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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-
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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 



URANIA 

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 
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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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