
elementów orbitalnych wynikających z danych z Berlina i Kopenhagi (punkty w kolorze 

fuksji i ciemnożółtym), gdyż są to, po pierwsze, jedne z kilku najlepszych zestawów 

danych  z  ponad  pięćdziesięciu  obserwatoriów  zaangażowanych  w  śledzenie  tej 

komety, a po drugie, obejmują aż pięć miesięcy obserwacji, czyli 2,5 krotnie dłuższy 

okres niż obserwacje płońskie. Również obserwacje z Greenwich i Wiednia (punkty: 

jasnoniebieski  i  niebieski)  pokrywają  dwukrotnie  dłuższe  okresy  niż  obserwacje 

z Płońska,  a  można  powiedzieć,  że  te  ostatnie  jakością  orbity  nie  ustępują 

wiedeńskim. 

Kometa C/1886 T1 Barnard-Hartwig

Tę kometę obserwowano w 25. obserwatoriach, a poza Europą tylko w Kapsztadzie 

i Algierze.  Została  odkryta  5 października  1886  r.  niezależnie  przez  E.E. Barnarda 

(Vanderbilt  University  Observatory,  Stany  Zjednoczone)  i   E. Hartwiga  (Bamberg, 

Niemcy), a rankiem następnego dnia przez C.F. Pechüle (Kopenhaga, Dania), ale ten 

ostatni nie zmierzył jej pozycji i dlatego kometa nosi imię tylko dwóch pierwszych. Już 

w  listopadzie  była  widoczna  gołym  okiem,  nawet  podczas  pełni  Księżyca, 

w maksimum  jasności  była  wówczas  około  3.6  wielości  gwiazdowej  (Kronk, 

Cometography, Tom 2, s. 583). W listopadzie obserwowano też jej dwa warkocze, z 

których pod koniec miesiąca dłuższy rozciągał się na kilkanaście stopni  i  był  dobrze 

widoczny gołym okiem. Kometa przeszła najbliżej Ziemi 6 grudnia a dziesięć dni później 

– przez peryhelium. W styczniu 1887 r.  była coraz trudniejsza do obserwacji,  gdyż 

widać ją było przy zapadającym zmierzchu,  ale  oceniano,  że jej  całkowita jasność 

osiągnęła  2,9  wielkość  gwiazdową  (była  jednakże  obiektem wyraźnie  rozciągłym). 

Ostatni  raz  ją  widziano  na  północnych  szerokościach  geograficznych  10  stycznia. 

Potem dopiero mamy obserwacje komety z 30 kwietnia z Kapsztadu i  odtąd tylko 

stamtąd dysponujemy kilkoma pomiarami wykonywanymi do połowy czerwca. Warto 

wspomnieć, że intensywnie badano widmo tej komety i potwierdzono istnienie pasm 

węglowodorów w widmach komet.

Zebrałam z literatury około 300  obserwacji  przeprowadzonych w okresie trochę 

ponad ośmiu miesięcy od  października 1886 do czerwca 1887 (Tabela 2). Jędrzejewicz 

wykonał 14 obserwacji13 w ciągu dwóch miesięcy. 

13 Jedna z tych obserwacji nie została przez autora zredukowana, czyli w oryginalnej  publikacji podano wyłącznie pomiar  
względem gwiazdy porównania. Ponieważ w tym artykule dyskutuję jakość wyznaczonych przez Jędrzejewicza położeń w 

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


