 
z biegiem czasu i zachowają stale równe 
działanie. Lecz wyrzućmy jeden z tyoh 
kawałków z dostateczną prędkością i weź
my go później znów do laboratoryum; 
to wymaga, ażeby przynajmniej w pe 
wnych chwilach kawałek ten uległ przy
śpieszeniom. Możemy twierdzić, że po
nieważ za powrotem jego czas właściwy, 
pomiędzy wysłaniem a powrotem, jest 
mniejszy, aniżeli przeciąg czasu mierzo
ny pomiędzy tem i samemi wydarzeniami 
przez badaczów związanych z laborato
ryum, mniej się on zmieni od drugiego 
kawałka, a zatem okaże się bardziej od 
niego czynnym; mniej się on zestarzeje, 
ponieważ bardziej się poruszał. Rachu
nek wykazuje, że dla otrzymania różni
cy jednej dziesięciotysięcznej pomiędzy 
zmianami działania dwu kawałków, trze- 
baby było nadać podczas rozłączenia k a 
wałkowi wędrującemu prędkość mniej 
więcej czterech tysięcy kilometrów na 
sekundę.

Zanim podamy inny przykład konkret
ny, przedstawmy jeszcze nasze wyniki 
z innego punktu widzenia. Przypuśćmy, 
że dwie części materyi spotykają się po
raź pierwszy, rozłączają się i znów się 
odnajdują. Możemy twierdzić, że bada
cze związani z jedną i z drugą częścią 
podczas rozłączenia nie ocenili jednako
wo jego trwania, nie zestarzeli się jedna
kowo. Z tego, co mówiliśmy, wynika, 
że mniej się zestarzeli ci, których ruch 
podczas rozłączenia był najmniej jedno
stajny, którzy podlegali większemu przy
śpieszeniu.

Uwaga ta daje możność temu z pomię- j  

dzy nas, kto chciałby poświęcić dwa lata 
życia, dla dowiedzenia się czem będzie 
Ziemia za dwieście lat, zbadania przysz
łości Ziemi, robiąc w jej życiu skok na

przód, trwający dla niej dwa wieki, a dla 
niego dwa lata, lecz bez nadziei powro
tu, bez możliwości dowiedzenia się o wy
niku swej podróży, gdyż każda tego ro
dzaju próba mogłaby go jedynie posu
wać coraz bardziej naprzód.

Wystarczyłoby, aby nasz podróżny zgo
dził się na zamknięcie w pocisku, wy
rzuconym przez Ziemię z prędkością 
światła, chociaż od niej mniejszą co jest 
fizycznie możliwem, urządzając to w ten 
sposób, żeby spotkanie naprzykład z gwia
zdą, nastąpiło po upływie roku życia po
dróżnika i odesłało go na ziemię z tą sa
mą prędkością. Powróciwszy na Ziemię 
o dwa lata starszy, wyjdzie ze swojej 
arki i znajdzie naszą kulę ziemską star
szą o dwieście lat, jeżeli jej prędkość 
pozostała w tym przeciągu czasu mniej
szą tylko o jedno dwudziesto tysięczną 
od prędkości światła. Najdokładniej usta
lone fakty doświadczalne fizyki pozwa
lają nam twierdzić, że takby się rzecz 
miała w istocie.

Zabawnie jest pomyśleć, w jaki sposób 
nasz badacz i ziemia widzieliby odpo
wiednie swe życie, gdyby mogli, zapo
mocą sygnałów świetlnych lub telegrafu 
bez drutu, pozostawać podczas rozłącze
nia w ciągłem porozumiewaniu się i w ten 
sposób zrozumieć, o ile jest możliwy brak 
symetryi pomiędzy dwoma pomiarami 
trwania rozłączenia.

Przez czas, gdy będą się od siebie od
dalali z prędkością blizką prędkości świa
tła, każdemu z nich wydawać się będzie, 
że ten drugi ucieka przed sygnałami 
elektromagnetycznemi lub świetlnemi, 
które mu są wysyłane, tak, że będzie 
potrzebował bardzo długiego przeciągu 
czasu dla odebrania sygnałów wysłanych 
w danej chwili. Obliczenie w ten spo
sób wykazuje, że każdemu z nich będzie 
się wydawało, że ten drugi żyje dwieście 
razy wolniej, aniżeli zazwyczaj. W prze
ciągu roku, w czasie którego trwać bę
dzie dla niego ów ruch oddalania się, ba
dacz otrzyma z ziemi jedynie wiadomo
ści z dwu pierwszych dni po jego odjeź- 
dzie; w ciągu tego roku będzie widział 
jak ziemia wykonywa ruchy dwu t dni. 
Zresztą dla tej samej przyczyny, w imię
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zasady Dopplera, promieniowania, które 
w tym czasie odbierze z Ziemi będą dla 
niego miały długość fali dwieście razy 
większą, aniżeli dla niej. To co jemu 
wydawać się będzie promieniowaniem 
świetlnem, zapomocą którego będzie mógł 
widzieć ziemię, będzie wysłane przez nią 
jako ostateczne promieniowanie nadfioł- 
kowe, blizkie być może promieniom 
Rentgena. I jeżeli się chce utrzymać po
między nimi pewne porozumiewanie się 
zapomocą sygnałów Hertza, telegrafu bez 
drutu, gdy przypuścimy, że badacz za
brał ze sobą przyrządy odbierające o pe
wnej długości drąga, przyrządy wysyła
jące użyte przez ziemię podczas dwu dni 
po wyjściu będą musiały mieć długość 
drąga dwieście razy mniejszą, aniżeli 
użyte przez niego.

Podczas powrotu warunki będą odwrot
ne, każdy z nich będzie widział, że ten 
drugi żyje życiem dziwnie przyśpieszo- 
nem, dwieście razy szybszem niż zazwy
czaj i podczas powrotu, który dla niego 
trwać będzie rok, badacz zobaczy jak  
ziemia wykonywa ruchy dwu wieków, 
rozumie się więc, że po powrocie zna j
duje j ą  starszą o dwieście lat. Będzie 
ją  zresztą podczas tego okresu widział 
za pośrednictwem fal, które dla niego 
będą świetlne, ale które dla ziemi nale
żeć będą do skrajnie podczerwonych pro
mieni, mających fale o długości stu mi
kronów, a które Rubens i Wood nieda
wno odkryli w widmie wysyłanem przez 
siatkę żarową Auera. ' Aby podróżnik 
w dalszym ciągu otrzymywał od ziemi 
sygnały Hertza, będzie ona musiała po 
dwu pierwszych dniach i podczas dwu 
następnych wieków, używać drąga dwie
ście razy dłuższego od drąga podróżnika, 
a czterdzieści tysięcy razy dłuższego od 
drąga używanego podczas dwu pierw
szych dni.

Dla zrozumienia tego braku symetryi 
należy zauważyć, że ziemia zużyje dwa 
wieki dla odebrania sygnałów wysłanych 
przez badacza podczas jego ruchu odda
lania się, który dla niego trw a rok: dla 
ziemi badacz ten będzie przez ten czas 
żył w swojej arce życiem dwa razy wol- 
niejszem; będzie on dla niej wykonywał

ruchy jednego roku. Podczas dwu Wie
ków, w czasie których ziemia będzie wi
działa oddalenie się badacza, będzie mu
siała, dla otrzymania wysyłanych przez 
niego sygnałów Hertza, używać drąga 
dwieście razy dłuższego, od jego drąga. 
W końcu tych dwu wieków dojdzie do 
ziemi wiadomość o spotkaniu się pocis
ku z gwiazdą, co będzie znakiem począt
ku drogi powrotnej. Przybycie podróż
nika nastąpi we dwa dni później, przez 
ten czas będzie on dla ziemi żył dwie
ście razy prędzej niż zazwyczaj, będzie 
wykonywał ruchy drugiego roku i po 
powrocie ziemia znajdzie go tylko o dwa 
lata starszym. Przez te dwa ostatnie 
dnie, chcąc od niego otrzymać wiadomo
ści, będzie musiała używać drąga odbie
rającego dwieście razy krótszego od drą
ga podróżnika.

A więc brak symetryi, pochodzący 
stąd, że podróżnik sam podległ podczas 
swej podróży przyśpieszeniu, zmieniają
cemu kierunek jego prędkości i dopro
wadzającemu go do punktu wyjścia na 
ziemi, tłumaczy się przez to, że podróż
ny widzi ziemię oddalającą się od nie
go i zbliżającą się ku niemu podczas ró
wnych przeciągów czasu, z których każ
dy trwa dla niego jeden rok, gdy tym
czasem ziemia, uwiadomiona o tem przy
śpieszeniu jedynie przez wysyłanie lal 
świetlnych, widzi jak  podróżny oddala 
się od niej przez dwa wieki i wraca 
przez dwa dni w przeciągu czasu czter
dzieści tysięcy razy krótszym.

Jeżeli się zastanowimy, w jakich wa
runkach podobne przedsięwzięcie mogło
by być urzeczywistnione, napotykamy 
oczywiście olbrzymie trudności mate* 
ryalne.

Teorya pozwala obliczyć pracę, jaką  
ziemia musiałaby wydatkować dla rzu
cenia pocisku, dla nadania mu energii 
cynetycznej odpowiadającej jego olbrzy
miej prędkości. Jeżeli przyjmiemy, że 
masa pocisku równa się tylko jednej 
tonnie, łatwo obliczyć, że jeżeli chcemy 
na rzucanie pocisku użyć jednego tylko 
roku, obracając go naprzykład przed 
wyrzuceniem na słońcu procy, trzebaby 
wydatkować bez przerwy podczas tego
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roku czterystu miliardów koni parowych 
i spalić dla ich wytworzenia przynaj
mniej tysiąc kilometrów sześciennych 
węgla.

Owe trudności wyrzucenia pocisku 
szłyby w parze z niemniejszemi trud
nościami w chwili dobicia go lub zatrzy
mania. Trzebaby przedewszystkiem dla 
odbicia znaleźć układ, który byłby w mo
żności wchłonąć olbrzymią energię cy- 
netyczną pocisku, następnie zaś zwrócić 
ją  dla wyrzucenia pocisku w przeciwnym 
kierunku z tą  samą prędkością. Dla 
zatrzymania trzebaby stopniowo rozpro
szyć tę samą energię tak, żeby nigdy 
nie powstało przyspieszenie ani podnie
sienie temperatury, zgubne dla pocisku, 
gdy tymczasem ilość ciepła odpowiada
jąca jego energii cynetycznej w ystar
czyłaby na ogrzanie go do temperatury 
conajmniej 1010 stopni.

Mamy skądinąd wszelkie dane na to, 
aby przypuszczać, że gdyby pocisk przy
bywał na ziemię z taką prędkością, nie 
zauważonoby nawet na ziemi jego przej
ścia, pocisk zaś zatrzymałby się do
piero na pewnej głębokości w ziemi, nie 
pozostawiając nawet otworu w tem miej
scu powierzchni, przez które przeszedł. 
Wytworzyłby się zaledwie na jego dro
dze w atmosferze lekki wzrost prze
wodnictwa elektrycznego powietrza. W ie
my rzeczywiście z przykładu cząstek 
a radu, że atomy materyalne helu, któ
rych prędkość wynosi zaledwie 20 000 
kilometrów na sekundę, mogą iść po
przez materyę po drodze prostolinijnej 
i przechodzić przez inne atomy, nie po
zostawiając innego śladu swego przejścia, 
oprócz wzrostu przewodnictwa, pocisk 
zaś nasz miałby na jednostkę masy 
energię cynetyczną sto tysięcy razy 
większą, aniżeli cząstki a. Stanowiłby 
on promieniowanie nadzwyczaj przeni
kliwe. Należałoby dla uniknięcia tych 
trudności, znaleźć sposób stopniowego 
zwolnienia jego ruchu w miarę jego 
zbliżania się do ziemi. Nie wydaje mi się 
również, aby można było w tym przy
padku sprobować użycia zasady rakiety, 
którą mój przyjaciel, Perrin, chce zużyt
kować do podróży międzyplanetarnych.

Rozwinąłem te rozumowania jedynie 
dla wykazania na uderzającym przykła
dzie, do jakich w7niosków oddalonych od 
zwykłych pojęć prowadzi nowa forma 
pojęć przestrzeni i czasu. Należy pa
miętać, że je s t  to rozwinięcie najzupeł
niej poprawne wniosków wymaganych 
przez niezaprzeczone fakty doświadczal
ne, o których nasi przodkowie nie mieli 
pojęcia, gdy ustanawiali podług swego 
doświadczenia, uogólnionego w teoryi 
mechanistycznej, kategorye przestrzeni 
i czasu, które po nich odziedziczyliśmy. 
Do nas należy przedłużenie ich dzieła, 
prowadzenie go dalej z większą dro- 
biazgowością, stosownie do środków, ja- 
kiemi rozporządzamy, przystosowanie 
myśli do faktów.

Nietylko w dziedzinie przestrzeni i cza
su narzuca się przekształcenie najbar
dziej zasadniczych pojęć syntezy mecha
nistycznej. Masa, zapomocą której mie
rzono bezwładność, podstawową własność 
materyi, uważana była jako pierwiastek 
zasadniczo niezmienny, cechujący pewną 
część materyi. Pojęcie to znika obecnie 
i łączy się z pojęciem energii: masa 
pewnej części materyi zmienia się z jej 
wewnętrzną energią, wraz z nią powięk
sza się i zmniejsza. Część promieniejącej 
materyi traci swą bezwładność w ilości 
odpowiadającej energii wypromieniowa- 
nej. Energia jest bezwładna, materya 
opiera się zmianie prędkości jedynie 
w stosunku do zawartej energii.

Samo pojęcie energii traci swoje zna
czenie bezwzględne: jej pomiar zmienia 
się z układem odniesienia, do którego 
zjawiska się odnoszą i fizycy szukają 
obecnie, jakie są w wyrażeniu praw 
świata istotne składniki, posiadające 
znaczenie bezwzględne, składniki pozo
stając niezmiennemi, gdy się przechodzi 
z jednego układu odniesienia do drugie
go i które odegrają w elektromagne- 
tycznem pojęciu wszechświata tę rolę, 
jaką odgrywały w syntezie mechani
stycznej czas, masa i energia.

Tłum. H. G.
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Z JE Z IO R  W IE L K O P O L S K IC H .

W ostatnich latach jednem z zadań 
przyrodniczych, budzących najżywsze 
Zajęcie, stafo się badanie jezior i staw ów. 
Poza czysto naukowem znaczeniem po
wstaje tu kwestyą poznania wód i ich 
mieszkańców w celu wyzyskania ich 
jako materyalnego bogactwa kraju. Li
tera tura  naukowa francuska i niemiecka 
pomnaża się rokrocznie setkami prac 
limnologicznych. Rossyjskie T-wo Geogr. 
wydaje specyalną instrukcyę dla bada
czów jezior. I my nie pozostajemy 
w tyle: mimo szczupłych środków, ja- 
kiemi rozporządzamy, cale zastępy przy
rodników pracują na obszarze ziem pol
skich, od stawów Podola Galicyjskiego 
po Gopło, od Krakowa po Wigry, by 
poznać wody, stanowjące tak słabą i nie
rozerwalną część naszego krajobrazu 
i tak ścisłemi więzami połączone z hi
storyczną przeszłością Polski

Kolebka nasza stała na wybrzeżach 
Gopła. Pokrywało ono niezmierzoną 
zwierciadlaną taflą olbrzymią przestrzeń— 
a obrastały je  zewsząd lasy pierwotne. 
Setki rzek i strumieni biegło tu, tworząc 
gęstą sieć, której oka wypełniały błota 
bezdenne.

Dziś lasy wycięto, błota przeważnie 
wyschły, wyschły też drobne strumyki 
i rzeczki. Kurczy się wciąż olbrzymie 
niegdyś Gopło i traci połączenie z resztą 
jezior Kujawskich i Wielkopolskich, swe- 
mi niegdyś zatokami i z rzekami sąsie- 
dniemi. Część tej olbrzymiej masy wód 
tworzy dziś wielkopolski łańcuch jezior, 
rozciągnięty w półn. zach. kącie ziemi 
kaliskiej w powiatach: konińskim, kol
skim, tureckim, i złożony z jezior: Go-
sławickiego, Pątnowskiego, Licheńskiego, 
Ślesińskiego i wielu mniejszych. Jeziora 
te leżą w pobliżu W arty  i były z nią 
połączone rzeczką jeszcze za czasów D łu 
gosza. W ostatnich czasach po jej śla
dach przeprowadzono z pod Gosławic 
kanał aż po Morzyslaw pod Koninem, 
umożliwiając przejazd wodą od W arty 
do Ślesina. Obecnie kanał ten zarósł

i wysechł. Jeziora wielkopolskie są po
chodzenia lodowcowego, leżą w dolinach 
lub łożyskach strumieni lodowcowych, 
a otaczający je krajobraz je s t  typu lo
dowcowego. Wśród wydłużonych gli
niastych pagórków okrytych lasami, 
w których sosna, świerki i dąb odgry
wają przeważną rolę, spotykamy obszer
ne, bujne łąki, różowe w czerwcu od 
firletek i szczawiów, dalej ponure, bru
natne torfowiska, to znowu wydmy pia
szczyste nagie i sypkie ze ścielącym się 
po nich srebrnikiem lub powiązane ko
rzeniami sosen. W wązkich zagłębieniach 
wśród pagórków albo też na piaszczystej 
i torfiastej płaszczyźnie szeroko rozle
wają się wody jezior.

Gosławickie, od zachodu uwieńczone 
lesistemi wzgórzami, oddziela się od nich 
dzisiaj pasmem mokradeł. Na południu 
i północy biegną brzegi nizkie, piasz
czyste i żwirowate, okolone lasami, gdzie
niegdzie szuwarem zarosłe. Od wschodu 
nizki, łąkowy brzeg okrywają trzciny, 
przez nie przebija się krótki kanał, łą
czący to jezioro z Pątnowskiem. Na 
piasku przybrzeżnym pod wodą łany 
ostrych, twardych ramienic kaleczą bose 
stopy, tuż rosną obficie wrzeczniki (Po- 
tamogeton). Wody jeziora, głębokie śre
dnio na dwa metry, są kryształowo 
czyste i smaczne na swem podłożu 
z piasku i delikatnego żółtawego mułu. 
Mienią się one zielono-topazową barwą, 
a osłonięte lasami, leżą zwykle spokojne 
i ciche, chyba że „ciąg przyjdzie".

Sąsiednie Pątnowskie różni się bardzo 
od Gosławickiego: brzeg wschodni trzci
ną zarosły, południowy piaszczysty, nagi, 
północny utworzony przez rozległe tor
fowiska, a zachodni kryje wśród szuwa
rów połączenia z jeziorem Licheńskiem 
i Ślesińskiem. Kępy trzcin zarastają 
jego powierzchnię we wschodniej części, 
pozatem szeroka jego tafla o wodzie 
płytkiej, szaro zielonej i bardzo przezro
czystej pozwala dojrzeć przepyszne łąki 
podwodne o przeróżnych odcieniach barw 
i kształtach roślinnych. Na zachodzie 
wjeżdżamy w wązką, długą i dość głę
boką cieśninę; brzegi jej tworzy zielona 
mokra łąka, tuż za nią na lewo ciemny



AT® 29 WSZECHSWIAT 511

las, a łódka mknie wązkiem pasmem j  

wody nad łąką podwodną, wśród gęstych 
zarośli trzcin, strzałki wodnej, paproci. 
Cieśniną tą wydostajemy się na jezioro 
Licheńskie. Wązkie, długie a kręte 
w swych względnie wysokich brzegach 
ciągnie się od południa ku północy jako 
ślad zapewne strumienia lodowcowego j 

i sprawia wrażenie rzeki. Brzegi, gdzie
niegdzie trzciną i sitowiem zarosłe, po 
większej części okolone są lasem, a ga
łęzi drzew zwieszają się nizko nad wodą. 
U tych leśnych cienistych brzegów roz
pościerają się na wodzie grzybienie białe 
i żółte oraz wrzecznik, a na dnie prze
pyszne zarośle, w głębi których oko mi- 
mowoli szuka jakiegoś zaklętego pała
cu .— Gęstym lasem ściele się tu Elodea 
canadensis, strzępiasta pokrzywa wodna, 
wrzeczniki.

Na północnym krańcu jeziora widzimy 
ślady dwu rynien, idących od jeziora 
w prawo i lewo: to ślad połączeń z j e 
ziorami Ślesińskiem i Lubitowskiem. 
Dziś na to ostatnie wodą przedostać się 
już nie można, pierwsze łączy się tylko 
z jeziorem Pątnowskiem.

Slesińskie ciągnie się również wązko 
a długo, końcem dosięgając Gopła; tylko 
miejscami rozlewa się szerzej wśród 
płytkich brzegów, przeważnie ściskają 
je  wyższe wybrzeża. Tu w księżycowe 
nocy widać na dnie zapadły zamek Klary 
z Mikorzyna, tu na wyspach Zbójeckich 
panował zbójca Garczyński. Gdy pół
nocny kraniec tych jezior ubarwiają 
krwawe podania, na południu, nad Bie- 
niszewską zatoką jeziora Gosławickiego 
szepczą cicho prastare pieśni i legendy
0 pięciu braciach-męczennikach, zamiesz
kujących za Bolesława Chrobrego nad
brzeżne lasy.

Jeziora nie są spokojne: gdy wiatr 
zawionie, spienione fale piętrzą się wy
soko, obrzucając brzegi żółtawą pianą
1 miotając groźnie łódką, która odważy 
się w taki czas wysunąć na ich wody. 
Nie są też i milczące: wśród ciągłego 
plusku fal i poszumu wiatru w trzcinach 
i krzewach nadbrzeżnych, rozbrzmiewa 
wokół tysiące głosów: w szuwarach 
skrzeczą trzciniaki, kręcą się bekasy, ,

kszyki, kuligi, łysice, nad wodą przela
tują cyranki, krzyżówki, podgorzałki, po 
falach unoszą się nurki-perkawy, kurki 
wodne, zdała dochodzi jękliwy głos der
kacza. Z jeziora Gosławickiego rozlatują 
się wokół setki gnieżdżących się tam 
mew srebrzystych. Nad zarośniętym 
brzegiem coraz to pluśnie wydra, uglą- 
dająca w wodzie okunia, szczupaka lub 
suma. Nocą nawet, wśród lekko wiatrem 
poruszanych szuwarów, coraz to zakwili 
coś, wrzaśnie przeraźliwie i zakołysze 
wodą.

Wśród roślin podwodnych uwijają się 
niemi wód mieszkańcy: skójki, błotniarki, 
zatoczki w kilku gatunkach, o skorup
kach obficie porosłych glonami; pijawki, 
dziesiątki owadów i larw. Trzciny oży
wiają i ubarwiają wrażki i świtezianki.

Pracę limnologiczną na jeziorach po
wyższych prowadziłam już jesienią 1911 
r., ale dorywczo i bezładnie. Od marca 
r. b. rozpoczęłam badania systematyczne, 
dzięki otrzymanemu na ten cel stypen- 
dyum. Rozpadają się one na kilka dzia
łów, traktowanych dość nierówno: stronę 
geologiczną pozostawiam prawie zupełnie 
na boku, czyniąc jedynie spostrzeżenia 
powierzchowne, takie które się same 
gwałtem na oczy nasuwrają, i zbierając 
próby z gleby nadbrzeżnej i z dna. Che
micznych własności wody nie dotykam 
wrcale wobec braku przyrządów niezbęd
nych i nieznajomości przedmiotu. Z fi
zycznych cech notuję: temperaturę, prze
zroczystość z pomocą krążka Secchiego, 
barwę przez rurę zaczernioną wewnątrz. 
Właściwie główną uwagę zwróciłem na 
dokładne i jaknajczęstsze próby plank
tonowe oraz na roślinność jezior i ich 
wybrzeży, a mniejszą już na faunę ma
kroskopową, t. j. na ryby, owady, ro
baki i mięczaki.

Plankton zwierzęcy przedstawia się 
obficie, ale nie zauważyłam w nim dotąd 
obecności jakichś rzadkich form; plank
ton roślinny w maju byl tak bogaty, że 
próby zawierały wodę zieloną lub bru
natną i wprost gęstą od glonów, zarówno 
przy wybrzeżach, jak i ku środkowi.

Roślinność okolic podzieliłam na na
stępujące zbiorowiska: 1) roślinność la
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sów liściastych, mokrych; 2) borów so
snowych na piasku; 3) wydm piasz
czystych; 4) łąk; 5) torfowisk. Dalej 
idzie 6) flora pasa przybrzeżnego; 7) 
szuwary; 8) łąki podwodne; 9) rośliny 
unoszące się na powierzchni. Pozatem 
zwracam baczną uwagę na florę przy
ległych stawów, rowów i kałuż. Tutaj 
najbogatsza je s t  tlora torfowisk, pochła
niających wciąż i wytrwale coraz to 
dalsze przestrzenie jezior. Przodowni
kami w tem dążeniu do zagłady masy 
wód są szuwary nadbrzeżne. Po latach 
wspaniałe dziś zwierciadła jezior staną 
się całkowicie posępną przestrzenią bez
dennych torfowisk.

Jadw iga W odzińska.
(Dok. nast.).

O D E Z W A .

Zdając sobie dokładnie sprawę ze złego  
stanu nauki leśnictw a w kraju naszym  
i chcąc przyczynić się choćby jakim ś ma
łym  uczynkiem  lub pracą do postawienia  
na m ocnych fundam entach potężnego gm a
chu naszego rodzinnego leśnictw a, my, mło
dzi leśn icy, kształcący się w  jedynej pol
skiej fachowej uczelni, zachęceni również 
przez Sekcyę Zachęty do badań fizyogra- 
ficznych Tow arzystw a Polskiego Przyrodni
ków im. M. Kopernika, postanowiliśm y w y 
dać kw estyonaryusz, dotyczący zasiągu  
pionowego i poziom ego drzew leśnych  
w kraju naszym , podziału ziem naszych na 
dzielnice klim atyczno-leśne oraz ochrony  
zabytków  przyrody. U kładając go, m ie
liśm y przedew szystkiem  na względzie n ie
zbadane dotąd pod tym  w zględem  ziemie 
K rólestwa Polskiego, co do których , brak 
wiadomości i danych dotkliw ie odczuwać 
się daje w studyow aniu, a następnie i w pra
cy  fachowej na terenie K rólestwa, z k tó 
rego przeważna część współpracowników  
i członków naszych pochodzi.

Objęcie redakcyi i pomoc naukowa, jaką 
okazali nam profesorowie: Dr. W ł. Szafer 
i S t. Sokołowski oraz pomoc materyalna, 
w postaci udzielonej nam zapomogi, obok 
składek naszych, pozw oliły nam na u rze
czyw istnienie celów  i dążeń naszych w po
staci załączonego poniżej kw estyonaryusza. 
W szelkie dane zebrane na m ocy tego  
kw estyonaryusza będą dla nas m ateryałem

nieocenionym , przyczyniająo się do rozja
śnienia i udokumentowania wielu kw estyj, 
dotąd na polu tem  jeszcze ciem nych, zara
zem będąc i skromnemi wskazówkami dla 
wielu badaczów pracujących na polu fizyo- 
grafii ziem naszych z pionierem sprawy tej 
prof. M. Raciborskim na czele.

O ważności sprawy podjętej przez nas 
mówić nietrzeba. Jest ona myślą i czynem  
wielka, a ogromem nieobjęta. Ten, kto  
tylko bądź zdaleka, bądź zblizka, zetknął 
się z przyrodą— a któż tego nie dokonał —  
ten zadanie pracy naszej zrozumie i poprze, 
a poprzeć ją można tylko nadesłaniem naj
bardziej w yczerpujących odpowiedzi na po
szczególne punkty kwestyonaryusza.

Apelujem y więc gorąco do w szystkich  
tych , którym dobro wiedzy naszej leży na 
sercu, do w szystkich ty  oh, którzy zrozu
miawszy cel i intencyę dążności naszej, 
m ogliby nas w trudnej i mozolnej pracy 
wesprzeć, a przedewszystkiem  do kolegów  
leśników, rozrzuconych po różnych stronach  
i okolicach —  rozpowszechniając sam kw e
styonaryusz w możliwie najszerszych zakre
sach nadsyłajcie nam odpowiedzi, m ateryały  
i wiadomości możliwie najbardziej szczegó
łowe i najbardziej w yczerpujące, których  
ogrom nas jeszcze bardziej zachęci i pogłębi 
w wiedzy, a dzięki Wam dojdziemy do celu.

W szelkie listy  i przesyłki prosimy adre
sować do dnia 1 października r. b.: „Lw ów — 
Skałka 1.— Galicyjskie Towarzystwo Leśne" 
a od 1 października r. b. „Lwów —  Marka 
1.— W yższa Szkoła Lasowa— W ydział Kółka 
Przy rodniczego“.

Kółka Przyrodnicze Słuchaczów  
W yższej Szko ły  Lasowej we Lwowie.

KWESTYONARYUSZ
dotyczący zasiągu pionowego i poziomego drzew  
leśnych i  krzewów w Polsce, naturalnych fo r -  
m acyj leśnych oraz ochrony zabytków przyrody  

: w ydany przez Kółko Przyrodnicze Słuchaczów  
W yższej S zko ły  Lasowej we Lwowie.

1. Dokładne określenie m iejscowości (gu 
bernia, powiat, gmina), a w ważnych szcze
gółach także rewiru leśnego, skąd dane 
czerpano...

2. Skąd wiadomości czerpano? (czy z na
ocznej obserwacyi lasu w dzisiejszym jego  
stanie, czy na podstawie dzisiejszyoh ozy 
dawnych map leśnych, czy  też ustnie od 
ludzi, uchodzących za znawoów danego 
okręgu leśnego? W tym  ostatnim  razie 
podać wskazówki charakteryzujące czło
wieka, od którego dane czerpano).

3. Jakie drzewa i krzewy znajdują się 
w partyach leśnych, które zachowały mniej 
lub więcej swój skład pierwotny? (N ie
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należy uwzględniać upraw ręcznych przez 
gospodarza leśnego wprowadzonych; starać 
się o ile możności dociec, co rosło dawniej 
na tem  samem miejscu?)

4. Które z tych  gatunków należy uwa
żać za gatunek z natury panujący (prze
wodni), a które jako mniej lub więcej obfitą 
przymieszkę? Jaki stopień tej przymieszki? 
Które są dziś lub były dawniej bardzo 
rzadkiemi składnikami lasu? Które zginęły  
zupełnie?

5. Czy znajduje się w danej okolicy jaka, 
choćby drobna, partya leśna, któraby do 
dziś dnia nie była jeszcze użytkowana? 
Jakie są jej składniki? Czy ma jakąś nazwę 
w mowie ludu okolicznego? Czy ze względu  
na plan gospodarstwa leśnego tej partyi 
leśnej grozi zagłada?

6. Jakie gatunki drzew i krzewów roz
szerzają się i liczebnie wzrastają dzisiaj, 
dzięki system owi gospodarczemu? Którym  
gatunkom  drzew grozi z powyższego po
wodu zupełne wyparcie z drzewostanów?

7. Czy dany okrąg leśny posiada jakie 
Stare okazy drzew, któreby, bądź ze w zglę
du na swą rzadkość w okolicy, bądź na 
swe pamiątkowe (historyczne) znaczenie za
sługiw ały na ochronę od zagłady? Jeśli 
takie drzewa znajdują się, należy je do
kładnie opisać. W opisie podać wymiary 
(przynajmniej obwód w wysokości piersi) 
ew entualnie nazwy ludowe lub podania do 
nich przywiązane. Miejsce znajdowania się 
takich okazów należy dokładnie określić, 
najlepiej na szkicu terenu okolicznego ozna
czyć je wyraźnym  znaczkiem. W razach 
kiedy opisuje się unikaty, należy podać fo
tografię lub szkic um iejętnie wykonany.

8. Który z gatunków  drzew, gdzieindziej 
pospolitych, w ystępuje w danej okolicy  
jako rzadkość? Czy występują w okolicy  
samorodnię: Cis, Taxus baccata, modrzew, 
Larix europaea, limba, Pinus Cembra, klon 
tatarski, A cer tataricum  i z krzewów: Pru- 
nus Chamaecerasus, wiśnia karłowa, Stap- 
hyllea pinnata, kołokoczka, Yiburnum Lan- 
tana, Kalina hordowina i Hedera helix, 
bluszcz leśny.

9. Czy w sprzętach, budowlach (np. 
dwory modrzewiowe) zachowało się drewno 
gatunków  obecnie rzadkich lub niew ystę- 
pująoych wcale w okolicy? Z budowli tych  
należy w przypadkach wątpliwych odeiąc 
drobną drżazgę i dołączyć do kwesty o- 
naiy us^a.

10. Czy znajduje się w danej okolicy ja 
kiś gatunek drzewa, który na wschód, za
chód, północ lub południe od danego 
miejsca dalej już nie występuje2 Jeżeli ta 
okoliczność zachodzi, to należy dokładnie 
określić położenie tych  partyj leśnych,

w których pojawia się poraź ostatni. Podać 
też należy charakterystyczne nazwy okolio 
(np. Cisowieo, Grabiny, Buczyna i t. p.). 
Zasięgnąć należy wiadomości, ozy utrzym uje  
się tradycya o dawniejszym obszernym za
siągu drzewa, który na mapce wykreślono.

UWAGI: 1) Dawne mapy leśne, niemające zu
pełnie wartości dla dzisiejszego gospodarstwa 
leśnego mają jednak często bardzo doniosłą 
wartość naukową. Dla tego należy z nich zrobić 
odpowiednie wyciągi, kopie, czy wreszcie dołą
czyć do wypełnionego kwestyonaryusza niepo
trzebny w gospodarstwie oryginał.

2) Jeżeli zachodzi ta ewentualność, że dane 
są podawane z dwu lub kilku okręgów geogra
ficznych, to każdy okrąg powinien być podany 
oddzielnie.

KRONIKA NAUKOWA.

Czy drobnoustroje przenikają do jaja ku
rzego? Przez wielu badaczów stwierdzony 
został fakt, że jajka podczas swego rozwoju 
mogą uledz zarażeniu przez bakterye, które 
z jamy stekowej przedostają się do jajowo
dów, a następnie do białka. Pewien badacz 
w ykrył w 100 św ieżych jajach 36 gatunków  
bakteryj. W edług poglądu niektórych uczo
nych, bakterye mogą przenikać do jajka na
wet przez nieuszkodzoną skorupę. Zbada
niem tej kw estyi zajął się niedawno p. A. 
Kossowicz. W edług niego należy przypusz
czać, że jajka z czasem ulegają pewnym  
zmianom, umożliwiającym przenikanie dro
bnoustrojów. Jak wiadomo, grzybki ple
śniowe spotykają się w jajach, a rozmaite 
doświadczenia wykazują, że nieuszkodzone 
jaja inogą być zarażone przez grzybki ple
śniowe (Pem cilhum  glaucum , Mucor Muce- 
do, Cladosporium herbarum). Pogląd ten  
jednak niejednokrotnie był kwestyonow any. 
Badania Kossowicza wykazały, że świeże 
jaja, z nieuszkodzoną skorupą niełatwo pod
legają zarażeniu przez grzybki. N aw et po 
upływ ie czterech tygodni jajka, poddawane 
zarażeniu, były  wolne w środku od grzyb
ków. Po ośmiu tygodniach przedostało się 
do wnętrza Cladosporium herbarum, a po 
dwunastu prócz tego Phytophtora infestans. 
W mnem doświadczeniu, do którego użyto  
pięciom iesięcznych jaj, można było już 
w przeciągu 14 dni zauważyć przenikanie 
do wnętrza jaja Rhizopus nigricans, jak ró
wnież dwu poprzednio wspomnianych ga
tunków . Zdaje się więc, że z wiekiem jaja 
zachodzą w skorupie pewne zmiany, które 
czynią wolnym dostęp do wnętrza jajka,



514 WSZECHSWIAT M  29

Prócz tego, jak wykazały doświadczenia 
Kowalenki i Kossowicza, niszczące działanie 
białka kurzego na zarodniki zmniejsza się 
z czasem.

Cs. St.
(N.aturw, Rund.).

S P R O S T O W A N IE .

Niniejszem musimy zaznaczyć, że autor pi
szący o odczycie p. Babińskiego o Galileuszu 
w Na 27 pod tytułem Kursy akademickie dla 
cukrowników popełnił błąd, który niniejszem 
prostuje; odczyt ten wygłosił kto inny.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 lipca 1912 r.

(W iadom ość S tacyi Centralnej M eteorologicznej p rzy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
z

ie
ń

Barometr red. 
do 0° i na c ięż
kość* 700  mm-f-

Temperatura w st. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )

2 3 
6 "2 

o

mm

UW AGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Najw. Najn. 7  r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w.

i 49 ,0 49,3 i 48 ,3 17,0 23,0 22,3 24,5 13,6 NW , NW , W, 0 6 9 8 —

2 45,8 4 5 ,6 4 6 ,0 18,7 17,2 16,2 22,5 15,4 n e . n 3 NW, 10 9 8 3,7 •  9a •  p.

3 46 ,0 46,8 48,2 13,9 14,8 15,8 18,2 13,6 s w 7 W5 NW , 1 0 * 1 0 # 8 4,4 •  9a •  ~f 12 p.

4 49 ,4 50,4 51,9 12,9 15,4 14,8 18,6 11,2 N a n e 7 N E, 1 0 = 10 8 0,4 •  J  11 a.

5 54,0 54.6 55,1 12,3 17,7 16,2 20 ,0 10,3 N, NW , Na 8 0 8 0 - -

6 53,9 52,7 51,9 14,3 23,8 19,2 25 ,0 11,6 SW 4 n e , SW , 0 4 0 7 0 —

7 51,8 50,8 50,0 13,7 21,3 19,8 22,6 10,9 n e , n e 5 NE, 0 0 0 0 0 —

8 50,4 49 ,6 48,8 18,4 25,1 22,4 26,6 14,4 NE, NW , NW , 0 0 0 1 0 —

9 49 ,6 49,5 50,6 18,6 22,5 19,4 25,3 15,0 N W , NW , NW , © 3 10 7 2,0 •  12a #  J  2 p .

10 52,6 53,2 54,4 16,0 23,3 19,2 24 ,6 14,7 N, N, 10 0 7 3

Śre 1 
dnie 150,3 50 3 50, s | 15,6 204, 18,5 22,8 13,1 2 ,6 3,3 2,5 7,1 4,2

Stan średni barometru za dekadę '/3 (7 r-—|—1 p —j—9 w.) =  750,4 mm

Temperatura średnia za dekadę: l/t (7 r. } 1 P-—J- 2 X 9 w .) =  18,3 C els.
Suma opadu za dekadę: =  10,5 mm

TREŚÓ NUMERU. Z dziedziny procesów rozkładowych w przyrodzie, podług prof, Engle* 
ra.—-Paweł Langevin. Ewolucya pojęcia przestrzeni i czasu tłum. H, G,—Z jezior Wielkopolskich, 
pzzez Jadwigę Wodzińską. — Odezwa, przez Kółka Przyrodnicze Słuchaczów Wyższej Szkoły La
sowej we Lwowie.—-Kronika naukowa.—Sprostowanie.—Spostrzeżenia meteorologiczne.

W ydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
Drukarnia L. Bogusławskiego, S-tokrzyska Na 11. Telefonu 195-52,




