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W IED ZA , JE J  IS T O T A , P O Ż Y T E K  
I N A U C ZA N IE  l).

Nie zamierzam bynajmniej na kilku 
tych stronicach badać dziedzin niezna
nych; pragnę jedynie wystąpić w roli 
popularyzatora, skorzystać z uznania, 
którem cieszy się dzisiaj wiedza, by wy
jaśnić jej istotę i piękność tłumowi jej 
wielbicieli, niekiedy trochę niedoświad
czonych. Czerpiąc natchnienie ze świet
nych dzieł Taineów i KI. Bernardów, 
chciałbym wskazać usługi, jakie metoda 
naukowa oddać może w najrozmaitszych 
okolicznościach życia i będę szczęśliwy, 
jeżeli tą drogą uda mi się dowieść ko
nieczności zwracania w sposób coraz to 
bardziej systematyczny nauczania nasze
go na drogę kultury naukowej.

!) Revue Scientifiąue z dnia 12 października 
li)12 roku.

Czem jest wiedza? Do czego służy 
ona? Jak ją  odkrywamy i jak ją  prze
kazujemy naszym następcom?

Świat, w którym żyjemy, nie jest cha
osem. Człowiek najmniej ukształcony 
znajduje w nim pewien porządek: widzi, 
jak  jedne dnie następują po drugich, 
a wszystkie do siebie podobne, pory ro
ku po porach roku i lata po latach. Roz
różnia podobieństwa pomiędzy roślinami 
lub zwierzętami tego samego gatunku; 
badając uważniej, rozpoznaje analogie 
pomiędzy liśćmi wszystkich roślin i człon
kami wszystkich zwierząt. Chemik, na 
zasadzie swoich środków obserwacyi bar
dzo udoskonalonych, dochodzi do ustale
nia tożsamości zjawisk oddychania u 
wszystkich istot żywych, a histolog 
stwierdza identyczność ich komórek ele
mentarnych. Wreszcie przychodzą ge
niusze, którzy dostrzegają dalsze analo
gie pomiędzy przedmiotami i zjawiskami, 
napozór najzupełniej odmiennemi. Sadi 
Carnot podaje ścisłe reguły, wedle któ
rych następują po sobie zjawiska cieplne 
i mechaniczne; Berthelot przez syntezę 
organiczną ustala tożsamość zjawisk che
micznych w istotach żywych i w świe- 
cie nieorganicznym. Pasteur stwierdza
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interwencyę istot nieskończenie drobnych I 
w dziedzinach, które przed nim zdawały 
się nie mieć żadnych punktów stycznych, 
mianowicie w dziedzinie fermentacyj 
przemysłowych i chorób.

Jednem słowem, wszystkie przedmioty 
wszechświata, wszystkie ich nieustanne 
przemiany, t. j. zjawiska przyrodzone po
wiązane są ze sobą bezwzględnie nieuni- 
knionemi zależnościami analogii i na
stępstwa. A zależności te, te „prawa11 
zjawisk przyrodzonych nie są jakieś nie
określone, czysto jakościowe, ale wyra
żają się wzorami liczebnemi bezwzględ
nie ścisłemi, symbolami algebraicznemi. 
Natura je s t  olbrzymią maszyną, w której 
wszystko powiązane je s t  ze sobą w taki 
sposób, że najmniejsze przesunięcie je 
dnego z jej organów odbija się bez koń
ca, wywołując skutki niezliczone, które- 
mi rządzą ścisłe prawa. Wiedza ma za 
swój przedmiot poznanie owych praw 
niewzruszonych, jakich najpiękniejsze 
przykłady znajdujemy w fizyce, mecha
nice i chemii.

Objętość V  gazu związana je s t  z jego 
ciśnieniem P  i tem peraturą T  dwoma 
prawami: Mariottea i Gay-Lussaca.

P V
—jT -  =  stałej.

W  armacie prędkość U, nadana po
ciskowi o masie M , związana je s t  z p ra
cą rozprężania się gazów, wytw arzają
cych się z prochu, t. j. z ciśnieniem ich 
P  i zmianą objętości dV, zasadą zacho
wania energii wedle wzoru:

M Ud U — P dV .

W lufie armaty ciśnienie je s t  w każdej 
chwili funkcyą jednoczesną faktycznego 
stopnia rozprężenia gazów już wytworzo
nych i prędkości spalania się prochu 
jeszcze niespalonego. W przypadku pro
chu koloidalnego, zawierającego nitroce
lulozę, ilość Q, spalana w jednostce cza 
su, jest proporcyonalna do powierzchni S  
ziarnek prochowych oraz do ciśnienia P  
gazów gorących:

Podobnież, ciśnienie maksymalne, jakie
go wymagać można od prochu, a przeto 
i prędkość końcowa pocisku zależą od 
granicy sprężystości metalu armaty oraz 
od grubości jej ścian. Dalej, droga pa
raboliczna pocisku zależy od działania 
ciężkości, skombinowanego z prędkością 
początkową, od oporu powietrza, skom
binowanego z ruchem obrotowym pocis
ku dokoła jego osi i t. d. Przykłady te 
możnaby mnożyć do nieskończoności.

Bardzo rozpowszechniony przesąd zwę
ża całkiem niesłusznie zakres zastosowa
nia wyrazu „wiedza11 J) do znajomości 
pewnych praw przyrodzonych, trudnych 
do poznania, wymagających używania 
pracowni kosztownie urządzonych, oraz 
uciążliwych studyów przedwstępnych, al
bo też takich praw, które ściągają się do 
pewnych przedmiotów specyalnych, uwa
żanych za szczególnie szlachetne, jak  np. 
ruchy gwiazd, sposoby wytwarzania elek
tryczności, przemiana ciał. Jest to błąd 
wierutny i to błąd bardzo szkodliwy dla 
szczęścia ludzkości. Każdy człowiek mo
że rościć prawo do rozkoszy umysłowych 
i do materyalnych dobrodziejstw wiedzy. 
Pomiędzy pasterzami fenickiemi, którzy 
obserwowali nocami ruchy gwiazd, a kan
dydatami na stopień doktora, którzy fa
brykują rozprawy, gromadząc pomiary 
dotyczące rozpuszczalności lub ciepła re 
akcyi, albo geniuszami, co rozświetlili 
myśl ludzką odkryciem wielkich praw 
ciążenia powszechnego lub zachowania 
energii, zachodzą tylko różnice ilościowe.

Wiedza prawdziwa nie dopuszcza roz
graniczenia, opartego na rodzaju przed
miotów lub zjawisk, których prawa usi
łuje poznać. Jeżeli fizycy pracują nauko
wo, badając ewolucyę cieplną radu, to 
kucharka czyni to samo, gdy z zegar
kiem w ręku oznacza czas, niezbędny do 
ugotowania ja jka  na twardo. Ustala ona 
tym sposobem zależność liczebną, t. j. 
prawo, pomiędzy trzema czynnikami: cza
sem, temperaturą i ścinaniem się białka. 
Każdy człowiek może w każdej chwili

=  stałej. !) Autor ma tu na myśli wyraz francuski 
science. (Przyp, tłum.).
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swego życia pracować naukowo: ludzie, 
posiadający zdrowy rozsądek, ludzie ob
darzeni zdolnością do zastanawiania się, 
czynią to codziennie, niedomyślając się 
tego, podobnie jak  pan Jourdain Molie
rowski mówił prozą, nic o tem nie wie
dząc. W dniu, w którym wykształcenie 
elementarne i średnie pójdą w kierunku 
bardziej racyonalnym, wiedza przestanie 
być uważana za jakiś pokarm kosztow
ny, dostępny dla niewielu uprzywilejo
wanych; rozpowszechnienie znajomości 
metod naukowych oraz posługiwanie się 
niemi we wszystkich okolicznościach ży
cia otworzą przed ludzkością nową erę 
pomyślności.

W rzeczy samej, użyteczność wiedzy 
je s t  bardzo wielka; przedewszystkiem 
poucza nas ona o fakcie pierwszorzędnej 
doniosłości, jakim jest niewzruszoność 
praw przyrodzonych. Kucharka, któraby 
chciała nie pozwolić stwardnieć jajku, 
pozostawionemu w wodzie wrącej, s tra
ciłaby czas swój napróżno. Wynalazca, 
któryby chciał się zająć wyrobem złota 
sztucznego naprzekór prawu Lavoisiera, 
stanąłby oko w oko z zagadnieniem nie- 
rozwiązalnem. Prawodawca, któryby ze
chciał odebrać wszystkim pracodawcom 
ich zyski celem podziału między robot
ników, dążyłby również do rzeczy nie
możliwej. Ta wiara w konieczność praw 
przyrodzonych, t. j. wiara w determinizm 
naukowy, powinnaby być jednym z głó
wnych celów wychowania. Naogół nie 
podejrzewa się nawet usług, jakich ocze
kiwać można od pojęcia tak prostego 
i tak oczywistego. Negacya jego stano
wi credo całej szkoły socyalistycznej, 
wszystkich tych ludzi, którzy przypisują 
rządowi władzę nadprzyrodzoną odwra
cania biegu rzeczy ludzkich. Nawet ucze
ni urzędowi pierwsi nieraz gotowi są 
zdeptać podstawową zasadę determini
zmu. Ileż to razy spotkać się można 
w publikacyach, skądinąd godnych uw a
gi, z twierdzeniem, że ten lub inny fakt 
je s t  wynikiem przypadku, t j. że wymy
ka się z pod wszelkiego prawa, co ró
wnoważne je s t  z formalnem zaprzecze
niem wiedzy.

Pożytek z tej wiary w determinizm

jest czysto negatywny, przeszkadza nam 
ona tracić nasze siły napróżno. Ale wie
dza posiada także użyteczność dodatnią, 
pozytywmą. Dając nam w ręce środek 
oddziaływania na świat zewnętrzny, stwo
rzyła ona przemysł, t. j. źródło całego t  
naszego bogactwa. Kiedyś, bezwątpienia, 
pozwoli nam oddziałać i na świat moral
ny oraz umysłowy i dopomoże ludziom o  
do osiągnięcia lepszej wydajności ich 
skombinowanych wysiłków.

Taine, w przedmowie do swoich szki-Qj 
ców krytycznych i historycznych okre
ślił magistralnie tę rolę utylitarną wie
dzy:

„Umiejętności fizyczne dały ludziom 
środki przewidywania i modyfikowania 
w pewnej mierze wypadków przyrodzo
nych. Skorośmy doszli do poznania ko
niecznych i dostatecznych warunków pe
wnego faktu, warunków tych warunków 
i t. d., natenczas mamy przed oczami 
łańcuch danych, w którym wystarczy 
przestawić jedno ogniwo, by przestawić 
i wszystkie następne. Tym sposobem 
ogniwa ostatnie, nawet te, które leżą po
za sferą naszego działania poddają się 
temu działaniu z chwilą, gdy którekol
wiek z ogniw poprzednich wpada w na
sze ręce. Tu tkwi cała tajemnica postę
pów naszych praktycznych od lat trzy
stu. Powyciągaliśmy i pooznaczaliśmy 
pary faktów, tak dalece ze sobą powią
zanych, że gdy się zjawi pierwszy, dru
gi z konieczności za nim się ukazać mu
si, skutkiem czego, działając bezpośred
nio na pierwszy, tem samem działamy 
pośrednio na drugi. W ten sposób ze 
wzrostem poznania wzrasta potęga, a sku t
kiem oczywistym jes t  to, że poszukiwa
niem owocnem je s t  takie poszukiwanie, 
które, wyszukując owe pary faktów, t. j. 
warunki i zależności pomiędzy rzeczami, 
pozwala niekiedy człowiekowi na inter- 
wencyę w tym wielkim mechanizmie, na 
przestawienie lub wyprostowanie tego 
lub ow^ego kółka o tyle lekkiego, że je 
może poruszyć ręka ludzka, lecz dość 
ważnego, by jego przesunięcie lub dopa
sowanie mogło wywołać ogromną zmia
nę w biegu maszyny i mogło być spo
żytkowane na rzecz rozumnego owadu,
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który zdołał ustalić ekonomię jej bu
dowy".

Nie możemy odwrócić kierunku zja
wisk przyrodzonych, ale możemy je zwra
cać jaknajkorzystniej dla naszych po
trzeb. Gdy śnieg topnieje na górach, 
byłoby rzeczą bezużyteczną starać się 
wciągać go z powrotem na szczyty; mu
simy pozwolić wodzie spadać, ale może
my ją  skanalizować i puścić na doliny 
drogami obranemi tak, żeby po drodze 
woda ta poruszała nam młyny lub zra
szała łąki. Przez długi czas ruda żela
zna w Lotaryngii leżała bezużytecznie, 
ponieważ stal, z niej otrzymana była 
zbyt krucha wskutek dużej zawartości 
fosforu. Byłoby szaleństwem chcieć prze
szkodzić być kruchem żelazu, zawierają
cemu fosfor, ale nauka pouczyła nas, jak  
można skanalizować fosfor: zamiast kie
rować rudę do stali, zwracamy ją  do szla
ki, a jednocześnie posługujemy się jej 
ciepłem spalania do ogrzewania retorty 
Bessemerowskiej i wreszcie żużel fosfo
rowy posyłamy na pola nasze celem 
zwiększenia ich urodzajności, zużytkowu- 
jąc w ten sposób obieg, całkiem podobny 
do obiegu stopionego śniegu. Niema ta
kiej okoliczności, w której ta  znajomość 
praw przyrodzonych nie pozwoliłaby nam 
uniknąć pewnych niebezpieczeństw lub 
skorzystać z pewnych dobrych stron zja
wisk, które dokoła nas zachodzą. Nie- 
mając mocy do powstrzymania ich biegu, 
posiadamy możność skierowywania tego 
biegu.

Sama ta użyteczność wystarczyłaby do 
usprawiedliwienia nieustających zabie
gów, jakie czynią ludzie celem objęcia 
w posiadanie wiedzy coraz to doskonal
szej, że już pominiemy zadowolenie, k tó
re sprawia nam bardziej zupełna znajo
mość wszechświata.

Mechanizm tworzenia się wiedzy, t. j. 
odkrywania praw przyrodzonych, jest 
dosyć skomplikowany. Naogół zawiera 
on cztery stadya kolejne, niby cztery 
etapy, zawsze jednakowa, ale następu ją
ce po sobie w odstępach czasu, nieraz 
bardzo od siebie oddalonych. '

1) Etapem pierwszym jest odkrycie 
elementarnych czynników danego zja
wiska; to rozpoznanie korelacyi, której 
istnienia nikt przedtem się nie domyślał, 
zawdzięczamy zawsze ludziom wyobraź
ni, wynalazcom. Tak np. Bessemer pierw
szy rozpoznał zależność pomiędzy obec
nością fosforu w stali, a kruchością tego 
metalu; Wilfartt i Hellriegel pierwsi od
kryli związek pomiędzy węzłami na ko
rzeniach lucerny a przyswajaniem azotu 
atmosferycznego; Branly pierwrszy uja
wnił zależność pomiędzy przewodnictwem 
swoistem proszków metalicznych a prze
chodzeniem fal elektrycznych.

2) Drugim etapem, który przebyć trze
ba, je s t  określenie stopnia ważności 
względnej każdego z czynników elemen
tarnych, uprzednio rozpoznanych, t. j. 
wedle wyrażenia Tainea, oznaczenie ce
chy dominującej, stopnia dobroczynności 
każdego. Jeżeli Pasteur pierwszy odkrył 
istnienie zależności pomiędzy rozwojem 
chorób a rozwojem pewnych istot żyją
cych mikroskopowych, to anglikowi Li- 
sterowi i Lucas-Championnióreowi przy
padła w udziale zasługa ostatecznego 
ustalenia roli naczelnej tych czynników, 
w zbyt częstych, niestety, niepowodze
niach dawnej chirurgii. Ludzie, obdarze
ni zdrowym rozsądkiem i zdolnością do 
zastanawiania się, prowadzą dalej dzieło, 
rozpoczęte przez wynalazców. Niema, za
iste bezwzględnej antytezy, pomiędzy 
wybujałą wyobraźnią a chłodną logiką 
umysłu krytycznego. Dowiódł tego P a
steur, ale połączenie tych dwu przymio
tów je s t  niezmiernie rzadkie. Niezmor
dowane poszukiwanie czynnika dominu
jącego, naczelnego je s t  cechą charakte
rystyczną dla człowieka, w fktórym prze
waża zdrowy rozsądek; zarówno w życiu 
jak  w interesach je s t  to główny czynnik 
powodzenia.

3) Trzecim etapem poznania nauko
wego je s t  ustalanie zależności liczebnych 
przybliżonych pomiędzy wielkością zja
wisk a wielkością niektórych ich czynni
ków. W ymaga on niezliczonych pomia
rów, nieskończonych rachunków, do któ
rych niezbędne są niezmierna cierpli
wość i wytrwałość niezmordowana. Zna-
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nemi przykładami takich praw przybli
żonych są prawa Keplera, dotyczące ru 
chu planet oraz prawa roztworów van’t 
Hoffa i Arrheniusa. We wszystkich pra
cowniach naukowych poszukiwanie t a 
kich praw zajmuje legiony badaczów; 
idzie tam praca istnie benedyktyńska, 
bardzo pożyteczna, zapewne, dla ogólne
go postępu wiedzy, ale mało zyskowna 
dla samych pracowników, których trud 
nigdy należycie oceniony być nie może. 
Po wyobraźni i zdrowym rozsądku wy
trwałość znosi z kolei kamienie pod bu
dowę wspólnego gmachu.

4) Czwarty etap w odkryciu nauko- 
wem, etap najświetniejszy, za którym 
szczęśliwi badacze okrywają się nieśmier
telną sławą, zasadza się na sformułowa
niu ostatecznego wzoru liczebnego, któ
ry w sposób ścisły łączy ze sobą wszyst
kie porównywane fakty. Wystarczy przy
pomnieć tutaj prawo ściśliwości gazów 
Mariottea, prawo rozszerzalności gazów 
Gay - Lussaca, prawo prostego załamania 
Kartezyusza, prawo interferencyi i pola- 
ryzacyi światła Presnela, prawo ciążenia 
powszechnego Newtona, lub wreszcie 
w dziedzinie zjawisk elektrycznych: pra
wo Ohma, Amperea lub Faradaya; w che
mii—prawo zachowania masy Lavoisiera, 
prawo stosunków wielokrotnych Daltona; 
wr energetyce — zasadę Carnota, zasadę 
zachowania energii Meyera, prawo faz 
Gibbsa i t. d. Tylko ludziom genialnym 
dana jest zdolność tworzenia owych syn
tez ostatecznych, wyciągania ścisłych 
sformułowań prawdziwych praw nauko
wych z chaosu formułek empirycznych, 
z różnych teoryj mechanicznych lub an- 
tropomorficznych.

Tłum. S. B.

(C. d. nast.).

O ZAKRESIE I ZNACZENIU 
BADAŃ ZOOLOGICZNYCH.

(W ykład  w stęp ny, w yp ow ied zian y  przy objęciu  
katedry zoologii na U n iw ersy tec ie  Jagiellońskim , 

dnia 17 października 1912 roku).

(D okończenie).

Z powyższych uwag, stosujących się 
do podstaw systemu i systematyki zoolo
gicznej widać, że w nowszych czasach, 
chcąc pracować racyonalnie nawet w tym 
jednym, najstarszym dziale zoologii, trze 
ba uwzględniać zdobycze z wszystkich 
innych jej działów, a zwłaszcza z zoolo
gii eksperymentalnej i fizyologii.

Wymieniliśmy te dwa działy zoologii, 
to je s t  zoologię doświadczalną i fizyolo- 
gię porównawczą, jako najmłodsze ale 
zarazem najwięcej owoców rokujące la
torośle tej wielkiej nauki. Zoologia ekspe
rymentalna, choć niezbyt dawno uznana 
za samodzielną gałąź wiedzy, może się, 
jak  to już mówiliśmy, poszczycić wspą- 
niałemi rezultatami. Ona to wzięła so
bie za zasadę, by uchwycić niejako in 
flagranti zmienność istot żywnych, ona 
stara się wniknąć w procesy życiem zwa
ne tak, by je  wprost zauważyć i bezpo
średnio poznać można. A posługuje się 
w tym celu najlepszą metodą, która 
w innych działach nauk przyrodniczych 
wyborne rezultaty wydała, — metodą do
świadczenia czyli eksperymentu. Musimy 
jednak odrazu zwrócić na to uwagę, że 
doświadczenie zoologiczne nie daje się 
bezpośrednio porównywać z doświadcze
niem fizycznem. Fizycy są w daleko 
szczęśliwszem położeniu od zoologów; dla 
nich eksperyment jest zwykle tylko po
wtórzeniem zjawiska, które może zacho
dzić w przyrodzie, lecz odbywającem się 
w warunkach najdokładniej określonych 
i znanych, a częstokroć przeprowadza- 
nem na ciałach, których właściwości zu
pełnie dokładnie zostały poprzednio zba
dane. Stąd też efektem doświadczeń fi
zycznych być może odnalezienie prostych 
praw przyrody, a w każdym razie może 
być ścisłe określenie prawidłowości w ba
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danem zjawisku, częstokroć dające się 
ująć w formułę matematyczną.

Zupełnie inaczej przedstawia się w ar
tość eksperymentu zoologicznego. Zoolog 
w swrych badaniach musi się liczyć prze
dewszystkiem z tym faktem, że doświad
czenia swoje przeprowadza na istotach 
żywrych, na osobnikach, z których każdy 
może mieć odrębne właściwości i może 
być różny od innych swych pobratymów. 
Z powodu różnic indywidualnych zoolog 
nigdy nie może ściśle określić przed
miotu swych badań i zawsze musi być 
przygotowany na niespodziane i nieprze
widziane wyniki. Odrębność indywidu
alna nie pozwala też na ścisłe normowa 
nie warunków doświadczenia; wszakże 
dla istot nieco odrębnych, te same wa
runki zewnętrzne mogą mieć bardzo ró
żną wartość, i wywołać mogą bardzo 
różne reakcye.

Wspomnieć też należy, że zwierzęta to 
istoty niezmiernie czułe i wrażliwe na
wet na takie czynniki, które mogłyby 
się zdawać pozornie zupełnie obojętnemi. 
Najdrobniejsza też zmiana warunków ich 
życia, najlżejsze podrażnienia, mogą wy
wołać skutki niezmiernie doniosłe. Wo
bec tych trudności eksperyment zoolo
giczny zwykle polega albo na tem, że się 
zwierzę obserwuje w warunkach o ile 
możności zbliżonych do jego normalnych 
warunków życia, a tylko wprowadza się 
jakiś nowy czynnik, który bieg tego ży
cia zmienić może; często zaś ekspery
ment je s t  tylko powtórzeniem tych sa
mych, niezupełnie dokładnie określonych 
objawów, które w wolnej przyrodzie mo
żemy zauważyć, lecz to powtórzenie od
bywa się w warunkach uła tw ia:ących 
dostrzeżenie szczegółów zjawiska.

Daleko więc eksperymentom zoologicz
nym do ścisłości doświadczeń fizycznych, 
lecz bez wątpienia mogą nam one nie
zmiernie wiele rozświetlić. Powodzenie 
jednak eksperymentu zoologicznego za
leży nietylko od bystrości obserwatora. 
Jeśli doświadczenie ma nam dać odpo
wiedź na jakieś zagadnienia, to pierw
szym warunkiem jego udania się je s t  
jasne sformułowanie samego pytania, 
jest świadome i dobre przedstawienie

| problemu, który mamy zamiar badać do
świadczalnie. Łatwro więc zrozumieć, że 
chcąc dobrze prowadzić eksperymenty 
zoologiczne, trzeba mieć dobre podstawy 
z innych działów' tej wiedzy.

Życie zwierzęcia liczy się od chwili, 
kiedy ono powstaje jako pierwszy zawią
zek, jako ja je  zapłodnione, aż do chwili 
śmierci. Rzecz prosta, że badanie tego 
życia, czy to na drodze morfologicznej, 
cży też doświadczalnej nie byłoby kom
pletne, gdyby się do badań używało tyl
ko istot dojrzałych i dorosłych. In te
gralną też częścią zoologii być musi ta k 
że i nauka o rozwoju zwierząt czyli em- 
bryologia. Ten dział nietylko ściśle się 
łączy z resztą zoologii, lecz w ostatnich 
czasach, on właśnie przyczynił się bar
dzo do jej rozwoju. Metodyka doświad
czeń zoologicznych, pomysły do ich wy
konywania, a nawet ich krytyka rozwi
nęła się najpierw w dziedzinie embryo- 
logii. Cały dział tak zw. mechaniki roz
wojowej, badający objawy prawa rozwoju 
zwierząt, rozwinął się jako wykwit em- 
bryologii a dodał nowych pomysłów ca
łej dziedzinie zoologii eksperymentalnej, 
która powstała bezpośrednio z niego.

Z tej samej mechaniki rozwojowej wy
płynęła konieczność zajęcia się badaniem 
funkoyj czyli fizyologią zwierząt. I dziś 
też zarówno embryologię jak  i fizyologię 
uważa się za tak  integralne części zoolo
gii, że ich uwzględnienie, nawet w dość 
pobieżnym wykładzie jest nieodzownie 
konieczne. Ten zaś związek fizyologii 
i embryologii z resztą działów zoologii 
został już uświęcony nawet w publika- 
cyach peryodycznych, czysto zoologicz
nych, które przyjęły dział badań fizyo- 
logicznych jako równorzędny z systema
tyką, anatomią i embryologią.

Zwróciliśmy już uwagę na kilka dzia
łów zoologii, z których każdy potężną 
stanowi całość. Jeśli jeszcze dodamy, że 
obok nich zoologia uwzględnić musi spra
wę geograficznego rozsiedlenia zwierząt; 
że musi zajmować się także i temi szcząt
kami istot żywych, które się mieszczą 
w łonie ziemi jako ślady życia z da
wnych epok geologicznych; jeśli przypo
mnimy sobie, że do zoologii należy też
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sprawa badania instynktu oraz tych prze
jawów, które się określa jako objawy 
tak zw. psychologii zwierzęcej—to otrzy
mamy obraz wiedzy wszechstronnej i ob
szernej, której granice sięgają daleko 
w dziedziny innych nauk.

Nic też dziwnego, że zoologia to jedna 
z tych nauk żywych, które ciągle się 
rozwijają, które i same korzystają z roz
woju innych gałęzi nauk przyrodniczych 
i swój wpływ na nie mogą wywierać. 
To też i badania zoologiczne, choćby na
wet drobne, zawsze mają wartość jako 
te dorobki myśli ludzkiej, które przyczy
niają się do rozwoju nauki czystej a t ę t 
niącej życiem, nauki stanowiącej potężny 
dział dorobku duchowego każdego na
rodu. Ale niekoniec na tej idealnej ko
rzyści z badań zoologicznych. Zoologia 
ma też ogromne znaczenie praktyczne. 
Wystarczy tu  wspomnieć, jak  wielkie 
znaczenie dla rolnictwa różnych krajów 
mają badania zoologiczne. Wszakżeż zba
danie choroby jedwabników przez Pa
steura ocaliło cały francuski przemysł 
jedwabniczy; wszak poznanie historyi 
rozwoju filoksery pozwoliło na jakie ta 
kie środki zaradcze w winnicach całego 
świata; a i u nas zbadanie historyi roz
woju oraz właściwości niezmiarki musi 
być pierwszym krokiem do zapobieżenia 
klęskom, jakie to drobne zwierzątko spro
wadza w gospodarstwie.

Jeszcze większe znaczenie praktyczne 
zoologia ma dla nauk medycznych. Ba
danie pasorzytów człowieka, rozpoznawa
nie malaryi, zbadanie przyczyny tak stra
sznych chorób jak  wścieklizna, choroba 
snu czyli śpiączka afrykańska, a wresz
cie poznanie przyczyny powodującej sy
filis, to wszystko wspaniale rezultaty 
badań zoologicznych, przeprowadzonych 
przez łachowych zoologów, często nie
wiele nawet mających pojęcia o medycy
nie. W ostatnich zaś czasach postęp 
w badaniu nowotworów i nowe pomysły 
do badań, rokujące pewne nadzieje, że 
uda się może znaleść przyczynę tych 
strasznych objawów, to także zasługa 
badań zoologicznych.

Ale, mojem zdaniem, nie w tych re
zultatach, choć pięknych, leży najwyższa

wartość praktyczna zoologii. Mnie się 
zdaje, że największą jej wartością jest 
metoda jej badań. Zoolog musi umieć 
patrzeć na przyrodę, musi pamiętać, że 
mu niewolno lekceważyć najmniejszego 
szczegółu, ale równocześnie musi nauczyć 
się nawiązywania zauważonych szczegó
łów do ogólniejszych zjawisk; musi umieć 
wyprowadzać analogie i zestawiać teorye 
przebiegu zjawisk badanych. Otóż ta 
właśnie metoda dla medycyny może 
mieć największe znaczenie, bo prócz te 
go, że zaostrza bystrość obserwacyi, jesz
cze każe umysłowi zastanawiać się nad 
zjawiskami i łączyć je w całość z inne
mi. A to jest właśnie droga prowadząca 
do dobrego badania chorych, do dobrej 
dyagnozy.

Jeśli mówimy o zakresie badań zoolo
gicznych, jeśli wspominamy, że zoologia 
łączy się z wieloma innemi działami wie
dzy, to przedewszystkiem mamy zawsze 
na myśli obszerny przedmiot jej badań. 
Cały świat państwa zwierzęcego, od po
staci najwyższych do najniższych, wcho
dzi w jej zakres; ale wspomnijmy, że- na 
szczycie państwa zwierzęcego stoi czło
wiek, a u jego podstaw istoty, które wła
ściwościami łączą się ze światem roślin, 
a mają objawy życia o niezmiernie pro
stym przebiegu. Do zakresu zoologii na
leży więc badanie objawów życia wogó
le, należy troska o wniknięcie w istotę 
tych objawów, o ich rozwikłanie.

I czyż można się dziwić, że przyrodnik, 
który w całej, ogromnej ilości zwierząt 
widzi życie w różnych stopniach dosko
nałości, który w zwierzętach dostrzega 
to — podobieństwo, to znów — jakgdyby 
karykaturę objawów, które sam w sobie 
może zauważyć — że taki przyrodnik za
czyna myśleć o całej filozoficznej s tro 
nie tych objawów, że zaczyna pytać się 
o przyczynę myśli, o jej najpierwotniej
szą formę, o przyczynę życia wogóle? 
Toteż badanie zoologiczne może stać się 
punktem wyjścia dla wyrobienia sobie 
pewnego przyrodniczego poglądu na świat, 
poglądu bardzo szerokiego, a dającego 
wielki spokój wewnętrzny.
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Zdawaćby się mogło, że zoologia, jako j  
nauka ścisła, ogarniająca objawy życia ; 
istot rozrzuconych po całym świecie, 
musi być z natury swej nauką kosmo
polityczną. A jednak bliższe jej przyj
rzenie się uczy nas o całkiem innej sp ra
wie.

Sama technika badań zoologicznych 
nadaje jej już do pewnego stopnia piętno 
nauki, związanej w swych gałęziach z te
ry toryami zamieszkałemi przez różne n a 
rody. Chcąc świat zwierzęcy badać, trze
ba go przedewszystkiem poznać; trzeba 
wiedzieć, jakie zwierzęta znajdą się na 
danym obszarze. I może nie będę zbyt 
śmiały, jeśli powiem, że obowiązkiem każ 
dego narodu je s t  poznać właściwości 
swej ziemi, a więc: jest także obowiąz
kiem zbadać jej faunę. U nas, niestety 
daleko do tego, byśmy mieli obraz fauny 
polskiej, i uważam to za główne zadanie, 
zwłaszcza młodszego pokolenia, by fizyo- 
graficzne badanie fauny ziem polskich 
przeprowadziło, a za zadanie zakładu, 
którym mam kierować, uważam też udzie
lanie pomocy takim badaniom; a miło mi 
dodać, że tak czyniąc, objąłbym tylko na 
siebie tradycyę moich poprzedników na 
tem stanowisku.

Ale samo badanie fizyograficzne jesz
cze nie nadaje cechy narodowrej wiedzy 
zoologicznej; są inne momenty, które
0 tem decydują. Ktokolwiek zetknął się 
z pracami naukowemi lub nawet pod
ręcznikami pisanemi w różnych językach, 
ten wie, że odrazu poznać i odróżnić 
w nich można narodowość danego auto
ra, nietylko po języku jego publikacyi.
U Niemców niesłychana drobiazgowość
1 miłość szczegółów, często zabijająca 
wnioski ogólne; u Francuzów bystrość 
i jasność wniosków ogólnych lecz obok 
tego często lekceważenie lub nieuwzględ
nianie ważnych szczegółów; u Anglików 
jasny  spokojny sąd, oparty na wielu da
nych, lecz av publikacyi uwzględnianie 
tylko zdobyczy najważniejszych; to wszy
stko są cechy narodowe, będące odbi
ciem konstrukcji umysłowej danych lu
dów. A czy taką odrębność spotyka się 
w pracach polskich? Niestety dotych
czas, w bardzo niewielkim stopniu. J e 

dni z nas popadli w umysłową niewolę 
nauki niemieckiej, inni starają się naśla
dować Francuzów, mało zaś tylko jest 
takich, którzyby dawali rzeczy nawslcroś 
oryginalne, rzeczy, inne niż obce wzory. 
A przecież to nie ulega wątpliwości, że 
umysłowość polska je s t  inna niż niemiec
ka, czy francuska, lub angielska. Wszak- 
żeż w literaturze i sztuce mamy ludzi, 
dających rzeczy nasze, nawskroś nasze; 
wszakże niebrak nam też zdolnych przy
rodników! Jeśliby mi było kiedy dane, 
by z tego zakładu, którym mam kiero
wać* wyszli przyrodnicy myślący ściśle 
i naukowo, ale przytem nawskroś po na
szemu — uważałbym zadanie życia za 
najpiękniej spełnione.

Prof. M . Siedlecki.

EW OLUCYA IN S TY N K TU  
SPO ŁECZN EG O  OS.

Obecnie znane są dobrze wszystkie 
etapy instynktu społecznego pszczół, po
czynając od pszczoły samotnej (pojedyń- 
czo żyjącej), która buduje kilka „komó
rek" w szczelinie muru, lub w porzuco
nej muszli ślimaka, aż do pszczoły do
mowej.

Podobną ewolucyę znaleść możemy 
i u os. U podstawy społecznej świata 
osiego znajdujemy gatunki, które nazwać 
możemy osami samotnemi.

Eumenes coarctatus zamieszkuje Euro
pę, basen Morza Śródziemnego i Turkie
stan. Zapłodniona samica tego gatunku 
muruje na upatrzonem przez się miejscu 
(murze, korze drzewa, liściach) gniazdo 
w formie garnuszeczka z szyjką o śred
nicy 12 — 15 m m  i wysokości 7 — 8 mm  
z małych kuleczek ziemi zwilżonych śli
ną. Gdy gniazdo już gotowe, E. coar
ctatus leci na łowy. Poszukuje małych 
larw, które umie paraliżować uderzenia
mi żądła w węzły nerwowe, i znosi je 
do gniazda, aby dla przyszłego potom
stwa przygotować zawsze świeży i posil
ny pokarm. Zaopatrzywszy gniazdo w ży
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wność, znosi jajko, zawiesza je na ni
teczce jedwabnej własnego wyrobu, po
czerń burzy szyjkę gniazda, zamurowuje 
otwór, całe gniazdo obrzuca zgruba wil
gotną ziemią i ulatuje. Więcej już o swe 
potomstwo troszczyć się nie będzie, nie 
zobaczy też go nigdy, gdyż wkrótce za
miera. U Eumenes unguiculus Vill. z Eu
ropy środkowej i południowej widzimy 
pewien postęp. Gniazdo składa się z wie
lu „komórek", przykrytych wspólną war
stwą cementu—stąd ekonomia pracy dla 
matki, a więc, co za tem idzie, i możli
wość większej płodności. Odynerus spi- 
nipes L. zamieszkujący Europę daje nam 
przykład innego rodzaju pracy. Odynery 
umieszczają swe potomstwo w ziemi. 
Wybrawszy odpowiednie miejsce, zwró
cone ku wschodowi lub na południe i za
bezpieczone od zawalenia się gruntu i od 
niepogody, samica - matka wygrzebuje 
dziurę do 12 cm głęboką. Takich samic 
pracować może obok siebie wiele, nie- 
zwracając na się najmniejszej uwagi. 
W razie niebezpieczeństwa każda samica 
broni tylko swego gniazda. Najczęściej 
grunt wybrany je s t  twardy i owad mu
si go rozmiękczać śliną. W miarę jak  
praca postępuje, samice używają usuwa
nego materyału do wymurowania naokoło 
otworu jakby zagiętego wdół komina. 
Kominy te są bardzo kruche i dosięgają 
20—30 mm. Kiedy gniazdo jest zupełnie 
wydrążone, samica zaopatruje je w ży
wność (sparaliżowane larwy), znosi jajko, 
rozwala komin, zamurowuje tym mate- 
ryałem otwór i maskuje go, zarzucając 
nieforemnie cementem.

Trzy wyżej przytoczone gatunki należą 
do rodziny Eumenid. Inna rodzina os 
samotnych, M.asaridae, zawiera iormy 
rzadsze i o zwyczajach odmiennych. Ce- 
ramius lusticanicus Klug. z Francyi po
łudniowej, Hiszpanii,. Portugalii, Austryi 
drąży swe gniazda i buduje komin po
dobnie, jak Odynerus spinipes, Masaridy 
jednak nie są łowcami, lecz wyrabiają 
miód. Na końcu 6-centymetrowego ko
rytarza samica Ceramius buduje owalną 
podłużną skorupkę, 2—3 cm długą, a na 
l centymetr wysoką—tu do bardzo pier
wotnego miodu znosi jajko. Przeciwnie

aniżeli wyżej opisane osy, Ceramius zaj
muje się karmieniem swej larwy. Jest 
to pierwszy etap do uspołecznienia się 
os. Inna Masarida, Chelonites abbrevia- 
tus Yiliers, zamieszkująca również kraje 
południowe, tworzy gniazda na łodygach 
roślin. Gniazda zrobione są z delikatne
go cementu i umieszczone wzdłuż łodygi 
tok, że wierzchołek skorupki dolnej zle
piony je s t  z podstawą górnej.

Przejdźmy do os właściwych (Vespi- 
dae), żyjących towarzysko. Społeczeń
stwa ich obok samicy i samca zawierają 
samice z niewykształconemi narządami 
plciowemi, czyli robotnice. Kolonia, albo 
gniazdo osie, pochodzić może od jednej 
matki-założycielki, lub od wielu. W pierw
szym przypadku nazywamy osy—mono- 
gamicznemi, w drugim—poligamicznemu

Najbliższa os samotnych jest grupa os 
monogamicznych Belenogaster, zamiesz
kująca Afrykę, na południu od zwrotni
ka Raka. Społeczeństwa ich składają się 
z jednej samicy, składającej ja ja  i naj
wyżej i dziesiątka robotnic. Wobec tak 
skromnych środków, gniazdo Belenogar 
sterów nie może być ani wielkie, ani 
trwałe. Składa się ono z jednego pla
stra, zawieszonego ukośnie na łodyżce 
i posiadającego najwyżej 300 „komórek". 
Jak  i u większości os materyałem, two
rzącym gniazdo, jest tu lekki karton 
z przeżutych włókien roślinnych. Sami
ca buduje zaczątek jednej „komórki", 
potem drugiej, trzeciej i t. d.; są one 
wszystkie jednakowego wymiaru lecz 
mniejsze od komórek wykończonych. Tu 
ze złożonych jaj wylęgają się larwy. Sa
mica karmi je  roztartemi gąsienicami 
i w miarę, jak  larwy podrastają, wykoń
cza i powiększa „komórki". Przed prze
obrażeniem, larwy otaczają się jedwab
nym kokonem, z którego wyjść już doj
rzałym robotnicom pomaga matka. Mło
de robotnice biorą się zaraz do pielęgno
wania larw swych sióstr. Wszystkie, 
które się rodzą w początkach gniazd, są 
to robotnice, dopiero później ukazują się 
osobniki płciowe. Po godach weselnych 
samice najczęściej ulatują, by zakładać 
nowe gniazda; czasami pozostają przy 
matce; stwierdzono istnienie spółek mię
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dzy wieloma samicami, pochodzącemi 
z jednego gniazda, je s t  to przejście do 
poligamii.

Nasze osy pospolite są również mono- 
gamiczne, lecz stoją wyżej od Belenoga- 
sterów.

Polistes gallicus buduje gniazda z 1 do 
dwu plastrów w szczelinach skal, mu
rów i t. d. Gniazdo miewa jednak już 
do 500 komórek i liczba robotnic dosię
ga 100.

Vespa jest także przedstawicielem spo
łeczeństwa monogamicznego, lecz jeszcze 
bardziej rozwiniętego. Weźmy dla przy
kładu Vespa germanica Pabr., rozprze
strzenioną od Norwegii do Algeru, od 
Ameryki Północnej aż do Syryi i Indyj.

Samica, która przepędziła zimę gdzieś 
w ukryciu, z wiosną rozpoczyna pracę 
około gniazda. Musi ona rozwinąć dzia
łalność bardzo energiczną: wybrać dziu
rę w ziemi, rozszerzyć ją, jeżeli zajdzie 
potrzeba, wyrobić karton i z niego wy
budować pierwszy plaster z komórkami, 
zwróconemi otworami (jak u os zwykle) 
na dół. Musi znieść jajka, dopilnować 
ich rozwoju, karmić wylęgłe larwy, po- 
módz im podczas przeobrażenia. Gdy 
pojawią się robotnice — obejmują pieczę 
nad gniazdem. Matka stopniowro prze
staje pracowrać i składać odtąd będzie 
tylko jajka. Robotnice pilnują młode ro
dzeństwo; do pierwszego plastra dora
biają nowe, połączone kartonowym słu
pem pośrodku. Jedno gniazdo zawierać 
tu może do 12 plastrów o 20 tysiącach 
komórek. P lastry  zostają zzewnątrz okry-. 
te wspólną otoczką, a raczej kilkoma 
warstwami osłon z kartonu grubszego, 
niż używany na „komórki". U V. ger
manica pokrycie gniazda składa się z nie- 
foremnych lusk, nałożonych jedna na 
drugą; plastry połączone są z osłoną spo
idłami, między nią, a plastrami, jako też 
między plastrami pozostawiona je s t  prze
strzeń, 7 — 10 mm szerokości, dla ruchu 
robotnic.

W środku roku, kiedy gniazdo jest 
już zaludnione, robotnice budują plastry 
o większych komórkach dla przyszłych 
samic i samców. W jesieni, po odbytych 
godach, zapłodnione samice poszukują i

schronienia, w któremby mogły przezi
mować; wiele ich jednak i wszystkie ro
botnice — giną. Gniazdo zostaje opusz
czone.

Vespa media De Geer. z Europy pół
nocnej i środkowej osiedla się na wol- 
nem powietrzu, umocowując gniazdo pod
stawą do gałęzi. W celu zabezpieczenia 
go od niepogody osłony są jednolite 
z materyału wytrzymałego i jakby po- 
werniksowane. Jedyny otwór u dołu 
prowadzi do wnętrza gniazda. Są one 
mniejsze, niż gniazda os, budujących 
w ziemi; lecz, niebędąc skrępowane miej
scem, owady pozostawiają więcej prze
strzeni między plastrami.

Przejdźmy do os, których gniazda za
kłada wiele samic, czyli do tak zw. os 
poligamicznych.

Widzimy tu nowy postęp. Gdy u mo- 
nogamicznych samica-matka zginie przed 
metamorfozą larw — cale społeczeństwo 
jest najczęściej stracone. U poligamicz
nych w razie takiego wypadku zastąpi 
ją  inna samica. Gniazdo wyrastać tu 
może do olbrzymich rozmiarów, trwanie 
jego je s t  nieograniczone. Znanych jest 
obecnie około 100 gatunków os poliga
micznych—wszystkie są gatunkami egzo
tycznemu. Nie u wszystkich budowa 
gniazda jest jednakowo doskonała. Nie
które pracują nielepiej od Belenogaste- 
rów, lub Polistes; inne budują wiele pla
strów, lecz ich nie 'przykrywają. Zajmij
my się najdoskonalszemi, które przykry
wają swe gniazda. Gniazda takie z grec
kiego nazywamy calyptodom (od xaXujmo: 
chowam i §ójj.oę: dom).

Protopolybia emortualis Sauss. z Ame
ryki środkowej buduje tylko 1 plaster, 
podtrzymywany przez kolumienki na li
ściach drzew. Wybiera najczęściej ga
łąź, której inne liście zajęte są przez 
gniazda mrówek z rodzaju Dolichoderus. 
Zewnętrzna strona gniazda os naśladuje 
zupełnie wygląd gniazd mrówczych. Du- 
cke widział nawet gniazda mrówek i Pro
topolybia na jednym liściu. Podczas nie
bezpieczeństwa osy, bardziej tchórzliwe 
od mrówek, chowały się do swych gniazd, 
gdy tymczasem Dolichoderus bronił oba 
gniazda. Leipomeles lamellaria Moeb
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z wilgotnych lasów Ameryki Południo
wej (Gujany, Amazonii, Ekwadoru, Boli
wii) budują wiele plastrów, połączonych 
spoidłami. Osiadają na liściach, a ze
wnętrzna pokrywa ich gniazd naśladuje 
unerwienie liścia, służącego za podstawę 
gniazda. Ogonki liści, na których miesz
czą się gniazda, pokryte są cieczą kle
istą, która zatrzymuje obcych przyby
szów owadzich.

Do najwyżej uorganizowanych należą 
Polybia z pasu gorącego Ameryki. Gnia
zda ich zbudowane są podług typu, któ
ry nazywamy phragmocyttar (od cppi-f^a: 
przedziałka i xtmorpoę: promień). Rosną 
one w górę, lecz szerokość ich pozostaje 
niezmienna. Połączenie między plastra
mi stanowi otwór środkowy w każdym 
z nich. Pokrywa stanowi jednę całość 
i utrzymuje plastry w położeniu pozio
mem.

Znamy około 30 gatunków Polybia; 
każdy z nich ma indywidualny sposób 
budowania gniazda.

Polybia rejecta daje przykład plastycz
ności instynktu os. Forma jej gniazda 
zmienia się w zależności od form gniazd, 
wśród których osa osiada. Pośród kolo
nii ptaków Cassicus persicus, których 
gniazda są długie i zwisające, P. rejecta 
wydłuża swe gniazda aż do metra. Osie
dlając się wśród mrówek, których gnia
zda są sferyczne i osa buduje gniazda 
wr formie kul.

Przykłady powyższe nie wyczerpują 
przedmiotu, lecz wystarczą dla zobrazo
wania rozwoju ipstynktu społecznego os. 
Badania anatomiczne i morfologiczne do 
pewnego stopnia rozwój ten potwier
dzają.

Er. S.

W edług  I. P enean. La N aturę 2054.

Akademia Umiejętności.
III. Wydzia ł  m a t e ma t y c z n o - p r zy r od n i c z y .

Posiedzenie dnia 1 4  października 1912 r.

Przewodniczący: D y re k to r  E .  Janczewski.

Przewodniczący zawiadamia Wydział o bo
lesnej stracie, którą Akademia Umiejętności 
poniosła przez zgon ś. p. d-ra Franciszka  
Kamieńskiego, em. profesora uniwersytetu  
w Odesie, członka czynnego zagranicznego 
Wydziału od roku 1904 go.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa W y
działu, które ukazały się od czasu ostatnie
go posiedzenia:

1) Bulletin Int. de l’Academie des Scien
ces de Cracovie, Olasse des Sciences Matliś- 
matiąues et Naturelles; 6 A, Juin 1 9 12 
Zawiera rozprawy pp.: L. Godeaux, St. Dą
browskiego, H. Malarskiego i L. Marchlew
skiego, E. Habdank-Dunikowskiego, J. T o 
karskiego, J. Nowaka, J. Stooka.

2) Toż samo, Jt* 7 A, Juillet 1912. Za
wiera rozprawy pp.: W. Zygmuntowskiej, M. 
SchUbertówny, pp. Z. Starzyńskiego, S. Kreu
tza, J. Buraczewskiego i L. Krauzego, K. 
Dziewońskiego i G. Rapalskiego, K. Zoraw- 
skiego, J. Rychlickiego, A. Rosenblatta, Wł. 
Dziewulskiego.

3) Bulletin Int. de 1’Acadómie des Scien
ces de Cracovie, Classe des Sciences Mathe- 
matiąue et Natur»lles, j\g 5 B, Mai 1912. 
Zawiera rozprawy pp.: R. Hulanickiej, M. 
Matlakówny, W. Białkowskiej i Z. Kulikow
skiej, pp.: St. Powierzy, R. Weigla, E.  
Schechtla, N. Cybulskiego, M. Konopac
kiego.

4) Toż samo, JV° 6 B, Juin 1912. Za
wiera rozprawy pp.: J. Wołoszyńskiej, M. 
Krahelskiej, M. Lipcówny, pp. M. Konopac
kiego, T. Kleczkowskiego, J. Talko - Hryn- 
cewicza, B. Hryniewieckiego, Z. Ziembiń
skiego.

Sekretarz przedstawia wydane przez Aka
demię Umiejętności, nakładem funduszu pod
ręczników matematycznych i przyrodniczych, 
dzieło prof. d-ra Stanisława Zaremby p. t.: 
„Arytmetyka teoretyczna" (Kraków 1912, 
8 -0 , str. XX i 859).

Sekretarz przedstawia nadesłaną przez au
tora rozprawę p. t.: „Przyczynek do zagad
nienia o znaczeniu układu poryodycznego  
pierwiastków chemicznych, przez Z. Woj- 
nicz-Sianożęckiego“. Kijów 1912 (w języku  
rossyjskim).

Sekretarz przedstawia nadesłaną przez au
tora rozprawę p. t.: „Zasady teoryi promie- 
niowania", przez Władysława Natansona.
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Warszawa, wydawnictwo Redakcyi Prac  
Matematyczno Fizycznych, 1912.

Czł. St. Zaremba przedstawia rozprawę  
prof. W. Sierpińskiego p. t.: „O zbiorze
punktów kątowych krzywej y  =  f ( x ) “.

P. S. dowodzi, że zbiór wszystkich punk
tów krzywej y  = f ( x )  jest conajwyżej prze
liczalny. Jako wniosek stąd otrzymujemy 
twierdzenie, że, jeżeli funkcya f { x )  posiada 
w każdym punkcie zarówno prawostronną 
jak i lewostronną pochodną, to mnogość  
wszystkich punktów, w których nie istnieje 
pochodna f  (x), jest conajwyżej przeliczalna.

Ozł. K. Zorawski przedstawia rozprawę 
p. Lucyana Godeaus p. t.: „O liniowych
kongruencyach krzywyoh płaskich".

Treścią tej rozprawy jest określanie ukła
dów krzywych algebraicznych według pe
wnych geometrycznych warunków. P. G. 
wyznacza mianowicie typy liniowych kon- 
gruencyj takich krzywych algebraicznych  
płaskich stopnia m i możliwie największego  
rodzaju £ ( m — 1) (m —2 ), z których każda 
spotyka dwie linie krzywe algebraiczne: je- 
dnę w m - punktach, a dru ą w m  punk
tach, z których przytem ta ostatnia jest 
krzywą płaską stopnia m.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę prof. d-ra Konst. Zakrzewskiego p.- t.: 
„O dyspersyi niektórych metali w widmie 
widzialnem“. Częśd trzecia.

P. Z. podaje sposób określania sta łych  
optycznych metali na zasadzie pomiaru sa
mej tylko różnicy ftz, dokonanego dla kil
ku kątów padania. Metoda taka jest ważna 
z powodu, że różnica faz nie zależy od do
kładności politury zwierciadła, byle ono było  
czyste i byle rysy biegły równolegle do 
płaszczyzny padania. Pomiary i rachunki, 
wykonane nad srebrem, niklem i cynkiem, 
wykazują zupełną zgodność z liczbami, k tó 
re otrzymuje się drogą zwykłą, zapomocą 
pomiaru różnicy faz i stosunku amplitud.

Czł. A. Witkowski przedstawia rozprawę 
p. Andrz. Bałtruszajtisa p. t.: „O przewod
nictwie elektrycznem rtęci w stanie stałym  
i ciekłym".

P. B. mierzył opór elektryczny rtęoi w za
kresie temperatur: 0° oraz —  73°. Pragnąc  
wyznaczyć wartość stosunku, w którym po
zostają do siebie opory rtęoi ciekłej i stałej 
w punkcie topnienia, poświęcił szczególną 
uwagę przebiegowi krzywej oporu (w zależ
ności od temperatury) w bezpośredniem są
siedztwie punktu topnienia. Słupek rtęci 
ciekłej wypełnia rurkę całkowicie i jednoli- | 
cie, jeżeli napełnienia dokonano starannie, 
z zachowaniem pewnych ostrożności; słupek  
rtęci stałej, przeciwnie, może jej nie w ypeł
niać całkowicie i jednolicie, podczas marz 
nięcia wytwarzają się zazwyczaj pory, szcze- 
l n ) ,  tworzą się kryształki, które układają

się rozmaicie i t. p.; wszystko to sprawia, 
że opór rtęci zmarzniętej nie jest ściśle okre
ślony. Najbliższa prawdziwej wartości jest 
zatem największa wartość wspomnianego  
wyżej stosunku (oporu rtęoi ciekłej do opo
ru stałej w punkcie topnienia). D otych 
czasowe pomiary prowadzą do liozby 4,1 
jako wartości tego stosunku. P. B., po w y 
konaniu 60 zamrożeń, zdołał dojść do re
zultatu 4,9, poza który nie mógł przejść. 
Inne wnioski, do których został doprowa
dzony, są następujące: 1) Spółczynnik zmia
ny oporu rtęoi stałej w zależności od tem 
peratury nie zależy od struktury krysta
licznej tego ciała. 2) Topienie się rtęci sta
łej odbywa się w bardzo ostro określonym 
punkcie skali termometrycznej; podczas za
mrażania występuje najczęściej pewne, zw y
kle nieznaczne, przechłodzenie. 3) Opór rtę
ci stałej, w zbadanym przez p. B. zakresie 
temperatur, zależy od temperatury w spo
sób liniowy.

Czł. M. P. Rudzki przedstawia rękopis 
dzieła własnego p. t.: „Astronomia teore
tyczna".

Treść i zakres dzieła można poznać ze 
, spisu rozdziałów: I. Trygonometrya sferycz- 
i na. II. Interpolaoya z tablic. III. Metoda 

najmniejszych kwadratów. IV. Interpolaoya 
zapomocą szeregów potęgowych i szeregów  
funkoyj sferycznych. V. Niektóre rozwinię
cia w szeregi. VI. Kula niebieska i spół- 
rzędne kuliste. VII. Czas. VIII. Refrakcya 
astronomiczna. IX. Paralaksy. X. Aberacya. 
XI. Cynematyozna teoryą preoesyi i nuta- 
cyi. XII. Redukcya pozycyi gwiazd od j e 
dnej epoki do drugiej. XIII. Przyciąganie 
i ruoh Keplerowski. XIV. Pozorny ruch pla
net. E lem enty  planet głównych. XV . W y
znaczenie orbit. XVI. Wyznaczenie orbity 
parabolicznej z trzech obserwacyj. Metoda 
Olbersa. XVII. Wyznaczeń e orbity e lipty
cznej z trzech obserwacyj. XVIII. Inne m e
tody wyznaczenia orbit. Poprawianie pier
wotnych elementów. XIX. Zadanie trzech 
ciał i teoryą perturbacyi. XX. Perturbaoye 
specyalne. XXI. Teoryą ruchu księżyca. 
XXII. Zaćmienia. XXIII. Dynamiczna teoryą  
preoesyi i nutacyi oraz Eulerowskiej per
turbacyi. XXIV. Postaoi równowagi ciała 
ciekłego, obracającego się naokoło stałej osi. 
Aby nie powiększać zbytnio rozmiarów książ
ki, p. P. R. nie włączył do niej wykładu 
astrofizyki, ani astronomii gwiazd podwój
nych, ani badań nad budową wszechświata. 
„Astronomia cooretyozna" jest dziełem, prze- 
znaozonem przedewszystkiem dla studentów  
uniwersytetu; tem się tłumaczy jej układ, 
metoda wykładu i t. d. O ile tb jest mo- 
żebne w podręczniku, autor jogo uwzględ- 

j  nił najnowsze postępy astronomii, więo wy-  
I łożył teoryę księżyca wedle Hilla, Poinoa-

\
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rśgo i Browna, podał najnowszą metodę w y 
znaczenia orbit A. O. Leuschnera i t. d.; 
uwzględnił także badania zbieżności szere
gów używanych w astronomii, co w dawniej
szych podręcznikach zupełnie pomijano.

Czł. Napoleon Cybulski przedstawia roz
prawę p. J. Cytowicza p. t.: „O wpływie  
krwi żylnej niektórych gruczołów na ciśnie
nie krwiu.

Doświadczenia prof. Cybulskiego wyka
zały, że krew żylna nadnercza podwyższa 
ciśnienie krwi w ustroju; p. C. zbadał za
tem wpływ krwi i żył niektórych gruczo
łów przed i podczas ich drażnienia.

Wyniki badania są następujące: 
Odwłókniona krew ży 

ły biodrowej wstrzy
kiwana dla kontroli 0—  15 m m  śr. 7 mm  

Roztwór soli kuchen-  
 ̂ nej 0 ,9$ . . . .  0—  10 „ „ 4 „

Krew żyl. z grucz.
tarcz, nie drażnion. 10—  30 „ „ 13 „

Krew żyl. z grucz. 
tarcz, podczas draż
nienia n. laryng. s. 10—  40 „ „ 21 „

Krew żylna z trzust
ki głodnego zwierz. 10—  30 „ „ 1 5  „

Krew żylna z trzust
ki po dodaniu do
duoden. 0,i%  HCl 10— 45 „ „ 18 „

Krew ż} Ina z nad
nercza ........................  40— 180 „ „ 80 ,

Krew pozostałych gruczołów zbadanych, ja
ko to: gruczołu ślinowego, podszczękowego, 
śledziony, nerki, jądra wywoływała podnie- 
sen ie  ciśnienia średnio o 10— 15 mm.

Czł. Nap. Cybulski przdstawia rozprawę 
pp. d-ra J. Bańkowskiego i d-ra Z. Szyma
nowskiego p. t.: „Studya z dziedziny ana-
filaksyi". Część IV. Toksyczne własności 
surowicy krwi ludzkiej.

Surowica krwi ludzkiej, zastrzyknięta do 
żyły śwince morskiej, zabija ją wśród ost
rych objawów wstrząsu anafilaktycznego, 
w dawce, wynoszącej około 0,5°/0 wagi świn
ki. W przebiegu duru brzusznego dawka 
ta spaść może do 0,25°/0, w przebiegu pło
nicy do 0 ,13°/0. Surowica płodu ludzkiego  
jest prawie atoksyozna dla świnki morskiej. 
Dawki, wynoszące d o ' 2,5°/0 wagi świnki, 
zabijają dopiero po upływie dłuższego czasu 
wśród objawów przewlekłego zatrucia ana
filaktycznego. Doświadczenie anafilaktyczne 
(uczulenie surowicą matki albo płodu, rein- 
jekcya surowicą jedną albo drugą) wykazało, 
że własności antygenowe dwu surowic jak 
również antyciała, powstające pod ich w pły
wem w ustroju świnki morskiej, bardzo 
mało różnią się pomiędzy sobą. Atoksycz-  
ność surowicy płodowej zależy od braku 
antyciał normalnych, zjawiających się we 
krwi dopiero później. Toksyczne działanie

surowicy obcej polega na działaniu zawar
tych w niej antyciał na surowicę zwierzę
cia injekowanego, która pełni w tym przy
padku funkcyę antygenu.

(Dok. nast.).

SPRAWOZDANIE.

A. E. H. Lowe, prof. uniw. oksfordzkie- 
go. Z a s a d y  r a c h u n k u  r ó ż n i c z k o 
w e g o  i c a ł k o w e g o .  Z upow. autora 
przetłumaczyli St. Kalinowski i Wł. Woj
towicz.

Wbrew opinii pp. tłumaczów, wyrażonej 
w ich przedmowie, ośmielam się twierdzić, 
że książka prof. Lowego do użytku w szko
łach średnich nie nadaje się wcale i do spo
pularyzowania rachunku nieskończonostko- 
wego bynajmniej się nie przyczyni, gdyż, 
pomimo swojego tytułu, nie jest wykładem  
zasad rachunku różniczkowego i całkowego, 
ale —  nauką mechanicznego różniczkowania 
i całkowania funkoyi. Łatwo się przeko
nać, że początkujący, po najsumienniejszem 
przestudyowaniu książki prof. Lowego, osią
gnie bardzo niejasne pojęcie o pochodnej 
danej funkcyi, nie będzie zaś miał żadnego 
wyobrażenia o różniczce tej funkcyi i o związ
ku, jaki zachodzi między różniczką funkcyi 
a jej pochodną; nie będzie także wcale ro
zumiał, dlaczego wykonywane przezeń dzia
łania noszą nazwy różniczkowania i całko
wania. Kategoryczne to zdanie opieram na 
następujących brakach książki prof. Lowego:

1) Oparłszy wyprowadzenie pojęcia o funk
cyi pochodnej pewnej funkcyi na wykresie  
tej ostatniej, autor powinieu był, oprócz ba
nalnie wykonanego wykresu funkcyi y — ie2, 
podać jeden lub dwa przykłady wykresów  
funkcyj bardziej złożonych, umieszczonych  
w zadaniach na str. 16 i 17; przy tem nale
żało wykresy te wykonać nie „od ręki i na 
oko“, ale z możliwą dokładnością i elogan- 
cyą, ażeby uczący się, mając wzór wykona
nia przed oczami, czuł się obowiązanym do 
takiegoż wykonania wykresów innych funk- 
cyj, podanych w zadaniach. Tymczasem  
wszystkie figury w książce są wykonane po
bieżnie, niedbale i bez najmniejszych szcze
gółów co do liter i liczb; a wszak cel kre
ślenia figur polega na ułatwieniu, zrozumie
nia rzeczy bardziej zawiłych, wykres zaś 
pewnej funkcyi jest to poglądowe przedsta
wienie odpowiedniego zjawiska lub prawa, 
wyrażonego przez funkcyę. Przyzwyczaje
nie ucznia do pobieżności i niedbalstwa  
w wykonaniu figur chyba nie było intencyą
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autora, zwłaszcza zaś takich figur, na k tó 
rych opiera się cały gmach dalszych wnios
ków teoretycznych.

2) Określenie różniczkowania (str. 15) 
i rachunku różniczkowego jest niejasne i nie
zupełne; początkujący nie jest  w stanie zro
zumieć, dlaczego obliczenie granicy, do k tó 
rej dąży współczynnik wznoszenia się (nie 
zaś „wzniesienie s ię“, jak chcą tłumacze) sie
cznej ma być nazywane różniczkowaniem, 
i chociaż następnie (str. 20 i 21) w wypro
wadzeniu pojęcia o pochodnej jest już mowa 
o różnicy i o przyroście, jednakże wyraźne
go i dokładnie sformułowanego określenia 
pochodnej niema wcale. Niewystarczające  
jest także wytłumaczenie, że pochodna funk- 
cyi danej jest również funkcyą tej samej 
zmiennej niezależnej. Najbardziej zaś nie
zrozumiałe dla początkującego jest oznacze

nie pochodnej przez symbol - ^  - z za-
d x

strzeżeniem, że nie jest on ani ułamkiem, 
ani ilorazem, i z przestrogą (str. 21) o nie- 
usiłowaniu nadawania jakiegoś znaczenia 
częściom symbolu d y  i d x ; na str. zaś 35 
autor bez żadnego wyjaśnienia pisze:

dy  dy  dz  1 dz
d x  dz ' d x  ( dz \ ' dx

\  d y )

Również na str. 75 czytamy:

dy  _  /(*) _
dz —  (dz_\ —  J W  ■ dz •

\ d x )

Czyli że autor, wbrew powyższemu zastrze

żeniu, uważał symbole i —^ — iako
d z d x

ułamki, na których wykonywał działania. 
Ponieważ zaś autor w całym kursie rachun
ku różniczkowego wszędzie używa terminu  
„różniczkowanie" do oznaczenia działania 
odnajdowania pochodnej i nigdzie nie w spo
mniał ani o różniczce funkcyi, ani o różnicz

ce zmiennej niezależnej, więc symbol
CLX

jest nietylko niezrozumiały, ale nawet naj
zupełniej zbyteczny; można go  było w szę
dzie zastąpić przez zrozumialsze symbole 
f ( x ) ,  <?'(x) i t. d.

3) Uzasadniając reguły różniczkowania  
(str. 27 i następne), Lowe obywał się bez 
twierdzeń posiłkowych o granicach, lecz spo
strzegłszy się, że dowodzenia jego nie są 
dostatecznie ścisłe, uznał za stosowne um ie
ścić powyżej wspomniane twierdzenia w do
datkach. Początkującemu wszelkie tw ier
dzenie posiłkowe, niezłączone organicznie  
z wykładem tekstu  obowiązującego, zwykle  
wydaje się zbytecznem i jako takie najczę
ściej bywa ignorowane; umieszczanie więc

twierdzeń posiłkowych na końcu kursu ele
mentarnego, w dodatkach, chybia celu.

4) Reguły różniczkowania funkcyi zło
żonej (funkcyi funkcyi) i funkcyi odwrotnej 
są niejasne z powodu braku dokładnego  
określenia tyoh funkcyj i braku'dokładnego 
sformułowania otrzymanych rezultatów, z je- 
dnoczesnem wykroczeniem co do zastrzeżeń

0 symbolu ^  - .

5) W rozdziale o całkowaniu autor, przez 
szereg dobrze wybranych przykładów, przy
gotowuje ucznia do rozwiązania następują
cego zadania: „znając pochodną pewnej n ie
znanej funkcyi, odnaleść tę funkcyę“,— i, roz
wiązawszy to zadanie na paru przykładach, 
daje odnalezionej funkcyi i wykonanemu  
działaniu nazwy, nie znajdujące się w ża
dnym związku ani z funkcyą daną, ani z wy-  
konanem działaniem. Dlaczego znaleziona 
funkcyą ma się nazywać całką funkcyi da
nej? Dlaczego odpowiednie działanie ma się 
nazywać całkowaniem (łączeniem części w ca
łość)? Dlaczego w celu wykonania całko
wania musimy daną funkcyę f ( x )  pomnożyć 
przez symbol d x , nieposiadający, na mocy 
zastrzeżeń, żadnego konkretnego znaczenia?
1 dlaczego, nareszcie, działanie całkowania 
oznaczamy zapomocą wydłużonej litery 5? 
Są to pytania, które bezwarunkowo muszą 
nasunąć się czytelnikowi, obeznanemu z ra
chunkiem całkowym; tembardziej powstaną 
one w umyśle początkującego; ale, niestety, 
nie znajdzie on na nie żadnej odpowiedzi 
w książce. Podane na str. 73, 74, 75 przy
kłady całkowania wykonane są najzupełniej 
mechanicznie, z użyciem dość skomplikowa
nej metody skutkiem stosowania wzoru

^  - . a'Z skutkiem mnoże-
d x  dz dx

dz
nia przez dz i dzielenia przez ^  Wido

cznie prof. Lowe sam spostrzegł niewłaści
wość tego ostatniego działania w stosunku

CŁU
do zastrzeżenia o symbolu — (str. 21),

bo w zakończeniu rozdziału (str. 75) powia
da: „Ważna jest metoda, a nie wzór (§ 68). 
Ten, kto raz pojął metodę, nie potrzebuje 
wzorów" (?!). Dopiero w rozdziale X ( § 1 5 5 )  
autor książki nadmiernie pobieżnie wspomi
na, że całka określona jest to granica p e 
wnej sumy i że sumę tę potrafimy odna- 
ieść, jeżeli będziemy umieli odnajdować od
powiednie całki nieokreślone. Otóż zdaje 
mi się, że odpowiedzi na powyższe cztery  
pytania byłyby nadzwyczaj proste, gdyby  
całkowanie było uważane jako sumowanie, 
gdyby wykład tego działania rozpoczynał 
się od pojęcia o całce określonej i przechodził 
następnie do całki nieokreślonej. Wtedy
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byłoby oczywistem dla początkującego, że 
odnalezienie całki nieokreślonej polega na 
doprowadzeniu funkcyi różniczkowej danej 
do postaci różniczki pewnej funkcyi zapo
mocą odpowiednich przekształceń. Ale po
nieważ autor w książce swojej ani wspomniał 
nawet o różniczce, więc tu naturalna droga 
w wykładzie zasad rachunku całkowego  
stała się dla niego niemożliwą.

6) Tłumacze zachwycają się bogactwem 
Ireści książki prof. Lowego. Istotnie należy 
mu się uznanie za wiele szczegółów treści 
czysto matematycznej lub geometrycznej, 
o których zwykle przemilczają nawet obszer
ne podręczniki rachunku nieskończonostko- 
wego; ale wkraczanie w dziedzinę Mechani
ki, Fizyki, Chemii i Elektrotechniki należy 
uważać za zbyteczne w wykładzie zasad ra
chunku nieskończonostkowego wogóle, a w 
wykładzie elementarnym w szczególności. 
Oczywiście, jeżeli wykłady powyższych czte
rech nauk prowadzone są na takim pozio
mie, że rachunek nieskończonostkowy jest 
dla nich niezbędny, to studenci, słuchający 
tych wykładów, muszą przejść odpowiedni 
kurs tego rachunku przed przystąpieniem 
do studyowania owych przedmiotów. Pro
fesor zaś Matematyki, niemogąc przewidzieć 
zakresu stosowania rachunku nieskończonost
kowego w Mechanice, Fizyce, Chemii i E le k 
trotechnice i jednocześnie niemogąc być  
autorytetem w tylu  przedmiotach specyal-  
nych, lepiej uczyni, jeżeli poświęci więcej 
czasu na wyrobienie czysto - matematyczne  
swych słuchaczów.

Sądzę, że uwagi te są wystarczające dla 
przekonania się, że książka prof. Lowego 
nie może być zalecana do użytku w szko
łach średnich i że niewiele się przyczyni do 
takiego spopularyzowania rachunku nie
skończonostkowego, ażeby stał się on czę
ścią składową wykształcenia każdego męż- J  

czyzny i każdej kobiety XX wieku, —  jak 
pragnie prof. Lowe w przedmowie do swej 
książki.

W. Sawicki.

KRONIKA NAUKOWA.

Przemiana gazów u pierwotniaka Colpi- 
dium colpoda. Badania nad pobieraniem tle
nu i wydalaniem bezwodnika węglowego  
u pierwotniaków są połączone z dużemi tru

dnościami, gdyż brak metod, któreby po
zwalały mierzyć te niewielkie ilości gazów, 
z któremi ma się do czynienia podczas 
wzmiankowanych procesów. Teodor Wachen- 
dorff przeprowadził studya w tym kierunku  
nad znanym wymoczkiem Colpidium colpo- 
da. Używał do tego następującej metody. 
Zwierzęta brał z kultury, w której, oprócz 
nich, nie było żadnych innych większych 

| organizmów. Pewną ilość płynu z tej kul- 
1 tury umieszczał w długiej rurce, zatopionej 

z jednego końca; na ten płyn ostrożnie na
lewał zwykłej wody studziennej. Po 2 —  3 
godzinach większość Colpidium przechodziła 

; do warstw wyższych w rurce, posiadających 
czystą wodę. W warstwach tych nie było 

I już bakteryj, które zostawały na dnie. Ma
jąc w taki sposób oddzielone czyste Colpi
dium, centryfugował je i rozkładał do bu 
teleczek z wodą destylowaną; w każdej bu
teleczce, zawierającej 120 —  155 cm3 wody 
destylowanej umieszczał 5- cm,3 płynu z czy- 

I sterai wymoczkami. Trzeba było teraz obra- 
chować ilość pierwotniaków w każdej bu
telce; W. czynił to, biorąc próbki wielkości 
1 cm 3 wody i obrachowując w nich ilość 
zwierząt. Otrzymana liczba, pomnożona 
przez liczbę cm 3 płynu, dawała liczbę po
szukiwaną. Butelki były umieszczone pod 
wodą, ażeby uniknąć dostania się do nich  
powietrza. Ilość tlenu i bezwodnika węglo
wego była obrachowywana na początku i na 
końcu doświadczenia zapomocą znanyoh me
tod Winklera i Warburga. Wyniki doświad
czeń okazały się następujące. Milion sztuk  
Colpidium pobiera średnio w ciągu godziny  
od 0,026 mg do 0,422 mg tlenu. Różnice 
zależne są tutaj od warunków, w których  
zwierzęta się znajdują. Colpidium umiesz
czone w zwykłych warunkach początkowo 
pobiera tlen mniej więcej w stosunku 0,237 
na milion i na godzinę; po 22 godzinach  
ilość ta opada na 0,245. Wyniki zależą je 
dnak również od stanu kultury. Ta sama 
kultura, badana trzykrotnie w ciągu mie
siąca, dała następujące liczby: 0,273, 0/216 
i 0,0 845. Za trzecim razem ilość pobierane
go tlenu b} ła znacznie mniejsza; znajdowało 
się to w związku ze znacznem zmniejsze
niem się wymoczków w kulturze. Wreszcie 
oddychanie zależy od temperatury. Colpi
dium umieszczone w temp. 16,5 —  17,5°C 
pobierało 0,422 mg , umieszczone zaś w temp. 
7,5 —  8,5 tylko 0,392 mg.

H. li-be.
(Z ełtschr. f. allg . P h ysio l.).
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Dr. Jan Sznabl
p rzeży w szy  la t 75, zm arł 13 b. m.

P rzez cale ży c ie  czyn n ie i  n iestrudzen ie badał przyrodę krajow ą. W  szczegó łow ym  zakresie, 
k tóry  w ybrał sobie do stu d y ó w , doszed ł do rezu lta tów  znakom itych, i  o toczy ł sw e  im ię 

sław ą pierw szorzędnej p ow agi. C ześć i spokój jeg o  pamięci.

Spostrzeżenia meteorologiczne
za październik 1912 r.

(W iadomość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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I ( 1 - 1 0 ) 54,9 4,°4 8,°7 6,°1 6,°3 5,7 5.4 5,8 87 63 80 6,3 6,8 6,7 40 ,8 15,9 4 3

11(11— 20) 54,0 4,°9 7,°5 6,°5 6,°4 6,0 0,1 6,1 92 79 84 9,1 9,7 9,9 9,0 22,3 8 5

111(21-31) 48,8 2,°3 4,°8 3,°7 3,°6 5,0 5,5 5,2 88 82 83 9,5 8,5 8,3 10,5 12,4 4 2

Średnie za 
miesiąc 52,4 3,°8 6,°9 5,°4 5,°4 5,5 5,7 5,7 89 75 82 8,4 8 ,4 8,3 — — — —

Sum y 60,3 50,6 16 10

( Stan najw yższy barometru 766,4  mm dn. 6
„ najniższy „  733,1 ,, „ 2

I W artość najwyższa temperatury 17,°7 C els. „ 1
' ,, najniższa ,, —  5,°9 „  „ 27

( Średnia dw udziestoletnia (1886— 1905) barometru =  749 ,9  mm
,, ,, „ tem peratury =  8,°6  Cels.

[ W ysokość średnia opadu z okresu (1886— 1905) == 42 ,0  mm
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