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(Wykład na kursie uzupełniającym dla nauczy
cieli szkół średnich we Lwowie w marcu 1913 r.).

Prowadząc od szeregu lat ćwiczenia 
prywatne z uczniami gimnazyalnymi, ze
brałem parę doświadczeń, spostrzeżeń 
i myśli, któremi mam zamiar podzielić 
się w tej nadziei, że mogą one zająć 
tych, którzy interesują się kwestyą re
formy szkolnej, a jeśli wywołają dysku- 
syę, mogą przyczynić się do wyjaśnienia 
sprawy i ostatecznego sformułowania pla
nów i projektów. Tem łatwiej i lepiej 
może to nastąpić, że stan się zmienił na 
korzyść, bo, gdy przed 9 laty, rozpoczy
nając moję pracę nauczycielską, byłem, 
zdaje się, odosobnionym pionierem prak
tycznych zajęć uczniów w dziedzinie bio
logii, teraz sprawozdania dyrekcyj gimna- 
zyów coraz częściej zawierają wzmianki 
o systematycznej pracy uczniów w labo- 
ratoryum.

Przedewszystkiem cel. Jak  w każdym 
przedmiocie szkolnym, tak i tu widzę

cel dwojaki: formalny i materyalny. Na 
pierwszym więc planie rozwój zręczności 
fizycznej, tak często zaniedbanej w na
szej intełigencyi, która w najzwyklej
szych zdarzeniach życia codziennego oka
zuje się niezdarną, gdy trzeba wziąć do 
ręki młotek, nóż lub piłkę. Tu ćwicze
nia praktyczne, jak  wszelka praca ręcz
na, nieocenione mogą oddać usługi. Ale 
przytem pracownik nauczy się cenić pra
cę fizyczną, co nie bez wpływu pozosta
nie na jego rozwój umysłowy. Lecz i pod 
innym względem umysł jego może sko
rzystać, ćwiczenia praktyczne powinny 
rozwinąć zmysł spostrzegawczy, zdolność 
oryentacyi i kombinacyi, mają wzbudzić 
i wykształcić krytycyzm w stosunku do 
prawd przyjętych „na wiarę" od innych, 
choćby nawet nimbem powagi otoczo
nych, bo przejdzie się tu  dostateczny 
materyał do ich skontrolowania, tą wre
szcie drogą wzbudzi się należyte zaufa
nie do własnych sił, więc i przedsiębior
czość i poczucie własnej wartości. Tu 
uczeń staje się odkrywcą, sam musi szu
kać prawdy, jedynie dopomagając sobie 
wskazówkami innych, stąd można i po
winno się nieraz wyprzedzać ćwiczenia
mi praktycznemi lekcyę szkolną—tą dro
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gą wciągnie się on do obserwacyi samo
istnej i stale będzie tak postępował. Kil
kakrotnie słyszałem, że moi uczniowie 
na uniwersytecie mają „szczęście" do 
wykrywania anomalij i nowych osobli
wości, zdaje mi się, że w pewnej przy
najmniej mierze przyczynia się do tego 
przyzwyczajenie do krytycyzmu: zwykły 
medyk, preparując zwłoki, nie zwróci 
uwagi na anomalię, bo nie mówił o niej 
podręcznik, ani atlas, ten zaś bada sam 
stosunki, a kontrolując potem książkę, 
znajduje nowość.

Ale i cel materyalny nie jest zaniedba
ny. Tu uczeń może sprawdzić, rozsze
rzyć i ugruntować szkolną naukę teore
tyczną, może ją  często sobie ułatwić, le 
piej ją  zrozumieć i zapamiętać, dla tych 
więc, którzy z rnateryalnego zasobu da
nej umiejętności mają w przyszłości ko
rzystać, zdobycie takich podstaw mieć 
musi doniosłość ogromną.

Chodzi teraz o to, jak  dążyć do tych 
celów, jakiemi należy posługiwać się środ
kami, w jakich warunkach prowadzić 
robotę.

Przedewszystkiem określenie przed
miotu i zakresu zajęć. Ćwiczenia należy, 
mojem zdaniem, rozpoczynać już na na j
niższym stopniu, jak  to się dzieje w szko
łach angielskich, gdzie nawet praktyka 
z reguły teoryę wyprzedza, a w Klasach 
niższych wprost aż wypiera. Oczywiście 
należy tu wybierać doświadczenia łatwe 
do wykonania i zajmujące dla umysłu 
dziecięcego, a trudności zwiększać w mia
rę postępu i według zdolności pracowni
ków. Usuwać trudności całkiem nie po
winno się, niech dzieciak przyzwyczaja 
się do nich i nauczy je pokonywać, wszak 
w życiu dość ich napotka. W wyższych 
klasach można zdolniejszym a chętnym, 
po wyczerpaniu zadanego minimum, po
zwolić ugruntować wiadomości w pe
wnym wybranym kierunku, jak  z d ru 
giej strony, w razie obowiązkowości tych 
ćwiczeń, stosować pewne, nawet znaczne 
skrócenia i uproszczenia pracy wobec 
uczniów mniej zamiłowanych, zwłaszcza 
jeżeli celują w innych przedmiotach. 
Rzecz jasna, że należałoby podobną kom- 
pensacyę stosować i do innych przed

miotów na korzyść naszego. Wynika to 
zresztą nawet z ducha nowych przepi
sów ministeryalnychx) i wszyscy rozsąd
ni nauczyciele tak postępują.

Co dotyczę samej metody, to tu nasu
wa się pytanie, czy zajęcia te traktować 
epizodycznie, czy w pewnym systemie. 
Otóż sądzę, że ćwiczenia winny pozosta
wać w związku z nauką szkolną, ale 
związek ten nie musi być niewolniczą 
zależnością. Na bieg pracy mogą i mu
szą wpływać rozmaite czynniki zewnętrz
ne (obfitość materyału zależna od pory 
roku, jego gwałtowniejsze wystąpienie 
lub zanik, nawet kaprysy pogody). Nie 
uznaję nawet zasady, by ćwiczenia miały 
koniecznie stosować się do rzeczy zna
nych z lekcyi, owszem, o ile rzecz będzie 
zrozumiała, pojęcia praktyczne powinny 
wyprzedzać wykład, wtedy będą one pro
wadziły do wykrycia nowych faktów, 
gdy w przeciwnym razie mają potwier
dzić i ugruntować słowa nauczyciela. 
Przed rozpoczęciem zoologii w wyższych 
klasach uczeń może np. sekcyonować ża
bę czy rybę, a przy tej sposobności umie
jętnie pokierowany przypomni sobie rze
czy znane z klas niższych, a pozna nowe 
szczegóły o budowie. Jedne tedy ćwi
czenia należy prowadzić systematycznie 
w kolejnem następstwie, inne epizo
dycznie.

Wogóle nie lubię szablonu w dydakty
ce. 9 rok już uczę, a za każdym razem 
inaczej, szukając lepszych dróg, nowych 
pomysłów. Ogromną pomocą pod tym 
względem są wzajemne hospitacye: błę
dy, nawet własne, łatwiej i lepiej widzi
my na innych, niż na sobie, często też 
jakiś drobiazg może być źródłem nowych 
pomysłów.

Tu zaś może jeszcze silniej powinniś
my się pozwolić rozwinąć indywidualno
ści tak nauczyciela, jak  ucznia, oczywiś
cie bacząc, by nie wyrodziła się ona 
w ekscentryczność i rozwichrzenie umy
słowe. Jeśli gdzie, to w gimnazyum, czy 
szkole realnej, skąd ma wyjść kwiat in-

i) Austryaekich, obowiązujących i w Gali
cji.
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teligencyi, winniśmy starać się o ludzi 
myślących, nie o maszyny, choćby nawet 
bardzo precyzyjne. Zatem w naszych 
ćwiczeniach nie szablon, lecz indywidu- 
alizacya, nie bezmyślna robota, lecz nie
chaj będzie samodzielność myśli i czynu, 
nauczyciel przeto nie powinien się na
rzucać zbytnio ze swą opieką, owszem— 
ile możności — zostawić swym uczniom 
pole do samodzielnej pracy, choćby to 
niekiedy kosztowało ich więcej czasu 
i trudu. Indywidualizacya taka może 
sięgać już niższych kursów. Jakże mo
notonne są np. zielniki naszych uczniów, 
wszystkie jednostajnie nudne, jak  prepa- 
rącye, a systematyczne, jak  podręcznik 
niemiecki. A przecież i tu można' wpro
wadzić rozmaitość i wzbudzić tem samem 
pewne zajęcie. Niechby tylko część ro
biła ów szablonowy zielnik, a inny niech
by się starał urządzić zbiorek roślin o ty 
powych liściach, inny starał się zebrać 
przedstawicieli jednego zbiorowiska, inny 
układał według praktycznej jakiej zasa
dy i t. d. A potem to zestawić razem, 
urządzić przegląd klasowy, czy między- 
klasowy.

Oczywiście niemożna uczniów puścić 
samopas, kierunek i ciągły udział w p ra 
cy każdego jest konieczny i dlatego nie 
może być zawielka liczba pracowników: 
10—15 zajętych równocześnie uważałbym 
za średnią, 20 za maksymalną liczbę dla 
jednego nauczyciela.

Plan szczegółowy wyobrażam sobie 
mniej więcej w następującym zarysie. 
Przedewszystkiem, stosownie do wieku 
i rozwoju umysłowego uczniów, podzie
liłbym całość na stopnie, które możnaby 
przejść w związku z odpowiedniemi k u r 
sami teoretycznemi, w każdym z nich 
zaś trzebaby urządzić ćwiczenia tak, by 
rzeczy były zrozumiałe i mogły być po
rządnie, nie dyletancko wykonane.

Rozmaity ich zakres i czas przeprowa
dzenia. Jedne przeprowadzamy na lekcyi 
w klasie wobec wszystkich, inne w la- 
boratoryum, inne wreszcie na wolnem 
powietrzu.

Na kursie niższym należy przede
wszystkiem wprowadzić młodzież w przy
rodę, nauczyć ją  patrzeć i widzieć i po

znaną umiłować. Więc najpierw nauczyć 
odróżniać kształty i barwy i zrozumieć 
zasadę przedstawiania brył na płaszczyź
nie. Barwna tablica wojska polskiego 
(ułani) służy do poznawania barw zasad
niczych na mundurach, jakoteż odróżnia
nia 4 maści konia, rzecz dla dzieciaka 
z kl. pierwszej, o ile nie chował się na 
wsi, wcale trudna. Drobne różnice w 
kształtach zobaczą naturalnie po odpo- 
wiedniem naprowadzeniu na rysunkach 
ras typowych. Jak wielkie znaczenie ma 
przytem rysunek w szkole, nietrzeba do
dawać. Przeważnie stosuję półschemat, 
zupełnie schematyczny przedstawia się 
zbyt abstrakcyjnie na tym stopniu nauki, 
rysunek wierny z reguły zbyt dużo zaj
mowałby czasu, a jest mniej przejrzysty.

Ile tylko można uczeń powinien sam 
sprawdzać i badać, nadają się tu  liczne 
łatwe doświadczenia z dziedziny fizyolo- 
gii, jak  np. działanie mięśni (najlepiej na 
dwugłowym), oznaczenie temperatury cia
ła żaby i człowieka, zmiana pojemności 
piersi podczas oddechu, znaczenie światła 
i wilgoci dla rozwoju roślin i t. d. Dla 
nauczenia ścisłej obserwacyi służą ćwi
czenia w oznaczeniu roślin i zwierząt 1), 
dalej zaznajomienie się z morfologią przez 
ćwiczenia w preparowaniu zebranych 
owadów, roślin, ewentualnie nawet p ta
ków. Już na tym kursie można też urzą
dzić ćwiczenia w preparacyi szkieletów 
mniejszych kręgowców i owadów, robić 
obserwacye i zapiski z biologii w akwa- 
ryach, ogródkach botanicznych i t. p. 
Utrzymywanie akwaryów i hodowla ro
ślin wazonkowych powinna być prowa
dzona w klasie i w domu, a na tym sto
pniu daje się bardzo łatwo przeprowa
dzić.

J) Do celów szkolnych zupełnie wystarcza 
w botanice klucz prof. Rostafińskiego, gorzej 
jest z zoologią, mamy tu tylko klucz do ozna
czania kręgowców zred. przez prof. Hoyera,
i chrząszcze polskie Kulwiecia, inne grupy nie 
mają opracowań podręcznikowych, a zwłaszcza 
motyle dopraszają się tego. (Motyle G-alicyi No
wickiego obejmują tylko dzienne, zresztą są wy
czerpane). Opracowanie stosownych kluczów 
jest  wprost palącą potrzebą.



772 WSZECHSWIAT J\a 49

W klasach wyższych przybyłby z zoo-- 
logii kurs zootomii systematycznej naj
pospolitszych typów, mikroskopowa ana
tomia i fizyologia roślin i zwierząt, wre
szcie ćwiczenia z psychologii ekspery
mentalnej. Z anorganologii wchodzącej 
w program tak zw. historyi naturalnej 
na doświadczeniu należałoby oprzeć całą 
mineralogię, pewną liczbę ćwiczeń labora
toryjnych nastręcza geologia ogólna, w po
lu zaś przyłączy się do tego praktyczna 
geologia historyczna i stratygraficzna 
okolicy.

Jeżeli chodzi o szczegółowy rozkład, to 
wyobrażałbym go sobie ja k  następuje: 
Przedewszystkiem ogólne poznanie ko
mórki roślinnej i zwierzęcej, a równocze
sne zaznajomienie się z użyciem mikro
skopu złożonego i sporządzaniem prostych 
preparatów. Możnaby ten kurs przepro
wadzić z początkiem roku szkolnego w je 
sieni (w klasie piątej), zimą mogłyby za
jąć ćwiczenia zootomiczne (2—3 kręgow
ce, rak, karaczan, pijawka lub dżdżow
nica), z wiosną po poprzedniem wyjaśnie
niu teoretycznem mogłaby nastąpić mi
kroskopowa anatomia roślin, przeplatana 
doświadczeniami z fizyologii i obserwa- 
cyami biologicznemi, co wraz z dopełnie
niem zootomii trudniejszemi okazami 
(mięczaki, owady) mogłoby zająć całe 
lato i jesień następnego roku. O ile w ia
domości okazywać się będą dostateczne, 
przyłączy się fizyologia zwierząt, dalej 
zajęcia zootomiczno-mikroskopowe z za
kresu histologii elementarnej. Wreszcie 
z najzdolniejszymi a chętnymi można — 
o ile środki na to pozwolą — dać grun- 
towniejsze podstawy w histologii, może 
nawet wprowadzić w najprostsze metody 
bakteryologii, lub przedstawić zasadni
cze pojęcia z embryologii, wreszcie dać 
opracowania samoistne łatwych tematów 
dłuższych z zakresu faunistyki i flory
styki, biometryki i t. d., co oczywiście 
w znacznej mierze zależałoby już od upo
dobania ucznia i wiadomości specyal- 
nych nauczyciela, a wreszcie i wyposa
żenia pracowni. Plan taki odpowiadałby 
obecnym stosunkom w szkołach realnych, 
w gimnazyach należałoby w kursie pier
wszym pomieścić jeszcze ćwiczenia z mi

neralogii, co możnaby jednak uprościć, 
dając początki ćwiczeń już w klasach 
niższych.

Wobec takiego urządzenia mielibyśmy 
faktycznie 3 cykle współśrodkowe coraz 
obszerniejsze, z których pierwszy w niż
szych klasach wyprzedzałby teoryę, dru
gi szedłby z nią równolegle przy wza
jemnej pomocy i zależności (naturalnie 
nie niewolniczej), trzeci, dostępny dla 
wybranych, byłby jej uzupełnieniem i za
stosowaniem Ł).

Osobno w najwyższej klasie przybyły
by doświadczenia z psychologii ekspery
mentalnej, rzecz, do której, ja k  stwier
dziłem, wielu uczniów bardzo się gorli
wie zabiera, z których najważniejsze, 
podobnie ja k  z pośród przyrodniczych, 
winny być przeprowadzone na lekcyi 
w klasie wobec wszystkich.

Ale jak  niemożna ograniczyć nauki 
przyrody do książki — jestem tego zda
nia, że, jak  w szkołach angielskich, uży
cie podręcznika należy zredukować do 
minimum — tak samo ćwiczeń praktycz
nych niemożna zamknąć w sali szkolnej, 
a nawet laboratoryjnej. Ażeby naturę 
zrozumieć, trzeba do niej się zbliżyć, 
wejść w nią; wtedy^poznajsię jej potęgę

*) Ważniejsze podręczniki i dzieła pomocni
cze do zajęć laboratoryjnych:

Husley: Wykład biologii praktycznej. 
Nusbaum: Zootomia praktyczna.
Bykowski: Wskazówki do zajęć praktycznych 

z zootomii.
Sosnowski: Z pracowni fizyologa. 
Ozartkówski: ćwiczenia z fizyologii roślin. 
Bois: Experiences et manipulations.
James: Zoologie pratique.
Niesen: Aufgaben zu Naturbeobachtungen. 
Strasburger: D. botanische Praktikum.
Oels: Pflanzenphysiologischó Yersnche. 
Kiikenthal: Leitfaden f. d. zool. Praktikum. 
Stridde: AUgem. Zoologie.
Seligo: Tiere und Pflanzen des Seenplanktons. 
Schurig: Hydrobiologisches und Plankton - 

Praktikum.
Eddy: Experimental Physiology and Anatomy. 
Titchener: A primer of sychology.
Whipple: Mental and Physical Tests. 
Hoffer-Witassek: Hundert psychol. Schulver- 

suche.
Schoenichen: Methodik und Technik des na- 

turgesch. TJnterrichts.
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i prawidłowość nieodmienną, jej piękno. 
Uczniowie powinni mieć własny ogródek 
botaniczny, któryby sami uprawiali. Sły
szałem zdanie, że często uczniowie nisz
czą pracę nauczyciela, przekonałem się 
jednak, że jeśli ich samych wciągnie się 
do tej pracy, nietylko szkód nie robią, 
lecz często chronią przed obcymi. Ogró
dek taki powinien obok części systema
tycznej zawierać także partyę ogólną, 
gdzie możnaby znaleźć przykłady roz
maitej budowy, objawy przystosowań 
biologicznych i t. p. I poza szkołą mo
żna zachęcić uczniów do pracy w tym 
kierunku: hodowla kwiatów nawet w bra
ku ogródka jest przecie możliwa.

Wreszcie wycieczki i lekćye na świe- 
żem powietrzu. Doniosłość ich ogromna, 
jakkolwiek niemożna znów ich przeceniać. 
Nie mogą być zbyt częste, codzienne; 
rozmaite względy, choćby atmosfera, roz
kład zajęć, odległość w dużych miastach, 
zbyt często stają im na przeszkodzie, da
lej większa liczba uczestników zmniejsza 
doniosłość naukową. Ale nawet rzadkie 
mają duże znaczenie. Obok szczegółów, 
jakie się na nich ujawniają, przedsta
wiają one przyrodę jako całość, wzaje
mny związek i zależność poszczególnych 
tworów, zbiorowiska biologiczne. Mogą 
nadto przyczynić się do koncentraćyi 
przedmiotów. Wszak w czasie wycieczek 
obok przyrodoznawstwa mogą równie do
brze znaleźć zastosowanie wiadomości 
z geometryi i miernictwa, często z pe- 
wnemi miejscowościami łączą się wspo
mnienia historyczne, a nawet czasem 
przy jakimś okazie może się przypomnieć 
ten lub ów obraz z literatury pięknej. 
Wycieczki dalsze, dłużej trwające, gdzie 
koncentracya jeszcze silniej występuje, 
przynoszą nadto poważne korzyści inne
go zupełnie rodzaju, wspólność trudów 
i przygód zbliża uczestników do siebie, 
wyrabia karność i przytomność, hartuje 
duchowo i fizycznie, a nauczycielowi daje 
sposobność bez porównania dokładniej
szego poznania wychowanków niż nauka 
szkolna. Zresztą są to rzeczy zbyt zna
ne, by się dłużej nad niemi rozwodzić. 
Oczywiście wszystkie wycieczki muszą 
być, ja k  każda lekcya, planowo obmy

ślane i przygotowane, nadto uczniowie 
winni utrwalać zdobyte wrażenia opi
sem, rysunkiem czy fotografią. Decydu
jącym czynnikiem w ich organizacyi są 
przyrodzone właściwości okolicy, do któ
rych musimy się zastosować. W spra
wozdaniu naszego gimnazyum z przed 
dwu lat spróbowałem zestawić całkowity 
szereg takich wycieczek w okolicach 
Lwowa x), tu przedstawiam najogólniej
szy plan, który daje się przeprowadzić 
prawie w każdej miejscowości. Rozpo
cząć można z wiosną pierwszego roku 
nauki wskazaniem pierwszych wiosen
nych kwiatów, a równocześnie pokazać 
wiosenne roboty w polu. Sad kwitnący 
ze swym światem owadów byłby przed
miotem drugiej wycieczki, zkolei nastą
piłoby oznaczanie drzew liściastych, po
znanie najpospolitszych roślin zielnych 
z gajów, wreszcie łąki bez drobiazgowe
go wdawania się w oznaczanie roślin 
trudniejszych. Tych 5 wycieczek zaję
łoby klasę pierwszą, w czasie wakacyj 
młodzież powinna przypatrzeć się żni
wom, — najlepiej przez czynny udział, 
w jesieni (klasa II) powinno się pokazać 
roboty w polu i ogrodach, nadto urzą
dzić wycieczkę do lasu, by zauważyć ró
żnice i przygotowania na zimę. Także 
zimą, po śniegu, wybrawszy łagodniejszy 
dzień, należałoby las odwiedzić, by po
znać jego życie o tej porze. Wiosną 
znów kwiaty wczesne, ale z uwzględnie
niem biologii i przystosowań, dalej wpra
wienie się w używaniu klucza do ozna
czania roślin zielnych w polu i na łące, 
wreszcie zaznajomienie się z życiem wód.

W klasach wyższych na pierwszy plan 
wysunęłoby się dociekanie związku i wy
jaśnienie zjawisk, więc działalność ciepła 
zwłaszcza wyraźna na wiosnę i jesienią, 
znaczenie światła—do czego trzeba urzą
dzić wycieczkę przed świtem, by widzieć 
zmianę w przyrodzie ze wschodem słoń
ca, objawy współżycia i pasorzytnictwa, 
rozmaite rodzaje przystosowań w walce 
o byt, i wpływ środowiska i podłoża itp.

Okolica Lwowa jako teren szkolnych wy
cieczek przyrodniczych. (Sprawozdanie dyrekcyi
c. k. gimnazyum 8 we Lwowie za rok 1911).
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Zwłaszcza dużo przykładów dostarcza 
fauna i flora wodna, której baczną uw a
gę należy poświęcić.

Z geologii powinno się na wycieczkach 
nauczyć praktycznej oryentacyi w tere
nie i na mapie z pomocą zwyczajnych 
przyrządów, dalej wskazać geologiczną 
działalność wody, powietrza i organi
zmów, wskazując objawy na najbardziej 
w okolicy typowych przykładach, w re
szcie dać pogląd na geologię historyczną 
danej miejscowości, przeglądając poucza
jące odkrywki 1).

W ten sposób wyobrażam sobie ćwi
czenia praktyczne z nauk przyrodniczych 
w szkole średniej. Jako uzupełnienie, 
znów z przeciwnej strony konieczna jest 
stosowna, odpowiednio kierowana lek tu
ra. Nie poruszam gruntowniej tej sp ra 
wy, bo podobnie jak  kwestya podręczni
ków łączy się ona tylko luźnie z zajmu
jącym  nas tematem, a i ten zdołałem 
tylko dość pobieżnie przedstawić. Jeśli 
poruszy on umysły, zachęci do pracy 
i prób, cel będzie osiągnięty.

Dr. Ludwik Jaxa Bykowski.

*) Z dziel pomocniczych do wycieczek i ogól
nych zadań wymieniam:

Piątkowski: Wskazówki do zbierania owadów.
„ : Kolekcyonowanie zwierząt.

Walther-Wiśniowski: Wstęp do geologii. 
Neumayer: Anleitung za wiśs. Beobachtun- 

gen auf d. Reisen. 2 tomy.
Keilhack: Lehrbuch der praktischen Geologie. 
Dayis: Grundziige der Pbysiograpbie.
Dahl: Anleitung zum Sammeln und Konsery. 

d. Tiere.
Larminat: Topographie pratique.
Davenport: Statistical methods with special 

reference to biological yariation.
Dennert: JJiologische notizen.
Flatt: Der Unterricht im Ereien.
Rothe: Der Naturgeschichtsunterricht.
Leick: Die Biologischen Schiileriibungen. 
Kahl: Schulerausfltige und Naturbeobachtun- 

gen.
Sayfarth: Naturbeobachtungen.
Dahl: Anleitung zu zool. Beobachtungen. 
Niessen: Aufgaben zu Naturbeobachtungen. 
Conventz: Heimatskunde in der Schule. 
Zacharias: Das Plankton.

S IR  W IL H E L M  RAMSAY.

Z N A C Z E N IE  H E L U  W  P R Z Y R O 
DZIE !).

Średniowieczni alchemicy rościli sobie 
prawo do odkrycia tajemnicy przyrody. 
Tajemnica ta  przedstawiała się pod dwie
ma postaciami: popierwsze, proszek ma
gistralny, który, ja k  powiadano, miał 
własność przemieniania metali niedosko
nałych w złoto; powtóre, eliksir życia — 
ciecz przejrzysta, ruchliwa, obdarzona 
mocą odmładzania, a nawet zapewniania 
życia wiecznego temu, kto miał szczęście 
je j zakosztować. Jeżeli chodzi o przy
wracanie młodości to, zapewne, wszyscy 
chętniebyśmy weszli w posiadania kilku 
kropelek eliksiru vitae; nie sądzę jednak, 
aby ambicya moja zwracała się w kie
runku wiecznego życia ziemskiego. Co 
dotyczę transmutacyi, to doświadczenia 
gromadzą się, i, zdaniem mojem, jes teś
my obecnie na początku nowego okresu 
chemii, okresu, którego cechą charakte
rystyczną je s t  rozkład i synteza pier
wiastków.

Jeżeli wolno jest przypisać pierwiast
kowi pewien rodzaj osobowości, któraby 
mu zapewniała wolną wolę, to własność 
taką posiada bez wątpienia hel; myśl ta 
nie daje mi spokoju od roku 1895. Niech 
mi wolno będzie przypomnieć tutaj dzieje 
tego pierwiastku: są one dość uderzające. 
Dostrzeżone poraź pierwszy przez Jans- 
sena w roku 1868 w Indyach, ciało to 
przedstawiło się wtedy pod postacią li
nii żółtej, ujawnionej przez spektroskop 
w chromosferze. Linię tę badali potem 
Prankland i Lockyer, którzy pierwotnie 
przypisali ją  wodorowi; następnie jednak, 
niemogąc jej otrzymać w widmie tego 
gazu bez względu na usilne starania, do
szli do wniosku, że chodzi tu o nowy

!) Mowa, wygłoszona na posiedzeniu włos
kiego Towarzystwa chemicznego dnia 2 czerwca 
1913 roku. Revue Scientifiąue z dnia 1 listopa
da 1913 r.
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pierwiastek, dotąd nieznany na powierz
chni Ziemi, i nazwali ten pierwiastek he
lem—helium od wyrazu greckiego r|Xto<;— 
słońce.

Poszukując sposobu utworzenia jak ie
gokolwiek związku z argonem, odkrytym 
latem 1894 roku przez lorda Rayleigha 
i przeze mnie, badałem gazy, które, po
dług mniemania Hillebranda, chemika 
w biurze geologiczmem Stanów Zjedn., 
wydzielają się z minerałów, zawierają
cych uran. Hillebrand wypowiedział był 
zdanie, że gazy te składają się z azotu, 
ale jednocześnie zawiadomił mnie, że 
w widmie ich występują pewne linie nie
znane i że, gdyby nie obawa przed iro
nią kolegów, to byłby skłonny do mnie
mania, że chodzi tu  o nowy pierwiastek. 
To nas poucza, panowie, jak  dalece nie
bezpieczne jest liczenie się z opinią tłu
mu; publiczność zazwyczaj nie ma słusz
ności.

Powtarzając doświadczenia Hillebran- 
da, uczeń mój Matthews i ja  poddaliśmy 
kleweit, który je s t  minerałem uranonoś- 
nym, działaniu kwasu siarczanego wrą- 
cego; gaz, kt^ry stąd się wydzielił, po 
oczyszczeniu od domieszki gazów pospo
litych (tzwykłą metodą Cavendisha, dał 
nowe widmo, wykazując przytem gęstość 
równą około 2. Zauważyliśmy odrazu 
błyszczącą linię żółtą, która okazała się 
identyczną z linią, dostrzeżoną już przez 
Janssena. Latem 1895 r. zbadaliśmy ten 
nowy gaz i oznaczyliśmy jego cechy cha
rakterystyczne. Podobnie jak  argon, jest 
to gaz obojętny; je s t  on także jednoato- 
mowy, a przeto jego ciężar atomowy ró
wny jest ciężarowi cząsteczki; podwaja
jąc  więc jego gęstość czyli 2, otrzymu
jem y ciężar atomowy 4, a dokładniej 
wedle oznaczeń dawnego ucznia mojego 
Watsona 3,995.

Hel cechuje widmo widzialne, które 
je s t  zarazem wspaniałe i bardzo proste; 
składa się ono z dwu linij czerwonych, 
z linii żółtej (która posiada „satelitę"), 
z linii zielonej, niebieskiej i fioletowej. 
TynTsposobem widmo to jest bardzo ła
twe do rozpoznania. Najobfitszem źró
dłem tego gazu je s t  toryanit, minerał, 
złożony z przeważnej części z tlenku to 

ru; wydajność wynosi około 9 cm3 na 
gram. Travers i ja  stwierdziliśmy, że 
minerały, z których otrzymać można hel 
bądź przez ogrzewanie, bądź pod działa
niem kwasów, zawierają wszystkie tor 
albo uran. Jednakże jest kilka w yjąt
ków; znaleziono bowiem hel w cyrkonach 
oraz w niektórych fluorynach.

Hel jest jednym z gazów najtrwalszych, 
t. j. najtrudniejszych do skroplenia. Dość 
tutaj wspomnieć, że skroplenie helu jest 
zasługą Kamerlingha Onnesa, który nad
to z pomocą helu zdołał osiągnąć tempe
ratury, bardzo mało oddalone od zera 
bezwzględnego.

W czasach, gdy odkryto hel, było rze
czą naturalną mniemanie, że gaz ten 
istnieje w stanie związku w skałach, 
a ponieważ towarzyszył zawsze torowi 
i uranowi, przeto wywnioskowaliśmy 
stąd, że powinien łączyć się z jednym 
albo drugim z tych metali. Atoli nie po
wiodły nam się usiłowania otrzymania 
związków helu, podobnie ja k  nie zdoła
liśmy otrzymać związków argonu; hel 
je s t  bezwładny (isorte).

Wkrótce potem odkrycie helu zwróciło 
uwagę badaczów na obecność tego gazu 
w niektórych gwiazdach, zwłaszcza ta 
kich, które, zdaniem Lockyera, mają 
temperatury wysokie; widmo tych gwiazd 
je s t  zwykle dość proste, co dowodzi, że 
zawierają one niewielką liczbę pierwiast
ków.

Słynny spektroskopista Kayser stwier
dził, że powietrze atmosferyczne zawiera 
także nieco helu; objętość jego dosięga
5,4 na milion objętości powietrza.

Wody mineralne, zwłaszcza radyoak- 
tywne, również zawierają hel, który wy
dziela się z gruntu. Johnstone Stoney 
obliczył, że skutkiem własnego swego 
ruchu cząsteczka helu musi wybiegać 
z ziemi w przestrzeń; zapas helu atmo
sferycznego odnawia się wskutek wytwa
rzania się helu w ziemi.

Wreszcie pierwiastek ten je s t  jednym 
z najlżejszych, najbardziej trwałych, na j
bardziej bezwładnych, najbardziej rozpo
wszechnionych i najlotniejszych z po
między wszystkich pierwiastków.
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W  roku 1903 miałem szczęście powi
tać w murach mojej pracowni Fryderyka 
Soddyego ucznia Rutherforda, niegdyś 
profesora w Montrealu w Kanadzie.

Soddy i ja  zajęliśmy się badaniem 
emanacyi radu. Przedewszystkiem stwier
dziliśmy jej obojętność wobec odczyn
ników utleniających i odtleniających. 
Podobnie jak  gazy rzadkie, nie łączy się 
ona z żadnym pierwiastkiem. Po odkry
ciu przez Rutherforda, że emanacya toru 
zachowuje się ja k  gaz (1899), Dorn, stwier
dziwszy również ten fakt doświadczalny 
(1900), przekonał się, że podobny gaz wy
dziela się ustawicznie z soli radu.

Rutherford i Soddy zajęli się zbada
niem tego nowego gazu; powiodło się im 
skroplić go z pomocą ciekłego powietrza 
w wężownicy ołowianej i oznaczyć jego 
punkt wrzenia.

Z chwilą gdy Soddy został moim współ
pracownikiem, postaraliśmy się o 30 mi
ligramów bromku radu w zamiarze otrzy
mania z niego emanacyi i wyosobnienia 
jej w stanie czystym, gdyby okazało się 
to możliwe. Wiadomo już było wtedy, 
że emanacya wydziela się z soli radu 
bądź podczas ogrzewania, bądź w czasie 
rozpuszczania ich w wodzie.

Sporządziliśmy specyalny przyrządzik, 
w którym można było rozpuszczać bro
mek radu w wodzie gotowanej czystej 
i w próżni, a to celem zbadania widma 
emanacyi. Proszę wyobrazić sobie nasze 
zdziwienie, gdyśmy rozpoznali widmo 
czystego helu. Inne doświadczenia wy
kazały nam, że emanacya radu z począt
ku nie daje widma helu, lecz że z bie
giem czasu stopniowo ukazują się jego 
linie charakterystyczne.

Oto więc źródło helu! Niemożna po
wiedzieć, żeby fak t ten był zupełnie n ie
oczekiwany, albowiem popierwsze, Tra
wers i ja  zauważyliśmy już przedtem, że 
minerały urano- i toronośne zawierają 
ten gaz, a powtóre, Rutherford i Soddy 
napisali w jednej ze swych rozpraw: 
„Można sądzić, że obecność helu w mi
nerałach urano- i toronośnych nie je s t  
bez pewnego związku z radyoaktywno- 
ścią tych minerałuw“.

Okazuje się więc, że gdy rad zamienia 
się na inne ciała, wydziela się przytem 
hel, i że emanacya radu, starannie oczysz
czona od najdrobniejszych śladów helu, 
daje początek temuż gazowi podczas 
przeobrażania się swego w rad A, B, C 
i t. d.

Przypomnę także świetne potwierdze
nie tych wyników przez Rutherforda, 
który utożsamił cząstki a z atomami he
lu i który zdołał oznaczyć liczbę tych 
atomów, jaką  wysyła dana ilość radu.

O ile się zdaje w równowadze z jednym 
gramem radu istnieje może 0,6 milimetra 
sześciennego nitonu, który, zamieniwszy 
się na hel powiększa swą objętość do 
1,8 milimetra sześć., co odpowiada obję
tości promieni a, wysyłanych w chwili 
dezintegracyi nitonu na rad A i na atom 
helu, radu A na rad C z utworzeniem 
nowego atomu helu i wreszcie radu C 
na rad D z wydzieleniem się jeszcze je 
dnego atomu helu. Następna przemiana 
radu  w produkty dalsze je s t  tak powolna, 
że niepodobna stwierdzić nowej produk- 
cyi helu.

Pracując wspólnie z Whytlaw-Grayem, 
zbadaliśmy niton (nazwa krótsza i do
godniejsza od terminu emanacya radu). 
Gdy akademia wiedeńska raczyła oddać 
do mego rozporządzenia blizko pół g ra
ma bromku radu, obmyśliliśmy przyrząd, 
który pozwolił nam zmierzyć objętość 
nitonu, wydzielonego w przeciągu okre
ślonego czasu. Jak  to już stwierdził był 
Giesel, działaniu radu na wodę towarzy
szy wydzielanie się gazu piorunującego, 
który zresztą zawiera zawsze drobny nad
miar wodoru, pochodzący stąd, że jedno
cześnie tworzy się woda utleniona.

Po wybuchu zostaje zawsze widoczna 
resztka wodoru, która pociąga za sobą 
niton. Dodając odrobinę wodoru, można, 
wywoławszy eksplozyę z pomocą iskry 
elektrycznej, zastąpić wodór drobnym 
nadmiarem tlenu.

Ten tlen może być pochłonięty przez 
zwój miedzi w temperaturze czerwieni 
albo też przez fosfór, poczem zostaje tyl
ko niton. Albo też można zestalić niton, 
otaczając zawierającą go rurkę zwitkiem 
papieru filtrowego, zwilżonego wodą a na
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stępnie ciekłem powietrzem; niton zamar
za, gdy wodór pozostaje w stanie gazo
wym i można go wydobyć pompką.

W każdym razie je s t  rzeczą niezbędną 
uchronić niton od wszelkiego zetknięcia 
z tłuszczem kurków, aby wyłączyć dwu
tlenek węgla, który powstaje zawsze, gdy 
niton rozkłada tłuszcze.

Oznaczywszy ściśle • objętość nitonu, 
dostarczonego przez znaną objętość radu 
w czasie znanym, zajęliśmy się odfoto- 
gralowaniem jego widma.

Pierwszych pomiarów dokonaliśmy, 
Collie i ja, w roku 1903. Później poma
gał nam w tej pracy Watson, a te same 
liczby, które otrzymaliśmy, odnaleźliśmy 
potem u Rutherforda i Roydsa. Naogół, 
widmo podobne je s t  do widm gazów 
z szeregu argonowego i składa się ono 
z licznych linij wązkich, wyraźnie zary
sowanych a rozsianych po wszystkich 
okolicach widma, które można zobaczyć 
lub odfotografować.

Whytlaw-Grayowi i mnie powiodło się 
także skroplenie nitonu pod ciśnieniem 
lub przez oziębienie: występuje on wte
dy pod postacią cieczy bezbarwnej i prze
zroczystej, gdy ją  obserwujomy w świe
tle przechodzącem; w świetle odbitem 
ciecz ta posiada blask fioletowy skutkiem 
fosforescencyi, wzbudzonej na szkle ru r
ki, która ją  zawiera. W ciekiem powie
trzu ciecz zamarza, a fosforescencya szkła 
występuje mocniej; pod mikroskopem 
ciecz wygląda jak  mały luk elektryczny 
o nadzwyczajnym blasku. Z pomocą mi
kroskopu powiodło nam się także ozna
czyć ciśnienie pary nitonu oraz jego gę
stość w stanie ciekłym.

Kilkakrotnie czynione były próby ozna
czenia ciężaru atomowego nitonu drogą 
porównania prędkości jego dytuzyi z pręd
kościami dyfuzyi innych gazów, ale ża
dna z tych prób nie została uwieńczona 
powodzeniem, a to z powodu niepokona
nych trudności technicznych.

A jednak Debierne obmyślił metodę 
bardzo dowcipną; oznaczał on prędkość 
wypływu nitonu poprzez wązkie bardzo 
otworki i porównywał ją  z prędkościami 
wypływu innych gazów w warunkach 
podobnych. Z doświadczeń tych wypro

wadził wniosek, że gęstość nitonu jest 
blizka 110, co odpowiada ciężarowi ato
mowemu 220, jeżeli przyjmiemy hypote- 
zę, zresztą wielce prawdopodobną, że 
cząsteczka i atom są w danym razie 
identyczne. Aczkolwiek jednak: doświad
czenia Debiernea nadają wysoki stopień 
prawdopodobieństwa wartości 220, to j e 
dnak zarówno Whytlaw, jak  i ja  byliśmy 
zdania, że nie wolno przyjmować liczby 
tej za pewną, dopóki nie znajdzie się po
twierdzenia w klasycznej metodzie ozna
czania gęstości. To też od kilku lat prze- 
myśliwałem nad tem zagadnieniem; roz
wiązał je  dawny mój uczeń Heele, skon
struowawszy z niteczek krzemionko
wych wagę, której czułość sięga dwu 
lub trzech milionowych miligrama.

Otóż, mając do swego rozporządzenia 
przeszło 0,6 grama bromku radu, mogli
śmy wydobyć z niego przeszło 0,1 mili
metra sześciennego nitonu w ciągu dni 
dziesięciu, co odpowiada ciężarowi około 
jednej tysiącznej miligrama, jeżeli za gę
stość przybliżoną przyjmiemy liczbę 112. 
Doświadczenia te były dość subtelne.

Niton, starannie oczyszczony od wodo
ru, zawarty był w małej rurce włosko- 
watej zatopionej z pomocą dmuchawki; 
rurkę tę zważono w małej probówce, za
wieszonej na belce wagi. Aby otworzyć 
rurkę a nie utracić odłamków szkła, usu
nięto z pomocą szcz.ypczyków platyno
wych probówkę, w którą rurka ta wcho
dziła ściśle, poczem wprowadzono napo- 
wrót rurkę do probówki w taki sposób, 
żeby można odłamać koniec, wyciągnięty 
uprzednio w delikatne ostrze. Następnie 
umieszczono rurkę w probówce na wa
dze. Aby uwolnić rurkę od nitonu, wy
twarzano kilkakrotnie próżnię pod klo
szem wagi i oznaczono stratę na cięża
rze, która odpowiadała wydzieleniu nito
nu. Stosując niezbędne poprawki, otrzy
maliśmy tą drogą prawdziwą wagę nito
nu. Brakowało tu objętości, która jednak 
była znana, ponieważ poprzednie doświad
czenia wykazały nam objętość, jaka zo
stała osiągnięta, gdy rad nagromadził 
swój niton przez dziewięć lub dziesięć 
dni. Tu trzeba było rów'nież wprowadzić 
poprawkę, któraby uwzględniała rozpad
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samego już nitonu podczas czynności, 
które trwały przeszło dobę.

Nietrudno było zmierzyć radyoaktyw- 
ność naszej próbki przed ważeniem i po 
zważeniu. To nam pozwoliło obliczyć tę 
część gazu, która uszła była z rurki, 
a której ciężar oznaczyliśmy. Ciężar ato
mowy radu niewiele różni się od 226; 
po utracie atomu helu, którego ciężar 
wynosi 4, pozostały niton powinien po
siadać ciężar atomowy 222; otóż z pięciu 
doświadczeń otrzymaliśmy jako wartość 
średnią liczbę 223.

Zadanie nasze nie było jeszcze całko
wicie skończone; uznaliśmy bowiem za 
niezbędne pozwolić nitonowi przeobrazić 
się w jego pochodne stałe, mianowicie 
w rad A, B, C i D, zanim otworzyliśmy 
rurkę, która go zawierała. Pochodne te, 
jako stałe, tworzyły nalot na ściankach 
rurki, a hel, k tóry wytworzony był j e 
dnocześnie, można było usunąć. S trata 
ciężaru rurki po jej otwarciu powinna 
była przedstawiać ciężar tego helu. Ce
lem dokonania tego pomiaru napełniliśmy 
rurkę nitonem czystym w lipcu 1910 r.; 
pozostawiliśmy ją  w spokoju aż do po
czątku października, aby zamienił się na 
hel i na rad D. Ten ostatni ma półokres 
życia równy 16 latom; a zatem w danym 
razie można go uważać za produkt t rw a 
ły. Natychmiast po odłamaniu ostrza 
umieszczono rurkę z powrotem na wa
dze. S trata na ciężarze wyraziła się licz
bą 15 milionowych miligrama; ciężar po
wietrza, które weszło pod ciśnieniem 37,7 
milimetra, w temperaturze 18,°5 wynosił 
12 milionowych miligrama, a zatem cię
żar całkowity helu był równy 27 milio 
nowym grama.

Atoli z użytej przez nas ilości nitonu 
powinno się było otrzymać 38 miliono 
wych, należało więc poszukać zguby. 
Otóż, pod wpływem emanacyi cząsteczki 
gazu, znajdujące się w tem samem na
czyniu, zmuszone są do przyśpieszenia 
prędkości swego ruchu, prawdopodobnie 
z powodu zderzeń, które wynikają po
między niemi a cząsteczkami a wyrzu- 
canemi podczas rozpadu nitonu. P ręd
kość ta sprawia, że przenikają one do 
wnętrza ścianek zbiornika; z doświadczeń

przez nas wykonanych wynika, że takie 
przenikanie zależy nietylko od prędko
ści, lecz także od wielkości i postaci czą
steczek. Tak np. hel, zmieszany z nito
nem, przenika w szkło w większym roz
miarze, aniżeli neon, a neon więcej niż 
wodór.

Bądź jak  bądź, po ogrzaniu rurki na
szej w małej rurce krzemionkowej, oto
czonej drugą rurką celem ochrony od 
gazów płomienia, usunęliśmy gaz przez 
pompowanie, a z pomocą oziębionego wę
gla wy wołaliśmy pochłanianie tlenu, któ
ry musieliśmy wprowadzić uprzednio, aby 
wepchnąć powietrze, mogące zanieczy
ścić gazy śladami neonu i helu. Pozo
stałość miała objętość 0,04 milimetra 
sześć.; jej widmo było widmem czystego 
helu, ważyła zaś 8 milionowych miligra
ma. Jeżeli liczbę tę dodamy do ciężaru, 
już oznaczonego na wadze, to otrzyma
my w sumie 35 milionowych, a więc 
liczbę, różniącą się zaledwie o 3 milio
nowe od liczby teoretycznej, otrzymanej 
w założeniu, że każdy atom nitonu roz
padając się na rad D, wypuszcza trzy 
atomy helu, t. j. trzy cząstki a.

Tłum. S. B.
(Dok. nast.).

P IE R W S Z E  Z W IE R Z Ę T A  
D O M O W E .

Cechą charakterystyczną pewnych ga
tunków zwierząt je s t  łatwość, z jaką 
przechodzą ze stanu dzikiego — wolnego 
do życia pod władzą człowieka. Cechę 
te zauważył prawdopodobnie człowiek 
pierwotny i wyzyskał na swą korzyść. 
Zaznaczyć należy, że większość zwierząt 
przyswoić się nie daje.

W końcu okresu starokamiennego (pa
leolitycznego) w epoce magdaleńskiej 
obfity był w Europie renifer, który, być 
może, był mniej lub więcej oswojony. 
Jes t  to zresztą zwierzę wyjątkowo głu
pie, a współcześni Lapończycy posługi
wać się niem mogą tylko, odwołując się 
do pomocy psów. Ponieważ prawie na*
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pewno pies w epoce magdaleńskiej jesz
cze nie był udomowiony, więc i kwestya 
oswojenia renifera je s t  wątpliwa.

Pierwszem zwierzęciem domowem był 
napewno pies. Wiadomo, że śmietniska 
kuchenne (Kjoekkenmoeddings), częste 
zwłaszcza na północy Europy, pomiędzy 
nagromadzeniem muszel zawierają ró
wnież ogryzione lub nadjedzone kości. 
Sprawcą tego był pies: szczątki jego są 
wśród innych kości obfite.

Podczas całego okresu neolitycznego 
znajdujemy jednostajnie rozmieszczoną 
rasę średniej wielkości, przypominającą 
współczesne psy gończe, jest to „pies 
z torfowisk*. W zaraniu wieku bronzo- 
wego ukazują się osobniki ysiększe, zwia
stujące nową rasę, a przy końcu bardziej 
wyraźne rasy, jak  charty, brytany i t. p. 
Początków tych ras poszukiwać należy 
wśród psów z pliocenu i okresu staroka- 
miennego, podobnych do dzisiejszych 
owczarków, lub psa dingo z Australii. 
(Według Troussarta C. R. Acad. Sc. 27 
marca 1911 roku pies domowy pochodzi 
od małego wilka indyjskiego, Canis palli- 
pes, a rasa egipską od pewnych szakali). 
Mutacya karłowata wytworzyła rasę „psa 
z torfowisk*4, a hybrydy z wilkiem—rasę 
większych wymiarów.

Koń skąpo je s t  reprezentowany wśród 
mieszkańców nawodnych (palafitów), na
tomiast obfituje weń okres starokamien- 
ny i wiek bronzowy.

Udomowienie jego nastąpiło zapewne 
późno w naszych okolicach, gdyż wszel 
kie jego nazwy, używane na zachodzie, 
pochodzą od sanskrytu, to jest od języka 
mieszkańców Azyi środkowej x), gdzie 
do dziś istnieją stada dzikich koni. Tam 
zapewne koń stał się domowym i już j a 
ko taki, przedostał się na wschód i za
chód w wieku bronzowym.

Co dotyczę konia paleolitycznego ma
łego wzrostu z epoki solutreńskiej, to 
dał on zapewne początek rasie karłowa

') P. S. Reinach wyraża opinię odmienną, 
a mianowicie aryów wywodzi z Europy, z pół
nocnych lub południowych okolic morza Baltyc- 
k -g o .  (Orpheus str. 68). Dopisek Er. S.

tej kucyków (poney) ze Szkocyi, z Kor
syki i Sardynii.

Świnia była, zdaje się, udomowiona 
w okresie nowokamiennym (neolitycz
nym). Wśród mieszkań palowych znaj
dujemy obficie szczątki pospolitego dzi
ka i mniejszą rozmiarami „świnię z tor
fowisk". Ostatnia prawdopodobnie zo
stała oswojona, lecz nie je s t  zupełnie 
pewne, czy stało się to przed wiekiem 
bronzowym.

Baran palafitów pochodzi od form bliz- 
kich do Muflona, który obecnie znajduje 
się na Korsyce i Sardynii, lecz który 
przedtem szerzej był rozmieszczony.

Oswojenie barana je s t  mniej starożyt
ne niż bydła i koni i dawne malowidła 
egipskie przedstawiają tylko te dwa ga
tunki. Baran mieszkańców nawodnych 
ma zaledwie zmienionych potomków w 
niektórych rasach szwajcarskich. Był 
drobny o cienkich nogach i rogach krót
kich, przypominających kozie. W końcu 
okresu kamienia gładzonego towarzyszy 
mu mocniejsza rasa barana Studera.

Koza neolityczna podobna była do dzi
siejszej, lecz mniejsza. Pochodzi z Azyi, 
gdzie i dziś wiele jest form dzikich (Hi
malaje, Afganistan).

Wszystkie te formy hybrydyzują się 
łatwo z kozą domową. Egipcyanie przed
stawiają kozę w swych malowidłach, bi
blia i wedy mówią o niej.

Bydło reprezentowały w początku dwie 
formy: Bos primigenius, czyli tur, pokre
wny rasom szkockim i węgierskim i Bos 
longifrons, który odpowiada rasom krót- 
ko-rogim—jest to „wół z torfowisk", udo
mowiony przed turem.

Znane są również wśród palafitów cza
szki, pozbawione rogów, lecz niewiadomo 
dokładnie ich znaczenia. Znajdujemy 
przypadkowo formy o głowie skróconej, 
przypominające typy „gnato" z Argen
tyny.

W wieku bronzowym ukazuje się Bos 
frontosus z głową wydłużoną, plaskiem 
czołem i długiemi rogami; je s t  on zacząt
kiem najdoskonalszych ras naszych. Nie
stety niewiadomo, jakie pokrewieństwo 
łączy te rasy między sobą.
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Dla wszystkich zwierząt domowych 
zagadnienie pokrewieństwa je s t  trudne, 
nietylko bowiem mogą one być pocho
dzenia polifiletycznego, lecz skutkiem 
krzyżowania i wprowadzenia elementów 
obcych przez człowieka — ich genealogia 
niezmiernie się komplikuje. Wynika to 
jasno z interesującego studyum Schenka 
w „Suisse prehistorique“.

Podał Er. S.

S P R A W O Z D A N IE .

Z dziejów rozwoju fizyki. Wypisy z dzieł 
oryginalnych. Zebrali i przełożyli dr. M. 
Grotowski, St. Landau, M. Sadzewiczo- 
wa i dr. W. Werner. Tom I (Mechanika 
i dynamiczne własności materyi. Akusty
ka. Nauka o cieple). Z 43 figurami w te k 
ście, 9 portretami i zdjęciem wnętrza 
pracowni w Lejdzie. Warszawa.

Pod zbyt dyskretnym ty tu łem  głównym, 
z którego brzmienia możnaby łatwo w y
wnioskować, że chodzi tu  o dzieje rozwoju 
jakiegoś poszczególnego problematu fizycz
nego, ukazała się książka niezwykła, której 
treść, ścisła jak  dowód twierdzenia E u k l i 
desowego, a porywająca jak  najcudniejsza 
powieść, jes t  tak niezmiernie obfita, że zdaje 
się wprost rozsadzać ramy typograficzne, 
w które została wtłoczona.

N a 350 stronicach pierwszego tomu „W y 
pisów z dzieł oryginalnych" przesuwa się 
dwadzieścia kilka postaci, i to jakich posta
ci! Archimedes, Kopernik i Galileusz, N ew 
ton i Laplace, Pascal, Carnot, Iielmholtz, 
lord Kelvin, a obok nich Mariotte, Guericke, 
Colladon i Sturm, Savart, Reaumur,- F ahren
heit, Celsius, Gay Lussac, Lavoisier, Mayer, 
Joule, Clausius, Andrews i wreszcie nie naj
mniej nam, Polakom, drodzy: Zygm unt W ró
blewski i Karol Olszewski.

Nie żaden historyk wiedzy przedstawia 
tych  ludzi czytelnikowi w dobranem prze^, 
siebie oświetleniu. Oni sami przemawiają 
z k a r t  książki, każdy na swój sposób i na 
własną niejako odpowiedzialność. Zapewne, 
wiąże ich mocnym łańcuchem wspólne wszy
stkim dążenie do prawdy naukowej, ale po- 
zatem, jakże rozległa jest tu  skala różnic, 
uwarunkowanych nietyle różnorodnością 
tematów i charakterem epoki, ile właściwo
ściami indywidualnemi umysłu i tem pera
mentu. Czyż można sobie wyobrazić dwie 
rzeczy bardziej odmienne, aczkolwiek nale-

] żące do jednego działu fizyki, jak  Archime- 
desa rozprawa „O ciałach, które unoszą się 
na płynie1*, do złudzenia przypominająca ro z
dział z geometryi, i wytworny list Pascala 
do Periera, poświęcony „opowiadaniu ó wiel- 
kiein doświadczeniu, dotyczącem równowagi 
płynów". Albo znowu cóż wspólnego mają 
ze sobą, prócz tego ohyba, że są jednako 
piękne: Galileusza dyalog Salviatego z Sa- 
gredem, żywy, barwny, dowcipny, niby ja 
kaś causerie literacka, i lapidarne zakończe
nie „Przyczyn budowy świata", w którem 
Newton zawarł istotę największej może idei 
naukowej, jaka kiedykolwiek zrodziła się 
w umyśle człowieka.

Możność, jaką dają „Wypisy", obcowania 
z geniuszami wiedzy bez czyjegokolwiek po
średnictwa, będzie z pewnością źródłem p ra 
wdziwej rozkoszy dla każdego odpowiednio 
przygotowanego czytelnika. O wielkim wpły
wie kształcącym i wychowawczym takiej 
lektury mówić nic warto — tak dalece jest 
oczywisty— tem bardziej, że w danym razie 
czytelnikiem może być nawet młody chło
piec, jeżeli tylko okazuje prawdziwe zami
łowanie do fizyki.

Nie dla tego jednak „Wypisy" przyoho- 
dzą w porę, że, jak  czytamy w przedmowie: 
„Od lat kilkunastu w nauczaniu fizyki po
wstał silny p rąd“... Przyznam się, że nie 
wierzę w prądy, które powstały przed kil
k unas tu  laty. Przed laty kilkunastu po
wstały samochody, dreadnoughty, kinemato
graf i gramofon. Nieco dawniej powstał 
proch bezdymny, torpeda i kartaczownica, 
a za lat kilkanaście powstanie z pewnością 
wiele innych rzeczy równie pięknych, po
żytecznych lub tylko przyjemnych, ale p rą
dy w nauczaniu, nawet te, które powstały 
przed kilku miesiącami (zwłaszcza u nas) są 
w rzeczywistości stare jak  sarno nauczanie, 
a więc jak  człowiek. Złudzenie pochodzi 
stąd, że z biegiem czasu zależnie od oko
liczności kolejno wysuwa się na plan pierw
szy to jedna to druga strona kwestyi, i ta 
potrzeba, która się w danej chwili mocniej 
zarysuje, przybiera miano nowego prądu. 
Mam powody do przypuszozania, że Archi- 
inedes nie wykuwał fizyki z podręczników. 
A w szkołach średniowiecznych na czemże 
polegała nauka jeżeli nie na czytaniu mi
strzów? W życiorysach uczonych wszyst
kich czasów bardzo często spotykamy wzmian
ki o przestudyowaniu na ławie szkolnej dzieł 
wielkich poprzedników.

I przed laty kilkunastu, i przed laty kil
kudziesięciu, podobnie jak  i przed dwustu, 
każdy nauczyciel sumienny, w przedmiocie 
swoim rozmiłowany, starał się zawsze w g ra 
nicach możliwości wytworzyć kontakt po
między umysłem zdolnego ucznia a dziełami 
wielkich autorów bądi przez rozmowy od
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powiednie, bądź przez czytanie wyjątków. 
Inna rzecz, że ostatniemi czasy na drodze 
tej zaczęły się piętrzyć coraz to większe 
trudności: z jednej strony ogromny rozrost 
samego materyału, z drugiej przeciążenie 
nauczyciela, materyalne rozluźnienie stosun
ku pomiędzy nauczycielem a uczniem i wre
szcie trudność zaopatrzenia się w potrzebne 
dzieła; to też śmiało rzec można, że był już 
ostatni czas na ukazanie się takiej książki, 
jaką są „Wypisy".

Powiedziałem, że „Wypisy" dają nam mo
żność obcowania z wielkimi mistrzami w spo
sób bezpośredni; nie znaczy to wcale, że 
autorowie „Wypisów" ograniczali się do wy
brania i przetłumaczenia pewnej liczby roz
praw naukowych (co zresztą byłoby już za
sługą niemałą). Przeciwnie, wielka jest ilość 
pracy, włożonej przez nich w tę książkę i to 
pracy bardzo owocnej. Oprócz życiorysów, 
woale dobrych potretów i ciekawych rycin 
mamy tu  wielką liczbę przypisów i notat, 
opracowanych z wielką starannością i kom- 
petencyą, tak, iż dla każdej pracy oryginal
nej, a czasem dla drobnego nawet ułamka 
wytwarza się tło, wogóle cenne, ąle szoze- 
gólnie ważne dla czytelnika mniej przygo
towanego. Ilość tych notat jest tak  znacz
na, że, zebrane razem i odłączone od tekstu  
właściwego, utworzyłyby tomik wcale po
kaźny.

Poetae nascuntur i uczeni z Bożej łaski 
także. To pewna, ale ileż to razy, jak  wie
my z historyi, przeczytanie książki bywa tą 
iskrą, która wyzwala drzemiącą lub rozpro
szoną energię młodego chłopca i zwraca ją 
z niesłychanym impetem w jednym kierun
ku, co jest koniecznym warunkiem powsta
wania dzieł wielkich. Sądzę, że trudno zna
leźć książkę, któraby lepiej od „Wypisów" 
nadawała się do takiego użytku.

I dlatego, gdybym był a r tystą  malarzem, 
to zaprojektowałbym dla drugiego tomu 
„WypisówK, który jest pod prasą, winietkę 
tytułową, przedstawiającą polskiego sztuba
ka w zadumie nad którymkolwiek z por
tretów książki.

St. Bouffałł.

K R O N IK A  N A U K O W A .

Wzloty naukowe w celu pomiaru pro 
tnieniowania Słońca. Z polecenia dyrektora 
królewsko - pruskiego obserwatoryum aero- 
nautycznego w Lindenbergu, R. Assmanna, 
docenci prywatni dr. A. Peppler (z Giessen) 
i dr. K. S tuchtey (z Marburga) przedsię
wzięli szereg wzlotów naukowych, głównie

w celu pomiaru natężenia promieniowania 
słońca. Pozatem miały być wzięte na wiel
kich wysokościach próbki powietrza, dla 
zbadania jego składu pod niskiem ciśnie
niem. Dotąd bowiem nie było wcale po
miarów promieniowania słonecznego z wyso
kości ponad 5 000 metrów. Metody pomiaru 
przedstawiały pewne trudności. Przed kilku 
laty udało się jednak meteorologowi d-rowi
A. Coymowi przystosować pyrheliometr 
Angstroma do balonu wolnego. Towarzyst
wo „Continental - Caoutchouc und Gutta- 
Percha - Compagnie" w Hanowerze oddało 
swe balony do rozporządzenia pp. Pepplera 
i Stuchteya, Marburski zaś Związek Lotni
czy w osobie swego przewodniczącego, prof. 
d-ra Richarza, przyjął na siebie opiekę nad 
wzlotami. Drugi wzlot odbył się 31 sierp
nia z zakładu wodorowego Griesheim-EIek- 
tron. Największa osiągnięta wysokość wy
nosiła 8 000 metrów. Badaczom udało się 
wykonać bardzo oiekawe pomiary energii 
promieniowania. Zagadnienie promieniowa
nia słonecznego ma ogromne znaczenie dla 
stosunków termicznych ziemi, zdolności po
chłaniającej atmosfery, stałej słonecznej i in
nych zjawisk fizycznych i meteorologicz
nych. Dlatego rezultaty wzlotów d-rów 
Pepplera i Stuchteya będą nader ważne dla 
badania tych zjawisk. Pomiary promienio
wania, wykonane przez nich 31 sierpnia, są 
pierwsze z tak znacznej wysokości.

/. Oz.

Wzloty międzynarodowe balonów w ce
lach naukowych. We czwartek 2-go paź
dziernika 1913 r. odbyły się międzynarodo
we wzloty balonów w celach naukowych. 
W dniu tym, zrana, w większości stolio 
Europy wzniosły się latawce, balony z ludź
mi i balony bez ludzi. Znalazca każdego ba
lonu bez ludzi otrzyma wynagrodzenie, o ile 
przechowa starannie, według wskazówek, za
łączonych do każdego balonu, balon i in
strum enty  i natyohmiast pośle zawiadomie
nie telegraficzne pod adresem, podanym we 
wskazówce, załączonej do balonu.

J. Oz.

Nowe wyprawy do Himalajów. Karol 
Meade opuścił niedawno Londyn, udając się 
do Himalajów; bliższe szczegóły co do celu 
tej wyprawy nie są znane. Obecnie wyje
chał do Kaszgaru znany alpinista, adwokat 
piemoncki Maryusz Piacenza, ażeby tam ufor
mować karawanę, z którą zamierza przejść 
przez Baltistan do lodowca Baltoro. Tam 
będzie usiłował, jak  piszą „Wiadomości Pe- 
termanna" („Petermanns Mit’teilungen“), 
dosięgnąć działu wodnego, następnie zaś po
święci się zbadaniu pasma górskiego Aghil
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na północnej stronie Himalajów, długiego na 
200 kilometrów, jeżeli zaś czas pozwoli, to 
zbada i Teram Kangri. W wyprawie tej 
uczestniczą dr. A. Borelli, hrabia 0. Calciati, 
jako topograf, dwaj przewodnicy alpejscy 
z Sabaudyi i jeden fotograf.

J. Oz.

Wydobywanie radu w Jachimowie (Jo- 
achimsthal). Wydobywanie blendy smolistej, 
zawierającej rad, ma byó odtąd prowadzone 
na większą skalę, niż dotychczas. W  tym 
celu w kopalni Edelleut, nabytej przez pań
stwo, urządza się instalacya elektryczna, 
ażeby mieć w dostatecznej ilości siłę elek
tryczną do poruszania maszyn wiertniczych. 
Planowane jest wykopanie nowego szachtu 
i połączenie szybu wschodniego z szybem 
zachodnim, obfitującym w źródła silnie p ro 
mieniotwórcze. Ministeryum pracy poleciło 
miejscowemu zarządowi górniczo - hu tn icze
mu poczynić starania, ażeby w roku  na
s tępnym  została wydobyta z kopalń pań s t
wowych ilość 500 centnarów metrycznych 
smółki uranowej. Przez to zwiększona do* 
tyohczasowa produkcya radu, wynosząca 
dwa gramy rocznie, pomnoży się k ilkakrot
nie.

J . Oz.

Nowa własność magnezu. Klasyczne pod- 
ręozmki chemii mówią o magnezie, że roz
kłada on wodę wrąeą z wydzieleniem wo
doru i utworzeniem tlenku magnezu. N a tej 
własności opierano się dotąd nieraz w celu 
oddzielenia magnezu od g rupy  pierwiastków 
ziem alkalioznych baru, s tron tu  i wapnia, 
rozkładających wodę już w t. zwykłej. 
Ostatnio stwierdzono, że magnez może roz
kładać wodę i w zwykłej temperaturze 
w obecności chlorku palladowego (PdCl4) 
k tó ry  działa jako katalizator. W doświad’ 
czeniu należy brać 7ioo PdCl4 na 1 część Mg

JE. M .
(Cosmos).

■

Mangan w wodorostach morskich. M. H
Marcelet. (Buli. do l ’In s t i tu t  Ocóanographi- 
que, czerwiec 1913), który  zauważył stałą 
obecność arsenu w roślinach morskich, w y
konał ostatnio oznaczenie ilości manganu. 
Zawartość manganu nie jes t  w całej roślinie 
jednolita, koncentruje  się on przeważnie 
w częściach w egetatyw nych wodorostów. 
F a k t  ten  ̂ po tw ierdza znaczenie biologiczne 
manganu, stwierdzone w stosunku do roślin 
lądowych (Picliard 1898, Jad in  i A struc  
1912— 13). Zawartość manganu w algach 
jes t  dość znaczna, 1,5 — 36 miligramów na 
100 g wodorostów suchych. Oznaczenie zo

stało wykonane podług metody koloryme
trycznej Bertranda.

E . M.
(R. Sc.).

Nowa bakterya, działająca na żelazo.
Mummford znalazł niedawno w tunelu  k a 
nału  Bridgewater w Worsley (Anglia) no
wego bakcyla, działającego w sposób szcze
gólny na roztwory, zawierające żelazo. W roz- 
tworaoh tych w dostępie powietrza, żelazo 
pod wpływem tej bakteryi zostaje osadzone 
jako wodzian żelazowy; bez dostępu powie
trza żelazo nie ulega tej zmianie, lecz wo
dzian żelazowy uprzednio utworzony, zostaje 
zredukowany i odwodniony, tak, że prze
chodzi w tlenek żelazawy. Działanie tego 
mikroba mogłoby może wyjaśnić zjawiska, 
zachodzące w niektórych wodach żelazistych 
leczniczych.

H. G.

Kwiaty mimozy jako odczynnik chemiczny.
L. Robin już przed kilku laty zwrócił uw a
gę, że kwiaty mimozy mogą znaleźć zasto
sowanie w chemii analitycznej z powodu 
wielkiej ozułości na działanie odozynników 
zarówno kwaśnych jak  i zasadowych. Obec
nie ogłasza, że szozególnie dobrze nadają się 
one do wykrywania obecności kwasu boro
wego, przewyższając nawet pod tym  wzglę
dem wyciąg z korzenia kurkumy, który 
słynie jako nadzwyczaj ozuły odczynnik na 
ten kwas. Dla wykazania obecności kwasu 
borowego sposobem, podanym przez Robina, 
trzeba do małej miseczki porcelanowej wlać 
4 — 5 kropel wody destylowanej, dodać do 
tego 2 — 3 kropel roztworu sody, 2 krople 
wyciągu z kwiatów mimozy i 1 — 2 kropel 
roztworu badanego, lekko zakwaszonego kwa
sem solnym. Następnie wyparować to do 
suchości na kąpieli wodnej i otrzymany 
osad zwilżyć amoniakiem; w razie obecnośoi 
kw. borowego zabarwi się on na różowo, 
w przeciwnym— przybierze kolor oytrynowo- 
źółty. Reakcya jest tak  czuła, że można 
nią wykryć obecność 0,000 4 mg kwasu bo
rowego czyli 0,000 071 mg boru w 1 cm3 
roztworu. Już w obecności 0,01 mg o trzy
muje się zabarwienie krwisto-czerwone, prze
chodzące stopniowo w brunatne.

B . D.
(Prom.).

Alkoholizm a dziedziczność. Karolowi 
Stockardowi zawdzięczamy wiele pięknych 
doświadozeń, dotyczących wpływu różnorod
nych substancyj chemicznych na morfologię 
i fizyologię rozwoju istoty organicznej. Je-  
dnem z najciekawszych doświadozeń tego 
rodzaju jest to, które wykazuje, i e  w ystar
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cza dodać nieco chlorku magnezu do wody, 
w której rozwijają się jaja ryby Fundulus 
heteroclitus, aby otrzymać znaczną, ilość za- 
rybku, posiadającego jedno tylko oko, umie
szczone na środkowej części głowy. W ra
zie zaś dolewaniu alkoholu otrzymuje się 
młode z pewnemi charakterystycznemi znie
kształceniami czaszki. W  ostatniem bada
niu, dokonanem ze współudziałem Doroty 
Craig, Stockard stara się uwidocznić wpływ 
alkoholu na komórki płciowe oraz na roz
wój embryonów u ssaków. Z chwilą, gdy 
zagadnienie to dotyczę zwierząt ssących, 
staje się przez to samo subtelniejszem, ani
żeli wtedy, kiedy w grę wchodzą kręgowce 
niższe, u  których rozwój embryonów odby
wa się poza organizmem macierzystym. Wo
bec tego jednak, że przez wielu badaczów, 
przedewszystkiem zaś przez Nicloux, było 
już wykazane, źe alkohol przenosi się nie
zwykle szybko z organizmu matki do tk a 
nek płodu, przeto istniały już niejako wska
zówki, że jeżeli chcemy działać alkoholem 
na embryon, należy to czynić za pośred
nictwem rodziców. Doświadczenia St. i Cr. 
wykazują w niezmiernie wyraźny sposób 
zgubny wpływ, jaki alkohol wy wiera na jaja 
i plemniki oraz na potomstwo za pośred
nictwem jaj i plemników. Oto krótkie s tre 
szczenie wyżej wspomnianych doświadczeń: 
Świnki morskie, samce i samice, silne i zdro
we, otrzymywały alkohol drogą inhalacyi 
codziennie w ciągu kilku miesięcy, i w ten 
sposób zostały wprowadzone w stan alkoho
lizmu chronicznego; dawka otrzymy wanego 
przez nie alkoholu nie wywoływała jednak 
wpływu bezpośredniego. Mimo stałe alko
holizowanie, zwierzęta posiadały piękny wy
gląd normalny, jadły dobrze i zyskiwały na 
wadze; atoli wpływ alkoholu ujawniał się 
wyraźnie w zmniejszaniu się zdolnośoi roz
rodczej. Na 55 par zwierząt alkoholizowa
nych 42 samice były w ciąży i wydały 
wszystkiego 7 żywych młodych, z których 
5 miało wzrost poniżej normalnego. W do
świadczeniach układano pary według trzech 
kombinacyj. Przedewszystkiem samce alko
holizowane były łączone z samicami normal- 
nemi; w ten sposób ujawniała się wyraźnie 
z jednej strony dziedziczność ze strony ojca, 
z drugiej zaś bezpośredni wpływ alkoholu 
na elementy rozrodcze samca. Na 24 pary, 
w  k tórych  tylko samiec był alkoholikiem, 
1 4  nie wydało zupełnie żadnego potomstwa, 
5 wydało potomstwo nieżywe, z 12 zaś mło- 
dych, pochodzących od reszty zwierząt, 7 
zakończyło życie zaraz niemal po przyjściu 
na świat. W drugiej seryi doświadczeń łą
czono samice alkoholizowane z samcami nor- 
malnemi. W tych przypadkach alkohol mógł 
działać w sposób dwojaki, bądź wywierając 
wpływ bezpośredni na jajeczka, bądź też

działając trująco n.i płód, rozwijający się 
w macicy. Z 4 par jedna nie wydała zu
pełnie potomstwa, jedna wydała przed cza
sem troje nieżywych młodych, z dwu pozo
stałych zaś par otrzymano dwoje żywego 
potomstwa. W trzeciej grupie doświadczeń 
łączono samice alkoholiczki z samcami alko
holikami. Z 14 par 10 nie miało zupełnie 
potomstwa, 3 pary wydały na świat po
tomstwo nieżywe i tylko 1 para miała 1 ży
we młode, które jednak po 6 dniach dostało 
konwulsyj i życie skończyło. Wogóle i re 
szta młodych, będących potomstwem tych 
par, które były poddane doświadczeniom, 
jeżeli nawet przeżyła jakiś czas, kończyła 
życie wśród objawów zaburzeń nerwowych, 
szczególnie zaś ataków epileptycznych. Do
dać jeszcze należy, że 9 par normalnych, 
obserwowanych jednocześnie w celach po
równawczych, wydało 17 młodych, normal
nie zbudowanych i silnych, które pozostały 
przy życiu.

i- b-
(Rev. scient.).

Człowiek bez mózgu wielkiego. L. Edin-
ger i B. Fischer podają do wiadomości przy
padek dotychczas niespotykany. Chodzi tu
0 dziecko, mające 3 lata i 3 kwartały, k tó 
re, jak  sekcya wykazała, było zupełnie po
zbawione mózgu wielkiego. Dotychczas zna
ny był podobny przypadek jedynie u  psa, 
któremu Goltz usunął całkowicie mózg wiel
ki i k tóry przeżył w tym  stanie trzy lata. 
Obserwacye, ozynione na nim, wykazały, że 
pomimo braku mózgu mógł wykonywać sze
reg czynności samodzielnych; biegał niespo
kojnie w różne strony, mógł się wspinać, 
wydzielał normalnie mocz i kał, spał i czu
wał na przemiany, miskę z jedzeniem sk ru 
pulatnie opróżniał z chwilą, gdy mu ją do 
pyska przysuwano. Co dotyczę ludzi, po
zbawionych mózgu wielkiego i mimo to ży
jących przez czas dłuższy, to literatura fi- 
zyologiczna podobnych zdarzeń nie znała. 
Istnieje wprawdzie kilka opisów noworod
ków, znajdujących się w podobnych w arun
kach, lecz żyły one nie dłużej nad parę dni
1 w ruchach swych (ssaniu, poruszaniu koń- 
ozynami, zamykaniu powiek) nie różniły się 
zupełnie od noworodków normalnych, a cze
go można wnosić, że na tym stopniu roz
woju mózg wielki nie okazuje jeszcze ża
dnego działania. W przypadku jednak, opi
sywanym przez Edingera i Fischera, dziec
ko, pozbawione mózgu wielkiego, żyło pra
wie cztery lata, przytem, co stanowi szcze
gół specyalnie ważny, matka anormalnego 
dziecka dostarczyła dość dużo o niem wia
domości. W zestawieniu obserwacyj, po
czynionych nad człowiekiem i psem w ana
logicznych warunkach, uderza wprost fakt,
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o ile mniej mógł zdziałać człowiek, pozba
wiony mózgu wielkiego, od psa, znajdujące
go się w takich samych warunkach. Dziec
ko leżało pogrążone wciąż we śnie, zupełnie 
niemal bez ruchu, rąk nie używało nigdy 
do trzymania lub chwytania jakiego przed
miotu. Poczynając od drugiego roku życia, 
dziecko ustawicznie krzyczało, krzyk jego 
można jednak było momentalnie przerwać 
zapomocą wywierania pewnego ucisku na 
głowę. Niepodobna było w żaden sposób 
wywołać w dziecku jakiejkolwiek reakcyi 
duchowej, wejść z niem w kontakt psychi

czny lub je czegokolwiek nauczyć. Obser- 
wacye te wskazują w sposób wyraźny, jak 
bardzo człowiek jest zależny od mózgu wiel
kiego, jak bez działalności jego zupełnie 
obejść się nie może. Zwierzę kręgowe im 
wyżej stoi w hierarchii filogenetycznej, tem 
bardziej jest uzależnione od czynności mó
zgu wielkiego. Dziecko, pozbawione mózgu 
wielkiego, mogło zdziałać mniej, aniżeli ry 
ba lub żaba, znajdująca się w warunkach 
identycznych.

Streść, j .  b.
(Naturwis.).

SPOSTRZEZENIfl METEOROLOGICZNE
od 21 do 30 — XI 1913 r.

(W iadomość Stacyi Centralnej M eteorologicznej p rzy  M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń B arom etr red. 

do 0° i na cięż
kość. 700mm-\-

Tem peratura w st. Cels
Kierunek i prędk. 

w iatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0 -1 0 )

« 3
e *2 3 «

W §•

mm

UWAGI

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

21 55,1 55,9 54,5 4.2 « 4,2 8.1 3,5 sw 4 sw 4 SW 6 10 10 0 —

22 54,5 54,0 54.8 3,0 10,1 7,9 10,6 2,7 sw 4 sw 3 sw 6 8 0 4 10 —

23 59,1 59,9 58,6 3.2 3.2 2,7 7,9 2,4 SW 5 sw 4 W 3 9 10 7 —

24 57,4 57,3 57,5 2,2 3,2 3,3 3,5 2,0 W3 n e 2 n e 2 6 10 10 —

25 00 60,3 62.(1 1,7 1,4 - 0 ,4 3,5 -0,6 s e 2 s e 3 9 10 10 —

26 62,2 61,0 56,5 -0,6 - 0 ,8 -0,6 -0,2 - 1 ,5 sw 3 s4 S3 10 10 10 4,6 •  n,

27 00 CO 48,1 49,9 3,0 4,9 3,7 5,1 - 0 ,9 SW , sw 3 W6 1 0 * 10 • 10# 0,7 •  7a. *p. A330p. n.

28 49,2 48,1 46,4 3,4 4,1 3,3 4,4 2,5 SW , SW , sw 0 10 10 10* 2,9 •  a., p., n.

29 46,0 52,0 52,6 6,9 7,1 4,5 7,2 2,6 W4 n w 4 sw 5 10 0 1 4 —

30 49,0 ►f*- 00 V 49,3 7,5 8,8 7,0 9,3 4,1 sw 8 W6 W 10 1 0 S 10 • 1 0 * 4,5 •  a., p., n.

Sre
dnie 53,9 54,5 54,3 3,5 4,9 3,6 5,9 ! ’7 4,1 3,3 5,0 9,2 8,5 8,1 —

Stan średni barom etru za dekcdę ' / 3 (7 r-—{—1 p “ )-9 w.) — 754,2 mm

Tem peratura średnia za dekadę: 1 /4 (7 r.- }- !  P-~{~2X 9w .)=  3,9 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  12,7 mm

TREŚć NUMERU, ćwiczenia praktyczne z nauk przyrodniczych w szkołach średnich, przez 
dr. Ludwika Jnxa Bykowskiego.—Sir Wilhelm Ramsay. Znaczenie helu w przyrodzie, tłum. S. B.— 
Pierw sze zwierzęta domowe, podał Er. S.—Sprawozdanie, przez St. Bouffałła.—Kronika naukowa.— 
Spostrzeżenia meteorologiczne.

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


