
13P/Olbers  (1887  V),  którą  Jędrzejewicz  obserwował  6  września.  Zaraz  potem, 

w grudniu 1887, umarł na tyfus. O  późniejszych losach Obserwatorium Płońskiego 

(Ilustracja 2)  można przeczytać w artykułach Jana Dziewulskiego (Uranja,  kwiecień 

1936) i Jana Gadomskiego (Urania, kwiecień 1955), obu pisanych odpowiednio w 100. 

i 120. rocznicę urodzin Jędrzejewicza.

W ciągu tych siedmiu lat zajmowania się także kometami (1881-1887), Jędrzejewicz 

obserwował 15 z nich i własnoręcznie potem opracowywał obserwacje wyznaczając 

współrzędne obiektu (rektascensję i  deklinację), przy czym kometę krótkookresową 

2P/Encke  obserwował  w  dwóch  jej  kolejnych  pojawieniach  (1881  VII  i  1885  I)3. 

Większość4 obserwacji komet wykonywał refraktorem Steinheila 162 mm i refraktorem 

Cooke'a 140  mm  w  swoim  własnym  obserwatorium  w  Płońsku.  Szczegółowy  opis 

i szkic refraktora Cooke'a można znaleźć w Kosmografiji, wielkim dziele Jędrzejewicza, 

które uważane jest za pierwszy napisany w języku polskim podręcznik z astronomii. 

Został wydany w 1886 r. w Seryji III Biblijoteki Matematyczno-Fizycznej w Warszawie 

w drukarni  Noskowskiego.  Z  instrumentów  Jędrzejewicza  dziś  istnieje  jedynie5 

oryginalny  obiektyw  z  refraktora  Steinheila  –  znajduje  się  w  Obserwatorium 

Astronomicznym UAM w Poznaniu (Ilustracja 3). 

Przyjrzyjmy się, które z badanych przez Jędrzejewicza komet były długookresowe. W 

Tabeli 1  podaję  ich  obecne oznaczenia,  jak  i  te  współczesne Jędrzejewiczowi,  oraz 

odległość peryhelium od Słońca, mimośród i okres obiegu. Widać, że pod względem 

orbitalnym są to komety bardzo różne, mamy tu zarówno komety krótkookresowe jak 

i bardzo  długookresowe.  Wiadomo,  że  w  latach  1881-1887  odkryto  22  komety 

długookresowe. Z tabeli wynika, że prawie połowę z nich (dziesięć) obserwował także 

Jędrzejewicz.  Najpewniej  czytał  najnowsze  doniesienia  o  pojawieniach  komet  na 

niebie.  Były  to  zresztą  bardzo  ciekawe  czasy  zarówno  dla  amatorów   obserwacji 

nocnego nieba  jak  i  profesjonalnych  badaczy,  gdyż  właśnie w tym okresie zaczęto 

wykonywać  pierwsze  astronomiczne  zdjęcia  ciał  niebieskich.  Choć  za  autora 

pierwszego (klasycznego) zdjęcia komety uważa się Williama Usherwooda, który już w 

sierpniu 1858 uchwycił swą kamerą obraz, widocznej nawet w ciągu dnia na niebie, 

słynnej komety Donatiego (C/1858 L1), to ani to zdjęcie ani jego kopie nie doczekały 

3 Może dlatego Jan Gadomski wymienia 16 komet (Urania, kwiecień 1955, s.100).
4 Najpewniej wszystkie, jednakże przy niektórych opublikowanych w Astronomische Nachrichten obserwacjach brak 

informacji o instrumencie.
5 Być może tubus refraktora Steinheila znajduje się w Muzeum Techniki w Warszawie.

  3                Małgorzata Królikowska-Sołtan  -  Jan Walery Jędrzejewicz i jego obserwacje komet 


