
największym  fragmentem B;  obserwator  opisał  w  publikacji  (Astronomische 

Nachrichten 104, s. 315), że główna część komety wydawała się wydłużona.  

W  Tabeli 2  zestawione  są  obserwacje  Jędrzejewicza  z  wszystkimi  obserwacjami 

wykonanymi dla poszczególnych komet. Z tego zestawienia widać, że obserwowane 

przez  niego  komety  były  także  w  większości  intensywnie  śledzone  w  innych 

obserwatoriach na świecie i że jego pomiary położeń  to zaledwie małe kilka procent 

wszystkich  wykonanych  dla  podanych  w  tabeli  komet.  Jednakże  dzięki  względnie 

małemu rozrzutowi  wokół  wyznaczanej  orbity,  jak i  w wielu przypadkach dobremu 

obsadzeniu łuku obserwacyjnego, są to, ogólnie biorąc, obserwacje przyczyniające się 

do  lepszego  wyznaczenia  elementów orbitalnych,  niż  byłoby  to  możliwe  bez  tych 

pomiarów. 

W  dalszej  części  artykułu  chciałabym skupić  się  wyłącznie  na  trzech  kometach 

z Obłoku Oorta, czyli poruszających się po orbitach o pierwotnych półosiach wielkich 

ponad 10 000 j.a.  Komety te są podświetlone na żółto w tabelach 1-2.  Zabawnym 

zbiegiem okoliczności każda z nich była śledzona na niebie mniej więcej przez osiem 

miesięcy.  Jędrzejewicz obserwował je odpowiednio przez cztery miesiące (C/1885 X1 

Fabry) i przez około dwa miesiące (C/1885 X2 Barnard i C/1886 T1 Barnard-Hartwig). 

Wszystkie trzy były przez pewien czas widoczne gołym okiem na niebie. 

Kometa C/1885 X1 Fabry

Kometa ta była badana w ponad 50. różnych obserwatoriach od 1 grudnia 1885 do 

końca lipca 1886;  wykonano dla niej  około 900 obserwacji  pozycyjnych (Tabela 2). 

Z początkiem kwietnia 1886 stała się na tyle jasna, że była nawet widoczna gołym 

okiem  (6  kwietnia  przeszła  przez  peryhelium).  W  tym  samym  czasie  donoszono 

o formowaniu się warkocza. Kometa Fabry nadal była  jasna, gdy 26 kwietnia ostatni 

raz widziano ją na porannym niebie na północnej półkuli nieba (Kronk, Cometography, 

Tom 2, s. 556-557). Jędrzejewicz ostatni raz skierował swój refraktor w jej kierunku 

23 kwietnia.  Najbliżej Ziemi przeszła 1 maja. Zaraz potem zaczęto ją obserwować już 

wyłącznie  z  obserwatoriów  z  Południowej  Afryki  (Ilustracja  5),  Australii  i  Ameryki 

Południowej.  

By  porównać  jakość  obserwacji  z  Płońska  z  pomiarami  wykonanymi  w  innych 

obserwatoriach  wybrałam  miejsca,  gdzie  wykonano  porównywalną  ich  liczbę 
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