
ROK 

XIV 

l 
NR. l 
LUTY 1956 

URAN JA 
CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

LWÓW 1936 



TREŚĆ Nr. 1. 

otr. 

Od Redakcji l 
E. Rybka. Droga Mleczna wśród galaktyk 

wszechświata 2 
J. G a d o m ski. Jasne meteory nad Polską 11 
Kronika Naukowa 
Przegląd wydawnictw 
Kalendarz astronomiczny na luty, marzec 

14 
16 

i kwiecień 1936 r. • 17 

r:'Uótar. 
'ł1 ' 

ł 



l 

URAN JA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

ROK XIV LUTY 1936 R. Nr. l (48) 

O D RE D A l( C f l. 

Na podstawie decyzji Centrafnego Zarządu Pafskiego To
warzystwa Przyjaciół Astronomji niżej podpisany objął po
nownie obowlązki redaktora Uran j i, wskutek czego druk 
niniejszego czasopisma przeniesiony został do Lwowa. Dzięki 
()parciu wydawnActwa tlia nowych zasadach organizacyjnych 
Uran ja ukazywać się będzie re gulamie 5 razy ·do roku 
(1. 11, l. IV, l. VI, 1:. X i '1. XJ!) w fJ!Ostad zeszy4Jw 
20-stronicowych. 

Pismo nasze, założone w 1922 r., jest jedynem popular
nem czasopismem astronomfeznem w Polsce. W dalszym 
ciągu swego istnienia zachowywać ono będzie kilkunastoletnią 
t.radycję popularyzowania zdobyczy astronomji wśród najszer
szych wa.rstw naszego spoiecze/zstwa, starając się w swych 
artykułach dawać wierny obraz nowoczesnych zagadnień astro
nomicznych w formie przystępnej dla miłośników astronomji 
w Polsce. Obok tego kontaktu z astronomją światową drugim 
/Ziaszym celem będzie wytworzenie łączności między polskiemi 

~obserwatorjami i spolecze!lstwem polskiem przez informowa
nie go o rozwoju polskich placówek astronomicznych i o pra
cach w nich wykonywanych. Wreszcie trzeciem naszenz dąże
niem, jako organu P. T. P. A., będzie propaganda czynnej 
pracy astronomicznej wśród członków P. T. P. A. i innych 
miłośników pięknej nauki o ciałach niebieskich. We wszyst
kich tych kierunkach redakcja Uran j i otrzymała obietnicę 

czynnej wspólpmcy ze strony astronomów wszystkich polskich 
ośrodków naukowych. 

Pragnęlibyśmy, by Uralnja znc,lazła czytelników rów
nież wśród młodzleży szkół średinich i w jej żywych umysłach 
obudziła zainteresowanie wspaniałą nauką o wszechświecie, 

która nietylko wzbogaca umysły dekawemi wiadomościa.mi 

lecz ponadto przez swe rozległe horyzonty nas uszlachetnia. 

. Dr. Eugenjusz Rybka 
profesor astronomji U. J. 1(. we Lwowie 

redaktor Uran j i. 
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Prof. Dr. EUOENJUSZ RYBKA (Lwów). 

Droga Mleczna wśród galaktyk wszechświata 

1. Już 180 lat temu Kan t przeczuwał, że mgławiec są 

zewnętrzneroi zbiorowiskami gwiazd na podobieństwo układu 
Drogi Mlecznej. Dopiero jednak nowoczesne obserwacje, vll'y
konane zapomocą o· ymich amerykańskich teleskopów, zdo
łały potwierdzić słuszność wiary Kan t a w odnieskniu do 
mgławic spiralnych. Decydującą datą okazał się rok 1925, 
w którym to roku astmnom amerykański H u b b l e nietylko 
Ldołał rozszczepić zewnętrzne części najbliższych mgławic na 
poszczególne gwiazdy, lecz przez odkrycie w tych mgławicach 
wielu gwiazd zmiennych stwierdził ponad wszelką wątpliwość, 
że mgławice spiralne są zbiorowiskami gwiazd, leżąceroi daleko 
poza kresami systemu gwiazdowego Drogi Mlecznej. Zalicza
my więc je do mgławic pozagalaktycznych, jako do zbioro
wisk poza Wielką Galaktyką (czyli układem Drogi Mlecznej) 
położonych. Wśród tych mgławic pozagalaktycznych wystę
pują jeszcze inne formy poza spiralnemi, ten ostatni jednakże 
kształt jest dominującym, gdyż spotykamy go u 3j4 mgławic . 
pozagalaktycznych. 

Po stwierdzeniu faktu, ~że mgławice spiralne są ga
laktykami zewnętrznemi w stosunku do układu Dr:ogi Mlecz
nej, powstało zagadnienie, czy nasz układ gw'iazdowy ni.e 
zajmuje wyjąt~owego stanowiska we wszechświecie pod 
względem swych rozmiarów w porównaniu z inneroi galakty
kami. Do rostrzygnięcia tego zagadnienia musimy oczywiście 
poznać rozmiary układu Drogi Mlecznej oraz rozmiary mgła
wic pozagalaktycznych. 

Do niedawna tego rodzaju badania zdawały się wykazy
wać, że średnice zewnętrznych galaktyk są znacznie mniejsze 
od średnicy układu Drogi Mlecznej, w ostatnich jednak latach 
pogląd nasz na stosunek zewnętrznych galaktyk do układu 

Drogi Mlecznej uległ znacznej zmianie. Okazało się bowiem, 
że w poprzednich badaniach rozmiary układu Drogi Mlecznej 
oceniano za wysoko, zaś rozmiary zewnętrznych galaktyk by
ły szacowane za nisko i stąd wynikała pozorna dysproporcja 
w rozmiarach układu Drogi Mlecznej i zewnętrznych galaktyk. 

2. Rozmiary układu Drogi Mlecznej obliczano pierwotnie 
jedynie przez analizę zliczań gwiazd rozmaitej wielkości, ich 
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ruchów własnych, paralaks i t. p. Zakładano, że nasz układ 
gwiazdowy jest spłaszc~onem zbiorowiskiem gwiazd, rozrzu
oonych ooraz rzadziej w przestrzeni w miarę zbliżania się ku 
brzegom układu. Pierwotnie otrzymywano średnice niewielkie, 
najwyżej do 50 000 lat światła (15 000 parseków), z chwilą 
jednak, gdy Shapley zastosował okoł·o 1918 r. do badań 
odległości gromad kulistych właściwości. gwiazd zmiennych 
cefeid, kresy układu Dnogi Mlecznej znacznie dalej się odsu
nęły. Mianowicie, z badań S h a p l e y'a wynikało, że gromady 
kuliste gwiazd tworzą współśrodkowy system z układem Dro
gi Mlecznej i że średnice obu · tych układów są jednakowe, 
wynosząc blisko 300 000 lat światła. Słońce w tym układzie 

zajmowało położenie ekscentryczne, będąc oddalonem. od środ
ka Wielkiej Galaktyki .o 100 000 lat światła. 

Z biegiem czasu wypadło . te liczby zredulwwać, okazało 
się się bowiem, że absolutna ja.mość cefeid oceniana była zbyt 
wysoko i wskutek tego średnicę Wielkiej Galaktyki w dal
szych badaniach zmniejszono o jakieś 35Dfo do ni•espełna 

200 000 lat światła, zaś odległość Słońca od środka układu 
gwiazdowego zredukowano do 60 000 lat światła. 

Po odkryciu w ostatniero dziesięcioleciu istnienia ruchu 
obrotowego Wielkiej Galaktyki, można było przystąpić do 
obliczenia jej rozmiarów metodą dynamiczną, zupełnie nieza
leżną od metody, opartej na bezwzględnych jasnościach cefeid. 
Astronomowie kanadyjscy, J. S. P l a s k e tt i J. A. P ·e ar c e, 
na podstawie analizy ruchów najgorętszych gwiazd klas · O i B 
obliczyli, że Słońce jest odległe od środka układu gwiazdo
wego o 30 000 lat światła · i że średnica całego układu wy
nosi około 100 000 lat światła. 

średnica Wielkiej Galaktyki, oblic~ona przez P l a s ket t.a 
i P e ar c e' a, okazała się więc dwa razy mniejszą od tejże 

średnicy, obliczanej na podstawie poprawionych jasności . bez
względnych cefeid. Ta ostatnia metoda oparta jest jednak na 
założeniu, że prz·estrzeń międzygwiazdowa , jest cał~owicie prze
zroczysta, założenie zaś to nie okazało się słusznem. W 1930 r. 
astronom amerykański T rum p l er wykazał, że wpobliżu 
płaszczyzny galaktycznej zalega warstwa międzygwiazdowych 
gazów kosmicznych, powodujących osłabianie światła gwiazd 
o om. 67 na każde 3300 lat światła (.1000 parseków). Obec
ność tej materji w pn;estrzeni międzygwiazdowej sprawi.a, że 
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odległe gwiazdy widzimy osłabione przez absorbcję, a więc 

z tego powodu odległości ich przeceniamy w porównaniu do 
gwiazd, nieosłabionych przez po.chłani.ani'e (względnie .roz
praszanie) światła po drodze. Badania T rum p l •N a zostały 

potwierdzone następnie przez innych astronomów, w szczegól
ności astronom amerykański, S t e b b i n s, stwi,erdził, ż·e wsku
tek przejścia promieni świetlnych przez gazy międzygwiazdowe 
barwy gwiazd w gromadach kulistych ulegają zmianom, które 
dają się mierzyć zapomocą czułych fotometrów foto-elektrycz
nych. Pomiary te dopnowadziły S t e b b i n s a do wniosku, 
że odległość Słońca iod śr.odka Wielkiej Galaktyki tr~eba 

zredukować na 30 000 lat światła, zaś średnicę cał·ego układu 

Drogi Mlecznej zmniejszyć do 100 000 lat światła. 
W ten sposób dwiema m·etodami, zupełnie od siebie ni,e

zależnemi, otrzymano całkowici•e zgodne wyniki, a więc do 
średnicy Wielkiej Galaktyki, obliczanej na 100 000 lat światła, 
możemy się odnosić z dużem zaufani•em. 

3. Zagadnienie obliczan1:1 średnic mgławic pozagalaktycz
nych nie jest obarcwne takieroi trudnościami, jakie napoty
kamy przy ocenianiu rozmiarów naszego układu gwiazdowego. 
Wystarczy bowiem zmierzyć śr·ednicę kątową mgławicy oraz 
znaleźć jej odległość, aby z obu tych danych łatwo obliczyć 
rozmiary mgławicy. Otrzymywane jednak tą drogą średnice 

mgławic wypadały znacznie mniejsz·e od średnicy Wielkiej 
Galaktyki. Zazwyczaj były one rzędu kilku tysięcy lat światła, 
wyjątkowo Wielka Mgławica Andromedy, ·odległa o 800 000 
lat światła, wykazywała średnicę blisl<!o 40 000 lat światła. 

Badania jednak rozmiarów mgławic pozagalaktycznych, 
dokonane ostatnio w dwóch obserwatorjach amerykańskich, 
na Mount Wilson i w Cambridge, doprowadziły do stwier
dzenia średnic znacznie większych u tych zbiorowisk gwiazd. 
W pierwszem z tych obserwatorjów ast110nom H u b b l e odkrył 
w 1932 r. na zdjęciach Wielkiej Mgławi.cy Andromedy 140 
objektów, mających wygląd gwiazd mgławicowych, rozrzu
oonych na peryferjach Wielkiej Mgławicy. Ich symetryczny 
rozkład dokoła mgławicy wykazuje niewątpliwy związ·ek z cen
tralną mgławicą; związek ten w przypadku jednego z objek
tów został nawet potwierd:wny przez · obserwacje prędkości 
radjalnej, która okazała się równą prędkości radjalnej mgła
wicy. 
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Wielka jasność absolutna tych objektów mgławioowych 
wskazuje, że mamy tu do czyni,enia z gromadami kulistemi 
gwiazd, które otaczają mgławicę Andromedy, tak jak układ 
gromad kulij>tych otacza Wielką Galaktykę. System gromad 
kulistych, otaczający mgławicę w Andromedzie, posiada we
dług obliczeń H u b b l e'a średnicę 100 000 lat światła, taką 
samą, jaka wynika dla Wielkiej Galaktyki z badań, wyżej 
opisanych. 

Gromady kuliste zostały odkryte również w sąsiedztwie 
mgławic spiralnych Messier 33 1) w Trójkącie (Fig. 1 ), Messier 

Fig. 1. Najbliższa mgławica spiralna M 33 'w Trójkącit>, odległa o 769 000 
lat światła. 

1) Katalog mgławic Messiera z 1784 r. 
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81 i 101 w Wielkiej Niedźwiedzicy i przypuszczalnie wpo
bliżu jednej z najbliższych mgławic nieregularnych, N. O. C.2) 
6822 w Strzelcu. 

4. Niewątpliwie, do tej samej odległości, w której znaj
dujemy gromady kuliste, muszą dochodzić również pojedyń
cze gwiazdy, nie tworzą one jednak obrazu mgławicy z tego 
względu, że są zbyt rzadko :rozrzucone w przestrzeni. O tern, 
że przestrzenne rozmieszczenie gwiazd w mgławicy wykazuje 
coraz mniejsze zagęszczenie, gdy oddalamy się od mgławicy, 
przekonywa nas brak wyraźnej granicy między mgławicą i tłem 
nieba. Dlatego też średnice mgławic, oparte tylko na wy
glądzie tych objekłów na zdjęciach fotograficznych, nie mogą 
być dokładne. 

O wiele dokładniejsze wyniki otrzymać możemy na dro
dze fotometrycznej. Badania takie zostały uskutecznione przez 
S h a p l e y'a w Harvardzkiero Obserwatorjum w Ameryce 
w ten sposób, że zdjęcia f,otograficzne mgławicy w Androme
dzie były mierzone rejestrującym mikrofotometrem Molla 
wzdłuż rozmaitych średnic. Otrzymany w ten sposób wykres 
pozwala oszacować znacznie dokladniej średnicę mgławicy, 

niż pomiary jej optycznego kształtu na zdjęciu, mikrofotometr 
bowiem może zarejestrować zaczernienie na kliszy znacznie 
dalej poza granicą, dostępną dh oka. Uważamy, że mgławica 
zaczyna się na kliszy fotograficznej w tern miejscu, w któ
rem zaczernienie ogólne zaczyna wzrastać w stosunku 1 do 
jednostajnego zaczernienia otoczenia mgławicy. Z załączonego 
wykresu (fig. 3), odnoszącego się do osi wielkiej mgławicy, 
widzimy, że ta oś posiada rozmiary 270' czyli 40.5. Analo
giczne pomiary, uskutecznione dla małej osi, dały na średnicę 
jej wartość 4°. Te średnice kątowe odpowiadają średnicom 

linjowym przeszło 60 000 lat światła. Ponieważ mgławica, 

widoczna na zdjęciach, posiada kształt elipsy z osiami wy
noszącemi 2°.7 i oo.7, więc obszar całej mgławicy po włącze
niu słabych peryferji według pomiarów fotometrycznych S h a
p l t y'a powiększył się 10 razy, jak to widać na załączonej 
fotografji · (Fig. 2}, na której obszar nieba, objęty całą mgła
wicą Andromedy, opasano jasną owalną linją. Olbrzymia ta 
galaktyka pokrywa na niebie 14 stopni kwadratowych, czyli 

2) New Generał Catalogue Dreyera z 1887 r. 
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rzuoona na tło czwowboku, utworzonego przez gwiazdy o:, 
~. y i a ·Wielkiej Niedźwiedzicy, zajęłaby około l j3 tego obsza
ru nieba. 

Obi·e mgławice, towarzysząoe Wielkiej Mgławicy Andro
medy, znalazły się w ten sposób wewnątrz obsza.ru, zajmo
wanego przez tę mgławicę na niebie, najprawdopodobniej 
przytern wewnątrz obszaru przestrzennego, zajętego przez nią. 
Analogję do tego znajdujemy w naszym układzi·e Drogi Mlecz-

Fig. 2. Wielka mgławica w Andromedzie, odległa o 805 000 lat światła. Bia
ła owalna linja zakreśla obszar zajęty przez mgławicę według pomiarów 

fotometrycznych. 
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nej, jak bowiem wykazują najnowsze badania S h a p l e y'a 
i jego współpracowników w Obserwatorjum Hanardzkicm, 
oba Obłoki Magellana - te dwi,e najbliższe galaktyki -
objęte już zostały kresami nasz,ego układu gwiazdowego, bar
dzo skąpo "zaludnio.nemi" przez gwiazdy. O tych kresach 
naszego układu gwiazdowego dowiadujemy się z obecności 
tam gwiazd zmiennych cefeid krótkookresowych, posiadają

cych okres zmienności zbliżony do połowy doby. Bezwzględna 
jasność tych gwiazd, odniesiona do odległości 10 parseków 
(33 lat światła) wynosi om' przez porównanie więc pozornej 
zaobserwowanej jasności tych gwiazd z jasnością absoh1tną 

bardzJO łatWio obliczamy ich odległość. 
Gdy zostanie zbudowany ostatecznie w Ameryce wielki 

reflektor ze zwierciadł<em o · średnicy 5 metrów, wówczas 
przypuszczalnie będziemy mogli przeteń obserwować gwiazdy 
22m, wskutek czego zewnętrzne części mgławicy w Andro
medzie będą mogły być zapewne rozszczepione na pojedyńcze 
gwiazdy. Jeżeli wśród tych gwiazd znajdą się krótkookresowe 
cefeidy, wówczas ustaienie odległości i rozmiarów mgławicy 
da się uskutecznić dokładniej, niż to teraz możemy wykonać. 

Jest rzeczą dekawą, że kształt powiększonej znacznie 
przez badania S ha p l e y'a mgławicy w Andromedzie bynaj
mniej nie jest tak spłaszczony, jak część centralna, widoczna 
na zdjęciach fotograficznych. To samo stwierdwno w układzie 
Drogi Mlecznej, w którym krótkook,r,esowc cefeidy, leżące, 

zdaje się, już na kresach tego układu, ni1e tworzą bynajmniej 
tak bardzo spłaszczone~o układu, jak centralny dysk Wielk~ej 
Galaktyki. Widzimy stąd, że w obu rozpatrywanych układach 
najsilniejszemu spłaszczeniu uległy części centralne, natomiast 

OŚ WIELKA 
-- ------ ------ -·--- 270.- --------- --

Fig. 3. Wykres fotometryczny, otrzymany zapomocą mikrofotometru Molla 
cłla wielkiej osi mgławicy w Andromedzie. Z wykresu odczytujemy, Że oś 

wielka tej mgławicy wynosi 270'. 
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peryferj·e takiego dużego spłaszczenia nie wykazały. Niewąt
pliwie, jest to związane z ruchem obrotowym obu galaktyk. 

Prócz Wielkiej Mgławky Andwmedy, w obserwato.rjum 
Harvardzkiero zmierzono opisaną wy:hej metodą fotometryczną 
66 dalszych galaktyk. Wszędzie znaleziono średnice fotome
tryczne znacznie większe, niż dotychczas podawano, a mia
nowicie średnice galaktyk sferoidalnych wypadły 5·5 razy 
większe, zaś średnice mgławic spiralnych - 2·3 razy więk
sze. Porlobnie badania foto-elektryczne, wykonane przez 
S t e b b i n s a, wykazują zgodnie z badaniami S h a p l e y'a 
znacznie większe średnice mgławic pozagalaktycznych w po
równaniu z dotychczas przyjmowanemi. 

5. Najdonioślejszym wynikiem opisanych badań jest 
stwierdzeni·e faktu, że nasz układ Drogi Mlecznej znalazł we 
wszechświeci·e zupełnie podobne galaktyki zarówno pod wzglę
dem kształtu, jak i roZJmiarów. Zatarła się w ten sposób wy
stępująca pazmnie różnica między Drogą Mleczną i zewnętrz

neroi galaktykami i nadal, prawdopodobnie, zaci·erać się 

będzie. 

Obraz, ilustrujący stanowisko Drogi Mlecznej wśród ga
laktyk wszechświata, byłby jednak nirekompletny, gdybyśmy 
hic nie powiedzi!eli o rozkładzire przestrzennym tych zbio.rowisk 
gwiazdowych. Badania tego nodzaju, wylmnywane głównie 

w Obserwatorjuro Astronomicznem Harvardzkłego Uniwersy
tetu w Cambridge, przynio'>ły już w ciągu ostatnich lat wiele 
doniosłych zdoby.czy. Prace te rozpadają się na dwi•e grupy 
zależnie od jasności obserwowanych mgławic; pi•erwsza grupa 
obejmuje badania mgławic jaśniejszych od 13m (fotograficz
nie), druga zaś - słabszych aż do 18m. Przegląd mgławic 

pierwszej grupy moż·e być uważany za kompletny; naliczono 
ich na calem niebi•e 1249, stwierdzając przytem, że rozkład 

ich nie jest na obu półkulach ·w stosunku do płaszczyzny 

Drogi Mlecznej jednakowy (fig. 4). Najobficiej mgławice 

występują na północnej półkuli galaktycznej, przytem, jak 
widać z wykresu, nozkład ich na niebie jest bardZJo ni•e
regularny. Mgławice spiralne są tu trzy razy liczniejsze od 
wszystkich innych typów. 

Być może, niej·ednostajny rozkład stosunkowo jasnych 
a więc i bliskich mgławic wynika stąd, że układ Drogi Mlecz
nej wchodzi w skład jednej z grup, w jakie potrafią się gro-
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madzić galaktyki. Znamy już kilkadziesiąt takich "gniazd ga
laktycznych", z których każde składa się z wielu galaktyk. 
Najświetniejsze gniazdo zostało wykryte w gwiazdozbiorze 
Warkaem Bereniki (Coma) przez zmarłego przed kilku laty 
astronoma niemiecki·ego, W o l f a. Gniazdo to, według ostat
nich badań S h a p l e y'a, odległ·e jest od nas o 55 miljonów 
lat światła, posiada średnicę o~oło 2 miljonów lat światła 
i zawiera około 500 galaktyk z jasnością od 14-ej do 19-ej 
wielkości fotograficznej. 

Mgławice z tego gniazda zaliczamy już do drugiej grupy 
mgławic z jasnością mniejszą od 13•. Obecnie wykonywany 
jest jednorodny przegląd fotometryczny mgławic od 13-ej do 
15-tej wielkości w dwóch filjach Obserwatorjuro Harvardzkiego 
w Oak Ridge niedaleko Cambridge w Ameryce i w Bloemfon
tein w Afryce Południowej. Gdy praca ta zostanie zakończona, 
otrzymamy bogaty materjał do utworzenia teorji budowy we
wnętrznej metagalaktyki 3). Natomiast badania mgławic do 
18-ej wielkości fotograficznej sięgają już do zewnętrznej me
tagalaktyki. Prace nad przeglądem tych mgławic wykonywane 
są w obydwu wspomnianych filjach Obserwarorjum Harvardz
kiego i do r. 1935 pokryto około 1 l 3 obszaru całego nieba 
2ldjęciami, na których naliczono 125 000 mgławic pozagalak
tycznych, jaśniejszych od 18m. Dotychczas zebrany materjał 

Fig. 4. Rozkład mgławic pozagalaktycznych jaśniejszych od 13m na niebie. 
Linja krzywa oznacza równik galaktyczny. 

3) Nazwą metagalalztyki obejmujemy zbiór wszystkich mgławic poza
galaktycznych, dostępnych do obserwacyj . 



URAN JA 11 

zdaje się wskazywać, że te słabe mgławice są rozmieszczone 
jednostajnie na niebie, inaczej więc, niż mgławice, jaśniejsze 

od 13m. 

· Podobnie, jak w Obserwatorjuro ' Harvardzkiem, ·wyko: 
nywane są również prace obserwacyjne słabych mgławic poza• 
galaktycznych w Obserwatorjuro .na Mount Wilson. Wyniki 
badań w obu tych obserwatorjach są naogół zgodne. Bada
nia nad strukturą metagalaktyki znajdują się dopiero w po
czątkowem stadjum rozwoju, należy się więc w ciągu naj
bliższych lat spodziewać wielu nowych, interesujących zdo
byczy, szczególnie wtedy, gdy ku tym odległym światom zo
stanie . skierowany budujący się obecnie w Ameryce potężny 

reflektor S-metrowy. 

Dr. JAN GADOMSKI (Warszawa) . 

Jasne meteory nad Polską 

. W r. 1935 pojawiło się nad Polską kilka niezwykle oka~ 
załych meteorów, z których j•eden wstał nawet odszukany. 
Zjawiska te opiszemy pokrótce w porządku chronologicznym. 

1. Wyjąt!<Jowej jasności meteor przebiegł ponad Polską dn. 
13 ·marca 1935 r. o godz. Omin. 53 czasu środ.-eump. w ,kie
runku od zachodu na wschód i, po szeregu ·eksplozyj, opadł 
na obszarze kilku gmin wiejskich na południe od Łowicza. 
O drodze meteoru w przeskzeni niewiele dotychczas wiadomo, 
gdyż zjawisko odbyło się podczas pochmurnej nocy. Dzięki 
wskazówkom członka P. T. P. A., dra St. Wilczyńskiego, dy
rektora seminarjwm nauczycidski·ego w · Łowiczu, udało się 

ekspedycji Obserwatorjuro Astron. U. J. P. w Warszawi·e 
dotrzeć pierwszej do mi·ejsca spadku i ·odszukać kilka okaza
łych odłamków meteoru. Później teren ten był pilnie przeszu
kiwany przez wyprawy Obserwatorjuro Krakowskiego oraz 
szeregu instytucyj nau!<Jowych (główni-e prz·ez geologów i pe
trografów). 

W rezultacie w różnych zbiorach spoczęło w . sumie (o b. 
Wszechświat, r. 1935, nr 5, "0 meteorze łowickim", S. Z. Ró
życki i M. K10byłecki) ponad 60 okazów o łącznej wadze po
nad 60 kg. Odłamki meteoru zostały .rozsiane na przestrze
ni o!<Joło 9 km2 na. polach wsi: Krępa, Rzeczyca i W rzeczko. 
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Ogólny ciężar meteoru oceniany jest na 110 kg. Niektórzy mie
szkańcy wymienionych miejscowości zaobserwowali bezpośred
nio to imponującej okazałości zjawislw. Widzieli oni ogromną 

jasność na niebie, oraz słyszeli poszczególne eksplozje (pocho
dzące stąd detonacj·e były zaobserwowane w promieniu 70 km) 
lub nawet świst przelatujących w pobliżu odłamków. Byli 
i tacy, którzy zbierali odłamki na podwórzu swego obejścia 

lub w oziminie, której listki ul·egły zwęgleniu pod wpływem 
z.etknięcia z gorącą powierzchnią meteoru. 

Odłamki zostały rozsiane wdłuż pasa o długości 91 / 2 km 
o szerókości zwężającej się w ki·erunku od zachodu na wschód 
od 1.7 do 0.8 km. Na terenie spadku w tyrnsamym kierunku 
:zmniejszały się rollmiary oraz ciężary znalezionych odłamków, 
począwszy od brył 10-do kilogramowych, skończywszy na 
okruchach kilkunastog.ramowych. 

Pod względem budowy chemicznej meteor łowicki zbliża 
się najbardziej do mesosyderytów. Zawiera skalenie, krze
miany oraz żelaw kosmiczne. Ciężar właściwy poszc11ególnych 
odłamków waha się w granicach od 4.2 do 7 g.r jcm3 w zależ-

Fig. S. Odłamki meteoru łowickiego, znajdujące sic: w Obserwatorjuro Astro
nomicznem U. J. P. w Warszawie. 
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ności od zawartości żelaza. Większość odłamków wykazuje 
ślady stopienia na powierzchni. 

2. Bardz,Q jasny i osobliwy meteor pojawił się dn. 12 
września 1935 r. o godz. 21 min. 52, tym razem przy zupełnie 
pogodnem njebie. Był widziany w całej Polsce oraz także 

na Sląsku niemieckim, w Gdańsku oraz u br:łegów wyspy 
Bornholm (przez załogę jednego z jachtów polskich). Obser
wowało go kilku astronomów polskich: w Warszawie niemal 
całą dnogę meteoru dostrzegalną w ciągu kilkunastu sekund 
zarejestrował asystent Obserwat. A. U. J. P., M. Bielicki; nie
zależnie od niego dostrzegł końoowe fazy zjawiska prof. M. 
Kamieński, inż. S. Lipiński oraz autor niniejszego artykułu. 

W Mądralinie pod iWarszawą obserwował bieg meteot•u 
w ciągu 10- 12 sek. prof. F. Kępiński. W Poznaniu obser
wował zjawisko w ciągu 25 sek. prof. J. Witkowski. Według 
~omunikatu Obserwatorjum Krakowskiego w pra5ie oodziennej 
przebieg meteoru, trwający 47 sek., odnotował również obser
wator na Lubomirze w Beskidach. W jednej mi,ejsoowości 

w pobliżu Dukli śledwno spadający meteor przez 53 sek. 
Według oceny p. Bielick!ie151o meteor osiągnął jasność od 
- 4m do -5m. 

Na podstawie stu kilkudziesięciu listów, narleszłych z całej 
Polski do Obserwatorjuro U. J. P. w Warszawie oraz wspom
nianych powyżej obserwacyj warszaW-skich, poznańskiej oraz 
z Gdańska dr:ogę tego meteoru opraoowuje p. Bielicki. Stwier
dzir on, iż meteor pojawił się na południe od Polski, biegł 
dość dokładnie w kierunku północnym ponad środkową po
łacią naszego kraju, minął Wa.rszawę od zachodu, wpadł 

ponad Prusy Wschodnie, gdzie skręcił silni·e ku wschodowi, 
przeszedł nad WHeńszczyzną i zniknął nad terytorjuro sowiec
kiem. Za osobliwość należy uważać długotrwałość zjawiska 
oraz zmianę kierunku drogi w atmosferze, spowodowaną 

prawdopodobnie przez ruch obrotowy meteoru, i jego nie
regularny kształt. Meteor posiadał wy,raźny warkocz barwy 
czerwonawej z licznemi odpryskami. 

3. Niezwykle jasny meteor został ząobserwowany w Ob
serwatorjum U. J. P . również przez p. M. Bielickiego dn. 9 
listopada 1935 r. o godz. 17 min. 28 przy pogodnem niebi·e 
i blasku Księżyca w fazie bliskiej pełni. Jasność jego obser
watorocenił na - 7mdo -- 8m. ZjawislwtrwałoJo·ótko, bo zaled-
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wie parę sekund. Było widziane w całej Polsce. Na podsta
wie własnej obserwacji oraz licznych meldunków, narleszłych 
do obserwatorjuro z różnych okolic kraju, p. Bielicki obliczył 

również drogę i tego meteoru zarówno w atmosferze ziemskiej 
jak . i w przestrzeni. Z rachunków wynika, że meteor jako 
ciało ciemne przebył prawdopodobnie długą drogę w strato
sferze, najpierw ponad biegunem północnym, potem nad Skan
dynawją, by wreszcie, wskutek tarcia, zapalić się na wyso
kości 100 km na linji pionu ponad wsią Wilga, na zachód 
od Garwolina w Lubelskiem i zagasnąć na wysokości 33 km 
na linji pionowej ponad Kozienicami w Kieleckiem. Na. opi
sanym odcinku biegł on po torze krzywolinjowym, niezbyt 
wiele odchylonym od kierunku zenitalnego, ze średnią szyb
kością 40 km/sek. Rzeczywista jasność meteoru wynosiła 

o~oło 20 miljonów świec, a więc 1 O razy więcej, aniżeli la
tarni Żeromskiego na Rozewiu, którą zalicza się do najjaśniej
szych w Europie. Należał on do roju Leonid. Rój ten stano
wią szczątki komety pojedyńczej Tempel'a z r. 186b l, okrą

żającej Słońce w okresie 33.3 lat. Leonidy wystąpiły ostatni 
raz obficie 14-go listopada 1901 roku. W listopadzie 1935 r. 
liczniejsze szczątki komety powinny były przebiegać w pobliżu 
Ziemi. 

Nie był to zresztą jedyny meteor roju Leonid zaobserwo
wany tego dnia. W kilka bowiem godzin potem, o godz. 22 
min. 17 sek. 25 (moment odnotowany przez dra F. Przyp
kowskiego w Jędrzejowie), sze.reg osób w różnych miejscowo
ściach Polski dostrzegło inny, równie jasny meteor, w któ
rym p. Bielicki rozpoznał również Leonidę. Nazajutrz o świ
cie pojawił się nad horyzontem Warszawy jeszcze jeden bar
dzo jasny meteor, przynależny do tego roju. 

Kronika naukowa 
G ęs to lć gw i a z d w p rzes t rze n i 

W ostatnich dniach ukazała si~; praca astronoma holenderskiego 
van Rh i j n'a (Oroningen), w której autor pneprowadza dyskusję nad 
znalezionym w 1932 r. przez J o y'a współczynnikiem absorbcji kosmicznej. 
J o y na wartość tego współczynnika otrzymał + om .85 co znaczy,, że 

gwiazda, odległa od nas o 1000 parseków (3260 lat świata) wydaje się 
nam słabszą o O m.85, niż jest w rzeczywistości, wskutek absorbcji jej 
światła w przestrzeni ..międzygwiazdowej. V a n Rh i j n dochodzi do 
wniosku, że wartość tę należy nieco powiększyć. J o y n. p. oparł się 
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w badaniach swoich na gwiazdach zmienńych typu 8 Cephei. Okazuje 
\iię, że, jak dotychczas, odkrywcy nowych gwiazd zmiennych njmowali 
się głównie okolicami bogatemi w gwiazdy, a więc zasadniczó takiemi, 
w których światło przechodzi przez przestrzeń bardziej przezroczystą. 

niż w 'innych okolicach nieba . Dzięki temu współczynnik absorbcji, 
otrzymany z cefeid, jest zbyt mały. Podobne wyniki otrzymal autor 
z innych rozważań. W rezultacie na współczynnik absorbcji dla foto
graficznych jasności gwiazd otrzymał + 1m .1 dla wizualnych - + o m .55 
na 1000 parseków. Na podstawie tak przyjętego współczynnika ao~orbcji 
oraz zliczeń gwiazd różnych jasności w różnych okolicach nieba (cto2 
konanych zresztą w znacznej mierze już dawniej w Luncizie i gdzie~ 

indziej) autor oblicza gęstość gwiazd w przestrzeni, dochodzi przytern
do wniosku, że aż do odległości 900 parseków od Słońca, gęstość 
ta maleje. W odległościach 900- 2000 parseków pozostaje stałą. W kie
runku ku środkowi Drogi Mlecznej wzrasta stale i szybko. Wynik · ten 
przemawia na korzyść przypuszczenia, że istnieje lokalny układ gwiazdowy 
o średnicy około 1800 parseków; oraz że Słońce leży gdzieś niedaleko 
środka tego układu. Il-ość gwiazd na jednostkę objętości n1 peryferjach 
tego układu wynosiłaby zaledwie 60°/r tej ilości, jaka występuje w · środku 
układu, w najbliższem sąsiedztwie Słońca. Istnienie stosunkowo silnej 
absorbcji kosmicznej powoduje, jak wiadomo, przecenianie rozmiarów 
Drogi Mlecznej' (a ternsamem i układu lokalnego, dla którego n. p. 
S e ar e s przyjmował w 1928 r. średnicę około 6000 parseków) . Wynik 
van Rh i j n'a wskazuje na to, że rozmiary Dr-ogi Mlecznej należy 

jeszcze bardziej zmniejszyć, niż to przypuszczano na podstawie wartvści 

współczynnika aboorbcji k-osmicznej, podanej przez J o y'a, s c h a l e n' a, 
Miss S l o c u m i in. J. M. 

Najmniejsza znana gwiazda. O. P. Kuiper (Ameryka) 
znalazł, że gwiazda A. C. + 70o 8247 (13. m s), należąca do kategorji bia
łych karłów, posiada średnicę dwa razy mnicjsZ<l od średnicy •Ziemi 
i gęstość 36 000 000 razy większą od gęstości wody. Bliższe szczegó-ły 
tego interesującego odkrycia będą opublikowane w jednym z najbliż

szych numerów Uranji. E. R· 

N o w e g w i a z d y z m i e n n e. W obserwatorjum niemicekiem na 
górze Sonneberg (Turyngja), założonem w 1925 r. i kierowanem przez 
C. H o f f m e i ster a, odkryto na drodze fotograficznej do końca 1935 r. 
2850 nowych gwiazd zmiennych. · J. M-

Katalog gwiazd zmiennych, wydany na r. 1936 przez 
Obserwatorjum Astronomiczne w Babelsbergu (koł-o Berlina), zawiera 
dane dla 6776 gwiazd, których zmienność została definitywnie stwier
dzona. W porównaniu z katalogiem z ubiegłego t:oku mamy tu przyrost 
555 gwiazd. ' E. R· 

N o wy kat a l o g p ar a l ak s g w i a z d o w y c h, wydany w 1935 r. 
przez S c h Ie s i n g er a (Ameryka) zawiera 7534 paralaks trygono
metryczny!Cł~ i spektroskopowych' i przeszło 2400 paralaks dynamicznych. 

E. R. 
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Przegląd wydawnictw 

Kalendarz Ilustrowanego l(uryern Codziennego /Ul rok 1936. 

Część astronomiczna (str. 3- 16) została opracowana bardzo 
starannie przez dr. J. G adomski c go, adjunkta Obserwatorjum Astro
nomicznego U. J. P. w Warszawie . Po wiadomościach chronologicznych 
znajdujemy tu reguły, których znajomość jest konieczna przy korzystaniu 
z zegarów słonecznych. Następnie obszernie zostały omówione zaćmienia 
z podaniem przebiegu zacm1enia Słońca 19 czerwca w osmJU 
miejscowościach Polski. Dane te zostały uzupełnione wykazem zaćmień 

częściowych słonecznych, widocznych w Polsce od 659 r. do 1800 r. 
Szkoda tylko, że nie włączono do tego wykazu zaćmień XIX i XX wieku. 

Widzialność planet w roku 1936 potraktowana została obszernie 
i ciekawie. Wykresy dają możność znalezienia szybko momentów wscho
dów i zachodów pięciu: głównych planet. Użyteczne wiadomości czytelnik 
znajdzie w artykule p. t. Długość dnia i nocy w Polsce. Nale.i:y tu 
tylko zauważyć, że w tabelce, zawierającej różnice czasu miejscoweg·o 
i urzędowego dla 30 miejsoowości w Polsce, wkradł się błąd dla 
Wielunia, którego długość geograficzna niewiele się różni od długości 
np. Cieszyna. 

Wiadomości, zatytułowane Budowa Kosmosu wprowadzają czytelnika 
w najnowsze zdobycze astronomji gwia·zd i mgławic. Ogrom wszechświata 
został tu umiejętnie przedstawiony wyborem pewnych danych liczbowych, 
należy jednak dodać, że nie zostały tu uwzględnione pewne najnowsze 
badania. Rozmiary układu Drogi Mlecznej liczymy już nie na 200 000 
lat światła, ale na połowę tej liczby. Trudno również mówić o jednym 
okresie obrotu całej . Drogi Mlecznej, skoro okres ten jest dla każdej 
odległości od środka układu gwiazdowego inny. Wreszcie określenie w wy. 
kazie "prędkości kosmiczne" (str. 16) orbity Słońca względem środka' 

Drogi Mlecznej jako eliptyczne; nie wydaje się właściwe, kształtu bowiem 
tej orbity nie znamy. Liczba, podająca gęstość materji w kosmosie, zawiera 
błąd drukarski, powinno być 1·5 x 10 · st grjcm3. Najnowsze badania 
liczą się z gęstością wszechświata około 100 razy większą. 

Wiadomości, dotyczące zakresu długości fal promieniowania, naJeża. 

łoby w paru miejscach skorygować, przedewszystkiem dla fal najdłuższych, 
które powinny nosić nazwę fal elektrycznych, nazwa bowiem fale eleldro
magnelyczne odnosi się do fal o każdej długości. Promienie kosmiczne 
uważane są obecnie za promieniowanie korpuskularne a nie falowe, 
energja ich przytem jest znacznie większa od wynikającej z cyfr, podanych 
w wykazie. W · tabelce mikrokosmos w drugim wierszu należałoby po 
wyrazach iqdro atomowe dodać wodoru. W trzecim zaś wierszu, doty
czącym atomu, wyraz '.proton winien być zastąpiony wyrazem iqdro, 
proton bowiem jest jądrem atomu jednego tylko pierwiastka - miano
wicie wodoru. 

Usterki, o których wspomniałem, nie pomniejszają jednak wartości 

tego bogatego zbioru wiadomości astronomicznych, jakie czytelnik na 
kilkunastu stronicach KalendarZl J. K. C. znajduje. E. R. 
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Kalendarz Astronomiczny na lutyt marzec i kwiecień 1936 r. 
Podajemy odnoszący się do najbliższych miesięcy kalendarz astro

nomiczny, który będzie kontynuowany w następnych numerach ".Uranji" . 
Tablice, odnoszące się do Sło!lca, zawierają w odstępach pięciodniowych 
równanie -czasu, potrzebne dla posiadaczy zegarów sł-onecznych, oraz 
'wschody i zachody Sło!lca dla Warszawy. Dla innych miejscowości 
w Polsce można te wschody i zachody obliczyć, posługując się współ

czynnikiem c, podanym w tablicy. Chcąc ·otrzymać wschód (zachód) 
Sło!lca dla jakiejkolwiek miejscowości trzeba od szerokóści geograficznej 
Warszawy (<pw) odjąć szerok•ość geograficzną tej miejscowości (q;m) 
i, pamiętając o znaku, różnicę tę, wyrażoną w stopniach z dokładnością 

do oo.1, pomnożyć przez wspólczynnik c z tablicy i następnie z odpo
wiednim znakiem dodać do czasów, podanych w tablicy. Znak górny 
odnosi się do wschodu, dolny do zachodu. Oczywiście należy również 

dodać (na zachód od Warszawy) lub odjąt:' (na ws·chód od Warszawy) 
wyrażoną w minutach czasu różnicę w długości geograficznej danej 
miejs·oowości i Warszawy. Współrzędne geograficzne można odczyt:lć 

z dobrej mapy geograficznej. Tablice wschodów i zachodów Księżyca 

zawierają również współczynniki c, służące do obli·czania wschodów 
i zachodów Księżyca w sposób analogiczny, jak to •objaśniono dla Słońca. 

Przykła d. Obliczyć wschód i zachód Sło!lca oraz Księżyca we 
Lwowie 20 lutego 1936 r. c dla wschodu Słot1ca wynosi - 2. m 2, 
dla zachodu + 2.m 2; dla wschodu Księżyca c = - 4. m 7, dla jego za
chodu c = +4. m 5. Lwów leży o 12m na wschód od Warszawy w dłu
gości geografi·cznej o 20.4 na południe w szerokości geograficznej 
('f'w- 'f'm = + 2°'4). 

Słońce. Ksi~życ. 
hm hm hm hm 

Wschód (zachód) w Warszawie 6 44 16 57 5 20 14 3 
c (<pw- 'f'm) - 5 + 5 -11 +11 

Różnica długości geograficznej -12 -12 -12 -12 
Wschód (zachód) we Lwowie 6 27 16 50 4 57 14 2 

Momenty wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet zostały 
oblic:wne przez pp. mgr. M. Bielickieg;o, dr. ]. Gadomskiego i dr. L 
Orkisza z Obserwatorjum Astmnomiczneg.o U. J. P. w Warszawie. 

Tablice dotyczące planet nie wymagają bliższych objaśnień. Współ

rzędne ułatwią odszukanie planet na niebie. 
Za temi tablicami umieszc.wno przepowiednie zakryć przez Księżyc 

gwiazd, jaśniejszych od 4. m 5 dla pięciu uniwersyteckich miast w Polsce. 
Dane zaczerpnięto z Rocznika Astronomicznego Obserwatorjuro Kra
kowskiego. Przy ko!lcu tablic umieszczono przypadające na godziny ilocne 
minima gwiazdy zmiennej Algola. 

Widzialności nieba gwiaździstegu z braku miejsca nie podano. 
Widzialność tę wskaże czytelnikuwi ruchoma mapa nieba. Możemy pny 
tej sposobności polecić ruchomą mapę nieba, wykonaną staraniem Oddziału 
Poznat1skiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji (Poznał1, 

Słoneczna 36, Obserwatorjuro Astronomi·czne). Koszt tej mapki nienakle
jonej wynosi 30 gr. dla członków P. T. P. A., zaś 50 gr. dla osób, nie 
należących do P. T. P. A. 
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K się t 7 c. 
Luty 1936 Marzec 1936 Kwiecień 1936 

l l~ l l ~ l \ . 1•C l~ l l ~ l ,. ,.c l ~ l l ~ l ~ ·~ bł ].-., 
.. ·- ~ U..-ł c ~~ c ~ ~~ l~ c ]~ c ~ ~~ ~~ c ~;;-- c Q N__. • 

Q ~ 

b m m b m m b m 
m l b m m l j b m m b m m 

l sb 1024 +6·0 231 - 6•0 l od 10 2 +6·8 2 37 - 6·8 l Śr j12 32 +3·2 3 o -3·5 
2 od 11 9 +6·8 344 - 6•7 2 pn 11 5 +6·2 3 28 - 6·2 2 c z 13 42 +2·0 319 - 2·3 
3 pn 12 6 +6·8 4 44 - 6'8 3 wt 1216 + 5·2 4 5 - 5·5 3 pt 14 52 +1'0 335 - 1·3 
4 wt 1313 +6·0 529 - 6'2 4 śr 1329 +4•0 434 - 4·2 4sb 16 o - 02 3 50 -0·3 
5 Śr 14 25 +s·o 6 3 - 5•2 5 cz 1441 +2·8 455 - 3·2 5 nd 17 7 - 1·2 4 4 -tO·S 

6 cz 15 40 +3·7 630 - 3·8 6 pt 15 51 + 1·7 513 - 2·5 6 pn 1815 - 2'2 419 +1·5 
7 pt 16 52 +2·5 650 - 2•8 7 sb 17 1 + 0·7 s 28 - 1·0 7wt 1925 - 3·3 4 34 +2·5 
8 sb 18 3 +1·3 7 6 - 1•7 8 nd 18 9 - O· S 5 42 - 0·2 8 Śr 2033 -4·5 4 53 +3·7 
9 nd 1913 +o·2 7 20 - 0•7 9 p n 1917 -t·s s 56 +O· B 9 cz 21 41 - 5·5 515 +4·7 

10 p n 2021 -o-s 734 +o·3 10 w t 2025 - 2"7 611 + t ·8 lO p t 2247 - 6·3 544 +5·7 

11 w t 2129 - 2·0 7 48 +1·2 11 śr 2135 - 3·8 626 +3·0 11 sb 23 45 - 6·7 6 22 +6·5 
12 Śr <2 37 - 3·0 8 2 +2·3 12 c z 22 44 -4·8 6 46 +4•0 12 od - - 710 + 6·7 
13 c z 23 48 - 3·5 819 +3·3 13 p t 23 51 - 5-4 710 +5·2 13 po o 34 --6·5 810 +6·3 
14 p t - - 8 39 +4•5 14 sb - - 740 +6·2 14 w t 113 - 5·7 920 +5·3 
15 sb 057 - 53 9 6 +5-5 15 n d 056 - 6·7 8 21 + 6·7 15 śr 144 - 4·5 10 :l7 +4•0 

16 1nd 2 s l-6·3 940 +6·5 16 lpo / t 521-6·7 915 +6•8 16 c z 2 91-3·2 11581+2·7 
17 pn 3 8 - 7·0 1027 +7·0 17 wt 2 38 - 6·2 10 20 +6·2 17 p t 230 -2·0 13 22 +t·S 
18 wt 4 3 - 7•2 1127 +6•7 18 śr 315 - 5·2 1136 +4•8 18 sb 250 - o·s 1447 +0"2 
19 śr 446 - 6·8 1240 +S·~ 19 c z 345 - 3·8 12 58 +3·7 19 od 3 9 +o· s 1615 - 1·2 
20 c z 520 - 4·7 14 3 +4•5 20 p t 4 9 - 2·7 14 23 +2"2 20 p n 328 +1·8 17 44 - 2·7 

21 p t 547 - 3·3 l S 30 +3·0 21 sb 429 -1·3 15 51 +0·8 21 w t 3 51 + 3·2 19 55 -4·0 
22 sb 6 9 - 2"() 16 58 +1·5 22 od 449 - 0.2 17 20 - 0·7 22 Śr 419 +4·3 2043 - s·s 
23 n d 6 28 - 0·7 1827 +0•2 23 p n 5 7 +1·2 1850 -2"() 23 c z 4 56 +5•7 22 3 - 6•5 
24 po 647 +0·7 19 56 - 1·3 24 w t 5 28 +2·5 2021 - 3·3 24 p t 543 +6·5 23 9 - 6·7 
25 w t 7 5 +1·8 2125 - 2·7 25 Śr 5 52 +3•7 2150 - 4'8 25 sb 643 +6·5 2359 - 6'5 

26 śr 7 27 +3•2 2253 - 4·2 26 c z 6 23 +s·o 2313 - 5·5 26 od 7 52 + 5·5 - -
27 c z 7 53 +4·5 - - 27 p t 7 3 +6·2 - - 27 p n 9 7 + 4·7 035 - 4"8 
28 p t 825 + 5•7 o 17 - s·5 28 sb 7 56 +6·7 026 - 6•7 28 wt 1020 +3•7 1 3 -3'7 
29 sb 9 8 +6·5 134 - 6·5 29 n d 857 + 6·3 123 - 6·5 29 Śr 1132 +2·3 124 -2'7 

30 p n 10 7 +5·5 2 5 - 5•7 30 c z 1242 +1·3 141 - 1"7 

31 w t 1120 +4•3 236 - 4•5 
l 

1) W Warszawie, czas środkowo· europejski. 

Fazy Księżyca (czas śr.-europejski}. 

d b m d b m d b m 
Pełnia Luty 7 L! 19 Marzec 8 6 14 Kwiecień 6 23 46 
Ostatnia kwadra 

" 
15 16 45 16 9 35 

" 
14 22 21 

Nów . 22 19 42 23 5 14 21 13 32 
Pierwsza kwadra 

" 
29 10 23 29 22 22 28 12 16 
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S t oń c e. 
Luty 1936 Marzec 1936 Kwiecień 1936 

~ l "~::~:: ( ló>' \ 1 ó>' l c l ~ l "~::~~: j ló>'l 1 ó>' l c l ~ \ "~ó:~:: [' ló>' \ 1 ó>' l 
Cl su l) ~ ,:s Cl su J) ~ ,:s Cl su l) ~ ,:s c 
--~---7~~~~~~~~~~~~~--~-~~ 

m slh m h m i m m s h m h m ! m m 1
1

h mi h m m 
lj 31 +13 23 7 21 16 18 :p·7 lli l + 12 36 16 23 17 15 i=l"4 IV S + 2 55 5 21816 ±1"4 
II 5 +14 2 1 13 16 28 3·3 6 +1132 612 n 24 1·o 10 + 1 29 4 50 18 24 1"8 

[10 +14217 41638 3•0 11 +10176 01733 0"6 15 + 0114401833 2"2 
15+14216541647 2"6 16+8545481712+0"2 20 - 0594291842 2"5 
20 +14 26441657 2•2 21 + 7265381750-t-0"2 25 - 1584181851 2•8 

.... '25 +1326633117 5 1·8 26 + 5S61526j17591- o·5 301-2454 8118591 3·3 
31 ,+ 4 25 514 18 8 ,1-0 

l) O północy czasu uniwersalnego (1h cz. Śr.- europ.); czas Średni 

mniej prawdziwy. 
2) W Warszawie, czas Środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (l h cz. śr. - europ.). 
b ms h m s h m s 

Luty l. 8 40 8"33. Marzec l. 10 34 28"42. Kwiecień 1. 12 36 41"56 
Zmiana czasu gwiazdowego na l dobę: 3m 56•·556 

Pla n e t y. 

Merkury. Wenus. Mars. 

Data l l J l 
." 

l l l J l 
." 

l l l J l 
." 

o •o a •o o ·o 
a. .c a. .c a ..c 

u u u .. .. .. 
N N N 

1936 
h m h m l o h h m o h h o h h h 

I. 31 20 54 -13"9 7·0 16•6 1813 -22"1 5•2 13•2 2258 1- 7•5 8·5 19-4 
II. 10 20 16 -16•7 6·0 15·1 19 5 -21•9 5"4 13"4 23 27 1

- 4•4 81 19·5 
20 20 26 -18·2 5•7 14"5 19 57 -20·5 5·5 13·8 23 55 - 1•2 7•6 19"6 

lll. 1 21 5 -17"4 5-6 14"6 2048 -18•1 5"4 14•3 023 + 1"9 7"2 19•6 
11 21 58 -14"3 5·6 15·2 2138 -14·9 5·3 14•8 O 51 + 5·0 6•7 19·7 
21 22 57 - 9•2 54 16•0 22 26 -11·0 5·o 15·3 119 + s·o 6•2 19·8 
:n o 2- 2·0 5•2 n·o 2312 - 6•6 4"8 15·8 147 +10·8 5·8 198 

IV. 10 1 13 + 6"8 5·o 18·3 23 58 - 19 4"4 16•3 2 15 ,+13"5 5•4 19·91 
20 2 30 +15•7 4•8 19"8 043 + 2"9 4•1 16•8 243 +15"9 5·o 20·0 
30 3 42 +22"1 4•6 21·0 118 + 7"7 3•8 17"3 312 +18"0 4•6 2o·ol 
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Jowisz. Saturn. 

Data l l l 
-c 

l 
-c 

l l l ~ l ~ •o ·o 
a o ..., ..., a o u u 

~ . 
N 

1936 
h h m o h h h m l o h 

I. 31 17 6 -22·3 4·1 12·0 22 45 -9·8 s·5 18·9 
II. 10 17 13 -22'4 3-6 11·5 22 49 -9'4 7•9 18"4 

20 17 20 -22'5 3•1 10·9 22 54 -8·9 7•3 17'8 
HI. 1 17 25 -22'6 2·5 10'3 22 58 -8·5 6'6 17•3 

11 17 30 -22"7 2•0 9'8 23 3 -8·0 6·0 16•8 
21 17 33 -22·7 1•4 9-2 23 7 - 7·5 5"4 16·2 
31 17 35 -22"7 0·7 8•5 23 12 -7·1 4•8 15·7 

IV 10117 36 -22•7 0·1 7•9 23 16 -6·7 4"2 115•1 
20 17 35 -22•7 23-4 7"2 23 :LO -6·3 3-6 14·6 
30 17 33 -22·7 22·7 6•5 23 23 - 5·9 2·9 }4'() 

U w a g a: Współrzędne planet podano dla Oh czasu uni
wersalnego; wschody i zachody dla Warszawy w czasie środ
kowo-europejskim. 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc (czas śr.-europ.) 

l o Leo p.. Gem 
{3m .8). 

Luty 7 
(3m .2). 

Kwiec. 25 U w a g a 

zniknięcie ukazanie się znikoięcie 
Gwiazda o Leonis 

h m h m b m ukaże się ·w pół-
Kraków 22 24•4 23 35·1 22 45·3 nocno-zachodniej 
Lwów 31-4 39"6 44•2 ćwiartce tarczy 
Poznań 22·2 28'4 43"1 Księżyca. 

Warszawa 28·8 32•6 41"6 
Wilno . l 39"4 29•5 l 36•5 l 

20 marca o 20h . Równonoc. ?oczątek wiosny astrono
micznej. 

Minima Algola (~ Persei). 
(Czas Środkowo-europejski). 

d h 
Luty 1 2·9 

3 23·8 
6 20•7 
9 17"3 

21 4•6 
24 1"5 
26 22'4 
29 19•2 

Marzec 
d h 

15 3·2 
18 o·o 
20 20·9 

d h 
Kwiecień 4. 4•8 

7 1·7 
6 22·6 

12 19"5 
27 · 3·4 
30 0•3 

Redaktor: prof. dr. EUGENJUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie Tow. Przyjaciół Astronomji. 
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URAN JA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

ROK XIV KWIECIEŃ 1936 R. 

Prof. Dr. WŁADYSŁAW DZIEWULSKI (Wilno) . 

Jan jędrzejewicz 
(1835- 1887) 

w setną rocznicę Jego urodzin. 

Nr. 2 (49) 

W historji astronomji polskiej poczesne miejsce zajmuje 
Jan Jędrzejewicz. Z zawodu lekarz - z gorącego umiłowa
nia - astronom, wszystkie chwile wolne od pracy zawodowej 
poświęcał badaniom astronomicznym, w których dosz~dł do 
bardzo poważnych wyników. 

W krajach o wysokiej kulturze umysłowej i duchowej -
poza uczonymi, którzy niejako z charakteru swych zajęć po
święcają się pracy naukowej w uniwersytetach i instytucjach 
naukowych - spotykamy się nieraz czy to z poszczególneroi 
jednostkami, czy ugrupowaniami i stowarzyszeniami, które 
z zapałem uprawiają jakąś dziedzinę wiedzy. Skala zaintere
sowań bywa bardzo różna: czasami jest to proste, a nawet 
przemijające zaciekawicnie; innym razem występuje zaintereso
wanie, może jeszcze czasami powierzchowne, częściej jednak 
o podłożu głębszem, by wreszcie pojawiał się typ pracow
nika naukowego, który gruntowną znajomością przedmiotu, 
usilną pracą i uzyskiwanym dorobkiem zdobywał sobie po
ważne imię w nauce. Jeżeli Polska porostawała pod tym 
względem w tyle w stosunku do krajów zachodnich, to jed
nak z dumą podkreślić możemy, że wysiłki z naszej strony 
były bardzo wielkie, tern cenniejsze, gdy się zważy warunki 
i atmosferę, w jakich pracowali polscy pracownicy naukowi 
w interesującej nas drugiej połowie XIX wieku w b. zaborze 
rosyjskim. "Trudno też wyobrazić sobie - pisze Bronisław 
Znatowicz l) - jakie utrudnienia spotykała każda próba dzia
łalności zbiorowej, mającej cel społeczny lub naukowy, choćby 
najdalszy od polityki... W Warszawie pod rządami Paskie-

1) Wszechświat. Tom XXXI. Warszawa, 1912. 
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wicza grono ludzi zbierało się w ustronnym pokoiku cukierni, 
gdzie, niby spiskowcy, otoczeni ostrożnościami i ciągle baczni 
na szmer najmniejszy, spędzali parę godzin na cichem szepta
niu o tak niebezpiecznych rzeczach, jak, dajmy na to, odkry
ciu nowej komety albo otrzymaniu nowego pierwiastka che
micznego. Ale i w czasach, któr·e w tej chwili nas obchodzą, 
statt rzeczy się nie zmienił... Przyrodnicy np. wpisują się 

do klubów karcianych, żeby uzyskać możność zbierania się 

bezkarnego, albo schodzą się na śniadania i ~olacje w do
mach prywatnych lub nawet w lokalach publicznych. Jeszcze 
podówczas nie wyszły z mody "długie nocne rodaków roz
mowy". 

W. tej to ciężkiej ~epoce pracował Jędrzejewicz, a ogrom 
pracy, jakiej dokon1ał w ciągu kilkunastu lat, musi budzić 

podziw i szacunek. Pod wrażeniem śmierci Jego skreślił te 
słowa Eugenjusz Dziewulski: 2) "Mąż pełen nauki, obywatel 
kraju w calem znaczeniu tego słowa, marzyciel i entuzjasta, 
pełen talentów. . . człowiek wyjątkowy w naszeru społeczeń

stwie, wzór do naśladowania". 

Dzisiaj, kiedy prace Jędrzejewicza uległy częściowo za
pomnieniu, należy - w związku z setną rocznicą Jego ur.o
dziu - przypomnieć żywą i bogatą działalność Jego naukową. 

Jan Jędrzejewicz urodził się w 'r. 1835 3) w Warszawie, 
gdzie uczęszczał do szkół, które ukończył w r. 1852; poezeru 
wstąpił do szkoły sztuk pięknych na wydział budownictwa, 
jednak po dwuletnim pobycie porzucił ją wskutek choroby 
oczu. W r. 1856 udał się do Moskwy na wydzi,ał lekarski, 
który ukończył w r. 1861, a w r. 1862 osiadł w Płońsku, jako 
lekarz. Tu praoował w Ciągu 25 lat, "zyskując zasłużone 
uznanie i powszechny szacunek". Nie wystarczały Mu jed
nak zajęcia lekarza. Marzył o tern, by mógł pracować na
ukowo. "Umysł Jego, z natury obdarzony zdolnościami do 
nauk ścisłych, ... rwał się w krainę zjawisk zaziemskich, sta
nowiących przedmiot astronomji". Zaczął więc zbierać pie
niądze, by móc stworzyć sobie warsztat pracy, a tymczasem 

2) Wszechświat. Tom VII, str. 2-4. Warszawa. 1888. 
B) We wszystkich wspomnieniach pośmiertnych, napisanych bezpo. 

średnio po śmierci śp. Jędrzejewicza, podano jako datę urodzenia rok 
1835, natomiast na nagrobku śp . Jędrzejewicza, '.vedłyg świadectwa dr. 
L. Orkisza, figuruje data urodzenia 14. IV. 1836. 
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zaopatrywał się w książki, z których pogłębiał swą wiedzę, 

i po 11 latach pracy zdecydował się założyć małe obserwa
torjum. 

Jędrzejewicz sam umi,eszczał sprawozdania ze swych czyn
ności w wydawnictwie niemieckiem · Vierteljahrsschrift der 
Astronomischen Gesellschaft (będziemy wydawnictwo to ozna
czali skrótem V. A. G.) w tomach 15 (1880)_, 17 (1882), 19 
(1884), 21 (1886); po śmierci zaś Jędrzej,ewicza Jan Kowal
czyk napisał dwa bardzo obszerne artykuły: "0 działalności 
ś . p. dra Jana Jędrzejewicza w dz~edzinie astronomji i metoo
rologji" 4) i "Wiadomość o obserwatorjum w Płońsku i o pra
cach Jana Jędrzejewicza w dziedzinie astronomji i meteorolo
gji <~ 5). Czytelnik znajdzie tam wyc:zerpujące informacje i bar
dm wiele ciekawych szczegółów, dotyczących pracy organiza
cyjnej i naukowej, która zwłaszcza na prowincji musiała na
potykać na bardZJo wielkie trudności. Słusznie mówi Kowal
czyk: "Wszelkie zajęcia astronomiczne, jeżeli mają nosić na 
sobie cechy ścisł-ej nauki1 a nie służyć ku zadowoleniu chwilo
wej ciekawości1 nie są tak prostern zadaniem, jak mogłoby 
wydawać się na pierwszy rzut oka; są one mrówczą pracą, 
która dopiero po przełamaniu wielu trudności może uwieńczyć 
się pomyślnym skutkiem. Taką też mrówczą pracę musiał 

wykonywać ś. p. Jędrzejewicz na każdym kroku". Ze względu 
na wymienione artykuły J. Kowalczyka, napisane wprawdzie 
blisko przed pół wiekiem, ale bądźoobądź jeszcze dostępne, 

pgraniczymy się do krótkiego opisu obserwatorjuro i prac 
Jędrzejewicza. 

Budowa obserwatorjuro trwała od r. 1873 do r. 1875. 
Od początku mku 1875 Jędrzejewicz .rozpoczął już systema
tyczne obserwacje meteorologiczne, a w ciągu tego .roku usta
wiał narzędzia astronomiczne i wyznaczał ich błędy. Narzę

dzia , które miał wówczas w swem rozporządzeniu, była to 
mała luneta południkowa roboty Gerlacha w Warszawie, re
fraktor Steinheila o Ś·r·ednicy objektywu 162 mm z mikrome
trem Merza i 2)egar wahadłowy Gugenmusssa. Tą lunetę po
łudnikową wyznaczył w krótkim czasie prowizoryczną wartość 

' ) Wszechświat. Tom VII, str. 36- 39 i 57- 60. Warszawa. 1888. 
5) Prace matematyczno- fizyczne. Tom I, str. 113- 118. Warszawa. 

1888. 
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szerokości geograficznej. Natomiast pierwsze próbne obser
wacje, wykonane refraktorem, sprawiły Jędrzejewiczowi wiele 
przykrości i kłopotów. Objektyw zniekształcał bardzo obrazy 
gwiazd. "Optyk, sądząc, że ma do czynienia z amato!'em astro
nomji i to jeszcze w jakimś Płońsku, o którym przedtem nigdy 
nie słyszał, nie zadawał sobie, pomimo dobrej sławy swojego 
zakładu, tej pr,acy, której wymagało należyte szlifowanie so
czewki; niemało też zdziwił się, gdy odebrał od ś. p. J ędrzeje
wicza wiadomość o niefortunnym fabrykacie i jego nieużytecz
ności" - pisze Kowalczyk 6). Przypuszczalnie r.ady Kowal
czyka (a wi.ądomo, że był głównym doradcą), były w chwilach 
takich kłopotów bardzo pomocne. Jędrzejewicz odesłał więc 

objektyw do firmy, która nanowo oszlifowała soczewkę, za 
co jeszcze - bardzo niesłusznie - policzyła sobie dodatkową 
sumę. Już w ciągu roku 1875 miał poprawiony objektyw 
i rozpoczął próbne obserwacje, a w następnym - systema
tyczne, które zresztą niedługo t·rwały. Wynikły przeszkody 
innego rodzaju. Jędrzej,ewicz zdecydował się przenieść do 
Sokołowa, dokąd też w roku 1878 przewiózł wszystkie swe 
narzędzia i tam je ustawił; tymczasem w roku następnym -
wskutek niesprzyjających warunków w Sokołowie - zmuszo
ny był porzucić Sokołów; powrócił więc znowu do Płońska. 
Ta przeprowadzka naraziła Oo - poza stratami materjalnemi 
-na duże utrudnienia w pracy, związane z budową nowego 
pawilonu obserwacyjnego w Sokołowie, rozmontowaniem, pa
kowaniem,przewoż·eniem, rozpakowaniem i wreszcie monto
waniem narzędzi, przytern dwukrotnie w ciągu krótkiego sto
sunkowo przeciągu czasu. Ten czas pod względem obserwa
cyjnym był właściwie stracony. 

O swych pierwszych obserwacjach podał Jędrzejewicz 

wiadomość w znanem czasopiśmie niemieckiem "Astronomische 
Nachrichten" (dalej oznaczanem skrótem A. N.) w tomie 95 
z roku 187·9. Już początkowe zdanie świadczy o wielkiej 
skromności Jędrzejewicza; pisze On: "on ose a peine donner 
Ie nom d'observatoire aux petits etablissements oonstruits dans 
Ie meme but avec les moyens restreints d'un homme prive". 
A tymczasem uprzytomnijmy sobie, 2:e refraktor pł-oński, ma
jący mikrometr nitkowy, przewyższał znacznie to, oo dawały 

G) Wszechświat. Tom VII. Warszawa. 1888. 
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ówczesne narzędzia obs·erw.atorjum krakowskiego; gdy zaś 
dodamy do tego później nabyty drugi refraktor, to kto wie, 
czy nie możnaby porównywać obserwatorjum Jędrz·ejewicza 
(pod względem możliwości przedsięwzięcia prac z różnych 
dziedzin) z obserwatorjuro warszawskiem, na owe czasy najle
pieJ uposażonem na ziemiach polskich. 

W roku 1883 Jędrzejewicz nabył właśnie od pani Le
wickiej refraktor Oooke'a o średnicy objektywu 140 mm .. 
(Refraktor ten zakupił w .r. 1878 P. Antoni Lewicki, inżynier 
kolejowy w Częstochowie, który zamierzał poważniej zająć 

się obserwacjami. Przeniesiony do Warszawy umarł tam w bar
dzo niedługim czasie). Luneta ta podobała się bardzo Ję
drzejewiczowi, który nazywa ją w jednem ze swych sprawoz
dań "bel instrument". Posiadając dwa refraktory, Jędrzejewicz 
zakreślił sobie szeroki plan pr.acy, który starał się realizować 

z wielką gorliwością i praoowitością. 

Za główny temat Swych prac wybrał Jędrzejewicz obser
wacje gwiazd podwójnych. Obserwacjom tym poświęcił naj
więcej czasu i zebrał ich bardzo pokaźną ilość; polegały one 
na mierzeniu kątów pozycyjnych i odległości kątowych po
między dwiema gwiazdami. Jak wiele pomiarów dokonał Ję
drzejewicz, niech świadczą następujące zestawienia. Obserwa
cje Swe ogłosił w trzech serjach. Pierwsza serja obejmowała 
200 par gwiazd i dotyczyła 1159 spostrzeżeń, wyprowadzonych 
z 6983 odczytanych kątów i 5840 zmierzonych odległości. 

Druga serja obejmowała 104 pary gwiazd, a podane spostrze
żenia w ilości 415 wynikają z 2087 odczytanych kątów i 1122 
zmierzonych odległości. Wreszcie trzecia serja dotyczyła 41 
par gwiazd, ilość dokonanych spostrzeżeń wynosiła 255 i opie
rała się na 1363 odczytanych kątach i 640 zmierzonych od
ległościach pomiędzy gwiazdami. Jędrzejewicz drukował Swe 
spostrzeżenia w czasopiśmie A. N. w tomach 97, 98, 99, 10 l, 
103 i 116. Ostatnie drukowane obserwacje pochodzą z końca 
1886 r. 

Niezależnie od obserwacji gwiazd podwójnych Jędrzejewicz 
bardzo gorliwie obserwował od roku 1881 wszystkie te kome
ty, które, ze zjawiających się na niebie, stawały się dostępne 
z różnych względów; nawiązując położenia komet do gwiazd 
odniesienia i powtarzając to wielokrotnie w celu osiągnięcia 
większej dokładności, wyznaczał swym refraktorem spółrzędne 
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komet. W dągu kilku lat obserwował następujące Nomety: 
1881 III, 1881 IV, 1881 VII, 1882 I, 1882 II, 1883 I, 18841, 1884 
III, 1885 l, 1886 I, 1886 II, 1886 V, 1886 ,VII, 1886 IX, 
1887 II, 1887 V. Obserwacje ogłosił w czasopiśmie A. N. 
w tomach 101, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 114, 116, 117. 
'(W czasie obserwacji Nomet, zwłaszcza będących dla danego 
narzędzia już na granicy widzialności, zwrócił uwagę na roz
maitą wrażliwość różnych punktów siatkówki oka; mówi o tern 
ob~zerniej w Swem sprawozdaniu, umieszeronem w tomie 17 
wydawnictwa V. A. O.; między innemi mówi: "Quand la come
te est devenue deja si faible, qu' on ne pouvait plus apprćcier 
les moments d',entree et de sortie en la ·regardant d'une ma
niere ordinaire - il m'a suffi de tourner l'oeil dans son orbite 
bn peu en haut d a l'exterieur .pour recevoir de nouveau 
l'impression d'un petit point brillant" i dalej " ... l'augmenta-
tion de la sensibillite peripherique de la ·retine ... ćtant stricte-
ment physiologique - sous le rapport pourtant de l'angle de 
position ne peut pas etre generale et depend de l'individualite". 

Aby uprzytomnić sobie, ile pracy kosztowały Jędrzeje

wicza ogłoszone wyniki obserwacyj zarówno gwiazd podwój
nych, jak i Nomet, pamiętać należy, że poza pracą obserwa
cyjną wtiele czasu pochłaniają zawsze rachunki redukcyjne 
i uwzględnienie szeregu poprawek; ·rzecz prosta, wszystkie te 
rachunkti Jędrzejewicz musiał Sam uskuteczniać. 

Równolegle do tych systematycznych obserwacyj Jędrzeje
wkz wykonywał jeszcze inne dorywczo; a więc w zimie r. 
1880/81 obserwował czerwoną plamę, która pojawała się na 
tarczy Jow:isza, a z obserwacyj tych wyprowadził okres obrotu 
planety dookoła osi i porównał z obserwacjami in1nych (A. N. 
tom 99). , 

Od marca 1882 r. do stycznia 1884 r. Jędrzejewicz obser
wował plamy słoneczne (V. A. O. tom 19); w roku 1884 wy
konał wiele rysunków pi,erścienia Saturna w czasie opozycji 
planety, a w roku następnym mgławicy Andromedy w czasie 
poj,awienia się w niej nowej gwiazdy. Wveszcie próbował ob
serwacyj spektroskopowych, badając i .rysując linje widma 
słonecznego, poza tern starając s:ię wyśledzić zależność natęże
nia linij atmosferycznych od wilgotności powietrza (V. A. G. 
tom 21). 

Wyznaczywszy na początku Swej dz;iałalności obserwacyj-
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nej prowiroryczne spółaędne obserwatorjuro płońskiego, pa
miętał o tern, by z czasem wyznaczyć je dokładniej. Obser
wował więc Swą lunetką południkiOwą gwiazdy fundamentalne, 
a odczytywane odległości zenitalne tych gwiazd pozwoliły 
Mu wyznaczyć szerokość geograficzną. W celu wyznaczenia 
długośd zbierał przez dłuższy czas materjał obserwacyjny; 
w latach 1882- 1885 obserwował zaćmienia księżyców Jo
wisza i szukał równoczesnych obserwacyj, wykonanych w in
nych obserwatorjach; podobny cel miały obserwacje zakryć 
gwiazd przez księżyc z r. 1885, jak wreszcie obserwacje przejść 
księżyca przez południk oraz gwiazd bliskich do księżyca, 
wskazanych przez kalendarz Nautical Almanac. Obserwacje te 
pozwoliły wyznaczyć długość geograficzną obserwatorjuro 
w Płońsku; zarówno obserwacje (z wyjątkiem dotyczących 

przejścia księżyca wraz z pobliskieroi gwiazdami prz·ez połud
nik), jak i wyniki Jędrzejewicz podał w tomie 114 czasopisma 
A. N. Spółrzędne Płońska, wyznacwne przez Jędrzejewicza, 
weszły do kalendarzy astmnomicznych, a i dzisiaj np. w kalen
darzu angielskim Nautical Almanac w osobnej liście dawnych 
obserwatorjów figuruje również obserwatorjuro w Płońsku 
wraz ze spółrzędnemi. 

W dniu 19 sierpnia 1887 r. przypadło całkowite zaćmie

nie słońca; pas całkowitego zaćmienia miał przecinać 

zachodnie, północne i północno- wschodnie dzielnice Pol
ski. W roczniku Wszechświata za mk 1887 spotyka
my wiele artykułów o tern zaćmieniu, wymienimy artykuły 
Jędrzejewicza i Karola Deikego. Powstał projekt udania się 
do Wilna, które leżało prawie dokładnie w środku pasa cał
kowitego zaćmienia. Z Warszawy wybrały się dwie wyprawy: 
jedna do Werek na północ od Wilna, druga, w której głów
nym obserwatorem miał być Jędrzejewicz i który przywiózł 
ze Sobą narzędzia z Płońska, obrała miejsce obserwacyjne na 
południe od dworca, na jednem ze wzgórz, górujących ponad 
miastem. Niestety, pochmurne niebo uniemożliwiło obserwacje 
w czasie całkowitego zaćmienia, gdy później, jeszcze w czasie 
częściowego zaćmienia, chmury już przerwały się. Ciekawą 

jest może wiadomość, jaką otrzymała redakcja Wszechświata 
z Kuprj·aniszek, położonych mniej więcej o 3 kilometry na po
łudniowy-wschód od miejsca obserwacyjnego J ędrzejewicza. 
że w czasie całkowitego zaćmienia chmury rozerwały się, 

i widziano koronę, której opis podano. 
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Jak to już wyzeJ było wspo~niane, Jędrzejewicz zaczął 
Swą pracę w obserwato~jum od spostrzeżeń meteorologicznych, 
które łatwiej było szybko uruchomić. Spostrzeżenia te rozpo
czął o'd początku mku 1875, przerwał je w drugiej połowie 
1878 r. i w pierwszej połowie 1879 r., gdy przepmwadził się 
do Sokołowa i znowu powrócił do Płońska, poezeru prowadził 
je do ostatnich chwil swego życia. Szczegółowo drukował je 
w Pamiętniku Fizjograficznym, w pierwszych 7 tomach. 'Wy
korzystał ten materjał obserwacyjny i wykonał pracę, zesta
wiając w tablicach porównanie czynników meteorologicznych 
z rozwojem i nasileniem różnych chorób. 

W roku 1886 wyszedł w Warszawie z druku, jako tom 
IX Bibljoteki matematyczno-fizycznej, wydany z zapomogi Ka
sy im. Mianowskiego, podręcznik Jędrzejewicza "Kosmogra
fja". O książce tej pisze na przeszło 4 stronach sprawozdanie 
Stanisław Kramsztyk 7), znany fizyk ówczesny i świetny po
pularyzator: "Z długiej listy książek, zapowiedzianych przez 
redakcję Bibljoteki matematyczno-fizycznej, żadna nie budziła 
zajęcia i zaciekawienia tak żywego, jak "Kosmografja" dra 
J ędrzejewicza; a na wywołanie zajęcia tego wpływał nietylko 
przedmiot książki, ale i osobistość autora, którego działalność 
- w stosunkach naszych niewątpliwie wybitną - miał tak 
rychło przerwać zgon niespodziany i tak dotkliwy dla kraju 
:i :dla nauki": Dalej sprawozdawca pisze, że książka ta 
zaleca się ścisłością wykładu oraz szczęśliwero uchwyceniem 
właściwego tonu dla nauki, która jest i obserwacyjną i ma
tematyczną zarazem. Wszystkie działy opraoowane są zgodnie 
z obecnym stanem nauki, odkrycia doprowadzone do ostatnich 
czasów ... Język autora zaleca się prostotą, jasnością i po
prawnością". Kosmografję Jędrzejewicza znamy wszyscy. 
Wielu z nas, astronomów polskich, kształciło się na tej książ
ce, dla niektórych była ona jedną z pierwszych książek astro
pomicznych, jakie dostali do rąk. Dzisiaj jeszcze młodzież 

nieraz z niej korzysta; pomimo bowiem, że w dziedzinie tak 
szybko rozwijającej się astrofizyki już i drugie wydanie po
śmiertne jest przestarzałe, część, dotycząca podstaw astro
nomji, jest napisana bard~o przejrzyście i jasno i ma długo
trwałą wartość. "Kosmografja" jest tem dziełem Jędrzeje-

7) Prace matematyczno- fizyczne. Tom l, str. 183- 188. Warszawa. 
1888. 
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wicza, które spopularyzowało nazwisko Jego w szerokich ko
lach matematycznych i przyrodniczych, być może z krzywdą 
nawet dla innych cennych zasług Jego. 

W papierach pośmiertnych Jan Kowalczyk znalazł napi
sane i jakby przygotowane do druku dwa ·rozdziały "Oeografji 
fizycznej": pierwszy - o postaci i rozrnia·rach ziemi, drugi 
o kartach geograficznych. 

Aby zamknąć działalność Jędrzejewicza, trzeba wspomnieć 
jeszcze o odczytach JegQ. Koło wydawnicze Wszechświata 

i Pamiętnika Fizjograficznego zorganizowało szereg odczy
tów. Wśród preleg·entów znalazł się ·również Jędrzejewicz, 
który mówił w dniu 27 IV 1881 r. "o zastosowaniu praw 
meteonologji do celów praktycznych", w dniu 29 III 1882 .r. 
- "o Słońcu", a znowu w dniu 22 III 1884 r. mial odczyt na 
korzyść osad rolnych i mówił "o przeszłości świata fizycz
nego". Te trzy odczyty ukazały s.ię potem drukłem w Wszech
świecie w tomach I i III. Jeszcze w roku 1887 Jędrzejewicz 
wyglos.il jeden odczyt "o ·elektryczności powietrznej", już nie 
drukowany. Poza tern Jędrzejewicz mi,ewał odczyty ~również 

w Płocku. "Jako prelegent, Jędrz;ejewicz należał u nas do 
najlepszych popularyzatorów wiedzy i mówców z katedry ... 
Oryginalne było to krasomówstwo Jędrzej•ewicza, ponieważ 
polegało na n.iezmi:ernej prostocie słowa, nigdy nie gonił 
on za wyszukanerui wyrażeni:ami, a j ·ednakże jego odczyty tak 
łatwo i przyjemnie wpadały w ucho słuchacza, co w części 
stąd pochodziło, że w nich zawsze tkwiła myśl przewodnia 
a zasadnicza, dobrze pojęta przez wykładającego i logicznie 
przeprowadzona w sposób jemu właściwy". Jędrzejewicz był 

stałym współpracownikiem Wszechświata i Pamiętnika Fizjo
graficznego; cały szereg artykułów w pierwszych tomach 
Wszechświata wyszedł zpod Jego pióra, poza tern umieszczał 
artykuły w czasopismach: Przyfloda i Przemysł, Wędrowiec, 

Korespondent Płocki; wreszcie pisywał artykuły do czasopism 
lekarskich. 

W dniu 21 grudnia 1887 r., w kilka miesięcy po wypra
wie wileńskiej, Jędrzejewicz umarł. śmierć Jego głęboko od
czuli koledzy i przyjaciele. Pod wrażeniem tej śmierci pisał 
Eugenjusz Dziewulski B) : "Dla każdego społeczeństwa strata 

B) E. Dziewulski, Wszechświat, l. c. 
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przedwczesna wzorowego obywatela i .człowieka nauki jest 
niepowetowana, lecz dla nas tak ubogich pod każdym wzglę
dem jest ona dotkliwym ciosem", i dalej pisał: "Do licznych 
wieńców, złożonych na mogile ś. p. Jana Jędrzejewicza, przy
rodnicy dorzucają skromną wiązankę nieśmiertelników, z któ
rych dwa były zerwane ręką nieboszczyka, poświęcając jego . 
pamięci tom VII Pamiętnika Fizjograficznego. Wobec mogiły 
ś. p. Jana, niepewni o losy przyszłe tego wydawnictwa, stoimy 
zatrwożeni, nogi nam mimowolnie uginają się, i, klęcząc nad 
grobem, cichym szeptem wypowiadamy przyrzeczenie, które 
przed rokiem wyrzekliśmy w chwilach ciężkiej tr>oski o przy
szłość Wszechświata: "będziemy bronić naszej grzędy i nie 
ustąpimy, póki tchu stanie w piersiach" 9). 

W kilka tygodni po śmierci Jędrzejewicza ukazał się 
w Wszechświecie artykuł redakcyjny pt.: Obserwatorja astro
nomicmte u nas i przyszłe losy obserwatorjum po ś. p. Jędrze
jewiczu lO). Miał on za zadanie - na tle historji rozwoju 
astronomji w Polsce - wykazać zasługę Jędrzejewicza w utwo
rzeniu nowego obserwatoTjum i zwrócić uwagę oraz pobudzić 
społeczeństwo, by ratowało los tego obserwatorjum. Wobec 
tego, że rodzina Zmarłego pozostała prawic bez środków do 
życia, a jedynym kapitałem były wartościowe narzędzia astro
nomiczne, rada familijna musiała myśleć o sprzedaży obser
watorjum. Komitet redakcyjny Wszechświata obawiał się, by 
narzędzia te nie uległy rozproszeniu lub by nie wyszły zagra
nicę; zwrócił się więc z gorącem wezwaniem do społeczeń
stwa, by dołożyło wszelkich starań i zdobyło się na zebranie 
potrzebnej kwoty na zakupienie narzędzi ast·ronomicznych po 
Jędrzejewiczu. ·"To obserwatorjuro - mówiła odezwa - sta
nowiło prawdziwą chlubę narodową, gdyż składało świadec

two, że w naszym kraju... znajdują się obywatele, dobrze 
rozumiejący znaczenie nauki dla społeczeństwa i oddający jej 
z własnego zamiłowania wszystkie chwile, wolne od chlebo
dajnych obowiązków". W dalszym ciągu odezwa stara się 

przekonać, że obowiązkiem społeczeństwa jest zatrzymać to 
obserwatorjum w kraju: "Społeczeństwo dojrzałe, z rozwinię

tem poczuciem obowiązku obywatelskiego, ze świadomością 

D) Cytata z odezwy redakcji Wszechświata. Tom V, str. 787. 
lO) Wszechświat. Tom VII, str. 65- 68. Warszawa. 1888. 

ł 
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swych zadań, z ojcowską troskliwością zachowuje na poży
tek kraju takie drogocenne skarby naukowe, rozumiejąc, ja
kie to znaczenie dla nozwoju nanodu ma uprawa wiedzy na 
drodze pomocy własnej". Wkońcu odezwa wzmiankuje, że 
obywatele ziemi płońskiej mają zamiar zebrać odpowiednią 
sumę i nabyć to obserw.atorjum. Czy istotnie przyczynili się 
do zakupna narzędzi, trudno dociec. Wiadomo tylko, że sta
rania o nabycie obserwatorjuro trwały przez dłuższy czas, 
a z artykułu, umieszczonego w Wiadomościach matematycz
nych 11), dowiadujemy się, iż ,,dzięki staraniom Dr Alfreda 
Sokołowskiego, ofiarności hr. Ksawerego Branickiego, pp. K. 
Oeikego 12), J. Natansona l3) i innych oraz pp. Wawelberga 
i Rotwand.a, założycieli i właścicieli szkoły średniej technicz
nej, którzy zgodzili się na użyczenie gruntu pod budowę ob
serwatorjum na dziedzińcu szkolnym (Mokotowska 6), spro
wadzono narzędzia astronomiczne i bibljotekę z Płońska", 
i 'umieszczono je w specjalnie zbudowanym pawilonie. Po
święcenie i uroczyste otwarcie obserwatorjuro im. Jędrzeje
wicza w Warszawie odbyło się w obecności Pani Stanisławy 
Jędrzejewiczowej, jej córki, rodziny, ofiarodawców, członków 
redakcji Wszechświata oraz osób, interesujących się rozwojem 
astronomji i obserwatorjuro w dniu 26 czerwca 1898 r. Opie
kunem został znany astronom Jan Kowalczyk, który służył 
zawsze radą i wskazówkami ś. p. Jędrzejewicz.owi w Jego pra
cach w Płońsku. W roku 1900 kierownictwo tej odnowionej 
placówki powierzono Romualdowi Me11eckiemu, który bardzo 
energicznie zajął się zorganizowaniem pracy. Przez szereg lat 
pracował wydatnie R. Merecki, zdając sprawozdania z wyko
nywanych prac rokrocznie w Wiadomościach matematycznych. 
W obserwatorjuro tern im. Jędrzejewicza na początku XX wie-

11) Wiadomości matematyczne. Tom II, str. 264. Warszawa. 1898. 
12) Karol Deike był młodszym adjunktem Obserwatorjum warszaw

skiego od r. 1866 do r. 1871, potem przeszedł do Banku handlowego 
w Warszawie, gdzie został dyrektorem i był nim do śmierci (w r. 1906). 
Interesował się zawsze astronomją. 

1B) Józef Natanson, z wykształcenia biolog, z zawodu przemysłowiec, 
był członkiem komitetu redakcyjnego Wszechświata i Pamiętnika Fizjo
graficznego; był długoletnim członkiem Zarządu i skarbnikiem Kasy im. 
Mianowskiego, gorąco popierał różne zamierzenia naukowe, służył chętną 
radą i wskazówką, a często i pomocą materjalną, której nie chciał 

ujawniać. Umarł w r. 1929. 
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ku pracowali dorywcro (młodzi astronomowie warszawscy, 
którzy szczerze przywiązali się do tej placówki. Z biegiem lat 
zaczęto wznosić wysokie budowle dookoła obserwatorjum, za
czynając od kościoła Zbawiciela, tern samem warunki obser
wacyjne ulegały stopniowemu pogorszeniu. Po ustąpieniu R. 
Mcreckiego praoował jeszcze jakiś czas O. Tełwiński 14). 

Obserwatorjum - za zgodą ofiarodawców - przeszło na 
własność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jednak 
na terenie szkoły technicznej nie mogło już być czynne. Po r. 
1919 obserwatorja uniwersyteckie wypożyczyły od Towarzy
stwa Naukowego lepsze narzędzia. Dzisiaj więc właściwe ob
serwatorjum ian. Jędrzejewicza nie jest czynne, ale narzędzia 
Jego do dnia dzisiejszego służą celom naukowym, a w pierw
szym rzędzie - do nauki młodym adeptom astronomji, którzy 
często może nawet nie zdają sobie sprawy, że narzędzia, które 
dostają się w ich ręce, mają tak wielką wartość historyczną. 

W literaturze astronomicznej Jan Jędrzejewicz zapisał się 
trwałem;i zgłoskami. Obserwacje Jego gwiazd podwójnych 
weszły do literatury naukowej, że wspomnimy dwutomowe 
dzieło S. W. Burnham'a: "A generał Catalogue of double 
stars", w którem spotykamy nazwiswo Jędrzejewicza. W lite
raturze ojczystej pięknym pomnikiem jest Jego "Kosmografja". 

Zestawmy jeszcze krótko tryb życia, działalność i pracę 

Jędrzejewicza. Lekarz praktykujący w małem miasteczku na 
głuchej prowincji, wzywany przytern nieraz do wsi okolicz
nych, z dochodów swych zbiera pieniądze na zakupno narzę
dzi astronomicznych, meteorologicznych i książek; prowadzi 
codzienne obserwacje meteorologiczne, w ciągu pogodnych dni 
dokonywa jeszcze obserwacyj plam słonecznych, w pogodne 
noce pnowadzi znów systematyczne obserwacje gwiazd po
dwójnych, jak również bardziej przygodne obserwacje komet, 
czy wreszcie dorywcze obserwacje, a znowu w wiecwry po
chmurne musi wykonać rachunki, związane z ,redukcją ob
serwacyj; pisze artykuły naukowe, pracuje nad Swą kosmo
grafją, przygotowując ją do druku, opracowuje odczyty, które 
potem wygłasza. Zdumienie nas ogarnia, że mógł tak praco
wać. Że praca ta była ponad siły, zdawali sobie z tego spra
wę i tak też oceniali współcześni: "Praoował więc nadmiernie, 

14) Wiadomości matematyczne. Tom XX, str. 231 - 240. Warszawa. 
1916. 
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co organizm jego, z natury wątły, musiało przedwcześnie wy
czerpać i przyprawić o śmierć w 52 roku życia" 15). 

Swym pełnym poświęcenia i zaparcia się czynem: stwo
rzenia własnym wysiłkiem obserwatorjum astronomicznego 
i uruchomienia go wytężoną pracą dał przykład, jak daleko 
może dojść jednostka, dążąca wytrwale do postawionego so
bie celu. 

Składając hołd pamięci jędrzejewicza, zwracamy się do 
młodego pokolenia astronomów, już bardziej oddalonego od 
epoki Jędrzejewicza, by przechowywało i przekazywało parnieć 
o tym astronomie, który w ciągu długich lat praoowal sa
motnie a tak wytrwale w odległym od ośrodków naukowych 
Płońsku, by wymawiało imię Jego z należną czcią i otaczało 
je zawsze serdeczną myślą. 

Kronika naukowa 
Hipoteza o pochodzeniu Plutona 

Odkryty przed pięciu laty Płuton został ofi<:jalnie zaliczony do 
rzędu planet wielkich, t . j. tych, które mają duże masy i stanowią trzon 
układu słonecznego. Bliższe krytyczne zbadanie orbity oraz rozmiarów 
Plutona nasuwa jednak przypuszczenie, iż kiedyś spełniał on znacznie 
skromniejszą rolę w naszym systemie i że nie powstał bezpośrednio 
ze Słońca tak, jak inne planety wielkie. Zagadnieniem telrn zajął sic: 
niedawno astronom japoński, I s s c i Y a m a m o t o i doszedł do cie
kawych wyników. 

Zwrócił on uwagę na występujące u· Plutona następujące anomalje, 
niespotykane u planet wielkich. 

l. Masa Płutona jest niezwykle mała, gdyż wynosi przypuszczałnie 
około 1/ 10 masy Ziemi, a więc prawdopodobnie ustępuje nawet masie Marsa. 

2. Srednica pozorna Plutona, zgodnie z tak małą masą, liczy naj
wyżej 0''.3, a więc rozmiary Plutona odpowiadają więc rozmiarom 
księżyców wielkich planet, względnie rozmiarom planetoid. 

3. Nachylenie płaszczyzny orbity Płutona do ekliptyki jest niezwykle 
wielkie, wyno i bowiem l 70 12' (wśród planet najwięk ze nachylenie, 70 9', 
miała przed odkrydem Płutona orbita Merkurego) . 

4. Mimośród orbity nowej planety jest niezwykle duży, gdyż wy
nosi 0.249 (przed odkryciem Plutona największy mimośród, e = 0.206, 
posiadała orbita Merkurego). 

5. Orbita Plutona wkracza w obręb orbity są jedniego Neptuna, 
fakt niespotykany w świecie planet wielkich. 

6. Jasność pozorna Plutona wynosi zaledwie 14m. 9, co po zredu
kowaniu na odległość Neptuna daje jasność równą jasności rzeczywistej 
jedynego księży<:a Neptuna, Trytona. 

l~) E. Dziewulski. Wszechświat. l. c. 
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7. Sąsiedni Neptun jest jedyną spośród planet wielkich, której 
średnia odległość od Słońca odbiega bardzo znacznie od prawa B o d e g o, 
przeciwnie zaś Pluton krąży średnio w odległości wymaganej przez to 
prawo dla Neptuna. 

Wszystkie powyższe fakty dają prawo do wypowiedzenia przypu
szczenia, że Pluton nie jest w rzoczywiJStości niczem innem, jak tylko 
drugim księżycem Neptuna zamienionym na samodzielną planetę. 

Y a m a m o t o przypuszcza, że kiedyś Neptun wraz z dwoma swemi 
satelitami, Trytonem i Plutonem, okrążał Słońce w odległości wskazanej 
przez prawo B o d e g o. Zdarzyło się jednak, że przez krańce naszego 
układu planetarnego przeszła jedna z sąsiednich gwiazd, przeoiegając 
wpobliżu Nephma. Wynikłe stąd silne perturbacje, spowodowane dzia
łaniem grawitacyjnem dużej masy gwiazdy, dały następujące skutki: 

1. Srednia odległość Neptuna od Słońca została zredukowana do 
obecnej wartości. 

2. Jeden z księżyców Neptuna, mianowicie Pluton, został od niego 
oderwany i zamieniony na samodzielną planetę, o_krążającą po bardzo 
ekscentrycznej i nachylonej orbicie Słońce w tej średniej odległości, 

jaką posiadała pierwotnie planeta macierzysta. 
3. Porostały księżyc Neptuna, Tryton, otrzymał ruch wsteczny, który 

dotychczas trudny był do wytłumaczenia. 
jeżeli hipoteza astronoma japońskiego jest słuszna, to nietylko 

wszystkie anormalności zauważone dotychczas u Neptuna i Plutona znaj~ 
dują w niej naturalne wyjaśnienie, lecz ponadt'o otrzymujemy ciekawy 
przyczynek tyczący się "przeżyć" naszego układu w zamierzchłej bardzo. 
przeszłości. Dr. J. Oado"wski. 

Całko w i te z a ćmi e n i e Słoń c a 19 czerw c a 1936 r. będzie 
widoczne w Polsce jako częściowe, przytern Księżyc u nas zasłoni około 

O. 7 średnicy Słońca. Przebieg zaćmienia Słońca na kuli ziemskiej oraz 
momenty tego zjawiska dla 31 miast polskich podane zostały w Kalen
darzu Astronomicznym (patrz niżej str. 40). E. R. 

5-m e t r o v y t e l e skop. W Instytucie Technologicznym w Pa
sadenie (Kalifornia) ukończono badania nad drugim z kolei szklany~ 
kręgiem, przeznaczonym do wykonania zwierciadła o średnicy 5 metrów. 
Szlifowanie i polerowanie tego olbrzymiego wlęsłego zwierciadła zajmie 
pracownikom w Pasadenie około 5 lat pracy. Tekskop więc nie będzie 
oddany do użytku przed 1941 r. E. R. 

G w i a z d a w i z u a l n i e p o d:w ó j n a z n aj k r ó t s z y m o k r e
s e m. O. P. Ku i per w Ameryce odkrył podwójną gwiazdę, której 
składniki oddalone są średnio o 0".18 od siebie. Obieg obu składników 
dokoła środka masy odbywa się w okresie zaledwie 1.66 lat, najkrótszym 
z dotychczas znanych u gwiazd wizualnie podwójnych. Paralaksa gwiazdy 
jest dobrze znana i wyi1osi 0".148, a więc odległość tej pary gwiazd 
jest równa 22 lata światła. Gwiazdy znajdują się w odległości przewyższa~ 
jącej zaledwie 1·25 razy odległość Ziemi od Słońca, łączna zaś ich 
masa stanowi O. 71 masy Słońca. Gwiazda posiada jasnność pozorną g m .2, 
w katalogu B. D. oznacwna jest jako - so 4352. E. R. 
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Astronomja w Polsce 
Pod powyższym tytułem wprowadzamy nowy stały d•iał 

Uranji, który będzie zawierał wiadomości z polakich obserwator· 
jów astronomicznych. Wprowadzenie tego działu ma na celu wy· 
tworzenie łĄczności między polskiemi obserwatoriami i społeczeń· 
stwem. Na poczĄtek podajemy wiadomości z Obserwatorjuro Astro
nomicznego U. J. w Krakowie. 

Redakcja. 

Zebrania naukowe w Obserwatorjum Krakowskiem 

W Obserwatorjum Krakowskiem odbywają się od 1934 roku zebra
nia naukowe praoowników Ob erwatorjum z , udziałem zaawansowanych 
studentów oraz osób zapraszanych. Na tych zebraniach, odbywających się 
wioc.zorami w niektóre piątki, razstrząsana jest bieżąca korespondencja 
naukowa i naukowo- administracyjna Zakładu oraz nowsza literatura, 
i wygłaszane są wykłady i komunikaty, również . przez osoby z poza 
Krakowa. Frekwencja obecnych wynosiła ostatnio przeciętnie 10- 12 
osób. W referatach poruszano m. i. tematy następujące. 

Prof. T. Banachiewicz: o metodzie różniczkowej dla zakryć, o "za~ 
leżnikach", rola grawimetrji w geodezji wyższej, grawimetr Lejay, metody 
fotometrji fotograficznej, nowy sposób obliczania zakryć, grawimetr ba_ 
rometryczny, podróż astronomiczna na Południe, o zami.erzonem Ooser
watorjum na Pop Iwanie, odnalezienie Plutona w Krakowie, o rozwią
zaniu włelokrotnem problemu wyznaczania orbit, obserwacje balonowe za
ćmienia Księżyca, o przyrządzie geodezyjnym prof. Weigla, wagi równań 
zasadniczych teorji orbit gwiazd zaćmieniowych, nowa planetka odkryta 
w Krakowie; 

M. Batko (Michałowice): o promieniowaniu Słońca; 

Biehler: 20- cm zwierciadło i reflektor własnej konstrukcji; 
Inż. J. Jasnorzewski: nowy grawimetr wahadłowy; 
Dr. K. Kordylewski: o efemerydach Krakowskich, meteoryt Łowicki; 
Mgr. F. Koebcke (Poznań): prace Hoene- Wrońsklego w mecha-

nice niebios; 
Dr. A. Konig (Jena): nowsze konstrukcje Zeissa; 
Dr. J. Mergentaler (Lubomir): badania jakości obrazów na Lubo

mirze, Oklejnie i w Krakowie; 
Prof. J. Nowak: o badaniach grawimetrycznych z punktu widzenia 

geologji; 
Mgr. S. Piotrowski: wrażenia z podróży astronomicznej do Berlina 

(wspólnie z inż. Rodkiewiczem), o pobycie w Obserwatorjum Be!gradz• 
kiem i Ju'gosławji, o zmienności niewiadomych, wyznaczanych z obser
wacyj; 

Inż. J. Rodkiew'icz: fotocelka własnej konstrukcji w zastosowaniu 
do grawimetru (z pokazem), badania kontaktów chronometrów, z naj
nowszych zdobyczy radjotechniki, z wycieczki do Neubabelsberga, o apa~ 
racie do regestrowania momentów zaćmień Słońca, o aparacie do badania 
równania osobistego przy obserwacjach przejść; 
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Prof. E. Rybka (Lwów): badania nad jasnością fotowizualną gwiazd 
w pobliżu bieguna północnego, porównanie 1.111ikrofotometrów Zeissa 
i Schilta; 

Kand. K. steins (Ryga): błędy kumulacyjne Stcrne'a, wyniki ankiety 
międzynarodowej w sprawach techniki rachunków astronomicznych, o pracy 
Krata z dziedziny orbit gwiazd zaćmieniowych; 

Dr. E. Stenz (Warszawa): o warunkach mete-orologicznych, dotyczą
cych zaćmienia Słońca 19 czerwca 1936 r.; 

Dr. Snieżko: o badaniach bakteryj, przynoszonych przez meteoryty; 
Prof. A. Wilk: o obserwacjach planetoid, o zachmurzeniu wieczoro

wem w paru miejscowościach Polski; 
Dr. W. Zonn (Wilno): o swych pracach nad gwiazdami zmiennemi'. 
Omawiano listy m. i. od następujących osób (i zakładów): dr. Arend, 

prof. Baranow, prof. Błażko, gen. Berbecki, Cesewicz, Chromiński, dr. 
Comrie, mgr. Demiańczuk, prof. Dziewulski, Fłoria, dr. Gadomski, prof. 
Gerasimowicz, prof. Graff, Grubb, prof. Hertzsprung, prof. Jakowkin, 
prof. K<>pff, mgr. Koebcke, dr. Kiinig, dr. Krug, dr. Krumpholz, dr. Lause, 
o r. Meisser, prof. Miszkowicz, prof . Norlund, Obs. Mount Wilson, Obs. 
Yale University, dr. Olczak, dr. Pagaczewski, prof. Pogorzelski, prof. 
Rybka, Sawyer, Scott, prof. Sierpiński, dr. Stenz, prof. Stracke, dr. Tru
hclka, ks. Villemarque, prof. Witkowski, Zeiss. 

Sekretarzowała p. L Stankiewiczówna. 
Osoby, które życzyłyby sobie wygłosić referat lub uczestniczyć w zef. 

braniu, proszone są o porozumi<!nie się co do tego z dyrektorem Obser~ 
watorjum; goście fachowi będą mile widziani. T. B. 

Całkowite zaćmienie Słońca w dniu 19 czerwca r. b 
ma być obserwowane również przez polskie wyprawy. W projekcie są1 
3 posterunki obserwacyjne: na greckiej wyspie Chi os, koło Petropawłow
ska w Syberji i w Japonji, na wyspie Hokkaicto. Zaćmienie ma być 
obserwowane przy pomocy chronokinematografów, t. j. kinematografów, 
regestrujących momenty zjawiska; odnośne urządzenia regcstracyjne, maj~ 
być wykonane w Zakładzie Mechanicznym Nar. lntytutu Astronomicznego. 
Przez regestrowanie momentów tworzehia się ii zanikania t. zw. pere~ 
Baily na początku i w 'końcu fazy całkowitej, zainicjowane przez wy
prawę Polskiego Towarzystwa Astronomicznego według pomysłu prof. 
T. Banachiewicza w 1927 roku, otrzymuje się pozycje względne Słońca 
i Księżyca z dokładnością, nie-osiągalną innemi spo. obami; metoda ta 
daje również rozmiary tarcz Słońca i Księżyca, i pozwala użyć znanych 
z teorji biegów Księżyca niby łańcucha mierniczego do wyznaczenia 
względnych pozycyj odległych części globu ziemskiego. Do tego ostat
niego celu metoda prof. Banachiewicza zalecona została przez konferenCje;' 
Bałtyckiej Komisji Geodezyjnej w Berlinie w 1928 r., i z tych właśnie 
względów geodezyjnych wypraw astronomicznych polskich ma być parę, 

do odległych od siebie miejscowości. 1Największe szanse pogocty są 

w Grecji, gdzie zachmurzenie przeciętne w tej .porze roku wynosi 2 
(w skali dziesięciostopniowej), potem w Japonji (zachmurzenie 4 i pół),· 

na ostatnim zaś miejscu: stoją . pod tym względem stacje syberyjskie,. 
gdzie zachmurzenie naogół wzrasta ku wschodowi. 
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Kalendarz astronomiczny na maj, czerwiec i lipiec 1936 r. 

Objaśnienie tablic kalendarzowych znajduje się na str. 17 w Nr. 1 
Uranji z 1936 r. Do planet dodano współrzędne Urana i Neptuna oraz 
współrzędne planetek, jaśniejszych od sm.s dla czasu ich opozycji. 

Wszystkie zjawiska wyrażono w czasie środkowo- europejskim, oho-
wiązującym w Polsce. 

K s i ę t 7 c. 
Maj 1936 Czerwiec 1936 Lipiec 1936 

• l , ~ l l ~ l l ·1·; ·1 ~ l l ~ l 1· 1·C ·1 ~ l l ~ l ~ •C • •o •o 
~ .! ~ ~- c ~- c ~ ;§.;: ~~ c ~~ c ~ ~F~~ c ~~ c Q N., •"""' IG .... 

Q ~ N 

h m m h m m hm m h m m h m m b m m 
1 pt 1350 +0·3 1 57 - 0·7 l pn 1611 - 3·7 1 3 +:t·8 1 śr 17 19 - 6·3 o 18 +5·5 
2 sb 1458 - o·8 211 l+o·2 2 wt 17 20 - 4·8 123 +4·0 2 cz 1818 - 6·7 057 i-6·3 
3 nd 16 5 - 1•8 2 25 i-1·3 3 śr 1827 - s·s 149 +5·0 3 p t 19 9 - 6·2 147 +6•5 
4 pn 1713 - 3·0 2 401+2·2 4 cz 1931 - 6·5 2 21 +5·8 4 sb 19 49 - 5•3 2 48 i-6•2 
5 wt 1823 - 4·0 258+3·2 5 pt 120 27 - 6·5 3 3 +6·7 5 nd 2020 - 4•3 4 o +52 

6 śr 1932 - 5·2 319+4·3 6 sb 2113 --6·0 358 +6•5 6 pn 2045 - 3·0 518 +4·0 
7 cz ,039 - 6•2 347 +5·5 7 nd 2149 - 5·0 5 2 +6•0 7wt 21 6 -1"8 6 39 +2·8 
8 pt 2139 - 6·5 4 22 +6·2 8pn :.!217 - 3·8 616+4·8 8 Śr 2125 -0·8 8 1 +1·3 
9 sb 2231 - 6·5 5 8 +6·5 9 wt 22 40 - 2"7 7 34 +3·5 9 c z 21 43 +O· S 922 o·o 

10 n d 2313 - 5·7 6 5 +6·3 10 Śr 2259 - 1·5 853 +2·2 10 p t 22 1 +17 1044 - 1·2 

11 p n 23 46 - 4-7 711 +5·5 11 c z 2318 -o·3 10 13 +t·o 11 sb 2222 +2·8 12 8 - 2•5 
12 w t - - 826 +4•5 12 p t 23 36 +0'8 1134 -o·2 12 n d 2247 +4•0 13 31 - 3·8 
13 Śr o 12 - 3·5 9 44 +3·2 13 sb 23 54 +2·0 12 56 - 1·7 13 p n 2319 +5·3 1453 - 5·2 
14 c z 034 - 2·3 11 5 +1·8 14 n d 1421 - 2·8 14 w t 1612 - 6'2 
15 p t 053 -1·2 12 26 +0•7 15 p n 017 +3·2 1546 -4•2 15 śr o l +6·2 17 21 - 6·5 

16 sb 112 o·o 13 49 - 0·7 16 w t 044 +4·511711 - 5·5 16 c z 056 +6'5 1816 - 6·2 
17 n d 130 -t-1·2 1514 - 2·0 17 Śr 121 +5·71827 - 6·3 17 p t 2 2 +6•0 18 57 - 5·3 
18 p n 151 +2·3 16 42 -3·3 18 c z 2 9 +6·519 32 -6·5 18 sb 316 +4•8 1929 - 4·2 . 19 w t 215 +3·5 18 10 - 4·8 19 p t 3 9 +6·3 2023 - 5·8 19 n d 433 +3·8 19 52 - 3·0 
20 śr 247 +4•0 1935 - 5·8 20 sb 421 +5·8 21 o - 5·o 20 p n 5 49 +2·7 2012 - 18 

21 c z 329 +s·o 2049 - 6·5 21 n d 538 +4·8 2128 - 3'7 21 w t 7 2 +1'5 2029 - o·8 
22 p t 424 +6·2 2147 - 6·2 22 p n 6 55 +3·3 2149 - 2·5 22 śr 814 +0·3 2044 +0·2 
23 sb 531 +6·5 2231 - 5·3 23 w t 8 9 +2'0 22 7 - 1'5 23 c z 923 - 0·7 20 59 +0·8 
24 n d 645 +S·l 23 3 - 4·2 24 Śr 922 +1•0 22 23 -o·3 24 p t 10 31 - 1·7 2114 +2'2 
25 p n 8 2 +4•0 23 26 - 3·0 25 c z lO 31 o·o 2237 +D-7 25 sb 1139 -2·8 2132 -r3·2 

26 w t 916 +2·7 2346 - 2•0 26 p t 1139 - 1·2 2252 +B 26 n d 12 49 - 3·8 2152 +4·2 
27 Śr 10 28 +1·7 27 sb 12 47 - 2·2 23 8 +2·5 27 p n 13 57 - s·o 2219 +5·3 
28 c z 1138 +o·5 o 2 - l o 28 n d 13 56 - 3·3 2327 -t-3·7 28 w t 15 4 - 6•0 22 52 +6·2 
29 p t 12 46 - 0·3 017 o·o 29 p n 15 5 - 4·3 2349 +4·7 29 Śr 16 5 -6·5 i336 +6•5 
30 sb 13 53 - 1·5 031 +0·8 30 w t 1613 -5•3 - - 30 c z 17 0-6·5 - -
31 n d 15 l - 2•7 o 46 -t-1·8 31 p t 17 44 - 5·8 032 +6•5 

l) W Warszawie czas Środkowo-europejski . 
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Fazy Księżyca. 
h m b m h m 

Pełnia .•.•• , 
Ostatnia kwadra • 
Nów ••..• 
Pierwsza kwadra. 

Maj 6 16 l Czerwiec 5 6 22 Lipiec 4 18 34 

" 14 7 12 12 13 5 
" 11 17 28 

" 
20 21 34 

" 19 6 14 
" 

18 16 19 

" 28 346 26 20 23 26 13 36 

S l oń c e. 
Maj 1936 Czerwiec 1936 Lipiec 1936 

" l Równa·~~ l~ l 
c l .!! l Równar [ ~ l 

c l " l Równa· '~ l~ l -:;; nie cza~ ~~ "'5~ .. nie cza .. 1~ ~e.l' -:;; nie cza·~~~ ~~ c Q 
lU l) ~ ,!3 Q su 1) ~ .!3 Q au 1) ~ ,!3 

m sb m h mi m 1 h m h m m m t m 5 - 319 3 58 h mi 19 7±3·7 4 -1 57 319 1950 ±5·8 4 + 4 7321 1~ 59 ::!:6'1 
10 -3 40350 1915 4•2 9 -- l 3 315 1955 6'0 9 + 457 3 26 19 56 5•8 
15 - 346 341 19 23 4•4 14 - o 3 314 1958 6•2 14 + 537 331 19 52 5"5 
20 - 338 3 34 1931 4•9 19 -t-l 2314 20 o 6'3 19 + 6 5 337 19 46 5·2 
25 - 316 3 28 19 38 5·2 24 -t-2 7 315 20 l 6'2 24 + 620 344 1939 4•9 
301- 2 41 3 23119 45 5'6 29 1+3 10 317120 11 6'2 29 l+ 620 352119321 4·5 

1) O północy czasu uniwersalnego (l h cz. Śr,- europ.); czas Średni 

mniej prawdziwy. 
2) W Warszawie, czas Środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (l h cz. śr. - europ.). 
b ma hms hms 

Maj l. 14 34 58'18. Czerwiec l. 16 37 11'42. Lipiec l. 18 35 28'16 
Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 56•·556 

P l a n e t-y. 
Merkury. Wenus. Mars. 

Data l l l~ l "" l l l~ l "" l l l l l l 8 
•o a •o a a ,.co a ,.co a u u 

" .. 
N N 

1936 
h m o h h h m o h h h m o h h 

V. 10 4 32 +24'4 4·5 21'4 215 +12'2 3•5 17•8 3 41 +19'9 4•2 20·0 
20 4 50 +23-4 4·2 20·9 3 3 +16'2 3•3 18'4 410 !21'4 3·8 200 
30 4 38 +20•2 3·8 19'8 352 +19•5 3'1 18·9 440 22'6 3'5 20·0 

VI. 9 4 19 +17'4 3'1 18•4 444 +22'0 3'0 19'4 510 23•5 3·2 2()•0 
19 4 24 +17•5 2'5 17'8 537 +23·5 3'0 !9•8 540 +24'0 3·0 19·9 
29 4 58 +2o·o 22 18•0 630 +23·8 3'2 20·0 6 9 +24'2 2'8 19•7 

VII. 9 6 1 +22·8 2·3 ]8•8 724 22'9 3'6 20'2 638 +21'0 2'7 19·5 
19 7 28 +23'1 3'0 19'6 816 +209 4'0 20•1 7 7 +23•4 2•6 19·31 29 8 56 +19'2 4•3 19•9 9 7 +18'0 4'6 20•0 7 35 +226 2'5 19'0 
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Jowisz. Saturn. Uran. Neptun. 

1936 l h l h h b m l o l h l h l h J o l h mi o 
V. lO 17 30 -22°7 122·0 5·8 23 27 -5-6 2313-4 V. 10 217 ·~ +13·2 113 +7·2 

20 17 26 1 -22·6 121·2 1 S· l 23 30 ~ -5·3 1 1"6 12·8 VI. 91 2 23 +13·7111 31+7"2 
30117 21 , -22·6 20·5 4·4 23 32 -5·8 1·0 12"2 VII. 9 2 27 +14·1 114 +7·0 

VI. 9117 16 -22·5 19·7 3'6 2 '~ 34 -S·O 0·4 11·6 (l) Ceres (7m·3) 
19 11 10 -22'4 19·0 · 2·9 23 35 , -4·9 23·7 11·o 
29 17 5 -22·3 18•2 2'2 23 36 -4·9 L3·0 10·4 lja 192s lo 19251 

VII. 9 17 1 -22'3 17'5 1'4 23 36 -4"9 122'4 9·7 h'--;--o-
19116 57 -22"2 16·8 0·7 23 35 -5·0 21·11 9·0 IV. 3015 4:i -10 9 
29

1

16 55 -22'2 16·1 24·0 23 34 1-5·2 ,21·1 8·3 V. 16,15 28 - 10·81 
1 1 VI. 11514 -11·1 

U w a g a: Współrz(ldne planet podano dla Oh czasu uniwersalnego; 
wschody i zachody dla 'Varszawy w czasie Środkowo-europejskim. 

Zaćmienia 
C a l k o w i t e z a ćmi e o i e S l oń c a 19 czerw c a 1936 r. 

Pas całkowitego zaćmienia, jak widać na załączonej mapce, roz
pocznie się na morzu ródziemnem, przejdzie przez Grecję, Syberję i półl

nocną japonję i zakończy się na Pacyfiku . . Najdłuższy czas trwani:!. 
całkowitego zaćmienia wyniesie 2m 32• niedaleko Bratska na Syberji. 
Strzałki na mapie wskazują m projektow:me posterunki polskiej ekspedycji 
zacn11emowej: wyspę Chios, Petnopawłowsk w 1Syberji i Kami- Shari 
w Japonji na wyspie Hokkaido. Na str. 40 podajemy przebieg zaćmienia 
dl:t 31 miast w Polsce. Wielkość w IV kolumnie oznacza ułamek zasło
niętej średnicy Słońca. 
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Przebieg zaćmienia Słońca 19 czerwca 1936 r. w Polsce. 

Miejsc owość l 
Poezą·INajwi ększa faza , .;! li M iej"seowość l Poezą·INnjwięk~za faza~ -~ 

tok l Wi ol· ~ tek l Wi ei- o 1-----+-- czas lcość ~ cz as kość !:w::: 

Sędzin 
Białystok 
Brześć n. B. 
Bydgoszcz 
Chorzów 
Częstochowa 
Drohobycz 
Gdańsk 
Gdynia 
Grudziądz 
Kalisz 
Katowice 
Kielce 
Kraków 
Lublin 
Lwów 

h m 
4 16 
4 19 
4 17 
4 21 
4 16 
4 17 
4 13 
4 23 
4 23 
4 20 
4 17 
4 16 
4 17 
4 1S 
4 16 
4 13 

h m 

s 8 o·n 
Sll 0·73 
s 10 0·73 
s 12 l 0•64 
5 8 0•72 
5 9 0·70 
5 6 10"77 
5 14 0'63 
s 14 064 
Sll 0"66 
s 10 Q·69 
5 8 0•73 
5 9 0•72 
s 7 0•74 
s 9 0•73 
s 7 l 0•77 

h m l Łódź 6 3 
6 8 Łuck 
6 6 Nowogródek 
6 6 ' Piotrków 
6 3 j Poznań 
6 3 Przemyśl 
6 3 Radom 
6 8 Sosnowiec 
6 8 l Stanisławów 
6 6 Tarnopol 
6 3 Tarnów 
6 3

1 

Toruń 
6 4 Warszawa 
6 3 Wilno 
6 S l Włocławek 
6 3 

h m h m 
l 

4 18 s 10 069 
4 14 5 8 0•76 
4 18 5 12 o· n 
4 18 s 9 o·n 
4 / 0 s 11 0·68 
4 14 5 7 o 76 
4 17 s 9 0·7::S 
4 16 s 8 0·72 
4 11 s s 0•79 
4 12 s 7 0•78 
4 15 s 7 0•75 
4 20 l s 12 l 0·66 
4 18 S 10 o· n 
4 21 5 13 o·7o 
4 20 s 12 0"67 

Częściowe zaćmienie Księżyca 4 lipca 1936 r. 

h m 

h m 

6 s 
6 3 
6 9 
6 5 
6 4 
6 3 
6 s 
6 3 
6 3 
6 4 
6 3 
6 6 
6 4 
l 

6101 6 6 

Wejście Księżyca w cień 
Środek zaćmienia 

17 26•7 cz. śr. eur. 

Wyjście Księżyca z cienia 
Wyjście Księżyca z póldenia 

18 25•2 " " 
19 23•7 " " 
20 so·8 •. .. 

Wielkość zaćmienia podczas największej fazy 0·272 ś rednicy Księ-
życa . W Polsce widoczny będzie koniec zjawiska (wyj ście z cienia) i to 
tvlko na południowo- wschodnich kresach (woj . Stanisławowskie i Tarno
polskie) . Zaćmienie przez półcie li widoczne będzie w całej Polsce. 

Czerwiec 21 15h. Stanowisko letnie Słońca. Początek lata astro-
nomicznego. 

lipiec 3 2Jh. Ziemia w aphelium - najdalej od Słońca. 

Minima Algola (~ Persei). 
(Czas środkowo-europejski). 

h 
Maj 2 21·2 

b 
Czerwiec 12 0·5 

14 21-4 

h 
Lipiec 2 2·2 

4 23"1 
7 20·0 

2s o·8 
27 21"6 

Redaktor: prof. dr. EUGENJUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie Tow. Przyjaciół Astronomji. 
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URAN JA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
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ROK XIV CZERWIEC 1936 R. 

Całkowite zacmienie Słońca 
19 czerwca 1936 r. 1). 

Prof. Dr. TADEUSZ BANACHIEWICZ (Kraków). 

Polskie wyprawy na zaćmienie Słońca. 

Nr. 3 (50) 

Polskie wyprawy na za6nienie Słońca w dniu 19 czerwca 
r. b., o których była już mowa w Nr. 2 Uranji, organizowane 
przez piszącego, dochodzą do skutku. 

Głównym celem wypraw jest zaobserwowanie dokładnych 
momentów całkowitego za6nienia w celu wyprowadzenia 
względnej pozycji Słońca i Księżyca, w sposób, pozostawia
jący daleko w tyle, pod względem dokładności, inne używane 
przez astronomów sposoby. Z tychże obserwacyj otrzymuje 
się również różnicę promieni Słońca i Księżyca, a więc pro
mień Słońca (przyjmując, że promień Księżyca jest dostatecz
nie dokladnie znany z obserwacyj zakryć gwiazd}, oraz uzy
skuje się dane do wnioskowania o figurze Ziemi, o ile obser
wacje uda się wykonać w dostatecznej ilości punktów. Nad
mienimy tutaj, że wyprowadzenie najprawdopodobniejszych 
elementów elipsoidy ziemskiej z kombinowania wyników róż
nych trjangulacyj opiera się na założeniu, że elipsoida ziem
ska i s t n i ej e. Czy jednak faktycznie różne wymierzone po
łacie geoidy mogą być uważane za należące do jednej i tej' 
samej elipsoidy - wykazać to mogą tylko obserwacje względ
nych położeń różnych trjangulacyj. że do takich badań mogą być 
użyte obserwacje Księżyca -zauważył jeszcze Euler, ale zwykle 
obserwacje astronomiczne są do tego celu zbyt mało dokładne. 

Przy obserwacjach wypraw polskich znajdą zastosowa
nie chronokinematografy, to jest narzędzia, stanowiące po
łączenie lunety astronomicznej z aparatem do zdjęć kinowvch 
i z urządzeniem, regestrująccm momenty zdjęć - wszystko 
ustawione na odpowiednim postumencie - o konstrukcji 

l) Przebieg całkowitego zaćmienia Słońca w Polsce został poda
ny w Nr. 2 Uranji z r. b. na str. 40. 
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znacznie doskonalszej, niż podczas wyprawy Lapońskiej w ro
ku 1927. Aparaty do zdjęć kinematograficznych będą posia
dały napęd elektryczny, zapewntający większą jednostajność 

posuwu taśmy, zaś regestrowanie :momentów zdjęć, pomysłu 

inż. J. Rodkiewicza, odbywać się będzie na taśmach filmo
wych, nie zaś przy pomocy odrębnych chronografów; ułat

wia to obsługę aparatów i daje większą dokładność, zwła

szcza, że odpada konieczność !Odróżniania "słuchowych" począt
ków sekund chronometrów od początków ,,kontaktowych" (elek
trycznych). Użyte będą w tym cdu lampki neonowe, zapalające 
się i gasnące w takt ruchów chronometrów (i aparatów do 
zdjęć), i znaczące swem światłem, za pisanem na światłoczu
łym filmie ze zajęciami Słońca, początki poszczególnych se
kund. Nie potrzeba się obawiać przytem, - jakby to mógł 
pomyśleć czytelnik - opóźnień w zapalaniu się i gaśnięciu 
lampek, gdyż lampy neonowe, różniąc się w tern istotnie od 
żarówek elektrycznych, reagują prawie momentalnie na zmia
ny napięcia elektrycznego. Stricte biorąc wystarczyłaby do każ
dego aparatu jedna lampka neonowa, faktycznie jednak będą 
dwie, gdyż jedna, widoczna dla obserwatora, użyta będzie 

za ,,świadka", że wszystkie połączenia elektryczne są w po
rządku. Urządzenie tego rodzaju będzie zastosowane do re
gestracF dokładnych momentów, o ile wiadomo, poraz pierw
szy w kronikach astronomji. 

Wyprawa do Japonji i Syberji, oraz jeden posterunek 
w Grecji, zaopatrzone będą w potężne i selektywne ośmio -
(względnie siedmio-) lampowe odbiorniki radjotelegraficzne, 
typu superheterodynowego, do przyjmowania sygnałów cza
sowych na falach 14-20 tysięcy metrów. Nadmienimy, że 

w Warszawie jeden z wypróbowanych dotychczas pod tym 
względem tych radjoodbiorników, pozwala przyjmować nie
tylko Bordeaux-Lafayette, ale i Nauen, podczas działania pra
cującej na pobliskiej fali potężnej radjostacji w Babicach. 
Mimo wszystko niewiadomo, w jakim stopniu w Azji pa
sorzyty atmosferyczne pozwolą na przyjmowanie stacyj euro
pejskich, i z tego powodu wyprawa do Japonji zaopatrzona 
będzie również w drugi odbiornik do przyjmowania sygnałów 
lokalnych. 

Z inicjatywy kierownictwa wypraw polskich radjostacja 
·w Nauen wysyłać będzie specjalne sygnały rytmiczne dokład-

Zbiory Zabezpieczone 8yt01'11 
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nego czasu, pochodzące z Obserwatorjum Morskiego w Ham
burgu, w dniach 17, 18 i 19 czerwca, w odstępach godzin
nych, poczynając od godz. 3 czasu uniwersalnego, kończąc zaś 
o godzinie 7-ej tego czasu. Być może w nadawaniu sygna
łów czasowych "rytmicznych" weźmie udział również radja
stacja w Babieach pod Warszawą. Byłyby to pierwsze sygna
ły naukowe czasu z Polski. 

Po tych ogólnych informacjach podamy parę szczegółów 
o poszczególnych ekspedycjach. 

Wyprawa do Ja po n j i będzie jednoosobowa (dr. Ta
deusz Olczak z Wojskowego Instytutu Geograficznego). Prócz 
chronokinematografu dr. Olczak zabierze ze sobą grawimetr 
Obserwatorjum Krakowskiego, uzupełniony nowerui wahad
łami, wykonaneani w zakładzie aparatów Narodowego In
stytutu Astronomicznego. Zapomocą tego grawimetru ma być 
dokonane połączenie grawimetryczne Krakowa z Tokjo. Wy
znaczenie pozycji posterunku dr. Olczaka, na nasze życzenie, 

dokonane być ma, w razie udanej obserwacji zaćmienia, przez 
geodetów i astronomów japońskich, oo znacznie odciąży tę 

zbyt mało liczną ekspedycję. 
W wyprawie do Syberji ~rodkowej uczestnikami będą: 

profesor J. Witkowski i (ewentualnie) dr. f. Koebcke z Po
znania, oraz dr. E. Stenz z Wa.rszawy. Pierwotnie projekto
wane dla tej wyprawy okolice P.etropawłowska zmieniono 
na okolice Tomska, gdzie pracować będzie również ekspedycja 
Pułkowska, japońska i angielska. 

Wyprawa do Grecji ma objąć dwa posterunki. Jeden na 
wyspie Chios (prof. Eug. Rybka ze Lwowa i dr. K. Kordy
lewski z Krakowa), i drugi w okolicach Aten (prof. T. Bana
chiewicz z Krakowa i dr. Wł. Zonn z Wilna). Do Grecji uda 
się również mechanik p. L. Kowalski oraz operator filmowy 
p. Wyszom~rski. Prócz 2 chronokinematografów w Grecji znaj
dzie zastosowanie również astrog.raf Nar. Instytutu Astrono
mkznegJo z dwiema kamerami o bardzo światłosilnych objekty
wach, O = 142 mm, f = 284 mm, zapomocą którego ma być 
zdjęta dla celów fotometrycznych korona słoneczna. Kamery 
te będą zdjęte ze zwykłej ich montury na astrog.rafie Nar. 
Instytutu Astronomicznego, i będzie dla nich wykonana spec
jalna montura ekspedycyjna. 

Aparaty do zdjęć kinematograficznych, dwa z firmy De-



44 URAN JA 

brie i dwa z As kania-Werke, zostały przeważnie wypożyczone. 
Aparaty te są wiele razy kosztowniejsze (cena jednego około 
7000 zł) od zastosowanych w ekspedycji Lapońskiej, które 
jednak nie dawały dostatecznej pewności spowodu rwania się 
filmów. Montura ich,. na postumentach z firmy Krawczyk 
w Zawierciu, dokonana została w Zakładzie Aparatów Na
ukowych Nar. Instytutu Astronomicznego, przeniesionym od 
l kwietnia r. b. do Warszawy (Podchorążych 57). Należy 

podkreślić, że tylko posiadanie własnego zakładu mechaniki 
precyzyjnej umożliwiło udział Polski w ekspedycjach z apa
ratami własnej, nowoczesnej konstrukcji. 

Rzecz prosta, że niektóre podane wyżej dane o wypra
wach mogą z biegiem czasu ulec modyfikacji. 

Warszawa, w połowie maja 1936 r. 

Wyprawy cudzoziemskie. 

Miejsce pasa całkowitego zaćmienia Słońca w d. 19 czerwca r. b. 
ętanowi jakby benefis astronomji sowieckiej, gdyż ciągnie się przez So
wiety na przestrzeni sześciu i pół tysięcy, przy szerok·ości około 130 
kilometrów, pokrywając w ten sposób powierzchnię dwa razy większą, 

niż powierzchnia Polski, i przechodząc przez kilka większych miast, jak 
Omsk, To1111sk i Chabarowsk. Astmnamowie moskiewscy wydali, pod kie
runkiem prof. A. Michajłowa, obszerną rozprawę, poświęconą okolict
nośdom geometrycznym i meteorologicznym tego zaćmieni:a, i rzecz zrozu
miała, że ekspedycyj sowieckich dla badań zaćmienia będzie więcej 11iiż 

z jakiegokolwiek innego kraju : przeszło 12. Dwie - na Kaukazie, dwie 
- w rejonie dolnej Wołgi, jedna, z Obserwatorjum Engelhardta, w oko
licy Kustanaja (dla spektrofotometrii chromosfery i fotometrji korony), 
jedna, z Obserwatorjum Pułkowskiego, koło Orenburga (widmo chro
mosfery w krańcowych ponadfiołkowych i podczerwonych promieniach, 
oraz mikrostruktura jej, badana zapomocą kamery pryzmatycznej). Druga 
ekspedycja Obserwatorjum Pułkowskiego gdzieś wpobliżu Omska, w oko
licy, gdzie będzie prawdopodobnie i polska wyprawa, zajmie się fotogra
fowaniem korony, spektrofotomeh'ją i zjawiskami polaryzacyjnemi. W Tom_ 
sku i Kańsku będą ekspedycje Instytutu Leningradzkiego, również w Brat
sku, w Krasnojarsku i w Aleksandoowsku - z Moskwy, przyczem w ostat
nio wymienionej miejsoowości, specjalnie dobranej ze względu na warunki 
geometryczne, badany będzie efekt Einsteina, dotyczący załamania się 

światła gwiazd w pobliżu Słońca. W Chabarowsku ma działać koronograf. 
W Sowietach obserwować ma również ekspedycja francuska z Ljonu, 

pod kierunkiem p. Dufay, z udziałem astronomów z Marsylji i z Paryża, 
z Pragi Czeskiej, na Kaukazie, wyprawa dr. Slouki, z Cambridge w Sta
nach Zjednocwnych (w poblliżu Orenburga), jezuicka ·z tegoż kraju 
w pobliżu Sary, gdzie będzie również wypra_wa Czeskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, która zajmie s i ę odfotografowaniem widma warstwy 
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<Odwracającej oraz przebiegiem promieniowania Słońca. W Omsku będzie· 

wyprawa angielska Uniwersytetu w Aberdeen. 
Angielska wyprawa z udziałem uczonych z Anglji, lndji Wschod

nich i Stanów Zjednoczonych (Mt. Wils·on), obserwować będzie na Hok
kaido. Do tej partji przyłączą się jeszcze ·obserwatorowie z Singapore 
i Hong-kongu. Głównym przedmi,otem badań będzie spektrofotomdrja 
chromosfery, polaryzacja korony słonecznej, linje Fraunhofera w koronie 
zewnętrznej i bezpośrednie fotografowanie korony w różnych częściach 

widma. 
W Japonji przeprowadzi badania również ekspedycja z Kalifornij

skiego Instytutu TechnoLogicznego i około 9 ekspedycyj japońskich, 

pośWięconych m. i. wspomnianemu już efektowi Einsteina, badaniom 
widma korony, obserwacjom magnetyzmu ziemskiego i innych zjawisk 
geofizycznych, przyczem Centralne Obs. Meteorologiczne urządzi wyprawę 
na aeroplanach. 

Jedna ekspedycja włoska ma fotografować koronę słoneczną w Grecji, 
, dla porównania z wynikami z Mokkaido; druga ekspedycja włoska ma 
. się udać na Kaukaz. Rumuńska wyprawa zamierza obserwować w A~ji 
Mniejszej. Jedna z prywatnych ekspedycyj angielskich udaje się na Chios, 
i zajmie się fotografowaniem korony słonecznej przez filtry. 

Naogół powiedzieć można, że zaćmienie Słońca w d. Fl czerwca 
1936 r. obserwowane będzie przez wielką ilość ekspedycyj, rozmieszczo
nych wzdłuż całego pasa, z wyjątkiem jego części w Azji Wschodniej 
z największem prawdopodobnem zachmurzeniem, ora; częś~i oceaniczne{ 

Niniejsza notatka uło;i)ona została głównie na podstawie artykułu 

·w ang. Nature Nr. 3469, który zresztą wydaje się mało ścisły. T. B. 

Dr. JAN GADOMSKI (Warszawa). 

Wrażenia z Kongresu Międzynarodowej Unji 
Astronomicznej w Paryżu. 

Międzynarodowa Unja Astronomiczna jest jedną z tych 
federacyj międzypaństwowych, jakie po Wielkiej Wojnie sta
ły się potrzebą chwili. W roku ubiegłym obchodziła ona 13-tą 
rocznicę swego istnienia, kończąc tem samem 12-stoletni okres 
_próbny, przewidziany przez założycieli, - nie trzeba nad
mieniać, że zwycięslm. 

Celem Unji jest, jak wiadomo, jak najlepsza organizacja 
-eksploracyj nieba, układanie planów najważniejszych badań 
na lata najbliższe, skoordynowanie wysiłków przy wzwiązy
waniu problemów, wymagających wieloletniej współpracy ob
serwatorjów .rozsianych w różnych stronach świata, ujedno
stajnienie nomenklatury objektów niebieskich, sposobu licze
nia czasu itp. 
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Władza naczelna Unji, mająca czuwać nad realizacją). 

tych niewątpliwie bardl!O szeroko zakreślonych celów, spo
czywa w rękach Komitetu Wykonawczego, złoż10nego z prze
wodniczącego i pięciu jego zastępców oraz 1sekretarza gene-
ralnego. Kadencja przewodniczącego oraz sekretarza trwa 3-
lata, zastępców przewodniczącego 6 lat. Na wewnątrz po
szczególnych państw reprezentują Unję lokalne Komitety Na
rodowe, które w jednych krajach, jak n. p. w Polsce, są zło
rone ze szczupłej liczby astronomów, w innych natomiast,; 
n. p. we Francji, obejmują większość 'aktywniej'szych /fa
chowców. 

Właściwym terenem pracy w Unji są jej liczne komisje, . 
złożone z wybitniejszych specjalistów w danej gałęzi astro
nomji. Co 3, względnie 4 lata odbywa się kongres 1członków 
Unji. Fundusze Unji stanowią wkładki poszczególnych państw, . 

proporcjonalne do liczby ludności. 
Pierwszy lwngres Unji odbył się w Rzymie w ,r. 1922, 

drugi w Cambridge w Angl ji w r. 1925, trzeci w Lejdzie (Ho-
landja) w r. 1928, czwarty w Cambridge (Stany Zjedn. A. P.) 
w r. 1932, wreszcie piąty w Paryżu w dniach od l O do 17 
lipca 1935 r. Ze względu na dogodne położenie miejsca obrad. 

Rys. 1. Kopuła w Meu-
don, kryjąca największy· 

refraktor Francji. Na 
pierwszym planie prof. 
Kazimierz Graff, dyrek
tor Obserwatorjum Uni
wersyteckiego w Wied-

niu. -
(Fot. aut.), 

• • 



• • 

URAN JA 47 

-ostatni kongres zgromadził znaczny zastęp astronomów, bo 
-w sumie ponad 300 uczestników, przybyłych z 25 różnych 

krajów świata. Najlicznirej wystąpili Amerykanie oraz oczy
·wiście gospodarze, Francuzi, natomiast dał się zauważyć słaby 
udział astronomów ni,emieckich i rosyjskich. Polską naukę re
_prezentowalf dele~aci Polskiej Akademji Umiejętności, pro
fesorowie: T. Banachiewicz, M. Kamień ski, F. Kępiński i J. 
Witkowski oraz podpisany, jako członek jednej z komisyj, za 
zasiłkiem Min. W. R. i O. P. 

Grupa warszawska w drodze do Paryża zatrzymała się 

·w Berlinie, by zwiedzić stoł-eczne obserwatorjum w Babels
bergu. Przyjęci uprzejmie na miejscu przez prof. L. Courvoi
sier, przyjrzeliśmy się zbliska największemu warsztatowi pra
cy astronomów niemieckich, oglądając kolejno wnętrza licz
nych kopuł, rozrzuconych zdała jredna od drugiej na obszer
_nym Jresi:stym terenie, malowniczo połoilonym nad jeziorem Ha
vel. W przedsionku jednej z kopuł, przypominających czysto
ścią i komfortem salony przyjęć, podziwiamy piękny, dużych 
rozmiarów obraz, prz:edstawiający scenę wręczenia Koperni

- ~owi na łożu śmierci pierwszego egzemplarza jego wieko
pomnego dzieła. I choć podpis pod obrazem . odbiera Polsce 
·tego "ojca astronomji nowoczesnej", to jednak kurtuazja nie 
pozwala upominać się o swe prawa. Największe wrażenie 

. uczynił na zwiedzających 65-centymetrowy ref,raktor f. Zeiss, 
przeznaczony do pomiarów pozycyj gwiazd podwójnych, oraz, 

· dzieło tejże firmy, 122-centymetrowy teleskop zwierciadlany. 
-warsztat pracy dyrflektara obserwatorjum, prof. P. Outhnicka. 
używany do badań widm gwiazd. Przy jerlnem z narzędzi 

·w fotelu obserwacyjnym spędza kilka chwil na kontemplacji 
·prof. Kępiński. Strawił tu na pracy, jako asystent obserwa
torjum, pełnych lat ośm. Jakie snuliśmy refleksje, wracając 

do Berlina po obejrzeniu tych wszystkich wspaniałości, każ

.dy się rchyba domyśli. 
Praoowite dni dla ,,kongresistów" ~rozpoczęły się dopiero 

·w Paryżu. W nowoczesnych salach chemji (Centre M. Berthe
lot) obradowano przedpołudniem każdego dnia; resztę pozo
stał,ego ,czasu spędzano na zebraniach towarzyskich i przyję
ciach oficjalnych, które ułatwiały znakomicie nawiązanie tak 
!Ważnego osobistego kontaktu pomiędzy uczestnikami zjazdu . 
.Sekretarjat, w którego sześciu działach, grupujących ~o~rew-
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ne sobie językiem państwa, urzędowały prawdziwe poliglotki~ 

już na wstępie rozdzielił uczestnikom wszystkie potrzebne do
kumenty i zaproszenia oraz odznaki metalowe z wypisanerui 
na nich nazwiskiem i przynależnością państwową. Odznaki 
te, noszone w butonierce, doskonale ułatwiały wzajemne roz
poznanie się. 

Oficjalne otwarcie Kongresu odbyło się uroczyście w obec
ności Prezydenta francji oraz Ministra Oświaty. Obrady, rów
norzędne w języku angielskim i francuskim, prowadził prze
wodniczący Unji, prof. f. Schlesinger, dyrektor obserwatorjuro 
w Yale (Stany Zjedn. A. P.). Na sali najsilniejsze mózgi 
współczesnej nauki: Adams, Eddington, Graff, Hertzsprung,. 
Lundmark, Plaskett, RUissell, Shapley oraz ujmująca sylwetka 
słynnego relatywisty, opata Lemaitre. Ze służbą ,czasu we 
francji~ z okazji 25-ciolecia nadawania sygnałów radjowych, 
zaznajamia obecnych dobrze sporządzony film. 

Następne dni wypełniły obrady w lwmisjach w liczbie 36,, 
rozlokowanych w różnych punktach obszernego gmachu. Trud
no tu wymienić choćby w skrócie ogrom przedyskutowanego 
materjału i treść powziętych uchwał. Obradowały komisje:. 
efemeryd, narzędzi astronomicznych, plam słonecznych, za-

Rys. 2. Część okularowm 
wielkiego podwójnego. 

refraktora w Meudon
(Fot. aut.) 

l .. 
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camen, planet i komet, zmiany długości geograficznej, map 
t1ieba, ruchów własnych gwiazd, fotometrji, gwiazd podwój
nych, gwiazd zmiennych, szybkości radjalnych, statystyki gwiaz
dowej, budowy fizycznej gwiazd i inne. Komisja zmiennych 
przyznała nadal Obserwatorjuro Krakowskiemu doroczną sub
wencję w kwocie 700 franków złotych na wydawanie efeme
ryd gwiazd zakryciowych. Obrady, ukończone w Komisjach, 
znalazły swój epflog na Zebraniu Zamknięcia Kongresu, na 
którem poddano pod zatwierdzenie ważniejsze wnioski 
i uchwały. 

Dużą oodzienną frekwencją cieszyła się wystawa astro
nomiczna, na którą przeznaczono jedną z największych sal 
zakładu. Oprócz stoisk wybitniejszych firm optycznych, wy
rabiających narzędzia astronomiczne, wystawiły poszczególne 
obserwatorj.a najnowsze modele konstruowanych u siebie in
strumentów pomocniczych, jak fotometry, mik11ofotometry, przy
rządy do mierzenia klisz itp . oraz wyniki, w postaci wykre
sów, ostatnich prac. Duże zainteresowanie wzbudzały dosl;:o
nałe fotografje nieba, dokonane przez astronomów amerykań
skich, wśród których zwracała uwagę oryginalna fotografja 
Księżyca o średnicy 1 1/2 metra, wykonana na Mount Wilson. 

Z przyjęć i wycieczek, któreroi organizatorzy starali się 

uprzyjemnić pobyt gościom w Paryżu, należy wymienić: go
ścinę w Obserwatorjuro Paryskiero u dyrektora i pani Esclan
gon, przyjęcie przez władze miejskie we wspaniałych salach 
Hótel de Ville, wycieczkę kolumną nowoczesnych autokarów 
do zamku Fontainebleau, wycieczkę do Wersalu i Meudon, 
bankiet na wieży Eiffla pod auspicjami Societe Astronomique 
de France, "garden party" w pałacu Prezydenta Republiki 
oraz zebranie pożegnalne, urządzone w Hotel Continental przez 
Narodowy Komitet Astronomiczny Francuski. 

Najciekawszą oczywiście była wycieczka do Meudon, gdzie 
uczestnicy zwiedzili szczegółowo najlepiej wyposażone obser
watorjuro Francji, przeznaczone do badań astrofizycznych. Du
że wrażenie swemi rozmiarami zrobił tamtejszy wielki, po
dwójny refraktor f. Oautier o objektywie wizualnym 83 cm, 
fotograficznym 62 cm, o ogniskowej 16 m, nakryty potężną 

kopułą. Z niemniejszem zainteresowaniem oglądaliśmy sze
reg nowoczesnych instrumentów, rozrzuconych na dużej prze
strzeni parku dawnego zamku delfina, otoczonego dużerui 

lasami. 
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Na przewodniczącego Unji na najbliższe trzylecie wy
brano prof. B. Lindblada, dyrektora obserwatorjuro w Sztock
holmie, gdzie w r. 1938 ma się odbyć następny zjazd człon
ków Unji. 

JERZY T. HUPPERT (Lwów) . 

Budowa najłańszych przyrządów miłośniczycb. 

Jeszcze ciągle rozpowszechnionym jest pogląd, jakoby 
obserwacje astronomiczne wymagały kosztownych instrumen
tów i specjalnych urządzeń. Tak jednak nie jest. Wielkie in
strumenty niezawsze spełniają swoje zadanie, ponieważ nie
jednokrotnie niekorzystne warunki atmosferyczne nie pozwa
lają na całkowite wyzyskanie dużej lunety. Skoro się dalej 
7waży, że wielkie instrumenty są dla miłośnika nicosiągalne 
ze względu na duży koszt oraz warunki miejscowe, staje się 

jasne, że tylko tanie i łatwo przenośne przyrządy mają wartość 
praktyczną dla miłośnika. 

Zbliża się okres urlopów i wakacje szkolne. Spróbujmy 
w tym czasie przy pomocy najprostszych środków zbudować 
małą lunetkę. Nie jest to wcale tak trudne, jak się napozór 
wydaje. Przy odrobinie cierpliwości i wytrwałości z całą pew
nością zbudujemy sobie wcale przyzwoitą lunetkę. Dzisiaj ogra
niczymy się do wskazówek, jak zbudować dwa najprostsze 
i najtańsze typy. 

Typ 1. Zwyczajne szkiełko do okularów (najlepiej okrąg
łe, tzw. "Punktal", Zeissa + 1/ 2, lub + 1 diopt.) o długiej 
ogniskowej (60- 100 cm) służyć będzie jako objektyw. W kwa-

,a.,....._ 
......... 

' 
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-dratowej deseczce (dykcie) wycinamy okrągły otwór, nieco 
mniejszy od średnicy soczewki. Soczewkę przyklejamy do de
seczki klejem stolarskim przy pomocy rasków z papieru pakunko
wego (fig. 1). Poniżej wycinamy drugi, tym razem prostokątny 
otwór, o wymiarach, odpowiadających drewnianej listwie, sta
nowiącej trzon lunetki, następnie wsuwamy listwę do otwo
ru w deseczce, tak że objektyw daje się dowolnie przesuwać. 
Następnie wycinamy z dykty jeszcze jedną deseczkę, w któ
rej wycinamy otwór, nieco mniejszy od soczewki. służącej 
jako okular. Soczewka na okular może być użyta z lupy 
uczniowskiej, lub kieszonkowego mikroskopu. Ogniskowa oku
laru winna wynosić od 1( 2 do 2 cm. Deseczkę z okularem 
przybijamy do powstałego końca listwy, przyczem należy 

uważać, ażeby śwdek obydwu soczewek leżał w jednej osi, 
oznacz,onej na fig. 2. literami a, a1 . 

Lunetka jest gotowa. Uzyskane powiększenie wynosi przy 
ogniskowej 60 cm. i okularze o ogni1skowej 2 cm. około 30 x. 
Okular o krótszej ogniskowej zwiększy wielokrotność po~ 
większenia. Cały instrument można umieścić na widełkach 

lub poprostu oprzeć o parapet okienny. 
Typ 2. Składa się z objektywu 5 cm. średn. oraz z 2 so

czewek, stanowiących okular. Taka lwmbinacja daje 42 X po
większenie i doskonałe rezultaty. Całość może być z,montowa
na w metalowej rurze, którą wykona każdy blacharz. 

Kos z torys ty p u l: od zł: 2.50 do 4. - . Soczewki 
·do nabycia w każdym składzie optycznym. 

Kosztorys typu 2. komplet soczewek: około 7. - zł. 
Cena wraz z metalową rurą i statywem o osadzie równikowej 

· około 25.- zł. Informacyj w sprawie typu 2. udzieli Oddział 
Polskiego Tow. Przyjaciół Astronomji we Lwowie, Długo

sza 8. 
O tern, czego dokonać może cierpliwy miłośnik astro

inomj~, jakie znaczenie mi·eć mogą jego obserwacje dla nauki, 
'wspomniane jest w artykule ,,Niebo w lecie 1936 r." w ni
niejszym nUJmerze Uranji. 

Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji. 
(Streszczenie sprawozdań za rok 1935) . 

·z ar z ą d C e D tra l D y. 
Skład Zarządu Centralnego w 1935 r . : prezes - prof. M. Karnid1ski, 

-członkowie zarządu: pmf. f . Kępiński, inż. S. Lipiński, dr. ł_obarww, 
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dr. L. Orkisz i prof. E. Rybka. Główną troską Zarządu Centralnego 
było wznowienie wydawania Uranji, której redagowanie powie-rzono prof. 
E. Rybce-, uchwalając równocześnie utworze-nie osobnego Funduszu Wy
dawniczego. Na Fundusz ten składa się: 500/0 składek członkowskich 

poszczególnych oddziałów P. T. P. A. oraz wpływy z prenumeraty, i og.to
szeń. Uranja ukazuje się regularnie od 1 lutego 193ó r. jako Llwumiee 
sięcznik. Prezes Zarządu Centralnego od początku ubiegłego roku zaj
muje się sprawą przeniesienia obserwatorjum im. Jana Jędrzejewicza 

wraz z narzędziami z nickorzystnie położonego •miejsca na dziedzińcu 

Szkoły im. Wawelberga i Rotwan,da (ul. .1\tbkotowska w Warszawie) na 
dogodny ze względów obserwacyjnych teren na Saskiej Kępie, należący 

do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Uruc!wmione obserwatorjum 
im. J. Jędrzejewicza, będące obecnir własności:! Tow. Nauk. Warsz., 
będzie mogło w przyszłości służyć zarówno celom naukowo- badawczym 
jak i popularyzacyjnym. 

Oddział Częstochowski. 

Oddział liczył w końcu 1935 r. 27 członków. Oużem powodzeni~m 

cleszyły się pokazy nieba, urządzane w obserwat-orjum Oddzia.tu na sto
kach Jasnej Góry. Obserwatorjum zwiedziło w ciągu roku około 1000 
osób. 

O d dział Lwowski. 
Oddział liczył w końcu 1935 r. 5 t członków rzeczywistych. Prezesem 

oddziału w r. 1935 był sen. W. hr. Gołuchowski, wybrany ponownie na 
prezesa również na r. 1936. Na ze-braniach oddziału wygłoszono nastę~ 

pujące odczyty i referaty: p. J. Huppert - o budowie tanich lunet 
miłośniczych; dr. J. Mergentaler - · budowa teleskopów zwierciadłowych, 
- mgławice planetarne; prof. E. Rybka - rozmiary mgławic pozagalak
tycznych; prof. S. Szczeniowski - toorja Milne'a rozszerzania się wszech
świata; p. M. Wojtowicz - rola neutronów w budowie wnętrza gwiazd 
i ich promieniowaniu; dr. M. Zarycki - geneza nazw gwiazdozbiorów. 
W pogodne wieczory sobotnie cLłonkowie P. T. P. A. korzystali z poka
zów nieba w Obserwatorjum Astronomicznem U. J. K. 

O d d z i a ł P o z n a ń s k i. 

Oddział liczył w końcu 1935 r. 18 członków rzeczywistych i 13 
uczestników Koła Młodzieży. Prezesem Oddziału w r. 1935 był prof. 
J. Witkowski. Na posiedzeniach wygłoszono następujące referaty: prof. 
A .. Denizot - o obrocie Ziemi, płynne powietrze; dr. Kotceki -- promienie 
kosmiczne; p. W. Mańkawski - o świetlr zodjakalnem, o leonidarb; 
dr. .] . Pagaczewski - współczesne obserwatorja astronomiczne. Zarząd, 

dążąc do dostarczenia członkom jak najprędszych i jak najdokładniejszych 
Informacyj postanowił wydawać przy każdej okazji odpowiedni cyrkularz, 
który przybrał formę komunikatów, drukowanych na pocztówce. Z końcem 
roku ubiegłego została wydana ruchoma mapka nieba przy bezinteresow
nym udziale inż. Tukatscha, dr. Pagaczewskiego i p. Juszczaka. 

O d d z i a ł W a r s z a w s k i. 
Oddział .liczył w końcu 1935 r. 111 członków. Prezesem oddziału 

w 1935 r. był inż. Z. Chełmoński . Na posied7eniach wygłoszono nasttr--
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pujące referaty i odczyty: mgr. P. Demia11czuk - dowód twierdzenia 
Clairaut na podstawie toorji prawdopodobieństwa; dr. J. Gadomski -
Nowa gwiazda w konstelacji Herkulesa, kroni'<a astronomiczna (3- krotnie);· 
prof. F. Kępiński - wyznaczenie czasu, szerokości i azymutu z obser
wacyj przejść par gwiazd przez pmstopadłe do siebie wertykały, o pra~ 
cach prof. Graffa na Mailorce i o warunkach prac astronomicznych 
tamże; dr. M. Kowalezewski - pokaz przezr·oczy Obserwatorjum Yerkesa; . 
dr. M. Łobanow- gwiazdy Nowe, ciężki wodór; mgr. W. Opalski-kronika 
astronomiczna. Oddział opuścił dotychczas zajmowany lokal · przy uL 
Chmielnej SS, przenosząc się do Obserwatorjum Astronomicznego U. J. P. 

Kronika naukowa 
Nowa kometa. 16 maja Peltier (Ameryka) odkrył nową ko-· 

metę 9- ej wielkości. W chwili odkrycia kometa przebywała w gwiazdo
zbiorze Cefeusza (a = 23b 52m, a= 73°·4) i poruszała się na południe. 
Jest to pierwsza kometa odkryta w r. 1936. E. R. 

L u k a w c h m u rac h kos m i c z n y c h. Wzdluż plaszczyzny równi-· 
ka galaktycznego zalega warstwa gazów kosmicznych, sprawiająca międzj 

innemi to, że nie możemy dostrzegać mgławic pozagalaktycznych wpobliżu 
Drogi Mlecznej. Warstwa ta jednak nie jest jednorodna i w pewnych kierun
kach może być tak bardzo pr1ezroczysta, że prawie nie osłabia światła. 

położonych poza nią gW'iazd i mgławic. Takie przezroczyste miejsce przy· 
Drodze Mlecznej niedaleko gwiazdy 71 Arae zostało wykryte przez prof. 
Shapley'a z Obserwatorjum Harvardzkiego w Ameryce. Pomimo, że miejsce 
to jest odległe tylko o 100 od płaszczyzny równika galaktycznego i okołą 
300 od kierunku środka Galaktyki 1 ), S h a p l e y odkrył w niem wkle 
słabych mgławic pozagalaktycznych oraz szrreg gwiazd zmiennych, !lale
żących do naszego układu gwiazdowego. Na podstawie jasności kilku 
cefeid z pośród tych gwiazd zmiennych, S h a p 1 e y znajduje, że gwiazdy 
te są odległe o 40 000 Jat światła. S h a p l e y spodziewa się ważnych wy~ 
ników z badań gwiazd zmiennych we wspomnianej okolicy nieba, gdyi · 
jak się sarn wyraża, "wskazane okno w absorbującej chmurze daje dobrą 
sposobność badania tej części Galaktyki, która leży poza środkiem galal-:
tycznyrn". E. R. 

Prędkości mgławic pozagalaktycznych. Jak wiadomo,. 
mgławice pozagalaktyczne oddalają się od nas z prędkościami tern więk
szemi, im dalej mgławica jest położona. Ucieczka ta mgławic znana jest 
pod nazwą rozszerzania się wszechświata. Ostatni.o M. L. H u m a s o n, 
astronom z obserwatorjum na Mount \X'ilsrm, znal:~zl, że jedna z mgławic, 
wchodząca w skład gr·omady mglawic Wielkiej Niedźwiedzicy Nr. 2, 
posiada prędkość oddalania się od nas, równą 42 000 km /sek. Odległo~~ •. 
odpowiadająca tej prędkości, bylaby zbliżona do 200 miljonów lat światła·. 

E. R. 
Nowa osobliwa planetka 13-tej wie!k. została odkryta. 

przez astronoma D e l p ort e' a w U cele (Belgja) 12 Jutego r. b. Planetka 

1 ) Por. art. E. Rybki: Droga Mleczna wśród galaktyk wszechświata,. 

Uranja 1936, Nr. 1. 
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porusza si~ po orbicie eliptycznej bardzo wydłnżonej, obiegając Sło .1ce 

w ciągu 2· 55 lat. Punkt przys loneczny orbity leży między drogą Merku
rego i planety Wenus, planetka więc może znacznie się zbliżać do orbit~
;rbnskiej . Najmniejsza możliwa odległość planetki od Ziemi wyn:Jsi Z:J• 

1edwic 1 900 000 km i tę odległość planetka prawie osiągnęła 7 Jutego 
r . b. na 5 dni przed odkryciem. Obecnie planetka szvbko oddala się oct 
Ziemi i jest niedostępna do obserwacyj . · E. R. 

KRAKOW. Asłronomja w Polsce 
Konkurs na posadę obserwatora Obserwatorjum na Lubłlmirze. 

Zarząd Narodowego Instytutu Astronomicznego im . M. Kopernika 
ogłasza nini ejszem konkurs na stanowisko obserwator:! Obserwat01jum 
Astronomicznego na Lubomirze od 1 października 1936 r. Wymagane są 

ukończone studja wyższe z matem:1tyki , fizyki i astronomji, ewentualnie\ 
ze stopniem magistra lub doktora, przy zamiłowaniu do obserw:1cyj i pracy. 
naukowej. Uposażenie do umowy, około 200 zł . miesi ęcznie, zależnie od 
kwalifikacyj naukowych, oraz mieszkanie skromnie umeblowane. Zgłoszenia 
z opisem studjów i prac należy przesyłać pod adresem Zarządu N. I. A. 
Kraków, Kopernika 27, do końca czerwca 1936 r. 

Nowa luneta Nar. Instytutu Astronomicznego. 

Ci amatorowie astronomji, którzy tylko dorywczo zajmowali się 

obserwacjami przez lunety, nie zd3ją sobie może sprawy z tego, jak 
wielkie ułatwienie dostrzeżeń astronomicznych stanowi możność przyjęcia 

przez obserwatora dogodnej pozycji korpusu oraz łatwość w poruszaniu• 
lunetą . Przy konstruowaniu nowej lunety "ekspedycyjnej" Narodoweg-o 
Instytutu Astronomicznego wzięte zostały pod uwagą obydwa te czynnik~. 
Luneta umontowana jest na pionowej "nodze", którą można zarówno 
kręcić, jak też podn•osić i opuszczać, a dla tern łatwiejszego cłotonr
wania nią ruchów, potrzebnych przy zmianie oglądanych objektów, wy
konana jest z lekkiego ale bardw mocnego materjału - duraluminu. 
Wynikająca stąd lekkość lunety może mieć też ogromne :lllaczenie przy 
obserwacjach w ekspedycji, gdyż po dokończeniu obserwacyj jedna osoba 
może z łatwością zdjąć lunetę , ważącą tylko 17 kg, z widełek (p. rys. 1) 
i zanieść do mieszkania lub do schowku, tak że specjalna kopuła dla 
narzędzia nie jest niezbędna. 

Przy konstruowaniu tej lunety natrafiono na różne trudności, które 
stopniowo pokonano. Początkowo obserwacje zapomocą niej wydawały 

się beznadziejne, a to spowodu nadzwyczajnej chwiejności instrumentu. 
Wówczas wykonane :wsbły usztywnienia, skrupulatnie obliczone ta!;:, 
aby jaknajmniej powiększały wagę calości, i luneta uzyskała po
trzebną , nietylko zadowalającą, ale wprost doskonałą stałość. Pozatcm 
posiadany do lunety objektyw firmy Orubba, pochodzący z ekwatorjalu 
nabytego u antykwarjusza- optyka w Londynie, był bardzo mierny, abstra
hując nawet zupełnie od ogromnej rysy, powstalej skutkiem nieostroż.
JJego obchodzenia się z nim poprzednich właścicieli. Firma Orubba wy
raziła wprJwdzie z ociąganiem swą gotowość do naprawy objektywn ale 
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opatrzyła ją zastrzeżeniami, trudnemi do przyjęcia. Natomiast Zeiss zgo
d2.ił się chętnie naprawić objektyw, mimo że pochodził on z innej firmy, 
faktycznie niewielkim kosztem bardzo wybitnie polepszył jakość obrdzÓ\\ _ 
Ale objektyw w dalszym ciągu pozostawał mierny, znacznie gorszy nic
tylko od 8-o calowego Merza przy ekwatorjale Polskiej Akademji Umie
jętności, ale i od objektywu (tejże wielkości) przy lunecie, wypożyczonej 
przez Obs. Krakowskie z Obserwatorjum Harvardzkieg,o. 

W tym stanie rzeczy Nar. Instytut Astronomiczny postanowit zakupić 
nowy objektyw 203 mm średnicy firmy Zeiss. Firma długo nic dostar
ctała zamówionego objektywu spowodn trudności napotykanych przy 0dle_ 
wie szkieł, ale wreszcie objektyw przyszedł do Krakowa w połowie kwiet
nia 1936 r. i okazał się świetny. Mimo sto:mnkowo niewielkiej ogni
skowej, wynoszącej 227 cm (stosunek średnicy objektvwu do ogniskowe~ 
l :11.2), ~ dwóch tylko soczewek, jest on bardzo achromatyczny, zaś 
obrazy są tak regularltl(! i szkła tal, przejrzyste, że nowa luneta, usta
wiona tymczasem na tarasie Obs. Krakowskiego (rys. 2), jest daleko 

Rys. 1. Lunetę można z łatwością przenosie. 

leps2.a od dwóch wspomnia
nych wyżej lunet Obs. Kra-· 
k·owskiego, •O objektywach 
tejże wielkości. Ujawniło się: 

to zaraz podc1as próbnych 
obserwacyj 29 kwietnia r. b. 
Autor zauwaiył przez tę lu
netę śiicLlly trójkąt gwiazd~ 
mających wkrótce ulec la
kryciu przez księżyc, i syg
nalizował innym obserwa
torom mające nastąpić inte
resujące zjawisko, nic pre
cyzując go bliżej. Tymcza
sem ci obserwatorawie na 
Merzu i lunecie Harvarclz. 
kiej zauważyli z caleg::>· 
trójkąta jedną tylko gwiazd
kę i zaobserwowali zamiast 
trzech - jedno tylko za
krycie. Prócz tego nic wi
dzieli oni na k iężycu świa
tła J:Opielatego, doskonale 
widzianego w 1:owej lunecie. 

Zdaje się więc, że 
nowa luneta Narodowego 
Instytutu Astronomicznego 
jest obecnie w Polsce naj
silniejszą lunetą do ob
serwacyj wizualnych. Do-

skonała jej montura, pomyślana i wykonana we własnym zakładzie 

bardzo przytem ułatwia dostrzeżenia. Dezyderatami do zaspokojenia pozo-
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stają jeszcze tylko zaopatrzenie jej w okular o mmeJszem powiększeniu, 

oraz, lepsze zabezpieczenie "nogi" przed rdzewieniem. W prąsżk>ści 
Instytut zamierza używać do swych narzędzi, o ile tylko można materja-. 
łów, f!ie ulegających korrozji. l tym razem myś lano o zrobieniu nog~ 

.ze stali nierdzewnej, ale wypadłoby to zbyt drogo. 

Rys. 2. Nowa luneta na tarasie obser. krakowskiego. 

Luneta ustawiona jest tymczasem w Obs. Krakowskiem. W lecie 
1936 r. odbędzie podróż do Grecji wraz z ekspedycją zaćmieniową. Pói-

~niej ustawiona być ma w Obserwatorjum na Lubomirze. T. B. 

LWOW. 
Obserwatorjum Astronomiczne U. J. K. 

Na mocy uchwały Senatu Akadem ickieg-o U. J . K. we Lwowie Instytut 
Astronomiczny U. J . K. przemianowany został na Obserwatorjum Astrono
miczne. Obserwatorjum posiada refraktor Merza 135 mm zmontowany para
laktycznie z mechanizmem zega rowym, refraktor Zeissa 130 mm, zmonto
wany azyrnutalnie oraz astrokamerę z objektywem Zeissa 108 mm, wy
konaną w warsztatach Obserwatorjum Wiedeńsk iego. Ponadto Obserwa
torjuro posiada mikrofotometr Schilta, zakupiony w 1935 r. W Obserwa
torjum Astronomicznem U. J. K. wykonywane są badania z zakresu funda
mentalnej fotometrji fotowizualnej gwiazd oraz fotometrji gwiazd zmien, 
nych, wizualnej i fotograficznej. E. R. 

Niebo w lecie 1936 roku. 
Lato, jako czas wypoczynku zda ła od zgiełku miejskiego, sprzyja 

zainteresowaniu się niebem gwiaździstem, które w miejscowościach woi:
nych od 'światła latarń ulicznych występuje ze szczególnym prz~pychem. 

Przecina to niebo rebrzysta wstęga Drogi Mlecznej, grupująca w sweni 
sąsiedztwie większość najjaśniejszych gwiazd nieba; już: samo zaznajomienitJ 
się z gwiazdozbiorami i wczucie się ·w ten ogrom otaczającego nas 
wszechświata, daje znaczne zadowolenie, lecz nierównie większą S'ltysfakcjc 
odczujemy, gdy sami będziemy czynnie obserwowali zjawiska na ni~bic-, 

.do czego lato szczególnie się nadaje. 
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Nie będę tu opisywał wyglądu nieba gwiaździ?tego w lecie' czy
telnik sam sobie go odtworzzy z pomocą q.1chnmej mapy nieba (np. 
wydanej przez Oddz. Poznański P. T. P. A. 1). Słów parę tylko chciałbym 
pośwJęcić tym obserwacjom, które z korzyścią dla nauki wykonywać 

może każdy milośnik astronomji, dysponujący jedynie mapą nieba i zegarkiem. 
A więc przedewszystkiem od połowy lipca do połowy sierpnia licz

nie przelatują po niebie meteory z roju Perseid. Dokładne zauważenie 

na niebie drogi przelotu meteoru (początku zabłyśnięcia i miejsca zn:ik, 
nięcia) wraz z podaniem czasu zjawiska jest bardzo pożądaną obserwacją. 
Drugą dziedziną, w której miłośnicy, posiadający lornetki polowe lub 
nawet ich pozbawieni, mogą okazywać poważne usługi astronomji są 
gwiazdy zmienne. Łatwość obserwacyj, wykonywanych przez porówny
wanie gwiazd zmiennych z gwiazdami sąsiedniemi o stałej jasności, 
sprawia, że każdy kraj cywilizowany liczy wielu gorliwych miłośników
astronomów, wykonywujących te obserwacje . Najlepiej do obserwacyj 
nadaje się t. zw. metoda Argelandera, która na tem polega, że najmniej
szą dostrzegalną różnicę w jasności gwiazd oznaczamy przez 1 stopier1, 
nieoo większą przez dwa stopnie, zupełnie wyraźną przez 3 stopnie 
i t. d. Zwykle nie posuwamy się tu dalej poza 5 st<;>pni. W paździer

niku r. b., jak podano niżej w kalendarzu astronomicznym, spodziewane 
jest maksymum jasności o Ceti; jasność ta czasem dochodzi aż do 2-ej 
wielk. Już w lecie będziemy mogli w lornetkach zauważyć wzrost jasnośd 
tej gwiazdy. Prócz niej, dziesiątki innych gwiazd zmiennych b~dzie do
stępnych dla posiadaczy lornetek, kilka zaś gwiazd tego rodzaju (np. 
Algol) da się śledzić golem okiem. 

Niebo gwiaździste będzie w lecie r. b. ozdobione przez dwie piękne 
planety. Jowisz w czerwcu będzie świecił przez całą prawie noc, w sierp
niu zaś w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wężownika w Drodtc 
Mlecznej. Saturn widoczny będzie początkowo w drugiej polowie nocy 
na wschodzie, w kor1cu sierpnia - prawie przez całą noc w gwiazdo
zbiorze Wodnika, jak to czytelnik może stwierdzić w podanym niżej 

kalendarzu astronomicznym. Posiadacze nawet małych lunet będą mogli 
dostrzec księżyce Jowisza oraz zarys pierścienia Saturna. Pierścier1 ten 
w r. b. będzie bardzo spłaszczony w postaci kreski, przecinającej tarczę 
planety, w czerwcu i lipcu - widoczny z trudem. 

Zachęcamy czytelników do obserwacyj astronomicznych i prosimy 
o nadsyłanie ich wyników do redakcji Uranji. Wartościowe obseiwacje 
zostaną opublikowane. Bliższe objaśnienia tematów do obserwacyj 
będą udzielane na lamach Uranji, dokąd prosimy kierować ?=apytania 
w tym zakresie. Nie należy zapominać, że wiele doniosłych odkryć w dzie
dzinie astronomji uskutecznili miłośnicy astronomji bardzo skromnend 
środkami. Jako przykład przytoczyć można odkrywanie nowych komet lub 
gwiazd Nowych. Przypomnieć warto, że Nowa w Herkulesie, która za
jaśniała w grudniu 1934 r., odkryta została przez angielskiego mitośnika, 
obserwującego meteory. Te i inne przykłady są dowodem, że wytrwała 

praca miłośnicza może przynosić bardzo doniosłe wyniki dla nauki. E. R. 

1) Uranja Nr. 1 z 1936 r. str. 17. 
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Kalendarz astronomiczny na sierpień. wrzesień paidziernik 1936 r .. 

KsięŻY c. 
Sierpień 1936 Wrzesień 1936 Październik 1936 

. ,.c l~ l l~ l l .,.~ l ~ l l~ l l ~ I•C ., ~ l l~ l ~ ~~ ~::;-- c ~~ c ~ ~~ ~~ c ~::;-- c ~ ;5F ~::;-- c ~::;-- c 

b m 1 m b mi m 
b mi m hm m l b mi m b m m 

l sb 1819 - 4•7 140+5•7 1 wt 17 54 -0·5 438 +1·3 1 cz 16 58 +2•7 6 25 - 2'2 
2 nd 1847 -3·6 2 56 +4·5 2 śr 18 13 +0·7 6 3 -0•2 2jpt 17 25 +3·8 7 55 --3•5 
3 pn 1911 - 2'4 417 t-3·2 3 c z 18 33 +2·0 7 30 - 1'5 3 sb 17 59 +S·O 923 - 4'8 
4 wt 1931 - 1'21 541 +2·0 4 pt 1857 +3·2 8 57 --2·8 ld 1843 +5·8 1045 - 5·8 
S śr 19 50 o·o 7 s +0•7 5 sb 

1

1925 +4•3 1024 - 4·2 S pn 19 39 +6·3 1155 - 6·2 

6 cz 20 s lt-t·2J s 28 --()·7 6 nd 20 2 +5·7 1147 -5·3 6 wt 20 45 +5·8 12 51 - 6·0 
7 pt 20 29 +2·5 9 52 -:2·0 7 pn 2048 +6·2 13 2 - 6·2 7 j śr 21 57 +s·o 13 32 - 5·o 
8 sb ~o 52 +3·7

1
1118 - 3·3 8 wt 2147 +6·2 14 6 -6'3 Sicz 2312 +3·7 14 3 - 4•0 

9 nd 2122 + 4·812 41 - 4•7 9 Śr 2253 +5·7 14 55 - 5•7 9pt - - 14 27 - 3·0 
lO p n 22 l +5·8 14 1 - 5·8 lO c z 15 32 -4·8 lO sb O 24 +2'7 1447 - 1·8 

11 w t 22 50 +63 1512 - 6·5 11 pt o 7 +4•7 16 0 - 3·8 11 n d 135 +1•5 15 s - 0•8 
12 Śr 2351 +6·3 1611 - 6•3 12 sb 120+3•5 16 23 - 2•7 12 p n 2 46 +0·3 15 20 +0·2 ' 
13 c z - - 16 56 - 5·8 13 n d 233 +2·2 1641 - 1·7 13 w t 354 - o· s 15 35 +t·o 
14 p t 1 1 +5·5 17 301-4·5 14 p n 3 45 +1•2 16 58 - O· S 14 śr 5 l - 1·7 15 51 +2·0 
15 sb 2lt> +4·5 17 56 - 3·3 15 w t 455 +0·2 1713 +0·3 15 c z 610 - 2'7 1610 +2·8 

16 n d 331 +3'211817 - 2·3 16 Śr 6 3 -o·8117 29 +1-3 16 pt 717 - 3•7 1631 +3·8 
17 p n 445 +2·0 1835 - 1'3 17 c z 711 1-1·817 45 +2•3 17 sb 824 - 4·8 16 57 +4•8 
18 w t 5 58 +0·8 18 51 -0·3 18 pt 8 20-3·0 18 4 +3•2 18

1

nd 929 - 5·7 1729 +5·7 
19 śr 7 7 -()·2 19 6 + 0·7 19 sb 9 28 -4·2 18 25 +4•3 19 p n 1028 ~6·0 1811 +6·2 
20 c z 816 - 1'2 1920 +1•8 20 n d 10 34 -s·o 18 53 +s·3 20 wt 1121 - 6·2 19 l +6·2 

21 p t 924 - 2·3 1938 +2·7 21 p n 1138 - 5·8 1928 +6·2 21 Śr 12 5 --5·8 20 2 +5·7 
22 sb 1033 - 3·5 1958 +3·7 22 w t 1236 -6·3 2012 +6·3 22 c z 12 41 - s·o 2111 +4'7 
23 n d 1141 - 4•5 2021 +4•7 23 Śr 13 27 -6'3 21 8 +6·2 23 p t 1310 - 3·8 22 24 +3·7 
24 p n 12 47 - 5·5 20 so +5·7 24 c z 14 9 -5·7 2212 +5·5 24 sb 13 34 - 2·8 2342 +2'5 
25 w t 1350 - 6'212129 +6·3 25 p t 1443-4·5 2326 +4·3 25 nd 1355 - 1·5 - -

26 Śr 1448 - 6·32219 +6·5 26 sb 1510 -3·5 - - 26 p n 1415 ·-OS l l +1·2 
27 c z 15 36 - 6·2 2321 +60 27 n d 1534 -2'2 044 +3·2 :27 w t 1434 +0•7 2 24 o·o 
28 p t 1615 - 5·3 - - 28 p n 15 55 -lo() 2 7 +1-8 28 śr 1456 +2•0 349 -1·3 
29 sb 16 46 - 4·0 032 +5·2 29 w t 1615 o· o 331 +0·7 29 c z 15 21 +3'2 518 - 2•7 
30 n d 1712 - 3·0 150 +3·8 30 Śr 1635 +1·2 457 -0·8 30 p t 15 53 +4·5 6 48 - 4·0 

31 p n 17 34 - l'!l 312 +2·5 31 sb 16 33 +5·5 814 - 5·3 

l) W Warszawie czas Środkowo-europejski. 

Fazy Księżyca. 
b m b m 

Pelnia . . 
Ostatnia kwadra . 
Nów •...• 
Pierwsza kwadra • 
Pełnia • . . . . 

• Sierpień 3 4 47 Wrzesień l 13 37 h m 

8 4 14 Październik 7 13 28 

" 
" 

9 21 59 
18 4 21 
25 6 49 

" 15 18 41 " 15 11 20 

" 
23 23 12 23 13 54 
30 22 l 30 6 58 
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S l oń c e. 

Sierpień 1936 Wrzesień 1936 Paździeruik 1936 

l R' ~~ ~ ~ l c l l Równar l~ l ci \Równ•f ~~l ! 
owna~ .0 ,0 ! niosu"tt ~ ~ j ~ ~ 

~ ni:u\T ~~ ~ ~~ .. ~ nie cza-1 c;' "% ~ c o o o au 1) ~ N 

m •ih m h m / m m s b m h m . m m •ih m i h m m 
3 + 6 53 59 19 24 ±4·0 2 -o 13i448182ll+t·a 2 - 1o3ols 38!1711 =t=o·s 
8 + 5 34 4 7 1915 3•7 7 - 1 52 4 56 1~ 11 1"4 7 - 12 1 s 4717 o o·8 

13 + 4 sol4 1519 5 3·3 12 - 3 3S 5 5117 591 1'0 12 - 13 22 s 55.16 49 1'2 
t8 + 3 52 4 23 18 ss! 2"9 17 - s 21 513 1747 o·6 17 - 14 3* 3116 38 1'7 
23 + 2 41 4 32 18 45 2•5 22 -·7 7 s 22 17 35 t0·2 22 - 15 24 6 13 16 28 2•1 
28 + 119 4 40,18 331 2'2 27 - 8 50 s 30117 231=t=0·2 27 1-16 216 22,16171 2·5 

l) O północy czasu uniwersalnego (1h cz. śr.- europ.); czas Średni 

mniej prawdziwy. 

2) W Warszawie, czas Środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.- europ.). 

bms hma hms 

Sierp. 1.203741'42. Wrzes. 1.223954'62. Paźdz.l. 03811'1Y 

Zmiana czasu gwiazdowego na l dobę: 3": 56•·556 

P l a n e ty. 

Merkury. Weuus. Mars. 

l l! l 
~ 

l l l! l 
~ 

l l l! l 
~ 

Data a ·o a •o o •o 
a. .c a. ..c a ..c 

u u u 

l 
.. .. .. 

N N N 

1936 l 

h m o h h h m o b h h m o h h 
VIII. 8 10 11 +12'7 5·5 19 8 9 56 +14'1 s·1 19·8 8 3 +21•5 2"4 18·6 

18 1111 + s-5 6·5 19·5 1043 +9'7 5·7 19'5 8 30 +20'1 2'4 18·3 
28 11 59 - 1·3 7•3 19'1 1128 + 4•8 6•2 19'1 8 56 18'5 2'1 17•9 

1X. 7 12 36 - 6·9 7'7 18'6 1213 - 0•3 6'7 18'8 922 +16'7 2'3 17•5 
17 12 54 -10·0 7'6 17·9 12 58 - 5•4 7•3 18'4 9 47 +14'7 2·3 17'0 
27 12 39 - 7•9 6·4 17•2 13 44 -10·3 7•8 18·1 1011 +12·6 2'2 16·6 

X. 7 12 7- 1·2 4'4 16'6 14 31 -14·9 8•4 17·8 1035 +10•4 2'2 16·1 
11 12 23- o·s 4·3 16·3 15 19 -18 9 9·0 17•5 10 58 + 81 2•] 15·61 
27 ' 13 1s1- s-s 

1

s·o 16•0 1610 -22'1 9·5 117'4 11 21 + 5•7 12•0 15'11 
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Jowisz. 

Data l a 

1936 
h m 

VIII. 8 16 53 
18 16 54 
28 16 55 

IX. 7 16 58 
17 17 2 
27 17 7 

X. 7 17 13 
17 17 20 
27 17 27 

o 
-22·2 
-22"2 
-22"3 
-22"4 
-22"5 
-22"6 
-22"8 
-22·9 
-23·0 

Zakrycia 

Kraków 
Lwów 
Poznań 
Warszawa 
Wilno 

h 
15-4 
14•8 
14·1 
13-5 
13·0 
12·4 
11"9 
11·3 
10·8 

h 
23·3 
22"6 
22"0 
21•4 
20·8 
20"2 
19"6 
19•1 
18·5 

URAN JA 

Saturn. 

h m\ o l h 23 32 -5·4 20 4 
23 30 -5·7 19·7 
23 28 -6·0 19•1 
23 25 -6·3 18•4 
23 22 -6·6 17"7 
23 19 -6·9 17"0 
23 17 -7"1 16•4 
23 15 -7"4 15·71 
23 13 -7·5 15·0 

l 

Uran. Neptun. 

h . h mi o l h mi o 
7·6 Vllł.8 2 29 1+14·2 11 8 +6·7 
6·9 IX. 7 2 29 +14·2,11121+6·3 
6·2 X. 7 2 25 +13"9 1116 +5·9 
s·s 
4•7 
4•0 
3·3 
2·6 
1·9 

U w a g a: W spółrzędne 
planet podano dla Oh cza
su uniwersalnego; wscho
dy i zachody dla W ar
szawy w czasie Środko· 
wo-europejskim. 

gwiazd przez Księżyc (czas śr.-europ.). 

Sierpień 26 Październik 4 Październik S 
e Oph (3m•4) o Tau (4m ·4) 't Tau (4m •3) 
zniknięcie ukazanie się l) ukazanie się 2) 

h m h m h m 
18 58·0 21 47·2 s 11"7 
19 H 48·4 18"4 
18 53·1 48·6 12·3 
18 59·9 49·9 18•3 
19 s·3 54•5 26•2 

l) Północno-zachodnia ćwiartka tarczy Księżyca. 
2) Południowo-zachodnia 

" " " 

vVrzesie1i 23 6\, Ró1cnonoc. Początek jesieni astronomicznej. 
TVrzesień 24 Mars w złączeniu z Regulusem (a Leonis) w odległości Q0·8 

na północ od Regulusa. Zjawisko widoczne nad ranem. 

Gwiazdy zmienne. 
Gwiazdy długookresowe. Minima Algola. 

Spodziewane Sierp. Wrzes. Paźdz. 
Gwiazda h h h 

max. (M) lub min. (m) 14 2-4 3 4•1 1 20•2 
m m 

16 23•3 6 1·0 16 4"4 o Ceti (Mira) (2·0-10•1) 1936 Paźdz. 26 (M) 
19 20•0 8 21"9 19 1•2 

"fj Geminorum (3·2- 4·2) Paźdz. 23 (m) 11 18•5 21 221 
R Hydrae (3·5-10"1) W rzes. 23 (M) 26 2"7 24 18·8 

28 23-6 

Od Redakcji. Następny numer Uranji ukaże się l października r. b. 

Redaktor: prof. dr. EUGENJUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie Tow. Przyjaciół Astronomji. 
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Dr EDWARD STENZ 

ZIEMIA 
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Z 66 fig. i 26 tabl. W opr. pł. zł 12. 

SIR JAMES JEANS, autor "Wszechświata• 
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URANIA CZASOPISMO 
?OLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII 

ROK XIV PAŹIJZIERNIK 1936 R. Nr. 4 (51) 

W. MAŃKOWSKI (Poznań). 

Światło zodiakalne. 

Z pośród zjawisk, jakie ukazują się na niebie uważnym 
oczom człowieka, jest jedno, mało ogółowi znane, które swą 
zagadkowością przyciąga do siebie szczególną uwagę uczonych; 
!mimo jednak, że zostało ono zaobserwowane w Europie już 
w ostatnich latach XVI wieku i że od tego czasu czynione 
są stałe usiłowania nad poznaniem tego fenomenu, przyczyna 
jego pochodzenia oraz mechanizm jego działania nie mają 

jeszcze dotąd całkowitego wyjaśnienia. Jest to światło zodia
kalne, inaczej zwane światłem zwierzyńcowym. 

Zjawisko to przedstawia się w następującej postaci: 
W naszych szerokościach w pogodny bezksiężycowy wie

czór w okresie wiosennego porównania dnia z nocą, zdała 

od sztucznych świateł, gdy zgasną ostatnie odblaski zorzy 
wieczornej, zauważyć można nad miejscem, gdzie Słońce za
nurzyło się pod horyzontem, uwydatniające się na ciemnym 
tle nieba słabe mgliste światło o białawym odcieniu i o kształ
tach znacznie wydłużonej elipsy, lub płaskiej soczewki, wzno
szącej się ukośnie nad widnokręgiem i pochylonej zlekka 
ku południowi. Niektórzy astronomowie określają kształt ten 
jako stożek lub ostrosłup, zwrócony podstawą do horyzontu. 

Jest to światło zodi.akalne, słaba mglista aureola, otacza
jąca Słońce i towarzysząca mu w jego pozornej wędrówce 
po sklepieniu niebieskim . Daje się ono u nas dobrze widzieć 
w drugiej połowie stycznia, w lutym, marcu i kwietniu. Smuga 
ta, rozciągająca się prawie w płaszczyźnie ekliptyki i Jderu
jąca się na wiosnę ku grupie Plejad w gwiazdozbiorze Byka, 
jest bardziej jasna przy podstawie, będąc mniej wyrazme 
zarysowana ku wierzchołkowi i bokom. Szerokość smugi 
nad widnokręgiem najczęściej wynosi od 200- 300, a wysokość 
dochodzi do 600, a niekiedy nawet więcej. 

Na "jesieni takież zjawisko ukazuje się we wschodniej 
części nieba mniej więcej na półtorej godziny przed wscho-

(!)j'1J73 
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dem Słońca i występuje najbardziej wyraźnie około czasu 
jesiennej równonocy, we wrześniu i październiku, przy czym 
smuga świetlna rozciąga się również, jak i wiosną, w pła
szczyźnie bliskiej ekliptyki, kierując się swym wierzchołkiem 
w stronę gwiazdozbiorów Lwa i Raka. 

Przyczyna, dla której światło zodiakalne jest u nas bar
dziej widzialne w powyższych porach roku, nie zależy od jego 
własności, lecz od położenia względem horyzontu płaszczyzny 
ekliptyki, w której okolicy światło to leży. W okresach tycłr 

bowiem ekliptyka pochylona jest pod większym kątem wzglę· 
dem poziomu w naszych szerokościach geograficznych i zbfi. 
ża się najbardziej do zenitu; w innych porach roku ekliptyka 
tworzy mały kąt z poziomem, wskutek cze~o światło zodiakal
ne jest albo skryte pod hory:wntem, albo tak mało wznosi się 
nad nim, że blask jego ginie całkowicie (W mgłach przy
ziemnych. 

Na południowej półkuli warunki widzialności światła zo. 
diakalnego przedstawiają się inaczej. Daje się widzieć ono 
w jesieni wieczorem na zachodzie, na wiosnę zr.ana we wschod
niej części nieba, przy czym smuga świetlna pochylona jest 
tam ku północy. 

Nazwa "światło zodiakalne" dana została, ze względu 

na ukazywanie się tego zjawiska w okolicy pasa Zodiaka, 
przez słynnego astronoma Dominika C a s s i n i e g o, któremu 
zwykle, jakkolwiek mylnie, przypisywane jest odkrycie samego 
zjawiska. C .a s s i n i jedynie po raz pierwszy ujrzał je 18 marca 
1683 roku i szczegółowo opisał. 

W krajach strefy gorącej między zwrotnikami, głównie 
zaś w pobliżu równika, gdzie kąt ekliptyki z horyzontem jest 
stale większy, niż u nas, zmrok krótszy, a warunki atmosfe
ryczne są bardziej sprzyjające, zodiakalne światło daje się 

dobrze obserwować w każdej porze roku w godzinę lub dwie 
po zachodzie Słońca w pogodny bezksiężycowy wieczór. Osią

ga ono tam największą intensywność i występuje najbardziej 
wyraźnie w postaci mocno zarysowanego stożka świetlnego. 
To też badacze, prowadzący w położonych tam miejscowo
ściach w ciągu dłuższego czasu systematyczne obserwacje nad 
światłem zodiakalnym, dostrzegli inne jeszcze objawy zjawiska, 
rzadko przy bardzo sprzyjających warunkach i w słabszym 
stopniu ukazujące się w szerokościach większych. Mianowicie, 
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gdy w okresie wiosennego porównania dnia z nocą światło 
zodiakalne ukazuje się na zachodzie, naprzeciw niego we 
wschodniej części nieba pojawia się druga, mniejsza smuga 
świetlna, mniej jasna, w postaci słabo zarysowanego stożka, 
i odwrotnie, na jesieni ukazuje się takież zjawisko na zachod
niej części nieba naprzeciw światła zodiakalnego, jaśniejącego 
na wschodzie. Zjawisko to nazwać można prze c i w b I a
ski e m lub światłe m prze c i w słoneczny m 1). 

Niektórym badaczom udało się w rzadkich przypadkach 
dostrzec przy wyjątkowo przezroczystej atmosferze światło zo
diakalne w postaci łuku świetlnego, zakreślonego przez całe 
sklepienie nieba od zachodu do wschodu w pasie zwierzyńco
wym, który to łuk, słabo tylko zarysowujący się w pobliżu 

zenitu, nabiera intensywności w przeciwległej światłu zodiakal
nemu części nieba i ta połać jego staje się bardziej widoczna 
w postaci stożka świetlnego, rozciągającego się na 100. 

Zjawiska te zaobserwował i opisał z dużą dokładnością 
uczony amerykański O. Jon e s, który będąc kapelanetm parowca 
,,Missisipi", krążącego po morzach południowych i wschod
nich Azji, w latach 1853- 55 oddawał się studiom nad zbada
niem światła zwierzyńcowego, a spostrzeżenia jego mają i obec
nie jeszcze wielką wartość naukową; następnie Aleksander 
H u m b o l d t podczas znanych jego podróży, oraz inni. Naj
bardziej pełne zjawisko światła zodiakalnego udało się widzieć 
astronomowi francuskiemu E. L i a i s'o w i, który wykorzystał 
swe obserwacje w bardzo dogodnych warunkach w Rio de Ja
neiro. On to głównie ustalił obecność mostu świetlnego, łą

czącego światło zodiakalne z przeciwblaskiem. W Europie Th. 
B ro r s e n 27 marca 1854 r. obserwował dwa wyraźne stożki 
w Żarnherce w Czechach. 

l) W literaturze naszej nie ma jeszcze ustalonej nazwy dla tego 
zjawiska. Spotykamy najczęściej dlań słowo "odblask", czasem "odbicie 
świetlne". Zdaje się jednak, że obydwie te nazwy nie mogą być uwa
żane za trafne, gdyż nasuwają mylne wyobrażenie o genezie zjawiska, 
Niewątpliwie pochodzenie przeciwblasku jest analogiczne do powsta. 
wania zjawiska św. zodiakalnego. W każdym jednak razie nie może 
ono mieć źródła w tym ostatnim, zodiakalne bowiem światło jest tak 
słabe, że dać odblasku lub odbicia nie może. Niektórzy nważają zja
wisko przeciwbiSisku za niezależne od zodiakalnego światła Stosowniej
sze, zda się, przeto są nazwy: "przeciwblask" lub "światło przeciw
słoneczne" z uwagi na to, że światło to ukazuje się :r.awsze ściśle na
przeciw miejsca, w którym znajduje się Słońce 
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Ciekawy i charakterystyczny opis dał A. H u m b o l d t 
w Monatsberichte d. Kan. preus. Akad. d. Wiss. za 1855 r.: 
"gdy 17 i 18 marca pojawiło się bardzo jasne świaUo na 
zachodzie, wszyscy na pokładzie uderzeni byli tym, że natych
miast na wschodzie ukazało się białawe światło, mające rów
nież piramidalną formę, które powiększało jasność nieba w bar
dzo uderzający sposób". Zwróciła też na siebie uwagę H u m
b o Id t a ta okoliczność, że obydwa światła zgasły jednocześnie. 

Jak już zaznaczono powyżej, światło zodiakalne posiada 
delikatny mglisto-białawy odcień. Podawany w niektórych opi
sach, dotyczących tego przedmiotu, odcień czerwonawo-żół

tawy tego światła pochodzi zapewne z oddziaływania nań 

naszej atmosfery. Jest ono intensywniejsze przy podstawi,e, 
słabnie natomiast w kierunku ku wierzchołkowi i bokom 
smugi, gdzie staje się niewyraźne i mało uchwytne, co nie· 
zmiernie utrudnia określenie jego poło:l!enia. Spostrzegane są 
niekiedy nagłe zmiany jasności światła zodiakalnego, oraz 
jego falowanie, podobnie jak w zjawisku zorzy północnej. 

Powodowane one są częściowo istotnymi zmianami, zachodzą. 
cymi podczas przebiegu samego zjawiska, częściowo zaś po
chodzą one wskutek różnic przezroczystości wyższych i niż

szych warstw nasz~j atmosfery. Są przypuszczenia, że inten
sywność światła zodiak1alnego podlega okresowym wahaniom, 
atoli brak jest tu ściślejszych danych. Spostrzeżono też pew
ną zależność światła zodiakalnego od okresów maximów i mi
ni:mów ukazywania się plam słonecznych. 

Przy pełnym świetle Księżyca światło wdiakalne nie daje 
się dostrzec i nawet blask Wenus przyćmiewa je w bliższym 
swym sąsiedztwie. Przeciwblask jest jeszcze słabszy i gasi 
go już światło Drogi Mlecznej, gdy przypada on w jej blisko· 
ści, co bywa w grudniu i w pierwszej połowie stycznia oraz 
w czerwcu i lipcu. Z powodu słabej swej jasności powi,erzch
n1owej, światło :oodiakalne nie daje się prawi,e widzieć prz,ez 
teleskop i jest niezmiernie trudne do badania za pomocą przy
rządów polaryzacyjnych oraz spektroskopu. 

Zjawisko światła zodiakalnego nie uszło też oddawna 
uwagi świata muzułmańskiego, któremu w celach wykonywa
nia praktyk religijnych zależy na ścisłym ustalaniu początku 
dnia (czas rozpoczynania dziennego postu podczas Ramadanu), 
i znane jest u mahometan pod nazwą "fałszywego świtu" 

lub inaczej ,,wilczego ogona". 
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Według świadectwa H u m b o l d t a znane ono też było 

w Ameryce Aztekom, w których starym rękopisie znalazł on 
wzmiankę o świetle, widzianym przed świtem na wyżynach 

Meksyku w ciągu 40 nocy. Opis ten łączy wspomniany autor 
z fenomenem światła zodiakalnego. Aztekowie, jak wiadomo, 
interesowali się zjawiskami niebieskimi i uprawiali naukę 

astronomii. 
W Europie po raz pierwszy dostrzeŻlane ZJestało zjawisko 

światła zodiakalnego w ostatnich latach XVI wieku przez 
astronomów, pracujących w obserwatorium Steliborg pod kie
rownictwem słynnego Ty c h o d e Brah e w Uranienborgu na 
wyspie Hveen, a następnie badania te kontynuowane były 

w Pradze. Zjawisko to obserwował Chr. Rot h m a n n, astro
nom obdarzony dużymi zdolnościami, ciekawy dla nas jeszcze 
i z tego względu, ze był on jednym z pierwszych stronników 
systemu naszego wielkiego Kopernik a. Badaniu światła 

zodiakalnego poświęcał duilo czasu współpracownik Ty c h o n a 
d e Brah e i jego następca, K e p l er, jeden z założycieli pod
walin nowoczesnej astronomii, który dał dość dokładny jego 
opis i pierwszy wypowiedział hipotezę, przypisującą wywoły
wanie zjawiska atmosferze Słońca. 

W połowie XVII wieku światło zodiakalne było dosyć 

już znane uczonym, o czym świadczą wzmianki o nim w pi
smach znakomitego mateimatyka i filozofa francuskiego D e· 
s car t e s'a, oraz w dziełach przyrodnika angielskiego J. 
C h i l dr e y'a. Lecz głównie dzięki pracom znanego astronoma 
Dominika C a s s i n i e g o, który, uderzony tym zjawiskiem 
przy pierwszym dostrzeżeniu jego w kierowanym przez siebie 
paryskim obserwatorium, bardzo pilnie oddawał się obserwa
cjom zjawiska i wydał kilka dzieł, poświęconych opisaniu 
jego postaci, natury, oraz przyczyny powstawania, obudzone 
zostało pod koniec XVII wieku szczególne zainteresowanie się 

uczonych tym zjawiskiem i rozpoczęły się systematyczne ba
dania nad nim. C a s s i n i wypowiedział przypuszczenie, że 

zodiakalne światło wywołane jest przez mgliste światło, od
bite od niezliczonego mnóstwa małych planet, tworzących pła
ski pierścień dookoła Słońca, prawie w płaszczyźnie jego 
równika, podobnie jak światło miliardów słabych gwiazd daje 
zjawisko Mlecznej Drogi. Czasowe zanikanie ZJodiakalnego 
światła przypisywał on tej samej przyczynie, która powoduje 
czasowe znikanie pierścieni Saturna. 
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Z wybitnych uczonych tego czasu, których uwagę po· 
ciągało ku sobie zagadnienie światła zwierzyńcowego, wy
mienić należy F a t i o d e D u i II er a, oddającego się specjał· 

nym badaniom nad nim. Fatio de Duiller dał jedną 

z wcześniejszych hipotez o naturze zodiakalnego światła. Do 
koncepcji jego powrócono w nowszych czasach. W końcu 

ubiegłego wieku H. v. S e e l i g er poparł ją nowymi dowo
dami. Według tej teorii źródłem światła zodiakalnego są 

odbite promienie słoneczne od obłoku pyłu kosmicznego, roz
ciągającego się w wewnętrznej części układu słonecznego 

i mającego według S e e l i g e r a kształt płaskiej elipsoidy. 
której gęstość zmniejsza się stale w miarę oddalania się od 
Słońca. 

W XVIII wieku Jean-Jacques Dortous de Mai· 
ran, jeden z najbardziej znanych ówczesnych fizyków i ma
tematyków, zajmował się poznawaniem światła zodiakalnego 
i w dziełach swych: "Observation de la lumiere zodiacale" 
i "Sur la cause de la lumiere zodiacale" (1747 r.) zebrał daw
niejsze jego obserwacje i badania oraz teorie, tłumaczące 

zjawisko. Sam on, przy wyjaśnieniu przyczyny światła zodia
kalnego powrócił do koncepcji K e p l e r a, przypisując ukazy
wanie się jego atmosferze Słońca. Pogląd ten, dzięki auto
rytetowi M a i ran a, był ogólnie przyjęty w nauce do końca 

XVI I I-go wieku, dopóki nie obalił go L a p l a c e, wykazując, 

że atmosfera nie może rozciągać się do tej odległości, gdzie 
występuje światło zodiakalne. Dalej wyjaśnił on, że gdyby 
nawet atmosfera Słońca rozciągała się aż tak daleko, nie 
nadawałaby ona zjawisku wyglądu stożka, w której to postaci 
ukazuje się zwykle światło zodiakalne. Wreszcie dowiódł on 
matematycznie, że nawet w bliższych okolicach Słońca siła 

jego przyciągania nie wystarcza, by zrównoważyć siłę od
środkową i utrzymać cząsteczki materii, które na skutek tego 
nie obracałyby się razem ze Słońcem dokoła jego osi, lecz 
rozproszyłyby się w przestrzeni. 

(C. d. n.) 
Prof. dr EUGENIUSZ RYBKA (Lwów). 

Najmniejszy biały karzeł wśród gwiazd. 
W numerze 1 Uranii z r. b. na str. 15 podana została 

wiadomość o odkryciu nowego białego karła wśród gwiazd, 

• 
• 
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posiadającego średnicę dwa razy mniejszą od średnicy Ziemi, 
gęstość zaś - 36 000 000 razy większą od gęstości wody. Nie
zwykła ta gwiazda, oznaczona w pasie deklinacyjnym + 100 
katalogu astrograficznego nume.ru 8247 (stąd skrót A. C. 
+ 100 8247), niedawno została zbadana w Ameryce przez 
prof. O. Ku i per a i zaliczona do kategorii białych karłów. 
Pod tę kategorię gwiazd podciągamy gwiazdy o niewielkich 
stosunkowo rozmiarach, posiadających jednak znaczne masy 
w stosunku do swych rozmiarów a więc i wielkie gęstości. 

Białymi nazywamy je dlatego, że temperatura ich jest wysoka, 
a więc barwa jest biała. Najbardziej znanym przykładem bia
łych karłów jest słabszy składnik w układzie podwójnym Sy
riusza, posiadający masę równą masie Słońca, gęstość nato
miast - przewyższającą średnią gęstość Słońca blisko 30 000 
razy (około 40 000 w stosunku do wody). 

Bardziej osobliwą okazała się gwiazda A. C. + 100 3247. 
jest to słaba gwiazda 13·1 wielk. fotogr., widmo jej jednak 
udało się otrzymać w obserwatorium Licka oraz na Mount 
Wilson. W widmie nie dostrzeżono żadnego prążka absorpcyj
nego, z tego więc powodu Ku i p er zaliczył tę gwiazdę 

do klasy 00, stojącej na początku klasyfikacji widmowej. 
Z rozkładu natężenia w widmie gwiazdy wywnioskowano, że 
temperatura efektywna gwiazdy wynosi około 28 oooo. Jest 
to temperatura raczej ni·edoceniona, niż przeceniona w porów
naniu z tym, że temperatury gwiazd klasy O mogą docho
dzić do 100 oooo. 

Temperatura pozwala na obliczenie jasności powierzchnio
wej, t. j. tej ilości promieniowania, jaką wysyła jednostka po
wierzchni gwiazdy. Odległość gwiazdy jest wiadoma i wynosi 
około 50 lat światła (paralaksa = 0"·065 ± 0"·011). Na pod
stawie znanej jasności powierzchniowej i znanej odległości -
a co za tym idzie znanej całkowitej bezwzględnej jasności ·
możemy obliczyć powierzchnię gwiazdy a stąd jej promień. 

Okazuje się przy tym, że promień ten jest okrągło biorąc 2 ra
zy m n i ej s z y od promienia Ziemi, najmniejszy z dotych
czas poznanych promieni gwiazdowych. 

Nie mamy możności wyznaczenia bezpośrednio masy tej 
pojedyńczej gwiazdy. Zawodzi tu nawet teoria względności, 
przewidująca znaczne przesunięcia prążków widmowych u ta
kich masywnych gwiazd, a to z tego powodu, że w widmie 
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danej gwiazdy wogóle nie obserwujemy prążków ani absorp
cyjnych ani emisyjnych. O ile przyjmiemy jednak, że ctęzar 

cząsteczkowy tej gwiazdy jest równy średniemu ciężarowi 

cząstkowemu (1·4) innych białych karłów, wtedy na masę 
gwiazdy A. C. + 700 8247 musimy przyjąć wartość 2·8 mas Słoń
ca, stąd zaś oraz ze znanej objętości wynika gęstość 36 000 000 
w stosunku do wody. Gęstość ta jest tak wielka, że 1 cm3 

materii gwiazdowej, ważyłby na Ziemi 36 ton. Gdyby gwia
zda posiadała towarzysza, obiegającego ją po orbicie kołowej 
przy powierzchni gwiazdy, to okres obiegu wynosiłby za
ledwie 2 sekundy. Oczywiście, taki towarzysz musiałby być 
również białym karłem o olbrzymiej gęstości. 

Wiadomości o gwieździe A. C. + 700 8247 brzmią tak 
osobliwie, że należy z ciekawością oczekiwać dalszych wy
ników badań nad tą gwiazdą. Niewątpliwie dorzucą one wiele 
ciekawych szczegółów do poznania tych osobliwych gwiazd, 
których znamy zaledwie kilka, lecz mamy bardzo poważ

ne powody do przypuszczeń, że osobliwe te gwiazdy wy
stępują w przestrzeni międzygwiazdowej dość często. W są

siedztwie Słońca na 19 gwiazd, których odległości mniej
sze są od 13 lat światła, znajdujemy aż 4 gwiazdy, za
liczane do białych karłów, a nie mamy tu pewności, czy 
wszystkie tego rodzaju gwiazdy zostały we wspomnianym 
obszarze poznane. Nie mamy podstawy do przypuszczeń, że 

tylko sąsiedztwo Słońca jest specjalnie uprzywilejowane przez 
obecność białych karłów, o wiele słuszniejszym będzie przy
puszczenie, że białe karły są gwiazdami, występującymi po
spolicie w przestrzeni międzygwiazdowej. 

Odkładając do innego artykułu w przyszłości wyjaśnie

nie fizycznej budowy oraz możliwej genezy białych karłów, 

wspomnę tylko, że olbrzymie takie gęstości, jakie stwierdzamy 
u białych karłów, są fizycznie możliwe przy bardzo daleko 
posuniętej jonizacji materji, czyli rozerwaniu atomów na ich 
części składowe. 

Obserwacje jasnych meteorów w lecie 1936 r. 
Redakcja Uranii otrzymała od czytelników zawiadomienia o obser

wacjach bardzo jasnych meteorów. Zawiadomienia te podajemy niżej 

w porządku chwnologicznym. 
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Obserwacja meteoru. 

Dnia 20 czerwca 19.36 o godzinie 20 minut 59 (czas śr. eur.) 
zauważyłem na północno- wschodnim niebie bardzo jasny meteor. Meteor 
zabłysnął w gwiazdozbiorze Aquib i przesuwał się wolno pomzeJ gwiaz
dozbioru Cygnus, zostawiając za sobą jasną smugę, widoczną przez kilka 
sekund. W ostatniej części swej dmgi meteor przedstawiał się jak' 
jasny płomień l metrowej długości . Z przedniej, najjaśniejszej części 

meteoru, sypały się dwiema smugami iskierki o zabarwieniu czerwonym. 
Poniżej gwiazdozbioru Cepheus rozprysnął się meteor, de~onacji żadnej 

nie słyszałem. 

Całe zjawisko trwało ca 10 sekund. 
Brzeszcze, .c\ nia 21 czerwca 1936. 

Rudolf Peeenik, 
członek pozn. oddzi,alu P.T.P.A. 

Dn~a 23 lipca 1936 roku o godzinie 19 min. 26,5 pojawił się 

na południowo -wschodniej stronie horyzontu, na wysokości około 70° 
nad nim, meteor, który szyb~o przesuwał się w kierunku południowo 

zachodn~m, pozostawiając za sobą warkocz barwy czerwonej, długości 

około 6 tarcz Ksi'ężyca. Sam meteor przedstawiał się jak g'A·iazda prze
wyższająca blaskiem planetę Wenus, przy czym zabarwienie jego było 

wyraźnie biało zielone. P.o przeleceniu meteoru, warkocz trwał jeszcze 
prawie 4 sek. Na wysokości 40° nad horyzontem meteor pękł, roz
pryskując się na bardzo wiele części. Po rozpadnięciu się jego w mniej 
wi·ęcej 70 sekund potem usłyszano huk. Meteor ten obserwowany był 

przeze mnie, moją iionę i licznych letników w Myczimwie powiat Lesko. 
M. W o jtowicz 

Pan Władysław Białobrzeski (Ropienka) pisze: 

W dniu 25 lipca 1936 r. około godz. 17 zaobserwowałem przelot 
nad Ropienką dużego meteoru . Zjawisko trwało około 15 sek. Meteor był 
bardzo jasny o świ.etle białym (jak Syriusz). Pozorna jego średnica 

wynosiła do l f4 pozornej średnicy tarczy Księżyca. W czasie przelotu 
z głowy meteoru oderwały si.ę w kierunku ogona trzykrotnie jego 
części, które zaraz zgasły. Detonacji żadnej nie słyszano. 

Jasny m e t e o r. 

W dniu 19 sierpnia 1936 r. o 21h 5 m czasu śr.- europ. obserwo· 
wałem na przystanku kolejowym Holosko koło Lwowa (), = - l h 36m 
cp = + 490 54'. Według mapy l: 100000) jasny meteor, który biegł 

ni:sko nad horyzontem ze wschodu na zachód. Przybliżone współrzędne 

początku zjawiska będą a = J7h, ~ =- 25°. Meteor biegł równolegle 
do horyzontu w kierunku a Librae i zapewne zagasł na zachód od 
tej gwiazdy. Końca zjawiska nie widziałem, gdyż zasłonił mi go nad
jeżdżający w tej chwili pociąg. Meteor był jaskrawo zielono- biały. 

biegł wolno, ruchem falistym i ciągnął za sobą długi na jakieś 10° 
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ogon purpurowo- czerwony, przy tym dwa razy silnie rozbłysnął. jasność 
w chwilach rozbłysnięcia zapewne przekraczała jasność Księżyca w kwa
drze, poza tym była o kilka wielkości gw~azdowych mniejsza. Całe 

zjawisko trwało około 3- 4 sekund. 
J. Mergettla/er 

N i e z w y k ł e z j a w i s k o m e t e o r u. 

Wieczorem 19 sierpnia 1936 r., o godz. 21 min. 5 czasu śr.-europ., 
obserwując gwiazdy, ponieważ wieczór był pogodny, zauważyłem 

nagły blask i na sklepieniu niebieskim ukazała się kula ognista ."meteor". 
Swiatło meteoru było białe i oślepiające . Pojawił się on w gwiazdo· 
zb~orze "Wagi" i posuwał się z południa na północ przez zachód, 
pozostawiając po sobie ślad w postaci smugi światła . Zjawisko poja
wienia się meteoru jest o tyle ciekawe, że towarzyszyły mu jeszcze dwa 
następne wybuchy, po których można słyszeć było głuchy huk. 

Wybuchy te podrzucały meteor do góry, wskutek czego zakreślił 

on trzy nierówne łuki . Po ostatnim wybuchu meteor zakreślił łuk a na
stępnie w gwiazdozbiorze "Panny" rozprysł się na kilka części, przy~ 
brał barwę światła czerwonawą i zgasł na wysokości około 300 od 
horyzontu . (Ryc. 1). 
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Ryc. 1. Droga meteoru 19 sierpnia 1936 r. 

• 
• 

Całe zjawisko trwało około 15 sekund, a wybuchy następowały 

po sobie dość regularnie prawie co 4 sekundy. Zjawisko opisanego 
meteoru zaobserwował razem ze mną kadet Korpusu Kadetów M. J. P. 
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Krep e l Tadeusz. Prócz tego kilku mieszkańców miasta Kałusza rów
nież widziało wspomniane zjawisko meteoru. 

Do podanego opisu załączam mapkę drogi meteoru . 
Kałusz. 

T. Mykietka 

Kronika naukowa 
Kom e ty w l e c i e 1936 r. Odkryta w maju 1936 r. kometa 

P e l t j e r'a 1) ( 1936a) do P'oczątku sierpnia przebywała na północnej 
półkuli nieba. Do 27 lipca kometa w c:~lej Polsce nie zachodziła i nie 
wschodziła, więc była przez całe noce wówczas dostępna do obserwacyj. 
Jasność jej w czerwcu i li)Xu wzrosła tak dalece, że kometę tę można 
było bez trudu dostrzegać w lornetkach polowych. 15 lbpca prof. K. 
O raf f z Wiednia oceniał całkowitą jasność komety na 5~ 2 długość 
zaś warkocza na 20'. Przy końcu lipca kometa pojaśniała jeszcze bar
dziej, stając się bez trudu widoczn~ dla gołego oka. Według obser
wacyj, wykonanych w Królewcu (Konigsberg) i w Australii, kometa na 
początku sierpnia jaśniała blaskiem 3-ej wielk., warkocz zaś jej dochO'-

Ryc. 2. Kometa Peltier'a 
według zdjęcia, wyko· 
nanego 28 lipca 1936 r. 
w Obserwatorium Astro
nomicznym U. J. K. we 

Lwowie. 

dzil do 1°. Obecnie (wrzesień) kometę P e l t i e r'a można ·Obserwować 

tylko na południowej półkuli nieba, jest ona bowiem odległa o kilka
naście stopni od bieguna południowego (gwiazdozbiór Pavo). Z licznych 
obserwacyj, wykonanych w lecie, obliczano kilkakrotnie orbitę tej komety. 
Według najnowszych obliczeń orbita jest bardzo wydłużoną elipsą; po
łowa wielkiej osi orbity jest 130.68 razy większa od średniej odległości 
Ziemi od Słońca, a więc okres obiegu komety dokoła Słońca wynosi 
około 1500 lat. Kometa przeszła przez punkt przysłoneczny 8 lipca; 
obecnie oddala się szybko od Ziemi i od Słońca. 

17 lipca została odkryta druga jasna kometa 6-ej wielk. w gwiazdo--

1 ) Por. Urania Nr. 3 z 1936 r., str. 53. 
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zbiorze Lwa Małego. Odkrycie zostało uskutecmionc przez trzech obser
watorów zupełnie niezależnie. Pierwszym odkrywcą był japoński obser
wator K a h o, drugim był obserwator polski, L i s, pomocnik astro
noma w obserwatorium Narodowego Instytutu Astronomicznego na Lubo
mirze, trzecim wreszcie - obserwator rosyjski w Aschabadzie, Kozi k, 
który zauważył komet~ wiccwrem 18 lipca. Nowo - odkryta kometa 
( 1936 b) otrzymała nazw~ komety Kaho- Kozika- Lisa. W ciągu pier
wszego tygodnia po odkryciu ja sność komety była równa 5- 6 wielk. 
gwiazd., później kometa znacznic osłabia . Na podstawie dotychczasowych 
obserwacyj obliczono w kilku obserwatoriach orbitę komety K a h o
K o z i k a- L i s a, rachunf'k orbity tej komety został wykonany również 

w Polsce przez astronom,1 z Poznania, p. A. Kw i e k ·ą, który zamie.rza 
opracować jej orbitę definitywną . Z dotychcza owych obliczeń otrzymu
jemy orbitę paraboliczną; przejście przez punkt przysłoneczny nastą

piło 15 lipca 1936 r. E. R. 

Gwiazda Nowa w Jaszczurce (Nova Lacertae 1936). 
W półtora roku po zabły nięciu świetnej gwiazdy Nowej w Herkulesie, 
w czerwcu r. b. znów byliśmy świadkami podobnego zjawiska. Tym 
razem gwiazdę Nową zauważyło wieczorem 18 czerwca niezależnie od 
siebie aż 12 obserwatorów. Pierwszym z nich był obserwator japoński 
G o m i (Horonobe, Hokkaiclo w Japonii), drugim astronom rosyjski 
G u r j e v (Stalina bad w Tadżikistanie), trzecim astronom polski z Wilna, 
W. Z o n n, który odkrył Nową gwiazdę, przebywając w miejscowości 

Kerc:tea pod Atenami jako człowiek polskiej ekspedycji do obserwacji 
całkowitego zaćmienia Słol1ca 19 czerwca r. b. Czwartym odkrywcą Nowej 
był Włoch L o re t a, piątym Duńczyk N i e l s e n, od którego wiado
mość najpierw dotarła do Międzynarodowego Biura Telegramów Astro
nomicznych i t. d. Pierwszy odkrywca Nowej w Jaszczurce, K a z u ak i 
O o m i, jest japońskim mil·ośnikiem astronomii, podobnie jak amatorem 
był odkrywca gwiazdy Nowej w Hrrkulesie, P re n t i c c. 

Nowo odkryta gwiazda położona je t na granicy gwiazdozbiorów 
Jaszczurki i Cefeusza i była zaliczana początkowo do drugiego z tych 
gwiazdozbiorów, dopóki nic obliczono dokładnych jej współrzędnych, które 
odniesione do r. 1936, są następujące: C( 22 h 13 m 19. ·66, a= 
+ 550 17' 51"·7. W chwili odkrycia Nowej w Japonii i Rosji jasność jej 
oceniano na 4 m, następnie obserwatorawie 18. VI. widzieli ją w jasności 

od 3m ·7 do 3 11 ·4, największą zaś jasność gwiazda Nowa osiągnęła 

20. VI. (2m2). Od tego czasu jasność jej zaczęła się zmniejszać . W lipcu 
Nowa przestała być widoczna dla gołego oka, na początku zaś sierpnia 
jasność jej była równa już tylk·o 7m·4. Gwi·azda była obserwowana 
w bardzo licznych obserwatoriach, między innymi i w Polsce, gdzie 
ją obserwowano pilnie we wszystkich obserwatoriach na drodze wizualnej 
1 fotograficznej. 

Widmo Nowej 19 czerwca było klasy cA3 z prążkami absorpcyj· 
nymi, przesuniętymi znacznie ku fioletowi . Z przesunięć tych prążków, 

zaobserwowanych 22 czerwca, obliczono, że zewnętrzna powłoka gazowa 
gwiazdy rozprężała się po wybuchu z prędkością 1500 km sek. 
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Dalsze szczegóły o Nowej w jaszczurce zostauą podane obszer-
niej w jednym najbliższych numerów Uranii. E. R. 

Całkowite zaćmienie Slońc:a 19 c:zerwc:a 1936 r. 1) 

było obserwowane przez członków polskiej ekspedycji, pozostającej pod 
kierownictwem prof. T. Banachiewicza z Krakowa, w czterech miejsco
wości~ch: 1) Keratea pod Atenami (obserwatorowie: prof. T. B a n a
chiewicz, mgr. S. Piotrowski, dr. W. Zonn), 2) Tholopotami 
na wyspie Chios (obserw.: dr. K. Kor dyl e w ·s ki, prof. E. Rybka), 
3) Omsk na Syberii (obserw.: prof. J. Witkowski, dr. F. K o e b ck e 
i dr. E. S t e n z), 4) Tsubetsu na wyspie .Hokkaido w japonii (obserw. 

/ dr. T. O l czak). Najlepsze warunki atmosferyczue panowały na wy
spre Chios, gdzie Słońce w czasie zaćmienia przebywało na zupełnie 

czystym niebie. W Keratei przejrzystość powietrza podczas zaćmienia była 
gorsza, niż na wyspie Chios. W Omsku niebo było zasnute w czasie 
zaćmienia cienkimi chmurami cirro-stratus. W japonii w Tsubetsu Słońc-e 

podczas całkowitego zaćmienia było zupełnie zakryte przez chmury. E. R. 

WILNO. Astronomia w Polsce 
Z organizacji i życ:ia Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie. 

Na jesi·eni 1919 r. - w związku z wskrzeszeniem Uniwersytetu 
Wileńskiego - powołano do życia Obserwatorium Astronomiczne, i od 
tej chwili rozpoczęła się praca organizacyjna. W celu wynalezienia od
powiedniego miejsca badano teren dookoła Wjhu i prowadzono pertrakta
cje z Ministerstwem W. R. i b. P.; zdawało się, że przedstawione pro
jekty będą mogły być zrealizowane, tymczasem ewakuacja Uniwersytetu 
w lipcu 1920 r. i zmienione warunki w r. 1920/ 21 przekreśliły wszystkie 
dotychczasowe projekty. Należało ograniczyć za:~1ierzen•ia i wybrać teren, 
będący w posiadaniu Uniwersytetu. Wybór padł n:~ parcelę, położoną 

na zachód od Collegium im. Czartoryskiego (gdzie mieszczą się częściowo 

zakłady wydziałów matematyczno- przyrodniczego i lekarskiego), a na 
wschód od lasu Zakretowego, u którego stóp płynie Wilia; wysokość 

parceli ponad poziom rzeki wynosi przeszło 30 m. 
Na tej parceli zaczęto wznosić pawilony astronomiczne. Na jesieni 

1921 r. zbudowano pr·owizoryczny pawilon drewniany ze słupem murowa
nym wewnątrz, na którym zmontowano refraktor Zeissa wraz z <tstro
kamerą (średnice objektywów wynoszą po 150 mm). Pawil-on nakryto 
kopułą roboty Zeissa, o średnicy 5 m. 

W r. 1922 zbudowano mały pawilon dla lunety południkowej firmy 
Mail ha t. 

W latach 1925-1928 budowano część pawilonu głównego, zawie
rającego dwa pokoiki z przedsionkiem i basztą, położoną od stron)" 
zachodniej, a przeznaczoną dla lunety krótkoogniskowej (o średnicy 

objektywu 150mm); baszta ta otrzymała kopułę roboty Oostyńskiego 

z Warszawy o średnicy 3 m. W roku 1932/ 33 dobudowano nową basztę 

l) Por. Urania Nr. 3 z 1936 r. str. 41- 44. 
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od strony wschodniej z kopułą roboty Raszewskiego z Póznania, o śred
nicy 4m.; w baszcie tej stanęła astrokamera roboty Heydego z Drezna 
z objektywem U. V. Zeissa o średnicy 160 mm. 

W roku 1929/30 przebudowano prowizoryczny pawilon drewniany 
refraktora na murowany. 

W ten sposób zorganizowało się na skromną skalę właściwe Obser
watorium Astronomiczne, natomiast pracownie naukowe wraz z Zakładem 
Meteorologicznym znalazły tymczasowe pomieszczenie w wspomnianym 
już Collegium im. Czartoryskiego. Znaczna odległość Collegium od pa· 
wilonów wywoływała wielkie niedogodności, związane przede wszystkim 
z przenoszeniem w nocy (zwłaszcza w czasie ciężkich zim wileńskich) 
chronometrów, klisz fotograficznych, kalendarzy i t. d . Wynikała więc 
potrzeba zbudowania gmachu w pobliżu pawilonów astron•ornicznych. 
W roku 1933 powstały okolkzności, umożliwiające urzeczywistnienie 
tych projektów. Wniosek Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, do· 
tyczący budowy gmachu z funduszów t. zw. domów profesorskich, spotkał 
się z życzliwym poparciem ówczesnego rektora prof. dra Kazimierza 
Opoczyńskiego i Senatu Akademickiego. Zrealizował ten projekt obecny 
rektor prof. dr Witold Staniewicz, który przeprowadził rokowania z Mi
nisterstwem W. R. i O. P. w celu uzyskania zgody, postarał się u władz 
wojskowych o usunięcie strzelnicy, zamykającej dostęp do Obserwatorium 
od strony ulicy Zakretowej, wreszcie zawsze okazywał troskę i wielką 
pomoc w sprawach, związanych z budową gmachu. 

Według planów inż. - arch. Zdz. Mączeńskiego i J. Ufnalskiego 
z Warszawy, a pod kierunkiem inż.- arch. B. Swiecimskiego trwała !od 
września 1934 r. do stycznia 1936 r. budowa nowego gmachu, który 
wykonała firma "M. Łempicki" z Sosnowca. 

Nowy gmach jednopiętrowy zawiera pracownie Obserwatorium Astro· 
nomicznego i Zakładu Meteorologicznego, a mianowicie: gabinety do pracy, 
bibliotekę, małą salę wykładową, służącą jednocześnie do ćwiczeń, pokój 
fotometryczny, ciemnię fotograficzną, piwnicę zegarową, pokó; z na
rzędziami meteorologicznymi, wiei.yczkę z anemografami; poza tym 
w gmachu są mieszkania pracowników naukowych. W dniu 26 kwietnia 
1936 r. - w obecności pana ministra prof. Wojciecha Swiętosławskiego 
- odbyło si~ poświęcenie tego gmachu. 

Uruchomienie pierwszej astrokamery pozwoliło rozpocząć prace z fo· 
tometrii fotograficznej. Za przedmiot badań wybrano gwiazdy zmienne, 
zwłaszcza cefeidy, dla których wyznaczono przebieg krzywej jasności 

i możliwie dokładną długość okresu. Zaczernienia na kliszach mierzono 
za pomocą mikrofotometru Hartmanna; do pomiarów tych nadawały się 

najlepiej zdjęcia pozaogniskowe. Ponieważ dokładność pomiarów za po
mocą tego mikrofotometru nie była wystarczająca, a z drugiej ,stl'ony 
dość daleko pozaogniskowe zdjęcia ograniczały osiągalną wielkość gwiazd, 
powstał zamiar nabycia termoelektrycznego mikrofotometru Schilta. Brak 
odpowiednich funduszów stanął jednak na przeszkodzie. Wobec tego 
zbudowano we własnym zakresie fotometr termoelektryczny (patrz opis 
W. Iwanowsk~ej w Acta Astronomica, 2- c, 1934, i Biulet. Obserw. 
Astr. Nr. 17. Wilno 1936), który daje pomiar obiektywny, przewyższa 
znacznie fotometr Hartmanna pod względem szybkości i dokładności po-
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roiarów i pozwala dzięki małym (ogniskowym) obrazom gwiazd sięgnąć 
mniej więcej o 3 wielkości gwiazdowe dalej. 

Zakres prac z biegiem czasu rozszerza się, zwłaszcza że od pew
nego czasu pracuje również druga astrokamera. - P. dr St. Szeligowski 
zajął się fotografią gromad gwiazd. - Od dwóch lat rozpoczęły się 
badania fotometryczne gwiazd zmiennych w różnych częściach widma 
przez stosowanie filtrów i odpowiednio uczulonych klisz. Tą metodą p. 

Ryc. 3. Omach Obserwatorium Astron. U. S. B. w Wilnie. 

dr W. Iwanowska bada cefeidy, a p. dr W. ·Zonn mzpoczął badania 
gwiazd zaćmieniowych i cefeid krótkookresowych. Bardziej przygodny 
charakter mają prace za pomocą komparatora pomysłu Schlesingera; 
komparator ten początkowo wykazywał pewne wady, częscwwo JUZ 

usunięte. Za pomocą tego komparatora p. dr Zonn i p. dr Szeligowski 
odnajdują na kUszach wileńskich od czasu do czasu nowe :gwiazdy 
zmienne. 

Dzięki zasiłkowi, udzielonemu przez Fundusz Kultury Narodowej, 
p. dr W. Iwanowska spędziła rok akademicki 1934/35 w Saltsjobaden 
(w Szwecji), gdzie zapoznała się w obserwltorium astronomicznym, kie
rowanym przez prof. B. Lindblada, z metodami badań spektroskopowych 
i gdzie zebrała obfity materiał obserwacyjny, który stopniowo opracowuje. 

Prace natury rachunkowo- teoretycznej, prowadzone w Obserwa
torium, dotyczą statystyki gwiazd, głównie ruchów gwiazd w przestrzeni, 
poza tym pracowano również w dziedzinie perturbacyj wiekowych planetoid. 

Od roku akad. 1927/ 28, a więc już rok dziewiąty, istnieje i r0-
zwija się seminarium astronomiczne. Uczestniczą w nim wszyscy pracow
nicy Obserwatorium Astronomicznego i starsi studenci . Jeden lub dwa 
referaty wypełniają posiedzenie. Referaty te miały już bardzo różny 

charakter: czasami są to referaty z różnych dziedzin, nie wiążące się 
ze sobą, czasami zaś mają charakter cyklu wykładów i dotyczą pewnego 
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określonego zagadnienia. Wystarczy wspomnieć dłuższy cykl referatów, 
dotyczący szczegółowego rozważenia różnych typów gwiazd zmiennych. 
Innym przykładem takiego cyklu referatów może być tegoroczny cykl, 
obejmujący budowę gwiazd i badania ruchów gwiazd w związku z ukła-

Ryc. 4. Pawilony obserwacyjne Obserw. Astr. U. S. B. w Wilnie. 

dem lokalnym i układem Drogi Mlecznej. Poza tym jeden referat był 

poświęcony sprawozdaniu z pobytu i charakterystyce prac fotometryczych 
i spektroskopowych w Saltsjiibaden. - Bywały też dłuższe serie refe
ratów o pracach, wykonywanych w polskich obserwatoriach czy przez 
polskich astronomów. Osobną niejako rubrykę stanowiły referaty o pra
cach, wykonywanych przez członków seminarium w Obserwatorium Wi
leńskim. 

Doświadczenie długoletnie, a z drugiej strony i rozwój samego 
seminarium wykazują, że typ dotychczasowy nie jest już wystarczający. 

Istnieje więc zamiar, by w następnym roku akademickim wprowadzić 
dwa typy posiedzeń: jeden o poziomie niższym wyłącznie dla sh1dentów, 
drugi - dla pracowników naukowych. Z chwilą, gdy projekty urze
czywistnią się i posiedzenia wejdą już w życie, będzie można omówić je 
szczegółowiej, jako nową próbę ożywienia naszego życia naukowego na 
terenie Obserwatorium Wileńskiego. WŁ. DZ. 

Przegląd wydawnictw 
t Prof. Dr M Er n s t. T e o ri a z a ćmi e ft i zjaw isk p •o

k r e w n y c h. Str. 133 z 26 rysunkami. Wydawnictwo Kasy im. Mianow
skiego. Warszawa 1936. 

Omawiana książka stanowi dalszy ciąg i zakończenie Astronomii 
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Sferycznej, napisanej przez zmarłego w 1930 r. ś. p. prof. dra M. Ernsta 
( 1928). Przygotowana została do druku przez p. A. Stach :f' ego już po 
śmierci autora. Przedmowę do książki napisał w 1935 r. prof. M. Ka
mi•eński. Książka zawiera geometryczną teorię zaćmień, zachodzących 

w układzie planetarnym, t. j. rozpatrzono w niej zacmtenia Słońca 

i Księżyca, przejścia planet dolnych przez tarczę słoneczną oraz zakrycia 
gwiazd przez Księżyc lub planety. Wspomniano również o zjawiskach 
zaćmień, zakryć i przejść w układach planet górnych. Po ogólnych 
rozważaniach matematycznych, dotyczących zaćmień wogóle, nastę1}uje 

obszerny rozdział (70 str.), zawierający geometryczną teorię zaćmień 

Słońca w układzie cieniotvym, w którym zasadnicza płaszczyzna jest 
prostopadła do osi cienia. Zagadnienie zaćmień potraktowano zupełnie 

ogólnie, wzory jednak sprowadzono naogół do postaci, nadającej się 'CLo 
zastosowań praktycznych. Luką jest tu brak przykładów liczbowych, 
które by znacznie ułatwiły zastosowanie wzorów, szczególnie wtedy, gdy 
chodzi o ważne obliczenia całkowitych zaćmień słonecznych. P.ozatem dość 
chaotyczny układ wzorów i brak ich zestawienia utrudniają ich praktyczne 
zastosowanie. 

Podobnie, jak zaćmienia słoneczne, potraktowane zostały zaćmienia 

księżycowe, którym poświęcono 18 stronic w książce. Dalej na pięciu 

stronicach omówiono rzadko obserwowane przejścia planet dolnych przez 
tarczę Słońca. Załować tu jednak należy, że wskutek niedostatecznego 
sprawdzenia, prawie wszystkie daty, odnoszące się zarówno do przejść 
Merkurego jak i do przejść Wenery, zostały podane błędnie. Poza tym 
źle się wyrażono, pisząc: że "Przejścia Merkurego przez tarczę Słońca 

mogą zachodzić tylko w dniach 7 maja i 9 listopada", należałoby napisać 
"około 7 maja i 9 listopada", daty bowiem tych przejść różnić się mogą 
o kilka dni od przytoczonych dat. 

Zakryciom gwiazd przez Księżyc poświęcono 13 str. tekstu, bez po
dania wszakże najczęściej stosowanych graficznych metod obliczenia tych 
zakryć. Niewłaściwie użyto tu kilka razy wyrazu "pokrycie" zamiast 
powszechnie używanego w języku polskim wyrazu "zakrycie". 

Głęboka wiedza matematyczna ś. p. prof. dra M. E r n s t a sprawiła, 
że rozważania matematyczne całkowicie odpowiadają wymaganiom ścisłości, 

co stanowi zaletę omawianego dzieła. Styl książki z nielicznymi wyjątkami 
poprawny, błędów drukarskich niewiele. Na wyróżnienie zasługuje sta
ranny druk i dobry skład wzorów matematycznych. 

Nazwisko ś. p. prof. dra M. Er n s t a, długoletniego profesora astro
nomii w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, zapisało się trwa
łymi głoskami w polskiej literaturze astronomicznej jako autora poaręcz
ników oraz cieszących się dużym powodzeniem dzieł popularnych. Ostatnią 
książką, wydaną przed śmiercią ś. p. prof. E r n :s t a, była Astr..momia 
Sferyczna. Przez wydanie Teorii zaćmie1z ostatnie to dzieło zostało zakoń
czone, uboga zaś nasza literatura astronomiczna zyskała nową książkę, 

która okazywać może duże usługi czytelnikom, interesującym się geome
tryczną teorią zaćmień i zjawisk pokrewnych. Należy więc podziękować 

p. A. Stach:f'emu, za trud, włożony w przygotowanie książki do druku, 
Wydawnictwu zaś Kasy Mianowskiego za staranne wydanie tego ostatniego 
dzieła zasłużonego Profesora. E. R-
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Kalendarz astronomiczny na listopad i grudzień 1936 r. 

K się t Y c. 
Listopad 1936 

l •C • 

l !~ l l l~ l li 
!! l •C 

.~ bo - ~ ~ c c ~ N » 
o~ Q o~ 

l 
l h m l m 

h m m 

l n d 17 25 +6·2 9 33 - 6·0 1 w t 
p n 18 29 +6'0 lO 38 - 6·2 2 Śr 

l w t l'J 42 +5·2 11 27 - 5·3 3 c z 
śr 20 59 +4·2 12 3 - 4·5 4 p t 
c z 22 13 +3·0 12 31 - 3·2 s sb 

p t 23 26 +l'B 12 52 - 2·2 6 n d 
sb - - 13 10 - 1·2 7 p n 
n d o 37 +0·8 13 27 - 0·3 8 w t 
p n l 45 - 0·3 13 43 +0•7 9 Śr 
w t 2 52 -1'3 13 58 +1'7 10 c z 

Śr 4 o -2·3 14 16 + 2·5 11 p t 
l cz s 7 - 3·3 14 36 +3·7 12 sb 

p t 6 15 - 4·3 15 1 + 4·7 13 n d 
sb 7 20 - 5'2 15 31 +S·3 14 p n 
n d 8 22 -6·0 16 10 +6'2 15 w t 

p n 9 17 - 6·2116 58 +6·3 16 śr 
w t 10 4 -5·8 17 56 +5·8 17 c z 
Śr 10 42 - 5·2 19 2 +5·0 18 p t 
c z 11 12 - 4·2 20 13 +4•0 19 sb 
p t 11 37 - 3·2 21 27 2•8 20 n d 

sb 11 59 - 2'0 22 43 +1·5 21 p n 
n d 12 19 - 0·8 - - 22 w t 
p n 12 38 +02 o l +0·3 23 Śr 
w t 12 57 + 1·3 l 22 -0·7 24 c z 
Śr 13 19 +2·5 2 45 -2'0 25 p t 

c z 13 46 +3·8 4 12 - 3'3 26 sb 
p t 14 21 +S·O s 40 - 4·7 27 n d 
sb 15 7 +5·8 7 4 - 5·8 28 p n 
n d 16 6 6•0 8 17 - 6·2 29 w t 
p n 17 17 +5•7 9 15 - 5·7 30 Śr 

l 31 c z 

l) W Warszawie czas środkowo-europejski. 

· Ostatnia kwadra • 
Nów •.. . • 
Pierwsza kwadra • 
Pełnia • •. .• 

Fazy Księżyca. 

• Listopad 

" 
" 
" 

h m 
6 2 28 

14 5 42 
22 2 19 
28 17 12 

Grudzień 1936 

l !~ l c l ]~ l 
h m m h m 

18 34 + 4'7 9 58 
19 53 +3·5 10 30 
21 9 +2•2 lO 55 
22 23 + 1'2 11 15 
23 33 o·o 11 32 

- - 11 49 
o 41 -0·8 1'l s 
l 49 - 2·0 12 :li 
2 57 -3·0 12 41 
4 4 -4·0 13 3 

5 10 - 5·0 13 32 
614 - s·B 14 8 
7 12 -62 14 53 
8 'l - 6·2 15 49 
8 43 - 5·5 16 53 

l 9 16 1-4·5 l1s 4 
9 43 -3·5 19 17 

10 5 -2·3 20 33 
10 25 - 1·2 21 49 
lO 43 -0'2 23 7 

11 2 +08 -
11 22 +2·0 o 26 
11 45 +3'2 l 50 
12 16 + 4·3 3 13 
12 54 +s·s 4 36 

13 45 +6·0 5 52 
14 50 + 6•0 6 58 
16 5 +5·2 7 49 
17 24 +4·2 8 26 
18 44 +2·8 8 55 

20 1 +1·7 9 17 

h m 
Grudzień S 19 20 

14 o 25 
21 12 30 
28 5 o 

c 

m 

- 48 
-3·8 
-2·7 
-1·5 
-0·7 

+0·3 
·t- 1'3 
+2·3 
+3·3 
+4•3 

+5•2 
+5'8 
+6·2 
+6•0 
+5·2 

+ 4'2 
+3·2 
+ 20 
+0'7 
-0'3 

-
·-1'7 
-2·8 
-4·0 
-5·3 

-6·0 
-6·0 
-5'3 
-4·3 
-3'2 

-20 
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S l oń c e. 

Listopad 1936 Grudzień 1936 

! l Równa-~~ l ~ l 
c 11 

! l Równa-~~ l~ l .. nie czae ~Gi'"" ~c:i""" .. ni:uc:r ~;;;--- l~ c Q su 1) ~ ~ Q 

m s h m h mi m m alb m i h m!_m 
1 - 16 21 630 16 8 +2·9 1 - 11 5 7 22115 27 + 5·0 
6 - 16 21 639 15 58 3•2 6 - 9 7 7291525 5•2 

11 - 15 59 649 1551 3•6 11 - 654 7 3415 24 5·5 
16 - 1515 6 58 15 43 4•0 16 - 432 7 39115 24 5'6 
21 - 1411 7 6 15 37 4"4 21 -- 2 4 7 43 15 :.!5 5•6 
26 1-12 47 7 14115 32 4•7 26 l+ o 2617 45115 28l 5'6 

31 .+ 2527451539 5-6 

79 

l) O północy czasu uni· 
wersalnego (1b cz. Śr. • eu
rop.); czas Średni mniej 
prawdziwy. 

2) W Warszawie, czas 
środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.- europ.). 

b m s h m s 

Listopad l. 2 40 ~4·36. Grudzień l. 4 38 41"05. 

Zmiana czasu gwiazdowego na l dobę: 3m 56•·556 

P l a n e t -y. 

Merkury. Wenus. Mars. 

Data l l l l l l l l l ~ l 
..., 

l l l ~ l l a a ·o a a a ..c a u .. 
~ N N 

1936 b m o b b b mi o b b b m o b b 
XI. 6 14 16 -12•5 5·9 15·8 17 2 -24·2 9•9 17-4 11 43 +3-4 2-Q 14"6 

16 15 18 -18•3 6·9 15·6 17 56 -25"2 10•3 17•5 12 5 + 1·0 19 14•2 
26 16 23 -22'7 7-8 15-6 18 49 -25'0 10·5 17·8 12 27 - 1"3 1•8 13·7 

XII. 6 17 31 -25·2 8•6 15·8 19 42 -23•6 10•5118•2 12 49 - 3-6 11"7113•2 
16 18 39 -25-4 9·1 16•2 20 33 -21·0 10'4 18•6 13 10 - 5·8 1•6 12-7 
26 19 41 -23•2 9-2 16·9 21 20 -17"6 10•2 19•2 13 31 - 7•9 t-4 12"2 

Jowisz. Saturn. Uran. Neptun. 

Data l l l 
..., 

l 
..., 

l l~ l 
..., 

'Data l l l l 
•o •o •o 

a a ..c ..c o ..c a a u u a u Gt Gt 

Ei .. .. 
N N 

1936 l 
b m o b b b m o b b 

b mi o 
b m o 

XI. 6 17 36 -23•2 10·3 180 23 12 -7·6 14 4 1·2 XI. 6 2 21 +13•5 1119 +5·5 
16 17 45 -23·3 9·8 17·5 23 11 -7"6 13•7 o· s XII. 6 216 +13·2 1121 +5·3 
26 17 54 -23·3 9·3 17"0 23 11 -7"6 13·0 23·8 U w a g a : Współrzędne planet 

XII. 6 18 4 -23•3 8·8 16'5 23 12 -7·5 12•3 23·2 podano dla Ob czasu uniwersal· 
16 18 13 -23•3 8•4 16•0 23 13 -7·3 11•7 22•6 nego; wachody i zacbod~ dla 

26 18 23 -23•3 7•8 15·5 23 15 - 7'1 n·o 22•0 Warszawy w c:raaie środ owo· 
europejskim. 
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Planetki 1936 
m m m 

(18) Melpomene (7·9) (7) Iris (6·8) (4) Vesta (6"9) 

Data \a 1925\o 19251 Data \a 1925\o 19251 Data \a 1925\o 1925 

h m o h m o h m o 
Paźdz. 15 2 48 -3·2 List. 8 4 8 +26•0 1936 Grudz.18 6 56 +21•4 

" 31 2 37 -5·7 
" 

24 3 54 +24•1 1937 Stycz . 3 6 38 +22•4 
List. 8 2 25 -6·7 Grudz. 10 3 42 +21·9 

" 
19 6 21 +23"4 

Obrączkowe zaćmienie Słońca -14 grudnia 1936. 

W Polsce niewidoczne. 

Pas obrączkowego zaćmienia przechodzi przez Australię, 
Nową Zelandię i Pacyfik. 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc (czas śr.-europ.). 

l Listopad 1 Listopad 29 
't Tau (4m ·3) 

Grudzień 25 
A Tau (4m•S) 

zniknięcie ukazanie 
A Tau (4m ·S) 

ukazanie się l) 
się 1) 

zniknięcie 

h m h m h m h m 
Kraków o 89 1 17"2 2 26•6 21 40'5 
Lwów 11·8 22"6 30'9 49'0 
Poznań 12"2 12"1 20•9 28•2 
Warszawa 15·8 17·1 24'7 35·6 
Wilno s·o 21•7 24·9 37'0 

l) Poludniowo-zachodnia ćwiartka tarczy Ksio;:życa. 

Grudzie?! 22 1h Stanowisko zimowe Słońca. Początek zimy astronomicznej. 

G w i a z d y z tn i e n n e. 
Gwiazdy długookresowe. 

Gwiazda Spodziewane min . {m) 
m m 

R Scuti (4·5 - 9) 1936 Gn tdz. 1 (m) 

Minima Algola. 

h 
1936. List. 5 6·0 

8 2·9 
10 23·8 
13 20'4 
16 17•3 
28 4'6 

h 
G1·udz. l t·s 

3 22'4 
6 19"0 
9 15•9 

18 6•3 
21 3"2 
24 o·o 
26 20•7 
29 17•6 

-----
SprostOtcanie : w numerze 3-im "Uranii" (rocznik XIV) na str. 50 

w wierszu 2-im ma być: "E. Esclangon", zamiast: "B. Lindblad". 
J. G. 

Redaktor: prof. dr EUGENIUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie Tow. Przyjaciół Astronomii .. 
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Poznański Oddział P. T. P. A. zaprowadził z początkiem b. r. 
stałą służbę informacyjną, wydając hektografowane K O M U N I K A T Y, 
które informują o ważniejszych odkryciach na polu astronomii, aktualnych 
zjawiskach niebieskich i t. p. Dzięki okoliczności, iż Redakcja Komunika
tów mieści się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Poznań
skiego, ważne odkrycia, n. p. nowych komet, gwiazd nowych i t. p. 
donoszone są n a ty c h m i a s t po otrzymaniu przez Obserwatorium 
telegraficznej wiadomości z Międzynarodowej Centrali w Kopenhadze. 

Warunki prenumeraty: 2·50 zł. za 10 komunikatów (przeciętna 
ilość w ciągu roku). Prenumeratę wpłacać należy za pośrednictwem 
P. K. O. na nr. 209.187 z dopiskiem na odwrocie: "prenumerata komu
nikatów". 
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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTW A 
PRZYJACI_ÓŁ ASTRONOMII 

ROK XIV GRUDZIEŃ 1936 R. Nr. 5 (52) 

Dr JAN MEROENTALER (Lwów) . 

Gwiazda Nowa w Herkulesie. 

W zeszycie "U rani i" z grudnia 1934 roku dr Ja n 
O a d o m ski podał parę wiadomości o Nowej w pierw
szych tygodniach po jej odkryciu. Od tego czasu przeszła ona 
cały szereg ciekawych zmian. Jak wiadomo, w chwili 
jej odkrycia w d. 13 grudnia 1934 •r. przez] . P. M. P r ·en t i ce'a 
miała ona jasność, równą 3-ej wielkości. W końcu grudnia poja
śniała jeszcze dość znacznie, osiągając wielkość 1m· 3 i aż 
do końca marca jasność jej podlegała ni•eznacznym stosunkowo 
wahaniom, ze stałą jednak tendencją do zmniejszania się. 

W ten sposób, w końcu marca ub. r. Nowa spadła do 4-ej wiel
kości, by następnie w sposób gwałtowny, słabnąc nieraz o 1/ 2 

wiell~ości i więcej dziennj.e spaść w maju aż do 14-ej wiei-' 
kości. Do tego czasu, przebieg zmian blasku Nowej nie przed
stawiał k'ipecjalrnie oryginalnych .cech, z tym jednym zastrzeże
niem, że zwykle największa jasność trwa krótej, a spadek do 
minimum odbywa się wolniej. W czerwcu ub.r. jednak Nowa 
sprawiła astronomom niespodziankę, wzpalając się znowu dość 
szybko, aby w końcu tego miesiąca osiągnąć jasność 7m i pozostać 
na tym poziomie do ostatnich dni. W tym drugim okresi·e j·ej 
historii dały się przy tym zauważyć jedynie nieznaczne wahania 
jasności. 

Niemniej ciekawą była inna przemiana jakiej podległa 

Nowa. Oto 4-go lipca ub. r. w obserwatorium Lick'a w Kali
fornii zaobserwowano, że stała się ona gwiazdą podwójną ze 
składnikami odległymi od siebie o 0".2 i różniącymi się w ja
sności o prawie pół wielkości gwiazdowej. Obserwację tę 

potwierdzono . w Meudon, otrzymując na kątową odległość 
obu składników 0".25. Godnym uwagi jest fakt, że ni•e za
obserwowano najmniejszych śladów mgławicy dookoła Nowej, 
jak to się często zdarza u tych gwiazd. Nasuwa się przypu
szczenie, że w katastrofie, jakiej Nowa podległa, większa część 
masy gazu, która normalnie bywa wyrzucana w różnych kierun-
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kach, została wyrzucona w jednym kierunku, stając się w ten spo
sób czymś w rodzaju drugiej gwiazdy. Fakt rozpadnięcia 
się gwiazdy Nowej nie jest zresztą czymś nieznanym. Podob
na przygoda spotkała Nową w Malarzu (Nova Pictoris) z 1925 
c., która po 3 latach od czasu wybuchu podwoiła się, a po
r~:m nawet się potroiła. W rezultade "odrzucone" części 
gwiazdy zanikły po pewnym czasie. 

Obserwacja prędkości wybuchających gazów, na podsta
wie pomiarów Dopplerowskiego przesunięcia prążków wid
mowych, oraz ten fakt, że Nowa noz,dwoiła się, pozwalają 
ocenić jej odległość. jeżeli mianowicie po 7-u blisk·o mie
siącach od wybuchu Nowej odległość jej od "potomka" wy
nosiła 0''.25 i jeżeli prędkość uciekających gazów wynosiła 

około 900 km/sek., to odległość Nowej od nas wyniesie okó.Io 
1600 lat światła. 

Można jeszcze w inny sposób ocenić odległość Nowej. 
Dzięki znacznym prędkościom, z jakimi są wyrzucane gazy 
z gwiazdy, prążki emisyjne w jej widmie są znacznie przesu
nięte, a wskutek tego widoczne są stale prążki absorpcyjne 
międzygwiazdowego wapnia. Otóż istnieje dość dobrze znana 
zależność pomiędzy natężeniem owych prążków absorpcyjnych 
a odległością gwiazdy. W i l ·l i a m s sprawdził tę zależność 

raz jeszcze dla 60 gwiazd wczesnych typów widmowych i, po 
zastosowaniu jej do Nowej, znalazł dla niej odległość 1200 
lat światła. Możnaby wreszcie obliczyć odl·egłość, posługując 
się średnią jasnością absolutną Nowych o znanych paralaksach. 
Odległ,ość tak otrzymana będzie zbliżona do wyżej podanych. 
Na podstawie tych, i innych ocen odległości, zdaje się nie 
ulegać wątpliwości, że Nowa w Herkulesie jest od nas odległa 
o jakieś 400 parseków (1300 lat światła) oraz że dzięki temu 
należy do lokalnego układu gwiazdowego. 

Niemniej ciekawe od zmian całkowitej jasności gwiazdy 
były zmiany, jakie zachodziły w jej widmie. Najprostszą hi
potezą, starającą się wytłumaczyć powstawanie gwiazd No
wych, jest założenie, że normalna gwiazda zbliża się w swoim 
rozwoju do stanu równowagi nietrwałej, następuje wtedy na
głe i gwałtowne odrzucenie zewnętrznych powłok gazowych · 
i towarzyszące temu powiększenie jasności oraz wzrost tem
peratury i gęstości jądra, które staje się białym karłem. O od
rzuceniu · powłoki ga:zJowej świadczyłyby znaczw prędkości 
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radialne, obserwowane u Nowych. W danym przypadku pręd
kości te wynosiły w dniu odkrycia- 500 km/sek., t. zn. gazy 
uciekające od gwiazdy zbliżały się do nas z taką prędkością. 
Prędkości te, podlegając sporym wahaniom aż do maja 1935 r., 
utrzymały się przy wartości około - 400 km/sek., by na
stępnie dosyć szybko zmniejszać się. W styczniu 1936 roku 
spadły już do - 50 km/sek. DoWiodziłoby to, że już w styczniu 
proces rozpadania się gwiazdy był bliski końca i że równowaga 
wstała już prawie osiągnięta. Oczywiście prędkości radialne, 
które przytoczyłem, są to pewne wa'rtości średnie. Przede 
wszystkim prążki widmowe wykazywały dość złożoną struk
turę, a wogóle były znacznie rozszerwne, oo łatwo można 

zrozumieć, jeżeli uprzytomnimy sobie, że gazy świecące ucie
kały od gwiazdy we wszystkich kierunkach, choć nie jedna
kowo silnie, że średnica jądra w porównaniu z uciekającymi 
powłokami gazow~mi była znikoma i że zatem do Ziemi do
chodziło p110mieniowanie zarówno od warstw, położonych przed 
gwiazdą jak i poza nią, a więc od warstw gazu oddalających 
się 'od nas i zbliżających się ku nam. Prócz tego prążki różnych 
pierwiastków wykazywały różne prędkości. Dowodziłoby to, 
że różne pierwiastki były pobudzane do świecenia w różnych 
odległościach od jądra, i że prędkości, z jakimi powłoka ga
zowa wstała odrzuoona, były różne w różnych częściach tej 
powłoki. Ten fakt, że warunki w jakich znajdowały się różne 
warstwy gazu były niejednakowe, że gęstości ich, skład che
miczny i optimum promieniowania różnych pierwiastków były 
różne w różnych odległościach od środka, spodowal to, że 
oceny temperatur Nowej, zwłaszcza oparte na teorii joniza
cyjnej, nie były zbyt pewne. Temperatura ta w pierwszych 
dniach po wybuchu dawał,a się wyznaczyć stosunkowo dość 
łatwo, czy to ze wskaźników barwnych, czy z 110zkładu na
tężeń w widmie ciągłym. W pierwszych dniach w widmie No
wej występowało bardw silne widmo ciągłe oraz silne prąż

ki emisyjne. Temperatura sięgała wtedy 60000 i wzrosła 

od połowy grudnia 1934 r. do połowy marca 1935 r. blisko 
do 20000°. W miarę słabnięcia blasku gwiazdy, widmo 
ciągłe stale słabło, by wreszcie po drugim pojaśnieniu ustąpić 
typowemu emisyjnemu widmu mgławicy planetarnej. Wyzna
czenie temperatur mgławic planetarnych opiera się na teorii 
Z a n s t r a'y, rozwiniętej w dwu kierunkach przez S to y'a 
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i A m b a r z u m i a n a. Teorie te niestety dają w zastos·owaniu 
do Nowej bardzo rozbieżne wartości. Przy zastosowaniu teorii 
S t o y'a uczony niemiecki O e h l er otrzymał stały wzrost tem
peratury od czerwca do września 1935 r. w granicach od 
3TOOOO do 125000°. Ten sam materiał obserwacyjny, użyty jako 
podstawa do obliczeń według teorii A m b ar z u m i a n'a, dał 
dla tego samego okresu czasu prawie stałą temperaturę około 
680000. Trudno dziś jeszcze rozstrzygnąć, które wartości są 

bliższe prawdy. Teorie, pozwalające obliczać temperatury mgła
wic planetarnych, dopiero niedawno zostały rozwinięte i z pew
nością wymagają licznych ulepszeń. W każdym razie nie ulega 
wątpliwości, że ·obecnie Nowa jest gwiazdą o bardzo wy
sokiej temperaturze, nie mniejszej od temperatury jąder mgła
wic planetarnych. 

W dniach 23-28 grudnia 1934 r. w widmie Nowej wy
stąpiła pewna osobliwość nie spotykana dotychczas u innych 
gwiazd tego typu. Wystąpiły mianowicie bardZJo silne pasma 
emisyjne cyjanu. Pasma te wystąpiły nagle i równie nagle 
zniknęły. Jak wiadomo są one charakterystyczną cechą pro
mieniowania komet. Niektórzy autorzy wysunęli przypuszcze
nie, że rozszerzająca się powłoka Nowej natrafiła po drodze 
na wielką kometę albo rój meteorytów i rozpaliła je, oo spo
wodowało wystąpienie linii cyjanu. Byłaby to pierwsza obser
wacja komety poza układem słonecznym i to w dodatku w są
siedztwie Nowej gwiazdy. 

Warto wreszcie wspomnieć o próbach obliczenia masy od
rzuconej przez Nową materii. Ciekawe rozważania na ten 
temat podali m. i. F. L. W h i p p I e i C. P a y n e- O a po s z
ki n w okólnikach obserwatorium Harwardzkiego. Według tych 
autorów należy odróżnić dwie katastrofy. Wyrzucenie olbrzy
mich mas materii w jednym kierunku, co spowodowało ob
serwowane rozdwojenie się Nowej, oraz stały, ciągły wypływ 

gazu, stałe prawie jednostajne we wszystkich kierunkach ucie
kanie zewnętrznych warstw gwiazdy. Strata masy w tym pierw
szym przypadku wyniosła znacznie więcej niż wielokmtność 

masy Ziemi. Strata na skute'k stałej ucieczki gazów, która 
zapewne około czerwca 1935 r. była już bliska końca, :wstała 
oceniona na około 1 0-o krotną masę Ziemi. Rozważania au
torów są oparte na zmianach w widmie Nowej i zdają się być 
w lepszej zgodzie z obserwacjami, niż przypuszczenie, że po-



URANIA 85 

jaśnienie Nowej zostało spowodowane jednora:wwym od
rzuceniem powloki gawwej, która następnie szybko uciekała 

od gwiazdy we wszystkich kierunkach, zwiększając tym sa
mym objętość. 

Jeżeli chodzi o przyczyny wybuchu - zapewne decydującą 
rolę odegrało ciśnienie światła, zwłaszcza w nadaniu odrzuoo
nym gazom znacznych prędkości przekraczających normalne 
pn;dkości atomów danych gazów. Najnowsza teoria M i l n e'a 
tłumaczy powstawanie Nowych t. zw. "oklapnięciem jądra" 

t. j. nagłym wzrostem gęstości jądra gwiazdy. Nowa w Her
kulesie, jak również 4 Nowe z bieżącego roku zapewne po
zwolą w niedalekiej przyszłości porównać tę teorię z obser
wacjami i sprawdzić jej słuszność. 

W. MAŃKOWSKI (Poznań). 

Światło zodiakalne. 
(Dokończenie). 

W ubiegłym wieku zastęp uczonych, pracujących nad 
zagadnieniem światła zodiakalnego znacznie się powiększył, 

a miejsca, w których dokonywano obserwacyj, wybiegły da
leiw poza granice Europy. W miarę postępu wiedzy zastot
sowano nowe metody i środki badania. Poza polaryskopem 
i spektroskopem doniosłe znaczenie miało użycie fotografii, 
która, jak i w innych dziedzinach astronomii, oddała tu ważne 
usługi, utrwalając na kliszach dokładne położenie i przebieg 
zjawiska oraz jego cechy, często nieuchwytne dla oka obser
watora, lub nie dające się ściśle ustalić przy wizualnych spo
strzeżeniach. To też poznanie opisywanego zjawiska znacznie 
posunęło się naprzód. Obserwacje, dokonywane głównie 

w strefach podzwrotnikowych, doprowadziły do odkrycia, jak 
już wyżej zaznaczono, łączności światła wdiakalnego ze zja
\~v·iskiem przeciwblasku i ustalenia, że te dwa maksima wy
stępującej jasności połącZJOne są jakby mostem świetlnym 

przez całe niebo, mającym znowu dwa minima jasności, oo 
miało duże znaczenie przy konstruowaniu hipotez o przyro
dzie zjawiska. Szereg badaczy zajął się wyjaśnieniem natury 
światła, którego słabość stawia duże trudności dla prac w tym 
przedmiocie. Oprócz wyżej wymienionych, następujący astro-
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nomowie oddawali się badaniom światła wdiakalnego: H e i s s, 
J. S c h m i d t, S c h i a p ar e II i, Ar m s t r o m, H o u z e a u d e 
la Haye, Piazzi-Smyth, Proctor, A. W. Wright, 
M a x W o l f, A. E. D o u g l a s s, A. S e ar l e i inni . 

M a x W o l f ustalił za pomocą zdjęć fotograficznych 
miejsce pojawiania się światła zodiakalnego i znalazł, że jego 
oś, to jest linia największej jasności, nie leży ściśle .w pła
szczyźnie eklip~yki, lecz jest do niej nieco nachylona i znajduje 
się w płaszczyźnie równika Słońca. Jak wiemy, dwie te pła
szczyzn,y tworzą między sobą kąt 7 stopni. Fotografowaniu 
światła zodiakalnego oddawał się też astronom D o u g l a s s. 

żmudne prace P i a z z i- S my t h a i A. W. W r i g h t a 
przy badaniach światła zodiakalnego za pomocą przyrządów 
polaryzacyjnych i spektroskopu, specjalnie do badania sła

bego światła przystosowanych, ustaliły zgodnie, że promienie 
tego światła dają widmo ciągłe, jak promienie słoneczne, 

i są tej samej natury, różniąc ~ię od tych ostatnich tylko stop
niem natężenia, co potwierdziło dawniejsze przypuszczenie, 
że pochodzą one z odbitego światła słonecznego. 

Atoli zarówno te jak i późniejsze prace nie zdołały je
szcze dać całkowitego wyjaśnienia genezy :wdiakalnego ~wia
tła. I obecnie istnieją różne co do tego hipotezy. Jedni, idąc 
za poglądami, wypowiedzianymi przez Jon e s a i H e i s s a, 
daj~-1 następujące wyjaśnienie. Przypuszcza się, że Ziemię ota
cza w płaszczyźnie jej orbity pierścień drobnych ciałek materii, 
pochodzącej ze Słońca. Proces gromadzenia się tej materii 
przedstawia się w następujący sposób. Wiemy, że na Słońcu 
ustawicznie odbywają się gwałtowne ruchy materii. Chłod

niejsze dolne warstwy fotosfery spadają wewnątrz ku jądru 

Słońca, skąd znowu wyrzucane są rozżar~one i świecące masy 
gazowe, rozpościerające się z niezmierną szybkością i ogar
niające obszary, w porównaniu z którymi rozmiary Ziemi są 
bardzo nieznaczne. Te masy gazów ukazują się nam j:1ko 
ogniste języki, zwane wyskokami lub protuberancjami, wyta
niające się z chromosfery i wznoszące się daleko ponad nią. 

Część tej materii może być wyrzucona na taką odległość, 

gdzie siła przyciągania nie jest w stanie przeciwdziałać ciśnie

niu światła, które je oddala coraz bardziej od Słońca. Nie
które cząstki mogą przedostać się w okolice Ziemi, gdzie pod 
wpływem grawitacji naszego globu zaczynają krążyć dookoła 
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niego, tworząc wspomniany wyzeJ pierścień materii. Odbite 
od cząstek tej materii światło słoneczne daje nam zjawisko 
zodiakalnego światła. Część zaś pierścienia, znajdująca się 

z przeciwnej strony Ziemi, wywołuje przeciwblask. 
Niektórzy jednak sadzą, że nie same tylko odbite pro

mienie Słońca poWlodują to zjawisko, i przypuszczają, że pod 
wpływem otaczającego pierścienia w najwyższych warstwach 
atmosfery ziemskiej zachodzą zjawiska elektryczne, objawia
jące się nam jako światło :wdiakalne. Pogląd ten znajduje 
zwolenników przeważnie wśród fizyków. Na poparcie przy
toczionej hipotezy zwolennicy jej powołują się na zgodność 

obserwacyj z okresami ukazywania się plam na Słońcu. Te
oria ta nie daje nam jednak wyjaśnienia, dlaczego materia 
słoneczna gromadzi się wzdłuż orbity Ziemi, ia nie w pł.a
szczyźnie równika Słońca, co raczej powinno mieć miejsce. 

W tym właśnie kierunku idzie druga z hipotez, tłuma
cząca powstawanie światła zodiakalnego przez odbicie pro
mieni słonecznych od niezlicwnej ilości meteorycznych ciałek, 

rozciągających się w płaskim pierścieniu dokoła Słońca w pła
szczyźnie jego równika aż poza orbitę Ziemi. Forma stol-ka, 
w jakiej ukazuje się światło zodiakalne dla widza na Ziemi, 
zda się potwierdzać to przypuszczenie, jeśli wziąć pod uwagę, 
że im bliżej Słońca, tym większe powinno być nagromadzenie 
tych ciałek, im zaś dalej - gęstość ich musiałaby maleć; na 
zewnątrz przeto całość przedstawiać się będzie jako szeroka 
jasna podstawa stożka i bledniejący zwężający się wierzcho
łek. Ciałka te, jak wykazał P r o c t o r, muszą krążyć po 
orbitach z dużym mimoś!iodem. Teoria ta zdolna jest dać za
dowalające objaśnienie wszystkim zjawiskom, dostrzeżonym 
przy badaniu światła zodiakalnego, jest przeto głównie przyj
mowana. 

Warto zatrzymać jeszcze na krótko uwagę nad rozpa
trzeniem procesów, zachodzących w naszym układzie słonecz

nym, i zastanowić się nad możliwością istnienia innego je
szcze źródła, z którego pochodzić może materia, jaka posłu
żyła do utworzenia pierścienia, otaczającego Słońce, i przez 
odbicie promieni słonecznych powodującego ukazywanie się 

światła zodiakalnego ocwm widza na Ziemi. Dr John s t o n e 
S to n e y rozwinął tę hipotezę, rozpatrując rzecz z punktu 
widzenia kinetycznej teorii gazów. W jej świetle materia uka-
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zuje się nam jako składająca się z oddzielnych drobin, znaj,
dujących się w ustawianym ruchu. Jak wiemy, w stanie i~azu 
spójność cząsteczek materii zatraca się całkowicie, ruchy ich 
stają się niezależnymi i prz·echodzą w prostolinijne. Prędkość 

ruchu zależy od temperatury, ciśnienia i atomowego ciężaru 

gazu . T.ak naprz. cząsteczki powietrza przy 0° C. i przy ciśnie 

niu jednej atmosfery mają prędkość 485 metrów na sekundę. 
Ponieważ w każdym punkcie przestrzeni dokoła każdego ciała 
niebieski·ego istnieje stała określona wielkość siły przyciągania, 
wyznacwna przez masę jego i odległość tego punktu od środ~ 
ka ciała, przeto na krańcach atmosfery jakiejś planety, gdy 
prędkość cząsteczek gazu przejdzie pewną granicę w kierunku 
odśrodkowym, przyciąganie planety nie będzie już wystar
czało do utrzymania takich cząsteczek gazu przy niej i te, ""Y
zwalając się z więzów grawitacyjnych, odlecą w przestrzeń 

jako niezależne ciałka kosmiczne, które dalej, ulegając przy
ciągającej sile Słońca, zbliżą się do niego i krążyć będą do
kola Słońca po swych własnych orbitach. Stąd dr J o h n s t o
n e S to n e y przyszedł do konkluzji, że materia, wytwarzająca 
światło wdiakalne, może być nagromadzeniem drobin gazu, 
krążących dokola Słońca i pochodzących z atmosfery niektó
rych ciał naszego układu. Na tej drodze można znaleźć wytłu· 
maczenie obecności bardw nieznacznej atmosfery na Merkurym, 
tudzież jej nieobecności na Księży.cu i innych satelitach oraz 
planetoidach. Co do tej hipotezy istnieją jednak pewne za
strzeżenia. 

Niezależnie od powyższych hipotez, powstawanie prze
ciwblasku próbowano wytłumaczyć przez przypuszczeni·:: , ż e 

Ziemia, jako też i inne planety, posiada warkocz, m kształt 
warkocza komet z bardZJo rozrzedwnej materii, która daje 
jasność przez odbicie światła słonecznego. Ogony te przy in
nych planetach nie są dostrzegalne, towarzyszący zaś ogon na
szej Ziemi widzialny ma być dlatego, że patrzymy nań wzdłuż 
i że zarysowuje się on na ciemnym tle nieba. Hipoteza ta, jak
kolwiek całkowicie nie odrzucana., ma atoli małe prawdopo
dobieństwo. 

świeżo poczyniono nowe próby zbadania natury wdiakal
nego światła. Niemiecki astronom C. H o f f m e i ster w eks
pedycji do tropikalnych okolic oceanu Atlantyckiego i morza 
Karaibskiego w 1930 roku przepnowadził serię fotometrycz-
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nych obserwacyj oraz ścisłych wyznaczeń osi światła. Dane 
tych badań tudzież wnioski, do jakich doszedł, ogłoszone zo
stały w 1930 i 1932 roku w niemieckich czasopismach, a w mie
sięczniku ,,Popular Astronomy" podane wstało streszczenie 
tych prac. Trochę wcześniej podjęte były podobne prace, zor
gani:wwane przez Harvardzkie Obserwatorium Astronomiczne, 
z których główne dokonane wstały w miejsoowoś ·:i Arequipa 
w Peru przez astronoma D o u g I a s s a. Materiały te opraco
wał amerykański uczony A. S e a r I e. 

Główne wnioski, do jakich doszdł dr H o f f m e i s t e r, 
są następujące. Przede wszystkim stwierdził on, że obserw-o
wany rozkład światła, szczególnie w okolicy przeciwblasku, 
oraz nieobecność znacznej paralaksy nie mogą być •wytłuma
c:wne przez żadną z hipotez, przypisujących powstawanie świa
tła zodiakalnego jakimś źródłom, stojącym w bliskiej stycz
ności z Ziemią. PoZiostawała przeto do sprawdzenia tak zwa
na teoria ,,astronomiczna", poszukująca tego źródła w dale
kich od Ziemi przestworzach. 

Dalej przyszedł dr Hoffmeister do przeświadczenia, że 

materia międzyplanetarna, która, odbijając promienie słonecz
ne, daje widzowi na Ziemi wrażenie zodiakalne~o światła, 

nie jest rozłożona w postaci elipsoidy, jak to mniemał v. S e e
I i g er, gdyż jakkolwiek takie rozmieszczenie odpowiadało 

danym jego fotometrycznych obserwacyj wzdłuż osi światła, 

to jednak nie zgadzało się z jego spostrzeżeniami dla dal
szych szerokości ekliptyki. Ponadto hipoteza ta nie była w sta
nie wytłumaczyć istnienia wstęgi światła w elongacja~h około 
100° i 160°. Przeto dr Hoffmeister doszedł do hipotezy cał
kiem innego rozmieszczenia tej materii. Mianowicie przypu
szcza on istnienie pierścienia pyłu kosmiczne~o, otaczającego 
Słońce i położonego poza orbitą Ziemi, w płaszczyźnie or· 
bity Jowisza. Pierścień ten wywołuje dla widza na Ziemi zja
wisko przeciwblasku. Według obliczeń H o f f m e i ster a ów 
pierścień znajduje się prawdopodobnie w odległości 2 · 4 jed
nostek astronomicznych od Słońca, tak, że można przyjąć, iż 
jest położony między orbitami Marsa i Jowisza. 

Drugie zbiorowisko materii międzyplanetarnej, powodu
jące zjawisko zodiakalnego światła, posiada prawdopodobnie 
kształt elipsoidalny z maksimum gęstości w pobliżu orbity 
Wenus i rozciąga się dokoła Słońca wewnątrz orbity Ziemi. 
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Gęstość wewnętrznego i zewnętrznego piersctenia jest tego 
samego rzędu, a większa od przeciwblasku intensywność świa
tła rodiakalnego, wiecz;ornego i rannego, tłumaczy się mniej
szą odiegłością od Słońca, tudzież tym, że z Ziemi linia wi
dzenia jest styczna do wewnętrznego pierścienia, podczas gdy 
w stosunku do zewnętrzneg10 pierścienia linia ta biegnie w kie
runku zbliżonym do pnomienia. 

Co do określenia położ·enia zewnętrznego pierścienia 

H o f f m e i ster uważa zagadni·enie za rozwiązane, ponieważ 

rezultaty jego badań są zupełnie zgodne z wni,oskami S e
ar I .e'a. 

Natomiast co do położenia pierścienia wewnętrznego nie 
uważa on sprawy za rozstrzygniętą, gdyż zebrane dotychczas 
dane nie wystarćzają i konieczne są dalsze obserwacje osi 
światła, rozciągające się na cały rok i na wszystkie ·elongacje. 

Reasumując wszystko powyżej powiedziane, widzimy, że 

mimo wysiłków, czynionych w dągu kilku wieków przez każ
dą kolejną generację badaczy, nie mamy j.eszcze zupełnego 

wyjaśnienia zjawiska światła zodiakalnego. Wszystkie wnioski, 
które w sposób definitywny mogłyby być stwierdZJone, są tylko 
ogólnikowe. Przytoczyć tu można słowa prof. S. N e w com ba, 
który stwierdza, że nie ma może żadnego innego niebieskiego 
zjawiska, któreby bardziej wymagało obserwacyj, niż z;odia
kalne światło. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nauka astronomii uczy
niła zdumiewające postępy i nasze poznanie świata powięk

szyło się ognomnie. Człowiek potrafił przeniknąć w bezmierne 
głębie Wszechświata i poznać nieznane dotąd układy i mi~ 
Hony nowych ciał niebieskich. Umysł ludzki zdołał wykryć 

chemiczny skład gwiazd, z;mierzyć ich odległości i rozmiary, 
zbadać ich temperatury, a nawet zbliżyć się do poznania ich 
życia i rozwoju. Miejmy przeto nadzieję, że zdobyte doświad
czenie i wiadomości w poszukiwaniach daleko poza krańcami 
naszego ograniewoego świata, ulepswne metody badania oraz 
udoskonalenia w pomysłach konstrukcyjny.ch i technicznym 
wykonaniu przyrządów astronomicznych dopnowadzą do do
kładniejszego poznania i głębszego zrozumienia także bliżej 
nas objawiających się zjawisk. Spodziewać się przeto należy, 
że i tajemnicza zagadka :wdiakalnego światła wstanie też 

ostatecznie rozwiązana. 
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Sprawozdanie z obserwacji zaćmienia Słońca 
dnia 19 czerwca 1936. 
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Dnia 18 czerwca br. o godzinie . 20- tej wygłosiłem w 5wietlicy 
kopalnianej pogadankę pt. Zaćmienie Słońca, podczas której starałem się 

wyjaśnić istotę zaćmienia. Podczas pogadanki i dyskusji - trwającej 1 
godzinę - omówiliśmy również znaczenie obserwacji zaćmienia Słońca 
dla nauki, oraz narzędzia, jakimi posługują się ekspedycje naukowe, przy 
czym szczególną uwagę zwróciłem na chronokint>matogrofy, konstrukcji 
prof. Banachiewicza i wykonania krajowego. 

Dnia 19-tego czerwca br. o godzinie 4-tej zajęliśmy wybrany punkt 
obserwacyjny (28 osób). 

Ułożyłem następujący program obserwacji: 
1. Obserwacja zaćmienia przez lunetę. (Merz 0= 75 mm, F= 1140 mm) . 

2. Fotografowanie Słońca podczas zaćmienia. 3. Mierzenie temperatury 
podczas zaćmienia (Term. max-min. firmy J. Wyk, Katowice). 4. Mie
rzenie natężenia światła zapomocą justophotu. 5. Obserwacja zachowania 
się igły magnetycznej podczas zaćmienia. (Kompas kopalniany firmy 
Rost, Wien). 

Wynik obserwacji: 
ad. 1. Dokładnie o 4h 15m 5()• stwierdziłem pierwszy kontakt. Na

stępnie obserwowaliśmy kolejno przesuwanie się Księżyca przez tarczę 
Słońca. Spostrzegliśmy liczne plamy na Słońcu, rozmieszczenie których 
ilustruje poniższy szkic. 

Fotogr. Sł·oi1ca 19. VI. 1936 r. 5h 12m. 

ad. 2. Pierwsze zdjęcie o 4h 32m . Drugie zdjęcie a 4b 4l.Sm 
Trzecie zdjęcie o 5h 12m 

Zdjęcia 1 i 2 nieudane z powodu przesunięcia się aparatu :z osi 
optycznej . 

ad. 3. Plodczas zaćmienia stwierdziłem następujące zmiany tem-
peratury. 

4 h 4 m 120 C 4 h 38 lU 14° C S h 2 m 12.2 C 
4 " 16 " 130 c 4 .. 45 " 13.5 c s " 12 " 12° c 
4 " 23 ,, 13.5 c . 4 " 59 " 130 c 5 ,. 19 " 130 c 
Początkowo niebo czyste oprócz chmurek na północnej stronie nieba. 

O 5h 5m chmura zakryła Słońce, tak, że największej fazy zaćmienia nie 
obserwowaliśmy. Trzecie zdjęcie zrobiłem przez nadeszle wolne miejsce 
w chmurze. Dalsza obserwacja zaćmienia z powodu chmur niemożliwa . 
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ad. 4. Ustalenie zmian w natężeniu światla za pomocą Justophotu nie 
udała się z powodu przemęczenia oczu. 

ad. 5. Zaclnych zmian poJo?enia igły magnetycznej podczas zaćmie

nia nie stwierdziłem. 

Dla tut. 7- klasowej szkoły powszechnej, kilka dni przed zaćmie
neim doręczyłem szkic i opis zaćmienia Słońca, i jak się dowiaduj<;, po
mimo wczesnej godziny, duża il:Jść dzieci szkolnych obsnwowała prze
bieg zaćmienia. 

Brzeszcze, dnia 21 czerwca 1936. 
Rudolf Pccenik. 

WALERIAN OSTROWLEW (Kalisz). 

Optyczne zaburzenia tła niebieskiego. 

Studiując zakłócenia tła nieba, znajdujemy się stale na pograniem 
dwóch nauk astronomii i meteoro],ogii. Są ło :zjawiska nikłe, ledwie 
dostrzegalne. Trzeba mieć dużo doświadczenia i wprawy, aby w naszych 
klimatycznych warunkach podjąć się z powodzeniem tego rodzaju badań. 
Zawdzięczając dłuższemu pobytowi w zapadłej prowincji, mogłem w swoim 
czasie porobić odpowiednie spastrzeżenia i opracować wyniki, być może 

zbyt powierzchowne i jednostronne. 
Rozróżniamy trzy zasadnicze typy jasnościowych zakłóceń tła nie-< 

bieskiego i kilka odmian w poszczególnych typach. Słabsze zakłócenie 

polega tylko na nieco odmiennej tonacji tła, silniejsze występują jaku 
wyraźne poświaty na pewnych obszarach lub jako całkowite rozwidnienie 
nieba. 

W pierwszym rzędzie nierówności tła powstają wskutek niejedno
litości warstw powietrznych w różnych częściach nieba. Wraz ze zmianą 
układu i gęstości poszczególnych warstw zmienia się również ich przeźro

czystość i zdolność rozpraszania światła, co pociąga za sobą powsta
wanie zjawisk optycznych głównie wskutek kontrastu. Układ i gęstość 

warstw powietrznych zależą w głównej mierze od ciśnienia atmosferycz
~~ego i tym samym od związanych z nim czynników pośrednich: za- . 
wartości w powietrzu p:uy wodnej z domieszk:tmi oraz ruchu powietrza. 
Dlatego też dwie pierwsze kategorie zaklóce1'1 są ściśle związane z wil
gotnością powietrza jak również z kierunkiem i sili! wiatru. 

MeteoPologiczne zaburzenia tła są czasem bardzo intensywne (mleczne 
tło); zdarzają się one również w noce pochmurne_, kiedy nie ma mowy 
o rozpraszaniu światła gwiazd lub o odblasku świateł sztucznych. Nigdy 
nie zapomnę efektownego zjawiska w nocy z 18 na 19 września 1923 r. 
Pomiędzy Kępnem i Wieluniem, w szczerym polu podczas deszczu, roz
w:idniło się nagle niebo, powleczone całkowicie chmurami deszczowymi. 
Zjawisko wystąpiło w momencie zwiększenia się deszczu i trwało przez 
czas dłuższy. Naświetlenie nieba było jednostajne, nieco intensywniejsze, 
zdaje się, ku zenitowi. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w proce
sach elektrycznych w atmosferze. 

Druga grupa zakłóceń występuje podczas silnych. wiatrów. Wtedy 
szczególnie w czasie wiatrów wyżowych , ekstynkcja atmosferyczna zosbje 
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zmmeJszona, powietrze staje się przejrzyste, ale obrazy teleskop:Jwc w tych' 
warunkach są niespokojne i nic,.)stre, a nawet zmącone wskutek tworzą

cych się mglistych podkładów i aureoli. Zakłócone są często również 

barwy. 
Przechodząc do ostatniego typu 7abur7cń Ha, do zjawisk przy

puszczalnie o podłożu kosmicznym, musze zwrócić uwagę najpierw na 
światło Zwierzyńcowe, które w warunkach wyjątkowych można: czasem na
wet w naszych szerokościach geograficznych obserwmvać pÓŹn(} w 111ocy Dla 
rozciągłości całego Zodiaka, przy tym wschodnie zakończenie uogólni -
nego Swiatla Zodiakalnego, t.. j. "lejek" w ascendencie ekliptyki, wydaje 
się zawsze jaśniejsze od zakończenia zachodniego. Na te właściwości 

Swiatła Zwierzyńcowego należy zwrócić uwagę przede wszystkim w czasie 
pogody bezwietrznej; podczas suchych wi:ttrów zdarzają się one również, 

wskutek jednak komplikacyj ze zjawisk:uni drugiej kategorii zatracają 
wtedy częściowo istotne swe cechy. atomiast w czasie suchych bez
wietrznych nocy występują uderzające analogie ostatniej grupy zakłóceń 

ze zjawiskami podczas wyżowych wiatrów. Różnica uwyd:~tnia się tylko 
pod względem kierunków: luminescencje wyżowe zjawiają się w różnych 
stronach nieba w zależności od kierunku wiatrów, lumine cencjc zaś osbt
niej kategorii obserwujemy stale na wschodzie. Tymczasem nic nie wska
zuje na wiatr, nCJwet górny. W pierwszym rzędzie obrazy teleskopowe 
świadczą o równowadze suchego powietrn, naokoło b0wiem ostro zary
sowanych tarcz gwiazdowych, nic m.1 żadnych zbędnych szczegółów, .ład
nych migotliwych odblasków, aureoli lub iryzacji, prócz prawie nie
ruchomych dyfrakcyjnych pierścieni. Niezmącone właściwie są również 

barwy. Samo zjawisko nie jest też podobne do niespokojnej fosfore
scencji lub mglistego naświetleni:!. Niebo wyd:tje się bardzo jasne, jakby 
podczas zmierzchu, być może wskutek świecących jaskrawo jaśniejszych 

gwiazd i ogromnej ilości gwiazd słabych, przebłyskujących na granicy 
widzialności. Jednocześnic na wschodniej stronie nieba, od czołowLgo 

obszaru ekliptyki ku północy (rzadziej ku południowi) tkwi wielka nieco 
jaśniejsza plama, niby jakaś nikła kosmiczna łuna. Podobnie jak w zja
wiskach poprzedniej grupy - poświata od strony wiatru. Rozpatrywane 
zjawisko uwydatniało się szczególnie w latach 1905 i 1920/ 21, ostatnio 
zaś w 1934 r.; może być zreszt:1 widzialne w każdą suchą i wybitnie 
pogodną noc. Najwybitniej zjawisko to występowało w jesieni (paździer

nik -,listopad) i na wiosnę (luty - marzec) z wyjątkiem roku 1934. 

Kronika naukowa. 
N o w a kom e t a. Trzecia kometa z r. b. ( 1936 c) została oakryta 

przez dwóch obserwatorów niczależnic od siebie. Pierwszym z nich był 

a tronom ] a ck s o n z Johanne burga (Poludniowa Afryka), t drugim 
zaś - astronom rosyjski N e u j m i n z obserwatorium w Symeizie na 
Krymie. W chwili odkrycia przez ] a ck s o n a, 20 września 1936 r., 
kometa przebywała w gwiazdozbi· rze Wodnika (Aqu1rius) i miała jasność 
mgiełki 12m. Słaba b kometa posiada orbitę eliptyczną. Okres oukgu 
wynosi 8·06 lat. E. R. 



94 URANIA 

Cztery g w i a z d y N o w e z 1936 r. Rok bieżący niezwykle się 

zaznaczył przez pojawienie się aż czterech gwiazd Nowych. O pierwszej. 
z nich, Nowej w Jaszczurce (Nova Lacertae 1936) była już wzmianka 
w Nr. 4 Uranii z r. b. ,(str. 72- 73). Gwiazda ta stopniowo słabnie: 

Jasność jej 12 listopada była równa 9~ 5, czyli że gwiazda była jeszcze 
dobrze dostrzegalna w małych lunetach. 18 września 1936 r. astronom 
szwedzki N. Tam m (Kv.istaberg w Szwecji) (Jdkrył w Orle gwiazdę 
Nową 8-ej wielkości w rmi,ejscu o współrzędnych IX = 19h Hm ·O 
a· = + 10 36' (1936). Na kliszach z lat 1928-1934, zawierających 
gwiazdy z okolicy Nowej słabsze od 16m, gwiazdy tej nie widać., 

a więc należy przypuszczać, że przed wybuchem jasności Nowa miała 
jasność słabszą od 16m·5. Gwiazda otrzymała nazwę Nova Aquilae 1936 l; 
dodanie cyfry I okazało się konieczne ,wobec odkrycia wkrótce drugiej' 
gwiazdy Nowej w Orle. Pierwsza Nowa .Orła odkryta została już po 
osiągnięciu przez nią maximum jasności. Jak wykazuje przegląd klisz, 
na których Nowa była przypadkowo sfotografowana przed odkryciem, 
wybuch jasności nastąpił w drugiej połowie lipca. Dość powolny wzrost 
jasności trwał aż do 11 sierpnia, kiedy to gwiazda osiągnęła jasność 

7m·8, potem gwiazda zaczęła słabnąć, w październiku jednak znów po
jaśniała, oscylując około 8m. Gwiazda wykazała w ten sposób analogię 

z gwiazdą Nową w Herkulesie, była tylko od niej o 6 wielkości słabsza. 

Analogie wystąpiły . również w •widmie gwiazdy, które w czasie od 
20 września do 7 października r. b. bardzo przypominało widmo Nowej 
w Herkulesie w marcu 1935 r. Gdybyśmy założyli, że jasności absolutne 
obu gwiazd w maximum były jednakowe, to z różnicy ich pozornej jasności 
możnaby wnioskować, że Nova Aquilae 1936 l jest 16 razy bardziej 
odJegła, niż Nova Herculis 1934, czyli że jest oddalona od nas o 20000 
lat światła. Wybuch jasności, który obserwowaliśmy, nastąpił więc około 

20000 lat temu, w czasach przedhistorycznych na Ziemi. W końcu 

września astronom F i n s e n z Johannesburga zauważył, że Nowa jest 
gwiazdą podwójną. . 

Następną z kolei gwiazdą N<>wą, odkrytą w jesieni, była ,Vou•a 
w Strzelcu (Nova. Sagitiarii 1936) . Współrzędne jej, odniesione do 1936 r., 
są następujące: IX = 18 h 4m ·6, (l = - 340 21', a więc gwiazda w Polsce 
świeci tak nisko nad hory:wntem, że obserwacje jej są niemożliwe. 

W obserwacjach jej biorą udzi.1ł głównie astronomowie południowej pół
kuli Ziemi. Nowa w Strzelcu odkryta została przez japońskiego. obser
watora Ok a b a y a s i (Kobe w Japonii) 4 października 1936 r. W chwili 
odkrycia posiadała jasność 4m·5, a więc bez trudu była widoczna gołym 
okiem. Gwiazda szybk·o słabła po odkryciu; 21 października miała już 

jasność 8m·4. O jasn·ości Nowej przed pojaśnieniem nie ma dokładnych 

dlanych. Również nie możemy jeszcze stwierdzić, czy jasność 4m ·5 była 
maksymalną jasnością gwiazdy. Należy poczekać na wyniki przeglądu 

klisz z czasu, poprzedzającego odkrycie gwiazdy. Obecnie można tylko 
stwierdzić, że Nowa w Strzelcu przed pojaśnieniem była słabsza od 12m . 

Czwarta gwiazda Nowa z roku bieżącego odkryta została w gwiaz
dozbiorze Orła przez T a m m a, tego samego obserwatora, który odkryl 
we wrześniu pierwszą gwiazdę Nową w Orle. W odróżnieniu od pierw-
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szej gwiazdy nazywac Ją będziemy drugą Nową w Orle z 1936 r. (Nova 
Aquilae 1936 /1 ). Odkrycie nastąpiło 7 października 1936 r., Nowa 
miała wtedy jasność 7m. Według klisz z obserwatmium Harwardzkiego 
z czasu, poprzedzającego odkrycie, druga Nowa w Orle przed 20 wrze
śnia była słabsza od 13m. 20 ,,nześnia miała jasność 11m·s, a 22 wrze~ 
śnia już 6m·6. MaX!~mum jasności wypadło około 24 września (5m·4), 
gwiazda więc mogła byłaby wtedy być dostrzeżona gołym okiem. Od 
tej daty gwiazda stopniowo słabła, dochodząc w połowie listopada do 
jaśności 9 m. Widmo gwiazdy jest podobne do widma Nowej w Jaszczurce, 
przebieg zmian jasności również nieco przypomina w swej regularności 

analogiczny przebieg w Nowej w Jaszczurce. 

Wszystkie cztery Nowe są obecnie (listopad 1936 r.) d;)stępne do 
obserwacyj za pomocą małych lunet. Do nich dochodzi. jeszcze Nowa 
w Herkulesie, która świeci prawie niezmienną jasnością około 7m ·6. 

E. R. 

Z n a c z n y wzrost ja s n oś c i y C a s s i o p e i a e. Astronom 
francuski T. B a i z e zauważył w lipcu r. b., że gwiazda y Cassiopeiae, 
której normalna jasność była 2m·25, pojaśniała o om·4. Jest to gwiazda 
biała klasy BO z jasnymi prążkami emisy~nymi wodorowymi. Oddawna 
jest wiadomo, że widmo tej gwiazdy jest zmienne, przy tym zmienia się 

natężenie prążków emisyjnych, na których pojawiają się węższe linie 
abs·orpcyjne. Dotychczas gwiazda była uważana za gwiazdę o jasności 

stałej. Zmiana jasności wywołana została wybitnymi zmianami w widmie. 
- Pojaśnienie gwiazdy y Cassiopeiae zostało zauważone niezależnie od 
B a i z e' a przez p. W. O s t r o w l e w a z Kal'isza. E. R. 

Polskie zdjęcia filmowe zaćmienia Słońca 19 czerwca 1936 r. 

Zostały wywołane zdjęcia chronokinematograficzne, dokonane przez 
polskie tegoroczne ekspedycje zaćmieniowe do Grecji, Syberii i Japon~i. 
Jak się okazało, główny cel wypraw, mianowicie zdjęcia wąskich sier
pów Słońca, poprzecinanych przez góry księżycowe, w chwilach bezpo
średnio sąsiadujących z ca~kowi!tym zaćmieniem, wraz •z sygnalizacją 

czasu, wstał całkowicie osiągnięty przez trzy wyprawy: w Keratei pod! 
Atenami, na wyspie Cl~os i w Omsku na Syberii; natomiast w Mombetsu 
w Japonii, jak już podała "Urani•a", chmury nie pozwoliły na dokona"' 
nie tych zdjęć. Poza tym wykonane zostały nadprogramowo, w różnym 

stopniu udane, zdjęcia korony oraz częścilawego zaćmienia, te ostatnie 
również w Japonii, gdzie Słońce wyszło bardzo malowniczo poza prze
suwającymi się przed nim chmurami. 

Całość zdjęć, poza swą wartością naukową, ttworzy interesujący 

film, który był już demonstrowany (w kopii pozytywowej) na Zebraniu 
naukowym Obserwatorium Krakowskiego w d. 6 listopada, i na posie-. 
dzeniu Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Polskiej Akademii Umie
jętności w d. 10 listopada r. b. 

Wywołanie filmów doznało było pewnej zwłoki, spowodowanej do
datkowymi zdjęciami na ekspedycyjnych taśmach filmowych, w miejscach 
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powstałych niewyświetlonymi podczas wypraw. Zdejmowano mianowicie, 
już w Krakowie, Słońce niezaćmione, z różnymi przesłonami przed objek
tywem, przy czym chodziło o uzyskanie mater~ału fotometrycznego np. 
dla ewentualnych badań z dziedziny astrofizyki nad prawem spadku ja
sności na brzegach Sł·ollca. Ale na : odpowiednią pogodę długo trzeba 
był·o czekać. 

Uzyskane obserwacje zaćmienia 

z 1932 r., stanowią ogromny, cenny 
nigdzie poza Polską), który może 

z różnych punktów widzenia. 

Słollca, wnz z zaćmieniem Słońca 

materiał - (podobnego jemu niema 
być · .. opracowany w różny sposób 

T. B. 

Badania astronomiczno-geodezyjne a drugie Zagłębie naftowe w Polsce. 

P.osiłkując się pomiarami natężenia siły ciężkości, dokonanymi w Wiel
kopolsce i na Pomorzu pod kierunkiem T. B a n a c h i e w i c z a, prof. 
J. N o w~ k wykreślił linie tamtejszych antyklin, czyli wypiętrzeń 

pokładów geologicznych, oraz synkLin, czyli niecek. Jak wiadomo olej 
ziemny występuje z reguły w ~ntyklinach. Jakoż cały szereg punktów, 
w których stwierdzono wystąpienia 'na powierzchnię gruntu oleistej 
cieczy naftowej (Kcynia, Sielce, Inowrocław, Brzezie, Brzyszyn) znajduje 
się w pobliżu wyznaczonej w ten sposób antykliny, że zaś obfituje ona 
również w zł·oża soli, towarzyszące często nafcie, bliższe zbadanie tych 
terenów staje się w ten sposób ważnym nakazem państwowym. Bliższe 

szczegóły o tym doniosłym problemie czytelnik znaleźć może w książce 

dra A. Paszki e w i c z a "Zagadnienie Wielkopolsko- Pomorsko- Ku_
jawskiego Zagłębia Naft.owego" (księgarniJ N. Girryna w Bydgoszczy). 
Na tym miejscu pragniemy tylko zwrócić \uwagę, że nauki na pozór 
"niepraktyczne" okazują się często bardzo a bardzo "praktycznymi". 

T. B. 

Astronomia w Polsce. 
LUBO MIR. 

Z Obserwatorium Nar. Inst. Astronomicznego na Lubomirze. 

Na konkurs, ogłoszony w Nr. 3 Uranii w r. b. zgłosiły .się 3 osoby. 
Obserwatorem wstał p. Władysław Tęcza, kollezący studia na Uniwer
sytecie Jagiellońskim. P.od kierownictwem p. Tęczy przystąpiono odrazu 
do budowy nowego pawilonu obserwacyjneg-o, przeznaczonego pod nową 
lunetę "ekspedycyjną" Nar. Inst. Astr. o obiektywie średnicy 203 mm, 
~montowanej azymutalnie, a odznaczającej się, jak już pisaliśmy w Nr. 3 
Uranii świetną optyką. Projekt pawilonu opracowany wstał przez inż. 

J. ~odkiewicza z udziałem głównie dra . K. Kordy lewskiego i p. Wł. 
Tęczy, przy czym wzięto pod uwagę zarówno dingoletnie doświadczeni:J. 

z tego rodzaju pawilonami u nas górze Lubomir i w Krakowie, a za 
granicą w Neubabelsberg pod Berlinem, jak też i obserwacje za pomocą 
tejże lunety na wyspie Cllios w Grec)f. Części metai<Owych konstrukcji 
powilonu dostarczył z Warszawy Zakład Aparatów Naukowych Instytutu, 
zaś roboty stolarskie pawilonu, który będzie drewniany, wvkona miejscowy 
cieśl~ P. Gaweł. Słup pod lunetą jest betonowy. N. l. A. 
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Przegląd wydawnictw. 

Dr. Edward S t e n z: ,.Ziemia. Fizykc? globu, mórz i atmosfc' y", 
Warszawa. Nakładem "Mathesis polskiej" 1936. str. XIV + 303 i 68 rys .. 

XXV tablic. 

Książka dra E. S t e n z a jest pierwszą bodaj oryginalną próbą 

\\" języku rolskim ujęcia w popularnym wykładzie wiadomości o budo
wie globu ziemskiego. Książka jest, jeżeli chodzi o układ treści, ww
rowana na licznych podobnych opracowaniach w innych językach. Jest 
opraoowana dedukcyjnie. Autor zaczyna od opisu ziemi jako ciała ko
smiczneg;o i od hipotez kosmogonicznych, by następnie przejść do opisu 
fizycznych własności Ziemi takiej, jaką znamy dziś. (P.odobny układ ma 
n. p. książka E. H a w k s'a wydana w tłumaczeniu F. Rutko w ski e g o 
u Trzaski). Być może bardziej w zg·odzie z charakterem geofizyki jako 
nauki indukcyjnej byłby odwrotny układ wykładu. Oczywiście wartości 

książki układ taki nie obniża. Recenzent musi jednak krytykować, wska
zując na różne błędy i braki. ,Do ni(h zaliczam np. brak specjalnego 
rozdziału o denudacji. Rozdział o potopie zyskałby przez uzupełnienie 

opisem ostatnich wykopalisk na "potopowym" terenie, które odsłoniły 

namacalne ślady tej kahstrofy. Sądzę, że zlokalizowanie potopu pozwo
liłoby geofizykowi na bardziej konkretne próby wytłumaczenia tego 
zdarzenia. Dlatego nie podzielam zdania autora, że taka lokalizacja jest 
rzeczą obojętną. Określe,nie siły magnetycznej Ziemi (str. 159) prza 
pomieszczenie w każdym metrze sześciennym jej , wnętrzo. 4-·o kilogramo
wego magnesu jest bardzo niejasne i łatwo może spl'owadzić czytelnika 
na manowce. Sporo zastrzeżeń budzą wnioski na temat zależności różnych 

zjawisk na Ziemi i poza Ziemią od ilości plam na Słońcu. Wreszcie 
styl książki w niektórych miejscach wymagałby wygładzeu1ia ("z pośród 
wszystkich ludzi pierwszy lord Rayleigh", ,,opadają ,na padóf ziemski", 
ludzie chodzą po Ziemi "jak muchy w smole" i t. p.). 

Zalety książki są jednak znacznie większe od wspomnianych wad. 
Do najciekawszych należą rozdziały, omawiające głośną hipotezę W e g c
n er a o wędrówkach lądów, teorię M i l ankowic z a o epoce lodowej, 
budowę stratosfery, "Kratery" meteorów na Ziemi i t. p. Książka dra 
E. S t e n z a posiada tę zaletę, że .nie jest tłumaczeniem, .ale oryginalną 

nawskmś pracą polskiego uczonego, który w ,opisywanych badaniach 
sam nieraz brał udział. Jest to poza tym książka żywa, bo pisana przez 
człowfteka, który umie nie tylko obl<iczać i mierzyć, ale i podziwijać 

piękno opisywanych zjawisk, a w dodatku - poza kilku usterkami -
naJ; isana i opradowana sumiennie. Dlatego warto, by ci wszyscy, którzy 
potrafią odczuć piękno chmur, g.5r czy morza oraz ci wszyscy, którzy py
tają się, dlaczego i jak przebiega ·olbrzymie życie Ziemi, którego jeste
śmy najczęściej zupełnie ślepymi uczestnikami - z~p::JZnali ~ię z tą książk<!· 

J. A1. 
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URANIA 

Kalendarz astronomiczny na styczeń i luty 1937 r. 

K s i ę t y c. 
Styczeń 1937 

l 
:! ~ l l~ l l ~ l li 

~ 

l 
•C 
~ . 

c -=.-.. c ... ·- .. g ... N» 
a~ o o~ 

N 

l 
l h m l m 

h m m 

l p t 21 14 +0·7 9 37 -1·0 l p n 
sb 22 25 -0·5 9 54 o·o 2 w t 

l 
n d 23 34 -1·7 10 10 +0·8 3 śr 
p n - - 10 27 +2·0 4 c z 

l w t o 43 - 2"7 10 45 +2•8 5 p t 

Śr 1 51 -3·7 11 7 +3·8 6 sb 
c z 2 57 -4'7 11 32 +4•8 7 n d 
p t 4 2 -5·7 12 6 +5·7 8 p n 
sb 5 2 -6'2 12 47 +6•2 9 w t 
n d 5 55 -6·2 13 39 +6·2 lO śr 

p n 6 41 -5·7 14 40 +5·7 11 c z 
l wt 7 17 - 5·0 15 49 +4•7 12 p t 

śr 7 47 -3·8 17 4 + 3-5 13 sb 
c z 811 -2·7 18 20 +2·3 14 n d 
p t 8 32 -1·1 t9 37 +l·o 15 p n 

sb 8 51 -0·5 120 56 1 +0·2 16 w t 
n d 9 10 +O·S 22 15 -1·2 17 Śr 
p n 9 29 +t·7 23 36 - 2·3 18 c z 
w t 9 51 t2·7 - - 19 p t 
śr lO 18 4•0 o 58 - 3·7 20 sb 

c z lO 53 +5·o 2 18 -4·8 21 n d 
p t 11 36 +5•8 3 35 -5·8 n p n 
sb 12 33 +6•2 4 43 - 6·2 23 w t 
n d 13 41 +5·5 5 38 -5·8 24 Śr 
p n 14 58 +4·7 6 21 -4·8 25 c z 

w t 16 18 +3·5 6 54 - 3·8 26 p t 
Śr 17 36 +2'3 7 1':1 - 2·5 27 sb 
c z 18 51 +1·2 7 40 -1·7 28 n d 
p t 20 5 

-~&l 
7 59 - o·5 

sb 21 15 8 16 + o·5 

l n d 22 25 -2·0 8 33 +1·3 l 
l) W Warszawie czas Środkowo-europejski. 

Ostatnia kwadra • 
Nów •.... 
Pierwsza kwadra • 
Pełnia . . . . • 

Fazy Księżyca. 

Styczeń 

" 

h m 

4 15 22 
12 17 47 
19 21 2 
26 18 15 

Luty 1937 

l !~ l c l l~ l c 

h m m b m m 

23 34 -3·2 8 50 +2·5 
- - 911 +3·5 
o 41 - 4·2 9 34 +4•3 
l 46 -5'2 lO 5 +5·3 
2 48 - 6·0 10 42 +6·0 

3 44 -6·2 11 29 +6•2 
4 33 -6·0 l~ 25 +5·8 
s 14 -5·3 13 31 +5•2 
s 46 -4·2 14 43 +4·0 
6 13 -3·3 16 o +2·8 

6 36 -2·2 17 19 + t·7 
6 57 -1·0 18 38 +0·5 
7 16 +02 19 59 - 0·7 
7 36 1•3 21 22 - 2·0 
7 58 +2•3 22 44 -3·2 

l 8 24 1+ 3·5 ! - ; -
8 55 +4·7 1 o 6 1·- 4'5 
9 36 + 5•7 l 24 -5·5 

10 28 + 6•0 2 34 - 6·0 
11 31 + 5•8 3 33 1- 6·0 

12 43 +S·O 4 18 1-5·2 
13 58 +3·8 4 54 1-4•2 
15 16 +2·8 s 22 -3·0 l 
16 31 + 1·7 5 44 -1·8 
17 44 + o·s 1 6 3 -0·8 

18 56 -0·5 6 21 1 00 
20 7 -1·5 6 38 + 1·2 
21 16 - 2"7 6 56 +2·o 

' l 

l l 
l 

b m 

Luty 3 13 4 
11 8 34 
19 4 50 
25 8 43 

U w a g a. Wschody i zachody Słońca i Księżyca i planet obliczone zostały w Ob
serwatorium Astronomicznym U. J. P. w Warszawie przez dra J. Ga· 
domskiego i dra L. Orkisza. 
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S l o ń c e. 

Styczeń 1937 Luty 1937 

.. l Równa· ~~ l ~ l 
c 11 

! l Równa-~~ l~ l ':f nie eza· ~~ ..g~ .. nie cza-1~ ~;l c o su 
1) ~ t:l o su J) ~ N l) O północy czasu uni-

m t m h mJ m l m a h m1 h mi m wersałnego (1h cz. Śr.- eu-
1 + 3 21 745 15 34 +5·4 5 +14 5 712 16 29 +3·2 rop.); czas Średni mniej 
6 + 539 7 45 15 391 5•3 10 +14 22j? 316 39 2'8 prawdziwy. 

11 + 7 47 7 42 1s 47 s·o 15 t-1419 6 531ti 48 2'5 
16 + 940 7 38 JS 54 4"8 20 +13S716431658 2·0 2) W Warszawie, czas 
21 +1116 7 33 16 2 4'4 25 +131963217 8 1'8 

Środkowo-europejski. 
26 ,+12 32 7 2711611 4•0 

l l l l 31 +13 29 7 20 16 20 3'7 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr. - europ.). 

h m 1 h m 1 

Styczeń l. 6 40 54'34. Luty l. 8 43 7•61. 

Zmiana czasu gwiazdowego na l dobę: 3m 56•'556 

P l a n e t y. 

Merkury. Wenus. Mars. 

Data l l l ~ l ~ 

l l 
~ l -o 

l l l~ l l o ~ l j o l ·o •o a a. a. .c .c a. 
~ ~ 

1937 h m o h h h mi o l h h h m/ o l h l h 
l. 1 20 7 -21•0 8·9 17•1 21 48 - 15·1 JO·o 19·4 B 44 - 9·1 1-4 11·9 

11 20 3 -18•3 7·8 !6•6 22 31 -10'6 9'6 19•9 14 4 - 11-0 l 'l. 11"4 
21 19 14 -18'9 6·5 15•1 23 12 - 5'7 9·2 20•4 

14 "1-12•7 1•1 10·9 
31 19 1 t -20·4 6'0 14'3 23 50 - o-7 , 8·8,20·8 14 44 14·3 0'91 10'4 

II. 10 19 49 -20·9 6•0 14•2 o 26 \+ 4"3 8·3 '1.1'2 15 3 -15·7 o·7 to·o 
20 20 42 -19'4 6•1 14·6 o 58 + 9'1 1-7 21·5 15 21 - 16•9 0·4 9•5 

Jowiaz. Saturn. Uran. Neptun. 

Data l l l 
-o 

l 
-o 

l l 
l~ l ~l l 

l l u l •o ·o 
a. a -" .c (1. o ~ ] Data l a. a a " " ;i .. 

N 

1937 1937 1 l l l h m o h h h m o 
h l h 

h m o h m o 

I. 1 18 29 -23•2 7'6 15·2 23 17 - 6·9 10 7 21·6 I. l 214 1+13·0 1121 +5·4 
11 18 39 -23·1 7·0 14·8 23 20 -6·6 tu·l 21·0 31 1 214 +13·0111201+5·5 
211 18 49 -22·91 6'5 14•3 23 23 -6'2 9·4 20·5 U w a g a : Współrzędne planet 
31 18 59 -22'7 6·0 13·8 23 '1.7 - 5·8 8•8 19•9 podano Jla Oh czasu uniweraal· 

II. 10, 19 8 -22'5 5·5 13•3 23 31 - 5"4 8"2 19'4 nego; wschody i zachody dla 

20 19 17 -22'3 1 s·o 12'8 23 35 - 4·9 7•6 18·8 Warszawy w czaaie środkowo· 
europejskim . 
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Zakrycia gwiazd przez Księżyc *) 
(czas Środkowo-europejski) ·Minima Algola 

Kraków 
Lwów 
Poznań 
Warszawa 
Wilno 

Styczeń 22 Luty 18 
T T au (4m"3) ><. Tau (4m•4) 

zniknit:cie zniknit:cie 

h m 
19 22"4 

28•0 
20•5 
25•7 l 
33•7 

h m 
18 59·8 
19 6•4 
18 50'2 
18 56·7 
18 58•2 

~) Według obliczeń Obserwatorium 
na Lubomirze. 

1937 
d h 

Styczeń 10 4•8 
13 1'7 
15 22'4 
18 19'2 
21 16·1 
30 6•5 

Sl!JCZe1! }d 15h Ziemia w perihelium (najbliżej Słońca). 

Niebo w styczniu i lutym 1937 r. 

1937 
d h 

Luty 2 3·4 
5 0·3 

' 7 20'9 
10 17•6 
22 5·1 
25 2•0 
27 22•6 

Główną ozdobą nieba zimowego jest piękny gwiazdozbiór Orion a, 
w pobliżu które~o znajduje się \Y/ i e I ki P i e s z najjaśniejszą gwiazd<! 
nieba - S y r i u s z e m. \Y/ połowie stycznia gwiazdozbi·ory te świecą nie
daleko południka. \Y/ pierwszej połowie nocy znikają na zachodzie gwia
zdozbi·ory jesienne, w drugiej zaś połowie nocy podnoszą się na wschodzie 
wiosenne konstelacje . \Y/ polowie lutego o pólnocy Orion wraz z Wielkim 
Psem świecą już nisko na zachodzie, do południka podchodzi L e w 
z jasną gwiazdą Re g u I u s e m, na wschodzie zaś widoczny jest gwia
zdozbiór Panny z jasną gwiazdą, zwaną Spica (Kłos). Obraz nieba 
gwiaździstego o dowolnej ~odzinie nocy czytel111icy Uranii mogą odtworzyć 
na podstawie ruchomej mapy nieba, wydanej przez Poznański Oddział 
P.T.P.A. 

Na tle gwiazd przesuwają się planety. Z nich najświetniej błyszczy 

W e n u s, która w styczniu i lutym 1937 r. ozdabiać będzie niebo 1Wie
c:ool1owe, coraz to później zachodząc , jak to czytelnicy stwkrdzić mogą 
na podstawie przytocwnej wyżej tabelki kalendarn. M ar s świeci w dru
giej polowie nocy, prze'suwając się z gwiazdozbioru Panny do Wagi. 
Jowisz w styczniu bęcłz~e się znajdował na niebie blisko Słońca 

i będzie niewidoczny. \Y/ lutym ukazywać się będzie nad fa'nem, świecąc 

nisko w gwiazdozbiorze Strzelca. S a t urn jeszcze będzie widoczny wie
czorem, świecąc ooraz krócej z powodu zbliżania się do Sf.ońca . \Y/ końcu 
lutego znika na tle wrzy wiecwrowej. Plancta przebywać będzie w gwia• 
zdozbiorze Wodnika, pierścienie jej stawać się będą wraz lepiej widocz
nymi. E. R. 

Redaktor: prof. dr EUGENIUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie ' Tow. Przyjaciół Astronomii 
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