
z Płońska  i  Paryża  (jak  i  wszystkie  pozostałe)  mogą  być  obarczone  efektem 

systematycznym. Jednakże nie jest to jasne, szczególnie, że w następnych kometach 

obserwacje Jędrzejewicza nie wydają się być obarczone systematycznymi błędami. 

Kometa C/1885 X2 Barnard

Kometa C/1885 X2 była śledzona na niebie równie intensywnie (także w ponad 50. 

różnych obserwatoriach) i w tym samym czasie co C/1885 X1 (Tabela 2), a widome 

trajektorie obu obiektów były stosunkowo blisko siebie na niebie. Nic więc dziwnego, 

że w danym obserwatorium często  badano je  tej  samej  nawet nocy.  Na przykład, 

Jędrzejewicz  obserwował  obie  komety  z  pewnością  23  lutego  1886,  a  także 

8 i 10 marca oraz 10 kwietnia,  bo z  tymi datami mamy opublikowane przez niego 

pozycje dla obu komet w tomie 114 w Astronomische Nachrichten. W grudniu oraz 

styczniu  obserwatorzy  donosili,  że  czasem  obraz  komety  jest  całkiem  rozmyty, 

a czasem  można  dostrzec  bardziej  wyraźną  jaśniejszą  kondensację.  Raportowano 

także ślady warkocza.  W marcu kometa była już  wyraźnie jaśniejsza z warkoczem 

rozciągającym się na około pół  stopnia, ale słabsza od C/1885 X1, zaś pod koniec 

miesiąca  jej  jasność  oceniano  na  około  7,5  wielkości  gwiazdowej  (Kronk, 

Cometography, Tom 2, s. 563).  Pod koniec kwietnia stała się widoczna gołym okiem 

a jej  odkrywca  ocenił,  że  30 kwietnia  była  jaśniejsza  od  M31  (Galaktyki  w 

Andromedzie).  Generalnie  wydaje  się,  że  obserwatorzy  mieli  często  kłopot  z 

wyróżnieniem jądra w obrazie, a tym samym pomiarem jego pozycji względem gwiazd 

odniesienia. Kometa przeszła przez peryhelium 3 maja, a 17 maja widziano ją ostatni 

raz  z  północnych  szerokości  geograficznych.  Najbliżej  Ziemi  przeszła  27 maja 

i począwszy od 29 maja obserwowano ją z Australii, Południowej Afryki oraz Ameryki 

Południowej (podobnie jak kometę C/1885 X1). Była widoczna gołym okiem do około 

10 czerwca. 

 Trudniej było dla tej komety dobrać obserwatoria, skąd mamy podobne liczebnie 

zestawy danych jak z Płońska i porównywalne jak tam okresy obserwacji. Ostatecznie, 

do  porównań  wybrałam  osiem  obserwatoriów,  przy  czym  aż  w  czterech  z  nich 

(w Berlinie,  Greenwich,  Kopenhadze12 i  Wiedniu)  kometa  była  śledzona  w  okresie 

ponad dwukrotnie dłuższym niż w Płońsku (Tabela 4).  Z Tabeli 4 widać,  że  rozrzut 

12 To obserwatorium wybrałam tu dlatego, by można było przy okazji się przekonać, że obserwacje C.F. Pechüle (Kopenhaga) 
były wyśmienite dla wszystkich trzech analizowanych tu komet.

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


