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M. BIFIŁĘCKI. 

Kilka obserwacyj powierzchni planety 
Jowisza w r. 1928. 

Obserwacje powierzchni Jowisza rozpocząłem jesienią 
ubiegłego roku, kiedy planeta zaczęła się zbliżać ku Ziemi, 
świecąc wysoko w południowej stronie nieba. Przeciwstawienie 
nastąpiło d. 29 października. Obserwacje rozpocząłem z tym 
zamiarem, aby się przekonać, czy ubiegłe maximum plam sło
necznych (rok 1927 ?) nie wpłynęło na całokształt utworów 
atmosferycznych tej planety. Niestety, pochmurna pogoda, 
trwająca przez całą jesień roku 1928, nie pozwoliła mi doko
nać większej ilości obserwacyj. Zdołałem robić tylko kilka 
rysunków tej planety i to w niezbyt sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 

Rysunki wykonane zostały z pomocą lunety Tow., Bardou, 
o średnicy objektywu 108 m/m. Pomimo wiatru, chwilami 
można było zaobserwować niektóre ciekawe szczegóły. Tak 
np. d. 30.X, (Nr. 5, srt. 10) powiększenie 184 zaobserwowałem 
w strefie równikowej i wyżej, pasmie zwrotnikawern S i strefie 
umiarkowanej S znaczne zmiany w dotychczasowej prawidło
wości pasm jasnych i ciemnych. Nastąpiło jakieś potężne 
zaburzenie w spokojnej zazwyczaj strefie równikowej i w przy
ległych pasmach. Niestety, w ciągu następnych dni nie udało 
mi się zaobserwować planety, gdyż niebo pokryte było stale 
chmurami. 

Na rysunkach Nr . 1, 2. 3 i 4 z d. 4, 6, 20 i 25.X pasma 
i strefy mają wygląd zupełnie normalny, jaki zwykle obserwu
jemy na tej planecie. Przeważają jednak pasma ciemne, jak 
np. na rys. Nr. 2 z d. 6.X i Nr. 5 z 30.X, choć na rys. Nr. 4 z d. 25.X, 
pow. 204, pasma te mają wygląd blady i niewyraźny. Czarna 
okrągła plamka, widoczna na rys. z d. 25.X, przedstawia cień 
3-go Księżyca Jowisza, a biała-sam Księżyc, który na tle ciem
nem odcinka S wyróżniał się nadzwyczajną białością. 

Czy stan powierzchni planety w r. 1928 był inny, niż 
w r. 1927 - orzec niełatwo, gdyż mała liczba wykonanych 
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obserwacyj i rysunków nie pozwala na wyprowadzenie odpo
wiednich wniosków. 

Byłoby jednak pożądane, aby posiadacze lunet, - a tych 
wśród miłośników nieba znajdzie się zawsze kilku, - poświę
cili się w tym roku obserwacjom tej planety i wyniki swych 
badań przesłali do "Uranji". W kwietniowym numerze "Popu
lar f\stronomy" za r. 1928 mamy ciekawą notatkę o pomiarach 
promieniowania powierzchni Jowisza, dokonanych w r. 1927 
przez C. O. Lamplanda. 

Rys. 10. 

Jowisz w r. 1928 
(Niżej przytoczone numery odnoszą się do analogicznie ugrupowanych 

rysunków) 
Nr. l 4.X.22h 30m Nr. 2, 6.X.22h 30m Nr. 3, 20.X.21h 30m 

Nr. 4, 25.X.20h 30m Nr. 5, 30.X.l9h 

Z pomiarów tych okazało się, że, prócz odbitegb promie
niowania słonecznego, planeta sama jeszcze wysyła swoje 
własne ciepło. Podczas ubiegłej opozycji w r. 1927, pólkula 
północna planety wysyłała znacznie mniej własnego promienio
wania, niż południowa, która w zwykłych warunkach promie
niuje silniej. Wogóle półkula północna i południowa odzna
czały się wybitnym kontrastem: południowa była fotograficznie 
i wizualnie jaśniejsza od północnej. 

Powyżej przytoczone badania Lamplanda potwierdzają 
moje obserwacje wizualne Jowisza, wykonane w r. 1927. We
dług tych obserwacyj (patrz Nr. 3 "Uranji" r. 1928) planeta 
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w r. 1927 odznaczała się niezwykłą szerokością i natężeniem 
białych pasm, a zwłaszcza na pólkuli południowej. 

Bardzo jest możliwe, że przyczyną tych niezwykłych 
zmian jest zmienne natężenie pola elektromagnetycznego na
szego Słońca, które w okresie największej ilości plam osiąga 
swoje maximum, powodując w atmosferze Jowisza widoczne 
zmiany. 

Bibljografja prac astronomów polskich*). 
(Ciąg dalszy). 

M. Kowal- Miedtwiecki, astronom- geodeta, członek Głównego 
Urzędu Miar. 

Czterowahadlowy przyrząd Sternecka do pomiaru 
przy s p i e s z e n i a s i l y c i ę ż koś c i. Broszurka str. 12, wydana przez 
Główny Urząd Miar. 

f\utor opisuje ostatni model aparatu Sternecka z r. 1925, podaje 
wskazówki jego ustawiania i regulacji, jak również liczbowe stale waha
deł. Ponadto opisuje sposób dokonywania, oraz obliczania obserwacyj. 

Wyznaczenie przyspieszenia siły ciężkości w Gdyni, 
K a r t u z a c h i War s z a w i e w r. l 9 2 6. Broszura. str. 20, wydana 
przez Główny Urząd Miar. 

f\utor podaje wyniki ekspedycji grawimetrycznej w r. 1926, w której 
sarn brał udział. Wyprawa była zorganizowana wspólnie przez Obserwa
torjurn f\stronorniczne w Krakowie, or11z Główny Urząd Miar w Warsza
wie. Przy pornocy wahadla Sternecka dokonano ścisłych pomiarów przy
spieszenia siły ciężkości: w Krakowie, Gdyni, Kartuzach, Warszawie, oraz 
ponownie w Krakowie. praca zawiera zestawienie rezultatów po uwzględ
nieniu wszystkich poprawek. Wyniki podano w postaci tablic liczbowych, 
zawierających również cyfry, podające dokladnbść pomiarów. - Naczelne 
kierownictwo wyprawy spoczywało w rękach prof. T. Banachiewicza. Dru
gim członkiem wyprawy był p. Józef Witkowski, adjunkt Obserwatorjurn 
Krakowskiego. 

P o m i a r b a z y g r o d z i e ń s k i e j l n s t y t u t u G e o g r a
f i c z n e g o. Str. 53 + 31. (Odbitka z l - 2 zeszytu kwartalnika: "Wia
dornvści Służby Geograficznej"). 

f\utor zdaje sprawę, jako kierownik techniczny, z pomiaru bazy 
geodezyjnej w okolicach Grodna, dokonanej w r. 1927 przez Wydział 
Triangulacyjny Wojskowego Instytutu Geograficznego. Długość bazy, 
mieszczącej się na równinie pomiędzy wsiami Czerlona i Kochowo, wy
nosiła 10896 m. Do pomiarów użyto dwóch kompletów przyrządu Jade
rina. Miary drutowe, służące do pomiarów, były komparowane na geode
zyjnym komparatorze GI. Urz. Miar. Praca zawiera obliczenia długości 
samej bazy, oraz liczne tablice liczbowe, obejmujące 31 stron. 

Janusz Pagaczewski, asystent Obserwatorjurn f\stronornicznego 
w Krakowie. 

The provisienaJ elernents of a new Variable Star 
o f t h e f\ l g ol-ty p e T V M o n o cer o t i s 2 9 (f\. f\. Ser. c, Vol l, 
pg. 31 - 33. 

*) Vide Uranja Nr. Nr. 3 i 4 z 1923 r. i Nr. 2 z 1929 r. 
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Elementy fotometryczne tej gwiazdy, odkrytej w r. 1923 przy pomocy 
fotografii jako gwiazda zmienna typu Fllgola, nie były dotychczas znane. 
Na podstawie 83 obserwacyj, dokonanych podczas 41 nocy w latach 
1926 ··- 27, udało się autorowi prowizorycznie je wyznaczyć. Gwiazda ta 
zaćmiewa się regularnie co 6d·2702, amplituta zmian blasku wynosi Jm.5 przy· 
czem blask jej spada w minimum do 13 wielkości gwiazdowej, t. j. do 
granicy widzialności "lunety harvardzkiej", o otworze 203 mm, będącej 
obecnie "w pracy" w obserwatorjum krakowskiem. Dalsze badanie tej 
gwiazdy zostało przez pracę p. Pagaczewskiego w znacznym stopniu 
ułatwione. 

Tadeusz Rakowiecki. Dr o g i p l a n e t i k o m e t. Tom 1-szy. 
Str. 376, wydawnictwo Kasy Im. Mianowskiego. 

Treść książki stanowi dział astronomji teoretycznej, zajmujący się 
obliczaniem położeń ciał systemu słonecznego (planet i komet) względem 
naszej ziemi, wynikających z elementów ich dróg bez uwzględnienia per• 
turbacyj. Jądro rozważań stanowi zagadnienie dwóch ciał.-Książka dzieli 
się na 4 części: część pierwsza, wyłącznie geometryczna, traktuje o elipsie, 
hiperboli i paraboli, oraz o obliczaniu elipsoidy ziemskiej. W części 
drugiej, mechanicznej, rozważa autor zagadnienie dwóch ciał, oraz wynika· 
jące z jego rozwiązania prawa ruchu eliptycznego. parabolicznego i hi· 
perbolicznego. Część trzecia, trygonometryczna, podaje sposoby obli
czania współrzędnych geocentrycznych ciała, przyczem uwzględnione zostały 
nowe metody rachunkowe, podane przez prof. Banachiewicza (stałe wek· 
torjalne, krakowjany). Wreszczie część czwarta mówi o poprawkach (na · 
precesję, nutację, aberację i paralaksę), jakim należy poddać obliczone 
współrzędne kątowe. Jako zakończenie dany jest rozdział o interpolacji. 

Tom 11-gi będzie zawierał obliczenie elementów drogi ze spo
strzeżeń. 

Książka przeznaczona jest dla początkujących adeptów astronomji, 
studentów, oraz samouków, posiadających znajomość matematyki jedynie 
w zakresie programu szkoły średniej. Fiutor posługuje się tylko początko
wemi zasadami rachunku różniczkowego i całkowego. Książka nie jest 
produktem erudycji, lecz owocem osobistego przemyślenia tematu przez 
autora i stanowi samodzielną próbę wykładu niezależną od jakiego . 
kolwiek wzoru. 

]. G. 

Kronika astronomiczna. 

Ruch obrotowy układu galaktycznego. Fistronom holenderski 
z Lejdy, J. H. Oort, poddał badaniu ruchy własne 800 odległych gwiazd 
w celu wykrycia ruchu obrotowego naszego układu Drogi Mlecznej. Praca 
ta stanowi poniekąd uzupełnienie badań nad ruchem obrotowym Galaktyki, 
dokonanych przez tegoż astronoma na podstawie prędkości radjalnych 
gwiazd1). Wyniki nowych jego badań naogół są zgodne z poprzednio otrzy
manem i. Środek obrotu, znaleziony na podstawie ruchów własnych, po
siada długość galaktyczną 1440 lub 324° ±20; wartość ta zgadza się z po· 
zycją środka gromad kulistych w układzie galaktycznym. Środek ten ma 
długość galaktyczną 325° ± 3°. Przyjmując, że prędkość względna gromad 
kulistych względem Słońca wynosi 272 km.(sek., Oort zm1jduje na odle· 
głość (R) środka układu galaktyki od Słońca i całą siłę (K) grawitacyjną 
w tym punkcie następujące wartości: 

l) Patrz Uranja N• 2 z 1928 r. str. 46. 
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R = 6300 perseków -1:: 2000 czyli 20000 lat światła. 
K =- l2 g. km2/sec~. parsec =- 3. 8. 10 - ~ dyn. 
Masa skoncentrowana w środku układu wynosi 6 X 1010 mas Słońca, 

czyli 1 . 2 X 10•·1 gramów. 
Wyniki O ort a są zapewne, hipotetyczne; jak sądzi autor omawia

nej pracy. lepsze wyniki będzie można osiągnąć, jeżeli da się wyznaczyć 
wartości K. R. z prędkości radjalnych cefeid 9-ej i 10-ej wielkości. 

(B. R. N. Nr. 132) E. R. 

Spektroheljoskop. Znany badacz Słońca, H a l e, zastosował nie
dawno do badań szybko zmiennych szczegółów na słońcu nadzwyczaj 
pomysłowy instrument, który nazwał spektroheljoskopem. Ruchoma 
sztabka, zawierająca dwie szpary, umieszczona jest przed spektroskopem. 
Jedną szparę nastawiamy na badaną część powierzchni słońca, drugą zaś 
szparę nastawiamy na jakąkolwiek linję widmową, np. czerwoną linję wo
doru. Gdy pierwsza szpara porusza się tam i z powrotem przez obraz 
plamy słonecznej wówczas zapomocą drugiej szpary obserwator dostrze
ga rozmieszczenie wodoru ponad plamą. Specjalne urządzenie pozwala 
na drobne zmiany we wzajemnej odległości obu szpar, przez co obser
wator odrazu może widzieć, kiedy wodór się do nas zbliża, kiedy zaś się 
oddala, prędkość zaś tego ruchu wyznaczona być może ze zmian odle
głości szpar. 

Spektroheljoskopem H a l e bada ruchy pionowe gazów dokola 
plam, prędkości protuberancyj, oraz wielkie wybuchy słoneczne, którym 
towarzyszą magnetyczne zaburzenia na Ziemi i zakłócenia w połączeniach 
telegraficzno- telefonicznych. Spektroheljoskop może być zaliczony do 
bardzo wybitnych zdobyczy w dziedzinie poznawania fizyki słońca. 

(P. R. S. P. 1927 str. 194-195. E. R. 

Najzimniejsze gwiazdy. P. W. M er r i l l i M. L. H u m a s o n 
z obserwatorjum na Monnt Wilson (Stany Zj. Rm. Póln.) znajdują, że do 
najzimniejszych gwiazd wypada zaliczyć długokresowe gwiazdy zmienne, 
oznaczone w widmowej kwalifikacji Harvardzkiej przez M 6 e i M 8 e') Są 
to gwiazdy czerwone, temperatura zaś ich bezwzględna niewiele jest wyż
sza od 20000 K. Pewne gwiazdy typu N mają wprawdzie większy indeks 
barwy (różnica między jasnością fotograficzną i normalną), jednak naj
świeższe badania spektrosekopowe i radjometryczne wykazuje, że gwiazdy 
typu N i S są gorętsze od gwiazd typu M 6. Zapewne szczególna abser
beja wpływa na istnienie w nich znacznego indeksu barwy. 

Maximum energji widmowej dla najzimniejszych gwiazd leży w czę
ści podczerwonej widma w sąsiedztwie fali 13000 R. Wszystkie najzim
mniejsze gwiazdy są zmiennemi, co każe przypuszczać, że w tych wa
runkach gwiazdy są w stanie fizycznie niestalym. 

(P. R. S. P. 1927 str. 198 - 202) E. R. 

Zachmurzenie na Marsie. Ciekawy nasz sąsiad planetarny posiada 
atmosferę. która zawiera tlen i wodę. W atmosferze tej dostrzegane są 
cz~sto chmury, które z wielkiemi prędkościami od 16 do 35 kilometrów 
na godzinę przenoszą się nad powierzchnią Marsa. Z obserwacyj zachmu
rzenia na tej planecie astronom amerykański E. C. S l i p h er wnioskuje, 
że podczas dnia na Marsle wogóle niebo bywa pogodne, o wiele pogod-

l) Klasyfikacje widmowe wyjaśnione było w art. M. Łobanowa .Chemja gwiazd" Uranja 
N2 3 z 1926 r. 
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nieJsze, niż na Ziemi, w nocy jednak niebo Marsa bywa znacznie za
chmurzone w każdym razie więcej, niż podczas dnia. Wniosek ten co do 
zachmurzenia nocnego Slipher opiera na zaobserwowanych stałych i trwa
łych chmurach na porannej i wieczorowej części terenu Marsa, oraz na 
znacznem zachmurzeniu okolic podbiegunowych podczas jesieni, zimy 

wiosny. 
(P. R. S. P. 1927 str. 214). E. R. 

Kosmiczne chmury wapnia 1). O t t o S t r u v e, praprawnuk słyn
nego CIStronoma W. Struve, opublikował w r. 1927 (Rp. J. roi. 65) nową 
pracę c kosmicznych chmurach wapniowych. W pracy tej poddał on dy
skusji spektogramy 321 gwiazd, gorętszych od gwiazd typu widmowego 
B. 3. Na zasadzie dotychczasowych badań O. S t r u v e wnioskuje, że 
najsilniej efekt kosmicznych obłoków uwydatnia się w odległości 500 lub 
600 parseków, t. j. 1600 lub 2000 lat światła . Poza tą odległością w wi
dmach gwiazd nie dostrzegamy nieruchomych linji wapnia, materjał jednak, 
na którem oparty jest len wniosek, jest bardzo szczupły. Również nie 
zauważono tego efektu w pobliżu słońca w odległościach 150-200 par
seków. Zauważono bardzo silną absorbcję wapnia w gwiazdozbiorze Ce
feusza, w którym obłok wapniowy rozpoczyna się, zapewne, już w odle
głości 250 parseków. 

(J . B. R. R. t. 37 str. 335- 336). E. R. 

Jasność i indeks barwy korony słonecznej 14 stycznia 1926 r. 
Rstronomowie amerykańscy, H. T. S t e t s o n, W. W. C o b l e n t z, W. R r
n o l d i W. R. S p u r r zbadali jasność korony słonecznej podczas cał
kowitego zaćmienia słońca 14 stycznia 1926 r. w Benkoelen na Sumatrze. 
Jasność korony zbadana została na drodze fotograficznej i wizualnej. 
Na kliszach mierzono jasność nieba wewnątrz kola otaczającego koncen
trycznie Słońce, o promieniu 30. Na wielkość fotograficzną otrzymano 
wartość-11m. 38, a na wielkość fotowizualną (zdjęcie przez specjalny 
żółty filtr). wartość -12m. 00. Różnica między temi wartościami, cha
rakteryzująca barwę korony, nosi nazwę indeksu barwy; jak widać z przy
toczonych liczb, wynosi on +Om . 62. W r. 1925 Ki n g otrzymał przy ba
daniu korony na wielkość fotograficzną - 10m . 96, fotowizualną - 11m . 61, 
indeks barwy +Om. 65. Z liczb tych wynika, że podczas zaćmienia 
w 1926 r. korona była o 40% jaśniejsza od korony z 1925 r., przypusz
czalne to pojaśnienie stoi zapewne w związku ze wzrostem ilości plam 
słonecznych . 

(Rstrophysical Jourual, vol 66, str. 65). E. R. 

Kronika P. T. P. f\. 
Spis nowych członków, przyjętych do Oddziału Warszawskiego 

P. T. P. R. w lutym 1929 r. 

Jako członkowie rzeczywiści zostali przyjęci. 

l. Chwaściński Edmund - inżynier. 
2. lzdebski Kazimierz - inżynier. 
3. Krysicki Włodzimierz - nauczyciel. 

l) Vide Uranja Nr. l z 1927 str. 26. 
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4. Sokół Wacław - administrator majątku. 
5. Sulikowski Władysław - urzędnik zakładów Ostrowieckich. 
6. Szulc Stanisław - inżynier. 

Z kroniki Towarzystwa. 

W dniu 20 lutego odbyło się w audytorjum Zakładu Botanicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego doroczne zwyczajne Walne Zebranie Człon
ków T-wa. Było ono specjalnie ważnem z uwagi, z jednej strony, na cha
rakter, jaki siłą wypadków posiadało, z drugiej - na okres przełomowy 
T-wa i zwią1ane z tern głębokie zasadnicze reorganizacje oraz uchwały, 
jakie należało powziąć. 

T~;mbardziej więc uderzającym był przykry fakt rażącej abstynencyi 
i obojętności na sprawy T-wa u ogółu Członków, który na Walne Zebra
nie zjawił się; na sali obecna była zaledwie garstka niewielka Członków 
dla wysłuchania sprawozdania i decydowania o dalszem życiu T-wa. Fakt 
ten wystąpił tern jaskrawiej przy głosowaniu przy wyborach, kiedy liczba 
głosów, nadesłanych przez Członków prowincjonalnych, okazała się pra
wie dwa ra.:y większą od liczby głosów obecnych warszawskich, aczkol
wiek Warszawa stanowi prawie 70% ogółu Członków T-wa. Walne Zebra
nie podkreśliło też taki smutny a ze wszech miar niepożądany objaw 
małego zainteresowania w T-wie. 

Ważny a niezwykły charakter Zebrania polegal na tern, iż wobec 
zmiany dotychczasowego Statutu, uchwalonej na Nadzwyczajnem Walnem 
Zebraniu w dn. 25.X.l928 r. i wprowadzeniu nowego, zatwierdzonego przez 
władze Państwowe w dn. 22.XII 1928 r.-Zebranie było: sprawozdawczem 
częściowo z działalności dawnego T. M. R.., od dn. 22.XJI 1928 - całego 
nowego P. T. P. R.., w sprawach zaś wyborów nowego Zarządu i uchwal
Zebraniem Oddziału Warszawskiego P. T. P. R.. 

Odkładając na póiniej podanie do wiadomości szczegółowego pro
tokółu Walnego Zebrania, komunikujemy tu ważniejsze sprawy i uchwały 
Zebrania. 

Zgodnie z nowym statutem dawne T. M . R.. zostało zlikwidowane 
i przeszło w Polskie Towarzystwo Przyjaciół R.stronomji, w którem War
szawa stanowi Oddział, narówni z innemi Oddziałami - prowincjonalnemi. 
Na podstawie §§ 76 i 77 Przepisów przejściowych Zarząd Oddziału War
szawskiego piastuje jeszcze charakter Zarządu Centralnego, do czasu 
utworzenia tegoż przez Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniu 
21 marca r. b. Wybory do Zarządu Oddziału Warszawskiego dały wynik 
następujący: na Prezesa został wybrany ponownie Inż . Zygmunt Chełmoń
ski, na Członków zaś PP.: Maksymiljan Białęcki (ponownie), Dr. Feliks 
Burdecki (ponownie), Prof. Paulin Chomicz, Prof. Michał Dowgird, Radca 
Minist. Jerzy Grzymała-Pokrzywnicki, Dr. Mikołaj Łobanow (ponownie) , 
Teodor Neumann, Inż. Bronisław Rafaiski (ponownie), Dr. Eugenjusz Ryb
ka (ponownie), Lucjan Zajdler (ponownie); na zastępcę: Inż . Edward Szaw
dyn; do Komisji Rewizyjnej weszli pp: Dr. Leopold Brennejsen, Inż. Piotr 
Strzeszewst<i i Dr. Edward Taraszkiewicz - wszyscy ponownie. 

Z wielkiem zadowoleniem zostały przyjęte przez obe<.nych wiado
mości zakomu'1ikowane przez Zarząd: o utworzeniu i otwarciu Oddziału 
T·wa we Lwowie; pertraktacjach i żywej z pomyślneml widokami urze
czywistnienia akcyi Zarządu ku utworzeniu Oddziałów w Toruniu, Krako 
wie i Wilnie; o przeistoczeniu "Uranji'' w miesięcznik, czem Zarząd chce, 
z iednej strony, nawiązać bliższy kontrakt z ogółem Członków, otwierając 
nadto w tym celu ,,skrzynkę do listów" w "Uranji" , z drugiej zaś - dąży 
do dawania Członkom T-wa ile można więcej materjałów interesujących 
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ich, tak jak uczynil już, wydając ,.Kalendarz flstronomiczny na . r. 1929" 
w postaci obszernego, znacznie powiększonego i rozwiniętego w po
równaniu z poprzedniemi Kalendarzami, rocznika astronomicznego. 

W związku z temi, nielbędnemi w(g przekonania Zarządu, inwe
stycjami a zarazem - rosnącemi wraz z rozwojem Twa agendami, zada
niami, wymagającemi jednak powiększenia środków materjalnych, - zo
stało uchwalone przez Zebranie przedłożenie Zarządu - podniesienia na 
rok 1929 a:i: do odwołania: składki Członkowskiej do 12 zł. rocznie, 
płatnych w razie życzenia kwartalnie, oraz do 3 zł. wpisowego dla nowo
wstępujących. Tak nieznaczna podwyżka była przez Zebranie, w rozu
.mieniu potrzeb T-wa, uchwaloną bez sprzeciwów. 

W kierunku świadczeń dla Członków T-wa przez Obserwatorjum T-wa 
została znacznie powiększona liczba osób do prowadzenia pokazów, tak 
że obecnie wynosi ona, prócz głównego Kierownika Obserwatorjum 
p. M. Białęckiego, nadto 4 zastępców, skutkiem czego pokazy w Obser
watorjum T-wa odbywają się obecnie 5 razy w tygodniu w dni wyzna
czone - oddzielnie dla Członków, wycieczek, publiczości obcej i t. p. 
Należy tu podkreślić główną zasługę kierownika Obserwatorjum, p. M. Bia

·łęckiego, który niestrudzoną pracą i oddaniem się dąży do rozwoju Obser
watorjum jak i calego T-wa od początków jego istnienia. 

Toteż Zebranie, chcąc wyrazić p. Białęckiemu uznanie za jego dzia
łalność przez aklamację akceptowało wniesiony przez Zarząd wniosek 
udzielenia p. M. Bialęckiemu godności Członka honorowego T-wa. 

W podobny sposób, również aklamacyjnie Zebranie przyjęło wniąski 
Zarządu o wyrażenie wdzięczności i uznania, jako DOBRZE Zf\SŁUZO
NYCH Dlf\ T-Wf\ pp. Prof. Zygmuntowi Wóycickiemu, Dyrektorowi Państw. 
Szkoły Kolejowej {gdzie mieści się obecnie siedziba T-wa inż. W. Gniaz
dowskiemu inż. archit. H. Gajowi i kierownikowi pracowni wzmiankownej 
Szkoły Kolejowej p. St. Lechowi-za okazywane zawsze i obecnie niezmiernie 
doniosłe, wartościowe a zawsze niezmiennie życzliwe usługi, poparcie 
i pomoc tak moralną jak i rzeczową. 

W końcu posiedzenia Zebranie ucl-•walilo tryb wyboru degatów 
na pierwsze w- T-wie Zebranie Delegatów. 

Termin Zebrania Delegatów został w następstwie ustalony na 
na posiedzeniu w d. 6.lll r. b. Zarządu na dzień 21 marca r. b. 

Naogół Walne Zebranie stwierdziło bardzo znaczny i szybki w ostat
nich czasach rozwój T-wa, wyrażający się tak w rozwijaniu agend i za
mierzań, jak również - i w rozszerzaniu i obejmowaniu swą działalnoś
cią coraz większych obszarów i dzielnic Polski przez tworzenie Oddziałów 
prowincjonalnych, które jako bliżej położone od zainteresowanych, mogą 
tern łatwiej i skuteczniej tak tworzyć się jak i prowadzić działa l ność i re
alizować cele i zadania T-wa. 

W tym ostatnim kierunku wielką pomocą Zarządowi i całemu T-wu 
może służyć ogół Członków T-wa przez propagandę i wykorzystywanie 
drogą prywatną stosunków swych na prowincji, {jakich Zarząd, jasnem 
jest, mieć .nie może w takiej i l ości) w kierunku urabiania opinji i przy
gotowania gruntu i materjalów wśród lokalnego społeczeństwa dla po
wstania Oddziału. Z takim apelem też Zarząd zamierzał zwrócić się do 
ogółu Członków na Walnem Zebraniu. Szczuplość Zebrania jednak, jak 
było wzmiankowane wyżej, zamknęła mu usta; czyni więc to obecnie na 
tern miejscu. 

Z. Ch. 

, 
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Tajemnice Wszechświata 
f\rt. 14. Mars. 

(f\rtykuł 5 z cyklu .,Na szlakach nieskończoności"). 
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Jak widzieliśmy w poprzednim artykule, planeta Wenus 
taksamo mało ma wspólnego w istotnej naturze swej z bogi
nią piękności Venus, jak najbliższy towarzysz Słońca, Merku~ 
ry,- z bożkiem handlu i złodziei. 

Podobnież najbliższa od Ziemi planeta górna, t. j. leżąca 
w kierunku przeciwnym od Słońca, Mars, imię swe zawdzięcza 
jedynie barwie czerwonej, wyróżniającej ją już na pierwszy 
rzut oka z pomiędzy białych punktów, błyszczących na stropie 
nieba, barwie krwi, którą bóg wojny, Mars, ujawnia swe istnie
nie. Naturą bowiem swą planeta zbliżona jest bardzo do na
szej Ziemi, a nawet, jak chcą niektórzy astronomowie, np. 
Lowe/1, przedstawia sobą przyszły smutny obraz ziemi w wie
ku starczym, gdy już wewnętrzne ognie, podtrzymujące jej ży
cie, wystygną, a soki żywotne - wody - prawie całkowicie 
wyschną i wyparują. 

Wiele jednak zjawisk na Marsie daje rzeczywiście pod
stawę do podobnego mniemania. Czy jednak taka ponura przy
szłość czeka Ziemię, czy też jest to tylko teoretycznie słusznie 
wyrozumowany wniosek - odpowiedź na pytanie to nastąpi 
dopiero po wielu, wielu miljonach lat i miljony pokoleń będą 
jeszcze czekały na nią. 

Materjały do kategorycznego wnioskowania o naturze 
Marsa daje łatwość i dokładność obserwowania i badania jego 
tajemnic. W pierwszym rzędzie - położenie w przestrzeni 
w stosunku do Ziemi i Słońca. 

Wówczas gdy Merkury i wenus znajdują się między Zie
mią i Słońcem, i obserwując je musimy patrzeć zawsze w kie
runku Słońca, które blaskiem swym utrudnia ujrzenie szczegó
łów, ternbardziej nadto trudnych do rozpoznawania, gdyż pla
nety te, znajdując się zwłaszcza blisko Ziemi, swą oświetloną 
stroną są odwrócone od nas,- Mars, przebiegając koło Ziemi 
w stronie przeciwnej od Słońca, ukazuje nam z odległości 
średniej!) prawie 78 miljonów kilometrów glob swój jasno oświe
tlony prostopadłemi promieniami Słońca. 

Drugą okolicznością, umożliwiającą i ułatwiającą obser
wowanie tarczy Marsa, jest brak chmur i obłoków w jego 
atmosferze. F\tmosfera ta bowiem jest niezmiernie rzadka, tak 
że wyjątkowo pojawiające się słabe zaciemnienia w niej,- za-

1) Podczas przeciwstawienia ze Słońcem. 
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gęszczenia - gęstością nie przenoszą lekkich powiewnych 
mgiełek i oparów ziemskich. 

Mgiełki te pojawiają się, jak powiedziałem, niezmiernie 
rzadko i w pewnych tylko okolicach Marsa, nie zasłaniają więc 
wcale widoku jego powierzchni. To też rysunki przedmiotów 
i formacyj na tarczy Marsa, robione w różnych, nieraz bardzo 
odległych od siebie, epokach i różnemi co do doskonałości 
środkami , - dają jednak te same i zgodne obrazy i zarysy 
układu powierzchni jego. 

Tak więc, jak Słońce między gwiazdami, tak Mars między 
planetami - są najłatwiejsze do obserwowania i najlepiej po
znane. 

Rys. 11. Fotografja Marsa (w Obserwatorjum Licka z 29. VJII. 1924 r.) 

Cechy fizyczne Marsa poznaliśmy już z artykułu w Nr. 2 
"Uranji" 1928 r. Biega on w przestworzach w odległości od 
Ziemi, wahającej się średnio od 78 miljonów kilometrów do 
377 miljonów km., ukazując się jej w fazach, podobnie jak 
Księżyc, Wenus. Mniejszy około 7 razy od Ziemi, o gęstości 
0.72 ziemskiej, posiada siłę ciążenia wynoszącą zaledwie 0.38 
ziemskiej Człowiek, ważący na Ziemi 70 kg., na Marsie miał
by tylko około 26 kg wagi. 

Ponieważ droga Marsa dokola słońca leży na odległości 
od tego ostatniego średnio 227.720.000 kim. (Ziemi, okrągło 
licząc, - 150.000.000 kim.), - musi on zużyć na przebycie jej 
prawie dwa razy tyle czasu co Ziemia po swej orbicie. Okres 
synodyczny Marsa wynosi 780 dni, zaś rok gwiazdowy na Mar
sie trwa 687 dni ziemskich t. j. jest dwa razy dłuższy od ziem
skiego. Stąd więc pory roku są na Marsie również dwa razy 
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dłuższe. Że jednak nachylenie osi Marsa do płaszczyzny jego 
orbity jest mało różniące się od takiegoż nachylenia osi ziemi, 
przeto pory roku, aczkolwiek dłuższe, są bardzo podobne do 
ziemskich. Dni Marsowe prawie są jednakowe z naszemi, gdyż 
obrót dokoła swej osi Mars wykonywa w ciągu 24 g. 37 min. 
22.58 sek. 

Te same jednak względy wpływają na nierównomierny 
rozdział ciepła na globie Marsa i różnice temperatur w porach 
roku. Półkula północna posiada długie lata a krótkie zimy, 
a więc- klimat łagodniejszy w porównnniu z półkulą połud
niową, gdzie zachodzą odwrotne warunki. Podobnież- wsku
tek silnego ochładzania się podczas długich zim a takiegoż -
mocnego nagrzewania się przez długie lato - różnice tempe
ratur pór roku są na Marsie wielkie, o wiele znaczniejsze, niż 
na Ziemi. 

Już te zjawiska wskazują na przykre warunki klimatycz
ne, panujące na Marsie. Gdy zaś weźmiemy pod uwagę zasad
niczo skąpe ilości ciepła, jakie dzięki znacznemu oddaleniu od 
Słońca otrzymuje on (4

/ 0 w porównaniu z Ziemią), to przeko
namy się, że tajemniczy glob, dokoła którego ludzie snuli 
i snują tyle fanfastycznych przypuszczeń i baśni i o dostaniu 
się nań ciągle marzą - nie byłby tak "różowym" w zetknię
ciu bezpośredniem, jak wydaje się oglądanym z Ziemi. Długo
letnie i sumienne badania i obserwacje, zwłaszcza cytowanego 
Lowell'a oraz astronomów Obserwatorjum na Mount Wilson 
z całą pewnością już dziś stwierdziły surowość klimatu na Mar
sie. Jakżeby smutno wyglądały nasze wspaniałe i przepiękne 
zwrotnikowe puszcze afrykańskie, brazylijskie i ich mieszkań
cy - przeniesieni w strefy równikowe Marsa! Próżno wycze
kiwałyby na ten żar tropikalny, do którego przywykły. Słońce 
pomimo postępowania coraz wyżej grzałoby słabo i nawet 
w samo południe zaledwie dałoby ciepła nie wyżej + 10° C. 
f\ kiedy w biegu swym poczęłoby chylić się ku zachodowi, 
byłoby to dla wielu zapowiedzią rychłej śmierci. Już o zacho
dzie (podobnież i o wschodzie) temperatura spadłaby dużo ni
żej punktu zamarzania wody, następująca zaś noc przyniosłaby 
zagładę swym wielostopniowym już mrozem. Jedni eskimosi 
i podobne podbiegunowe ludy nie odczułyby może różnicy, 
gdyby ojczyznę ich przeniesiono na Marsa; dla nich bowiem 
temperatura do 70° C niżej zera nie stanowiłaby niespodzianki. 

Taką surową naturę posiada Mars dzięki, z jednej strony, 
jak powiedziałem, oddaleniu od Słońca, z drugiej zaś - nie
zmiernie rzadkiej atmosferze i brakowi chmur, któreby prze
szkadzały szybkiemu i silnemu promieniowaniu ciepła z po
wierzchni globu i przez to silnemu ochładzaniu się jego. 
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f\tmosfera ta, zbliżona składem do ziemskiej, jest o wiele 
rzadszą od niej, nie zawiera , o ile ostatnie badania wykazały, 
wodoru i helu w stanie wolnym, parę wodną zaś posiada po
dobnież w ilościach nieznacznych. Znane nam z poprzedniego 
opisu Marsa białe plamy na biegunach jego zdają się stwier
dzać kategorycznie obecność wody na Marsie. Zachowanie się 
ich podczas pór roku: znikanie latem a pojawianie się i roś
nięcie zimą, podobne zjawianie i znikanie na podobieństwo 
szronu przy zachodzie i wschodzie Słońca, - zdawna nasu
nęło i podtrzymuje obecnie pogląd, iż są one utworzone bądż 
ze śniegu lub szronu - a więc wody, bądż z substancji tają
cej i wyparowywującej przy podnoszeniu się temperdtury 
a osiadającej przy jej spadku . 

Inni astronomowie, biorąc pod uwagę okoliczność, iż Mars 
posiada średnią temperaturę niżej 0°, a więc zaniską naogół do 
przemiany śniegu w wodę, wysuwają inną teorję, mianowicie że 
plamy te są utworzone z skrzepniętego kwasu węglowego, i na 
potwierdzenie swej tezy przytaczają właściwości jego przecho
dzenia ze stanu gazowego w ciekły lub stały bez tworzenia 
mgły t. j. obłoków, których, jak już wiemy, na Marsie istotnie 
nie bywa. Silnym jednak argumentem przeciwko tej teorji jest 
inna właściwość kwasu węglowego. Dla utrzymania go trzeba 
byłoby ciśnienia atmosferycznego przeszło 4 razy większego 
nawet od ziemskiego, tymczasem zaś na Marsie przy tak rzad
kiej, jak wiemy, atmosferze, ciśnienie jest o wiele niższe na 
wet, niż na Ziemi. 

Naogół - ternbardziej wobec obecności w atmosferze 
Marsa tlenu -więcej danych przemawia za poglądem, iż pla
my biegunowe są utworzone z wody w postaci śniegu lub 
szronu. 

Wbrew dość ogólnemu mniemaniu, iż powierzchnia Mar
sa jest naogół płaska i równa, bez znaczniejszych wyniosłoś~ 
ci, - też same plamy biegunowe nasuwają odmienny wniosek . 
Niektóre miejsca plam trwają stale z roku na rok, wówczas 
gdy części plam, leżące bliżej w kierunku równika perjodycz
nie pojawiają się i znikają. Daje to assumpt do mniemania, 
iż znajdują się na Marsie znaczne wyniosłości, na których 
,,śnieg" leży stale lub conajmniej dłużej.-Lowe/1 twierdzi, iż 
wyniosłości niema, gdyż wzniesienia już około 4500 mtr. mu
siałyby być zauważalne na linji terminatora, czego jednak nie 
skonstatowano. Według zaś mniemania Russell'a nie wyklu
cza to możliwości istnienia wyniosłości w rodzaju np. Gór 
Skalistych. 

Drugą charakterystyczną cechą powierzchni Marsa jest 
przewaga .,lądów"- miejsc jaśniejszych i chłodniejszych co do 
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temperatury,- nad "morzami"- ciemniejszemi i cieplejszemi,
głównie w półkuli południowej, aczkolwiek w istocie kontury 
jednych i drugich nie są wyraźne, tak źe naogół trudno jest 
ustalić granicę międy niemi. 

Jeżeli jednak wziąć pod uwagę rzadkość atmosfery Mar
sa, małą zawartość w niej pary wodnej a nadto zjawiska iż 
w "morzach": nigdy nie zaobserwowano błyszczącego odbicia 
od powierzchni ich promieni słonecznych, co jednak musiało
by mieć miejsce, gdyby istotnie były napełnione wodą; że 
obraz powierzchni ich nie jest stały, lecz zmienia się często 
i znacznie i wreszcie że zabarwienie "mórz" również jest 
zmienne - od ciemno-zielonego przez żółtawo-zielony do ciem
no-brunatnego- mało jest danych do uważania tych "mórz" 
za istotne morza. 

Rys . 12. Powierzchnia Marsa w r. 1924 
(według rysunku Obserwatorjum w Meudon). 

Próbowano też różnych teoryj dla wyjaśnienia natury 
ciemnych przestrzeni Marsa. Jedna z hypotez uważa je za po
wierzchnie, pokryte roślinności'l, która zmienia swój kolor 
w zależności od pory roku; jasne zaś przestrzenie - za pusty
nie. Inna teorja - Arrheniusa- chce widzieć w ciemnych miej
scach pola, pokryte solami alkalicznerni rozpuszczalnemi (ana
logja do podobnych formacyj, trafiających się na Ziemi), któ~ 
re w czasie pory wilgotnej pochłaniają wilgoć i tworzą błoto 
ciemnego koloru, z nastaniem zaś pory suchej tracą ją i stają 
się jaśniejszemi. Jednakże obecność tlenu w atmosferze Mar
sa przemawia za pierwszą hypotezą. 
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Prawdziwą burzę wywołało w świecie astronomicznym od
krycie przez Schiaparrellego w r. 1877 i 1879 t . zw. "kana
łów"- ciemnych prostych prawidłowych linij, niejednokrotnie 
podwójnych, ściśle równoległych (odkrycie w r. 1881) ciągną
cych stę nn tysiące kilometrów po powierzchni Marsa. Rozpo
częto liczne i pilne badania Marsa. W. H Pickering w r. 1892 
odkrył, iż w wielu wypadkach "kanały" te przechodzą lub łą
czą się po kilka w niewielkich ciemnych plamach-"jeziorach". 
Dalsze obserwacje przynosiły wciąż nowe materjały, lecz nie
jednokrotnie jedne przeczyły wręcz innym. 

Dzisiaj, aczkolwiek istnienie tych subtelnych szczegółów 
zasadniczo nie ulega wątpliwości,- świat astronomiczny po
dzielił się na obozy całkowicie odrębnie tłomaczące naturę ich . 
Głową niejako jednego kierunku był amerykański astronom 
Lowe/1, który twierdził iż "kanały" są wąskie (20- 35 klm.) 
dokladnie proste, jednakowej szerokości, ściśle równoległe (po
dwójne "kanały") i pokrywają powierzchnię planety rodzajem 
geometrycznie prawidłowej siatki. Łączą się one po 4 - 14 
w t. zw. jeziorach, wielkości 125 - 170 klm. w promieniu. 
Sam on odkrył przeszło 400 "kanałów " z których 50 podwój
nych, leżących w całej długości najdokładniej równolegle do 
siebie w odległości 175 - 350 klm., oraz 200 "jezior". Po
szedł wreszcie tak daleko, że wywnioskował, iż "kanały" są 
"świadomem i celowem dziełem istot myślących i rozumnych, 
a nawet genjalnych", a więc - uznał istnienie mieszkańców 
Marsa, o kulturze przytern o wiele wyższej niż ludzi ziemskich. 
Krańcowo przeciwne stanowisko zajął również amerykanin, 
Barnard, który kategorycznie twierdził, iż przez całe lata obser
wowania Marsa przez największe nawet z istniejących lunet 
"nigdy nie zauważył śladów nawet jakiegokolwiek układu geo
metrycznego linij" ("kanałów"), aczkolwiek "czasami spostrze
gał krótkie, nieprawidłowe o mętnych i zatartych konturach" 
linje, biegnące nieraz między małemi bardzo ciemnemi plam
kami, licznemi w danej miejscowości, oraz -zaledwie dwa ta
kie biegi (linje) długie, równol~głe lecz również o niewyraź
nych zasysach" . l wreszcie wyraził się , iż Mars, obserwowany 
przez 60-calowy reflektor w Obserwatorjum na Mount Wilson, 
przedstawia glob, "którego cała powierzchnia zabarwiona jest 
na słaby kolor czerwony, na którym widnieją mgliste zarysy 
szaro-ciemnego koloru w rodzaju pasów lub plam, i nikt nie 
ma możności określić istotnych konturów ich, nawet przy naj
lepszej widoczności ich i warunkach obserwacyj" . 

Podobny pogląd wygłosił Antoniadi z obserwacyj Marsa 
przez 23-calowy ekwatorjał w Obserwatorium w Meudon. 
Wreszcie część astronomów zajmuje stanowisko pośrednie. 

' 
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Zagadnienie to pozostaje otwartem do dzisiaj. Z uwagi 
na doniosłość jego, wysuwanycli (jak widzieliśmy u Lowell'a) 
wniosków oraz -obszerność tematu podaję tutaj jedynie tę 
garstkę informacyj ogólnikowych, szerszemu zaś i szczegóło
wemu rozpatrzeniu poświęcę oddzielny specjalny artykuł i - o 
ile będą warunki ku temu- jeden z wieczorów odczytowo
dyskusyjnych Towarzystwa. 

Na zakończenie niniejszego szkicu dodam iż w roku 1877 
amerykanin Hall w Waszyngtonie dokonał nie mniej ciekawe
go odkrycia, dotyczącego Marsa; mianowicie wykrył, iż posia
da on dwóch satelitów . Księżyce te jednak są tak małe, iż 
ujrzeć je można jedynie przez bardzo duże lunety i wówczas 
gdy Mars znajduje się w opozycyi. 

Mniejszy z nich, D e i m o s, mierzący zaledwie około 8.5 
klm. w średnicy krąży dokoła Marsa w odległości przeszło 
23.000 klm. od środka planety. Bliżej jeszcze bo tylko mniej 
więcej o 10.000 klm oddalony biega P h o b o s, o rozmiarach 
większych- około 15 klm. średnicy, dając przytern oryginalne 
zjawisko. Obiega on bowiem planetę wciągu 7 g. 39 min. t . j. 
mniej niż w 1/ 3 takiegoż obrotu Marsa. W tych warunkach 
więc z Marsa byłby widoczny wschodzącym na zachodzie a za
chodzącym na wschodzie , przebywając około 11 godzin nad 
poziomem . Deimas obiega Marsa w ciągu 30 g. 18 min.; 
względem Marsa ma już bieg zwykły, t. j. wschodzi na wschod
niej stronie horyzontu, zachodzi zaś na zachodniej, ze wzglę
du jednak na niewiele dłuższy okres obiegu od obrotu dokoła 
osi samego Marsa pozostaje długo nad poziomem. Od wscho
du jego do zachodu upływają na równiku 132 godziny, a więc 
więcej niż cztery jego obiegi dokoła planety. 

Tak więc widzimy, że Mars, w pewnych kierunkach do
brze poznany, posiada jeszcze niezmiernie doniosłe i interesu
jace tajemnice. Podsycają one ciekawość i wyobraźnię ludzką, 
która nie spocznie dotąd, dopóki nie zaspokoi się, nie pozna 
prawdy, a wówczas znów zatryumfuje umysł ludzki, wykazując 
niespożytą moc gienjuszu człowieka. 

lnż. Z. Chełmoński. 
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Otrzymaliśmy następujące odezwy z prośbą o umieszczenie: 

Do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 1\strónomji. 

$mierć ś. p. Wacława Jezierskiego wzbudziła powszechny żal i uprzy
tomniła społeczeństwu niezwykle zasługi Zmarłego. 

Pragnąc przekazać następnym pokoleniom pamięć zacnego czło
wieka i uczcić Jego działalność, postanowiliśmy zgodnie z kierunkiem 
prac i zamiłowań ś. p. Wacława Jezierskiego utworzyć stypendjum Jego 
Imienia dla młodzieży Polskiej, poświęcającej się studjom geograficznym. 

Fundusze zebrane można już obecznie składać w P. K. O. na konto 
Nr. 18760. 

W Warszawie, dnia 2 marca 1929 r. 
Z a KOM l T E T: 

(-) 
(- - ) 
(- ) 
(- ) 
(- ) 
(- ) 

Paweł Sosnowski 
Antoni Sujkowski 
A. B. Dobrowolski 
K. Wóycicki 
J. Michalski 
K. Dembawski 

Na uroczystej f\kademji ku czci Hoene-Wrońskiego w d. 16 grudnia 1928 r . 
została odczytana poniższej treści: 

Odezwa Instytutu Mesjanicznego im. Hoene-Wrońskiego. 

By ułatwić przenikanie wiedzy filozoficznej do życia, tak potrzebu
jącego obecnie wyższych świateł, by wzniecać i podtrzymywać kult prawdy, 
by przyśpieszyć urzeczywistnienie wniosku, postawionego na 11-gim Zjeź
dzie Filozoficznzm w Warszawie w r. 1927 o konieczności utworzenia 
Instytutu Filozofji Słowiańskiej w WarsLawie, by dostojnie uczcić pamięć 
Hoene-Wrońskiego, największego nas2:ego genjusza. 

Instytut Mesjaniczny im. Hoene- Wrońsklego w Warszawie przystę
puje do ufundowania Wrońskineum czyli Domu-Wrońsklego w Warszawie, 
mającego służyć powyższym celom, i zwraca się do Narodu Polskiego 
o poparcle tego 7amierzenia, prosząc o składanie ofiar bądi za pośred
nielwem ,,Kurjera Warszawskiego", bądź bezpośrednio w Sekretarjacie 
Instytutu Mesjanicznego im. Hoene-Wrońskiego (Piękna 68 m. 7). 

Listę odnośnych ofiar Instytut Mesjaniczny im. Hoene- W rońskiego 
otwiera kwe~tą 3.000 Zł. 

Redaktor dr. E. Rl}bka. Wydawca Polskie T-wo Przljjaciół Astronomji. 
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