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60-cm: teleskop Schmidta zainstalowany w r. 1941 w "Warner and Swasey 
Observatory" w Ameryce. Montaż narzędzia angielski (oś rektascenzji 
podparta na obu końcach). Tubus instrumentu składa się z szeregu od
cinków różnej średnicy, przy czym średnica wylotowa, gdzie mieści się 
soczewka korekcyjna, liczy 61 cm, natomiast dolna u dołu tubusu z py
reksowym zwierciadłem 91 cm. Do fotografii używa się klisz wklęsłych 
o krzywiźnie 215 cm. Narzędzie jest wyposażone w pryzmat obiektywowy. 
(Do artykułu pt.: "Nowe narzędzie Warner and Swasey Observatory"). 



POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 
ZOSTAŁO WSKRZESZONE 

Czasopismo "Uran i a", wznowione w r. 1946 po 7-letniej 
przerwie, miało służyć nie tylko celom popularyzacji wiedzu 
astronomicznej, ale również stać się ośrodkiem, który by skupił 
dawnych i przyszłych członków Folskiego Towarzystwa Milo
śników Astronomii. 

Dotychczasowe zatem zeszyty "Uranii" (3) zostały rozkol
portowane z wielką pieczołowitością, tak, aby dotarły nie tylko 
do większych miast, ale i najmniejszych zakątków Polski. 
W tej chwili kartoteka prenumeratorów liczy kilkaset nazwisk.*) 

Prawie równocześnie przystąpiono do prac nad wznowie
niem samego Towarzystwa. Przepracowano statut, w t"ym sen
sie, że obecnie przewiduje on większą swobodę działania dla 
poszczególnych oddziałów, nadto stworzono Komisję Naukową. 
Dnia 31 stycznia 1947 r. członkowie założyciele, w liczbie 15, 
wyłonieni z pośród zamieszkałych w Krakowie prenumeratorów 
"Uranii", wnieśli projekt nowego statutu Towarzystwa do Sta
rostwa Grodzkiego, celem zatwierdzenia. Dnia 15 stycznia 
1948 r. otrzymaliśmy zatwierdzony statut, i tym samym To
warzystwo Miłośników Astronomii zostało uprawnione .do roz
poczęcia. swej działalności. 

Tak więc dnia 26 lutego br. odbyło się w lokalu Obserwa
torium Astronom. Uniw. Warsz. w Krakowie, przy ul. św. To
masza 30, zebranie członków założycieli, na którym powolano 
do życia tymczasowy Zarząd Główny, w następującym skła
dzie: prezes: dr J. G a d o m ski, wiceprezes: dr J. P a g a
c z e w s ki; członkowie Zarządu: prof. dr A. C h r o m i ń ski, 
dr L. Orki s z, dr K. Kor dyl e w ski, M. M a z u r, dr S. 
P i o t r o w s ki, A. P i a s k o w s ki i dr J. S ł$ r z e m i e ń s ki. 

*) Niektórzy z pośród nich posiadają narzędzia do obserwacyj, 
a nawet własne obserwatoria, jak: prof. A. B ar b a ck i (Nowy Sącz), 
W. F angor (Klarysew pod Warszawą) i R. P e c e n i k (Brzeszcz~). 
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Do Komisji Rewizyjn,ej weszli: dr J. R y z n e r (prze.wod_
niczący), oraz T. Kalin o w ski (Myślenice) i dr T. Koc h
ma ńs ki. 

Dalsze prace organizacyjne są w toku. Deklaracje człon
kowskie dołączamy do niniejszego numeru. Składkę roczną 
ustalono na 300 zł, wpisowe na 50 zł. Dla młodzieży przewi
dziane są zniżki. 

W najbliższym czasie planowane jest założenie oddziałów 
w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Zakopanem, Myślenicach. 
Inicjatorom, którzy by pragnęli zorganizować oddział w miejscu 
swego zamieszką,nia, Zarząd Główny udzieli wszelkiej pomocy, 
między innymi prześle wykaz adresów prenumeratorów "Ura
nii" w danej miejscowości, co niewątpliwie ułatwi wstępne 
prace organizacyjne. · 

TYMCZ. ZARZĄD GŁOWNY P. T. M. A. 

(Fot. ]. Gadomski) 

Widok z tarasu obserwacyjnego Stacji Astronomicznej U. W. 
w Przegox:załach 



JAN GADOMSKI 

ODBUDOWA OBSERWATORIUM S'l'OLECZNEGO 
Jak wiadomo*) Obserwatorium Astronomiczne w Warsza

wie po 119 latach istnienia, zostało latem 1944 r. doszczętnie 
spalone wraz z całą biblioteką i wszystkimi narzędziami do 
obserwacyj. Ocalały tylko nagie mury bez stropów, szczątki 
dwóch instrumentów w obu kopułach, ponadto nieliczne dro
biazgi, jak dwa meteoryty, jeden zegar (Siemensa) i 3 książki 
z biblioteki, liczącej ponad 11 000 numerów inwentarzowych. 
Wypalone mury zabytkowego gmachu w Ogrodzie Botanicz
nym do dzisiaj czekają na remont, który ma dojść do skutku 
prawdopodobnie jesienią br. Według gotowych już planów ra
mowych odbudowy, gmach Obserwatorium pod względem archi
tektonicznym ma wrócić - jako zabytek - do pierwotnego 
wyglądu z r. 1825, wnętrze natomiast ma być całkowicie zmo
dernizowane. Front gmachu od południa zostanie odsłonięty 
dzięki likwidacji dwóch zniszczonych przez wojnę szklarni, 
które przez lat z górą 100 szpeciły Obserwatorium, zabierając 
na rzecz roślin całe niemal nasłonecznienie. Wyburzeniu ulegną 
również 4 słupy pod narzędzia, sięgające od piwnic do górnych 
pięter i najwyższych tarasów. Narzędzia do obserwacyj staną 
w przyszłości na betonowych stropach, wystarczających dla 
niedużych instrumentów, przeznaczonych jedynie do celów 
dydaktycznych. Większych narzędzi nie stawia się już od dawna 
w miastach, zwłaszcza na wysokich wieżach. 

Latem roku ubiegłego władze Uniwersytetu Warszawskiego 
postanowiły umieścić czasowo na 1-szym piętrze gmachu w Ale
jach pracownie dla 5 katedr matematyki oraz oddać do użytku 
systematyki roślin jedną salę wykładową i 2 małe pracownie 
na parterze. Na miejscu dawnej sali południkowej ma być 
stworzone duże "audytorium Kopernika". 

Dnia 23 stycznia 1945 r., a więc: w 5 dni po oswobodzeniu 

*) Zob. "Urania", 1946, nr 1-2. 
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Krakowa, a kilka miesięcy przedtem, zanim w zburzonej stolicy 
zaczęły się organizować pierwsze placówki uniwersyteckie -
grupa astronomów warszawskich, krakowskich i poznańskich, 
przebywaiąca w Krakowie, zwróciła się z memoriałem do dele
gata Rządu Ob. dr. S. S k r z e s z e w s ki e g o, prosząc o po
moc w szybkiej odbudowie astronomii polskiej. 

Spotkaliśmy się ze zrozumieniem, a udzielona subwencja 
i poparcie pozwoliły nam założyć dnia 3 lutego 1945 r. "Obser
watorium Warszawskie", które po oficjalnym wskrzeszeniu 
Uniwersytetu Warszawskiego, zostało przemianowane na 
,,Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego''. 
We wrześniu 1945 r. adiunkt Obserw. Astron. U. W. dr Jan 
G a d o m s ki został mianowany p. o. kierownika Obserwato
rium. 

W ówczesnej sytuacji Kraków, jako jeden z niewielu oca
lałych ośrodków kultury polskiej, jak najlepiej nadawał się 
do zorganizowania od nowa Obserwatorium. W analogicznej 
sytuacji znalazło się doszczętnie zburzone przez wojnę cen
tralne obserwatorium ZSRR w Pułkowie, które jeszcze do dnia 
dzisiejszego' mieści się w ocalałym Leningradzie. 

Dnia 2 lutego 1945 r. uzyskano w śródmieściu w Krakowie, 
(przy ul. św. Tomasza 30) w nowoczesnym domu, 23 izb (z ume
blowaniem poniemieckim) na pracownie, bibliotekę i mieszka-

, nia służbowe dla personelu. Tutaj znaleźli czasowe schronienie 
wraz z rodzinami : najwybitniejszy matematyk polski, prof. 
dr W. S i e rp i ń s ki, dr F. K o e b ck e, adiunkt obserwato
rium poznańskiego oraz dr J. M e r g e n t a l er, repatriowany 
ze Lwowa adiunkt uniwersyteckiego obserwatorium, jak rów
nież redakcje: "Acta Mathematicae" i "Uranii". 

Bibliotekę Obserwatorium udało się już w znacznym stop
niu odtworzyć. Liczy ona obecnie około 6 000 numerów rozlo
kowanych prowizorycznie w kilkunastu szafach. Pierwszym 
nabytkiem był księgozbiór 311 książek astronomicznych zaku
piony wraz z narzędziami od wdowy po śp. dr A. W i l k u. 
Główny trzon biblioteki stanowi prywatny księgozbiór zmar
łego astronoma angielskiego H. F. N e w a ll'a, dawnego dyrek
tora $ol.ar Physics Observatory w Cambridge, ofiarowany 
Obserwatorium Warszawskiemu przez Royal Astronamical So
ciety w Londynie (dotychczas nadeszło z tego źródła 16 skrzyń 
książek). Pożyteczne zasilenie stanowiło około 600 wyborowych 
książek (głównie z zakresu astrofizyki), uzyskanych na rzecz 
stolicy z poniemieckiego obserwatorium w Gdańsku. Sporo 
książek zakupiono okazyjnie od osób prywatnych. 

'l 
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Zimą 1946 i jesienią 1947 r. zdemontowano kolejno z wieży 
wschodniej i zachodniej wypalonego gmachu w Alejach w War
szawie resztki 16-centymetrowego astrografu Zeissa i 20-cm 
refraktora Grubba, oczywiście z wytopioną przez ogień optyką. 
Niełatwe to było przedsięwzięcie, gdy do wież trzeba było się 
wspinać po drabinach przy 13-stopniowym mrozie i przenikli
wym wietrze i spuszczać na linach ocalałe ciqżkie szczątki. 

Zrekonstruowany w Krakowie 
astrograf Obserwatorium War-
zawskiego. Na zdjęciu widać 

tubus głównej kamery o obiek
tywie średnicy 14 cm oraz 
8-cm. prowadnicę, nadto sy
stem osi wraz z przeciwwagą 
Qraz mechanizm zegarowy, słu
żący do poruszania instrumen-

tu za ruchem gwiazd. 

(Fot. ]. Gadomski) 

W pracach tych brał ż~wy udział woźny Obserwatorium, J. 
G r u d k o w s k i. Narzędzia te przewieziono do Krakowa dla 
remontu do Zakładu Aparatów Naukowych Narod. Instytutu 
Astronom. im. M. Kopernika, gdzie odnowieniem ich zajął się 
J. Gr o c h, mechanik Zakładu, pokonując szczęśliwie znaczne 
nieraz trudności, jak np. odnowienie uszkodzonego przyrządu 
zegarowego astrografu. Tu należy się wzmianka o wysiłkach 
prof. A. B ar b a ck i e g o, od czasu wojny mistrza zegarmi
strzowskiego w Nowym Sączu. Ten zapalony e11.tuzjasta astro
nomii pracuje bezinteres wnie od szeregu miesięcy nad "wskrze
szeniem" tradycyjnego zegara z witryny gmachu Obserwato-
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rium Warszawskiego, który przez długie lata wskazywał do
kładny czas ludności stolicy. Zapewne jeszcze w br. zegar ten 
pojawi się na swoim dawnym miejscu. 

Wobec niemożności zakupu narzędzi za granicą, ograniczono 
się na razie do kompletowania pomniejszych instrumentów, 
które obficie pojawiły się w handlu jako remanent materiału 
wojennego. Niektóre z nich są wyposażone w nowoczesną prze
ciwodblaskową optykę: "T". Obecnie gotowy już jest podwójny 
astrograf o kamerach zeissowskich 14 i 6 cm średnicy oraz koń
czy się prowizoryczny, na razie azymutalny, montaż 25-cm. 
refraktora Grubba (największe narzędzie w Polsce) z odszuka
nej w Wiedniu optyki, będącej przedwojenną własnością Obser
watorium. Nie do pogardzenia jest dobrze wyposażony w opty
kę 13-cm. paralaktyczny refraktor Sendtnera, ocalały niemal 
cudem w zniszczonym Gdańsku. Tu należy podziękować B. 
J a n i k o w i, dyrektorowi tamtejszego Państwowego Liceum 
i Gimnazjum, który przechował dla nauki polskiej remanent 
poniemiecki, broniąc go wytrwale przed "szabrem". 

Jeszcze jeden ofiarodawca znalazł się za granicą: prof. K. 
Gr a f f, dyrektor obserwatorium uniwersyteckiego w Wiedniu, 
który przysłał nam w darze klinowy fotometr dla obserwacyJ 
gwiazd oraz skrzynię z kompletem wydawnictw tamtejszego 
obserwatorium. 

Do kompletu narzędzi wróciła 12-cm. kamera Zeissa, wy
wieziona przez Niemców do obserwatorium poznańskiego oraz 
duży mikroskop błyskowy f. Grubb, wywieziony do obserwa
torium krakowskiego, ten ostatni jednak bez przyrządu do 
, , błyskania''. 

Dla wypróbowania remontowanych i konstruowanych od 
nowa narzędzi (rewindykacja z Niemiec zawiodła) założono 
w dniu 24 marca 1947 r. Stację Obserwacyjną w Przego
rzałach w odległości 5 km od centrum Krakowa, w roman
tycznie na wapiennych skałach, 66 m nad poziomem pobliskiej 
Wisły położonym "Zameczku", ofiarowanym bezinteresownie 
do użytku astronomów warszawskich przez rektora A. S z y -
s z k o- B o h u s z a. Tutaj to na obszernych tarasach, jakby 
na ten cel budowanych, dokonywa się już niemal od roku 
w pogodne noce prostszych obserwacyj astronomicznych, do
stępnych przy pomocy posiadanych narzędzi. Rolę asystenta 
Stacji spełnia od roku student astronomii, M. M a z u r, po
zostając na straży instrumentów i zaprawiając się do pracy 
obserwacyjnej. 
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Dla stworzenia w Warszawie ośrodka obserwacyjnego, po 
dwuletnich poszukiwaniach i zabiegach, uzyskano od Minister
stwa Rolnictwa i R. R. 63-hektarowy folwark, O s t r o w i k, 
w odległości 30 km w linii prostej w kierunku południowo
wschodnim od stolicy. Położenie w okolicy lesistej, mało za
ludnionej, pozbawionej zupełnie dymów fabrycznych i sztucz
nych świateł, tak dokuczających obserwatoriom polskim po
łożonym w miastach, zapewni astronomom warszawskim jak 
najlepsze warunki pracy nocnej . Tutaj to winien w przyszłości 
rozwinąć się ośrodek astronomii obserwacyjnej stolicy (głównie 
astrofizyki), zasilany dopływem młodych sił szkolonych w sta
rym gmachu w Warszawie i za granicą. Pierwotny projekt 
stworzenia ośrodka obserwacyjnego wspólnie z innymi insty
tucjami warszawskimi, zainteresowanymi w dokonywaniu obser
wacyj astronomicznych, nie wytrzymał próby życia, gdyż insty
tucje te nie dały żadnego wkładu w wysiłek organizacyjny, jaki 
tu był potrzebny. 

Obserwatorium Warszawskie przebywa wciąż jeszcze na 
"emigracji" w Krakowie, ponieważ na terenie stolicy nadal 
brak pomieszczeń dla nagromadzonego inwentarza w postaci 
biblioteki, instrumentów, sprzętów biurowych (ponad 130 sztuk) 
oraz na mieszkania dla astronomów. 

Dotychczas wydano po wojnie drukiem (w języku angiel
skim) 2 Okólniki (nr 21 i 22) oraz, po lO-letniej przerwie, 13-ty 
tom (cz. l) Publikacy_i z pracami J . G a d o m ski e g o, M. K a
m i e ń ski e g o, J. M er g e n t a l er a i J. P a g a c z e w
ski e g o. 

Wszystkich tych prac, związanych z odbudową Obserwato
rium stołecznego dokonał autor niniejszego artykułu przy 
współudziale dra J. Pagaczewskiego oraz w ostatnim roku także 
A. L i s i c ki e g o, asystenta-wolontariusza Obserwatorium. 
Kuratorem nieczynnej katedry astronomii jest prof. matema
tyki dr K. K u r a t o w s ki. 

Osiągnięcia te nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc finan
sowa Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty oraz Komisji do 
Odbudowy Nauki Polskiej przy Centralnym Urzędzie Flano
wania, które to instytucje zawsze wykazywały zrozumienie 
potrzeb, tak ciężko przez wojnę dotkniętego · ośrodka uniwersy
teckiej astronomii stołecznej. 
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W. IWANOWSKA 

WIEK WSZECHś\VIAT A 

Wiek żywej istoty określamy jako okres czasu, który upły
nął od momentu jej narodzin do chwili obecnej; w praktyce 
zaś oceniamy go, przeważnie z dość dobrym przybliżeniem, nie 
na podstawie metryki, lecz po prostu ze śladów, pozostawio
nych przez ząb czasu na organizmie tej istoty. W odniesieniu 
do Wszechświata nie wiemy z pewnością, czy istniał moment 
jego narodzin, a jeśli istniał, to, być może, nie od razu powstał 
świat taki. jakim go dzisiaj znamy, clkształtowany w postaci 
oddzielnych galaktyk, złożonych z gwiazd i materii między
gwiazdowej. W tym stanie rzeczy nie możemy właściwie mó
wić o wieku Wszechświata; toteż a;;tronomowie stawiają tę 
kwestię skromniej i mówią raczej o ska l i c z a s u Wszech
świata, gdy usiłują wyłowić w przes7'ości pewne etapy, odpo
wiadające istotnym zmianom w strukturze Wszechświata. Te 
etapy określą czas istnienia poszczególnych form materii ko
smicznej i stanowić będą w każdym wypadku dolny kraniec 
ewentualnego wieku Wszechświata. 

Jako jednostki czasu używa się w chronologii Kosmosu 
bądź roku, wówczas musimy operować bardzo dużymi licz
bami *), bądź też jednostki większej r iż rok, zwanej r o ki e m 
kos m i c z n y m, równej okresowi obiegu SłoilCa dokoła środka 
naszej Galaktyki; rok kosmiczny wynosi 2.10H lat, czyli dwie
ście milionów lat. 

Rozpatrzmy pokrótce sposoby odcyfrowania kosmicznej 
skali czasu; są one w gruncie rzeczy podobne do tych, które 
stosujemy, odgadując wiek swoich bli·~nich: siwizna, zmarszczki 
skóry i inne objawy zdradzają postęp pewnych procesów czaso
wych, które obejmujemy wspólną nazwą procesu starzenia siq. 
Astronomowie poszukują we Wszechświecie takich procesów 
czasowych i znają ich już cały szer-:g; są jednak w sytuacji 
o tyle trudniejszej, że tempo rozwoju tych procesów muszą 
określać nie z obserwacji, do czego czas istnienia kilkudzie
sięciu pokoleń ludzkich jest niewystarczający, lecz z teore
tycznych wywodów, a te w dzisiejszym .stanie wiedzy o Wszech
świecie są dość niepewne. Toteż wyniki dotychczasowe są 
chwiejne; grupują się one oko!o dwóch alternatyw, zwanyc~1 

*) Oznaczamy je, przyjętym zwyczajem, w postaci potęgowej, piszrc 
np. 10 1 ~ zamiast jedynki z 12 zerami, czyli miliona milionów, 2.1012 za
miast dwóch milionów milionów itp. 
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długą i krótką skalą czasu: pierwsza ocenia wiek gwiazd i ga
laktyk na 1012-1013 lat, czyli na kilkadziesiąt tysięcy lat ko
smicznych (była ona popularną wśród astronomów w latach 
1920-1930), druga, obecnie zyskująca przewagę, ocenia ten 
sam okres na 3 do 5.109 lat, czyli zaledwie na kilkadziesiąt lat 
kosmicznych. 

Zaczniemy przegląd od Ziemi, jako ciałą niebieskiego, bez
pośrednio dostępnego naszym badaniom. Najpewniejszym bodaj 
zegarem są pierwiastki promieniotwórcze, zawarte w skorupie 
ziemskiej. Pierwiastki te, jak głośne obecnie rad lub uran, są 
nietrwałe, rozpadają się z biegiem czasu samorzutnie na pier
wiastki prostsze. Tempo tego rozpadu, rózne dla róznych pier
wiastków, jest w kazdym wypadku nienaruszalne: nie mozna 
go zadnymi działaniami zewnętrznymi zmienić; ta własność 
czyni z nich idealne zegary natury. Jak ziarnka piasku prze
sypujące się w klepsydrze, tak atomy pierwiastka promienio
twórczego, ulegając rozpadowi, odmierzają czas, z tą tylko 
róznicą, ze tempo rozpadu danego pierwiastka jest procentowo 
jednostajne, to znaczy, ze w jednostce czasu rozpada się zawsze 
ten sam procent nierozłozonych w danej chwili atomów. 

Zilustrujmy to przykładem: bierzemy pewną ilość czystego 
pierwiastka promieniotwórczego, polonu, który rozpada się 
samorzutnie na lekki gaz-hel i cięzki metal-ołów. Tempo roz
padu ma stosunkowo szybkie, gdyz po upływie 136 dni ulegnie 
rozpadowi połowa pierwotnej jego ilości, po upływie następ
nych 136 dni rozpadnie się połowa pozostałej połowy, czyli 
pozostanie po drugim okresie czwarta część początkowej ilości 
i tak dalej. Równocześnie przybywać będą proporcjonalnie ilosci 
produktów, helu i ołowiu. Jezelibyśmy w którymkolwiek mo
mencie zwazyli ilości pozostałego jeszcze polonu i powstałych 
produktów, moglibyśmy z ich stosunku określić, ile czasu upły
nęło od mo!l).entu, gdyśmy mieli czysty polon. 

W podobny sposób, badając zawartość pierwiastków pro
mieniotwórczych i ich produktów w skorupie ziemskiej (w grę 
wchodzą pierwiastki o znacznie powolniejszym tempie rozpadu 
niz polon), określają geologowie czas istnienia Ziemi, od mo
mentu skrzepnięcia jej skorupy, .na 2.109 lat, czyli 10 lat ko
smicznych. Uwzględniając wcześniejsze istnienie Ziemi w po
staci płynnej, określa się Ziemię jako podlotka kosmicznego, 
liczącego sobie 3.109 lat (15 lat kosmicznych). Ten sam wiek 
przypisuje się całemu układowi planetarnemu. 

Innymi dotykalnymi ciałami niebieskimi są spadłe na Ziemię 
meteoryty. Badania zawartych w nich pierwiastkó-w promie-
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niotwórczych prowadzą do liczb o znacznej rozpiętości: od 
6.107 do 7.109 lat. Przypuszcza się, że znaczna większość me
teorów powstała w ob~ębie układu słonecznego, a w takim 
razie i to źródło wskazuje, że liczba 3.109 lat może być przy
jęta jako wiek tego układu. Znaczy ona najbliższy i najpew
niejszy słup milowy czasu, który się z mroku dziejów Wszech
świata wyłania. 

Chcielibyśmy i do dalszych ciał niebieskich, do Słońca 
i gwiazd, zastosować tę tak prostą i pewną metodę określania 
wieku. Nie możemy wprawdzie materii tych ciał poddać ana
lizie technicznej, możemy jednak poddać ją analizie widmowej 
i z natężeń linij widmowych poszczególnych pierwiastków 
określić ich zawartość, przynajmniej w warstwach zewnętrz
nych. Niestety, pierwiastki promieniotwórcze są nieosiągalne 
w tej części widma, która jest dostępna obserwacji. Wiemy 
dziś jednak, że we wnętrzu Słońca i gwiazd, gdzie panują 
temperatury rzędu dziesiątków milionów stopni, odbywa się 
samorzutnie proces odwrotny do rozpadu promieniotwórczego
synteza atomów prostszych w atomy bardziej złożone. Procesy 
te są również promieniotwórcze, towarzyszy im wydzielanie 
potężnych kwantów (porcyj) promieniowania gamma. W szcze
gólności proces tworzenia helu z wodoru drogą szeregu reakcyj 
pośrednich ma wielkie szanse i, według przyjętej obecnie opinii, 
jest głównym dostawcą energii atomowej w Słońcu i więk
szości gwiazd. 

Przypuszczalny obecny skład chemiczny Słońca jest nastę
pujący: wodór stanowi 51% całej masy, hel - 42%, reszta 
pierwiastków - 7%. N a tężenie promieniowania słonecznego 
pozwala określić tempo przemiany wodoru w hel, czyli po 
prostu obliczyć, ile atomów helu powstaje z wodoru w ciągu 
sekundy w Słońcu, a stąd - jakiego potrzeba było czasu na 
to, aby złożone początkowo z czystego wodoru Słońce doszło 
do dzisiejszego swego składu, lub też - po ilu latach zużyje 
ono cały swój wodór; innymi słowy, możemy tą drogą ustalić 
datę urodzenia i śmierci Słońca. Wprawdzie tempo reakcyj 
nie jest przez ten cały okres jednostajne, ale tę zmienność 
można teoretycznie przewidzieć i uwzględnić w rachunku. 

Zasłużony astrofizyk amerykański H. N. Rus s e 11 prze
prowadził niedawno taką kalkulację i otrzymał następujący 
wynik: obecny wiek Słońca, licząc od stanu prawie czystego 
wodoru (91%) wynosi 1,5.1011 lat, do końca zaś życia (11% wo
doru) pozostaje mu 1,2.1010 lat, zaledwie 1/10 przeżytego okresu. 
W ciągu swego żywota Słońce przechodziłoby ewolucję od 
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czerwonego karła (klasa K 8 , jasność absolutna + 8,2 mg) *) do 
średnio jasnej, białej gwiazdy (B9 , +2.1 mg), która, skutkiem 
wyczerpania swego zapasu wodoru, uległaby prawdopodobnie 
,,oklapnięciu" i przeszła w stan białego karła. 

Wynik ten świadczy, zdawałoby się, na korzyść długiej 
skali czasu Wszechświata, jednakże wiarygodność jego silnie 
podważa fakt, że wśród otaczających nas gwiazd (diagram 
Russella) nie spotykamy takich, jaką miałoby się stać Słońce 
w niedalekiej przyszłości, tj. gwiazd klasy B o jasności abso
lutnej +2m i masie bliskiej masy Słońca. Wobec braku prece
densów wydaje się mało prawdopodobne, by Słońce i pokrewne 
gwiazdy odbywały całą długą drogę tej ewolucji, by się ro
dziły jako kule czystego wodoru. Bardziej prawdopodobne jest, 
że wchodzą one w życie z gotowym posagiem helu i innych 
pierwiastków. 

Gdzie i kiedy te inne pierwiastki powstały, jest to osobne 
zagadnienie kosmologii. Zdaniem jednych mogły się one two
rzyć w epoce początkowej rozszerzania się Wszechświata, gdy 
objętość jego była bardzo małą, gdy panowały temperatury 
rzędu 1010 stopni, a gęstości 107 gjcm3, a więc takie, jakie obec
nie spotykamy w białych karłach. Zdaniem innych powstały 
te pierwiastki z rozpadu atomów pierwiastków jeszcze cięż
szych niż te, które obecnie znamy, w momencie początkowym 
rozszerzania się kosmosu, mającym charakter eksplozji. 

Są inne kategorie gwiazd, które nastręczają jeszcze więcej 
trudności w odgadywaniu ich wieku i drogi ewolucyjnej: krań
cowymi przykładami są nadolbrzymy i białe karły. Pierwsze 
są to gwiazdy, promieniujące setki i tysiące razy intensywniej
w odniesieniu do jednostki masy - niż Słońce. Jeśliby czer
pały energię z tego samego źródła, z przeróbki wodoru w hel, 
zużyłyby swój wodór w czasie jednego roku kosmicznego i jużby 
nie świeciły, gdyby powstały równocześnie ze Słońcem. Ponie
waż świecą, musimy przyjąć jedną z alternatyw: albo dyspo
nują one źródłami energii o wiele bardziej wydajnymi, niż 
reakcje jądrowe (anihilacja materii?), albo powstały znacznie 
później niż większość gwiazd i są wśród nich noworodkami. 

O ile nadolbrzymy należą do rzadkości we Wszechświecie, 
o tyle białe karły są gwiazdami bardzo pospolitymi. Są to 
gwi~zdy-staruszki, które po całkowitym prawie wyczerpaniu 
swego wodoru, przeszły w sposób mniej lub więcej burzliwy 

*) Jasnością absolutną gwiazdy zowiemy tę jasność jakąby miała , 
gdyby się znajdowała w odległości 32,6 lat świetlnych od nas. 
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w stan małych, bardzo gęstych i gorących zlepków gazu zwy
rodniałego. Ich obecność i liczebność przemawiają raczej za 
długą skalą czasu. Osobliwe jest to, że znane są symbiozy 
nadolbrzymów z białymi karłami (np. Mira Ceti) w postaci 
gwiazd podwójnych. 

Jak widzimy, budowa i ewolucja gwiazd stanowi w tej 
chwili problem najeżony mnóstwem niejasności, z którego nie 
możemy jeszcze wydobyć odpowiedzi w kwestii wieku Wszech
świata, a który, łącznie z tą kwestią, oczekuje swego rozwią
zania w niedalekiej, być może, przyszłości. 

K. KOZIEŁ 

(C. d. n.). 

GWIAZDY SUPERNOWE 

II 

Badania widmowe Supernowych, do których z kolei prze
chodzimy, są bardzo utrudnione z powodu małej jasności po
zornej tych obiektów. Czy tak, jak w wypadku gwiazd Nowych 
zwykłych, mamy również u Supernowych do czynienia ze sta
dium linii absorbcyjnych, poprzedzającym stadium linii emi
syjnych, nie wiadomo. Uderzający jest prawie identyczny 
wygląd widm rozmaitych Supernowych. Jako cechę charakte
rystyczną tych widm należy na pierwszym miejscu wymienić 
nadzwyczajną szerokość linii emisyjnych, co zresztą niezmier
nie utrudnia ich identyfikację. Szczegółowe badania widm 
Supernowych zawdzięczamy R. M i n k o w ski e m u. Stwier
dził on m. in., że po pewnym czasie po osiągnięciu przez Su
pernową maksimum blasku, dzieli się jej widmo w okolicy 
5 000 A jakgdyby na dwie części. W czerwonej części powstają 
pasma emisyjne, podobnie jak u zwykłych Nowych, w części 
zaś fiołkowej układ prążków jako całość przesuwa się z czasem 
ku czerwonej części widma. 

Dopiero w roku 1940, a później w 1941, ukazały się dwie 
prace autorów amerykańskich, C. P a y n e- G a p o s z ki n i F. 
W h i p p l e, którzy postawili sobie za zadanie zrekonstruować 
i wyjaśnić widma Supernowych. Dyskutują oni przesunięcia 
i poszerzenia prążków widmowych i sprowadzają je do efektu 
D o p p l e r'a z ekspansją od 6 000 do 12 000 km/sek. Wyobra
żają sobie zatem Supernową jako gwiazdę, której warstwy 
zewnętrzne rozszerzają się odśrodkowo, jakby pękająca bomba, 
z olbrzymią prędkością rzędu 10 000 km/sek. Dla wyjaśnienia 
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innych szczegółów widma postawili autorowie amerykańscy 
następującą hipotezę roboczą: widmo Supernowej powstaje 
przez nałożenie poszerzonych linij emisyjnych znanych pier
wiastków chemicznych, jak H, He, C, N, O, Fe, Ca i innych, 
na widmo ciągłe, mające swe źródło w warstwach gwiazdy 
c temperaturze od 10 000° do 25 000°. Dla wyjaśnienia prążków 
·emisyjnych rozmaitych pierwiastków przyjmują autorowie 
:amerykańscy, że ich stopień jonizacyjny odpowiada tempera
turze pobudzenia od 15 000° do 100 000°. Jeżeli id zi~ o względ
ną częstość występowania rozmaitych pierwiastków, to ciekawy 
jest tu mały stosunkowo udział wodoru (H) i przeważający 
udział żelaza (Fe). Zjawisko zaś przesuwania się części widma 
Supernowej ku czerwieni, obserwowane przez M i n k o w -
ski e g o, starają się W h i p p l e i P a y I?- e - G a p o s z ki n 
;Sprowadzić do efektu instrumentalnego, związanego z faktem, 
:że w kierunku fiołkowej części widma czułość płyty fotogra
ficznej nagle stromo spada. 

Próby wyjaśnienia tej katastrofy kosmicznej, jaką bez wąt
pienia jest zjawisko Supernowych, podjął się w roku 1939 F. 
W h i p p l e, przy czym wygrzebał niejako z lamusa starą 
hipotezę zderzeniową. Odnośnie do gwiazd Nowych hipoteza 
ta od dawna została odrzucona, gdyż teoretyczna częstość zde
rzei1 w naszym systemie galaktycznym nie powinna przekra
czać jednego zderzenia na 10 000 000 lat, podczas gdy faktycz
nie pojawia się w naszej galaktyce corocznie po kilka gwiazd 
Nowych. Ale fakt, że Supernowe pojawiają się o wiele rza
dziej, a ponadto gęstość gwiazd w mgławicach pozagalak
tycznych, szczególnie w okolicach ich jąder, jest znacznie 
wyższa od przeciętnej w naszym układzie Drogi Mlecznej, po
zwoliły W h i p p l e' o w i wyciągnąć na światło dzienne hipo
tezę zderzeniową. Biorąc pewną średnią wartość na g~stość 
gwiazd w mgławicy pozagalaktycznej, oraz szacując wf'dług 
dzisiejszych danych ogólną jej masę, wyliczył W h i p p l e, że 
zjawisko Supernowej w jednym układzie pozagalaktycznym 
powinno się zdarzyć raz na l 400 lat, który to wynik jest co 
do rzędu wielkości zgodny z wynikiem, jaki na podstawie do
tychczasowych obserwacyj wyprowadził Z w i ck y, uzyskując 
na częstość pojawiania się Supernowej w mgławicy pozagalak
tycznej wartość: raz na 600 lat. Ponadto rozważania dotyczące 
energii kinetycznej w momencie zderzenia, prowadzą do war
tości 4.1048 ergów, która jest, jak widzimy, porównywalna 
z wielkością energii, jaką obliczono na podstawie krzywej 
zmian blasku Supernowych. Tu jednak trzeba od razu dodać, 
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że jest mało prawdopodobne, aby wielka część energii kine-· 
tycznej mogła być zamieniona na promieniowanie, tak, że 
ostatni argument nie bardzo popiera hipotezę zderzeniową. Co 
się zaś tyczy zgodności częstości zderzeń , to już trzeba wy
raźnie podnieść zarzut, że liczba Z w i ck y'ego jest jeszcze 
ogromnie niepewna. Bo na przykład w mgławicy NGC 3184 
wykryto w ciągu 16 lat 3 Supernowe, z których 2 pojawiły 
się w ciągu jednego roku. W .kilku innych mgławicach odkryto. 
w ciągu dziesięciolecia również po 2 Supernowe. Krótko mó-· 
wiąc, sprawa częstości pojawiania się Supernowych nie może 
być na razie nawet w przybliżeniu rozstrzygnięta ze względu 
na zbyt skąpy materiał obserwacyjny, który odnosi się zresztą 
do bardzo niewielkich na razie okresów czasu. W świetle po
wyższej dyskusji wydaje się, że hipoteza zderzeniowa także 
i odnośnie do Supernowych nie wytrzyma próby krytyki i po
dobnie jak odnośnie do gwiazd Nowych zwykłych, będzie mu
siała ustąpić hipotezom, które znajdą wytłumaczenie zjawiska 
Supernowych w pewnych przemianach wewnątrz gwiazd. 

Jedną z takich hipotez, którą swego czasu postawił odkrywca 
Supernowych Z w i ck y, jest hipoteza gwiazdy neutronowej 
o ogromnej gęstości rzędu 1014 g/cm3• Zjawisko Supernowej 
miało być w myśl tej hipotezy przejściem ze stadium gwiazdy 
normalnej do stadium gwiazdy neutronowej, której promień, 
wobec jej fantastycznej wprost gęstości, byłby rzędu zaledwie 
10 do 100 km. Omawiana hipoteza zdawała się znajdować czę
ściowe oparcie w obserwowanym przesunięciu ku czerwieni 
linii widmowych Supernowych, które w myśl tej hipotezy było 
interpretowane jako przesunięcie grawitacyjne związane ze 
wspomnianą olbrzymią gęstością gwiazdy neutronowej. Inną 
hipotezę wysunął N o l k e (1942), który twierdzi, że Super
nowe powstają przy rozpadzie gwiazd bliskich zgaśnięcia na 
dwie gwiazdy i obnażające się wówczas jądro gwiazdy, przy 
równoczesnym wydzielaniu olbrzymich zapasów energii, daje 
nam zjawisko Supernowej. Ponieważ jednak ostatnio cytowana 
hipoteza nie operuje żadnymi ścisłymi danymi liczbowymi, 
oraz nie tłumaczy wyraźnie żadnej z obserwowanych zagadek 
Supernowych, należy ją uważać raczej za rodzaj spekulacji. 

"Postnovae", to jest gwiazdy Nowe po wybuchu, łączy się 
dzisiaj powszechnie z mgławicami planetarnymi, których jądra 
tworzą te właśnie gwiazdy Nowe. Za krótko obserwujemy Super
nowe, a te które obserwujemy są za daleko od nas położone, aby 
móc stwierdzić zjawisko tworz~nia się mgławicy planetarnej 
dokoła Supernowej. Ale na jeden ciekawy wypadek domniemanej 
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Supernowej warto zwrócić tu uwagę. Piękna Mgławica Kraba 
(M1 = NGC 1952}, wspomniana już we wstępie (patrz zeszyt 
70-71, str. 91) położona w okolicy gwiazdy zeta Tauri, roz
szerza się według D u n c a n 'a, powiększając swój promień 
średnio o 0".178 na rok. Przyjmując, że mgławica ta powięk

·szała się w przybliżeniu jednostajnie, łatwo możemy obliczyć, 
kiedy ze swej początkowej postaci jądrowej zaczęła się ona 
rozszerzać, aby osiągnąć dzisiejszą średnicę 150". Z rachunku 
wypada, że musiało to nastąpić około połowy 11-go stulecia 
po Chr. Epoka ta zgadza się bardzo dobrze z datą ustaloną 
przez L u n d m ar k'a na podstawie chińskich i japońskich 

.annałów o pojawieniu się Supernowej z roku 1054 w tym sa
mym miejscu sfery niebieskiej, gdzie obecnie znajduje się 
Mgławica Kraba. Fakt ten zdaje się wskazywać na to, że 
i Supernowe mogą po epizodzie swego zabłyśnięcia wieść 
dalszy żywot jako jądra mgławic planetarnych. 

(Przyp. Red.). W czasie wojny została szeroko opracowana teoria 
-ewolucji gwiazd przez amerykańskiego uczonego G a m o w a. W ramacll 
tej teorii dobre wyjaśnienie znajduje także zagadnienie gwiazd Nowych 
i Supernowych. Do wywodów Gamowa powrócimy w jednym z naj
bliższych zeszytów. 

MACIEJ MAZUR 

Z WYCIECZKI DO "SKALNATE PLESO" 

Łomnica jest jednym z najwyższych i najsłynniejszych 
szczytów tatrzańskich . N a jej wierzchołku, wznoszącym si~ 
2634 metry nad poziom morza, znajduje się nowoczesna stacja 
meteorologiczna, połączona kolejką linową z leżącym u stóp 
gór letniskiem - Tatrzańską Łomnicą. W połowie drogi kolejki, 
nad niewielkim Kamiennym Stawem, leżą wśród rumowiska 
skał dwa nowoczesne, duże gmachy. Jeden- to stacja kolejki; 
·drugi - obserwatorium astronomiczne. Skalnatć Pleso, to 
wysokogórska placówka astronomiczna, znana już na całym 
świecie z połowu komet. 

Doskonałe warunki atmosferyczne, bo około 150 nocy po
godnych w ciągu roku i wspaniała górska przejrzystość nieba, 
oraz rozległy horyzont (jedynie jego część zachodnia jest zasło
nięta górami) skłoniły dra A. B e c v a 1· a do założenia tu wiel
.kiej, nowoczesnej "hvczdarni" astrofizycznej . Znając doskonale, 
jako klimatolog, warunki atmosferyczne Tatr, zdołał on w cza
·.sie wojny namówić do tego przedsięwzięcia ówczesny rząd sło
wacki. 

l 
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Piękny, zbudowany z kamienia piętrowy budynek o dwu 
rzędach kwadratowych okien, zakończony rozległym tarasem 
oraz dwoma kopułami, wznosi się teraz na południowo-wschod
nim stoku Łomnicy 1783 metry ponad morze. 

Karta na drzwiach wejściowych głosi, że obserwatorium 
mogą zwiedzać nauczyciele i studenci astronomii i przedmio
tów matematyczno-fizycznych, szkół inżynierskich itp., oraz 
członkowie Ćeskoslovenskć Astronomicke Spolecnosti. Po pro
stu obserwatorium jest otwarte. Wchodzimy więc do środka_ 

(Fot. L. Turkówna J 

Autor artykułu u stóp obserwatorium nad Skalnate Pleso. 

Świecące jak lustro - posadzki, schody, ściany - olśnie
wają oczy. Piękne zdjęcia astronomiczne i meteorologiczne, czy 
zgoła przedstawiające faunę i florę Tatr, zdobią bogato klatkę 
schodową i ściany sal. 

Poznajemy dyrektora tej gwiaździarni dra A. Becvara. Jest 
to niski, szczupły mężczyzna w sile wieku. Becvar-to najwspa
nialszy czechosłowacki typ astronoma - amatora. Z zawodu 
jest on klimatologiem, jednak od najmłodszych lat zajmował 
się astronomią, mając własne spore obserwatorium. Jest tak 
pilnym obserwatorem, że podobno w życiu swym przespał za
ledwie kilka pogodnych nocy. 

Dr Becvar przydziela nam swych młodych asystentów. 
w towarzystwie których zwiedzamy całe obserwatorium. Oglą-
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damy najpierw warsztat mechaniczny częsc nieodzowną 
w nowoczesnym obserwatorium, potem wcale bogatą już bi
bliotekę, pracownię sejsmologiczną i pracownie asystentów, 
wreszcie małą kopułę. 

Na masywnym słupie jest zmontowane narzędzie, służące 
głównie do obserwacji Słońca: dwa reflektory dziesięcio
i ośmio-calowe, oraz 13 centymetrowy refraktor, służący jako 
prowadnica. Narzędzie to przeniósł tu Be(ovar ze swego obser
watorium w Brandys. Obydwa lustra są jego własnej roboty, 
co najlepiej świadczy o wielkim zamiłowaniu . tego człowieka 
do astronomii. Narzędziem tym prowadzone są stałe obserwacje 
powierzchni Słońca, z których sporządza się protokóły i mapy 
przesyłane później do Zurychu, stanowiącego międzynarodową 
centralę tych badań. 

Wchodząc do drugiej kopuły, dużej, stajemy "jak wryci" : 
przed oczyma wznosi się potężna kolubryna 24-calowego tele
skopu o ogniskowej długości 3 metry. Wnętrze kopuły jest 
urządzone zupełnie nowocześnie. Ruchoma podłoga za naciśnię
ciem guziczka podnosi się do góry lub opada na dół, naciśnięcie 
guziczka otwiera i obraca kopułę, nastawia teleskop. 

Ten reflektor jest głównym narzędziem obserwatorium. 
Pierwotnie znajdował się on w węgierskim obserwatorium Stara 
Dala, skąd w czasie wojny został przeniesiony na Skalnatć 
Pleso. Służy do fotografowania Słońca i komet. 

Poza tymi obserwacjami czechosłowaccy astronomowie zaj
mują się pilnym szukaniem nowych komet. Do tego celu uży
wają oni dużych lornet, których aż sześć znajduje się w obser
watorium. Są to wspaniałe "binary", czeskiej produkcji, z opty
ką "T", o średnicy obiektywów 100 rhm i 25-krotnym powięk
szeniu. Duża jasność, oraz zasięg, pozwalający dojrzeć gwiazdy 
12,5 wielkości, kwalifikują to narzędzie na idealny prawie szu
kacz komet. W rezultacie odkryto ich już cztery. Pierwszą od
kryła P aj d u s ak o v a (1946b), następną, 1947c odkrył Bec
var, trzecią - dr A. M r kos, jak"o pierwszą kometę 1948 r. 
(1948a), czwartą zaś Pajdusakova-Mrkos (1948d). 

Jest jeszcze jedna gałąź pracy, którą prowadzi się na Skal
natem: to obserwacje meteorów. Wizualnie obserwują je bo
dajże wszyscy astronomowie obserwatorium. Do pracy tej służy 
niewielki taras między obydwiema kopułami, na którym wokół 
stolika zasiadają w leżakach obserwatorzy, pilnie licząc spa
dające gwiazdy. Poza tym na specjalnym stoliku-statywie umo
cowane są dobre aparaty fotograficzne, obejmujące całe niebo 
i "zapisujące" na kliszach przez całą noc jaśniejsze meteory. 
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Na koniec schodzimy do podziemi. Znajduje się tu sejsmo
graf, narzędzie właściwie nie związane z astronomią. 

Wreszcie - księga pamiątkowa, w której widnieją już ty
siące nazwisk. Ale nazwiska Polaków wpisujemy dopiero po 
raz pierwszy. Chociaż od granicy zaledwie parę kilometrów. 

A. LISICKI 

SATURN 

Planeta Saturn znajduje się obecnie w są
siedztwie opozycji względem Słońca, w dogodnych 
warunkach obserwacyjnych dla północnej pół
kuli naszego globu, - dlatego podajemy parę 
danych o tej planecie wraz z aktualną mapką. 

Red. 

Gdy w roku 1610 G a l i l e u s z po raz pierwszy w historii 
ludzkości skierował swą lunetę na niebo, uderzył go dziwny 
wygląd najdalszej z wówczas znanych planet -'- Saturna. 
Stwierdził on mianowicie, iż 

1
planeta ta nie jest pojedyncza, 

ale że posiada po dwóch stronach tarczy coś, czego nie mógł 
swą prymitywną lunetą dokładnie zobaczyć, a co wyglądało, 
jak dwie niewielkie kule. Odkrycie swe Galileusz zakomuni
kował światu- według ówczesnego zwyczaju- następującym 
logogryfem: 

SMAISNERMIULMBPOMTALEVMIENEUVGTTA VIRAS 
co miało znaczyć: altissimum pianetam tergeminum observavi 
(zaobserwowałem, że ostatnia planeta jest potrójna). Uczeni 
ówcześni długo biedzili się nad rozwiązaniem logogryfu, aż 
wreszcie Galileusz sam musiał podać jego treść. 

Już w . parę lat później udało się Galileuszowi zobaczyć 
pierścień Saturna w całej okazałości, obserwując bowiem pla
netę w 1610 roku · - widział tylko jego najjaśniejsze części, 
które w pierwotnej lunecie przedstawiały się jako kule. 

Dzięki swemu pierścieniowi Saturn jest jednym z ciał 
niebieskich najbardziej znanych ogółowi. Kto po raz pierw
szy spogląda na Saturna przez lunetę, doznaje dziwnego wra
żenia; żółto-zielona tarcza i żółtawy pierścień składają się na 
niezapomniany nigdy obraz. 

Saturn jest szóstą z rzędu planetą, biorąc pod uwagę odda
lenie od Słońca. Srednia jego odległość od naszej gwiazdy 
dziennej wynosi ok. 9,54 jednostek astronomicznych, a więc 
blisko półtora miliarda kilometrów. Oczywiście, w tak wielkiej 
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odległości promieniowanie słoneczne jest już bardzo słabe; 
dzięki temu na Saturnie panuje niska temperatura, -150° C, 
-co stwierdzono obserwacyjnie. Ciekawą jednak jest rzeczą, że 
temperatura ta jest prawie o 30° C wyższa, niż to wynika 
z obliczeń teoretycznych, które wskazują na temperaturę Sa
turna ok. -180° C. Rachunki oparto na założeniu, że tempera
tura planety jest wynikiem wyłącznie tylko promieniowania 
słonecznego. Stąd prosty wniosek, że planeta nie jest jeszcze 
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Pozorna droga ńa tle gwiazd planety Saturna w r. 1948. L~czby ozna
czają początek miesięcy kalendarzowych. Dnia 9. IX nastąpi dość bliska 
koniunkcja planety z Regulusem, którego Saturn minie w odległości 0°,8 

od północy. 

zimna, lecz, że posiada w sobie własne zapasy ciepła. Zapasy 
te muszą być potężne, skoro mogą tak silnie ogrzać krańce 
atmosfery (obserwujemy bowiem tylko chmury w atmosferze 
Saturna). Saturn, jakkolwiek promieniuje nieco własnego cie
pła, to jednak nie wydziela żadnego własnego światła, jak tego 
dowodzą obserwacje zaćmień jego księżyców; księżyce te rzu
(!ają bowiem silny cień na pozbawioną własnego światła tarczę 
planety, bądź też znikają w jej cieniu całkowicie. 

A teraz kilka liczb. Okres obiegu Saturna dookoła Słońca 
wynosi 291/2 lat. Tak długim jest też rok na tej planecie. Jednak 
rok ten liczy b. dużą ilość dni, bowiem Saturn dokonywa jed
:nego obrotu dookoła swej osi w ciągu 10h 14m, Dzięki tak 
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szybkiemu obrotowi istnieje na powierzchni planety znaczna 
siła odśrodkowa, stąd też glob Saturna wykazuje wielkie spła
szczenie, wynoszące l O%. Spłaszczenie to, widoczne na pierwszy 
rzut oka, jest największym obserwowanym przez nas spła
szczeniem w układzie słonecznym (spłaszczenie Ziemi = 0,3%). 
Średnica równikowa Saturna wynosi 121 000 km, a więc obję
tość jego jest 760 razy większa od objętości Ziemi; masa jednak 
przewyższa masę Ziemi zaledwie 95 razy, stąd łatwo wyliczyć, 
że średnia gęstość Saturna wynosi zaledwie 0,72 g/cm3, a więc 
jest równa gęstości drzewa dębowego: planeta z łatwością pły
wałaby po wodzie. Dzięki tak małej gęstości siła przyciągania 
na powierzchni Saturna jest także mała i wynosi, mimo dużej 
jego masy, tylko 1,17 wartości ciążenia ziemskiego. 

Przypuszczenia nasze co do budowy fizycznej Saturna są 
dość niejasne. Sądzimy, że planeta ta jest w pierwotnym sta
dium swego rozwoju, na co wskazywałyby duże jej zapasy 
cieplne i niewielka gęstość średnia. Taki stan naszych wiado
mości o Saturnie jednak tłumaczy się tym, że przez lunetę nie 
obserwujemy właściwej powierzchni planety, lecz jedynie górne 
regiony jej atmosfery, która składa się z gęstych chmur me
tanu (CH4), amoniaku (NH3) i innych gazów. Chmury te 
układają się w wyraźne smugi, równoległe do równika planety. 
Zatym nie wiadomo dokładnie, jaką średnicę posiada wła
ściwa planeta, to znaczy jej "masyw", grupujący przeważną 
część materii Saturna, a więc nie wiadomo także, jaka jest 
w rzeczywistości średnia gęstość globu planety. 

Zjawiskiem oryginalnym i jedynym w swoim rodzaju są 
pierścienie Saturna. Jest ich trzy: zewnętrzny, środkowy -
oddzielony od zewnętrznego tzw. szczeliną C a s s i n i e g o, 
oraz trzeci, wewnętrzny, zwany "krepowym". Pierścienie te 
są współśrodkowe i równoległe do równika planety. Najszerszy 
pierścień - środkowy - ma 27 000 km szerokości, zaś zew
nętrzny i wewnętrzny nie osiągają 20 000 km. Średnica zew
nętrznego pierścienia wynosi 290 000 km. Ciekawa jest również 
grubość pierścieni: nie przewyższa ona 17 km. Gdy więc pla
neta ustawi się ku nam płaszczyzną pierścieni - to widzimy 
ją wtedy jako zwykłą tarczę, a tylko w najsilniejszych narzę
dziach można zaobserwować "kant" pierścieni. Takie znikanie 
pierścieni powtarza się co 15 lat w związku z wędrówką Sa
turna dookoła Słońca. Obecnie pierścienie są dla obserwatorów 
ziemskich dość silnie rozwinięte, przy czym widać w ich ujęciu. 
południową półkulę planety. 
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Co do fizycznej budowy pierścieni - to wiemy dziś dobrze, 
że nie są to ciała sztywne, jednolite, lecz że składają się one 
z wielkiej ilości "drobnych pyłków wszechświata" - meteo
rów - krążących dookoła planety. Na to posiadamy szereg 
dowodów, zarówno obserwacyjnych, jak i teoretycznych. Na
tomiast nie potrafimy nic pewnego powiedzieć, skąd wzięły 
się meteory w takiej ilości w jednym miejscu. Niektórzy przy
puszczają, że są to szczątki dawnego satelity, rozerwanego 

Reprodukcja oryginalnego rysunku dra A. Wilk a, przedstawiającego 
Saturna w dniu 22. III 1915 r. 

siłami grawitacyjnymi na drobne części. Saturn posiada bo
wiem znaczną liczbę satelitów, mianowicie 10. Są to przeważnie 
ciała drobne, a więc pozornie słabo świecące. Jedynie Tytan, 
księżyc szósty - licząc od planety - jest większy i przewyż
sza wielkością nasz Księżyc, stąd też jeg-o jasność pozorna jest 
stosunkowo duża, wynosi mianowicie 8,3 mg (w opozycji). 

Jasność pozorna Saturna jest duża i waha się od +0,9 mg 
(w okresie koniunkcji ze Słońcem) do -0,2 mg (w opozycji 
planety). Tak duża jasność tłumaczy się znacznym współczyn
nikiem odbijania i rozpraszania światła przez planetę, który 
to współczynnik nazywamy "albedo". Otóż albedo u Saturna 
wynosi 0,42, dzięki obecności wielkiego płaszcza atmosfery, 
a w związku z tym - masy jasnych chmur. 

W dniu 9 lutego br. Saturn znajdował się w opozycji. 
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a równocześnie blask jego był największy. Tegoż dnia pozorny 
promień tarczy osiągnął swą największą wartość 9",11. Dnia 
17 kwietnia Saturn zatrzyma się pozornie, tj. nie będzie wy
kazywał niemal żadnego ruchu na tle gwiazd, poczem zacznie 
przesuwać się ruchem prostym w gwiazdozbiorze Lwa. W okre
sie: 20 lipiec- 15 wrzesień - będzie niewidoczny na skutek 
koniunkcji ze Słońcem (dnia 19 sierpnia). Od drugiej połowy 
września można go będzie obserwować nisko na wschodnim 
niebie przed świtem. Do końca roku 1948 będzie się podnosił 
na nieboskłonie coraz wyżej - stale w ·Lwie - aby dnia 
17 grudnia zatrzymać się po raz wtóry i przejść następnie do 
ruchu wstecznego. 

Na załączonej mapce widzimy drogę pozorną Saturna 
w 1948 roku na tle gwiazd. Numery miesięcy odnoszą się do 
pierwszego dnia każdego miesiąca. 

Saturna, który jest niewątpliwie jednym z najciekawszych 
ciał na niebie, obserwować można łatwo nawet przy pomocy 
niewielkich narzędzi. Wystarcza powiększenie nawet mniejsze 
od trzydziestokrotne go. A więc nie · musimy obserwować go 
koniecznie przez większą lunetę. Z doskonałym skutkiem mo
żemy zastosować tu lunetę nasadkową na lornetce*). 

Przy obserwacji tej planety o tak osobliwym i zarazem pięk
nym wyglądzie przeżyjemy wiele chwil pełnych wzruszeń 
i emocji. 

KRONIKA 

Obserwatorium greenwichskie opuszcza Londyn 
(wedł. artyk. E. L ar s e n a, w European Corespondents, London) 

Wielki, ciężarowy żuraw zanurza swe stalowe kleszcze do wnętrza 
kopuły Obserwatorium w Greenwich; wydobywa zeń tubus wielkiego 
teleskopu i delikatnie składa na podstawioną platformę, która z kolei 
przewiezie go na pokład statku, oczekującego na pobliskiej Tamizie. 
W ten sposób wszystkie instrumenty - skrzynia za skrzynią - opuszczą 

mury starej placówki naukowej, by odbyć morską podróż do miejsco
wości Hurtsmonceux, w hrabstwie Sussex, gdzie znajdą pomieszczenie 
w starym zamku. 

Obserwatorium greenwichskie w dziejach astronomii, zwłaszcza prak
tycznej, odegrało czołową rolę. Początki jego sięgają r. 1675, kiedy to 
za panowania Karola II, statki brytyjskie zbaczały nieraz o 500 km ze 

*) Patrz: J. P a g a c z e w ski - Niebo przez lornetkę. Wyd. "Bi
blioteka Uranii", tom l, 1947. 
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swej trasy, nie mogąc utrzymać kursu z powodu zbyt prymitywnych 
obserwacyj astronomicznych na pokładzie. Na duże zwłaszcza trudności 
napotykało wyznaczanie długości geograficznej, przy ówczesnych zbyt 
grubych metodach nawigacyjnych. W r. 1833 wprowadzono epokowe 
ulepszenie: zaczęto nadawać po raz pierwszy w obserwatorium green
wichskim sygnał czasu o godz. 13 przez podnoszenie i opuszczanie dużej 
kuli z wieży wschodniej dla marynarzy, regulujących przed opuszcze
niem portu chronometry pokładowe. 

Nie tak dawno, bo w r. 1924 sygnał czasu został zmodernizowany 
przez zastąpienie owej ruchomej kuli (sygnał optyczny) sygnałem dżwlę
kowym, nadawanym z obserwatorium w Greenwich przy pomocy radia 
(B. B. C.). W r. 1936 obserwatorium uruchomiło pierwszą "zegarynkę" 
telefoniczną, która miała takie powodzenie, że dochód z połączeń prze
kraczał dwukrotnie roczny budżet obserwatorium. Dziś służba dokład
nego czasu w tym obserwatorium stoi na bardzo wysokim poziomie; 
dość wspomnieć, że jest tam "na chodzie" aż 18 zegarów kwarcowych, 
ktÓrych "chód dzienny" nie jest większy od 1/1000 sekundy, a więc 10 
razy mniejszy od takiegoż chodu najlepszych współczesnych zegarów 
wahadłowych. 

W r. 1884 na międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie przyjęto 
południk obserwatorium w Greenwich jako "zerowy". Stał się on pod
stawą wszelkich map, oraz jednolitej rachuby czasu na całej kuli ziem
skiej. 

Każdorazowy dyrektor obserwatorium greenwichskiego nosi tytuł 

"astronoma królewskiego". Astronomami królewskimi byli uczeni tej 
miary, jak: H a 11 e y, B rad l e y i M a s k e l y n e. Obecny dyrektor, 
Spencer Jon e s, rozbudował w obserwatorium tak obszernie badania 
astrofizyczne, że nie mogą one być już kontynuowane na dawnym miej
scu, ze względu na olbrzymie lokalne zmętnienie atmosfery, spowodo
wane bezpośrednim sąsiedztwem fabryk i portu. 

W ciągu 5 lat przesiedlenie obserwatorium będzie ukończone. Na 
dawnym miejscu pozostanie jedynie "zerowy południk", którego ze wzglę
dów zasadniczych, zmieniać już nie można. W nowej siedzibie stanie 
2%-metrowy lustrzany teleskop, największe narzędzie Europy. W ten 
to sposób Brytyjczycy czczą 300-lecie urodzin wielkiego N e w t o n a. 
Zapewne jest to trwalszy i praktyczniejszy pomnik, niż posąg ze spiżu. 
Czy nie należałoby w Polsce w podobny" sposób uczcić największego 

astronoma wszystkich czasów, Kopernik a, fundując u nas pierwsze 
większe narzędzie? J. G. 

Nowe narzędzie Warner and Swasey Observatory (U. S. A.) 

W r. 1941 nowozałożone obserwatorium im. Warner and Swasey 
otrzymało doskonały teleskop wraz z odpowiednimi budynkami. Jest 
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to teleskop typu Schmidta. Zwierciadło ze szkła pyreksowego posiada 
36 cali (91 cm) średnicy, soczewka korekcyjna (ze szkła Vita) tylko 24 cale 
(61 cm). Powierzchnia zwierciadła powleczona jest nalotem chrom
aluminium. Zwierciadło to po 4 latach nie wykazało śladu zmniejszenia 
zdolności odbijania światła. Montaż teleskopu angielski (oś biegunowa 
na dwu podporach), najczęściej obecnie stosowany w Ameryce. Teleskop 
wyposażony jest w pryzmat obiektywowy. Po lO-minutowej ekspozycji 
można tym narzędziem otrzymać obraz gwiazd 18.5 wielkości gw. 

W programie badań leżą studia Drogi Mlecznej. Przewidziana jest 
także fotometria okolic bieguna północnego w barwie czerwonej (do 
15.3 wielkości) (vide ryc. na str. 2). Pg. 

Nowy dyrektor obserwatorium na górze Wiłeona 

Z dniem l stycznia 1946 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora 
największego dotychczas obserwatorium świata, Mount Wilson Obser
vatory. Ustąpił z niego dr Walter S. A d a m s, który piastował tę god
ność od r. 1923. Miejsce jego zajął dr Ira Sprague B o w e n, który praw
dopodobnie obejmie także analogiczne stanowisko w obserwatorium na 
Mount Palomar, z chwilą jego uruchomienia. 

Dr Bowen jest autorem wielu prac z fizyki atomowej. W r. 1927 roz
wiązał on problem hipotetycznego pierwiastka zw. "nebulium". W wid
mach mgławic gazowych znajdowano linie, których nie umiano przypisać 
żadnemu ze znanych pierwiastków. Dr Bowen wykazał, że linie te wy-
wołane są przez zjonizowany tlen i azot. Pg. 

Zastosowanie radaru do obserwacyj meteorów 
(wedł. artyk. L. Rob er t s a z European Corespondents, London) 

Każda wojna zmusza techników do nowych wynalazków dla udosko
nalenia bądź broni zaczepnych, bądź też obronnych. Tak było i ostatnio. 
Najlepszą w skutkach bronią odporną okazał się bezsprzecznie radar. 
Dzisiaj stosują go do swych badań astronomowie, przede wszystkim do 
obserwacyj meteorów. Ta zupełnie nowa metoda ma tę wielką zaletę, 

źe tzw. "echo radarowe" daje się stosować także przy zachmurzonym 
niebie i to również za dnia, gdy normalna obserwacja tych zjawisk jest 
niemożliwa. W badaniach tego rodzaju przodują Brytyjczycy, Ameryka
nie i Rosjanie. 

Należy zauważyć, że "echo radarowe" dają nie same meteory, które 
w rzeczywistości są zbyt drobne, lecz ich obszerne ślady ·w górnych re
jonach atmosfery ziemskiej w postaci jakby warkoczy, zbudowanych ze 
zjonizowanych molekuł gazowych. One to odrzucają z powrotem do apa
ratu odbiorczego fale radiowe, wysyłane przez radar, dając "echo". 
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Po raz pierwszy zastosowano tę nową metodę badawczą w paździer

niku 1946 r., (v. Urania nr 70-71), kiedy to Ziemia krzyżowała drogę ko
mety periodycznej Giacobini-Zinnera, co tylko przebieżoną przez samą 
kometę. Zjawisko odbyło się przeważnie za dnia, tak że tylko w niektó
rych krajach mogło być obserwowane dawną "klasyczną" metodą optycz
ną. Największe nasilenie "ech radarowych" wynosiło wówczas 168 na 
minutę, co odpowiada przelotowi takiej samej liczby meteorów przez 
jonosferę Ziemi. Obserwacje te zostały potwierdzone i uzupełnione przez 
obserwacje nocne dokonane we Francji (v. Urania nr 70-71, str. 115). 

Rewelacyjnych obserwacyj dokonała w zeszłym roku stacja ekspe
rymentalna uniwersytetu w Manchester w miejscowości Lower Withing
ton, kierowana przez dra A. C. B. L o v e ll'a. Stacja ta, wyposażona 
w radar, pracowała na fali 4 m przy częstotliwości 150 okresów na se
kundę. Systematyczne obserwacje gwiazd spadających roju Akwaryd, 
które zazwyczaj obserwuje się podczas paru dni w roku, przeprowa
dzone przez dra Lovella, wykazały przeloty meteorów tego roju przez 
atmosferę ziemską w czasie : l maj- 4 lipiec 1947, a więc w ciągu 

65 dni z rzędu. Innymi słowy oznacza to, że rój Akwaryd jest w rzeczy
wistości bardzo rozległy, gdyż pokrywał 1/o część orbity ziemskiej. Rzuca 
to nowe Światło na problem meteorów. J. G. 

Odkrycie dwóch nowych komet 

Według nadeszłych depesz radiowych z Kopenhagi, odkryto ostatnio 
dwie nowe komety: 

l) Pierwszą odszukał K e u s k a r_n p dnia 9 marca w gwiazdozbiorze 
Żyrafy. Był to obiekt 8 wielkości gwiazdowej, poruszający się szybKo 
ku poł.-zach. o łuk równy 2 tarczom pozornym Księżyca w ciągu doby. 

2) Drugą kometę odkryto w wysokogórskim obserwatorium w Ta
trach nad Skalnate Pleso, dnia 13 marca, jako obiekt 10 wielkości gwiaz
dowej. Kometa nosi nazwę P aj d u s ak o v a - M r k o s. Posuwa się ona 
bardzo wolno na tle gwiazd Herkulesa. Jest to już czwarta kometa od
kryta w ostatnich trzech latach w tym obserwatorium. 

Obie komety nie posiadają warkoczy i mają wygląd mglistych pla
mek. Drogi ich w przestrzeni i ich stosunek do orbity ziemskiej nie są 
jeszcze znane. Jest to już trzecia i czwarta kometa w tym roku. Pierwszą 
była kometa Mrkosa, odkryta również nad Skalnate Pleso dnia 18 stycz
nia br., drugą natomiast kometa Virtanen. 

Pojawienie się jasnej komety 

W ciągu miesięcy wiosennych 1948 r. oczekiwane jest pojawienie się 

na naszym niebie komety B e ster a (1947 k), odkrytej w dniu 25 wrle
nia ub. r. na półkuli południowej jako obiekt 11 wielkości gwiazdowej. 
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W punkcie przysłonecznym swej orbity znajdowała się kometa w dniu. 
16 lutego 1948, w odległości q = 0.7478 jedn. astr. od Słońca. 

Załączony rysunek przedstawia pozorną drogę komety na tle gwiazd. 
Na razie kometa dostępna będzie obserwacjom na niebie porannym, tuż. 
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Droga komety Bestera (1947 k) na tle gwiazd w ciągu marca 
i na początku kwietnia. 

przed wschodem gwiazdy dziennej. Posuwać się ona będzie początkowo 
dość wolno, potem na skutek zbliżania się do Ziemi coraz to prędzej 
w kierunku północnym. 

Blask komety, największy w okresie przejścia jej przez perihelium 
(2.5-5 mg) będzie zwolna malał. Najmniejszą odległość od Ziemi· osiągnie 
kometa Bestera w pierwszych dniach kwietnia (0.7 jedn. astr.). W tym 
czasie pozorny jej ruch na niebie będzie najszybszy. Musi to być w rze
czywistości kometa pokaźniejszych rozmiarów, skoro mimo tak znacznej 
odległości zapowiada się tak okazale. 
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Miłośnicy obserwacyj niebieskich mają doskonałą sposobność wypró
bowania swych sił, obserwując jasność totalną komety, bądźto okiem 
nieuzbrojonym (o ile kometa będzie dostatecznie jasną) bądź też lornet
kami. O sposobach takich obserwacyj pisaliśmy już w URANII (zob. 
nr 68/69, str. 58). Redakcja URANII prosi wszystkich obserwatorów 
o nadsyłanie swych dostrzeżeń (nie muszą być opracowane) celem wy-
drukowania ich na łamach naszego pisma. Pg. 

Przy p i s e k Re d ak c j i. Kometę tę zaobserwowano w ciągu 5 nocy 
(3-15. III 1948 r.) na Stacji Astronomicznej U. W. w Przegorzałach, 
()Ceniając jej jasność całkowitą. Jasność jej okazała się mniejsza, niż 
przewidywano, gdyż wynosiła najpierw 6 potem 7 wielkość gw. Pośrodku 
mglistej głowy komety widnieje wyraźnie jaśniejsze jądro. Warkocza 
brak. Obiekt jest dostrzegalny dogodnie lornetką. 

Nowa Tychona gwiazdą Supernową 

Do interesujących wyników doszedł astronom amerykański, B a a d e, 
(Contributions from the Mt. Wilson Obserwatory, Nr 711), opracowu
jąc wyniki obserwacji gwiazdy Nowej (B) w Kassiopei z r. 1572. Krzywa 
blasku, otrzymana ze skromnej liczby 10 obserwacyj Tycho B r a h e g o, 
wskazuje, że gwiazda ta była bezwątpienia gwiazdą Supernową (SN). 
Krzywa, pod względem swego typu, zgadza się z krzywymi SN Oph 
(r. 1604) i SN w mgławicy I. C. 4182, które należą do Supernowych typu I. 
(Podział na supernowe typu I i II jest wynikiem badań ostatnich lat w tej 
dziedzinie. Charakterystyczną cechą tej klasy SN jest liniowy spadek 
Jasności o gradiencie + 0.0137 ± 0.0012 mg/dzień. B Cas ma gradient 
'().014 mg/dzień, trwający w okresie: 120d-460d po maksimum blasku). 

W swym największym blasku Nowa Tychona prawie dorównywała 
planecie Wenus, osiągając: -4.0 mg. Dzięki temu mogła być ona widocz
na w dzień, w samo południe, o ile niebo było czyste. Blask jej spadał 
najpierw szybko, następnie jednostajnie o 0.014 mg na dobę, aż osiągnęła 
ona granicę dostrzegania gołego oka. Baade sfotografował w r. 1941 
miejsce, w którym kiedyś błyszczała Supernowa; w miejscu tym nie 
znalazł on żadnej gwiazdy, którą możnaby było zidentyfikować z po
zostałością (remanentem) świetnej ongiś gwiazdy. Nie ma także w tym 
miejscu żadnego śladu mgławicy, którą musiała ona wydzielić w chwili 
swego rozbłyśnięcia; mgławice takie obserwowano w wypadku wielu 
Nowych gwiazd. Np. mgławica "Krab" powstała z wybuchu Nowej 
w r. 1054. Mgławice te rozszerzają się po dzień dzisiejszy. Baade przy
puszcza, że remanent (który z reguły jest białym karłem) gwiazdy Ty
<:hona jest za słaby, aby pobudzić do świecenia istniejącą w jego oto
czeniu mgławicę. Zapewne zdjęcia przez wielki 200-calowy teleskop 
Palomaru, po jego ostatecznym zmontowaniu, pozwolą być może na 
sfotografowanie remanentu SN Tychona. Pg. 
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Jeszcze jedna Supernowa w naszej Galaktyce 

W nawiązaniu do artykułu K. Kozi cła dodajemy, że liczba gwiazd' 
Nowych, które w następstwie dalszych badań uznać musimy jako Su
pernowe, wzrosła ostatnio na 3. W numerze 711 Contributions from the 
Mt. Wilson Observatory W. B a a d c wymienia jako tak<1 właśnie gwiazdę 
Nową, która ukazała się w r. 1604 w gwiazdozbiorze Wężownika (Op;liu
chus). W maksimum swego blasku była ona gwiazdą minus drugiej 
wielkości, a więc o 2 wielk. słabszą od SN Tychona. Gradient spadku 
blasku był zupełnie analogiczny do gradientu, jaki wykazała SN Ty
chana" tj. + 0.014 mg na dobę. Należała ona więc, podobnie jak i ta 
ostatnia, do typu I. Jako pozostałość po SN Ophiuchi, znajduje się w tym 
miejscu słaba mgławica rozszerzająca się, poaobnie, jak mgławica 
"Krab". Pg. 

(iwiazdy zmienne w mgławicach pozagalaktyrznych 

W obserwatorium na górze Wilsona przeszukuje się systematycznie 
zdjęcia (dokonane wielkim teleskopem) niektórych mgławic pozagalak
tycznych (np. l\11 32 ornz NGC 205); p l'lt' (l E: 'Vszystll:im t ;.·~h w który .::h 
fotografia ujawnia oddzielnie obrazy jaśniejszych gwiazd. W ten sposób 
natrafiono na liczne gwiazdy zmienne, zapo.czątkowując penetrację w tej 
dziedzinie poza obszarem Drogi Mlecznej. Konieczne są jednak dalsze 
obserwacje dla ustalenia typu zmienności. Pg. 

Wykaz komet obserwowanych w latach wojennych 1939-194·1 

Dr G. M c r t o n w Cyrlwla.rzu Centrali Telegramów Astr. w Koprm
hadze, Nr 1098, podaje ~pis komet za lata wojenne w porządku czasów 
ich przejść przez perihelium. Ze względu na to, iż podczas okupacji 
z rzadka tylko docierały do nas wiadomości astronomiczne, sądzimy, że 
powtórzenie tego spisu na łamach Uranii "in extenso", nic będzie bez. 
korzyści. Kolumna pierwsza zawiera oznaczenia komet numerem rzym
skim, w porządku chronologicznym czasów ich przejść przez punkt pr..:y
słoneczny orbity z podaniem . roku; druga zawiera datę tegoż przejścia 
z dokładnością dziesiątych części doby, litera P przy nazwisku odkrywcy 
oznacza, że kometa jest periodyczną; ostatnia wreszcie kolumna podaje 
oznaczenia komet w porządku chronologicznym jej zgłoszenia do mię
dzynarodowej centrali w Kopenhadze. Kilka komet, zaJ?ewne na skutek 
trudności spowodowanych działaniami wojennymi, nie posiada tego ostat
niego oznaczenia. 
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URANIA 31 

d 

6.9 
12.8 
10.2 
26.1 
22.7 

Nazwa 
Nazwa 

prowizoryczna 

9.5 
15.4 
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P /Encke 
P Schwassmann-Wachmann (l) 
P du Toit- Neujmin 
van Gent 

P Schwassmann-Wachmann (2) 
Vhisi.iUi 
P .Forbes 
Whipple-Bernasconi-Kulin 
P Gringg-Skjellerup 
P /Wolf (l) 
p. Oterma "Oterma (3)" 
Oterma "Oterma (l)" 
P Stephan-Oterma "Oterma 

'vllhipple-Fedtke-Tevzadze 
Daimara 
P /d'Arrest 
P Daniel 
P 'Schaumasse 

12.5 van Gent-Peltier-Daimaca 
11.4 P Comas-Sola 
17 5 P /du Toit 
17.7 van Gent 

')': 

1939 a 
1939 e 
1939 d 
1939 b 
1939 c 
1939 h 
1939 g 
1940 a 
1939 n 
1939 k 

1939 l 
1939 m 
1940 e 
1940 d 

1940 c 
1941 a 
1940 b 
1941 c 
1941 b 
1941-
1941 c 
1941 d 

1941 f 
1942 c 
1942-
1942 a 
1942 d 
1942-
1943 a 
1942 b 

(2)" 1942 f 

194.2 g 
1943-
1943-
1943-
1944-

1943-
1943-
1944 c 
1944-

L a d y Je a n s przesłała dnia 23. I 1948, za pośrednictwem "The Bri
tish Council" w Warszawie, podziGkowanie Redakcji za umieszczone 
w "Uranii" wspomnienie pośmiertne o Sir James Je a n s 'ie. 
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OBSERWACJE 

Swiecące obłoki nocne 

Dnia 28 października 1942 r. o godz. 18 min. 35 czasu środkowo-euro
pejskiego, zaobserwowałem w Warszawie świecące obłoki nocne, dopiero 
w momencie, gdy zjawisko było już w pełni. Obłoki przyświecały 

w pólnocnej stronie horyzontu. Miały barwę szaro-zieloną o dość silnym 

CODZ. IB.,~":., 

""""'~~· 

AURH;,l 

\ . 

CODZt~t·o07 u 

. .........-·---·-·--· 
URSA Mf~J_,.--• AUm-~, 

Swiecące obłoki nocne za
obserwowane w Warszawie 
dnia 28. X 1942 r. Strzałki 

u dołu rysunku wskazują po
łożenie północnego punktu ho-

\ 

: 
HOIIYlOHT ryzontu. 

GODZI'ł"ZO"'uc 

,... 
IIIOO)rS 

~~~ .. 
ij()~VZONT 

natężel!-iu, które ulegało pewnym oscylacjom. O godz. 19 min. O, zjawisko 
nieco przygasło, zwłaszcza od strony wschodniej, aby następnie znów 
wzmocnić się. Wygląd obłoków ulegał zmianie. Poza tym zupełnie wy
raźnie przesuwały się ze wschodu na zachód, w ciągu pół godziny 
o 8°-9°. Po godz. 19 min. 20 zjawisko zanikło dość szybko. 

Warunki obserwacyj były dogodne, gdyż Księżyc był pod horyzontem, 
niebo czyste i bezchmurne, światła zaś miasta zaciemnione. 

Całkowite zaćmienie Księżyca dnia 26 sierpnia 1942 r. 

Pogoda w Warszawie była bezchmurna, powietrze przeźroczyste. 

Obserwacyj dokonałem przy pomocy lunety Merza (wypożyczonej z Obser
watorium Warszawskiego) o średnicy 74 mm, powiększeniu 40. Ustaliłeiil 
następujące momenty zjawiska wyrażone w czasie uniwersalnym: 

I-szy kontakt Księżyca z całkowitym cieniem Ziemi: l godz. 58 min. 
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Zanurzenie poszczególnych utworów na powierzchni satelity w całkowity 
cień Ziemi nastąpiło: 

Grimaldi 
Aristarch 
Tycho (początek) 

(koniec) 
Kopernik (początek) 

(koniec) 
Eratosthenes 
Sinus Iridum (początek) 

(koniec) 

2 godz. l 
2 14 
2 19 
2 21 
2 
2 

2 
2 

2 

19% 
20% 
24 
26 
31 

Picard 2 53 
Foczątek zaćmienia całkowitego: 3 Ol 

min. 

Zachód Księżyca w tym dniu przypadał w Warszawie o: 
3 godz. 42 min. 

A. Lisicki 

Kabaid 

Na odpowiedzialność dra Gy. B er e n c s i, lekarza chorób wewnętrz
nych, z którym spotkałem się jesienią 1947 r. w Sztokholmie, podaję 
kilka szczegółów o pewnym meteorycie z minionych czasów, który opadł 
w majątku jego pradziada i wzbudził duże zainteresowanie wewnętrzną 
swoją zawartością. 

Było to 15 kwietnia 1857 r. Noc była ciemna. Drogą od Puspoklad,'iny 
11 km od małego miasteczka Kaba wracał pojazdem pradziad dra B-3-

rencsi, gdy znagla pojawiło się wielkie światło, jakby piorun i z ogłu
szającą detonacją zwaliła się przed końmi pojazdu ściana płomieni. Na
zajutrz głęboko w ziemi znaleziono meteoryt wagi 2.7 kg; odtąd zwany 
"Kabaidem". Część jego znajduje się w Brytyjskim Muzeum w Londy
nie, reszta w szkolnym muzeum mineralogicznym w Debreczynie. Ka
baid ma być rzekomo pierwszym meteorytem, w którym stwierdzono 
organiczne substancjE' (schistes bitumineux). Czyżby był on dowodem 
istnienia życia organicznego we Wszechświecie? - zakończył swe opo-
wiadanie dr B. F. K. 

Jak wyznaczyć siłę optyczną lornetki (lunety) 

Wielu miłośników zjawisk niebieskich wykorzystało powojenną dobrą 
koniunkturę dla narzędzi optycznych i zaopatrzyło się bądź to w dobre
najczęściej pryzmatyczne - lornetki, czy lornety polowe, bądź nawet 
w mniejsze czy większe lunety. Bardzo ważne dla miłośnika nieba jest 
zorientowanie się, jakie są optyczne możliwości posiadanego narzędzia. 
Do tego celu najlepiej prowadzi obserwacja gwiazd. Musimy: l) zaobser-

3 
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wowal: zasięg narzędzia, 2) obliczyć jego "jasność", 3) wyznaczyć tzw. 
siłę rozdzielczą, wreszcie znać 4) pole jego widzenia. Przejdziemy po 
kolei te cztery badania. 

h 3 '-Sm J,l,m 43m 42m /,/m l,() m 39m ;:jhJ8m 

~/t o 9,1 

• 9,8 9.& .s.e ·8.7 
.8.3 • 9,7 

$,Z 
.8,9 

?.2 9,7 9,6 
.7,7 Asterope l 

.6.9 6.3 •s7 .8,1 
·9,S .7,4 Aste~ope 11 

4
• Taygera 

.l, S ,3 
l . Maya • 82 .8,3 

"7,6 6,6 .lO . ' 

·8.3 
4,0 .~3 

• Cele no 

~·5·8o • 6,8, 9,1, 
.7,5 

.9,4 
"8,5 5,5 

"9,0 ' 9,1 ,7.7 
ePiejorie ~.z s .. zs 7 8,0 

5,1 ,., .• 3,0 ••• b 3 . 9,4 '.o,o eEieklra 

38eMias _9,9 AleJone 3,9 

' .s ... 
/9 .8,1 

•7,0 .9,7 .4,.3 

.8.1 "7,3 Me ropa 9,6 
•6,9 •6,5 ,9,8 

o l, l 
. 9.~ 

.10,1 

•6,3 • 6,9 
·9,9 •7,6 .7.7 

•7,8 ·8.2 ,9,3 

·8,9 

9,4 .,,5 ,9,9 
?·l 

,9,6 

•8,0 
. 9,9 

Mapka Plejad, zawierająca gwiazdy do 10 wielkości gw. 
(według K. Gr a f f a). 

9,'t 

l) Aby wyznaczyć z a się g narzędzia, musimy zaobserwować, jakiej 
jasności są gwiazdy, spostrzegane w narzędziu na ostatecznej granicy 
dostrzegania okiem. Aby powyższą czynność ułatwić obserwatorom nieba, 
podajemy mapkę Plejad (według ~rof. K. Gr a f f a), obejmującą wszyst
kie gwiazdy tej gromady qo 10.0 wielkości gwiazdowej. Jasność gwiazdy 
(w skali harvardzkiej) podana jest na mapie obok punktu przedstawia-
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jącego jej pozycj~. Sposób postępowania przy takim .,skalowaniu" na
rz~dzia jest następujący: w pogodny, koniecznie bezksiężycowy wieczór, 
obserwujemy naszym narzędziem Plejady, wykonując równocześnie 

rysunek tych gwiazd, które widzimy przy patrzeniu wprost. Przy gwiaz
dach słabszych musimy zaznaczyć, czy widzimy je łatwo, trudno, iub 
bardzo trudno (np. przy pomocy odpowiedniej liczby wykrzykników). 
Niektóre z gwiazd widoczne będą tylko chwilami i w takich wypadkach 
użyjemy specjalnego sposobu patrzenia, który nazwiemy "zerkaniem", 
a który polega na skierowaniu wzroku na skraj pola widzenia narzędzia 
i obserwowaniu bokiem oka danej gwiazdy, znajdującej się w jego 
środku. 

Po skrupulatnym wykonaniu rysunku porównujemy go z naszą mapką 
i od razu konstatujemy, jakie gwiazdy widzimy naszym narzędziem pa
trząc wprost, a jakie widoczne są tylko przy "z erka n i u". Obie 
te wartości mogą i powinny się różnić od siebie nawet o l wielkość 

gwiazdową. Nie należy poprzestawać na zauważeniu jednej gwiazdy 
danej wielkości, lecz starać się dostrzec jak najwięcej gwiazd leżących 
na granicy widzenia. Aby badanic było dokładne, należy je powtórzyć 
w czasie kilku wieczorów, gdyż zmiany w przeźroczystości atmosfery 
mogą odegrać dużą rolę i zepsuć wynik. 

Przy badaniu zasięgu lornetki bardzo ważne jest dokładne wyregu
lowanie obrazu na ostrość. Czyni się to dla każdego oka z osobna tak 
•długo, aż obrazy gwiazd (na środku pola widzenia) przybiorą postać naj
bardziej zbliżoną do świetlnego punktu. Takie nastawienie dobrze jest 
-~obie jakoś na narzędziu naznaczyć (w lornetkach polowych pryzmatycz
nych przez odnotowanie dioptryj, dodatnich lub ujemnych, dla każdego 
oka oddzielnie). 

Musimy uważać, aby w czasie obserwacji Plejady nie znajdowały się 
w mniejszej wysokości jak 45° nad horyzontem, gdyż w przeciwnym 
razie wyniki zakłóci zbyt silnie zjawisko zwane ekstynkcją, a polegające 
na przygaszaniu światła gwiazd przez atmosferę ziemską. 

2) Drugą właściwością lornetki wzgl. lunety, jest tzw. "j a s n ość". 
Nazwą tą określamy stosunek kwadratów: średnicy obiektywu do po
większenia, a więc: 

02 
]=-., 

p-

Np. dla lornetki o obiektywic posiadającym średnicę 56 mm powięk

szenie 7-krotne, stosunek ten wyniesie: 

3136 

49 
= 64 

Lornetka o obiektywie 30 mm i powiększeniu 6-krotnym będzie miała 
jasność wyrażającą się liczbą 25. 
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Jasność lunety jest oczywiście zależna od użytego okularu (powiQk
szenia) i musi być dla każdego z nich osobno obliczona. 

Im większą jest jasność narzędzia, tym lepiej będziemy mogli do
strzegać obiekty o słabszej jasności powierzchniowej (komety, mgławice). 

Wybierając lornetkę celem szukania komet, będziemy się starać o jak 
największą jej jasność. 

3) Sprawdzianem dobroci optyki jest m. in. jej "s ił a r o z d z i e l -
c z a". Narzędzie ma tym większą siłę rozdzielczą im bliższe pary gwiazd 
podwójnych zdoła z osobna jako takie ukazać. Dlatego badanie s. r . ogra
nicza się do przyjrzenia się pewnej liczbie "probierczych" gwiazd po
dwójnych, których wybór podajemy poniżej. Naturalnie, że przy tego 
rodzaju obserwacjach lornetka powinna być umieszczona na statywie. 

A) Gwiazdy podwójne dla 6-krotnej lornetki 

Nazwa obiektu 
Wielkość gwiazdowa O dległość 

gw. głównej l towarzysza kątowa 

m l m 
Tau Byka . 4.3 7.0 03 
Ni Smoka. 5.0 5.0 61 
Zeta Lutni 4.3 5.9 44 
Delta Cefeusza 3.7 - 4 G 7.5 41 

B) Gwiazdy podwójne dla lornetek od 10 X. 

Nazwa obiektu 
Wielkość gwiazdowa 

Odległość 
gw. głównej l towarzysza 

m m 
15 Orła. 5.5 7.5 34 
Beta Łabędzia (Albireo) 3.2 5.4 34 
Mi Herkulesa 3.5 8.0 !32 
m Oriona . 5.0 5.1 3~ 

Jota Raka . 4.2 6.6 31 
Kappa Herkulesa 5.4 6.1 !31 
Psi 1 Ryb 5.6 5.8 a o 

4) Aby wyznaczyć p o l e w i d z e n i a lornetki, należy postąpić w na
stępujący sposób. Umieszczoną na statywie lornetkę kierujemy na jakąś 
jasną gwiazdQ, położoną na równiku, np. delta Oriona, eta Panny, alfa 
Wodnika lub jakąkolwiek inną w ten sposób, aby na skutek swego ru-
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chu dziennego przecięła ona całe pole widzenia nieruchomej lornetki 
wzdłuż jego ś re d·n i c y. Notujemy według zegarka w sekundach chwilę 
ukazania się gwiazdy na jednym i znikania na przeciwległym skraju pola 
widzenia. Różnica obu tych momentów pomnożona przez 15 da nam 
średnicę pola widzenia w mierze kątowej . 

..t 

·' ., «e ., 
•7 ." d' 

., 
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~·.0' e;' 

,.=,.., • • ." • l .J. 

• 
., 
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a-y: 7l8 •-y: 2'2 

a-ł.: ól7 P-y: 418 

a -C: 10'0 6-1}: bl2 

c5-C: 2l8 6- c5: 1212 
C-6: SfS a- C: 12!6 

"-': 4'7 a-ł.: 18'0 

"-P: 8!3 1) -c5: 7fl 

Jeżeli nie idzie o dużą dokładność, można się posłużyć gwiazdami, 
których odległość znana jest skądinąd, np. gwiazdozbiorem Oriona (w zi
mie) lub Orła (w lecie), według powyższego rysunku, który nie wymaga 
bliższego objaśnienia. J, Pagaczewski 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

S. Je l e ń ski. Pod blękitami 

garnia Wyd.awnicza. Poznań, str. 329. 
rozpowieść. Wielkopolska Księ.: 

Z przyjemnością notujemy ukazanie się powieści polskiego autora, 
w której zagadnienia astronomiczne - choć bynajmniej nie na pierw
szym planie - są w pewnym stopniu poruszone. Dalecy od krytycznego 
rozbioru "rozpowieści" S. Jeleńskiego jako do tego nieuprawnieni -
spieszymy zaznaczyć, że w książce tej poruszone są sprawy bardzo rzadko 
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uwzględniane przez innych polskich powieściopisarzy. Jeleński interesuje 
się astronomią i to swoje zainteresowanie objawia w sposób szczery 
i bezpośredni na kartach swego dzieła. Dla ilustracji warto przytoczyć 
jeden z ustępów książki. Bohaterka powieści wspomina wrażenia, odnie
sione przy pierwszym w jej życiu spojrzeniu na niebo przez teleskop : 

"Było to dla mnie wrażenie wstrząsające. Przedtem gwiazdy, Słońce, 
a nawet Księżyc, to wszystko było jakby dekoracją nieba. Tu nagle 
ujrzałam ten odległy świat uskrzydlony długimi pierścieniami i zawie
szony w ogromnej dali w zupełnej pustce. I przez jedną chwilę wvdało 
mi się, że patrzę nie na Saturna, lecz widzę Ziemię tak samo kulistą 
i zawieszoną w pustce. Zyskałam wówczas, w tym pierwszym weit'7eniu 
w głąb nieba, niezWYkłe poczucie ogromu i znikomości zaraze~. I wie
działam, że już nigdy odtąd nie będzie dla mnie niebo tym, czym było 
dotychczas: jakimś otoczem, jakimś okryciem świata". Pg. 

Robert A: N a e f, Der Sternenhimmel 1948. Aarau, str. 107. 

Niewielki ten szwajcarski kalendarzyk astronomiczny zawiera nie
zmiernie bogatą treść, bardzo przejrzyście ułożoną. W porządku chrono
logicznym, dzień po dniu, kalendarz wymienia wszystkie ważniejsze zda
rzenia na niebie jak: fazy i wiek Księżyca, jego koniunkcje z jasnymi 
gwiazdami i planetami, librację, zakrycia jaśniejszych gwiazd, fazy pla
net, zjawiska w układzie księżyców Jowisza i Saturna, czasy widoczności 
światła zodjakalnego, minima Algola, maksima niektórych gwiazd zmien
nych długoperiodycznych i typu delta Ccfeusza, oraz szereg innych. 
Wygląd nieba ilustrują mapki podawane w odstępach dwumiesięcznych. 
Kalendarz przepowiada nadto czasy obserwowalności kilkunastu rojów 
meteorycznych i w. in. Bardzo pożytecznym może się stać wykaz cieka-

' wych obiektów na niebie, ułożony według gwiazdozbiorów, z podaniem 
ich pozycyj i krótkim objaśnieniem. Trudno wyliczyć wszystkie tabele, 
efemerydy itp. obficie ilustrowane wykresami i rysunkami. Nadzwyczaj 
sumienne opracowanie, połączone z doskonałą formą zewnętrzną, sta
wiają kalendarz Naefa w rzędzie najlepszych wydawnictw tego rodz3ju. 

Pg. 

Eugeniusz Rybka, Energia atomowa w gwiazdach, Warszawa 1946. 

W serii książeczek popularnych, wydawanych przez Państwowe Za
kłady Wydawnictw Szkolnych, jako pierwsza praca astronomiczna, uka
zała się książeczka prof. E. R y b k i, która po raz pierwszy w naszej 
popularnej literaturze astronomicznej (poza tłumaczeniami książek J. 
J c a n s'a) porusza dość obszernie najnowsze zdobycze astrofizyki 
z uwzględnieniem przemian jądrowych zachodzących we wnętrzach 

gwiazd. Praca ta, napisana z dużą znajomością tematu, stanowi bardzo 
ciekawą i pouczającą lekturę. J. G. 
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Prof. dr Eugeniusz R y b k a, Wiadomości z astronomii, podręcznik dla 
II kl. liceum humanist., Państw. Zakłady Wydaw. Szkolnych, Warszawa, 
str. 96, cena 55 zł. 

Z okupacji niemieckiej wyszliśmy pozbawieni niemal zupełnie pod
ręc ów szkolnych. Tu i ówdzie pojawiające się w antykwariatach 
pojedyncze egzemplarze, wysoko cenione przez sprzedawców, nie mogły 
oczywiście żadną miarą zaspokoić potrzeb młodzieży, która 'tłumnie po
wróciła do ·szkół. Ten stan rzeczy dotyczył również podręczników astro
nomii, której krótki wykład w liceach był objęty programem nauki już 
kilka lat przed wojną. Toteż z prawdziwą radością należy pow1tać 

pierwsze tego rodzaju wydawnictwo astronomiczne, które niedawno po
jawiło się na półkach księgarskich, wypełniając od razu tak dotkliwą 
lukę w tej dziedzinie. Stosunkowo przystępna cena i olbrzymi, jak na 
nasze stosunki, nakład 50 000 egzemplarzy rozwiązuje problem ten 
w znacznym stopniu. 

Przejdźmy teraz do omówienia treści samej książki. Autor nie jest 
nowicjuszem na tym polu, toteż wykład jego cechuje jasność i zwięzłość, 
konieczna przy wyłożeniu na niewielu stronach w sposób przystępny 
tego ogromu zjawisk i zagadnień, jakie niesie z sobą współczesna astro
nomia. Przestudiowanie pierwszej części podręcznika, obejmującej za
sadnicze elementy pojęć astronomii sferycznej, wymaga z natury rzeczy 
znacznego wysiłku myślowego i pracy wyobraźni przestrzennej ze strony 
ucznia, lecz na to nie ma żadnej rady. Bez przyswojenia sobie, choćby 
w najogólniejszych zarysach, nieodzownych, może nieco zawiłych, pojęć 
geometrycznych, uczeń nie może zdobyć ogólnej orientacji w zjawi
s;kach astronomicznych, w których złudzenie tak często ukrywa przed 
nami prawdę. Część druga książki, obejmująca opis układu planetar
nego, świata gwiazd oraz wykład budowy Kosmosu, jest oczywiście do
stępniejsza i czyta się gładko. Powinna zainteresować ucznia, zwłaszcza 
jeżeli nauczyciel będzie umiał zachęcić go do tego swym wykładem. 

Z obowiązku recenzenta muszę wymienić parę drobnych i nielicz
nych zresztą usterek i przeoczeń, które oczywiście nie umniejszają wa
lorów książki. I tak: w ostatnich wierszach, str. 27, należałoby dodać 

dla ścisłości, że autor ma na myśli kąty liczone od 06 do 18oo w obu 
kierunkach, na zachód i wschód, od Słońca; - str. ,28 w. 8 od góry: 
Księżyc zawsze· jest zwrócony całą swoją oświetloną stroną ku Słońcu, 
a nie tylko w czasie nowiu; - str. 49 w. 12 od góry, wkradł się błąd 
drukarski: ma być Księżyc, a nie księżyc, .!.-. podobnie na str. 54 w. 6 
od góry: nie "rentgenowkich", lecz "rontgenowskich" lub "roentgenow
skich" oraz także str. 63 w. 4 od dołu, jak również str. 64 w. 3 od góry 
miało być zapewne: "świetne komety", a nie "świetlne komety". Okre
ślenie "znakomita większość" (str. 65, 68, 69 i inne) jest niezbyt szczę
śliwe - str. 65 w. 17 od góry wyrażenie: "wskutek tarcia o powietrze" 
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należałoby zastąpić określeniem: "wskutek tarcia o cząsteczki gazów 
atmosfery ziemskiej", gdyż przez "powietrze" rozumiemy określoną mie
szaninę gazów: azotu (około 780/o), tlenu (około 210fo), argonu (około 

10fo), gdy na wysokości około 70 km nad powierzchnią ziemi na 
której zazwyczaj zaczynają świecić meteory, atmosfera ma skła41łu
pełnie inny. Tworzy ją tam prawdopodobnie głównie wodór (około 

960/o), a "powietrza" tam nie ma. - Str. 69, wiersz 14 od dołu, za
miast GH ma być HR, tamże w. 11 od dołu należałoby uczniowi obja
śnić, co autor ma na myśli, posiłkując się pojęciem "radianu". - Str. 72 
wzór (5) jest poprawny, lecz z toku wykładu i rysunku 27 nasuwa się 
raczej suggestia, że winno być tg p = a/D. Dobrzeby było to wyjaśnić. 
Tamże w. 15 od dołu zamiast "przy Ziemi" (GAS lub GBS) "winno być: 
"przy Słońcu (GSA lub GSB)". - Str. 75 w. 6 i 7 od góry, ujęcie zbyt 
pobieżne. Byłoby może jaśniej: "dostrzegamy jedne gwiazdy świecące 
światłem czerwonawym, drugie żółtym, inne zaś pozostałymi barwami, 
aż do biało-niebieskiej". 

Książka prof. E. Rybki, jako krótki i przejrzysty zbiór elementarnych 
wiadomości z astronomii, winna się znależć w biblioteczce każdego 

miłośnika astronomii. J. G. 

Errata 
Do zeszytu nr 70-71 wkradły się następujące błędy drukarskie: 

Str. 98 w. 14 od g. słowo "uwzględniającą" opuścić, 
100 19 " d. zamiast: n ma być: "liczba w nawiasie", 

" t02 " 20 " g. Morcover, ma być: Moreover, 
" 107 " 11 " g. ls:tóre, ma być: która, 

107 " 12 " g. " niedostępne, ma być: niedostępna 
" 116 " 3, 16, 24 od dołu, zam. Rigoletta, ma być: Rigolleta 

Do sprzedania Do sprzedania 
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Od Redakcji 
Po rocznej przerwie spowodowanej trudnościami natury finansowej 

wznawiamy czasopismo, przepraszając naszych Czytelników i Prenume
•ratorów za przerwę w wysyłce "Uranii". Mamy nadzieję, że w przyszło
ści będziemy mogli regularniej wydawać pismo, w danych warunkach, 
jako kwartalnik. Ażeby poinformować na czas miłośników astronomii, 
zwłaszcza tych, którzy posiadają lunety lub lornetki, o aktualnych od
kryciach, dostc:pnych do obserwacyj amatorskich, Zarząd Główny Fol
skiego Towarzystwa Miłośników Astronomii organizuje wysyłkę szyb
kich komunikatów, przesyłanych pocztą zaraz po otrzymaniu wiadomości 
o odkryciach. Ponadto Redakcja wszczc:ła starania o sprowadzenie z Fran
cji naukowego filmu astronomicznego, który pragnęlibyśmy wyświetlić 
w kraju, przede wszystkim dla członków P. T. M. A. 

Redakcja "Uranii" dzic:kuje najserdeczniej za przesłane jej liczne 
życzenia noworoczne, tak z kraju jak i z zagranicy. 

Wydawnictwa nadesłane do bibl.ioteki "Uranii" 

Wiedza i Zycie. XV, 3-5, XVI, 1-12, XVII, 1-2 
Zycie Nauki. II, 11-12, III, 13-18, IV, 19-24 
Wszechświat. 1946, 1-6, 1947, 1-9 
Orli Lot. Nr 1-10 
F. Kęp i ń ski i W. S z p u n a r. Rocznik Astronomiczny. R. 1947, 1948 
E. R y b k a. Wiadomości z astronomii 
Wł. Horbacki. Isaac Newton 
R. A. N a e f. Der Sternenhimmel 1948. Aarau, Schweiz 
fU~e Hvezd. 1947, 1-9 
S. Jeleń ski. Pod błękitami. 

UOCZNII{ AS'rRONOMICZNY 
na rok 1948 

w opracowaniu prof. dr. F. Kęp i ń s k i e g o i inż. W. S z p u n ar a 
w cenie 750 zł, jest do nabycia w Administracji .,Uranii". Roczniki z lat 
1946 i 1947 można sprowadzić po cenie zniżonej (500 zł) bezpośrednio 

od Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, Warszawa, Al. Stalina 36, konto 
czekowe PKO nr I-1996. 

Rycina na okładce 

Kopuła obserwatorium na Mount Falomar o średnicy 42 m, kryjąca 
największe narzędzie świata, 5-metrowy teleskop zwierciadlany. Szcze
lina kopuły ma szerokości 10 m. Sam budynek posiada podwójne ściany 
tak skonstruowane, że amplituda dobowa temperatury wewnątrz niego 

nie przekracza 3°. 
(Zdjęcie użyczone przez "Służbę Informacyjną Ambasady Amerykańskiej" 

w Warszawie). 
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U RAN .IA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNO-NAUKOWE 

ORGAN 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil 

• 

KRAKOW 1948 

Z ZASIŁKU OEPARTAMENTU OŚWIATY l KULTURY 

DLA DOROSŁYCH MINISTERSTWA OśWIATY 



Fotografia Wielkiej Mgławicy Andromedy, jednej z najbliższych galak
tyk, której jądro oraz dwie mniejsze sąsiadujące z nią mgławice elip
tyczne, widoczne na zdj<;ciu, "rozłożono" ostatnio na poszczególne 

gwiazdy w obserwatorium na Mt. Wilson. 
(Do artykułu dra J. l'/Jergcntalcra pt.· .,Z czego są zbudowane mgławice 

pozagalaktyczne"). 



Z DZIE.TóW POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
MIŁOśNIKóW ASTRONOMII 

• 
W związku z wskrzeszeniem w r. 1948 po 9-letniej przerwie 

działal:qości P. T : M. A., aktualnym będzie dla czytelników 
"Uranii" przypomnienie jego historii, choćby w najkrótszym 
zarysie. 

Ruch popularyzacji astronomii w Polsce wywodzi się z War
szawy. Tutaj to pojawiły się pierwsze w języku polskim po
pularne wydawnictwa astronomiczne. Wspomnimy tu o tłuma
czeniu "Rozmów o wielości światów zamieszkałych" P. de 
F o n t e n e l l e' a z r. 1765 i o "Prognostyku o komecie z roku 
1769-70", wydanym drukiem przez księdza Jana B o h o
mo l c a. 

Prototypem P. T. M. A. było zawiązane w Warszawie po 
uzyskaniu niepodległości "Koło Miłośników Astronomii", o cha
rakterze samokształceniowym, które wydawało nawet własne 
litografowane czasopismo: "Uranię" (wyszły 4 zeszyty)*). Dnia 
26 listopada 1921 r. powołany został do życia w Warszawie 
pierwszy Zarząd "Towarzystwa Miłośników Astronomii", w któ
rego skład wchodzili: dr F. Kęp i ń ski (prezes), prof. G. 
T o ł w i ń s k i, inż. B. R a f a l s k i oraz M. B i a ł ę c k i, jako 
kierownik dostrzegalni. Dla ~aznaczenia wspólnoty duchowej 
ze swymi prekursorami zachowano dla drukowanego organu 
T. M. A. tytuł "Uranii", której pierwszy zeszyt pojawił się 
w marcu 1922 r. Jeszcze w t. 1921 uruchomiono w Warszawie 

*) Bezpośrednimi inicjatorami założenia Towarzystwa byli: Stanisław 
M r o z o w ski (uczeń, potem asystent zakładu fizyki teoretycznej U niw. 
Warsz., obecnie prof. fizyki teoret. w U. S. A.) oraz Stefan K a l i ń ski 
(asystent dra F. Kęp i ń ski e g o przy nieobsadzonej podówczas kate
drze astronomii U. W., później agronom). Oni to zwrócili się do dra F. 
Kępińskiego z propozycją założenia "Koła Miłośników Astronomii". Na 
apel dra F. J{ępińkiego zgłosił się Jan M er g e n t a l er (słuchacz astro
nomii U. W., obecnie adiunkt obserwatorium astron. we Wrocławiu)" 
Do tego trzyosobowego komitetu organizacyjnego dołączyli się wkrótce: 
Edward S t e n z (słuchacz fizyki U. W., obecnie dyrektor instytutu meteo
rologicznego w Afganistanie) i Maksymilian B i a ł ę c k i (urzędnik pocz
towy, zapalony obserwator nieba). 
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własną dostrzegalnię, która mieściła się w naddaszu 6-piętro
wego gmachu przy ul. Chmielnej 88-90. Wyposażenie stano
wiła luneta f. Bardoux o średnicy 108 mm. Frekwencja na 
pokazach nieba w dostrzegalni wynosiła, mimo małej u nas 
ilości nocy pogodnych, w ciągu pierwszych 3-ch lat 3 000 osób. 
Wobec dużego zainteresowania pokazami nieba były wydawane 
nawet karty wstępu na kilkanaście dni naprzód. W dostrze
galni tej, czynnej przez szereg lat, były dokonywane także 
obserwacje naukowe przez długoletniego jej kierownika, M. 
Białęckiego (rysunki powierzchni Jowisza, obserwacje ~akryć 
gwiazd przez Księżyc itp.). Oprócz pokazów nieba odbywały się 
w Warszawie, organizowane przez T. M. A., comiesięczne od
czyty dyskusyjne na tematy astronomiczne, które cieszyły się 
nieraz dużym powodzeniem. Później zorganizowano także je
sienne cykle popularnych odczytów publicznych. W r. 1924 
prezesem T. M. A. zostaje prof. M. Kam i e ń ski. Siedziba 
Towarzystwa zostaje z czasem przeniesiona do starego gmachu 
Obserwatorium Astronomicznego w Ogrodzie Botanicznym, 
gdzie w parę lat później otrzymuje Towarzystwo do swej dy
spozycji dobry paralaktyczny refraktor Cooke'a o średnicy 
134 mm, pochodzący z prywatnego obserwatorium dra J. J ę
dr z ej e w i c ż a (1835-87). (Narzędzie to zginęło dnia 2. VIII. 
1944 r. od pocisków tanków niemieckich, jakie wtargnęły na 
teren Obserwatorium A. U. W.). 

Od 1927 do 1939 r. tekę redaktora "Uranii" piastuje z ma
łymi przerwami (w latach 1931-32 dr L. Orki s z, w latach 
1933-35 dr E. S t e n z) dr E. Rybka. W r. 1936 redakcja 
czasopisma przechodzi do Lwowa. 

Na podstawie zmienionego statutu Towarzystwo przybiera 
oficjalnie od dnia 22. XII. 1928 r. nazwę: "Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Astronomii" i przystępuje natychmiast do zorga
nizowania oddziałów prowincjonalnych. Już dnia 17. XL 1928 
powstaje Oddział w Częstochowie (prezes ks. B. M e t l er, 
uczeń K. F l a m m ar i o n a). 20. II. 1929 zostaje powołany 
do życia Oddział Warszawski (prezes inż. Z. C h e ł m oń ski), 
którego Zarząd spełnia tymczasowo funkcje przyszłego Za
rządu Centralnego, jeszcze formalnie nie wybranego. Na zebra
niu zawiązującym Oddziału Warszawskiego zostaje zakomuni-

, kowana wiadomość o powstaniu Oddziału Lwowskiego (prezes 
dr E. Stenz). Dnia 21. III. 1929 Zjazd Delegatów oddziałów 
powołuje do życia w Warszawie Zarząd Centralny (prezes prof. 
M. Kamicński). Nieco później, bo 19. XI. 1933, powstaje 
Oddział Poznański (prezes prof. J. W i t k o w ski), który 
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wkrótce rozpocznie bardzo ożywioną działalność z inicjatywy 
wiceprezesa dra J. P a g a c z e w ski e g o. 

W r. 1939 w jesieni Towarzystwo, podobnie jak wszystkie 
kulturalne instytucje polskie, zostało przez okupanta rozwią
zane. Oddziały przestają funkcjonować. Majątek Towarzystwa 
ulega rozproszeniu. W maju 1946 po ?-letniej przerwie zostaje 
wznowione w Krakowie wydawnictwo "Urania" przez dra J. 
G a d o m ski e g o, dra J. Mergentalera i dra J. Pagaczew
skiego, które ma służyć jako baza dla wskrzeszenia Towarzy
stwa. Po zatwierdzeniu nowego statutu Towarzystwa zostaje 
wybrany dnia 26. II. 1948 tymczasowy Zarząd Główny "Polskie
go Towarzystwa Miłośników Astronomii" (prezes dr J. Gadom
ski) i przystępuje niezwłocznie do zorganizowania ~oddziałów. 
Dotychczas zostały powołane do życia oddziały: w Warszawie 
(prezes K. D e m b o w ski), Krakowie (prezes dr L. Orkisz), 
Nowym Sączu (prezes A. B ar b a ck i), we Wrocławiu tprezes 
dr J. M er g e n t a l er) i Myślenieach (prezes mgr T. K a l i
n o w ski). Bazą dla wznowienia "Uranii" i wskrzeszenia To
warzystwa było Obserwatorium Astron. Uniw. Warsz. orga
nizowane przejściowo w Krakowie. 

Działalność wydawnicza Towarzystwa przechodziła zmienne 
koleje. W latach 1922-48 wydano ogółem 19 roczników "Ura
nii". W latach 1924, 1940-45 i 1947 nie ukazał się żaden zeszyt 
czasopisma, gdy np. w r. 1929 wyszło ich drukiem aż 10. 
Średnio biorąc, "Urania" była w okresie sprawozdawczym 
kwartalnikiem. W latach: 1928, 1929, 1930 i 1931 wydawano 
drukiem Kalendarz P. T. P. A. o bogatej i ścisłej treści. 
W r. 1929 Oddział Warszawski zapoczątkował: "Prace naukowe 
Oddziału Warszawskiego P. T. P. A." (wyszły 2 zeszyty). 
W r. 1935 ruchliwy Oddział Poznański wydał "Ruchomą mapkę 
nieba". W latach 1936-39 tenże Oddział zorganizował tzw. 
szybkie komunikaty (wyszło ich z górą 20), w których infor
mował członków Oddziału i innych prenumeratorów o aktual
nych najnowszych odkryciach astronomicznych. W r. 1947 wy
dano w Krakowie I-szy tom "Biblioteki Uranii", zawierający 
pracę dra J. Pagaczewskiego pt.: "Niebo przez lornetkę" (7 
arkuszy druku) oraz wznowiono "Komunikaty" (dotąd 4) dla 
wszystkich członków Towarzystwa. 

Pracując nad rozwojem ruchu miłośniczego na polu astro
nomii w Polsce, zdajemy sobie sprawę z niedocenianego wciąż 
jeszcze faktu, że nauka ta zyska u nas dopiero wtenczas trwałe 
i szersze podstawy oraz pomyślne widoki na dalszą przyszłość, 
gdy popularyzacja tej wiedzy osiągnie odpowiedni zasięg 
i poziom. J. G. 
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W. IWANOWSKA 

WIEK WSZECHśWIATA 
(dokończenie) 

Nie otrzymawszy odpowiedzi od poszczególnych gwiazd, 
zwróćmy się do organizacyj nadrzędnych -'- do zespołów 
gwiezdnych. W kolejności hierarchicznej są to: gwiazdy po
dwójne i wielokrotne, gromady gwiezdne, galaktyki (mgławice 
pozagalaktyczne) i gromady galaktyk. Każdy taki zespół pod
lega działaniu dezorganizującemu czasu. Działania różnych sił 
zewnętrznych lub wewnętrznych powodują rozpraszanie się 
zespołów. Tempo tego procesu w zasadzie można określić, jeżeli 
znany jest układ sił rozpraszający:ch. , 

Siłami takimi w naszej Galaktyce są: l) działania grawita
cyjne poszczególnych gwiazd, mijających dany zespół. Gdy 
gwiazdę podwójną mija inna gwiazda, przyciąga ona każdą 
z partnerek na ogół nierównymi siłami: bliższą silniej, niż 
dalszą, co wywołuje pewne rozsunięcie gwiazd składowych. 
2) Działanie grawitacyjne całej Galaktyki, przejawiające się 
w jej obrocie, który odbywa się w ten sposób, że gwiazdy 
położone bliżej środka Galaktyki krążą z większą prędko
ścią kątową, niż gwiazdy dalsze: z dwóch gwiazd, bliskich 
siebie w tej chwili, ta, która jest bliższa środka Galaktyki, 
wyprzedza w biegu swą sąsiadkę i w ten sposób stale oddala 
się od niej. 3) Nawet wtedy, gdy nie ma sił zewnętrznych, 
skupienie gwiazd, związanych siłami wzajemnego przyciągania, 
ulega samorzutnie stopniowemu rozproszeniu. Wszystkie gwiaz
dy takiego skupienia są w ruchu, prędkości ich zmieniają się 
pod wpływem przyciągań mijanych sąsiadek; może się tak 
zdarzyć, że któraś z gwiazd znajdzie się u brzegu z prędkością 
dostatecznie dużą na przezwyciężenie przyciągania całej gro
mady. Taka gwiazda opuści gromadę na zawsze, "wyparuje" 
z niej . W równych odstępach czasu opuszcza gromadę ten sam 
procent gwiazd w niej obecnych; znając masę i rozmiary całej 
gromady, można wyznaczyć tempo tego procesu. 

Przejdźmy do zastosowań konkretnych. 
G w i a z d y p o d w ó j n e i wielokrotne są w naszym oto

czeniu zjawiskiem bardzo pospolitym, stanowią one przypu
szczalnie około 40% wszystkich gwiazd. Znając wzajemną 
odległość (a) składowych danej gwiazdy podwójnej, oraz gę
stość gwiazd otaczających, można obliczyć czas potrzebny na 
przeprowadzenie całkowitego "rozwodu" danej pary. Czas ten 
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jest tym dłuższy, im ciaśniejszą jest w tej chwili gwiazda 
podwójna: według obliczeń astrofizyka hinduskiego C h a n
dr a s e k h ar a, przy wartości a równej obecnie lO 000 jedno
stek astronomicznych*) wynosi on około 2Xl09 lat, przy a 
równym l 000 jedn. astr. - 7Xl010 lat. 

Gdyby nasz układ gwiazdawy' istniał 1012-1013 lat (długa 
skala czasu), proces oddalania się składowych gwiazd podwój
nych byłby posunięty już daleko, mielibyśmy bardzo mało par 
ciasnych, więcej zaś luźnych, tym więcej, im większe jest a. 
Rzeczywistość przeczy temu założeniu; statystyka gwiazd po
dwójnych według wartości a wykazuje wręcz odwrotną za
leżność: im większe bierzemy a, tym mniej znajdujemy odpo
wiednich gwiazd podwójnych. Świadczy to dość przekonywu
jąco na korzyść krótkiej skali czasu. 

Gr o m a d y . g w i e z d n e. Znamy obecnie w naszej Ga
laktyce przeszło 300 tzw. gromad otwartych i przeszło 100 
gromad kulistych. Są to dwa zasadniczo różne typy skupień 
gwiazd. Pierwszy charakteryzuje się tym, że zawiera stosun
kowo niedużą, przeciętnie kilkadziesiąt sztuk liczącą, ilość 
gwiazd, rozrzuconych dość luźno - w odległościach wzajem
nych rzędu l roku świetlnego; drugi stanowi bardzo gęste sku
pienia bardzo licznych - po kilka lub kilkanaście tysięcy -
gwiazd o wzajemnych odległościach tego rzędu, co odległości 
Słońca i planet. Szereg innych istotnych różnic wskazuje na 
to, że te dwa typy reprezentują dwie różne próbki społeczeństw 
gwiezdnych; gromady otwarte należą do naszego najbliższego 
otoczenia na peryferiach Galaktyki, gromady kuliste są praw
dopodobnie przybyszami, zabłąkanymi z centralnych jej regio
nów. 

Jeśli idzie o proces rozpraszania się gromad, to w najrzad
szych z pośród gromad otwartych, jak np. w Hiadach, odbywa 
się on pod wyłącznym prawie wpływem czynników zewnętrz
nych: gwiazd mijających i rotacji Galaktyki; przeciętny czas 
istnienia tego rodzaju gromad wynosi 2 do 3Xl09 lat. Znane 
są gromady będące w pełni rozwoju tego procesu, jak wymie
nione Hiady, bądź też takie, które ten proces kończą, jak 
gromada W. Niedźwiedzicy, rozproszona do tego stopnia, że 
przynależność poszczególnych gwiazd do niej rozpoznajemy 
jedynie po wspólnym ruchu. 

W e wszystkich gromadach kulistych, oraz w gęstszych gro-

*) Jednostką astronomiczną nazywamy średnią odległość Ziemi od 
Słońca, wynoszącą 149.5 X 101q km. 
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madach otwartych, jak znane ogólnie Plejady, dominującą 
rolę odgrywają wewnętrzne siły grawitacyjne; oblicza się dla 
nich tzw. średni wiek- okres czasu, po którym 2/3 wszystkich 
gwiazd "wyparuje" z gromady; dla gromad kulistych wynosi 
on l 012 lat, dla gęstszych gromad otwartych około 3 X l 09 lat. 
Jak widzimy, liczba ta jest wspólną miarą wieku wszystkich 
gromad otwartych, a że znamy takie gromady w różnych sta
diach rozproszenia i są one ściśle związane z Galaktyką, możli
we, że tego rzędu jest właśnie wiek tej ostatniej. 

G a l ak tyk i i i c h gr o m a d y. Większe z kolei syste
my gwiezdne stanowią galaktyki, a wśród nich nasza Droga 
Mleczna. Struktura tych światów- wysp z pewnością podlega 
również ewolucji w czasie, jednakże z tą kwestią jesteśmy 
w badaniach równie mało zaawansowani, jak z zagadnieniem 
ewolucji gwiazd. Wiemy, że są dwa typy tych światów: ga
laktyki eliptyczne i spiralne, jeśli pominąć mniej liczną grupę 
nieregularnych; różnią się one między sobą nie tylko strukturą, 
ale także składem gwiazd je tworzących. Przypuszcza się, że 
są to kolejne stadia rozwojowe galaktyk. Nie potrafimy jednak 
ocenić tempa tego rozwoju, nie rozporządzając dotychczas za-

, dawalającą teorią dynamiczną tych obiektów. 
Warto wspomnieć o pewnym odcinku tego zagadnienia, na 

którym dawniej chętnie się opierali zwolennicy długiej skali 
czasu - o zjawisku ekwipartycji energii. 

Wyobraźmy sobie, że wprowadzamy do pewnej objętości 
mieszaninę gazów. Cząsteczki tych gazów są w ustawicznym 
ruchu: pędzą w różnych kierunkach z różnymi prędkościami, 
zderzają się ze sobą i ze ściankami naczynia, zmieniając przy 
tym kierunek i wartość prędkości. Każda z nich posiada w da
nym' momencie pewną energię ruchu - energię kinetyczną, 
którą mierzymy połową iloczynu masy cząstki przez kwadrat 
jej prędkości. Przy spotkaniach cząstki zmieniają swą prędkość, 
a więc zmieniają również energię kinetyczną, a raczej wy
mieniają ją między sobą. Te wymiany działają w kierunku 
wyrównania, równego podziału (ekwipartycji) energii pomię
dzy poszczególne cząsteczki. Analogicznego zjawiska oczekiwać 

. można byłoby w systemach gwiazd. Istotnie, gwiazdy otacza
jące nas, których masy i prędkości znamy, wykazują w przy
bliżeniu stan ekwipartycji energii: olbrzymy, gwiazdy o du
żych masach poruszają się wolno, karły zaś, gwiazdy lekkie, 
mają znacznie większe prędkości. Jeżeli przyjmiemy że, po 
dobnie jak w doświadczeniu z gazem, to wyrównanie nastą
piło skutkiem spotkań gwiazd, to przy bardzo małej gęstości 
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otaczającego nas "gazu" otrzymujemy dużą liczbę, 5 X 1012 lat 
jako czas potrzebny na ustalenie się ekwipartycji energii. 

Zdawałoby się, że w tym zjawisku mamy argument na 
korzyść długiego wieku Wszechświata; jednakże można prze
ciwko temu argumentowi podnieść poważne zarzuty. Po pierw
sze, ekwipartycja energii nie jest ściśle spełniona, są rodzaje 
gwiazd, które się z niej wyłamują; tak np. gwiazdy typu B mają 
dwukrotnie mniejszą, olbrzymy zaś typów K i M kilkakrotnie 
większą od przeciętnej energię kinetyczną. Po wtóre, nie mu
siała ona ustalić się drogą spotkań gwiazd w układzie o tak 
skomplikowanej i niejasnej jeszcze dla nas dynamice, jak 
mgławica spiralna. 

Procesu rozpraszania się gromad galaktyk (lokalne skupie
nia mgławic pozagalaktycznych) również nie możemy dziś 
jeszcze ująć czasowo, ponieważ brak nam do tego szeregu 
danych. 

Zwróćmy się wreszcie do samego Wszechświata i spytajmy 
go o metrykę. Staje przed nami uniwersalny proces czasowy
o ile nie jest złudzeniem - rozszerzanie się Wszechświata. 
Wiemy, że w widmach mgławic pozagalaktycznych prążki 
widmowe są przesunięte w stronę fal dłuższych i to tym więcej, 
im dalszą od nas jest mgławica. Podobny efekt znamy z do
świadczeń fizycznych, jako skutek oddalania się źródła fal od 
obserwatora (ef-ekt D o p p l er a). Ta analogia skłania nas do 
przypuszczenia, że światy-wyspy uciekają od nas i to tym 
szybciej, im są dalsze. Wykrycie tego zjawiska zbiegło się z wy
suniętą ·niezależnie przez teoretyków koncepcją rozszerzającego 
się Wszechświata, jakgdyby na potwierdzenie tejże. 

Cofając się myślq wstecz, doszlibyśmy do momentu rozpo
częcia tej ekspansji, gdy objętość Wszechświata musiała być 
zerem. Zakładając, że tempo ekspansji nie uległo zmianie z cza
sem, możemy łatwo obliczyć datę tego momentu: mgławice 
odległe o 250 milionów lat światła oddalają się z prędkością 
równą 1/ 7 prędkości światła; tę odległość światło przemierza 
w ciągu 250 milionów lat, mgławica zaś na przebycie tej drogi 
potrzebowałaby czasu 7 razy dłuższego, czyli 7X 250 X l08

, w przy
bliżeniu 2 X 109 lat, zaledwie tyle, ile wynosi wiek Ziemi. Ten 
wynik głównie skłonił astrofizyków około r. 1930 do foryto
wania krótkiej skali czasu. Nie możemy mu wszakże ślepo za
wierzyć, ponieważ z jednej strony sama koncepcjfl rozszel'?!a
jącego się Wszechświata nie jest jedynym możliwym wytłu
maczeniem przesunięć prążków w widmach mgławic, z drugiej 
strony, jeśli Wszechświat się rozszerza, nie jesteśmy pewni, czy 
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szybkość ekspansji była stałą. Jest wszakże nadzieja, że po
większenie zasięgu naszych teleskopów pozwoli obie te wątpli
wości rozstrzygnąć, w szczególności oczekuje się tego od budo
wanego obecnie w Ameryce reflektora o średnicy 5 metrów. 

Reasumując powyższe wywody, musimy stwierdzić, że za
gadnienie kosmicznej skali czasu jest jeszcze w stadium płyn
nym. Za krótką skalą przemawiają, poza Ziemią, gwiazdy po
dwójne i gromady gwiazd. Reszta zjawisk ukazuje nam za
ledwie drogi, na których powinno się znaleźć rozwiązanie 
w przyszłości. Mamy przed sobą cały szereg problemów, do
tyczących budowy i ewolucji poszczególnych form materii ko
smicznej, oraz całego Wszechświata. Skala czasu występuje 
jako wspólna niewiadoma w tych zagadnieniach, jest jakgdyby 
nicią, która je wiąże. 
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Z CZEGO SĄ ZBUDOWANE MGŁAWICE 
·POZAGALAKTYCZNE 

W miarę, jak nadchodzą z zagranicy publikacje obserwa
toriów, które nie przerywały swojej pracy w czasie wojny, do
wiadujemy się o coraz nowych zdobyczach nauki, przekracza
jących · nieraz najśmielsze nadzieje, a nieraz rewolucjonizują
cych dotychczasowe poglądy. Główne sensacje dotyczą zresztą 
odkryć na terenie fizyki - o czym głośno - ale i astrono
mowie nie próżnowali. Oczywiście przede wszystkim amery
kańscy. O jednym z takich odkryć warto parę słów powiedzieć. 

Znane są, poza Drogą Mleczną, tzw. mgławice pozagaiak
tyczne. Są to albo utwory o regularnych eliptycznych lub sfe
rycznych kształtach, albo wspaniale rozwinięte spirale, albo 
wreszcie nieregularne obiekty, jak np. Obłoki Magellana. Pra
wie każda z tych mgławic jest nieomal całym odrębnym 
wszechświatem, zawierającym setki milionów słońc, liczne 
mgławice gazowe, gromady gwiazd, chmury pyłu kosmicznego 
itp. Prawie każda - bo wyjątkiem zdawały się być do nie
dawna mgławice eliptyczne, a więc te, które mają najbardziej 
regularną formę. Nie wiedziano bowiem z czego są one zbu
dowane, gdyż nawet na najlepszych zdjęciach, dokonywanych 
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z pomocą największych lunet, nie udawało się stwierdzić ja-
"kichś szczegółów ich budowy. Je a n s sądził, że są to olbrzy
mie kule gazowe. B r u g g e n c a t e wysuwał przypuszczenie, 
że nie z gazu, ale z drobnych brył meteorycznych są one zbu
dowane. W ostatnich latach jednak coraz silniej gruntować 
się zaczęło prcypuszczenie, wysuwane m. in. przez S. S m i t h'a, 
że składają się one z pojedynczych gwiazd. Mówiono, że równo
waga tych mgławic jest nietrwała, a forma tylko chwilowa. 
Wystarczy, by mgławica taka przesunęła się niezbyt daleko 
od jakiejś innej, by pod zakłócającym wpływem siły ciążenia, 
a także na skutek szybkiego ruchu obrotowego (jeden obrót 
dokoła osi w ciągu kilkudziesięciu milionów lat) rozpadła się, 
zamieniając się w zwykłą mgławicę spiralną. W ten sposób 
starano się ułożyć w ewolucyjny szereg wszystkie obserwo
wane formy mgławic pozagalaktycznych. Rzeczywistość oka
zała się jednak bardziej skomplikowaną i, raz jeszcze, podobnie 
jak w innych dziedzinach nauki, zbyt pochopne tworzenie ewo
lucyjnych szeregów okazało się poprostu stosowaniem schematu 
myślowego, który nie zawsze wyjaśnia, a czqsto gmatwa za!. 
obserwowane zjawiska. 

Zaczęło się od niemal przypadku. Podobnie jak mgławice 
planetarne*) wygląda jądro Wielkiej Mgławicy Andromedy. 
Także na wszystkich zdjęciach wychodzi ono jako jednostajnie 
świecąca powierzchnia. Ale w tym wypadku prawie powszech
nie przyjęty był pogląd, że jądro to musi składać się z poje
dynczych gwiazd. Z chwilą więc, gdy uda się zb,udować większe 
lunety, zdjęcia jego powinny to wykazać i jądro winno rozsy
pać się na poszczególne jasne punkty. Sądzono, że zdjęcia takie 
będą jednym z pierwszych zadań wielkiego, 5-metrowej śred
nicy reflektoru, który ma za parę miesięcy być uruchomiony 
na górze Palomar. Tymczasem nie trzeba było czekać tak długo. 

W roku 1942, astronom amerykański, emigrant z hitlerow
skich Niemiec, dr B a a d e, sfotografował tę właśnie mgławicę 
z pomocą 250 cm reflektoru na Mt. Wilson, posługując się spe
cjalnie czułymi kliszami, a dosłownie kwestią przypadku było 
jednocześnie to, że niebo było tej nocy wyjątkowo przejrzyste 
i tła jego nie rozjaśniało zbyt silnie, zawsze obecne, mniej lub 
więcej jasne promieniowanie zorzy polarnej. (Świecenie nieba 
nocnego powoduje, we wszystkich szerokościach geograficz
nych, zadymienie tła kliszy przy dłuższych ekspozycjach). Na 

*) Są to mgławiec gazowe, przynależne przestrzennie do Drogi Mlecz
nej, podobne z wyglądu do tarcz ' planet. Pośrodku mgławicy widnieje 
z reguły jasna gwiazda o wysokiej temperaturze powierzchniowej. 
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kliszy tej zewnętrzne cz~ści jądra Wielkiej Mgławicy · Andro
medy rozsypały się na pojedyncze gwiazdy. 

Wynik ten uzyskano dzięki zupełnie minimalnemu zwiększe
niu, zasięgu fotografii, bo normalnie na kliszach, uzyskiwanych 
z pomocą 2.5 metrowego zwierciadła otrzymuje się, przy maksy
malnych długościach naświetlenia, obrazy gwiazd do 21 wiel
kości, (a więc 250 milionów razy słabszych od Wegi). Tej nocy 
udało się sięgnąć 0.2-0.3 wielkości dalej, a więc sfotografo
wano gwiazdy jeszcze około 1.3 razy słabsze. To już wystar
czyło jednak by stwierdzić, że zewnętrzne części jądra mgła
wicy nie są gazowe. Wobec takiego wyniku Baade postanowił 
pokusić się o rozłożenie na gwiazdy także i dwu eliptycznych 
mgławic, bliskich sąsiadów Wielkiej Mgławicy w Androme
dzie. By jednak uniknąć zadymienia kliszy przez świecenie 
tła nocnego nieba, postanowił posługiwać się kliszami czułymi 
na promieniowanie czerwone, przy użyciu jednoczesnym czer
wonego filtru. Wychodził on z tego założenia, że wystarczy, 
jeżeli uda mu się sfotografować gwiazdy tylko nieco słabsze 
od tych, jakie można było fotografować dotychczas. Klisza czer
wona jest jednak mniej czuła od fotograficznej tak, że nie 
mógł on sięgnąć dalej niż do 20-tej fotoczerwonej . wielkości. 
Ale, sądząc z widma mgławic eliptycznych, można było przy
puszczać, że gwiazdy składające je, przynajmniej jaśniejsze, 
są czerwone, że zatem wyjdą one słabiej na kliszy zwykłej, 
niż na czerwonej tak, że gwiazda o jasności fotoczerwonej 
20.0 mg, będzie miała jasność 21.5 mg, a to już powinno wystar
czyć, sądząc z wyników jakie uzyskano dla jądra Wielkiej 
Mgławicy Andromedy. Przypuszczenie było słuszne i słabsza 
z eliptycznych mgławic Andromedy rozsypała się na zdjęciu 
całkowicie na pojedyncze gwiazdy, a jaśniejsza prawie całko
wicie. 

Wynik co najmniej ciekawy, bo rzuca światło na budowę 
mgławic eliptycznych. Ale to nie wszystko. Jest to ostatecznie 
wynik interesujący tylko nielicznych specjalistów. Fotografie 
dokonywane przez Baadego pozwoliły jednak nie tylko stwier
dzić, że mgławice eliptyczne są zbudowane z gwiazd, ale także 
z jakich gwiazd. I to ostatnie odkrycie jest bodaj ważniejsze 
od pierwszego, bo rzuca światło na cały szereg faktów dotych
czas nie powiązanych z sobą. Okazało się bowiem, że jądro 
Wielkiej Mgławicy Andromedy i mgławice eliptyczne skła
dają się z takich samych gwiazd jak gromady kuliste i, że do 
tego samego gatunku należą liczne gwiazdy o znacznych pręd-
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kościach w stosunku do Słońca w naszej Drodze Mlecznej, oraz 
te, które otaczają jakby mgiełką gwiazdową poszczególne ga
laktyki. 

Trudno w tym krótkim sprawozdaniu podawać więcej 
szczegółów. Wystarczy jeżeli powiem, że cechami gatunkowymi 
gwiazd w ogóle są: średnica, ;masa, temperatura. Otóż na pod
stawie wyników Baadego, oraz dawniejszych badań S h a p -
l e'y a nad gromadami gwiazd i O o r t a nad ruchami gwiazd 
w Drodze Mlecznej, można dziś powiedzieć, że istnieją dwie 
jakby "rasy" gwiazd, dwa typy. Jeden typ -:- nazwijmy go 
typemI-są to gwiazdy, z którymi mamy najwięcej do czy
nienia w Drodze Mlecznej w sąsiedztwie Słońca. Jeżeli na wy
kresie na osi pionowej oznaczymy jasności absolutne a na osi 
poziomej typy widmowe *), które z grubsza można uważać za 
odpowiedniki temperatur (a więc i barw), wtedy gwiazdy typu I 
ułożą się w 2 wyraźne ciągi, jak widać na rysunku (obszary 
jednost11jnie zacieniowane). Jeden ciąg, to będą gwiazdy "ol
brzymy, mniej więcej jednakowej jasności absolutnej, typu 
widmowego o,d M do F5, i drugi, w którym jasność absolutna 
ściśle zależy od typu widmowego, jest mianowicie tym mniej
sza, im wcześniejszy typ widmowy, ~ niższa temperatura. 
(Wcześniejszy typ widmowy jesl na wykresie- na lewo, póź
niejszy - na prawo). Między tymi dwoma ciągami nie ma 
połączenia. B gwiazd o typie widmowym AS do F5 i jasności 
absolutnej okółD + t.m. Gwiazdy typu II - zaznaczone na 
wykresie obszarem zakresJwwanym, układają się zupełnie ina
czej. Brak tu olbrzymów bardzo chłodnych typu M, zato 
istnieją li,czne olbrzymy tęgo typu widmowego, który w po
przedniej grupie nie ,był wcale obsadzony przez gwiazdy. Ude
rzającą cechą jest to, że gwiazdy około O-ej jasności absolutnej 
mogą być różnego typu widmowego, a skądinąd wiadomo, że 
są to przeważnie gwiazdy zmienne pulsujące, o okresie zmien
.ności krótszym od jednej doby. W typie II zapewne jest więcej 
karłów, niż w typie l, a więc gwiazd o dodatnich jasnościach 
absolutnycł;l, ale są one jeszcze słabo zbadane. Być może, że 
tzw. białe karły, a więc gwiazdy, nie uwidocznione na wykre- • 
sie, a których miejsce byłoby w lewej dolnej części wykresu, 
należą też do typu II. 

Poza różnicami, jakie występują na wykresie będącym ilu
stracją zależności typu widmowego i jasno~ci absolutnej, · 

*) Typy widmowe gwiazd oznaczane M literami: B, A, F., G, K, M, 
co odpowiada w przybliżeniu bal"Wom: białej, żółtawej i czerwonej. 
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gwiazdy typu I i II różnią się przede wszystkim tym, że gwiazdy 
typu II mogą tworzyć w przestrzeni czyste zespoły, bez do
mieszki typu I, jak to ma miejsce właśnie w pozagalaktycznych 
:ą1gławicach eliptycznych i w kulistych gromadach gwiazd. 
Gwiazdy typu I nie występują na ogół oddzielnie, ale są zwy
kle zmieszane z przedstawicielkami typu II, z jednym prawdo
podobnie wyjątkiem otwartych gromad gwiazd. W mgławicach 

spiralnych występuje w jądrze typ II w czystym zespole, nato
miast w ramionach spirali domieszane są liczne gwiazdy typu I, 
szczególnie obfite w zgrubieniach ramion spirali. Nie wydaje 
się przy tym prawdopodobne, by gwiazda typu II mogła stać 
się przedstawicielką typu I lub odwrotnie, pomimo nawet, że 
w pewnym okresie życia może mieć taką samą jasność abso
lutną i typ widmowy. Tam, gdzie wykresy krzyżują się, zda
wałoby się, że nie ma możności odróżnienia od siebie gwiazd 
należących do 2 różnych typów, a jednak nawet i tam istnieją 
kryteria, pozwalające na odróżnienie obu typów, przede wszyst
kim prędkości ich ruchu, i położenie w przestrzeni. W każdym 
razie - skoro dwie te grupy gwiazd są odrębnymi jakby ra
sami, a jednej z tych ras brak w mgławicach eliptycznych, 
trudno przypuszczać, by mgławice spiralne mogły powstać 
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z eliptycznych, a tym bardziej otwarte gromady z kulistych, 
jak to niektórzy astronomowie przypuszczali. 

Jedną z ciekawszych różnic pomiędzy tymi dwoma typami 
gwiazd jest to, że gwiazdy typu II znacznie wolniej wirują 
dokoła środka Drogi Mlecznej niż gwiazdy typu I (stąd ich 
znaczne prędkości w stosunku do Słońca), choć są ze sobą 
w przestrzeni gruntownie pomieszane. Niemniej ciekawym jest 
to, że gwiazd typu II jest wszędzie pełno, bo pojedyncze okazy 
trafiają się w obszarach przygalaktycznych, gdy typ I wystę
puje głównie w płaszczyźnie równika mgławic spiralnych, 
w mgławicach nieregularnych, a brak go zupełnie w przestrze
niach przygalaktycznych. 

Takie są ogólne zarysy odkrycia, o szczegółach trudno na
razie pisać, bo wiele kwestii jest jeszcze niewyjaśnionych. 
W każdym razie drobne napozór odkrycie Baadego pozwoliło 
powiązać ze sobą cały szereg znanych już dość dawno faktów 
i otworzyło nowe perspektywy na świat gwiazd. Obraz świata 
komplikuje się coraz bardziej. Atomy rozpadły się na niezmier
nie złożone układy elektronów, protonów, neutronów. Gwiazdy, 
o których sądzono, że dadzą się wszystkie zmieścić w jeden 
szereg ewolucyjny, rozpadły się nagle na dwie różne rasy, ale 
pomimo, że świat wydaje się coraz trudniejszy do zrozumienia 
i bardziej skomplikowany, wyczuwa się także i dzisiaj, że rzą
dzą tym wszystkim proste prawa, choć nie proste schematy 
myślowe, które tak pochopnie nieraz ludzie tworzą . 

. JAK ZBUDOWAć SAMEMU LUNETĘ 
Każda luneta składa się z dwóch podstawowych częsc1: 

<>biektywu i okularu. Obiektyw jest zwrócony w kierunku 
oka obserwatora. światło biegnące od przedmiotu załamuje się 
w obiektywie i tworzy w jego ognisku obraz odwrócony, który 
z kolei zostaje powiększony przez okular. Są dwa zasadnicze 
typy lunet astronomicznych: refraktory i reflektory. W pierw
szych obiektyw składa się z soczewek, w drugich rolę tę spełnia 
zwierciadło wklęsłe. 

My zbudujemy lunetę soczewkową czyli refraktor*). Musimy 
więc najpierw zaopatrzyć się w obiektyw oraz okular. Z obiek
tywem jest największa trudność. Powinien być wolny od wad, 

*) Zob.: J. T. Huppert "Budowa najtańszych przyrządów miłośni
czych" ("Urania" nr 50, r. 1936, VI). 
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jakie posiadają zwykłe soczewki skupiające . A więc od aberacji 
chromatycznej, to znaczy od rozszczepiania światła na barwy, 
oraz aberacji sferycznej, czyli skupiania promieni w różnych 
pod względem odległości ogniskach. Obiektyw taki składa się 
z reguły z dwóch soczewek: zazwyczaj dwuwypukłej ze szkła 
koronnego i wklęsło-płaskiej ze szkła flintowego. W mniejszych 
obiektywach obie te soczewki są ze sobą sklejone. Niestety 
dostać ' je można tylko w większych fabrykach optycznych, do 

, których dostęp mamy obecnie bardzo utrudniony. Czasami 
jednak można je nabyć u optyków . lub w sklepach fotogra
ficznych, posiadających dużo starego sprzętu i wybrakowanych 
części. Zwykle w rozmiarach od 40 do 70 mm średnicy. Poza 
tym możemy znaleźć taką soczewkę wśród starych obiektywów 
fotograficznych następujących typów: 

l) Obiektyw krajobrazowy możliwie dużej średnicy. Składa 
się on z jednej achromatycznej soczewki, która dla nas się 
nadaje. 

2) Petzval portretowy. Posiada zewnętrzną soczewkę achro
matyczną, którą można wykręcić i użyć jako obiektywu do 
lunety. 

3) Aplanat. Złożony jest z dwóch achromatycznych socze
wek. Każda z nich może nam się przydać. 

Luneta, którą mamy zamiar zbudować, nie powinna mieć 
mniejszej ogniskowej, niż 40 cm i .większej, niż 120 cm. 

Jeżeli zaś w końcu ktoś nie może znaleźć obiektywu achro
matycznego, u każdego optyka dostanie zwykłe szkło od oku
larów okrągłych dla dalekowidzów (0 .5-1 dioptr.). Soczewka 
taka ma przeszło 40 mm średnicy, ogniskową około 100 cm 
i co ważne, jest tania. 

Ponieważ można ją łatwo nabyć, opiszę konstrukcję lunety 
o takim właśnie obiektywie. Gdy jednak ktoś znajdzie achro
matyczną soczewkę, niech buduje lunetę w podany przeze mnie 
sposób, zmieniając naturalnie odpowiednio wymiary. Wielkość 
lunety bowiem zależy tylko od rozmiarów obiektywu, to zna
czy jego średnicy i długości ogniskowej. Jako okularu do naszej 
lunety użyjemy okularu mikroskopowego. Można go kupić 
w sklepie z instrumentami optycznymi. Najlepiej zaopatrzyć 
się w kilka okularów o różnych ogniskowych; będziemy wtedy 
mogli zmieniać powiększenie naszej lunety. 

Powiększenie lunety obliczamy według wzoru: 

ogni~~()wa obie}{tywu 
Powiększenie = 

ogniskowa okularu 
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Zaczynając pracę, musimy pamiętać, że od staranności, 
cierpliwości i dokładności zależy wynik nasz go przedsięwzię
cia. Naturalnie luneta nasza daleką będzie od "prawdziwych". 
Nie możemy wykonać młotkiem i piłą tego, co cały sztab nau
kowców, inżynierów i mechaników dokonuje przy pomocy 
maszyn i wieloletniego doświadczenia. Starajmy się jednak 
wykorzystać .całkowicie możliwości, jakie leżą w pospolitym 
materiale i prostych narzędziach, a to już będzie bardzo dużo. 

Przyjmijmy więc, że obiektyw naszej lunety będzie miał 
średnicę = 40 mm i ogniskową = 100 cm. Instrument składać 
się będzie z dwóch długich skrzynek, wsuniętych jedna w drugą 
(tablica). Skrzynka "A" to wyciąg okularowy, skrzynka "B"
tubus lunety. Skrzynki te budujemy z listew drewnianych, 
dobrze wyschniętych i dokładnie oheblowanych, grubości 
10 mm. Wycinamy osiem deseczek: dwie o wymiarach 
7 cm X 85 cm, dwie 5 cm X 85 cm, dwie 5 cm X 40 cm i dwie 
3 cm X 40 cm. Deski należy obcinać dokładnie pod kątem pro
stym. Dobra kątownica to przyrząd, którym stale musimy się 
posługiwać. W jednej desce o wymiarach 5 cm X 85 cm wy
cinamy szparę szerokości 8 mm i długości 15 cm. W drugiej -
3 cm X 40 cm wiercimy otwór 6 mm średnicy. Następnie po 
wewnętrznej 'stronie malujemy je na czarno wodną farbą lub 
tuszem i skręcamy śrubami. 

Przechodzimy teraz do umocnienia obiektywu. Wycinamy 
deseczkę kwadratową o boku 7 cm i grubości l cm, w której 
wycinamy otwór o średnicy 2 mm mniejszej, niż obiektyw, 
a więc w tym wypadku 38 mm. Po czym z tektury grubości 
około 2 mm wyc'inamy płytki 7 cm X 7 cm, lecz o otworze 
4 cm średnicy. Następnie zaś wycinamy z dykty grubości 4 mm 
płytkę o takim samym boku, lecz o otworze 38 mm. Teraz tak 
uzyskane części składamy w następującej kolejności: l) płytka 
drewniana, 2) obiektyw wypukłą stroną na zewnątrz, 3) tek
tura, 4) dykta. Przybijamy wszystko małymi gwoździkami, 
uważając, żeby obiektyw nie był zanadto ściśnięty, lecz rów
nież, żeby się nie ruszał w obsadzie (zob. tabl.). Całość po poma
lowaniu od wewnątrz na czarno, przykręcamy śrubami do tu
busa ze strony, gdzie nie ma szpary. Do końca tubusa przy
bijamy cz.tery kawałki dykty tak, żeby wystawały 5 cm poza 
obiektyw. Będzie to osłona przed bocznym światłem. 

Następnie budujemy obsadę dla okularu. Do skrzynki "A", 
po przeciwnej stronie otworu, przykręcamy deseczkę kwadra
tową o boku 5 cm i grubości l cm, w której poprzednio wier
cimy otwór 23 mm średnicy. Po czym wycinamy deseczkę 

:! 
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o boku 5 cm, lecz grubości najmniej 2 cm (najlepiej z drzewa 
twardego, jak buk lub dąb), w której dokładnie prostopadle 
wiercimy otwór o średnicy 23 mm. Deskę tę, która jest łoży
skiem dla okularu, przykręcamy trzema śrubami w sposób 
umożliwiający dokładne scentrowanie instrumentu. W trze.ch 
korkach od butelek robimy otwory; korki te ustawiamy syme
trycznie w trzech punktach między deskami, następnie wkła
damy poprzez korki trzy długie, cienkie, o pólokrągłej główce 
śruby i przykręcamy je. Śruby powinny mieć 4 cm długości. 
Konstrukcja i zasada działania tej regulacji widoczna jest na 
tablicy. W otwór ostatniej deski wsuwamy okular, a powstałą 
między deskami szparę oklejamy czarnym, nieprześwietlającym 
płótnem. Cały czas przy konstrukcji lunety trzeba pamiętać, 
aby wszystkie jej części (oprócz optyki), które są skierowane 
do wewnątrz instrumentu, były pomalowane na czarno-matowo, 
a to dla uniknięcia szkodliwych przy obserwacjach refleksów. 

Teraz składamy lunetę i, przewlekłszy 6 mm śrubę przez 
otwór w wyciągu i szparę tubusa, nakładamy krążek z dykty 
o średnicy 4 cm, podkładkę, po czym skręcamy nakrętką mo
tylkową. Śruba ta pozwala nam, po znalezieniu ostrego obrazu 
·w lunecie, unieruchomić wyciąg okularowy. 

Obecnie przystąpimy do wypróbowania naszej lunety. Opie
ramy instrument o parapet okna i celujemy na odległy (naj
mniej 200 m) przedmiot. Może to być słup, latarnia, maszt 
antenowy itp. Nastawiamy lunetę, przesuwając wyciąg okula
rowy, aż otrzymamy wyraźny obraz w polu widzenia. Kontury 
przedmiotów będą mieć obwódkę barwną, gdyż nasz obiektyw 
nie jest achromatyczny, lecz obraz powinien być wyraźny i bez 
zniekształceń. Po znalezieniu ostrego obrazu, unieruchamiamy 
wyciąg okularowy śrubą i szukamy dla lunety punktu cięż
kości, aby wiedzieć, w którym miejscu umocować jej oś po
ziomą. Miejsce to oznaczamy symetrycznie po jednej i drugiej 
stronie tubusa. W punktach tych wiercimy otwory o średnicy 
8 mm i przewlekamy przez nie 8 mm śruby długości 5 cm. 
Następnie wycinamy z drzewa dwa krążki o grubości 4 cm 
i l cm, wiercimy w nich otwory 8 mm, nakładamy na śruby 
i przybijamy je do tubusa. Tubus lunety i wyciąg malujemy 
z zewnątrz kilka razy białym lakierem, zaś obsadę obiektywu 
i okularu czarnym. Pozostawiamy je do przeschnięcia. Teraz 
przystępujemy do budowy statywu. Statyw składać się będzie 
z dwóch części: wideł i trójnogu. Widły robimy z dwóch desek 
15 mm grubości, szerokich u podstawy 125 mm i wysokich 
20 cm; mają one kształt umożliwiający obserwacje w zenicie 
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(tabl.). Widły te w górnej swej części posiadajll otwory 8 mm 
średnicy, w dolnej zaś q umocowane do kn1żka drewnianego 
o 'średnicy 20 cm, w środku którego jest otwór o średnicy 8 mm. 

Trójnóg powinien mieć ok. 150 cm wysokości. W górnej 
części nogi jego umocowane Sfł w krllŻltu o średnicy 20 cm 
i grubości 2 cm, również z otworem o średniGy 8 mm. Teraz 
składamy widły i trójnóg w j~ ćałość i skręcamy śrubll 
o średnicy 8 mm, długości 6 cm, o nakrętce motylkowej. Sta
tyw malujemy następnie na biało, śruby na czarno. Po wy
schnięciu łączymy lunetę ze statywem, przewlekając śruby 
wystająće z tubusa przez otwory w Widłach. Nakładamy poel
kładki i skręcamy nakrętkami motylkowymi. Wszystkich tych 
miejsc lunety, w których wyStępuje tarcie części o siebie, nie 
malujemy lakierem. lecz smarujemy mydłem lub towotem. 

Aby zmniejszyć w=dę chromatyczną naszego obie~tywu, 
należy sporządzić przesło (blendy). W tym celu wycinamy 
khlżek z dykt:y- 4 mm ości~ 20 cm średnicy. W promieniu 
50 mm wycinamy w nim cztery otwory o średni-cach: 50 mm, 
30 mm. 25 mm, 20 mm. Z kawałka blachy żeJ.aznej grubOści 
2 mm wycinamy następnie pasek szerokości 2- cm i dhtgości 
6 cm, poczem zginap1y go pod kątem prostym w odległości 
4 cm od jednego końca. Następnie w dłuższej części robimy . 
dwa otwory, w krótszej - jeden. Dłuiązą przykręcamy do 
tubuaa, do krótszej zaś części na śrubie z .hakrętq rnoty~ową 
przytwierdzamy _krążek z przesłonami (b,J.endaml). PrzeSłony 
należy pómalować na czarno. 

Luneta nasza jest skończona. Teraz należy ją skierować na 
niebo. Oczywiście otrzyn;amy odwró(x)ne obrazy ciał' niebie· 
s~h, do czego się jednak łatwo przyzwyczaimy. 

FELIEToN NAuKOWY 

J,.IDIA STANKIEWICZOWN~ 

RUCH 

W. F. 

PłJNłie woda w ~mieniu, drogq pędzi mocne amerflkat\
skte a'łlto, dzieci bieg'Cijq przed domem i podrzuea;q pukę -
wszędnł dokoła ~ «»NnWjemy ruch. I ~gół ~wia on 
nam rado~. In.ży1lier cieuy się, gdy pulci tD ruch jakqi ma
azynę, literat oooierrz 1'łdcb:iei, widzqc ożywtony riłch 'tbydaw
niczy, lekarz ;eat tadowolony, gdfl.- jego paćjent ~eszcze lię 
ruBZII. Nłe ma życia bez ntchu~ a ricitDet więce;: jelteimg błiJcy 
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wytworzyć pojęcia ogólne, które by nieraz mogły być zastoso
wane. I gdyby zadał sobie pytanie, co najczęściej powtarza się, 
musiałby dojść do wniosku: ruch. Ruch bowiem jest wszędzie 
i we wszystkim. 

Co to jest ruch? Zmiana stosunków przestrzennych dwu 
lub więcej ciał, a właściwie nie sam efekt: zmiana, lecz zmie
nianie się stosunków przestrzennych. Ktoś, obyty z pojęciami 
czasu i przestrzeni, gotowy podać tutaj definicję, którą kry
tykuje E i n s t e i n, mówiąc, że zawiera dwa śmiertelne grze
chy przeciw Duchowi świętemu jasności, a mianowicie: "ruch 
jest to zmiana położenia jakiegoś ciała w przestrzeni z czasem". 
Czas i przestrzeń narodziły się razem z ruchem i nie możemy 
posługiwać się pojęciami bezwzględnego czasu i bezwzględnej 
przestrzeni. Położenie w "przestrzeni" jest rzeczą nieokreśloną, 
możemy określać jedynie położenie różnych ciał '!PZględem sie
bie; również nie można określić momentu czasowego bez względu 
na układ odniesienia i bez pomocy ruchu, bez ruchu bowiem 
nie moglibyśmy mieć zegara. Istota zupełnie nieruchoma, umie
szczona wśród nieruchomych przedmiotów, nie mogłaby sobie 
wytworzyć pojęcia przestrzeni trójwymiarowej, ani pojęcia 
czasu. Prawdopodobnie nie mogłaby sobie ona wytworzyć 
w ogóle żadnych pojęć, bowiem bez ruchu nie mogłaby odbie
rać żadnych wrażeft, a więc, gdyby nawet miała zdolności do 
ujmowania świata w pojęcia, to świat byłby dla niej zupel.tie 
pusty. 

Ustaliwszy pojęcie, pytamy jeszcze o jego własności, o pra
wa, którym podlega, innymi słowy o stosunek jego do innych 
pojęć, a więc w naszym przypadku stawiamy pytanie o rodzaju 
ruchów i prawa ruchu. To, co rzuca się w oczy przede wszyst
kim przy rozpatrywaniu ruchów, to rozmaitość szybkości. Jedne 
zjawiska dzieją się w tempie zawrotnym, w mgnieniu oka, 
inne wolno, przez wieki. Z olbrzymimi prędkościami pędzą 
cząsteczki ciał promieniotwórczych, wolniej pękają bomby, 
wolniej mkną auta i samoloty, wolniej rośnie trawa, jeszcze 
wolniej przesuwają się kontynenty. Ziemia w ruchu obrotowym 
unosi mieszka{tca Krakowa z szybkością około 1000 kilometrów 
na godzinę, a więc tak, jak na najszybszym samolocie (pręd
kość ta na równiku jest jeszcze większa). W ruchu dokoła 
Słońca każdy z nas, dzięki Ziemi, "robi" około 100 000 km/godz., 
czyli ok. 30 km/sek. Nic to jest jednak jeszcze wobec pręd
kości światła, która w próżni wynosi okrągło 300 000 kilome
trów na sekundę. Promień światła w sekundzie może więc 
okrążyć Ziemię 71/2' razy dokoła i za ten sam czas zalecieć 
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prawie na Księżyc. A skąd my w ogóle wiemy, że prędkość 
światła jest skończona? Już od XVII stulecia narzuciło się to 
astronomom jako uderzająco prosty sposób wytłumaczenia 
pewnych zjawisk, (nieregularności w występowaniu zaćmień 
księżyców Jowisza i odkrytej przez B rad l e y'a aberacji 
światła). Później fizycy, F i z e a u i F o u c a u l t, dokonali 
bezpośrednich pomiarów prędkości światła, posługując się 
w tym celu zwierciadełkiem, za pomocą którego zmusili pro
mień świetlny do chodzenia tam i z powrotem i przekonali się 
bezpośrednio, że na przebycie pewnej drogi światło potrzebuje 
pewnego czasu, a nadto zmierzyli ten czas. Zwierciadło odgrywa 
tu istotną rolę, nie rozporządzamy bowiem żadnym sygnałem 
szybszym, niż promień świetlny. Skończona szybkość światła 
jest nieprzekraczalna. Nie znamy nic szybszego, niż światło, 
a nawet więcej: wytworzony przez nas obraz świata nie do
puszcza w ogóle większych szybkości, gdybyśmy je bowiem 
podstawili do równań mechaniki względnościowej, równania 
te straciłyby sens. Nasuwa się tu jeszcze jedno pytanie: wzglę
dem czego, tj. względem jakiego układu odniesienia światło 
w próżni porusza się z szybkością 300 000 km/sek.? Pytanie to 
sformułował jasno dopiero E i n s t e i n i on też udzielił na 
nie odpowiedzi, która dla nas, przyzwyczajonych do składania 
prędkości według tzw. zasady równoległoboku, wydaje się na 
pierwszy rzut oka, zupełnie nie do pojęcia: światło w próżni 
biegnie z tą samą szybkością względem każdego układu odnie
sienia. Nie możemy więc dogonić promienia światła. Odpowiedź 
Einsteina jest właściwie założeniem, założenie to dlatego mogło 
być przyjęte, że nie doprowadza nigdzie do sprzeczności, mię
dzy innymi więc dlatego, że nie możemy dogonić promienia 
światła. Ma ono jednak swoje konsekwencje. Ono to powoduje, 
że nie możemy podać przekroju świata w jednym momencie 
"teraz". "Teraz" istnieje tylko dla człowieka, dla wszeświata 
go nie ma, gdyż bezwzględna róumocześność nie istnieje. 

Oprócz szybkości ruchu zauważamy jeszcze jednostajność 
i niejednostajność ruchów i tory, po których ruch się odbywa. 
Kształt toru jest też rzeczą względną, zależy od układu odnie
sienia. Kamień puszczony z okna pociągu, dla widza wychyla
jącego się przez to okno, spada po linii prostej, dla obserwa
tora zaś siedzącego na łące, w pobliżu trasy kolejowej - po 
paraboli. . 

A r y s t o t e l e s widział w otaczającym świecie dwa za
sadnicze byty: materię i fotmę, które łączy ze sobą wiecznie 
trwający ruch. Materia, jak gdyby w pogoni za formą, przy-
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biera coraz to nowe kształty i równocześnie ustawicznie zrzuca 
je z siebie, a forma wyraża się w materii, jak gdyby poszu
kując wcielenia i wciąż z niej znika. Ruch ma cechy wiecz
ności, nie obserwowaliśmy nigdy świata bez ruchu, jakkolwiek 
dzięki pamięci zatrzymujemy trwale całe nieruchome obrazy 
i możemy sobie taki świat wyobrazić. Ruch ma jednak też 
cechy rzeczy skończonych: powstaje i zanika. Co więcej, my 
sami możemy go powodować. Czego potrzeba do tego? Proste 
codzienne doświadczenie powiada nam: potrzeba siły. Aby 
przejść pewną drogą, podnieść ciężar, obrócić korbkę maszyny 
do liczenia czy uderzyć w klawisz instrumentu, trzeba wysił
kiem woli spowodować pewne działanie mięśni, które prze
nosi się na przedmioty świata poza nami. Nasze poczucie stało 
się źródlem pojęcia siły, które odgrywa dużą rolę w mechanice 
N e w t o n a. Oprócz siły mięśni mechanika zna inne siły: siłę 
ciężko.ki, czyli grawitacji, działającą · według prawa Newtona, 
ktÓTe pozwoliło na zadziwiająco dokładny opis biegu ciał nie
bieskich, siłę tarcia, siły magnetyczne, elektryczne. Co to jednak 
właściwie jest siła? Tajemnicza i mistyczna wielkość, która 
zrodziła się z intuicyjnego poczucia i pozwoliła na pewne upro
szczenia w opisie świata. Mechanika posługuje się nią jak gdyby 
pojęciem pierwotnym, nie określa jej bezpośrednio, zwraca 
tylko uwagę na jej własności. Fizyk jest zadowolony, jeśli 
może ją zmierzyć. Wielkość jej uważa za proporcjonalną do 
masy i przyspieszenia, które tej masie nadaje, a więc traktuje 
ją po prostu jako iloczyn z masy i przyspieszenia. Nie zupełnie 
odpowiada to ujęciu intuicyjnemu. Nie wydaje się zupełnie 
jasne takie sformułowanie. Newtonowskiego prawa powszech
nego ciążenia: "między każdymi dwoma ciałami działa iloczyn 
masy i przyśpieszenia, proporcjonalny do iloczynu ich mas 
i odwTotnie proporcjonalny do kwadratu odległości". Innego 
wyrazu nabiera to zdanie, gdy wprowadzimy tu słowo siła. 
A więc jest ona czymś różnym od swojej wartości. Jednak 
w przytoczonym prawie Newtona nie tylko pojęcie siły może 
sprawiać trudność. Istnieje stara zasada: żadne ciało nie działa 
tam, gdzie go nie ma. Prawo to nie zgadza się z tą zasadą. 
Einstein, w miejsce przyciągania, mówi o modyfikacji własności 
przestrzeni. Jego ujęcie z wielką dokładnością daje to samo 
co Newtona, w niektórych jednak przypadkach daje więcej, 
objaśnia pewne fakty, które przez dawną mechanikę nie mo
głyby być objaśnione, lecz stanowiłyby pewne drobne oąchy
lenia. 

Nie wszystkie ruchy objaśniamy działaniem siły, o niektó-
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rych powiadamy, że trwają na mocy bezwładności. Gdyby 
wszechświat był nieruchomy, to jednak tylko siła mogłaby 
wywołać ruch. A skąd się bierze siła? Szukając jej źródeł, roz
ważając jej . działanie, dochodzimy do wielkiego pojęcia: ener
gia. Energia jest dla nas mezniszczalna i równoznaczna z ma
te1·ią. Lecz czy była zawsze, a jeśli nie, to kto udzielił jej 
światu, kto zapoczątkował ruch? Na te pytania nie znajdujemy 
odpowiedzi. 

Wiatr przepędza chmury po niebie, glos rozchodzi się w po
koju, fale radiowe biegną w świat. Jakkolwiek ujmqwać bę
dziemy te sprawy, spostrzeżenie nasze "pozostaje: wszystko jest 
w ruchu i to jest spostrzeżenie jedno z najbardziej elemen
tarnych, a zarazem jedno z największych. 

KRONIKA 

Pierwsza obserwacja 5-metrowym teleskopem 

PłytQ szklanną, z której miano wyszlifować paraboliczne lustro dla 
największego narzędzia świata, odlano w roku 1934 w hutach Corning 
Glass Work w stanie New York. Po 14 latach pracy przyrząd gtanął 

gotowy na szczycie Mount Falomar w Kalifornii. Pierwsze spojrzenie 
na niebo przE'z największe "oko świata". przypadło w udziale drowi 
John A n d er s o n, który dokonał wyszlifowania lustra w ciągu 18 000 
godzm pracy. Oglądano planetę Saturna. Koszt narzędzia wyniosł ok. 
6 milionów dolarów. Jest to suma stosunkowo niewielka, jeżeli weźmie
my pod uwagę nowe horyzonty, jakie otworzą się niebawem przed 
astronomią obserwacyjną. Wkrótce zaatakowany zostanie problem pla
nety Marsa. Główną dziedziną pracy będzie jednak świat dalekich 
mgławic pozagalaktycznych. J . G. 

Zniszczenie obserwatorium w Simcisie 

Z pośród obserwatoriów astronomicznych, które, podobnie jak Obser
watorium Uniwersytetu Warszawskiego, uległy zniszczeniu przez Niem
ców w czasie ostatniej wojny światowej, wymienić należy obserwato
rium centralne w Pułkowie i jego filię astrofizyczną w Sim~isie na 
Krymie. W n. 329/331 pisma Gazette astronomique (z r. 1947) znajdujemy 
krótki opis . zniszczeń podany przez jego byłego dyrektora, G. S h aj n a. 
Przed zajęciem Krymu przez Niemców zdołano wywieźć obiektywy dwu 
astrografów. Po oswobodzeniu Krymu w r. 1944 Shajn udał 1 się do 
obserwatorium i zbadał na miejscu szczegóły jego zniszczenia. Oto 
w jesieni 1943 r., Niemcy, mając do pomocy specjalistów, zdemontowali 
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wszystkie narzędzia, poczem wywieźli je na autach ciężarowych do 
Niemiec. Znajdował się tam teleskop 40-calowy, podwójny astrograf, 
nowy astrograf do powtórnej obserwacji stref A. G., fotoheliograf, 
3 spektrografy gwiazdowe, wielki celostat, nowy instrument do pomia
rów klisz, podobny instrument Repsolda, mikrofotometr, 2 zegary astro-

l' nomiczne i całkowite wyposażenie laboratorium. Dalej uległy wywie
zieniu: cała biblioteka, ok. 9 000 negatywów, centrala elektryczna i war
sztat konstrukcyjny. Budynek obserwatorium uległ następnie zniszcze
niu, pozostały tylko wypalone mury. Także park obserwatorium uległ 

całkowitej dewastacji. Trzeba dodać, źe w pobliżu nie było żadnej bitwy, 
tylko Niemcy dokonali egzekucji na dużej liczbie cywilnej ludności, 

bez względu na wiek i płeć. Pg. 

W sprawie Kabaidu 

W ostatnim numerze "Uranii" (nr 72-4) podaje p. F. K. interesujące 
informacje, otrzymane w Sztokholmie od dra G. B er e n c s i, a doty
czące meteorytu, który opadł w pobliżu miasteczka Kaba, na Węgrzech, 
15 kwietnia 1857 r. Meteoryt miał zawierać organiczne substancje (bitu
miczne). 

Opis tego meteorytu odnalazłem w podręczniku nieco przestarzałym, 
lecz obszernym. (Ferdinand S i e g m u n d, Durch die Sternenwelt, Hart
lebens Ver)ag, Wiedeń 1880). Wśród kilkudziesięciu opisów meteorytów 
obserwowanych i badanych jest dłuższa wzmianka o Kabaidzie. W o~o
licy m. Kaba, 15 kwietnia 1857 r., istotnie opadł aerolit wagi 71/2 funta 
kształtu sferoidalnego. Szczegółową analizę chemiczną przeprowadził 

W o h 1 c r. Obok węgla, żelaza, ·niklu, miedzi, tlenku żelaza, magnezji, 
potasu, tlenku manganu, kwasu krzemowego, kobaltu i fosforu, stwier
dzono obecność łatwo topliwej substancji, zbliżonej do wosku ziemnego 
(ozokerytu), niewątpliwie organicznego pochodzenia. Tak więc informacja 
dra Berencsi polega na prawdzie. 

Natomiast meteoryt ten nie jest odosobnionym, ani też pierwszym 
tego rodzaju. Autor podaje ponadto trzy meteoryty, których analiza wy
kazała obecność materii organicznych. 

W r. 1834 B er z e l i u s poddał badaniu meteoryt, który opadł dnia 
15 marca 1806 r. w pobliżu Alais, we Francji, znajdując w nim orga
niczną substancję, której odparowane kryształki wydawały woń aro
matyczną. 

W r. 1838, dnia 13 października, w pobliżu Bokkeveld w Afryce 
południowej, spadł okazały bolid, w którym H ar r i s znalazł 0.25% 
substancji bitumicznej, woskowatej. 

Dnia 14 maja 1864 r. w pobliżu wioski Orgueil, dep. Garonne we 
Francji, spadł duży meteoryt, odnaleziony w 20 odłamkach, opisany 
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szczegółowo przez L e v e r r i e r'a. Odłamki badane przez chemika 
c l o e z'a, wykazały obecność próchnicy (huminy). 

Inny autor, dr M. W. M e y c r, (Kometen u. Meteore), (Kosmos, Stutt
gart), podaje również podobne wypadki: 

13 czerwca 1822 w Krystianii, spadł meteor, zawierający masę bitu
miczną. 

17 grudnia 1824, żywiczna masa opadła koło Neuhaus w Czechach, 
z przeciągającej tam "kuli ognistej", natomiast w r. 1898 znaleziono 
w wiedeńskim Praterzc podobną żywiczną masę, która wedle M e u
n i e r'a, była pochodzenia kosmicznego. 

Tenże autor podaje, że w kilku wypadkach w meteorytach znajdo
wano węgiel bezpostaciowy, który, jak wiadomo, powstaje tylko z sub
stancji organicznych. 

Z braku miejsca podaję tylko krótkie dane, jednak zainteresowanym 
osobom chętnie podam szczegóły, dotyczące tych badań i .ich techniki. 

Pytanie dra Berencsi, czy byłby to dowód istnienia życia organicz
nego we Wszechświecie - zadawało sobie już kilku uczonych minio
nych czasów. Kabaid nic był jednak pierwszym meteorytem, w którym 
stwierdzono obecność substancyj organicznych. 

J. Strzemieński 

'Odkrycie 5-go księżyca planety Urana 

Z obserwatorium McDonalda (Fort Davis, U. S. A.) donoszą o wykry
ciu nowego ciała niebieskiego w naszym układzie planetarnym. Jest nim 
5-ty z kolei satelita planety Urana, dotychczas astronomom nieznany. 
Odkrycia dokonał G. P. Ku i p er (z pochodzenia Holender) przy po
mocy wielkiego teleskopu lustrzanego o średnicy 210 cm. (Jest to trzecie 
z rzędu co do wielkości" narzędzie . astronomiczne wśród obecnie czyn
nych). Satelitę odszukano dnia 15 lutego 1948 r. przy pomocy fotografii 
dokonanej w ognisku Cassegraina, które ,daje na zdjęciu zawsze większą 
skalę, niż krótsze od niego ognisko Newtona. Fotwierdzenie uzyskano 
na dwóch zdjęciach dnia l marca 1948 r. Wynik, 'który przez 4 tygodnie 
był "tajemnicą zawodową" tego obserwatorium, opublikowano dopiero 
15 marca. 

Dane o nowym satelicie, na razie bez nazwy, są jeszcze bardzo skąpe. 
Okrąża on swą macierzystą planetę bardzo szybko, bo raz na 30 godzin, 
w odległości ok. 120 000 km, a więc 2 razy mniejszej, niż odległość 

Ariela, dotychczas znanego najbliższeg? satelity Urana, a 3 razy mniej
szej, niż Księżyc w odniesieniu do Ziemi. Kierunek jego ruchu nie został 
podany, zapewne jest wsteczny, jak pozostałych księżyców Urana. 

Wizualnie nie można go dostrzec tym teleskopem, natomiast obraz 
jego można uzyskać przy pomocy fotografii już po upływie 2-3 minut. 
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Satelita był odległy od planety zaledwie o 9 sekund łuku, czyli o 4-5 
pozornych tarcz planety. Posiada jasność 17-tej wielkości gwiazdowej, 
czyli, że blask jego jest ok. 25 000 razy słabszy od biasku Urana, który 
jako obiekt 6-tej wielkości gwiazdowej przy dobrych warunkach dałby 
się nawet dostrzec okiem nieuzbrojonym. Jeżeli przyjmiemy, że albedo 
(zdolność odbijania światła słonecznego) powierzchni nowego satelity 
jest podobne, jak Urana, otrzymamy na "fotometryczną" średnicę księ
życa ok. 300 ~m. Byłby to więc najmniejszy satelita Urana, nic więc 
dziwnego, że tak długo pozostawał niedostrzeżony. 

Układ Urana dawno nic był terenem odkryć. Przed niemal 100 laty 
W. L a s s e l w r. 1851 odkrył 3-go (Umbriel) i 4-go (Ariel) satelitę pla
nety. Dwóch pierwszych satelitów, Oberona i Titanię, odszukał pierwszy 
W. Herschel jeszcze w r. 1787. 

Nowy księżyc Urana jest 30-tym w systemie planetarnym. Najlicz
niejszą plejadą księżyców, bo 11, otoczony jest Jowisz. Później idzie 
Saturn (10), Uran (5), Mars (2), Neptun (l) i Ziemia (1). Merkury i Wenus 
satelitów wcale nic posiadają. J . G. 

Odkrycie nowej komety (Honda-Bernasconi 1948 g) 

O odkryciu nowej jasnej komety przez japońskiego miłośnika H o n d ę,' 
donieśliśmy w Komunikacie nr 3. Wkrótce okazało się, że odkrył ją 

niczależnic B e r n a s c o n i (Włochy) , na skutek czego kometa otr:>:ymała 
podwójną nazwę. Dr L. E. C u n n i n g h a m (Berkeley) obliczył ele
menty orbity komety, z których wypada, iż przeszła ona przez perihclium 
(punkt przysłoneczny swej orbity) w dniu 16 maja b. r., w nicwielkiej 
odległości od · Słońca (q 0.2093 jednostki astronomicznej). Nachylenie 
orbity do ekliptyki wynosi 2~0 • Kometa obcenic oddala się od Słońca 
i od Ziemi, wskutek czego jasność jej szybko się zmniejsza, pozostając 
jednak wciąż w zasięgu dobrych lornetek polowych (w lipcu będzie się 

wahała od 8 do 10 wielkości gwiazdowej). W czasie od 26. VI. do 20. VII. 
kometa przemierzy gwiazdozbiór Łabędzia (w dniu 4, 5 i 6 lipca przej
dzie ona nicdaleko na północ od gwiazdy Dencb). Dla obserwatorów 
podajemy kilka jej przyszłych pozycyj (1948.0), według efemerydy, obli
czonej na podstawie elementów Cunninghama. 

Lipiec 4 rektascenzja 20h 44m, deklinacja + 47° 19' jasn. 7.8 mg 
" 8 " 20h 16m, + 43° 39' 
" 12 19h 55m, + 39° 57' 8.5 " 

20 19h 25m, -t 32° 54' 9.3 
" 28 19h 6m, + 26° 47' 10.0 

Zwracamy uwagę obserwatorów, że podane tu jasności komety są 
oblicj!:one na podstawie przybliżonych wzorów i mogą znacznie różnić 
się od rzeczywistych. Dlatego pożądane sq jak najliczniejsze obserwacje 

.. 
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całkowitej jasności komety (zobacz "Urania" nr 68/69, str. 58 oraz nr 70/71, 
str. 96), które będą drukowane na łamach "Uranii". Nadsyłane obser
wacje nie muszą być zredukowane, wystarczy podanie czasu oraz na
wią11:anie jasności metodą Argelandera przynajmniej do dwu gwiazd; 
koniecznym jest tylko rysunek szczegółowy najbliższego otoczenia ko
mety z wyraźnym zaznaczeniem, które gwiazdy wzięto do porównania. 

Pg. 

Białe karły 

.Jak wiadomo, wielkości mas globów gwiezdnych są naogół mało 

różne od siebie, przeciwnie zaś liniowe rozmiary ich średnich wykazują 
olbrzymią rozpiętość. Gdy bowiem masy gwiazd mieszczą się w dość 

ciasnych granicach, przeważnie od 1032 do 10u g, to średnice tych ciał 

wykazują o wiele większą różnorodność, począwszy od kilku tysięcy 

a skończywszy na miliardzie kilometrów. w konsekwencji średnie gę
stości gwiazd muszą też być bardzo różne, od olbrzymich wartości w ogóle 
na Ziemi nie spotykanych do gęstości mniejszych od "próżni laborato
ryjnej". 

W związku z tym co powiedzieliśmy, gwiazdy dzielą się na: "karły" 
i "olbrzymy". Drugą ważną charakterystykę gwiazd stanowi ich barwa, 
związana bezpośrednio z ich temperaturą: gwiazdy białe, to gwiazdy 
gorące, gwiazdy żółte, to ciała o mniej wysokiej temperaturze powierzch
niowej, wreszcie gwiazdy czerwone, to globy stosunkowo chłodne. 

A teraz przedżmy do faktów obserwacyjnych. Astrofizycy umieją 

obliczać średnice gwiazd o znanych odległościach z pomiarów całkowitej 
ilości energii promienistej, przez nie wysyłanej oraz z ilości promienio
wania wysyłanego przez jednostkę powierzchni gwiazdy, co znów wynika 
z jej barwy. Rezultaty, do jakich doszli tą drogą, są ze wszech miar 
ciekawe, a nawet zdumiewające. . 

Przytoczmy najpierw kilka liczb ze statystyki gwiezdnej, tą drogą 
otrzymanej. Okazuje się, że gwiazdy-olbrzymy należą w Drodze Mlecznej 
do prawdziwej rzadkości, natomiast głównych reprezentantów świata 

gwiazd stanowią niewątpliwie karły, zwłaszcza karły czerwone, które 
tworzą przytłaczającą większość naszej Galaktyki. I tak na l-go olbrzy
ma (średnica od 2 do 400 średnic Słońca) przypada 9 karłów żółtych 
(Słońce), 15 karłów pomarańczowych oraz 200 karłów czerwonych (śred
nice dwóch ostatnich grup mieszczą się w granicach od l do 0.2 śred
nicy Słońca), oraz wreszcie 3 karły białe, których średnice są mniejsze, 
niż 0.03 średnicy Słońca. W statystyce tej pewną osobliwość stanowi 
zupełny brak gwiazd karłowatych o średnicach pośrednich pomiędzy 

0.2 do 0.03 średnicy Słońca. Gwiazd takich dotychczas nie odszukano. 
Zajmiemy się pokrótce niewątpliwie najciekawszymi przedstawicie-
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lami liwtata karłów, mianowicle k>o r ł a m i b lały m i. Te ltlipucie 
gwiazdy maJ11 rozmiary zaledwie globu ziemsklqo. Odznaczają się 
olbrzymią jasnością powierZchniową, wynikającą z ~klej ich tem
peratury powierzchnioWej (od 10 000 30 000'). Mimo dutej jasności 

powierzchniowej posiadają, na skutek drobnych rozmiarów, bardzo nikłą 
jamość absolutną, setki czy nawet tysiące razy mniejszą od jasności 
absolutnej *) Słońca. W tej sytuacji białe. karły są z natury rzeczy bar
dzo trudne do wykrycia. Tote:t pierwszą trOjkę tych liliputów odkryto 
dopiero w r. 1913 i 1917. Działaj, głównie dzięki systematycznym poszu
ldwanióm astronomów amerykańskich, G. R. Ku i per a i L u y t e n a, 
anamy jUż 3 tuziny tych ciał. Nale:ty jednak przypuszczać, :te w rze:.. 
czywtatoKlllość białych karłów w Drodze Mlecznej jest znacznie większa, 
gdy:t dalej od nas poło:tone gwiazdy tego typu są zupełnie niedostępne 
naszym obserwacjom, jako clała bardzo słabo świecące. Przypuszcza się, 
te występują one w rzeczywistości tak licznie, jak •arły żółte typu 
Słońca. 

Osobliwie układają się 6rednle g~cl globów białych karłów. Gdy 
bOwiem 1 cm• 1ak cłętkleco metalu, jak platyna, waty 2U gramów, 
to takaż objętość materii zaczerpnlf:tej z towarzysz& Syrtuua (SyriUH B) 
weł7łaby w warunkach ziemskich 180 kg, ~,próbka" zd analogiczna 
przeniellona w ~ I'J)OIÓb z awtazdy "Wolf łW' na Ziemię wat:Y
blby ••• 80 ton. W nflrpku z taklt ~~~ materii tych llobów gwiezd
nych, po uwqlędnieniu wielkości średnic łeb karłowatych globóW, otrzy
m~y następujlłce liczby poró1mawcze 118 nau:tenie 'iły cl~ 
na tcb powierzc:bni: "40 Erldani B" - 50000, "Wolf 45'ł•' - ·aoooooo. 
pnyjmuJ11c na~le siły cłętkości na Ziemi jako równe 1. 

Przyt:zyną wymienionych powyżej "niemożllwych" gęstości białych 
brł6W jest nlew.atPUwle daleko poł\mięta jonizacja materii, wyftikaJ11ca 
z ich wyąokiej temperatuty. Materia ta jest lepiej "upakowana .. , gdyt
Jiłdra atomowe plerwlas'tków są tam w znaeznej mierze pozbaw~one 
Olłony elektronów l st11d przestrzennie bardzlej ilebie bliskie. :Materia 
ta jest .- Jak wyrataJił się astrofizycy - ,,zdegenerowana" l nie jest 
jut ,,pzem dollkonałYm". 

Zgodnie z teorią wzgtt:dnoścł E i n s t e i n a wi<kna białych karłów, 
wobec panująceao na ich powi~ tak silhelo pola grawttacyjneJO, 
w,k'atujll blarcUo znaczne przesunięcie Iibii w kierunku czerwonej czę6ci 
Widma. J. a. 

*) Junoścllt abSolUtnil piazdy ZOWieJD7 tę jeJ Jasność, jakąby po
aiadała, ~ była przez nat obserwowana z odlełłolic:t 32.6 lat liwfata.. 
Junoścl absolutne ~d rilieuc:z~t lię przewainie w 11111licach • od 
-a mJ do dO +1 JDł. Dla Sło6ca mamy: +Ul mJ, dla "Wolf •&7 ... 
+ 1.5.8 ma, tzn. te ta ostatnia lwiazda iest 20-000 razy mniej jasna, nit 
m•~ . 
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Gwiazda zaćmieniowa o niezwykle długim okresie zmian blasku 

Amerykański astronom pracujący w Harvard Obscrvatory, S. G a
p o s c h ki n, zauważył w czasie obserwacji gwiazdy zmiennej YY Eri
dani, że jedna z sąsiednich gwiazd (BD -10°863) jest słabsza, niż za
zwyczaj. Przepatrzył on więc kilkaset klisz fotograficznych tej części 

nieba, pochodzących z minionych lat. Okazało się, że gwiazda ta, w cza
sie 56 lat, który pokrywały zdjęcia, posiadała tylko jeden zanik blasku 
o amplitudzie 0.8 mg, który miał miejsce w zimie 1943-44. Wskazywało 
to niczbicie na fakt, że mamy tt~; do czynienia z gwiazdą zaćmieniową, 
tj. złożoną w rzeczywistości z dwóch gwiazd, okrążających wspólny ich 
środek masy i to w płaszczyźnie położonej równolegle do kierunku: 
Ziemia-gwiazda. Jak dotąd, najdłuższy period wśród gwiazd zmiennych 
zaćmicniowych posiadała gwiazda S Doradus, mianowicie 40 lat. 

Minimum blasku u gwiazdy BD -10°863 trwa 321 dni (może mniej). 
Sam spadek (wzgl. wzrost) odbywa się w ciągu około 25 dni (lub nieco 
mniej). Posiadane zdjęcia blasku minimalnego tej osobliwej gwiazdy 
pokrywają jedynie okres 80 dni, lecz jest on z pewnością znacznie dłuż
szy, gdyż brak zdjęć w czasie 7 miesięcy 1944 roku nie pozwala na 
w~znaczcnie jego długości. Następne zdjęcia z września 1944 r. wykazują 
gwiazdę już w normalnym blasku 8.5 mg. Według Henry Draper Cata
logue gwiazda ta posiada widmo późnego typu Mb. W świetle powyż

szych faktów gwiazda BD -100863 jest zmienną typu zaćmieniowego 
o periodzie ponad 55 (może nawet ponad 57) lat, o czasie trwania zać
mienia (D) maksymalnie 321 dni, fazy całkowitości (d) 270 dni, ampli
tudzie fotograficznej 0.8 mg i widmie (poza zaćmieniem) M6. Z inter
pretacji powyżej podanych liczb wynika, że BD -10°863 składa się 

z dwóch globów nierównej wielkości, o stosunku średnic l : 10, okrąża
jących się nawzajem raz na 57 lat w bardzo znacznej od siebie odległości. 
Należy przypuszczać, że po upływie lat kilkunastu, gdy obie gwiazdy 
odsuną się od siebie na maksymalną odległość kątową na sferze nie
bieskiej, będzie można je bezpośrednio zaobserwować jako wizualną 

gwiazdę podwójną. Byłby to pierwszy wypadek gwiazdy zaćmieniowej, 
której składniki byłyby widoczne z osobna. 

(Wedł. Bulletin of the Harvard College Observatory Nr 918) . Pg. 

Nowy rodzaj gwiazd Nowych: Nowe "powrotne" 

Naliczono dotąd 6 Nowych, które przeszły przez maksimum swego 
blasku dwa lub więcej razy. Do takich należy T Pyxidis, która miała 
maksima w latach 1890, 1902, 1920 i 1945; U Scorpii (maksima: 1863, 
1906, 1936); u czterech innych zaobserwowano tylko po dwa maksima: 
T Coronae Borealis (1866 i 1946), RS Ophiuchi (1898 i 1933), Nova Sa
gittae No 2 (1913 i 1946) i Nova Sagittae No 5 (1901 i 1919). 
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Zjawisko "powrotnego" maksimum Nowej Sagittae No 2 zaobserwo
wał podczas szybkiego jego rozwijania się K. H i m p e l w Heidelberdze. 
Mianowicie miał on to szczęście, że dnia 28 czerwca 1946 r. obserwował 
naocznie od 21h 25m do 25h 32m (czasu uniwersalnego) wzrost blasku 
tej Nowej o 2.6 mg, począwszy od ca. 10 mg, z szybkością 0.5 wielkości 
gw. na godzinę. Następnego wieczoru, 29 czerwca, obserwował Himpel 
samo maksimum (8.0 mg) o 21h (czasu uniw.), następnie zaś już stałe 

opadanie blasku do 10.4 mg w dniu 25 lipca. 
W obserwatorium harvardzkim przepatrzono wszystkie zdjęcia, za

wierające okolicę tej Nowej od roku 1890, uzyskując w ten sposób jej 
historię. I tak pierwsze maksimum miało miejsce 22 listopada 1913 r. 
(7.0 mg). W 35 dni po maksimum Nova osiągła jasność 10.4 mg. W lecie 
1914 r . jasność Nowej wahała się między 13.7 a 14.5 mg. Drugie maksi
mum osiągła Nowa w nocy z dnia 29 na 30 czerwca 1946 r. (7.7 mg) 
i odtąd blask jej spadał stale, szybciej, niż to miało miejsce w r. 1913, 
osiągając w 83 dniach po maksimum jasność 13.7 mg. 

Van M a a n e n otrzymał na paralaksę tej Nowe j wartość 0".013, na 
na zdjęciach czynionych za pomocą 100-calowego teleskopu na Mt Wilson. 
Równocześnie znalazł on dla niej duży ruch własny 0".080 na rok, oraz 
absolutną wielkość w maksimum + 2.8 mg. 

Wszystkie wyżej wymienione Nowe "powrotne" posiadają wspólną 

cechę, mianowicie małą,jak na Nowe, amplitudę 7 lub 8 wielkości gw., 
podczas gdy normalne Nowe mają przeciętną amplitudę bliską 13 mg; 
ich periody, o ile wolno tu użyć tego słowa, wahają się od 12 do 80 lat. 

(Wedł. Bulletin ot the Harvard College Observatory Nr 918) Pg. 

KRONIKA P. 'f. A. M. 

Po 12-tu latach przerwy (zob. "Urania" nr 50, r. 1936, VI) wznawiamy 
"Kronikę P. T. M. A." w której pokrótce będziemy referować działalność 
Towarzystwa. 

Zarząd główny 

Tymczasowy Zarząd główny (v. "Urania" 72-4, str. 3) odbył posiedze
ąia w dniach : 15. III., 8. IV., 28. IV., 2. VI. i 19. VI. 1948 r. (ostatnie na 
Stacji Astronom. Uniw. Warsz. w Przegorzałach). Ustalono następujący 
podział funkcji: prezes - dr J. Gadomski, wiceprezes - dr J. Pagaczew
ski, sekretarz - dr J. Strzemieński, zast. sekret. - M. Mazur i E. Do
browolski, skarbnik - dr L. Orkisz, bibliotekarz - A. Piaskowski, czł. 

Zarz. - prof. A. Chromiński, Komisja naukowa - przew. dr S. Pio
trowski, dr K. Kordylewski, dr L. Orkisz, Komisja rewizyjna - przew. 
dr J . Ryzner oraz dr T. Kochmański i A. Śliwiński. 
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Zarząd gł. przejął czasopismo "Uranię" jako organ Towarzystwa oraz 
bibliotekę "Uranii" jako bibliotekę Zarządu głównego P. T. M. A. 

Uruchomiono szybkie komunikaty dla członków o aktualnych zjawi
skach i odkryciach astronomicznych (dotychczas rozesłano 4). 

Założono następujące oddziały Towarzystwa: 

Oddział Warszawski 

powstał dnia 23. III. 1948 r. w obecności 22 osób. Delegat Zarządu gł., 

dr J. Gadomski, wygłosił referat "0 zdobyczach astronomicznych w ostat
nich latach". Prezesem został wybrany: prof. K. Dembowski. Do Za
rządu weszli: sekretarz - T. Giithner, zast. sekr.- J. Kaczmarek, skarb
nik - A. Lisicki, bibliotekarz - W. Doleżal, Komisja naukowa - inż. 

mgr W. Szpunar, inż. S. Wolski i L. Zajdler. Odbyto 4 zebrania Zarządu. 
Prowizoryczny adres oddziału: ul. Mokotowska 51153 m. 29, tel. skarb
nika: 10-60-12. - Dnia 22. VI. 1948 r. odbył się w sali Y. M. C. A. po
pularny odczyt dra J. Gadomskiego pt.: "Komety" połączony z krótkim 
referatem o narzędziach Kopernika. Oddział liczy dotychczas 33 człon
ków, rozporządza wypożyczoną lunetą azymutalną f. Utzschneider i Fraun
hofcr o śrcdn. 74 mm ogniskowej 120 cm oraz lornetą "Binoctar" 7X50 
z lekkiego metalu. 

Oddział Krakowski 

zawiązał się dnia 6. IV. 1948 r. przy udziale 23 osób na zebraniu orga
nizacyjnym. Delegatem Zarządu gł. był dr J. Gadomski, wygłaszając na 
wstępie referat pt.: "0 najnowszych postępach w astronomii". Korefe
rentem był dr S. Piotrowski. Do Zarządu weszli: prezes - dr L. Orkisz, 
wiceprezes - prof. W. Horbacki, sekretarz - dr J. Strzemieński, zast. 
sekr. -- M. Mazur i E. Dobrowolski, skarbnik - dr K. Kordylewski, 
bibliotekarz - K. Szulcówna, czł. Zarz. - J. Waligórski, Komisja nau
kowa - dr S. Piotrowski (przcwodn.), dr K. Kordylewski i dr L. 
Orkisz. 

Oddział wykazał dużą ruchliwość i żywotność (przed wojną · oddziału 

Towarzystwa w Krakowie wcale nic było). W dniach 18. IV. i 16. V. -
1948 r. odbyły się dla członków pokazy nieba przez 20-cm refraktor 
w Obscwatorium Astron. U. J. (dr K. Kordylewski i dr S. Piotrowski) 
przy udziale 33 wzgl. 17 osób. Dnia 13. VI. 1948 zorganizowłlno w Muzeum 
Narodowym w Sukiennicach pokaz narzędzi używanych przez Koper
nika, odtworzonych przez drów F. i T. Przypkowskich w Jędrzejowie. 

Objaśnif!ł dr K. Kordylewski dla 40 uczestników pokazu. W dniach 
20. i 27. VI. 1948 r. odbył się w zameczku rektora Bohusza w Lesie Wol
skim pokaz plam słonecznych przez lunety i odczyt o plamach słonecz
nych dra K. Kordylewskiego, połączony ze zwiedzeniem Stacji Astrono
micznej Uniw. Warsz. w Przegorzałach oraz wystawy pamiątek po drze 

3 
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Antonim~ Wilku, odkrywcy 4 komet polskich. W pierwszym terminie 
uczestników 36 (deszcz), w drugim ponad 100 (pokaz plam słonecznych 
na ekranie w przerwach pomiędzy chmurami). Oddział liczy obecnie 
ponad 120 członków. Setny członek oddziału, woźny Seminarium mate
matycznego U. J., otrzymał jako premię książkę J. Jeansa, "Niebo". 

Adres oddziału: ul. św. Tomasza 3017, tel. 538-92. Dyżury we wtorki 
godz. 17-19. 

Oddział w Nowym Sączu 

został powołany do ży<;ia dnia 12. VI. 1948 r. Delegat Zarządu głównego 
dr J. Pagaczcwski wygłosił pogadankę "O miłośnictwie astronomii". A. 
Barbacki objaśniał ruchy planet przy pomocy małego planetarium przez 
siebie skonstruowanego. Obecnych 10 osób. Zarząd ukonstytuował się 

w składzie następującym: prezes - A. Barbacki, wiceprezes - J. Frei
sler, sekretarz i bibliotekarz - R. Szybiakówna, skarbnik ~ O. Rostocka, 
Komisja naukowa - A. Barbacki, Komisja rewizyjna - K. Freisler, 
A. Niemczyński i H. Tyrała. Oddział liczy 12 członków. 

Adres oddziału: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 60. 

Oddział Wrocławski 

został utworzony dnia 19. VI. 1948 r. Delegatem Zarządu głównego był 
dr J. Mergentalcr, adiunkt Obserwatorium Astronom. Uniw. Wrocław. 
Wybrano następujący Zarząd: prezes - dr J. Mcrgentalcr, wiceprezes
S. Kaliński (obydwaj założyciele T. M. A. w Warszawic w r. 1921), se
kretarz - P. Rybka, bibliotekarz - J. Paciorkówna, skarbnik - H. 
Barylanka. Oddział liczy na razie 13 członków. 

Adres: Wrocław, ul. Kopernika 11, Obserwatorium Astronom. U. W. 

Oddział Myślenicki 

założono ·dnia 27. VI. 1948 r. przy udziale 11 osób, w obecności delegata 
Zarządu gł. dra J. Pagaczewskiego, który wygłosił odczyt "O miłośnictwie 
astronomii i stanic popularyzacji tej wiedzy w Polscc". W skład Za
rządu weszli: prezes - mgr T. Kalinowski, wiceprezes - J. Gędlek, 
sekretarz i bibliotekarz - T. Wyroba, skarbnik - S. Mrozowski, Ko
misja naukowa i kier. Koła młodzieży - mgr T. Slósarz, Komisja re
wizyjna - W. Gawron, E. Wołoch i J. Osiński. - W. Holujowa oddała 
do dyspozycji oddziału taras na płaskim dachu swej willi. 

Adres: Myślenicc, ul. Zakopiańska 43. 

Towarzystwo liczy obcenie 264 członków. 
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OBSERWACJE 

Obserwacja częściowe~to zaćmienia Słońca dnia 21 września 1941 
w Kabulu 

Zaćmienie to, którego pas całkowitości przebiegał przez południową 
połać Związku Radzieckiego i Chiny, było widoczne w Afganistanie jako 
cz<;ściowe. ·wobec braku jakichkolwiek efemeryd, z powodu wojny, wy
znaczyłem przyoliżone momenty zaćmienia, jedynie na podstawie ogól
nikowej wiadomości radiowej, że zaćmienie zaczyna się na Kaukazie. 
Błąd w ten sposób wyznaczonych momentów wynosił około 15 minut, 
błąd czasu trwania zaćmienia - zaledwie l minutę. 
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7'-~o goo g4o 

Obserwacje zorganizowałem w dwóch grupach. Z jedną udałem się 

na szczyt jednego z okolicznych wzgórz, Szer-Darwaza ("Lwie Wrota"), 
wznoszącego się 420 m nad miastem, gdzie zaobserwowałem momenty 
zaćmienia i wykonałem pomiary aktynometryczne promieniowania sło

necznego (Współrzędne miejsca dostrzeżeń: szer. geogr. 34°30'N, dług. 

gcogr 69°13'E, wzniesienic 2218 m nad p. m.). Do spostrzeżeń służyły: 
teodolit Zeissa, chronometr średni i aktynometr termoelektryczny. 

Pierwszy kontakt nastqpił o 6h 44m 55s, ostatni zaś o Sh 54m 100. czasu 
kabulskiego (prawdziwego słonecznego). Załączony rysunek przedstawia 
przebieg natężenia promieniowania słonecznego w czasie zaćmienia; jak 
wynika z krzywej, natężenie promieniowania w czasie największej fazy 
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(około 0.7) spadło do 33% wartości normalnej. Niebo było bezchmurne. 
Mimo wzniesienia się ponad warstwę dymów miejskich, zmętnienie 

atmosfery, obliczone dla końca zaćmienia, było dość duże i wynosiło 2.44 
(zmętnienie atmosfery suchej i idealnie czystej = 1,00). W tym samym 
czasie promieniowanie słońca i nieba, rejestrowane za pomocą aktyno
grafu na powierzchni poziomej w Obserwatorium Meteorologicznym 
w Kabulu, spadło do 41% wartości normalnej; temperatura powietrza 
obniżyła się o 2° C, a wilgotność wzrosła o 5%. Strata ciepła, spowo
dowana przez zaćmienie, wyniosła 47 kaloryj gramowych na cm2 po
wierzchni normalnej względem promieni słonecznych. 

Druga ekipa w osobach M o h a m m a d S a r w a r a (mego asystenta) 
i pilota, wykonała w czasie zaćmienia lot wysokościowy w samolocie 
wojskowym, który wzniósł się na rekordową dla lotniska kabulskiego, 
wysokość 4 i pół tys. metrów nad miastem, a 6 300 m nad poz. morza. 
Na tej wysokości M. Sarwar mógł widzieć na ciemno-błękitnym tle 
nieba popielatą tarczę Księżyca, zakrywającego Słońce. 

Nawiasem zaznaczę, że obserwacja nasza, o ile nam wiadomo, była 

pierwszą w ogóle obserwacją zaćmienia słonecznego na tym terenie. 
Edward Stenz 

Instrukcja dla obserwatorów meteorów 

Dla użytku czytelników powtarzamy za "Uranią" nr 54, r. 1937 
IV - instrukcje dla obserwatorów meteorów, które służą do usy
stematyzowania podawanych przez nich szczegółów tych dostrze
żeń, dostępnych w całej pełni dla miłośników nieba. 

Aby ujednostajnić materiał obserwacyjny oraz uczynić go bardziej 
przydatnym do wyznaczania orbit jasnych meteorów (jasnych gwiazd 
spadających, kul ognistych) prosimy odpowiedzieć w każdym wypadku 
na poniższe o s i e m pytań (chociażby tylko częściowo, ale sumiennie) 
i powstały w ten sposób meldunek przesłać pod adresem naszej redakcji. 

l. Obserwator. Nazwisko, zawód, dokładny adres. 
2. Czas obserwacji. Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta. 
3. Miejsce obserwacji w chwili spadku meteoru. Możliwie najdo

kładniejsze wskazówki (najlepiej dołączyć szkic sytuacyjny miejsca, 
ulic itp. z wyraźnym. zaznaczeniem punktu, w którym znajdował się 

obserwator). Kicrunek północny należy wrysować na szkicu z pomocą 
mapy lub planu. 

4. Punkt końcowy drogi meteoru, tj. punkt nieba, w którym meteor 
zgasł lub znikł. Opis tego najważniejszego dla meldunku miejsca należy 
podać według jednej lub kilku następujących wskazówek: 
a) według przedmiotów ziemskich (dalekich miejscowości, gór, grup 

drzew, ulic, wież i innych łatwo podpadających przedmiotów, bu-

' 
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dynków), najlepiej ze szkicem; miejsce zgaśnięcia meteoru zaznaczyć 
silnym punktem; 

b) według kierunków świata, Pn, Pd, W, Z, Pn-W, Pd-Z itd. i przez 
ocenienie wysokości, jak: "między horyzontem i zenitem, dokładnie 
w środku", albo: "dwa razy tak daleko od horyzontu jak od zenitu" 
albo "prawie dokładnie nade mną, nieco ku zachodowi" itp.; 

c) przez wymierzenie kąta na mapie między kierunkiem ku miejscu 
zgaśnięcia meteoru a jednym z głównych kierunków, Pn, Pd, Z lub W 
z pomocą szkolnego kątomierza, z dokładnością do stopnia. W razie 
'użycia kompasu, zaznaczyć to. - Pomiar wysokości meteoru ponad 
horyzontem w stopniach również przy pomocy papierowego kąto
mierza. 

U w a g a. Kątomierz do tego celu powinien być inaczej opisany. 
Zamiast O" piszemy 90°, i zamiast 90° (u góry) piszemy 0°. Jeśli pod- . 
kleimy go i do punktu środkowego umocujemy nitkę obciążoną cię
żarkiem (pion), będziemy mogli celować wzdłuż jego podstawy jak 
wzdłuż lufy karabinu ku punktowi mierzonemu. Należy zrobić odczyt 
raz z jednej strony, następnie po obróceniu przyrządu o 180° i 'Wziąć 
średnią arytmetyczną z obu odczytów; 

d) według gwiazd. Szkic. Jeśli możliwe, podać rektascenzję i deklinację 
według dobrej mapy nieba, w najgorszym razie według Księżyca 

lub Słm'lca. Jeżeli meteor przed czasem naturalnego zniknięcia został 
skryty przez górę, dom lub tp., należy to specjalnie zaznaczyć i ostatni 
widoczny punkt jego drogi nad górą, domem etc. równie dokładnie 
opisać, jak gdyby to był rzeczywisty punkt zniknięcia. 
5. Początek drogi meteoru, tj. punkt nieba, w którym meteor zapło

nął, albo został po raz pierwszy zauważony. Dokładnie według a), b), c) 
albo d) opisanych w punkcie 4. - Czy meteor biegł przez zenit, ku 
wschodowi, zachodowi itp., od tego ostatniego? Czy pierwszy punkt 
był punktem rzeczywistego zabłyśnięcia meteoru czy nie? 

6. Szkic obserwowanej części drogi. Strzałka, której nachylenie od
powiada obserwacji. Czy cała obserwowana . część drogi była tak długa 
jak Wielki Wóz razem z dyszlem, lub 2-, 3- razy tak długa, albo 1/t razy 
tak długa itd.? - Długość w centymetrach sznurka trzymanego w wy
ciągniętej ręce odpowiada w przybliżeniu ilości stopni na niebie. Ta 
okoliczność może być zużytkowana przy obliczaniu punktów drogi me
teoru względem horyzontu albo gwiazd i Księżyca. 

7. Czas trwania zjawiska w sekundach. Najlepiej szacować w ten 
sposób, że natychmiast po zaobserwowaniu uzmysławiamy sobie według 
sekundnika zegarka długość trwania zjawiska. Szczególnie pewne oceny 
mogą być jako takie oznaczone. 

8. Ogólny opis. Głowa meteoru, ~;>ozorna wielkość (w porównaniu 
do jasnych gwiazd, ewent. Księżyca), kształr, zmiany kształtu, barwa, 
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zmiany barwy, jasność, intensywność światła (oślepiająca, słaba), ogon 
złączony z meteorem, pozostawiony ślad i czas jego trwania, rozpad, 
detonacja (zjawiska głosowe). Ile minut zjawiska głosowe po zauważeniu 
światła?, stan pogody: czyste niebo, lekko mgliste, silnie mgliste, miej
scami chmury itp. Inne uwagi, osobiste (wrażenie własne, wrażenia 

innych osób, ich adresy, wycinki z gazet). 
Mamy nadzieję, że ten "meteoryczny kwestionariusz" przyc7.yni się 

do uściślenia i ujednostajnienia danych obserwacyjnych, podawanych 
jak dotąd, dość chaotycznie. Prosimy kwestionariusz powyższy przecho
wać i w każdym poszczególnym wypadku z niego skorzystać. Dokonane 
obserwacje wydrukujemy w "Uranii". 

Nasz pierwszy konkurs dla obserwatorów 

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ogłasza pierwszy kon
kurs na pracę obserwacyjną z dziedziny gwiazd zmiennych. 

War u n ki konkurs u: 

l. Praca powinna obejmować ciąg obserwacji, dotyczący jednej z gwiazd 
zmiennych o długim okresie, dokonanych metodą Argclandera. Ciąg 
taki powinien pokrywać obie gałęzie krzywej zmian (wzrost i spadek 
blasku), umożliwiając w ten sposób wyznaczenie momentu maksimum 
jasności. 

2. Obserwacje winne być opracowane, oraz winien być sporządzony 

wykres na papierze milimetrowym, ilustrujący wynik obserwacji. 
3. Rękopis pracy winien być napisany czytelnie, najlepiej na maszynie. 
4. W konkursie mogą brać udział wy l ą c z n i e członkowie P. T. M. A. 
5. Praca musi być złożona Zarządowi głównemu Towarzystwa do dnia 

30 listopada 1948 r. 
Jury konkursu stanowić będzie Komisja naukowa Zarządu głównego 

oraz Komitet redakcyjny "Uranii". 
Nagrody za najlepsze ciągi obserwacyjne (największa ilość wieczorów 

obserwacyjnych, największa ilość niczależnych od siebie porównań w cią
gu jednego wieczoru, najdokładniejsze obserwacje oraz najlepsze ich 
opracowanie) będą rozdzielone przez jury konkursu, w wypadku roz
bieżnych zdań rozstrzygnie losowanie. 

Nagrody: 
l. l o r n e t k a p r y z m a t y c z n a, 
2. książka J. Jeansa "Wszechświat", 
,, 
.J. "Niebo". 

Przewidziane są również nagrody pocieszenia. 
Najlepsze ciągi obserwacyjne będą ogłoszone drukiem. 
Bliższych wyjaśnień i szczegółowych wskazówek (ewent. mapki okolic 
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gwiaz zmiennych) udzieli sekretariat Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, 
w każdy wtorek od godz. 17 do 19, albo listownie. 

Dla ułatwienia w:v.boru podajemy obserwatorom czasy przybliżone 
maksimów gwiazd długookresowych: 

Ornikron Ceti - 4. IX., S. Herculis - l. IX., chi Cygni - 8. IX. 

PUZEGLĄD WYDA WNJCTW 

St. S z e l i g o w ski : Komety i meteory. (Państw. Zakł. Wyd. Szkol., 
Warszawa 1947, str. 43). 

Biblioteczka Fizyczno-Matematyczna, wydawana przez P. Z. W. S. 
narasta szybko. Liczy obecnie już 10 tomików, z których połowa jest 
poświqcona tematom astronomicznym. Jeden z ostatnich tomików tej 
serii stanowi opowieść o kometach i meteorach dra S. Szeligowskiego 
z obserwatorium w Toruniu. Jest to jedyna z pośród książeczek astro
nomicznych, napisana na niższym poziomie (nie licealnym) i z tego po
wodu może być z korzyścią przeczytana przez każdego, kto pragnie się 
czegoś dowiedzieć od fachowca w formie zupełnie przystępnej i dla 
każdego zrozumiałej na temat zjawisk, które w naszym układzie pla
netarnym należą może do najciekawszych. Wykład jasny, dostępny, 

zawiera omówienia wszystkich terminów naukowych i zjawisk, które 
nie są ogółowi powszechnie znane. Podany materiał naukowy, jak na 
tak skromny rozmiar ksi<lżeczki) bardzo znaczny. Niewątpliwie praca 
ta spełni dobrze swój cel. 

Z obowiązku recenzenta muszę wymienić kilka drobnych usterek, 
które oczywiście nie zmniejszają bynajmniej wartości pracy. Wynikają 
one nicraz z nieznajomości najnowszej literatury, której brak tak dotkli
wie wszyscy odczuwamy. 

I tak str. 8, wiersz 1-3: w XX wieku obserwowano gołym okiem 
nie 3 komety, lecz co najmniej 5, dochodzi bowiem tutaj kometa Whip
ple-Fedtkc-Tcvzadzc ą942 g), która była dostrzegana okiem nieuzbro
jonym prawic przez 3 miesiące (1943 I 18-IV 11), osiągając jasność 

3 wiclk. gw. Doliczyć tu również należy niezwykle okazałą kometę 

z końca ub. r.: 1947 n, która osiągnęła -5 wielk. gw. (Ta ostatnia po
jawiła się już po druku książeczki). Str. 15, w. 16 od góry zamiast 
.. ~yfry" winno być "liczby", gdyż dopiero zespoły cyfr arabskich 
stanowią "liczby". - Str. 29, gdzie wspomniano imiennie o odkrywcach 
5 komet polskich, należałoby tu wymienić konsekwentnie także tak 
wytrwałych i produkcyjnych rachmistrzów komet, jak: M. Kamień
ski, F. Kęp i i1 ski i F. Koc b ck e. - Str. 32, w. 4 i 5 od g. za
miast "w powietrzu" winno być "w atmosferze ziemskiej", gdyż na wy
sokości, na której zapalają siq meteory, mieszaniny gazów, zwanej po
wietrzem, nie ma. - Str. 34, w. 15 od g. należałoby objaśnić dlaczego 
właśnie jesień jest najkorzystniejszym okresem do obserwacyj meteorów 
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na północnej półkult globu._: Str. 35, w. 10 od g.: rekord P i c car d a zo
stał pobity w r. 1935 przez "Explorer II" w U. S. A. (22066 m). - Str. 36, 
w. 11 od g.: obecnie nic 10, lecz 12/13 sierpień jest datą największego 
nasilenia roju Perseid. Wreszcie drobna uwaga natury osobistej: w bi
bliografii na końcu książeczki, nazwisko moje wydrukowano dwukrotnie 
z dwoma błędami. J. G. 

Martin D a v i d s o n, Elements of Mathematical Astronomy 
1
(Whit 

a Brief Exposition of Relativity) Hutchinson's Scicntific And Technical 
; 

Publications, London-New York, 1947, stron 224. 
świetna ta książka powinna by znaleźć się w ręku każdego zaawan

sowanego miłośnika astronomii. W prawie elementarny sposób (bez wyż
liZej matematyki) wprowadza ona w najważniejsze problemy astronomii 
matematycznej. Autor z góry założył sobie dać podręcznik łatwy, prze
znaczony przede wszystkim dla miłośników, obeznanych z matematyką 
w zakresie gimnazjalnym, dla których podręczniki uniwersyteckie są za 
trudne. Mnóstwo wykresów i rysunków ilustruje znakomici~ tekst. 
Każdy rozdział ilustrowany jest nadto kilkoma odpowiednio dobranymi 
przykładami praktycznymi. W języku polskim zupełnie brak książki 

tego rodzaju. 
W części drugiej książki Davidsona znajduje się krótki, elementarny 

wykład teorii względności. Autor wprowadza do swego wykładu mate
matykę, gdyż uważa, że wykład całkowicie pozbawiony podkładu mate
matycznego, często zostaje niezrozumiany, a co gorsza, zostawia czy
telnika z fałszywymi pojęciami. Rozdział ten może stanowić doskonały 
wstęp do studium teorii wględności wyłożonej w bardziej awansowanych 
podręcznikach, które są nieraz niczrozumiałe bez nicktórych wstępnych 
wyjaśnień. Pg. 

Na prośbę British Council zawiadamiamy naszych czytelników, że 

wszelkich informacyj w sprawach związanych z nauką brytyjską udzieli 
British Council, Biuro informacji Nanl:owych, Warszawa, Górnoślqskn 39. 
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TADEUSZ PRZYPKOWSKI 

INSTRUMENTARIUM MIKOŁAJA KOPERNIKA 
ODTWORZONE W POLSCE 

Instrumentarium astronomiczne Mikołaja 
Kopernika jest o tyle ciekawe z punktu 
widzenia historii astronomii, iż jest to za
razem instrumentarium wszystkich jego 
poprzedników. Genezy tych instrumentów 
szukać trzeba w odległej starożytności. 
Wynalazek tych przyrządów do obserwacji 
astronomicznych przypisywany jest E r a
t o s t e n e s o w i, H i p p a r c h o w i, a co 
najpóźniej P t o l e m e u s z o w i. Koper

nik, tak jak w swojej nauce stoi na krawędzi dwu wielkich epok, 
tak i w metodzie pracy, w swym instrumentarium, zamyka epo
kę sięgającą starożytności. Jest on bowiem ostatnim wielkim 
astronomem, posługującym się antyczną aparaturą obserwa
cyjną. Już Tycho de Brah e przechodzi na nowsze typy przy
rządów, a epokowy wynalazek lunety przez G a l i l e u s z a 
w r. 1609, zmienia zupełnie metody pracy astronomów, w szcze
gółach wypracowane przez gdańskiego H e w e l i u s z a i Ty
cha Brah e g o. Instrumentarium antyku pokutuje jeszcze 
potem tylko u zacofańców na polu astronomii, którzy w dal
szym ciągu opierają się na Ałmageście Ptolemeusza, co ciągnie 
się gdzieniegdzie głęboko w XVIII wiek. 

Zasadniczo antyczne to instrumentarium składało się z trzech 
przyrządów, opisanych przez Kopernika w jego podstawowym 
dziele: "De revolutionibus orbium coelestium". W rozdziale 
2-gim księgi II-giej, opisany jest quadrans czyli horoscopus. 
Jest to kwadratowa płyta drewniana o boku od- trzech do czte
rech łokci (łokieć około 49 cm) z ćwierćkolistą skalą od 0° do 
90°. W centrum tego ćwierćkola umieszczony jest walec gru
bości palca i jego cień, po wypośrodkowaniu jego osi, ukazuje 
nam na skali kątową wysokość Słońca. Do obserwacji ustawia 
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się płaszczyznę kwadrantu na dokładnie wypoziomowanym ta
rasie, ściśle na linii południowej, i obserwuje się cień w mo
mencie południa. Przyrządem tym Kopernik mierzył wysokość 
Słońca potrzebną mu w pierwszym rzędzie dla określenia sze
rokści geograficznej i nachylenia ekliptyki, a także dla do
kładnego sprawdzenia czasu. 

Drugim przyrządem jest opisana w rozdziale 14-tym tejże 
księgi sfera armillarna, czyli astrolabium, która to nazwa prze
szła potem wyłącznie dla oznaczenia planisfery. Składa się ona 
z 6 kół drewnianych z podziałkami inkaustem znaczonymi, 
z których to kół dwa są ze sobą złączone pod kątem prostym, 
tworząc podzielone na stopnie koło ekliptyki oraz koło wrębne. 
Koło to obraca się na osi biegunów ekliptyki; oś ta przymoco
wana jest do koła godzinnego, które z kolei obraca się w bie
gunach równika, ustawiając bieguny ekliptyki w odpowiednim 
miejscu. Oś zaś biegunów równika tkwi w czwartym kole: 
południkowym, o średnicy około 80 cm, umieszczonym w pła
szczyźnie południka oraz przymocowanym do słupka podsta
wowego pod kątem, odpowiednim do szerokości geograficznej 
miejsca obserwacji. Wewnątrz koła ekliptyki znajdują się 
ostatnie dwa koła, jedno w drugie w jednej płaszczyźnie wpu
szczone. Obracają się one razem na osi biegunowej ekliptyki, 
znacząc na jej podziałkach długość ekliptyczną (A.) obserwo
wanego ciała niebieskiego, podczas gdy szerokość ekliptyczną 
(~) oznaczają nam na podziałkach koła, z tych dwu zewnętrz
nego, wskazówki zaopatrzone w przezierniki, a umieszczone 
na wewnętrznym, obracającym się w tej samej płaszczyźnie 
wewnątrz koła większego. Instrument ten był prawdopodobnie 
najczęściej używany przez Kopernika, gdyż służył mu do obser
wacji gwiazd, a w pierwszym rzędzie planet i ich współrzęd
nych ekliptycznych. (Zob. rys. str. 90). 

Trzecim przyrządem, dotychczas najbardziej znanym, dzięki 
błędnemu niestety jego rysunkowi, jaki późniejsi wydawcy 
dodali do trzeciego wydania dzieła Kopernika, jest triquetrum 
czyli instrumenturn parallacticum, opisane w rozdziale 15-tym 
księgi IV; składa się ono z trzech listew około 4 łokci długości, 
z których dwie są równej długości, zaś trzecia posiada długość 
przeciwprostokątni trójkąta równoramiennego. Dłuższa listwa 
jest podzielona na 1414 równych części w stosunku do 1000 
takich części mieszczących się w długości każdego z równych 
boków. Jeden z owych równych boków jest umieszczony pio
nowo na zawiasach przymocowanych do słupa podstawowego, 
podczas gdy bok o tej samej długości przymocowany jest do 
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jego górnego końca, bok zaś dłuższy do końca dolnego. Na 
ruchomej listwie górnej tak złożonego przyrządu są umieszczone 
2 przezierniki, a krawędź tej listwy, obejmującej swym roz
dwojeniem listwę podziałkową, ślizgając się po niej, wskazuje 
liczbę, która daje nam długość cięciwy kąta wierzchołkowego. 
Tym przyrządem mierzył Kopernik przede wszystkim wysokość 

(F ot. dr T. PrzypkowskiJ 

Kwadrant, instrument, którego używał Kop er n i k głównie do obser
wacji Słońca. Rekonstrukcja : F. i T. Przypko w s c y. 

i kątową wielkość Księżyca, a także wysokości gwiazd. Instru
ment ten, jako najbardziej popularny, był parokrotnie rekon
struowany, jednakże zawsze wadliwie, gdyż powtarzano błędy 
wydawcy trzeciego wydąnia "De revolutonibus ... " (Zob. tylną 
stronę okładki zeszytu 75-77 "Uranii"). 

Obecnie całe instrumentarium zostało według naukowych 
badań dr. Feliksa i dr. Tadeusza Przypko wskich z Ję
drzejowa zrekonstruowane, a rekonstrukcje te znajdują si~ już 
w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 
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Częściowo do instrumentów Kopernika należy zaliczyć fra
gmenty jego zegara słonecznego, zachowane dotychczas w kruż
ganku zamku w Olsztynie nad drzwiami komnaty zamieszki
wanej przez Kopernika w latach 1516-1521. Był to zegar 
refleksyjny, gdzie godziny i kątowe odchylenia od linii równo
nocnej pokazywały światełka lusterek, umieszczonych w obra
mieniu przeciwległych okien. Możliwe, iż Kopernik jest wy
nalazcą tego typu zegara słonecznego. 

JANUSZ PAGACZEWSKI 

MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU 

Dnia 5 września 1948 r. uroczyście otwarto we Fromborku, 
gdzie żył, działał i zmarł nasz wielki astronom, Mikołaj K o -
per n i k, Muzeum Jego imienia. Do zebranych na podwórzu 
katedry fromborskiej :przedstawicieli Rządu, Nauki oraz gości 
przemówił dyrektor muzeów państwowych, prof. St. Loren t z, 
po czym wicemarszałek Sejmu, ob. B ar c i k o w s ki, jako de
legat Prezydenta R. P., w dłuższym przemówieniu podkreślił 
znaczenie prżełomu umysłowego, jaki wywołało w całym świe
cie odkrycie naszego wielkiego Rodaka i Mistrza, następnie 
przeciął wstęgę, zamykającą wejście do Muzeum, i ogłosił je 
za otwarte. 

Na wstępie wita wchodzącego znany obraz Jana Matejki, 
przedstawiający Mistrza, zachwyconego widokiem gwiaździ
stego nieba, na tle przepięknej gotyckiej fas~dy katedry from
borskiej*). Na bocznych ścianach klatki schotlowej, umieszczo
no piękne sgrafitta art. malarza Kazimierza Knot h e. Jedno 
z nich przedstawia "Polskie Niebo", a więc jest to jak gdyby 
stylizowana mapa nieba północnego, zawierająca gwiazdo
zbiory widoczne w Polsce, na wzór map osiemnastowiecznych. 
Zawiera ona także dwa gwiazdozbiory pochodzenia polskiego. 
Jeden to "Tarcza Sobieskiego" (Scutum Sobiesii), nazwany 
tak przez znanego astronoma, gdańszczanina, Jana H e w e l i u
s z a, dla uczczenia zwycięstwa króla Jana III pod Wiedniem. 
Drugi, to "Ciołek Poniatowskiego" (Taurus Poniatovii), położony 
w Drodze Mlecznej, w sąsiedztwie (na zachód) Tarczy Sobie
skiego, nazwany tak przez Marcina Foczobuta O d l a nickiego 
w XVIII w. Niestety, wbrew temu, co pisze w przewodniku 
po Muzeum we Fromborku dr Tadeusz P r z y pko w s ki, 

*) Jest to wierna kopia oryginału, znajdującego się w auli Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
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nauka międzynarodowa nie przyjęła w całości tych nazw. Do
tąd utrzymała się (według postanowienia zjazdu Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej w r. 1925) tylko pierwsza nazwa, 
a i to w dodatku obcięta: Tarcza (Scutum). Teraz tylko polscy 
astronomowie używgj ą pełnej nazwy. 

Na przeciwległej ścianie znajduje się olbrzymia mapa Euro
py, podkreślająca miejscowości, związane z życiem naszego 

(F ot. dr T. Przypkowskl) 

Widok na 1asadę katedry we Fromborku od strony zachodniej. Widać 
częściowo mury obronne otaczające katedrę, wśród nich wieżę Mikołaja 

Kopernika. 

wielkiego uczonego, począwszy od wsi Kopernik nad Nysą na 
Górnym Sląsku, skąd wywodzi się jego rodzina, aż do From
borka, gdzie spoczęły jego doczesne szczątki. 

Jedna z sal Muzeum poświęcona jest biografii Kopernika. 
Cykl doskonałych zdjęć fotograficznych przywodzi na myśl 
zwiedzającemu miejsca, związane w jakibądź sposób z osobą 
Astronoma. W gablotach umieszczono szereg facsimilów doku
mentów, od przyjęcia dziada Mikołaja w poczet obywateli mia-
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sta Krakowa, poprzez zapis na Uniwersytet Krakowski, ferrar
ski dyplom doktorski, aż do Jego ostatnich listów, pisanych we 
Fromborku. 

W sali następnej umieszczono szereg olejnych (i fotograficz
nych) kopii portretów Kopernika. Jak wiadomo, nie zachował 
się niestety żaden współczesny portret Mistrza. Autoportret 
(Kopernik dobrze rysował) dostał się do Strassburga, a drugi 
ofiarowano Tychonowi de B r a h e. Dopiero na ich podstawie 
powstało później wiele obrazów postaci Kopernika, z których 
niektóre tylko mogą uchodzić za wierne - do pewnego stop
nia - wizerunki, odtwarzające rysy twarzy Astronoma. 

W Muzeum znajduje się wiele eksponatów, które po osta
tecznym odnowieniu wieży Kopernika, zostaną przeniesione do 
trzech komnat tam się znajdujących. Do nich należy zaliczyć 
przede wszystkim wierne drewniane reprodukcje trzech na
rzędzi obserwacyjnych Kopernika, tj. triquetrum, astrolabium 
i kwadrantu, sporządzone z wielkim pietyzmem przez doktorów 
Feliksa i Tad~usza Przypkowskich *). Znajdą się tam również 
trzy dekoracyjne planszł (wykonał je w technice sgrafitto K. 
Knothe), przedstawiające: l) układ świata według Ptolemeusza, 
2) heliocentryczny układ Mikołaja Kopernika i 3) kompromi-
sowy układ Tychona Brahego. , 

Trudno wyliczyć wszystkie eksponaty, które obejmuje Mu
zeum. Jedna z sal zawiera zebranych wiele dzieł i druków, 
mających pośredni związek z astronomiczną pracą Kopernika, 
a więc szereg dawnych dzieł astronomicznych, portretów wiel
kich astronomów, którzy kontynuowali dzieło Kopernika, jak 
G a l i l e u s z, Tycho Brahe, K e p l e r i in. 

W Muzeum Mikołaja Kopernika nie może zabraknąć oczy
wiście dzieł samego Mistrza. Widzimy więc w jednej z sal 
;otokopię całego rękopisu "De Revolutionibus", który, jak 
wiadomo, znajduje się w Pradze, pierwsze wydanie jego Try
gonometrii, trzecie wydanie "De Revolutionibus Orbium Coe
lestium" **). Widzimy tam również reprodukcje, ilustrujące nam 
twórczość Kopernika na innych polach, a więc jako tłumacza 
z greckiego, jako lekarza i ekonomisty. 

Wychodząc z Muzeum, mieszczącego się w pięknym budyn
ku kapitulnym, zwracamy wzrok na wieżę, w której mieszkał 
i z której obserwował niebo nasz wielki astronom. Niestety 
remontu jej jeszcze nie ukończono. Wieża ta, prywatna wła-

*) Zob. art. dr. Tadeusza Przypkowskiego o instrumentarium M. K. 
w tymże numerze naszego pisma. 

**) Rok 1617. 
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sność Mistrza, miała trzy salki, jedna nad drugą położone. 
Z najwyższej było wejście na ganek , na którym najprawdo
podobniej miał Kopernik swoje , obserwatorium". Nie było 
w nim narzędzi umieszczonych na stałe nasz Astronom musiał 
wynosić je ze swego mieszkania . Możliwe, że obserwował on 
także z płaskiego dachu wieży, wznoszącej się nad główną 
bramą, prowadzącą do dziedzińca katedralnego, a połączoną 
najprawdopodobniej z wieżą mieszkalną gankiem. Szczyt wieży 
Kopernika zdobi obecnie znak, którego po raz pierwszy użył 

(Fot. dr T. Przypkowaki) 

Zegar słon~czny na fasadzie Muzeum Mikołaja Koper n i k a we From
borku, zaprojektowany i wykonany przez dr Tadeusza Przypkowskiego 
i art. grafika, K. Knothe. Podpora wskazówki posiada kształt greckiej 
litery gamma, celem przypomnienia gwiazdy gamma Panny, która od-

grywała dużą rolę w obserwacjach Kopernika. 

Galileusz, a który to znak jest symbolicznym skrótem systemu 
kopernikowskiego: Słońce otoczone krc;giem orbity ziemskiej, 
a wokół Ziemi mniejsza orbita Księżyca. Ten symboliczny skrót 
jest znaidem Muzeum i, w stylizacji odpowiadającej XVI wie
kowi, figuruje również na ekslibrisie biblioteki muzealnej 
(zobacz inicjał, str. 83). 

Myśl urządzenia Muzeum Kopernikowsldego we Fromborku, 
gdzie Kopernik spędził 40 lat swego życia, należy uznać za 
bardzo szczęśliWą. Obecne Muzeum jest dopiero zaczątkiem 
właściwej naukowej instytucji tej nazwy. W roku 1949 zostanie 
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ono wybitnie rozszerzone i wzbogacone, głównie przez facsimila 
notatek rękopiśmiennych Kopernika, znajdujących się w zbio
rach w Szwecji; przewidziane jest także rozszerzenie biblioteki. 
W ten sposób pojęte Muzeum stanie się zapewne wybitną pla
cówką oświatową oraz stacją historyczno-naukową, pozwalającą 
zapoznać się każdemu z Kopernikiem i jego twórczością 

(F o!. dr T . Przypkowski) 

Sfera armillama czyli astrolabium, przyrząd, którego używał Mikołaj 
Kopernik do obserwacji planet. Rekonstrukcja: F . • i T. Przy p

kowscy. 
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JOSEF KLEPEST A (Praha) 

CZECHOSJ ... OW ACKIE 'l'OW ARZYSTWO PRZYJ ACióL 
ASTRONOMII W PRADZE 

Przed trzydziestu laty zeszło się w Pradze kilkunastu przy
jaciół astronomii w celu założenia Czeskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Astronomii. Robotnik obok uczonego, urzędnik obok 
studenta podali sobie ręce do wspólnego dzieła. Po kilkunastu 
latach wytężonej pracy osiągnięto cel, który sobie wytyczono. 
Dzisiaj organizacja nasza należy do najlepiej zorganizowanych 
towarzystw przyrodniczo-naukowych w Czechosłowacji, a pod 
względem ilości członków, w sumie 3 000, zalicza się do naj
większych organizacyj amatorskich w tej gałęzi wiedzy na 
świecie. Rząd naszego Państwa oraz sama stolica Czechosło
wacji - Praga - miały zawsze pełne zrozumienie dla poczy
nań naszej kulturalnej organizacji i wspierały ją moralnie 
i materialnie różnymi darami i subwencjami. W ten sposób 
stało się możliwe, że w krótkim czasie, bo już po upływie 
pierwszych 10 lat, można było pomyśleć o wzniesieniu wła
snej siedziby Towarzystwa i przystąpić do wybudowania Lu
dowej Dostrzegalni Astronomicznej. Budowę ułatwiło oparcie 
się o południową ścianę starej fortecy. Budynek znajduje się 
na najbardziej odpowiednim miejscu w Pradze. Jest otoczony 
pięknym, pelRym róż parkiem, oraz połączony z miastem tak 
w lecie jak i w zimie górską kolejką. Leży na najwyższym 
wzniesieniu w Pradze - Petfinie. Bezpośrednie sąsiedztwo ze 
stolicą przeszkadza wprawdzie pracom fotograficznym, nie stoi 
jednak na przeszkodzie do spełnienia najważniejązego celu, 
jakim jest popularyzacja astronomii. Wielu mieszkańców sto
licy interesuje się dziś astronomią, a trzy kopuły obserwato
rium nie wystarczają dla pomieszczenia tłumu chętnych pod
czas pogodnych wieczorów. Głównym narzędziem jest podwójny 
refraktor Zeissa, który uzyskało Towarzystwo ze spadku pozo
stałego po wiedeńskim selenografie, R. Ko:nigu. Na tubusach 
tego 7- i 8-calowego refraktora, umocowany jest reflektor 
o średnicy 300 mm. W kopule wschodniej mieści się 8-calowy 
szukacz komet, w kopule zaś zachodniej tymczasowo 5-calowy 
refraktor. W ogrodzie obserwatorium umieszczono pawilon 
fotograficzny. Ponadto obserwatorium posiada bogate wyposa
żenie optyczne, a więc heliostat do obserwacji protuberancji 
słonecznych, &pektroskop, duży mikrometr nitkowy oraz 5 ze
garów wskazujących dokładny czas. Bogata biblioteka mieści 
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się na pierwszym piętrze obserwatorium. Na parterze, oprócz 
mieszkania sekretarza, znajdują się biura oraz sala wykładowa 
z dźwiękową aparaturą kinową o szerokości taśmy 16 mm oraz 
dwoma aparatami projekcyjnymi dla diapozytywów. Większość 
wszystkich tych urządzeń nie jest bynajmniej martwym inwen
tarzem, lecz jest w służbie dla zwiedzających. W sali wykła
dowej odbywają się nie tylko fachowe wykłady dla członków 
Towarzystwa, lecz także prelekcje popularne dla gości oraz 
wykłady "per radio". Dzięki naszej wytrwałej i intensywnej 

"Lidova Hvezdarna śtefanikova" w Pradze, siedziba Czechosłowackiego 
Towarzystwa Przyjaciół Astronomii. 

pracy udało się pozyskać wielu członków Towarzystwa oraz 
abonentów czasopisma "Rise hvczd", jak również innych wy
dawnictw astronomicznych. Z naszej inicjatywy w innych mia
stach na terenie Czechosłowacji powstały jakby ekspozytury 
Towarzystwa oraz wybudowano ludowe obserwatoria astrono
miczne. Członkowie naszego Towarzystwa są w posiadaniu 
setek małych lunet, których optyka została stworzona przez 
członków obznajmionych z budową przyrządów optycznych. 
Ażeby członkom, którzy zamierzają pracować naukowo na polu 
astronomii, ułatwić pracę, stworzono różne sekcje, jak np. foto
graficzną, obserwatorów gwiazd zmiennych, obserwacji me
teorów, powierzchni planet itp. Wyniki prac wykonanych 
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w sekcjach drukujemy w Memoriałach Towarzystwa Przyja
ciół Astronomii, wydawanych od czasu do czasu w różnych ję
zykach światowych. Same Towarzystwo, jak i jego niektórzy 
członkowie, wydali szereg wydawnictw o charakterze graficz
nym. 

Jako najważniejsze wyliczymy tu następujące mapy i atlasy 
nieba: 

Schiiller-Novak: Atlas constellationum borealium I, II (za-
wiera wrysowane mgławice katalogu Dreyera) - wyczerpane. 

K. Novak: Mapa północnego nieba- wyczerpane. 
K. Andei: Mapa selenographica - wyczerpane. 
V. Guth: Duży atlas gnomoniczny. 
J. Klepesta: Spektralny atlas jasnych gwiazd- wyczerpane. 

Mapa coelestis nova. 
Ruchoma mapa nieba. 

A. Becvar: Atlas coeli-Skalnate Pleso, pro aequinoctium 
1950.0. 

Ponadto wydano cały .szereg książek-wśród nich 3-tomową 
astronomię pióra czte~ech autorów: dra B. sternberka, doc. 
F. Linka, dra V. Gutha i dra J. Mohra.- Dr H. Slouky napisał 
oprócz tego kilkanaście popularnych książek astronomicznych 
oraz dokonał szeregu tłumaczeń książek Jeansa i Eddingtona. 

Po rewolucji w 1945 r. budynek obserwatorium Towarzy
stwa znajdował się w nader opłakanym stanie. Jakkolwiek do 
dnia dzisiejszego wszystkie te uszkodzenia zostały już napra
wione, obecny zarząd postawił sobie za cel zbudowanie nowego 
obszerniejszego obserwatorium, które by mogło zaspokoić po
trzeby wielkiej ilości osób, które w Czechosłowacji interesują 
się astronomią. Wykonanie tego planu zależy w pierwszym rzę
dzie od gospodarczego rozwoju naszego Państwa - sam plan 
budowy znalazł natomiast pełne zrozumienie u zarządu miasta 
Pragi oraz u rządu naszego Państwa. Zarząd naszego obser- · 
watorium usilnie zabiega około realizacji tych planów. W bie
żącym roku urządziło nasze Towarzystwo, korzystając z pomocy 
materialnej Ministerstwa Informacji, wystawę, na której oprócz 
pięknych fotografii nieba, znajdowało się narzędzie, przezna
czone dla naszego nowego obserwatorium. Jest ono oryginalnej 
konstrukcji czeskiego inżyniera Rolcika i J. Izery. Jest to re
flektor o średnicy 400 mm z montażem coude, z okularem usta
wionym w biegunowej osi narzędzia. Może być używany do ce
lów fotograficznych w pierwotnym swym ognisku, względnie 
w systemie Cassegraina z ogniskiem 7 m. Prowadnicą tego 
narzędzia jest refraktor o ąrednicy obiektywu 16 cm. Drugie 



94 URANIA 

narzędzie na wystawie stanowił teleskop Schmidta o jasności 
l: l, dzieło . najlepszego czeskiego artysty-optyka, prof. Vilema 
Gajduska, który już nie pierwsze takie narzędzie skonstruo
wał. 

Członkowie nasi są konstruktorami narzędzi astronomicz
nych nieraz o średnicy 300 mm. Są to wyniki jedynie pilnej 
i wytrwałej pracy, nie wynagradzanej zaszczytami, pracy 
inicjowanej przez zarząd Towarzystwa. 

Powoli bierze z rąk dawnego zarządu i założycieli Towa
rzystwa nowa generacja wszelkie zadania. Stara się, by po
większyć martwy inwentarz Towarzystwa, a to celem pracy 
nad kształceniem społeczeństwa. Oto cel - dla którego warto 
żyć. 

ZBYSŁĄ W POPŁA WSKI 

WRAżENIA Z WYCIECZKI DO SKALNATE PLESO 

Telegram. Więc jednak naprawdę. Mimo trudności, wyciecz
ka oczekiwana jednak dochodzi do skutku. Pospieszne przy
gotowania. Ekwipunek ma być turystyczny - nie mamy "list
ków" - musimy być samowystarczalni. Dodatkowo na wy
-cieczkę potrzebny aparat fotograficzny, lorneta i vademecum 
członka PTMA: "Niebo przez lornetkę", książeczka dra P a g a
e z e w ski e g o. I jeszcze mapy: Tatr, jakaś "setka" i mapa 
nieba. 

~oniedziałek 4. X 1948, wieczorem odjazd na punkt .zborny. 
Pogoda fatalna -niebo pokryte jednolitą pokrywą chmur -
leje. Przypominają się uwagi znajomych - szkoda jech~ -
a wiesz jak będzie w Tatrach. Wolę ryzykować - na taką 

· wycieczkę musi się jechać! 
Wtorek 5. X 1948, 7h. Deszcz, który lał przez całą noc, 

przestał padać. Chmury w stanie rozkładu, stratusy rozrywają 
się; jest jeszcze silne zamglenie na górach, ale pokazują się 
niebieskie fragmenty nieba, przez które zagląda nieśmiało pro-
mień słońca. · 

Punkt zborny - dworzec autobusowy w Zakopanem. Stoją 
grupki turystów z plecakami i pledami. Po lornetach, bojowo 
przewieszonych przez ramię, poznajemy, że łączą nas wspólne 
cele. 

Ale niebawem przestajemy być nieznanymi sobie ludźmi. 
Są człokowie Zarządu głównego PTMA. Poznajemy się wza
jemnie. Jest prof. B a n a c h i e w i c z, dyrektor Obserwatorium 
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Krakowskiego, są dr K o r d y l e w s k i i dr P a g a c z e w s k i, 
oraz kierownik wycieczki, inż. - K u c h a r s k L 

Punktualnie zajeżdża autobus. Przyjemne zdziwienie. Wy
godny na 22 osób z odsuwanym brezentowym dachem, tury
styczny autokar. Zajmujemy miejsca - jest trochę kłopotu 
z umieszczeniem naszych wypchanych plecaków. Ruszamy 
w kierunku Nowego Targu. Dlaczego? - przecież czytaliśmy 
w gazetach, że nowy most na Łysej Folanie jest otwarty dla 
ruchu - przecież tamtędy wiedzie najkrótsza droga. 

W Nowym Targu postój. Kierownik wycieczki udaje się do 
Starostwa, by otrzymać przepustki graniczne. Skład wycieczki 
jest ostatecznie ustalony: 21 osób, w tym 5 pań. Ostatnie spra
wunki - zostawiamy nadmiar złotych w znajomym sklepie. 

Godz. 10- odjazd w kierunku Jurgowa. Mgły wstają z gór, 
słońce coraz więcej przyświeca. Nadzieje nasze rosną; może 
jednak dopisze nam pogoda? Dokoła wioski góralskie: Białka, 
pola kamieniste, na miedzach stosy kamieni. Niewdzięczna 
ziemia na Polskim Spiszu - tylko owies rośnie na małych 
poletkach. Uwagę zwracają liczne świątki góralskie, na co nam 
stale wskazuje jedna z pań - widocznie humanistka U. J. 

Mijamy Jurgów i o godz. 11.30 zatrzymujemy się przed 
rogatką obok posterunku. Tutaj jest dłuższy postój, bo 
każdy z nas z przepustką w ręce udaje się do izby służbo
wej, zostaje zapisany do rejestru, podając zarazem imię 
swego ojca. Potem przechodzimy do biura komory celnej, 
gdzie podajemy wykaz rzeczy osobistych. Wszystkie waż
niejsze przedmioty trzeba zdeklarować, aby przy powrocie 
nie uchodzić za "przemytnika". Ale ta okoliczność nie istnie
je - cel wycieczki jest naukowy - jadą miłośnicy nauki, 
którym obce są kursy walutowe, przeliczenia itp. ciemne inte
resy, co dobrze wyczuły nasze władze celne, traktując nas 
z pełną kurtuazją. 

Po godzinnym postoju unosi się rogatka i już wyjeżdżamy 
za granicę naszego kraju. Po przejechaniu ok. 300 m, znowu 
postój. Schludny budynek czechosłowackiej straży celnej w Pod
spadach. Formalności trwają pół godziny. Nasi pobratymcy 
interesują się wyłącznie... złotem. Musimy podać ilość pier
ścionków, łańcuszków, zegarków itp., które posiadamy jednak 
w ograniczonej . ilości. 

Jedziemy dalej przez Podspady (919 m) małą wieś góralską 
z dużym tartakiem, gdzie kolejka linowa (20 km długości) 
iiłuży do transportu drzewa. Gościniec wąski, ale dobrze utrzy
many, prowadzi wzdłuż potoków górskich. Przed sobą mamy 
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pasmo Tatr Bielskich, mało turystycznie znanych, z Muraniem 
(1870 m) podciętym ze wszech stron stromymi murami i Haw
raniem (2151 m). Autobus się zatrzymuje i musimy wysiadać, 
by przejść pieszo prowizoryczny mostek na potoku Hawrań. 
Mostek z okrąglaków ugina się i huśta pod naszymi krokami 
i opanowuje nas obawa, co będzie z naszym autokarem, ale 
tatrzańskie świerki wytrzymują obciążenie 3 t. i autobus prze
chodzi szczęśliwie. Jedziemy dalej ostrymi serpentynami na 
siodło Zdziarskiej przełęczy (1081 m). To tutaj właśnie jest 
goograficzna granica, która oddziela Tatry od Magury Spiskiej. 

Droga coraz lepsza, asfaltowana, prowadzi nas w dół w do
linę wsi Zdziaru, rozłożonej szeroko po zboczach rozrzuconymi 
osiedlami. Domki góralskie pięknie malowane. Okiennice w ko
lorach, niebieskim, czerwonym, żółtym, dodają malowniczości 
cudownemu widokowi. W pełnych promieniach słońca mamy 
po prawej stronie panoramę Tatr Bielskich. Zbocza hal są 
jednak puste - wyrąbane lasy świadczą o gospodarce oku
panta. Gościniec zbudowany w wykopie na długim zboczu 
prowadzi w dół wzdłuż potoku, przez Kardolin (dawna osada 
górnicza), do miejscowości Tatfansk~ Kotlina. Jest to uzdro
wisko stanowiące własność miasta Bela Spiska. Są tu słynne 
groty bielskie, które mamy poznać następnego dnia. Szosa wy
kładana kostką, prowadzi nas do celu wycieczki, do miejsco
wości Tatl·anska Loronica (850m). Jest to eleganckie uzdro
wisko, założone jeszcze przez rząd węgierski. Posiada wiele 
will, pensjonatów, zbudowanych przez węgierskich magnatów. 
Dwa kościoły, zakład kąpielowy, hydropatyczny, dom zdrojowy, 
bazary. Stąd bez zatrzymania jedziemy 'przez park zdrojowy 
serpentynami do stacji kolejki linowej, zwanej "lanovka". 
Kolejka ta była zbudowana w 1938 r. o długości ponad 6 km, 
posiada największą w Europie różnicę poziomów, dwukrotnie 
większą od naszej na Kasprowy. 

. W chodzimy w dwu grupach do wagoniku, by znaleźć się 
nad ~kalnatem Pleso. Jazda trwa ponad 15 minut, jest wi~c 
dość czasu na obserwowanie głównego pasma Tatr od strony 
południowej. Przed nami szczyt Łomnicy, na prawo Kieżmar
ski, na lewo Sławkowski, Wysoka i Jaworowy. Pogoda wspa
niała, niebo czyste, góry w pełnym świetle. Jazda "lanovką" 
nie daje jednak tyle emocyj, co na nasz Kasprowy. Kolejka 
wznosi się niedużym nachyleniem nad wierzchołkami drzew. 
Mijamy stację kolejki "Start" z obszernymi tarasami do leża
kowania, obok wspaniały hotel "Grand Hotel Praha". Wzno
simy się teraz cokolwiek stromiej, ale zwisy lin między ma-
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. 
.sztami nie powodują tego "huśtania", które na Kasprowym 
daje tyle emocji naszym towarzyszkom. 

Wreszcie stacja "Skalnate Pleso" i wysiadamy. Jesteśmy 
na brzegu wału morenowego, obok zamarzniętego jeziora, u stóp 
Łomnicy, która wystrzela stromą turnią przed nami od północy. 
Natomiast na południe mamy otwarty szeroki widok na całą 
dolinę, aż po Małe Tatry. 

Obok obserwatorium, imponujący sylwetką, duży budynek 
z dwoma kopułami, a jednak mały wobec potęgi masywów 
górskich. 

Inż. Kucharski ustala ce.J;"emoniał dyplomatyczny. Naukowcy 
polscy składają wizytę swym kolegom, więc my miłośnicy, co
famy się skromnie do tyłu. Na przodzie postępuje prof. Bana
chiewicz w asyście dra Kordylewskiego i dra Pagaczewskiego. 
Naszą grupę miłośników prowadzi inż. Kucharski. Moment 
powitania na progu i wchodzimy do wnętrza, by poznać skom
plikowany mechanizm nowoczesnych środków badawczych, 
które wydzierają z nieznanego tajemnice natury. 

* * * 
Obserwatorium pracuje od r. 1943 pod dyrekcją swego pro

jektodawcy, Antonina B e c V ar a. Dzielny ten człowiek, z za
wodu meteorolog a z zamiłowania astronom, oprócz przepro
wadzenia budowy i wyposażenia instytucji "na ostatni guzik", 
poszczycić się może wielu pracami dokonanymi w tym stosun
kowo krótkim przeciągu czasu. Sam osobiście odkrywa dwie 
komety, po czym następują podobne odkrycia szczupłego grona 
współpracowników naukowych. Asystentka P a j d u s a k o v a 
wykrywa jedną kometę sama, a drugą wspólnie z kolegą, asy
stentem M r kos e m. W r. 1948 Mrkos odkrywa czwartą z rzę
du kometę na tej placówce naukowej. W r. 1948 wydaje Bec
var piękny atlas nieba, przez siebie opracowany na podstawie 
najnowszych danych, zawierający oprócz kilkudziesięciu tysięcy 
gwiazd do 7.75 wielkości gwiazdowej, mnóstwo gromad gwiaz
dowych oraz mgławic różnych typów. Obecnie "n~ warszta
cie" jest fotograficzny atlas nieba zawierający gwiazdy do wiel
kości 14. 

Wyposażenie obserwatorium w narzędzia naukowe jest 
godne podziwu. Głównym narzędziem astronomicznym jest 
teleskop o lustrze 60 cm średnicy, przetransportowany tutaj 
z obserwatorium Stara Dala (dawne (t}gyala), firmy Zeiss, wy
posażony zupełnie nowocześnie. Większość ruchów wykonuje 
to narzędzie na drodze elektrycznej. Za pomocą trzymanej 

~ 
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w ręce rączki z tastrami można dowolnie ruch. teleskopu zwal
niać lub przyspieszać, jak również nastawiać go na żądane 
miejsce nieba. Samo lustro posiada w środku okrągły otwór 
dla przepuszczenia wiązki promieni świetlnych, odbitej od 
wypukłego lusterka, umieszczonego na jej drodze (system Cas
segraina). Fotografuje się najczęściej w ognisku Newtona, które 
powstaje, jeżeli zamiast lusterka wypukłego, wprowa~zimy 
w bieg promieni lusterko płaskie skierowujące je pod kątem 90~ 
na kliszę fotograficzną, umieszczoną w kasecie na górnym 
skraju tubusa. Zanotować trzeba tu urządzenie, pozwalające 
na fotografowanie małych planet metodą M e t c a l f a. Polega 
ono na tym, że przy pomocy pomysłowego mechanizmu elek
trycznego, posuwa się kasetę fotograficzną za ruchem plane
toidy, skutkiem czego na kliszy planetoida uwydatni się jako 
punkt, gwiazdy natomiast pozostawią ślady w postaci kresek. 

Do prowadzenia narzędzia służy 20 cm refraktor, sprzę
żony równolegle z reflektorem głównym. N ad to nasadzone są 
na nim 2 jednakowe krótkoogniskowe kamery fotograficzne 
do zdjęć nieba. 

Obserwacje ułatwia ruchoma podłoga, na której stoi wy
godny fotel dla obserwatora. Druga kopuła, mniejsza, zawiera 
podwójny teleskop, do którego oba lustra szlifował własno
ręcznie dyrektor B e c V a r. Zamontowane na statywie widło
wym poruszane są przez motorek synchroniczny. Służą one 
też do fotografowania nieba. 

Między obu kopułami znajduje się niewielki taras, nakryty 
odsuwanym dachem, z którego obserwuje się niebo przy po
mocy specjalnych lornet (tzw. binarów), budowanych prze~ 
czeską firmę optyczną w Cieplicach, a posiadających nowocze
sną optykę, tj. dwa obiektywy o średnicy 100 mm, pokryte nalo
tem przeciwodblaskowym (tzw. optyka "T"). Lornety te mają 
dużą światłosiłę, dzięki czemu nadają się szczególni~ do do
strzeżeń mgławic oraz komet. Taras ten służy również dla 
personelu do obserwacji meteorów. 

Wnętrze obserwatorium budzi usprawiedliwiony zachwyt 
widza. Wchodzimy do biblioteki. Gęsto ustawione półki uginają 
się pod ciężarem kilku tysięcy książek (wszystkie oprawione!), 
na ścianach mnóstwo obrazków, fotografij i reprodukcji. Ga
binet dyrektora urządzony jest skromnie, lecz ze smakiem 
i estetycznie. Za gabinetem mieści się pokój... muzyczny. 
Wielki fortepian i dwoje skrzypiec na ścianie zdradzają melo
maństwo personelu. Na zapytanie, kto jest muzykalny, dy
rektor Becvar odpowiada: wszyscy. W kącie kaktus, tak wy-
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soki, że trzeba go przycinać tuż pod sufitem. Ozdobę pokoju 
stanowi oszklona gablota z przepięknym zbiorem kryształów, 
efektownie oświetlona. Wśród zbiorów znajduje się jeden nie
wielki meteoryt żelazny. 

Zainteresowanie wszystkich zwiedzających budzi przede 
wszystkim nowoczesne narzędzie astronomiczne skonstruowane 
na miejscu. Jest to kamera Schmidt'a do fotografowania nieba 
zbudowana na zasadzie teleskopu zwierciadlanego. Promienie 
świetlne zbiera tu sferyczne lustro o przekroju kilkunastu cm. 
Płyta korekcyjna, umieszczona przed lustrem, koryguje abe
rację sferyczną. System ten odznacza się ogromną światłosiłą, 
skutkiem której nadaje się do zdjęć mgławic, komet, Drogi 
Mlecznej. Zdjęcia eksponuje się krótko; już jednominutowa 
ekspozycja daje gwiazdy b. słabe. Film o kształcie kolistym, 
umieszcza się we wnętrzu tubusa na wysklepionej podkładce, 
skutkiem czego przybiera on kształt wypukły w kierunku 
lustra. 

W piwnicy obserwatorium mieści się b. czuły seismograf 
oraz 3 zegary astronomiczne i chronograf, na którym rejestruje 
się wszystkie obserwacje wymagające podania dokładnego 
czasu. 

Pokój meteorologiczny zawiera kilka przyrządów samo
piszących, które rejestrują, kierunek i szybkość wiatru. Zwie- . 
dzamy wreszcie warsztat fne.chaniczny, zaopatrzony w precy
zyjną tokarkę i inne nowoczesne narzędzia. Tu wykonuje się 
różne potrzebne przyrządy i reperuje je, gdyż obserwatorium 
nowoczesne nie może istnieć bez warsztatu mechanicznego 
i zdolnego mechanika precyzyjnego. 

Przykre refleksje opanowują polskiego astronoma, zwie
dzającego tę prześlicznie założoną i wzorowo prowadzoną insty
tucję, która pod względem wartości swych narzędzi przewyższa 
niewątpliwie niejedno polskie obserwatorium uniwersyteckie. 

* 
Po zwiedzeniu urządzeń, JUZ o zmroku (godz. 19), odpro

wadza nas asystent prof. Becvara, Mrkos, do schroniska tury
stycznego. Spożywamy improwizowaną kolację - nie trzeba 
udowadniać, jak nam dopisuje apetyt na wysokości 1750 m! 
Po kolacji, naukowcy udają się na obserwacje, my zostajemy, 
by z krawędzi skalnych ścieżek, ubrani jak tylko można naj
cieplej, obserwować niebo. Cały firmament czysty, przeźro
czystość powietrza nadzwyczajna, widzimy gołym okiem lub 
lornetami obiekty, których normalnie dostrzec nie można. Obja-
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śnień udziela nam dr Kordylewski, idąc metodycznie od obiektu 
do obiektu. I tak sądzonym mi jest ujrzeć po raz pierwszy Mirę 
Ceti, którą opary nad horyzontem dotychczas skrywały przed 
mym okiem. U góry niebo zasiane gwiazdami, u dołu zelektry
fikowane wsie słowackie skrzą się jak klejnoty licznymi punk
cikami świetlnymi. 

Rankiem następnego dnia nadchodzi pomyślna wiadomość 
telefoniczna z Bratislavy. Władze zgadzają się na uruchomienie 
kolejki na sam szczyt Łomnicy dla polskiej wycieczki. Tutaj 
jednak następuje charakterystyczny Q.la Polaków objaw indy
widualizmu: powstaje samorzutnie grupa 6 osób, która rezy
gnuje z wyjazdu na Łomnicę, na korzyść zjazdu w dół, celem 
poznania uzdrowisk tatrzańskich. 

Większość udaje się zatem na szczyt Łomnicy, by tam spę
dzić parę godzin na opalaniu się i obserwowaniu widoków. 
Posiadacze lornetek chwalili się, że widzieli Budapeszt. Do
skonale widoczne były: Giewont, Gubałówka, lecz samo Za
kopane, leżące w kotlinie, nie mogło być dostrzeżone. 

Druga grupa, mając przydzielone od kierownika wycieczki 
korony na opłacenie zjazdu kolejką, załadowała się do otwar
tego wagoniku, gdzie konduktor nie chcąc ogałacać polskich 
tucystów ze skromnego zapasu koron, puścił nas "na gapę". 
Ten gest konduktora nie był odosobniony, przez cały czas .:.._ 
w zetknięciu z obywatelami republiki, spotykaliśmy się z licz
nymi objawami sympatii i życzliwości. 

Teraz zagadnienie nasze było bardzo skomplikowane; jak 
przejechać tramwajem elektrycznym 24 km do Szczyrbskiego 
jeziora, przy naszym niedoborze koronowym. Przypadek przy
szedł nam z pomocą. Nasz autobus stał na dole w pełnej go
towości do jazdy i po krótkiej rozmowie za umiarkowaną opłatą 
w walucie polskiej (płatne loco Zakopane!) bezzwłocznie ru
szyliśmy. Jedziemy doskonałą szosą (kostka) zwaną "Cesta svo
body" - droga wolności, przez Smokowec (Szmeks), Vyzne 
Hagy do Jeziora Szczyrbskiego. Stoimy w otwartym autobusie, 
pełni radości, słońce wspaniale grzeje, przed naszymi oczyma 
przesuwają się cudne widoki i nie wiemy co bardziej podzi
wiać, czy piękno Tatr, czy piękno miejscowości, gdzie schlud
ne, czyste, dobrze utrzymane parki, wille, pensjonaty, sana
toria, nasycają nasz spragniony zagranicy wzrok. 

Droga prowadzi zakolami wzdłuż toru kolei elektrycznej, 
osobny chodnik dla pieszych, na prawo od nas defiluje całe 
główne pasmo Tatr z najwyższym 'Garłuchem (2663 m). 
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Mijamy Vyzne Hagy z dużym sanatorium, przez mostek 
nad Popradem(!) dojeżdżamy do uzdrowiska Strbske Pleso 
(1850). Leży ono na pokrytym lasem zwale morenowym u wy
lotu głównych dolin tatrzańskich. Wspaniale urządzone hotele, 
Krivaii, Hvezdoslav i Kurhauz, są położone na południowym 
brzegu jeziora obok szosy. Skraj szosy opada stromo (500 m) 
i widzimy na południu obszerną dolinę Spiszu, przeciętą wstęgą 
Popradu, Dolinę Liptowską z Wagiem. Na widnokręgu sinieją 
Niżne Tatry. Stąd przychodzą ciepłe wiatry z węgierskiej 
puszty. 

Idziemy na skraj jeziora - jest ono duże (20 ha) ponad 
30 m głębokie, o krystalicznej wod:!fte, w której widać duże 
ryby. Na brzegu ładne łazienki, łódki spacerowe, doskonałe 
korty tennisowe, i znana skocznia narciarska. Dokoła jeziora 
dobrze utrzymana ścieżka spacerowa z elektrycznym oświetle- · 
niem i ławeczkami. Widok niezrównany na główne pasmo Tatr, 
dziwnie łagodne od południa, uprzywilejowane nasłonecznie
niem nieznanym nam od strony północnej. Garłuch, Folski 
Grzebień, Zabia Przełęcz, Rysy - o wybitnie łagodnym po
dejściu, Mięguszowiecki, Hruby, Krywań. Oczarowani pięknem 
tego uzdrowiska, wracamy na punkt zborny do Tatrzańskiej 
Łomnicy. Za polskie cukierki, wędliny, (za dużo wzięliśmy ze 
sobą jednak prowiantów), dostajemy pocztówki i możemy wy
pić kufelek piwa. 

Odjeżdżamy o godz. 17 w drogę powrotną z zamiarem zwie
dzenia grot bielskich. Nie było nam jednak sądzonym oglądać 
ich piękno i urok. Po mozolnym wyjściu (30 minut) dobrze 
utrzymanymi ścieżkami (okolica przypomina park zdrojowy 
w Krynicy), stwierdziliśmy ku naszemu rozczarowaniu, że 
zwiedzanie grot jest na okres 2 tygodni zamknięte. 

Dalsza jazda odbywała się już o zmroku. Przejście przez 
komory celne trwało tym razem krócej i przez Bukowinę, 
Poronin, przybyliśmy do Zakopanego o godz. 21.30, gdzie na
stąpiło rozwiązanie wycieczki. 

Uczestnicy rozjechali się w różnych kierunkach do swych 
domów, unosząc z sobą niezatarte wrażenia i wdzięczność dla 
Zarządu głównego PTMA za zorganizowanie tak pięknej wy
cieczki, łączącej z sobą cele naukowe i krajoznawcze. 

A jaka duma po powrocie! · 
Znajomi, którzy dotychczas nie żałowali uszczypliwych 

uwag o "nierealnym zajmowaniu się astronomią", nie mogą 
obecnie ukryć zazdrości, wyrażając niejednokrotnie zdanie: 
",warto należeć do PTMA"! 
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JANUSZ PAGACZEWSKI 

JĘDRZEJOWSKIE MUZEUM ZEGARóW 
SŁONECZNYCH 

W dniu 2 października 1948 r., krakowski oddział P: T. M. A. 
zorganizował wycieczkę do Jędrzejowa, celem zwiedzenia pry
watnego obserwatorium oraz muzeum zegarów słonecznych 
drów Feliksa i Tadeusza P r z y p k o w s k i c h. 

Obserwatorium jest wyposażone w reflektor o lustrze śred
nicy 180 mm i ogniskowej 2 m, zbudowanym przez paryską 
firmę Vion. Paralaktyczny montaż teleskopu, tak jak i drew
niany tubus, wykonany został przez miejscowych rękodzielni
ków. Również ich dziełem jest drewniana, obita blachą i przy
ozdobiona znakami zodiaku, kopuła. 

Muzeum zawiera 103 zegary słoneczne oryginalne oraz 34 
modele z drzewa lub metalu takich zegarów, których do zbioru 
nabyć nie było można. Są także dwie kopie (model duży i mały) 
gnomonografu J a s t r z ę b o w s k i e g o, którego oryginał spło
nął w czasie pożaru Obserwatorium Warszawskiego w r. 1944. 
Do unikatów należy zegar słoneczny z armatką, po królu Le
szczyńskim, zegar magnetyczny i w. in. Oprócz typowych ze
garów słonecznych znajdujemy w zbiorach przyrządy pokrew
ne, służące do określania czasu z wysokości Słońca przed ,i po 
południu, jak: obrączka G l a s e n a p p a, kwadrat N a b ok o
w a, trójkąt A r g e l a n d e r a i inne. Cztery zegary słoneczne 
są pomysłu dra Feliksa Przypkowskiego. Zasługuje zwłaszcza 
na uwagę jeden (wykonany z metalu), który raz ustawiony na 
szerokość i długość geograficzną dowolnego miejsca na Ziemi, 
daje bez żadnych poprawek czas z dokładnością l minuty. 

Dzieł z zakresu gnomoniki*), poczynając od r. 1530 do cza
sów obecnych, jest 164; wiele z nich jest już tylko białymi 
krukami. 

Biblioteka zawiera także szereg dzieł astronomicznych o du
żej watrości historycznej jak np. dwa egzemplarze M. Kop er
n i k a "De Revolutionibus Orbium Coelestium", H e w e l i u
s z a "Machina Coelestis" i "Selenographia" oraz w. in. 

Zbiory swe gromadził dr Feliks Przypkowski od wczesnej 
młodości (dziś ma on 76 lat), odmawiając sobie nieraz różnych 
drobnych przyjemności. Toteż stały się one jego pasją życiową. 

*) gnomonika, nauka o zegarach słonecznych. 
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W sposobie wystawienia zbiorów w szklanych gablotach, 
zaopatrzonych w odpowiednie napisy i objaśnienia, znać fa
chową rękę historyka sztuki i muzealnika, dra Tadeusza Przyp
kowskiego, który konty_nuuje gromadzenie zbiorów. 

(Fot. dr T. Przypkowski) 

Od lewej: zegar słoneczny poziomy oraz typu starożytnego "skaphe" *) 
z kości słoniowej. Norymberga 1632 r. - Na prawo: zegar słoneczny 
z armatką, która w południe dawała sygnał strzałem. XVIII w. Zegar 
skonstruowany przez A. C h e v a 11 i er, zegarmistrza Ludwika XV dla 

Stanisława Leszczyńskiego. 

Uczestnicy wycieczki żałowali, że czas przeznaczony na 
zwiedzenie muzeum był tak ściśle ograniczony terminami roz
kładu jazdy pociągów. Dwie godziny, spędzone na oglądaniu 
eksponatów oraz na miłej pogawędce towarzyskiej z gospoda
rzami, którzy podejmowali uczesthików ze staropolską gościn
nością, zbiegły niezmiernie szybko. 

*) "S K A P H E" = greckie określenie zegara słonecznego, typ naj
bardziej przyjęty w starożytności. 
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ANTONI OPOLSKI 

KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII 
ASTRONOMICZNEJ W ZURYCHU 

w sierpniu 1948 r. 

Jedną z charakterystycznych cech astronomii jest okolicz
ność, że przedmioty badań astronomicznych oraz metody sto
sowane w tej nauce nie są związane z granicami państw, czy 
nawet części świata, lecz są wybitnie powszechne, międzynaro
dowe. 

Gdy astronom kieruje lunetę na niebo, lub teoretycznie roz
wiązuje zagadnienia astronomiczne, staje się automatycznie 
współpracownikiem wielu innych astronomów, którzy rozsiani 
po całej kuli ziemskiej, zajmują się podobnymi pracami. Wy
nika z tego konieczność wzajemnego przekazywania sobie uzy
skanych wyników. Odbywa się to drogą wymiany publikacji, 
które z każdego obserwatorium astronomicznego rozchodzą się 
do innych podobnych instytucji. Okazało się jednak, że taka 
wymiana pism drukowanych nie wystarcza. Trzeba nie tylko 
znać wyniki uzyskane przez innych, lecz również uzgadniać 
i planować na przyszłość badania często przy współpracy kilku 
ośrodków astronomicznych oraz nawiązywać kontakty osobiste, 
które tak bardzo ułatwiają wzajemną wymianę myśli i po
glądów. 

W zrozumieniu tej konieczności bliskiej współpracy wszyst
kich astronomów powstała Międzynarodowa Unia Astrono
miczna. Jednym z przejawów tej działalności są kongresy orga
nizowane zasadniczo co trzy lata. Dotychczas kongresy takie 
odbyły się w następujących miastach i terminach: Rzym 
(r. 1922), Cambridge (1925), Lejda (1928), Cambridge Mas. 
(1932), Paryż (1935), Sztokholm (1938). Z kolei następny kon
gres miał się odbyć w Zurychu w 1941 r. Wojna w 1939 r. 
uniemożliwiła organizację jego i przerwała w dużym stopniu 
międzynarodową działalność Unii. Normalną pracę rozpoczę
to dopiero po ukończeniu wojny, zwołując kongres do Zu
rychu w czasie od 11 do 18 sierpnia 1948 r. 

Już na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem zjazdu za
częły przybywać do Zurychu delegacje astronomów z różnych 
krajów. Dla większości uczestników była to pierwsza po wojnie 
sposobność odnowienia dawnych znajomości. Widać więc było 
serdeczne powitania i radosne uśmiechy tworzące w całym 
zebraniu przyjazny nastrój, jaki zwykle panuje w gronie ludzi 



URANIA 105 

związanych wspólnymi pracami, zainteresowaniami i poglą
dami. Dla uczestników, biorących pierwszy raz udział w kon
gresie, dużą pomocą w orientowaniu się w gwarnym tłumie 
około 300 astronomów były odznaki przynależności do zjazdu 
w postaci białych gwiazdek z nazwiskami. Obrady odbywały 
się w auli i w salach politechniki. Po powitalnych przemówie
niach i uroczystym otwarciu zjazdu w dniu 11 sierpnia, nastą
piło zebranie ogólne pod przewodnictwem angielskiego astro
noma królewskiego, dyrektora obserwatorium w Greenwich, 
Spencer Jon e s' a, który objął godność prezydenta Unii w r. 
1944, po śmierci poprzedniego prezesa, A. S. E d d i n g t o n a. 
Zebranie to poświęcone było wyłącznie sprawom organizacyj
nym, właściwe zaś prace rozpoczęły się dopiero dnia następnego, 
kiedy caly zjazd podzielił się na poszczególne komisje odby
wające odrębne posiedzenia. Komisji tych jest obecnie 39. 
W większości dzielą się one według działów astronomii, gru
pując tych badaczy, którzy specjalnie zajmują się danymi 
zagadnieniami. Są więc komisje astronomii południkowej, ba
dania przyrody planet, promieniowania Słońca, gwiazd zmien
nych, gwiazd podwójnych, materii międzygwiazdowej itd. Nie
które komisje są· raczej związane z organizacyjną dziąłalnością 
Unii, np. komisja wymiany astronomów lub kom.isja zajmująca 
się projektem stworzenia międzynarodowego obserwatorium. 
Czasem pokrewne komisje odbywały wspólne posiedzenia, ce
lem przedstawienia problemów interesujących szerszy ogół 
astronomów. Po dniach oddzielnych posiedzeń odbyły się 
w dniu 18 sierpnia końcowe ogólne zebrania. Na posiedzeniach 
tych przyjęto rezolucje, jakie wpłyn~ły od poszczególnych ko
misji, rozpatrzono sprawy statutowe oraz dokonano wyboru 
nowych władz Unii. Prezydentem Unii został wybrany prof. 
B. Li n d b l a d, dyrektor obserwatorium sztokholmskiego. 

W kongresie Unii brała również udział delegacja polska. 
Astronomię polską reprezentowali: prof. T. B a n a c h i e w i c z, 
który jak9 przewodniczący prowadził obrady komisji zajmu
jącej się ruchem Księżyca, prof. W. D z i e w u l ski, prze
wodniczący delegacji polskiej, prof. F. Kęp i ń ski, prof. E. 
Ryb k a, delegat polski do komisji finansowej oraz niżej 
podpisany. Okres wojenny był dla astronomii polskiej szcze
gólnie dotkliwy. Dlatego też możność nawiązania bezpośrednich 
kontaktów z innymi astronomami, znajdującymi się w ko
rzystniejszych warunkach i pracującymi przy pomocy nowo
czesnych przyrządów była dla nas bardzo ważna. Należało więc
wykorzystywać każdą sposobność dla uzyskania potrzebnych 
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nam wiadomości. Pornocną przy tym była ogólna życzliwość 
z jaką spotykaliśmy się na każdym kroku, co pozwalało nam 
na korzystanie nie tylko z posiedzeń i ogólnych dyskusji, lecz 
również na omawianie interesujących nas problemów w roz- ' 
mowach prywatnych. Dużą atrakcją były dla nas pokazy fil
mów naukowych, jak np. filmu, który w przyspieszon:ym tem
pie przedstawiał typy zjawisk ruchomych na brzegu i tarczy 
Słoi1ca. Bardzo ciekawą była też wystawa zorganiżowana 
w związku z kongresem. Mieliśmy możność oglądania zdjęć 
z doświadczeń przeprowadzanych w Ameryce przy pomocy 
rakiet V -2. Rakieta taka wraz z umieszczonym w niej spektro
grafem, osiągnęła wysokość 162 km i wykonała zdjęcia widma 
ultrafioletowej części promieniowania słonecznego. W ten spo
sób rozszeqono badany zakres promieniowania Słońca o te 
części, które normalnie ulegają pochłanianiu w atmosferze 
ziemskiej i były dotychczas zupełnie niedostępne dla badań. 
Rozszerzenie widma w stronę fal długich uzyskano przez za
stosowanie komórek fotoelektrycznych z warstwą siarczku 
ołowiu (PbS), których czułość sięga do fal o długości 30 000 A. 
Wykryto w ten sposób nowe pasma absorpcyjne cząstek na
stępujących związków chemicznych: H20, NH3 i CH4 oraz 
badano w tych dziedzinach promieniowanie Słońca, Księżyca 
i jaśniejszych planet. 

Osobnym działem wystawy były modele i projekty nowych 
aparatów naukowych. Wiele z tych konstrukcji posiadało 
wspólną cechę: układy optyczne utworzone z kombinacji zwier
ciadeł i soczewek. Przy tym poszczególne elementy tych kon
strukcji są zupełnie proste, lecz tak dobierane, by ich błędy 
i wady wzajemnie się znosiły. Do takich układów należał przy
rząd uniwersalny, w którym zamiast normalnej lunetki zasto
sowano dwa zwierciadła z małym lusterkiem, kierujące wiązkę 
promieni wzdłuż poziomej osi obrotu. Wskutek tego cała kon
strukcja zwierciadła z obiektywem fotograficznym pozwala na 
fotografowanie pola o ogromnej rozpiętości 140°. 

Dużo uwagi na referatach i wystawie poświęcono krótkim 
falom radiowym pochodzenia słonecznego i galaktycznego. Ta 
nowa dziedzina badań astronomicznych, wymagająca skompli
kowanej aparatury odbiorczej, przynosi ostatnio dużo nowych 
danych. W promieniowaniu Słońca odkryto kilk~ składowych 
o różnych częstościach i znaleziono zależności promieni.0wania 
radiowego od innych przejawów działalności Słońca, szczególnie 
plam słonecznych. Podobne promieniowania radiowe dochodzą 
do nas z różnych okolic nieba. Rozkład natężeń tych promie-



URANIA 107 

niowań jest podobny do rozkładu gwiazd, wykazujących dużą 
absorpcję selektywną. W kilku miejscach stwierdzono pola, 
wysyłające zmienne promieniowanie radiowe. Wszystbe ba
dania z tej dziedziny mają na razie charakter wstępnegc zbie
rania materiałów obserwacyjnych. 

Prócz zebrań naukowych, zjazd obejmowd róvrnież zebra
nia towarzyskie oraz wycieczki. I tak, w dniu 12 sierpnia 
odbyła się wycieczka po jeziorze zuryskim ze zwiedzeniem 
muzeum polskiego w Rapperswilu. Już po oficjalnym zakoń
czeniu zjazdu w dniu 19 sierpnia, uczestnicy mieli możność 
wyjechania do wysokogórskiego obserwatorium słonecznego 
obok miejscowości klimatycznej Arosa albo do obserwatorium 
na Jungfraujoch. 

Kilkudniowe obrady kongresu minęły szybko. Dały jednak 
możność ogólnej wymiany myśli i poglądów naukowych i stały 
się punktem wyjścia wielu prac. Przyszłość przyniesie jednak 
nowe problemy i zagadnienia, które zostaną omówione na 
następnym kongresie za trzy lata. Ten przyszły kongres odbę
dzie się w Leningradzie lub na Mount Falomar-takie bowiem 
zaproszenia wpłynęły ze strony delegacji radzieckiej i ame
rykańskiej. 

BOLESŁAWA TW AROWSKA 

V-2 W SŁUżBIE PROMIENI KOSMICZNYCH 

Gdy w pogodną noc astronom spogląda w teleskop, gwiazdy 
mówią do niego swym promieniowaniem. Badanie tego pro
mieniowania pozwala poznać budowę i skład chemiczny ciał 
niebieskich. 

To samo niebo inaczej jeszcze przemawia do fizyka. Wy
kryto promienie niewidzialne, nie dające się zbadać żadną 
metodą optyczną, promienie, z których każdy niesie olbrzymią 
porcję energii. Jedyną własnością, która umożliwiła ich wy
krycie jest zdolność jonizacji, zdolność wytwarzania z obo
jętnych atomów, - jonów dodatnich i ujemnych. 

Na tej zasadzie oparte są metody badań fizyki jądrowej: np. 
w komorze Wilsona cząstka jonizująca, przechodząc podczas 
rozprzężenia przez obszar wypełniony parą wodną nasyconą, 
skrapla ją na jonach. Kropelki wody powstają wzdłuż toru 
cząstki, dzięki czemu widzimy jej ślad. W liczniku Geiger a
M ii li er a cząstka jonizująca wytwarza lawinę jonów, które 
przenoszą nabój elektryczny z metalowego walca połączonego 
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z ujemnym biegunem baterii wysokiego napięcia na przecho
dzący przez jego środek drut; a ten przekazuje go siatce pierw
szej lampy wzmacniacza*). W ten sposób każda cząstka daje 
jeden impuls prądu, przesuwa cyfrę numeratora, lub daje 
trzask w słuchawce. 

Metody te zastosowano do badań tych zagadkowych pro
mieni. Zeby przekonać się skąd one przychodzą, przeprowa
dzono pomiary w głębinach jezior, w podziemiach kopalń, na 
szczytach gór, organizowano specjalne wyprawy balonowe. 
W atmosferze ziemskiej rozróżniamy trzy warstwy: troposferę-
w niej żyjemy, od lO km w górę- stratosferę, a od 80 km
jonosferę. 

A- wierzchołek pocisku 
B- blok ołowiany z licznikami Gcigera-Mi.illcra 
C - stalowe okno 
1-5 - liczniki Geigera-MuHera 

l 

Największą wysokość z obsadą obserwatorów na pokładzie,. 
osiągnął amerykański balon stratosferyczny Explorer II (22.066 
km). Wyżej, bo do 40 km, dolatują balony-sondy, tj. baloniki 
unoszące lekki przyrząd pomiarowy z małą radiową stacją 
nadawczą. 

Ze wszystkich tych badań wynikało, że promienie te przy
chodzą z wszechświata. Nazwano je kos m i c z n y m i"'). Przy 
wznoszeniu się w górę natężenie kh szybko wzrasta, na wy
sokości około l 7 km osiąga wartość prawie sto razy większą, 
niż na powierzchni ziemi, jednak jeszcze wyżej zaczyna maleć. 
O czym to świadczy? Widocznie inne promienie przychodzą 
z wszechświata, a inne powstają w ich zetknięciu z atmosferą 
i docierają do nas. 

Wykonano mnóstwo prac, żeby zbadać własności promieni 
kosmicznych. Według współczesnych hipotez z otaczającego 
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nas wszechświata pędzą do nas strumienie cząstek material
nych, prawdopodobnie protonów - jąder atomów wodoru, 
które, rozbijając atomy gazów w górnych warstwach atmo
sfery, dają początek nowym, krótkotrwałym cząstkom, tak 
zwanym mezonom o masach około 200 razy większych od 
mas elektronów. Mezony z kolei rozpadają się, dając elektrony 
ujemne lub dodatnie, które przechodząc przez materię, wy- .. 
wołują bardzo skomplikowane zjawiska: "ulewy" promieni 
kosmicznych. 

Nie można było dotychczas sprawdzić hipotezy dotyczącej 
natury pjerwotnych promieni, przychodzących z wszechświata, 
ze względu na ograniczenie wysokości, jaką może człowiek 
osiągnąć sam w zamkniętej hermetycznie gondoli balonu 
stratosferycznego lub wysłana przez niego sonda. 

Zastosowanie do badań kosmicznych niemieckich pocisków 
rakietowych V -2 otwiera tu nowe, nieograniczone wprost mo
żliwości. 

W czasopiśmie amerykańskim: "The Physical 'Review" uka
zały się dwa krótkie komunikaty podające pierwsze wyniki. 

· W czerwcu 1946 r. w stanie Nowy Meksyk wykonano 
pierwszy pomiar. Użyto pocisku rakietowego ważącego tylko 
6 ton. Niemieckie V-2 ważyły po 11 ton, w tym: 2 tony -
pancerz i urządzenia automatyczne, 8 ton - paliwo złożone 
z ciekłego tlenu i alkoholu, a tylko l tona - materiału wy
buchowego. Pocisk taki wzbijał się pionowo w. górę, zmieniał 
tam nachylenie swego toru i spadał (w przybliżeniu) po para
boli na miejsce bombardowane. W pracach naukowych nie 
chodziło oczywiście o osiągnięcie wielkich odległości, jedynie 
o jak największą wysokość, wystarczała więc mniejsza ilość 
paliwa. 

Zamiast materiału wybuchowego umieszczono przyrządy: 
10 liczników Geigera-MuHera połączonych grupami koincyden
cyjnie, to znaczy w ten sposób, że dany układ działał tylko 
wtedy, gdy cząstka jonizująca przeszła przez wszystkie jego 
liczniki. Umieszczono je w pobliżu wierzchołka pocisku A obok 
stalowego "okna" C. Trzy liczniki zamknięto w bloku ołowiu B; 
połączone z sobą równolegle działały jak jeden o dużej po
wierzchni (4). Koincydencja (2, 3, 4) - dawała znać o pro
mieniach, które mogły przejść przez nie wszystkie, a więc 
i przez warstwę ołowiu oddzielającą podwójny licznik (3) od 
potrójnego (4). 

Obok liczników umieszczono wzmacniacze, baterie i stację 
radiową, która nadawała sygnały różnych koincydencyj. Po-
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miary wykonano najpierw na powierzchni ziemi, a następnie 
podczas biegu pocisku w ciągu 28,6 sekund. Pocisk osiągnął 
wysokość 106 ~m. Wyniki otrzymane wskazują, jak zmienia 
się stosunek i natężenie różnych składników promieni kosmicz
nych: np. czynnik wywołujący "ulewy" - wzrósł 420 razy 
(koincydencja 5, l, 3); inny - tylko 150 razy (koincydencja 
5, 3). Dane dla promieni przenikliwych, dochodzących do licz
ników (4) nie były pewne. 

Drugi pomiar przeprowadzono w listopadzie 1946 r. Osią
gnięto tym razem wysokość 160 km. Pocisk przebił całą strato
sferę i leciał w jonosferze, która rozpoczyna się już od 80 km. 

Używając również układów liczników, umieszczonych pod 
"oknem" stalowym, badano natężenie promieniowania kosmicz
nego: całkowitego, przenikliwego i tego składnika, który po
woduje powstanie "ulew". Okazało się, że dla pewnej wysa
kości występuje maksimum natężenia, które stwierdzono już 
w dawnych pracach. Zachodzi tam widocznie rozpad wielu 
mezonów i tworzą się liczne "ulewy". 

To tylko pierwsze próby, dalsze badania są w toku. Można 
się spodziewać, że na tej drodze rozwiążemy zagadnienie 
natury promieni kosmicznych .pierwotnych, przychodzących 
z wszechświata, a nawet zgłębimy zjawiska powstawania me
zonów w górnych warstwach atmosfery. Pocisk rakietowy może 
unieść nie tylko liczniki, ale i inne cięższe i bardziej skompli
kowane przyrządy. Trudno je będzie otrzymać z powrotem 
nieuszkodzone, z wynikami; wydaje się jednak, że technika 
obecna pokonała i tę trudność. 

*) Obszerniejsze dane w broszurce : "Promienie kosmiczne" B. T w a
r o w ski ej . Biblioteczka popularno-naukowa, wydawnictwo P. Z. W. S. 
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TOM l. BIBLIOTEKI URANII pt.: 

"NIEBO PRZEZ LORNETKĘ" 
dra J. PAGACZEWSKIEGO 

Popularne wprowadzenie w obserwacje nieba - 7 arkuszy 
druku - 19 rycin i rysunków - wykazy dostępniejszych obje
kłów niebieskich itp. - Cena 190 zl wraz z portem pocztowym 
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Zjazd Astronomów Polskich we Wrocławiu 

W dniach 10 i 11 października 1948 r. odbył się we Wrocławiu ogólno
polski zjazd astronomów. Przybyło dwudziestu kilku astronomów, z róż
nych stron Polski. Celem zjazdu było założenie Folskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (P. T. A.) . Uczestnicy zjazdu byli przyjmowani bardzo 
gościnnie w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu i Folitech
niki Wrocławskiej, przez dyr. obserwatorium, prof. E. Rybkę i jego 
współpracowników. 

W ciągu dwudniowych obrad uchwalono statut Towarzystwa oraz 
wybrano jego zarząd, a na posiedzeniach naukowych wygłoszono szereg 
fachowych referatów. Według statutu, celem Towarzystwa jest zjedno
czenie i łączna działalność ku rozwojowi tej nauki astronomów pol
skich oraz osób mogących się wykazać pracami z dziedziny astronomii. 
Towarzystwo ma dążyć do tego celu m. in. przez urządzanie zjazdów, 
odczytów i konkursów, wydawanie czasopisma i książek naukowych, 
zakładanie i utrzymywanie obserwatoriów astronomicznych, oraz pra
cowni naukowych i technicznych, związanych z ich pracą. Towarzystwo 
ma też opiniować o stanie i potrzebach astronomii polskiej i występować 
w jej sprawach wobec władz. 

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto ogłosił drukiem co 
najmniej jedną pracę naukową z dziedziny nauk astronomicznych. 

Zarząd Towarzystwa został wybrany w składzie następującym: prof. 
E. Rybka (prezes), dr S. P i o t r o w s k i (wiceprezes), dr A. O p o l
ski (sekretarz), dr K. Kor dyl e w ski (skarbnik), prof. W. I w a
nowsk a. 

Do komisji rewizyjnej weszli: prof. T. B a n a c h i e w i c z jako prze
wodniczący, oraz prof. W. D z i e w u l s k i i dr J. G a d o m s k i. 

Poniżej podajemy, w porządku alfabetycznym nazwisk referentów, 
spis wygłoszonych przez nich referatów naukowych: 

Prof. T. Banachiewicz: "0 roli małych lunet w astronomii". 
Prof. W. Dziewulski: "Związek pomiędzy ilością i długością okresu 

plam słonecznych". 
Prof. W. Iwanowska: "Widma gwiazd szybkich". 
P. Łub i e ń ska: "0 krzywych prędkości radialnych cefeid" (ko

munikat, ref. prof. W. Iwanowska). 
Dr J. M er g e n t a l er : "Efekt periastronu u gwia~d zaćmieniowych" 

oraz "Rozkład częstości okresów cefeid w związku z budową Drogi 
Mlecznej". 

Dr Opolski: .,Zależność wskaźników barwnych od wielkości abso
lutnych" oraz "Uwagi o promieniowaniu cefeid". 
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Dr S. Piotrowski: "0 transferze promieniowania w atmosferze pla
nety", "O analitycznej metodzie wyznaczania pośredniej orbity gwiazdy 
zaćmieniowej", oraz "0 fotometrii fotoelektrycznej przy pomocy komó
rek z multiplikacją elektronową". 

Prof. E. Rybka: "Fotometria fotowizualna 628 gwiazd na północ 

<Od +80°". 
Dr W. Z o n n: "0 przesuwaniu się linii w widmie delta Cephei". 
Po zjeździe uczestnicy zwiedzili Wystawę Ziem Odzyskanych. 

S.L.P. 

Optyka teleskopu dla Obserwatorium Krakowsktego 

Prof. Charles H. S m i l e y z uniwersytetu Browna przekazał pre
zesowi Fundacji Kościuszkowskiej w New Yorku, Mac C rac k e n o w i, 
zwierciadło paraboliczne o średnicy 20 cali ( 50 cm) i dwa zwierciadła 
wtórne. Te zwierciadła stanowić będą części optyczne teleskopu, który 
po skonstruowaniu montury będzie użytkowany przez Obserwatorium 
Krakowskie. Jest to prezent amerykańskich astronomów amatorów 
i Polonii amerykańskiej. Stanowi on ,.małą wpłatę na olbrzymi dług, 

który nauka i świat cały posiada wobec Folski za zasługi Kopernika 
na polu astronomii". Cytujemy tu słowa z przemowy prof. Smileya 
z okazji wręczenia daru na posiedzeniu Fundacji Kościuszkowskiej 

w dniu 17 września br. (wg. Popular Astronomy, Vol. LVI, N. 8) . Pg. 

Z obrad Międzynarodowej Unii Astronomicznej 

Nawiązując do artykułu A. Opolski e g o o tegorocznym zjeź<;lzie 

Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Zurichu, podajemy uchwały, 
jakie zapadły w komisji 27 (gwiazd zmiennych). Przyjęto trzy uchwały, 
zaprojektowane przez astronomów amerykańskich: H. N. Rus s e ll'a, 
J. E. M er r i ll'a i N. L. P i er c e·a, a mianowicie: l) Obserwatorzy 
winni publikować wszystkie indywidualne momenty minimów gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych, poprawione na Słońce, w czasie średnim 
słonecznym Greenwichskim, wyrażone w ułamkach doby. 2) W ciągu 

najbliższych dwu lub trzech lat należy na nowo wyznaczyć minima 
wszystkich ciekawszych gwiazd zaćmieniowych w celu nadrobienia jak 
najprędzej luki powstałej na skutek wojny. Idzie zwłaszcza o gwiazdy, 
które wykazują zmiany periodu. 3) Należy obserwować ciekawsze sy
stemy równocześnie fotometrem i spektografem. Zwłaszcza ważne byłyby 
obserwacje spektrograficzne na półkuli południowej. 

Komisja organizuje służbę, która by dostarczała mapek okolic nowo
<Odkrywanych gwiazd zmiennych. 

Ciekawe są również dla polskich astronomów obrady komisji 3g 
{obserwatoriów międzynarodowych). Wniosek o rozpatrzenie przez Unię 
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projektu utworzenia . międzynarodowego obserwatorium astronomicznego 
był postawiony przez polską delegację na zjeździe organizacyjnym Unii 
w r. 1946 w Kopenhadze. Jest to sprawa szczególnej wagi dla polskich 
astronom?w, którzy nie dysponują w kraju nowoczesnymi większymi 
instrumentami. Przewodniczącym komisji obserwatoriów międzynarodo
wych jest dr S h a p l e y, dyrektor Obserwatorium Harvardzkiego. Obra
dy doprowadziły do wniosku, że powinno być zbudowane wielkie obser
watorium na południowej półkuli. Dr Shapley proponuje nadto natych
miastowe utworzenie międzynarodowego laboratorium astronomicznego 
w którymś z mniejszych krajów Europy (Szwajcaria, Dania), wyposa
żonego nie w teleskopy, lecz w. fotometry, instrumenty pomiarowe, 
nowoczesne maszyny do liczenia itp. Niektóre większe obserwatoria 
byłyby zobowiązane do dostarczania materiału naukowego w postaci 
fotografij nieba dla celów fotometrycznych lub astrometrycznych, zdjęć 
widm za pomocą pryzmatu obiektywowego dla klasyfikacji widmowej 
itp. Należy mieć nadzieję, że ten piękny plan zostanie zrealizowany. 
(Według Poputar Astronomy, Vol. LVI, No 8). Pg. 

Teleskop na Mount Palomar 

Wielki 5-metrowy teleskop lustrzany, największy jaki dotychczas 
skonstruowała ludzkość, jest już od paru miesięcy w akcji. O jego suk
cesach na niebie nic jeszcze nie wiemy. Tymczasem podajemy kilka 
bliższych szczegółów o jego budowie i ustawieniu. 

Rankiem dnia 18. XI 1947 r. opuścił specjalny ciężki traktor Dies,;la 
warsztaty optyczne Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Pa
sadenie, wioząc wielkie zwierciadło teleskopu o średnicy 5.08 m, spo
czywające w sprężynującym opakowaniu w kwadratowej skrzyni o śred
nicy 6.50 m na 16-kołowym wozie, w tym celu zbudowanym. Eskorta 
tego, tak cennego dla nauki ładunku, składała się z licznych astronomów 
oraz fachowców-techników. Osiem mostów na trasie 200 km musiano 
wzmocnić (waga skrzyni wynosiła 40 ton), 16 zmotoryzowanych patroli 
policyjnych wstrzymywało po drodze wszelki ruch uliczny. "Wysoka 
droga ku gwiazdom" wytrasowana wielkim nakładem na zboczach gór
skich wiodła transport z szybkością zaledwie 2-3 km/godz. ku celowi. 
Dla bezpieczeństwa dodatkowe 3 ciągniki, jeden z przodu oraz dwa z tyłu 
(razem 58 kół), pilotowały ładunek. 19. X. 1947 r. w południe osiągnięto 
szczyt góry. Koszt ogólny budowy nowego obserwatorium dla tego na
rzędzia wyniósł 60 milionów franków szwajcarskich, z czego na samo 
lustro przypadło zaledwie 21/! miliona, a więc tylko 4%. 

Blok szkła pyreksowego był poddany oszlifowaniu przez dra Johna 
A n d er s o n a w latach 1936-47 z czteroletnią przerwą wojenną. Gru
bość samego zwierciadła wynosi tylko 111/2 cm, a z usztywniającym od 
"lewej strony" podkładem - 63 cm. Z pierwotnej 20-tonowej bryły-
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odpolerowano ogółem 51/! ton szkła w ciągu 18 000 godzin pracy. Do
kładność szlifu wynosi 1/20 000 mm w odniesieniu do teoretycznie obli
czonej paraboloidy. 

Kopuła kryjąca narzędzie ma średnicy 42 m i 900 ton wagi. Szczelina 
posiada 9 m szerokości. Obiegający kopułę dokoła ganek liczy 130 m 
długości. Tubus tego gigantycznego narzędzia jest "przewiewny". gdyż 
jest zbudowany z rusztowania stalowego. Ma średnicy 6.60 m, długo:ici 
18 m i 140 ton wagi. Specjalny montaż paralaktyczny umożliwia dostęp 
także do północnego bieguna niebieskiego, co przy 21/2-metrowym tele
skopie nie było możliwe. 

Całość narzędzia bez kopuły waży 500 ton. Jest ono tak dokladnie 
,.w)'ważone", że prowadzi je w rektascenzji za ruchem sklepienia nie
bieskiego motor o sile zaledwie 1/2 konia. Właściwa ogniskowa zwiercia
dła wynosi 16.77 m, jasność 1: 3.3. Osobn~ urządzenie optyczne pozwala 
przejść na ognisko Cassegraina o długości 81 m (jasność l :6) or'lz na 
'Ognisko couM o długości 152 m (jasność l :30). Przy zastosowaniu ogni
Fka pierwotnego obserwator dociera windą do specjalnej kamery, s?e
rokiej na 1.80 m, pornieszczanej w ognisku zwierciadła i jest połączony 
tdefc.nicznie z rozmaitymi oddziałami obserwatorium. Po ra:.: pierw~zy 
w historii budowy teleskopów konstruktorzy pozwolili sobie umieścić 
obserwatora bezpośrednio w ognisku zwierciadła dzięki tej okolic:tności, 
że cień rzucany przez kabinę obserwacyjną nie jest tu zbyt duży w od
nif'sieniu do powierzchni samego zwierciadła. W ten sposób wyelimino
wano mniejsze zwierciadło pomocnicze, które zawsze nieco zniek~ztałca 
obrazy. Przy obserwacjach w ognisku Cassegraina, obserwator prze
bywa tuż poza przewierconym w środku zwierciadła otworem w spe
cjalnej "gondoli". umocowanej na zawieszeniu Cardana i jest unoszony 
au~.omatycznie w różne strony kopuły wraz z narzędziem. Wreszcie przy 
zastosowaniu ogniska coudl> światło gwiazd dociera poprzez wydrążoną 
oś godzinową do specjalnego ·astrofizycznego laboratorium połozonego 

na prz.edłużeniu osi. Nastawianie narzędzia tak w rektascenzji \Z do
kładnością l sekundy łuku), jak i w deklinacji na wybrany obiekt nie
bieski odbywa się automatycznie przez obracanie tarczy, j~k w tclc:.fonie. 
ł:opnła nadąża automatycznie za ruchem teleskopu. 

Zwierciadło przed ostatecznym zainstalowaniem zostało aluminizo
wane w specjalnej komorze próżniowej obserwatorium. Dnia 18. I 194fl r. 
dokonano pierwszych próbnych obserwacyj wizualnych i fotograficznych 
przy. rozmaitych nachyleniach tubusu. Weryfikowanie poszczególnych 
urz.~dzcń trwało jeszcze pół roku. 

Nowe narzędzie chwyta 800 000 razy więcej światła, aniżeli gołe oko. 
2 1i2-metrowy teleskop z Mount Wilson pozwalał rejestrować n::~ m:jc2.Ul
sze.i płycie fotograficznej po jednogodzinnym jej naswietlaniu ślady 

mgławic pozagalaktycznych odległych o 500 milionów lat swia~ła od 
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nas. 5-metrowy olbrzym z Mount Falomar winien przesunąć słupy gra
niczne obserwowanej cz~ści Kosmosu na l miliard lat światła, zwięk
szając 8 razy objętość badanych przestrzeni. Siła rozdzielcza na
r2ędzm wynosi 0.02 sekundy łuku, innymi słowy znaczy 10, :-e np. na 
powierzchni Księżyca będziemy mogli dostrzegać oddzielnie 2 głazy 

-oświetlone słońcem odległe od siebie o 40 m. Granica wizualnego za
sięgu narzędzia obejmuje gwiazdy 21 wielkości gwiazdowej, które do
tychczas udawało się niekiedy chwytać na długonaświetlanych kliszach 
na Mount Wilson. Zasięg fotograficzny nowego narzędzia będzie oczy
wiście większy. 

Zachodzi pytanie, czy w nowo badanych przestrzeniach Kosmosu na
trafią obserwatorzy na takie same zagęszczenie mgławic. pozagalaktycz
nych, czy na jakieś inne. Raczej należy przypuszczać, że zmian żadny.:h 
tu me zauważymy, gdyż promień Kosmosu według obliczeń E i n s t·~ i n a 
liczy 84 miliardy lat światła, a więc nowe narzędzie będzie jeszcze 
o wiele za słabe, by sięgnąć ku tym granicom. Zagadnień do rozwią
zania przy pomocy nowego teleskopu jest bardzo wiele, a więc przede 
wszystkim badanie świata mgławic pozagalaktycznych, wyszukiwanie 
w Drodze Mlecznej dalszych .,białych karłów" tak trudnych do roz
poznania z powodu bardzo nikłego blasku, "rozciąganie" widm gwiaz
dowych na większą długość, niż to było dotychczas możliwe, badanie 
źródeł przemian atomowych w gwiazdach, zaatakowanie problemu Marsa, 
w szczególności jego "kanałów" i wiele innych zagadnień. O ile idzie 
o planetę Marsa, to projektowane jest dokonywanie zdjęć filmowych 
o czas1e naświetlenia 1/60 sekundy, a to celem wyboru potym rajmniej 
zaklóconych przez niepokój atmosfery ziemskiej filmów do krytycznego 
badania. 

Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach dokonany zostanie 
tym narzędziem cały szereg ważnych odkryć astronomicznych. Wiedza 
o niebie winna się walnie wzbogacić nowymi faktami, dotychczas dla 
nas niedostępnymi. 

(Według artykułu R. A. N a e .f'a, Zurich, Orion, Nr 19). J. G. 

Superbolid ussuryjski 
l 

Zeszłego roku obiegły prasę codzienną sensacyjne wiadomości o spa-
dłym gdzieś na Dalekim Wschodzie olbrzymim bolidzie, obserwowanym 
przez wielu naocznych świadków. Obecnie to efektowne zjawisko nie
bieskie zostało już przez uczonych sowieckich doklp.dnie zbadane i opi
sane. Za I. S. A s t a p o w i t s c h e m (Astronomical Circula1 s Nr 62, 
published by the Bureau of Astronomical Information of the Academy 

. of Sciences of USSR) podajemy o nim szereg ciekawych danych, nie
znanych jeszcze w naszej literaturze. 
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Bolid ten pojawił się nagle za jasnego, pogodnego i mroźnego dnia 
o godz. 23 min. 52 czasu uniwersalnego (o godz. 8 min. 52 tamt. czasu 
strefowego) dnia 11. II. 1947 r. "Wylądował" w miejscu o współrzędnych 
geograficznych: q> - + 45°.3, A. = 134°.1 E, a więc na północno-wschodnim 
cyplu Azji, w okręgu Ussuri, w Kraju Nadmorskim ZSRR. Spadł 

w miejscu bez nazwy, wzniesionym 300 m n. p. m., odległym o 190 km 
na wschód od wybrzeża Morza Japońskiego (naprzeciw wyspy Hokkaido), 
70 km na wschód od linii Chabarowsk-Władywostok, w odległości 18 km 
od najbliższej szosy. Okolicę tę, niemal niezamieszkałą przez ludzi, po
krywają lasy cedrowe i dębowe. O tej porze roku warstwa śniegu me
trowej grubości pokrywała powierzchnię ziemi. 

Zjawisko, które było obserwowane przez setki naocznych widzów 
w promieniu 100-300 km, miało przebieg następujący: nagle pojawił 

się na niebie niezwykłej jasrtości błysk, 4 razy silniejszy niż światło 

Słońca, o natężeniu 1016 świec. Wkrótce nastąpiła potężna eksplozja, 
która spowodowała rozpad bolidu na wiele części. Po eksplozji zauważo
no bardzo silną detonację, słyszaną w promieniu 200 km. Okoliczne lasy, 
pod wpływem pędu powietrza o charakterze żywiołowego huraganu, 
legły obalone, częściowo zapalając się od ognia niebieskiego. Szyby 
w oknach zostały wygniecione, budynki mieszkalne uszkodzone w pro
mieniu 15-18 km. Wielotonowe głazy metaliczne zwaliły się na po
wierzchnię ziemi, zarywając się głęboko. Słup kurzawy wysokości 2 km 
wzniósł się w powietrze. Na miejscu spadku bolidu powstały liczne 
"kratery kosmiczne" o średnicy 15-20 m (jeden z nich mierzył 28 m} 
o głębokości wielu metrów. ślad bolidu o barwie czerwonawo-broflzowej 
był ·.vidoczny na niebie przez cały dzień i nawet rankiem dnia następ
nego. Z powodu niemal niezamieszkałego rerenu, ofiar w ludziach nie 
było. Poszukiwania na miejscu przeprowadzone nieco później przez geo
logów i astronomów dały ok. 100 kg odłamków meteorytów, zawierają
cych 920/o żelaza, 60fo niklu oraz 20fo innych składników. 

Okazały ten bolid zapalił się na wysokości 80 km, eksplodował na
tomiast na wysokości 12 km. Przebiegł w atmosferze ziemskiej drogę 
długości 100 km. Spadł pod kątem 50° do horyzontu miejsca lądowania. 
Biegł początkowo z szybkością geocentryczną 20-30 km/sek, w pobliżu 
zaś powierzcąni Ziemi szybkość ta zmnieszyła się do 2-3 H:m/sek. Upa
dek jego spowodował fale sejsmiczne przebiegające skorupę ziemską. 

Energię wyzwoloną przez uderzenie w ziemię, można ocenić na 101~ 

ergów. Masę tego bolidu oblicza się na wiele setek ton, z której większa 
część zamieniła się prawdopodobnie na ciała lotne. 

Radiant bolidu miał współrzędne: a - 209°, ll + 70°. Zdaje się on 
pokrywać z radiantem: a ---" 211°, ll + 69° w gwiazdozbiorze Smoka, 
wykrytym przez W. F. D e n n i n g a jeszcze w r. 1889. Dla radiantu 
Denninga wyliczył T. A. Kle i ner orbitę paraboliczną, odległą w pe-
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rihelium od Słońca o q =- 0.916 jednostek astronomicznych, nachyloną 
do ekliptyki pod kątem i = 48°. Z obliczeń świeżo przeprowadzonych 
wynika, że bolid ussuryjski spotkał się z Ziemią w swym węźle zstę
pującym, perihelium przekroczył dnia 22. I 1947 r. Ruch jego dokoła 
Słońca był prosty, zgodny z kierunkiem biegu planet. 

Astapowitsch nazywa to zjawisko "superfireball", nazwijmy je "super-
bolidem". J. G. 

Pięć 11.owych komet 

W ostatnich paru miesiącach odkryto dalsze nowe komety, wszystkie 
teleskopowe, a mianowicie : 

()znaczenie Odkrywca Jasność W perihelium N achylenie orbity 

1948 h Wirtanen 15m 1949 IV 31 131" 
1948 i Ashbrook-Jackson 10.5 1948 X 5 12° 
1948 j Johnson 15 19~8 III 10 51° 
1948 k Wirtan en 14 1948 X 7 152° 
1948 l Paraskevopoulos 2 1948 X 27 23° 

Ostatnia kolumna podaje nachylenie do eliptyki, przedostatnia czas 
przejścia przez perihelium. 

Zatem w r. 1948 dostrzeżono już w sumie 12 komet (w r. 1947 było 
ich 14). Najciekawszą z pięciu ostatnich jest kometa 1948 i, która oka
-zała się periodyczną z okresem obiegu dokoła Słońca 7.5 lat. Orbita jej 
jest elipsą o mimośrodzie e = 0.40, oraz połowie osi wielkiej a 3.R2 
jednostek astronomicznych. Przypuszcza się, że ze względu na małe 
rozmiary tej elipsy, kometa będzie mogła być obserwowana w czasie 
każdej opozycji. Była by to 41. kometa periodyczna dotychczas znana. 
Prawdopodobnie została ona świeżo "złowiona" przez Jowisza w czasie 
ostatniego jej zbliżenia się do planety w r. 1945, na stosunkowo nie-
wielką odległość 0.3 jedn. astr. J . G. 

KRONIKA P. T. M. A. 

Nowy Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 

W dniu 7 października 1948 r., na posiedzeniu Koła Astronomicznego 
Polskiej YMCA w Łodzi, zawiązano 6 z rzędu oddział P. T. M. A. Do 
zebranych (około 12 osób) przemówił Dyrektor programowy YMCA, 
prof. H. N i e m i r ski, po czym odbyły się wybory do władz zarządu. 
Prezesem wybrano jednomyślnie prof. Niemirskiego. Do zarządu weszli: 
Tadeusz C z e kań ski, jako wiceprezes i kierownik Komisji naukowej, 
W. M ok r z y ck a, jako sekretarz; J. Rusin-Rusiński, skarbnik; M. 
L e szczy ń ski, bibliotekarz. Do Komisji rewizyjnej weszli: W . 
.S z y m a ń s k i, Z. K o z a n o w s k i, A. F e r d z y n. 
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Zebranie poprzedził "wieczór literacko-naukowy" pt. Poezja Nieba. 
który odbył się w !:ali kominkowej YMCA, przy frekwencji B5 osób. 
Delegatem Zarządu głównego P. T. M. A. był dr P a g a c z e w s k f. 
który wygłosił przemówienie o historii P. T. M. A. 1 jego obecnym 
stanie, oraz opowiedział obszernie o obserwatorium nad Skalnate Pleso. 

Oddział posiada l-pokojowy urządzony lokal. Prócz lunety Bardou· 
(obiektyw B cm średnicy) rozporządza kilkoma narzędziami, jak aneroi
dem i paroma termometrami, umieszczonymi w klatce zawieszonej na' 
zewnątrz w oknie. Sciany zdobią zdjęcia astronomiczne oraz gipsowy 
relief części powierzcbni Księżyca. 

Nowemu oddziałowi życzymy "szczęść Boże" w jego pracy samo
kształceniowej i popularyzacyjnej. 

Adres Oddziału: Łódź, ul. Moniuszki 4a, Polska Y. M. C. A. 
Pg. 

s.,rzeda:t wydawnictw astronomi~ych 

Zarząd gł. P. T. M. A. posiada czeskie tekturowe mapki obrotowe 
z polskimi napisami do nastawiania wedł. daty i godziny, które od
stępuje tylko swym członkom po cenie kosztów własnych, tj. 320 zł za 
1 szt. plus koszta przesyłki (około 50 zł); oraz pięknie wykonane ścienne 
mapy nieba, podające barwy i dokładne jasności gwiazd i wiele innych 

danych, których cena wynosi tylko 250 zł za l szt. plus koszta przesyłki 
(około BO zł). 

Ponadto przyjmujemy zamówienia wraz z zadatkiem (1000 zł) na Atla~J 
Astronomiczny (Skalnate Pleso, Becvaf), którego cena wyniesie maksi
mum 2 500 zł. Atlas składa się z 16 arkuszy jednobrawnych, obejmujących 
całe niebo z gwiazdami do 7.75 wielkości, z oznaczeniem gwiazd zmien
nych, podwójnych oraz z podaniem wszystkich mgławic do 13 wielkości 
i znanych mgławic ciemnych. 

Pieniądze należy wpłacać na nasze konto w PKO, Kraków, Nr IV-5227 
z wyraźnym zaznaczeniem na jaki cel są przekazane (przeznaczone) . 

• • • 
W lokalu Towarzystwa są do nabycia, dla członków PTMA po c e -

n a c h z n i ż o n y c h, książki z zakresu astronomii i nauk pokrewnych . 

• • • 
Dyżury w !okalu P. Towarzystwa M. A. (ul. św. Tomasza 30, m. 7), 

odbywać się będą odtąd dwa razy na tydzień, mianowicie we wtorki 
i piątki od godz. 17 do 19. 

Focząwszy od bieżącego numeru, do Komitetu redakcyjnego 
"Uranii' wszedł mgr Władysław Tęcza, natomiast z powodu 
wyjazdu na stałe do Wrocławia, ustąpił dr Jan Mergentaler. 
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OBSERWACJE 

Jasna zorza polarna 

W nocy z niedzieli na poniedziałek 18. X 1948, dostrzeżono na Stacji 
.Astronomicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Przegorzałach pod Kra
kowem, niezwykle jasną zorzę polarną . Po godz. 2 w ciągu 15 minut, 
całe niebo północne pokrywała jaskrawo czerwona łuna, złożona z kilku 
-zmieniających się plam i słupów świetlnych. W ciągu następnej godziny 
-zorza świeciła już bardzo słabo, zato prawie na całym niebie. Zjawisko 
rzucało się w oczy, mimo jasnego światła Księżyca w pełni. Dolina Wisły 
wraz z miastem Krakowem tonęła w morzu mgieł, tak, że dla mieszkań
ców miasta zorza ta nie była widoczna. Tak silna zorza pólnocna zdarza 
.się u nas stosunkowo rzadko. K. K. 

Obserwacja bolidu w dniu %8 VII 1948 r. 

l) Obserwator: Niemczyński Roman, stud. prawa, Nowy Sącz, ul. Bro-
dowska 6. 

:2) Moment obserwacji: 1948 VII 28d 21g 56m czasu uniwersalnego. 
:3) Miejsce obserwacji: Nowy Sącz, ul. Brodowska 6 (szkic sytuacyjny). 
-4) Punkt końcowy pozornej drogi bolidu: okolica ~ Aurigae (?) . 

.:1) Foczątek pozornej drogi bolidu: pomiędzy gwiazdami t;; oraz.~ :::assio-
peiae. 

~) Szkic zaobserwowanej części drogi załąc:t:ony. 

"1) Czas trwania zjawiska: 11/a sek. 
S) Ogólny opis: głowa bolidu eliptycznie wydłużona, wielkość dwóch 

pozornych tarcz Jowisza. Barwa początkowo jasno-czerwona, w po
łowie drogi jasno niebieska (jak płomień w aparacie do spawania 
metali). Jasność średnia 2 razy większa od pozornej jasności Jowi
sza (-3m). Warkocz stanowił przedłużenie bolidu. Siad barwy sinej, 
podobny do dymu z papierosa. Czas trwania śladu ok. l sek. Detonacji 
nie było. Niebo czyste. Nagły przyrost blasku w połowie drogi. Za
gaśnięcie raptowne. Obserwacja dokonana w przerwie oglądania 

nieba przez lunetę. Był to pierwszy godny uwagi bolid zaobserwo
wany przeze mnie w bieżącym roku. 

Roman Niemczyński 
członek PTMA, Oddział Nowy Sącz 

Prosty spos6b WYZnaezania południka .,domowego"" 

Prosta, łącząca Gwiazdę Biegunową z Mizarem (zeta Ursae Maj.), 
przechodzi przez północny biegun niebieski. Zatem w momencie doło

wania Mizara prosta ta zlewa się z pionem i wyznacza południk miej
:acowy z dokładnością wystarczającą dla obserwacyj amatorskich. Do 
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deszczułki lub listwy, długości około l metra, przywiązujemy na obu. 
końcach dwa sznurki obciążone ciężarkami, w najgorszym razie kamy
kami, w środku zaś deszczułki wbijamy gwóźdź i umocowujemy ją do
powały, okapu itp., zależnie od warunków. Deszczułka musi się obracać 
wokół swego środka bez trudności, jednak niezbyt luźno. Zwisające cię
żarki umieszczamy w naczyniach z wodą (np. w puszkach z konserw) 
celem uspokojenia wahań. Ustawiamy deszczułkę tak, by z grubsza 
przeciąć obu sznurkami Gwiazdę Polarną i oczekujemy chwili, w której 
na linii tego podwójnego pionu znajdzie się Mizar. W październiku będzie 
to około północy, w listopadzie późnym wieczorem. W momencie tym 
Polarna góruje a Mizar dołuje w południku. Poruszamy deszczułką tak, 
aby możliwie dokładnie przeciąć obie gwiazdY,. Ustalony w ten sposób· 
kierunek wskaże dość dokładnie południk miejscowy. Oczywiście ko
nieczne jest dogodne położenie mieszkania z widokiem na północ i po-
łudnie. J. S. 

ERRATA: 

Rocznik XVIII, str. 127 
wiersz 13 od dołu: zamiast J. Witkowski, ma być: A. Przybylski, 

7 " " " 2 orbity definitywne i 12 prowizorycznych 
ma być: 5 orbit definitywnych, 6 serni-definitywnych i 8 prowi
zorycznych. 

Rocznik XIX, str. 55, wiersz 12 od dołu winien brzmieć: "Obiektyw 
jest zwrócony w kierunku przedmiotu obserwowanego, okular natomiast . 
w kierunku oka obserwatora. 

Str. 47, wiersz l od dołu, zamiast 1010 ma być 106. 
Str. 72, wiersz 14 od dołu, zamiast P. T. A. M. ma być P. T. M. A. 

Administracja "Uranii" zawiadamia, że nie posiada na składzie 

Rocznika Astronomicznego, redagowanego przez prof. F. Kęp i ń ski e
g o i inż. W .. S z p u n ar a i nie przyjmuje nań zamówień ani wpłat. 
Zamówienia należy kierować wprost do Administracji "Rocznika",. 

Warszawa, Al. Stalina 36, Główny Urząd Pomiarów Kraju. 

Redaktor: JAN GADOMSKI 

Komitet Redakcyjny: JANUSZ PAGACZEWSKI, STEFAN PIOTROW
SKI, WŁADYSŁAW TĘCZA. 

Godziny urzędowe: wtorki i piątki, godz. 17-19. 

Cena zeszytu 70 zł. - Konto rozrachunkowe "Uranii": PKO, IV-1162. 

Zarządu Głównego P. T. M. A.: PKO, IV-5227. Oddziału krakowskiego: 
PKO IV -5554. 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13-M 47703 



Wydawnictwa nadesłane do biblioteki Zarządu głównego P. T. M. A. 

Wszechświat, 1946, 1-6, 1947, 1-10, 1948, 1-8. 
Wiedza i Życie, XVII, 3-7. 
Orli Lot, 1948, Nr 11. 
Życie Nauki, Nr 29-30. 
J. B a i er i i, Uranometria 1603 (wyd. Praga, 1936). 
E. R y b k a, Energia atomowa w gwiazdach. 

Rozwój idei astronomicznych od czasów najdawniejszych 
do chwili obecnej. 

J. Je a n s, The Growth of Physical Science (1947). 
H. S. Jon e s, The Royal Observatory Greenwich. 
A. O p o l s k i, Astronomiczne podstawy geografii (1948). 

Atlas astronomiczny (1948). 

* * * 
Numer 31 .'32 

ZYCIA NAUKI 

liczy 160 stron i zawiera następujące artykuły: 

K. Aj d u k i e w i c z a : Metodologia i metanauka. 
J. Dąbrowski e g o : 75 lat Polskiej Akademii Umiejętności. 

K. W a r c h a ł o w s k i e g o : Reforma wyższych studiów technicznych. 
M. C h o y n o w ski e g o : Nauka i uczony w Związku Radzieckim. 

o celowości organizowania wykładów profesorów zamiejscowych 
pisze Wojciech świ<:tosławski; Folski Instytut Matematyczny omawia 
Kazimierz Kuratowski; z rozwoju Folitechniki Śląskiej w Gliwicach 
zdaje sprawę Władysław Kuczewski; o Brytyjskich Związkach Pracow
ników Naukowych pisze P. M. S. Blackett. 

Prócz tego w numerze w dziale F ak ty i P oglądy: Genetyka i de
mokracja, Geneza uprzedzań rasowych i religijnych. Barwy a osobowość; 
ponadto bogate przeglądy prasy krajowej i zagranicznej, Akta ustawo
dawcze, sprawozdania z książek zagranicznych i in. 

Adres redakcji i administracji: Kraków, Al. Słowackiego 66, II p. 
Prenumerata roczna 600 zł, półroczn~ 300 zł. PKO. Kraków, IV-1145. 
Prosimy o powołanie się na ogłoszenie w "Uranii". 

Oo sprzedania 

LORNETKA POLOWA 
6X30 

Wieża w murach 

Wiadomość w Redakcji .Uranii•. 

Rycina na okładce 

obronnych katedry we Fromborku, 
Mikołaj Kopernik. 

w której mieszkał 
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Pokryta hieroglifami kolumna kamienna ze świątyni Majów, r: której 
odtworzono najstarszą chronologię ludzkości. (Do artykułu W. Tęczy: 

"Wiedza o niebie przed lO 000 laty"). 



JOZEF WITKOWSKI 

KOSMOGONICZNA TEORIA P .. JORDANA 

Wszystkie teorie kosmogoniczne mają wspólne cechy- nie
pewność i krótkotrwałość . Wynika to z samego charakteru za
gadnienia i stanu naszej wiedzy. Rozsądniej było by może nie 
zajmować się tymi problemami i odłożyć je do czasu, gdy same 
dojrzeją. Lecz wrodzona ciekawość skłania naszą myśl do tych 
mniej lub więcej niepewnych, a jednak fascynujących speku
lacyj. W obronie ich przed zbyt surową krytyką należy powie
dzieć, że odgrywały one w astronomii, szczególnie nowoczesnej.., 
rolę stymulującego czynnika. 

Wysunięta niedawno przez P. J o r d a n a teoria ma też 
charakter spekulatywny i nie zasługuje na większe zaufanie 
niż inne hipotezy kosmogoniczne. Zaleta jej polega na tym, 
że jest nowa, zawiera oryginalne i śmiałe poglądy op'łrte na 
ostatnich zdobyczach relatywizmu i fizyki kwantowej. U pod
stawy tej teorii leży koncepcja ekspansji wszechświata wy
sunięta przez Abee L e m a itr e' a koncepcja, która zaprząt
nęła umysły najwybitniejszych relatywistów ostatnich lat 
dwudziestu. 

Według teorii względności cały świat materialny jest -
powierzchnią czterowymiarowej hipersfery. Ekspansja prze
strzeni polega na tym, że promień tej kuli rośnie nieustannie. 
Matematyk potrafi zbadać własności takiego świata przy po
mocy wzorów matematycznych. Niematematyk może mieć 
wgląd w pęczniejący czterowymiarowy świat przez analogie 
dziś powszechnie znane z dzieł popularnych. Płaskie istoty 
zamieszkujące powierzchnię kuli trójwymiarowej (np. bańka 
mydlana) stwierdzają wzajemne oddalanie się, gdy kula taka 
rozszerza się, tj., gdy rośnie jej promień. 

Astronomii znane jest zjawisko tzw. ucieczki mgławic poza
galaktycznych. Mgławice te oddalają się od nas; przejawia się 
to w przesunięciu ku czerwieni linij w ich widmie (efekt D o p
p l er a). Szybkość oddalania się v, jak wynika z obserwacji, 
jest .proporcjonalna do odległości r mgławicy od nas, · (podobnie 
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jak to ma miejsce z istotami na bańce mydlanej) i wyraża się 
według H u b b l e' a wzorem v = y r, gdzie Y jest stałym współ
czynnikiem znanym nam z obserwacji. Jordan pisze ten wzór 
w postaci r = g.v, gdzie g= l/ y. Z elementów kinematyki 
wiadomo, że droga przebyta przez ciało równa się szybkości 
razy czas. Więc g jest czasem, który upłynął od chwili, gdy 
mgławice rozpoczęły się oddalać od nas, tj., od chwili, gdy 
rozpoczął się proces pęcznienia wszechświata. Czas ten jest 
odwrotnością stałej Hubble'a g = l ; y. Liczbowa wartość g wy
nosi okrągło dwa miliardy lat. Tyle więc czasu upłynęło od 
chwili, gdy rozpoczął się trwający po dziś dzień proces eks
pansji, będący jedną z najistotniejszych cech makrokosmosu. 
Okres ten jest tego samego rzędu co i okresy, które astronomia 
podaje nam dla istnienia gwiazd, a geologia dla istnienia Ziemi. 
Możemy więc przyjąć, że g jest to czas, który upłynął od 
chwili powstania naszego wszechświata. 

Pomiędzy masą M wszechświata - 2 X 1055 g, jak podaje 
teoria relatywizmu - a promieniem krzyw1zny wszechświata R 
oraz relatywistyczną stałą grawitacji x, istnieje zależność: 
x M= 8nR. Jordan postuluje, że ta zależność zawsze istniała 
i istnieć będzie. Ponieważ x = 8nf/c2 , gdzie f jest stałą gra
witacji w prawie przyciągania Newtona, a c- szybkość świa

tła, przeto fM2 /R = Mc2, albo Me! - fM21R = O. Lewa strona 
tego równania przedstawia sobą energię E wszechświata, która 
składa się z energii spoczynku Mc2 oraz energii grawitacji 
-fM2/R. Stąd zasadnicze twierdzenie kosmologiczne Jordana: 
Energia świata jest niezależna od czasu i stale równa się O. 
(Abstrahujemy tu od energii cieplnej, promieniowania, ener
gii elektrycznej i magnetycznej, które nie odgrywają większej 
roli w bilansie energetycznym Wielkiego Kosmosu). 

Dalsze rozważania Jordana idą w kierunku ustalenia za
leżności pomiędzy wielkościami makro- i mikro-kosmicznymi. 
W tym celu zastępuje on konwencjonalne jednostki cm, g, sek, 
t (jednostka skali termometrycznej) przez inne "naturalne 
jednostki". Są nimi: 

'J.. = 2,8X l0-13 cm, tj. promień elektr'onu 
p. = h/2n'A c = 1,75 X 10-25 g, elementarna. masa mało różniąca 

się od mesonu (niedawno odkryta cząsteczka elementarna o ma
sie około 1/10 masy protonu oraz o naboju +e lub -e). 

't= A/c = 9,4 X l0-24 sek, czyli czas, w przeciągu którego 
światło przebiega elementarną długość A, wreszcie Te elemen
tarna temperatura, którą określany z zależności 
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KT. =h/t gdzie h= 6,62Xl0-27erg. sek jest stałą Plancka, 
zaś K = 1,38 X l0-16 erg/grad oznacza stałą Boltzmanna. Tem
peratura elementarna T jest bardzo wysoka, wyraża się bo
wiem liczbą 1012 grad, tj. stopni skali termometrycznej. Jordan 
podejrzewa istnienie czwartego prawa termodynamiki, według 
którego elementarna temperatura nie może być przekroczona 
przy żadnym procesie fizycznym. Odpowiednio do tych natu
ralnych jednostek wprowadzamy elementarną, relatywistyc?.ną 
stałą grawitacji k0 = A.ltt = 2,3 X 1012 cm/g. 

Pomiędzy tymi naturalnymi jednostkami wziętymi z mi
kroskosmosu a wielkościami makrokosmicznymi: R (promień 
krzywizny wszechświata, równy 1,6 X 109 lat światła = 1,5 X 
1027 cm), M (masa wszechświata równa 2 X 1055 g) oraz K (re
latywistyczna stała grawitacji równa: 1,9 X l0-27 g) Istnieją za
leżności tzw. zależności Haas-Eddington'a: 

R =0,5x I040 =o: R=o:A. )., 

M . 
albo M=o:2p. -=1 2X l080 =o:2 

{t l 

X l 1 l )., 

lr = l 2 X l 089 = a X= ko=-X 
o l 

0: 0: !l 

Oznaczając R/ 'A = a, otrzymujemy dla dwóch następnych 
zależności a2 i a-1• Liczbową zgodność należy uważać za zupełnie 
zadawalającą dla tak dużych liczb, będących stosunkiem wiel
kości otrzymanych z obserwacji i eksperymentu. 

D i rac zwrócił uwagę na to, że g/'t = 0,6 ;< 10~0 = a, co 
oznacza, że a jest ilością elementarnych jednostek czasu, które 
upłynęły od chwili powstania wszechświata po dziś dzień. Taka 
interpretacja wielkości a pozwala na następujące sformułowa
nie zależności Haas-Eddington'a. 

l) Promień wszechświata R zwiększa się o elementarną 
jednostkę /,, gdy a wzrasta o jednostkę, tj. gdy czas wzrasta 
o elementarną jednostkę t Nasuwa się myśl, że elementarnej 
jednostce czasu należy przypisać więcej niż formalne znacze
nie, tj. uważać ją za "kwant czasu". 

2) Masa wszechświata M wzrasta proporcjonalnie do a2 , 

tj. proporcjonalnie do kwadratu czasu, który upłynął od pow
stania wszechświata. 
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3) Stała grawitacji jest odwrotnie proporcjonalna do a, tj. 
zmniejsza się w miarę narastania czasu. 

Tak ujęte zależności Haas-Eddington'a nabierają charakteru 
praw kosmologicznych. 

Ostatnie z tych praw nie posiada dla nas większego znacze
nia, gdyż zmienność stałej grawitacji trudno jest stwierdzić 
drogą obserwacji, czy też eksperymentu. Astronomicznie prze
jawiałaby się ona w zmienności promienia orbity ziemskiej 
o 15 m rocznie, a także w zmniejszeniu się roku gwiazdowego 
o 0,3 sek na stulecie; są to wielkości b. małe, wymykające się 
naszym pomiarom. Z rozważań teoretycznych wynika, że czas 
(3 - rozpadu radioaktywnych pierwiastków zależny jest od 
stałej grawitacji, tj., że półokres ich trwania zwiększa się z cza
sem; sprawy te nie zostały dotychczas całkowicie wyjaśnione. 
(B l a ck e t t, H o u t er m a n s, Jordan). O wiele ważniejsze 
są pod względem kosmologicznym pierwsze, a szczególnie dru
gie ze wspomnianych praw. Powstaje pytanie, w jaki sposób 
odbywa się przyrost masy w naszym pęczniejącym wszech
świecie? Według Jordana masa powstaje nie w drodze cią
głego jej przyrostu, lecz przez spontaniczne powstawanie no
wych gwiazd. 

Masy gwiazd naszej galaktyki leżą w granicach 0,1 do 50 mO 
(mO -masa Słońca). Okazuje się, że liczbowo dla najbardziej 
masywnych gwiazd M = l O a S/2 11· Jordan uogólnia tę zależność 
i wnioskuje stąd, że masy gwiazd zależą od czasu a ich pow
stania; im później w skali czasu kosmicznego nastąpiły naro
dziny gwiazdy, tym większa jest jej masa. Gwiazdy-olbrzymy 
są więc dziećmi, zaś gwiazdy-karły starcami świata gwiazdo
wego. Szacując wiek kosmosu na 6,5 X ] 09 lat, znajdujemy, że 
gwiazdy o masie naszego Słońca pojawiły się w 0,5 X 109 lat po 
powstaniu świata, gwiazdy o masie lO mO w 2,4 X 1on lat, gwiazdy 
o masie 25 mO w 4,2 X 109 lat, gwiazdy zaś o masie 50 m:.) są 
współczesnymi nam tworami Kosmosu. Gwiazda pojawia się 
nie w postaci zwykłej gwiazdy, lecz w postaci gwiazdy-nowo
rodka i szybko przechodzi swój cykl rozwojowy. Przy proce
sie powstawania materii musi być zachowana zasada zerowej 
wartości energii, na skutek czego energia spoczynku powsta
jącej masy winna równać się jej energii grawitacyjnej. Może 
to mieć miejsce tylko przy niezmiernie wielkim zgęszczeniu 
materii, która pojawia się w postaci "pakietów neutronowych" 
o gęstości 1014 g/cm3 , tak, iż cm3 gwiazdy nowonarodzonej 
zawiera. masę odpowiadającą 100 milionom ton w naszych 
warunkach ziemskich. Dla gwiazd wieku naszego Słońca 
w chwili ich powstania średnica wynosiła 20 km, dla gwiazd 



u ' RKNIA 

obecnie powstających wynosi ona 100 km. Nowonarodzona 
gwiazda posiada niezmiernie wysoką temperaturę, rzędu tem
peratury elementarnej, tj. miliona milionów stopni. Ponieważ 
materia przy tak wysokiej temperaturze posiada własności wy
buchowe, to narodzinom gwiazdy towarzyszyć musi gwałtowna 
eksplozja. Noworodek powinien więc zabłysnąć na firmamencie 
jako tzw. gwiazda Supernowa*). 

Zjawisko gwiazd Supernowych zostało odkryte w 1934 r., 
przez B a a d e' go i Z w i ck y'ego i różni się od zwykłej No
wej tak natężeniem jak i przebiegiem procesu. W maksimum 
natężenia promieniowania Supernowa dorównuje globalnemu 
natężenia promieniowania około 100 miliardów gwiazd takich 
jak nasze Słońce. Z dotychczasowego materiału obserwacyj
nego wynika, że w pojedynczym układzie galaktycznym Su
pernowa pojawia się przeciętnie raz na 400 lat. Baade i Zwi
cky widzą w zjawisku Supernowej końcowy proces życia 
gwiazdy, która przechodząc do najniższego stanu energetycz
nego wyzwala resztę swego zapasu energii grawitacyjnej w po
staci promieniowania. Gęstość gwiazdy zwiększa się przy tym 
do gęstości jądrowej. Fotwierdzenie tej hipotezy widzą mię
dzy innymi w znacznym przesunięciu się ku czerwieni linii 
widma, które obserwuje się u Supernowej w rok po maksi
mum. Przemieszczenie to traktuje się jako Einsteinowskie 
przemieszczenie w potężnym polu grawitacyjnym · gwiazdy. 

U n s 61 d i Jordan zapatrują się na zjawisko Supernowej, 
jako na powstanie nowej gwiazdy w postaci pakietu neutrono
wego. Teoria Jordana wymaga, aby w obecnym stanie świata 
pojawiało się co sekundę około 400 gwiazd, co odpowiada za
błyśnięciu jednej Supernowej w ka;ldym układzie galaktycznym. 
Nie jest to w zgodzie z obserwacją. Drugim słabym punktem 
teorii jest przesunięcie linij w widmie Supernowej; interpre
tacja Jordana nie może być uznana jako zadawalającą. · 

Zjawisko zwykłej Nowej tłumaczy Jordan jako sukcesywne 
wybuchy pozostałości jądra neutronowego w gwiazdach. Wy
buchowe te resztki powodują eksplozje w odstępach czasu 
około 100 milionów lat. Jądro neutronowe może wykonywać 
w gwiazdach ruchy oscylacyjne, które według Jordana prze
jawiają się w oscylacjach całej gwiazdy (gwjazdy typu b Ce
phei). Promieniowanie kosmiczne jest, podług Jordana, ,;czar
nym promieniowaniem" źródła energii o temperaturze elemen
tarnej, · a , więc związane ze zjawiskiem · Supernowej. 

A oto obraz powstania Kosmosu według Jordana. Prze~ 
-~-·-· - ',, ' : tl" 

*) Zol;>. K. K Ó>z i e t . Gwiazdy Supernowe, "Urania" 70-71 i 72~74. 
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kilku miliardy lat cały świat fizyczny był punktem matema
tycznym. Akt powstania świata nastąpił spontanicznie przez 
pojawienie się pierwszej "gwiazdy" w postaci pary neutro
nów tak związanych ze sobą, że energia potencjalna ich wza
jemnego grawitacyjnego przyciągania kompensowała energię 
spoczynku tych cząsteczek. Po upływie elementarnego okresu 
czasu powstał następny pakiet neutronowy o 4 neutronach; 
w miarę upływania czasu powstały pakiety neutronowe o 6, 
:S, itd. neutronach. Po upływie czasu 10 t masa świata r6wnała 
się masie 100 atomów wodoru, a promień świata równał się 
3 X 10-12 cm. Po upływie sekundy czasu, licząc od początku 
świata, powstały już gwiazdy o masie 50 000 ton, a promień 
świata wynosił 300 000 km. Proces ten postępował i każdo
razowemu wzrostowi odczytu licznika czasu kosmicznego o t 

towarzyszyło powstawanie nowych gwiazd, jako pakietów neu
tronowych. Tak świat doszedł do obecnego stanu i tą samą 
drogą będzie się rozwijał w przyszłości. Na pytanie, jakie jest 
końcowe stadium tego procesu, teoria Jordana odpowiedzi nie 
daje. 

FELIKS PRZYPKOWSKI 

RYS HISTORYCZNY GNOMONIKI - NAUKI 
O BUDOWIE ZEGARóW SŁONECZNYCH 

Podajemy rys historii gnomoniki pióra 
dr F. Przypkowskiego w Jędrze
jowie, wybitnego znawcy tej dziedziny 
astronomii, właściciela jednego z najbo
gatszych muzeów zegarów słonecznych 
w Europie. (Red.) 

Już człowiek pierwotny z okresu neolitycznego, ustawiając 
w rzędy nieobrobione wielkie głazy, kierował je ku wschodowi 
i zachodowi słońca w czasie przesileń lub porównań dnia z nocą, 
a nawet ustawiał je na linii południowej. Były to tak zwane 
menhiry. Egipcjanie, budując piramidy, ściany ich stawiali 
podług stron świata, a dla określenia chwili południa i ozna
czenia linii południowej używali pionu, rzucającego cień na 
równą powierzchnię, co było już zaczątkiem zegara słonecznego. 
Słynne egipskie obeliski, umieszczane przed świątyniami, są 
pozostałościami po tego rodzaju urządzeniach dla oznaczania 
chwili południa. Biblia w kilku miejscach wspomina o zegarze 
słonecznym króla J u d y A c h a z a (VIII wiek przed Chry
stusem). Aztekowie w Meksyku, Inkasi w Peru i Hindusi (olbrzy
mie zegary słoneczne w Delhi, J eypore) znali dobrze prawidła 
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gnomoniczne. Starożytne Chiny, Chaldeja i Babilon zajmowały 
się gnomoniką o naukowych podstawach. Z Babilonu przeni
kają wiadomości o budowie zegarów słonecznych do Greków. 
H er o d o t mówi, że "nóAo<;; xcd yvwp.óv" dostają się do Greków 
od Babilończyków, gdyż około 35-tej olimpiady przybywa chal
dejczyk B er o z 1) do Aten i na wyspie Kos zakłada szkołę, 
której uczniami między innymi byli· A n a x i m a n d er 
(610-546 r.) i A n a x i m e n e s (588-524 r.). · Grecy nawet 

(F ot. dr T. Przypkowskil 

Zegar słoneczny starożytnych Greków zwany scaphe, 
w Muzeum Miejskim w Palermo. 

Anaximenesa uważają za wynalazcę zegara słonecznego. Jak 
utrzymuje V i t r u v i u s ("De architectura", Li b. IX, cap. 9) 
był to typ zegara słonecznego "scaphe" inaczej zwany "hemi
cyclium excavatum ex quadrato", zbudowany według Beroza. 
Nauką o zegarach słonecznych zajmowali się: Arystar c h 
z Samos, S c o p a s, E u d o x u s z Knidos) T e o d o s i u s 
i inni. Dziś jeszcze można oglądać w Atenach wieżę wiatrów, 
na której są ślady zegarów słonecznych, zbudowaną przez 
A n d r o n i k o s a K i r r e s t e s a około 50 roku przed Chry
stusem. Grecki wyraz • pwtJI:JV" 2) daje nazwę nauce o zegarach 
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słonecznych .- gnomonice, inaczej nazywanej , horologiografią. 
Zasady gnomoniki z Grecji dostają się do Rzymu, dowodem 
tego są wykopywane zegary słoneczne · w Tusculum, Pompei, 
Herculanum; można je oglądać w muzeach Rzymu 1 Palermo. 
Konsul V a l e r i u s M e s s' a l a przywiózł zegar słoneczny do 
Rzymu z Sycylii, na wzór którego M ar t i u s P h i l i p p u s 
każe robić inny, dostosowany do szerokości geograficznej 
Rzymu. 

Z Italii zegary słoneczne przedostały się do Arabii, gdzie 
miały znaczenie przede wszystkim religijne; gdy cień wska-
2Jówki wskazywał kierunek, w którym znajduje się Mekka, 
chwila ta była ogłaszaną publicznie jako chwila specjalnej 
modlitwy. Arabowie gnomonikę nazywali "geometną reli
gijną", a zegary słoneczne ich były to przeważnie poziome 
płyty marmurowe zwane ,,rachamet", stale przy tym były 
ulepszane (początkowo miały pionowo osadzoną. wskazówkę) 
przez najlepszycp matematyków, poczynając od M a h o m e d'a 
ben M u s u al C h o war e z m i (t 835 lub 845 r.), H e b a s' a 
el H a s i b e l M er w a s i (t 864 lub 87~ r.), T a b i t' a ben 
Q u o r r a (826-901 r.), A l B a t t a n i' ego (t 929 r.), ,I b n 
j u n i s'a (t 1009 r.) aż do A b u l'a H a s s a n a (t 1270). Prace 
Arabów opierały się już na rzetelnych podstawach matematyki, 
a w szczególności na prawach trygonometrii płaskiej ·i kulistej. 

Kiedy gnomonika u Arabów poczyniła już znaczne postępy, 
to Europa zachodnia i środkowa w tej dziedzinie opierała się 
przeważnie na czystej empirii. Nieco ożywiony ru<;:h rozpoczął sil;' 
już jednak, kiedy papież S a b i n i a n u s (604-606 r.), ten sam, 
który zaprowadził dzwon&' po kościołach, nakazał, aby na ścia
nie każdego kościoła był zegar słoneczny. Dzięki temu cała 
nauka gnomoniki weszła do klasztorów, gdzie była opracowy
waną i ulepszaną. Ruch naukowy, wzmagając się poprzez drugą 
połowę XV w., w wiekach XVI, XVII i XVIII doprowadził roz
wój gnomoniki do tego szczytu, w jakim się dziś znajduje. 
Każdy prawie astronom wówczas uprąwiał gnomonikę, a wi.ęc: 
P e u er b a c h (1423-1461 r.), Re g i o m o n t a n u s (1436-
1476 r.), Kopernik (1473-1543) i inni. Zajmow:ali się nią 
także wielcy artyści jak Albrecht D ii re r (1471-1528), a spe
cjalnie dziedzinie tej poświęcili się : O r o n t .i u s F i n e u s 
(druk 1531 r.), G e m m a .F r i s i u s (1551 r.),. Andrzej S c h o
n er (1562 r.), Bartłomiej S c.u l t e t u s (1572 r.), Franciszek 
M a u r o l y c. u s (1575 r.); najwspanialsze jed,nak, dobr~e prze
myślane dzieło zostawił nam . Jezuita Krżysztof C l a v i u s 
:Z Bambergi {1581 r.), dedJ>:kowane Stefanpwi ~a t ci re m u. 
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Na dziele tym wzorowało się bardzo wielu jego następców, 
z których warto wymienić: Paweł G a l u c c i (1598 r.}, Piotr 
de St. M a g d a l e i n e (1645 r.), P ar d i e s (1676}, D e l a 
H i re (1698 r.), R i c h e t (1701 r.), O z a n a m (1723 r.) i wielu 
innych. Z nich na specjalne wyróżnienie zasługują : Anastazy 
Kir c h er (1646 r.) oraz Emanuel M a i g n a n (1638 r.), któ-

(Fot. dr T . Przypkowski) 

Zegar słoneczny w Chartres na katedrze, z XIV wieku. 

rzy opracowują cały szereg własnych odmiennych typów ze
garów słonecznych. Wieki XIX i XX nie wiele już dodały. 

W XVII i XVIII wieku masową produkcją kieszonkowych 
zeg~rów słonecznych wyróżniają się miasta: Augsburg, Norym:.. 
berga i Paryż, gdzie rozpowszechnia się specjalny typ opra
cowany przez Mikołaj a B i o n a w pierwszej połowie XVIII w. 
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Z nowszych autorów piszących o budowie zegarów słonecz
nych wspomnę B i g o u r d a n a (1922 r.), Dr e ck e r'a 
(1925 r.), Green'a (1926 r.) i Arvanitaki (1934 r.). 

Oprócz właściwych zegarów słonecznych w wielu miejsco
wościach budowano gnomony, czyli słupy zaopatrzone kulką 
lub otworem na wierzchołku rzucające przejście promienia 
słonecznego przez linię południową lub też były to poprostu 
otwory w oknach czy sklepieniach wysokich kościołów, przez 
które promień słoneczny w chwili prawdziwego południa miej
scowego padał na linię południową wyrytą na posadzce ko
ścioła, jak to widzimy w katedrze we Florencji, w kościele 
św. Petroniusza w Bolonii, św. Sulpicjusza w Paryżu 1 innych. 

Budowa zegarów słonecznych sprowadza się do rozwiązania 
podstawowego zadania: oznaczenia przecięć płaszczyzn kół go
dzinnych z daną jakąkolwiek płaską czy krzywą powierzchnią. 
Może stać się to na drodze mechanicznej, graficznej lub try 
gonometrycznej. Wszystkie te trzy działy mają swą odrębną 
historię; szczupłe ramy pisma nie pozwalają na wchodzenie 
w te szczegóły. 

Materiał, jaki był używany do budowy zegarów słonecznych, 
wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, musiał 
być trwały: kamień, żelazo, brąz lub ołów, na murach zaś sgra
phito lub tempera. Zegary przenośne, małe, kieszonkowe, były 
wyrabiane przeważnie z kości słoniowej, srebra, do tego celu 
służył również złocony i srebrzony brąz, mosiądz, wreszcie ry
sunek na pergaminie lub papierze przyklejany na drzewie. 

A teraz: jak sprawa gnomoniki przedstawiała się w Polsce? 
Najstarszy ślad naukowych zainteresowań u nas gnomoniką 
mamy przechowany w British Museum z r. 1476- w pracy Mi
kołaja Abstemiusa W o d ki, pierwszego nauczyciela astronomii 
Mikołaja Kopernika. Z tego też czasu pochodzą dwa najstar
sze zegary słoneczne w Polsce, jakie obecnie znamy. Oba są 
umieszczone na dwu słynnych przyrządach astronomicznych 
w zbiorach krakowskich: globusie Marcina B y l i c y z Olkusza 
i torquetum Regiomontanusa. Prof. L. B i r k e n m aj er po
daje, że w r. 1490 tenże Mikołaj Wodka wraz z 17-letnim Mi
kołajem Kopernikiem buduje zegar słoneczny na katedrze we 
Włocławku. Dziś istniejący tam zegar słoneczny nie jest tym 
samym, który Wodka z Kopernikiem skonstruował. Zegar 
ówczesny został zniszczony w XVII w. podczas przybudowania 
w tym miejscu kaplicy do katedry. Na kaplicy zrobiono wtedy 
nowy zegar słoneczny (sgraphito), który tradycja niesłusznie 
wiąże z Kopernikiem. Własnoręcznie stwarza Kopernik zegar 
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słoneczny na ścianie krużganku przylegającego do jego mie
szkania, które zajmował na zamku w Olsztynie pomiędzy 1516 
a 1521 r. Jest to bardzo ciekawy przykład zegara refleksyjnego, 
gdzie godziny i kąty odchyleń od linii równonocnej wskazuje 
wewnątrz krużganka światełko odbite od lusterka w oknie 
umieszczonego. Tablica tego zegara zachowała się w krużganku 
zamkowym do dzisiaj, wymaga jednak rekonstrukcji i odtwo
rzenia lusterka. (Vide okładka tego zeszytu Uranii). 

(Fot. dr T. Przypkowski) 

Zegar słoneczny wykonany w 1686 r. przez Jana Heweliu.sza na pałacu. 
Jana Sobieskiego w Wilanowie. 

O powszechności używania zegara słonecznego w XVI w. 
świadczą niektóre miejsca w literaturze pięknej. Podobnie jak 
S h ak e s p e ar e w komedii "Jak wam się podoba" (Akt II. 
Scena VII) wspomina godziny upływające wraz z cieniem na 
zegarze słonecznym, tak u nas Jan Koc h a n o w ski poświę
ca zegarowi słonecznemu jedną ze swych fraszek 3), w sposób 
zresztą krotochwilny. 

W XVII w. o urządzaniu zegarów słonecznych w Polsce 
pisze Słupsk i w r. 1618. W akademii zamojskiej (1594-1784) 
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jako przedmiot osobny wykładaną była: "Horografia, która 
o poznawaniu czasu rocznego y iego części, elewacyach słońca, 
o wielkości y krótkości dni i nocy informuie, do robienia ze-
garów słonecznych lub miesięcznych sposobów uczy". Około 
1630 r .. Jan Brożek wykładał gnomonikę na uniwersytecie 
krakowskim. Szymon P e t r u w j u s z w tym samym mniej 
więcej czasie wykłada gnomonikę w akademii poznańskiej. Jan 
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( Fot . dr T . Przypko w ski) 

Rysunek techniczny rekonstrukcji zegara słonecznego na kościele 
Marlackim w Krakowie. 

Heweliusz, wielki astronom gdański, który od r. 1677 pobiera 
od Jana III Sobieskiego stałą pensję za swe prace naukowe, 
buduje zegary słoneczne w Gdańsku i Wilanowie. Ten ostatni, 
wykonany ok. 1686 r ., zachował się z niewielkimi tylko uszko
dzeniami. 

O gnomonice między innymi piszą: J. T oń ski (1645 r .), 
J. Broż y n a (1665 r.), Stanisław S o l ski (1686 r.), a na
stępnie J . T u l a w ski (1756 r.) , A. F rączki e w i c z 
{1819 r .), Paweł Krzyż a n o w ski (1820 r.), Wincenty Kar-
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<:z e w ski (1828 r.), Wojciech Ja s t r z ę b o w ski (1843 r.), 
który opisuje przez siebie wynaleziony przy.rząd (gnomonograf) 
służący do rysowania zegarów słonecznych na dowolnych po
wierzchniach, wreszcie ks. Tomasz Kowa l ski (1863 r.), Da
niel W i er z b i ck i (1886 r.). Aleksander T ar n a w ski 
(1930 r.) i inni. 

W dobie stanisławowskiej powstało w Polsce wyjątkowo 
dużo artystycznych zegarów słonecznych. Wyrabiali u nas ze
gary słoneczne: Antoni Węgrzy n o w i c z, H o l t z, Józef 
M o rawski, S t e f f e l i inni. W pierwszej połowie XIX w. 
w Warszawie wyrabiają masowo zegary słoneczne optyk P i k 
i S o m m e r. 

Zegar słoneczny oprócz godzin i ich części wskazywał: wy
sokość słońca (almucantharat), odległość słońca od linii połud
niowej (azymuth), znaki zwierzyńcowe (zodiacus), w które 
wstępuje słońce danego dnia, początek i koniec pór roku, 
godzmy wschodu i zachodu słońca, pełnił więc rolę kalendarza 
wskazując nawet niektóre uroczystości kościelne i tak dalej. 

Zegar słoneczny pomimo zastosowania lunety przejściowej, 
radia, chronometrów itp., nie jest anachronizmem. Dobrze 
podług wymogów nauki urządzony zegar słoneczny może wska
zywać czas z dokładnością do kilku sekund, a nawet gdyby 
tylko dawał dokładność do jednej minuty, to wystarczyłoby 
to dla naszych potrzeb codziennych przy regulowaniu zegarów 
i zegarków. M a e t er l i n ck nawet mówi: "Wierzę i ufam 
jeno owemu rozdziałowi światła, jaki zaznacza samo Słońce 
za pomocą cienia na marmurowej tarczy". Jest to może za wiele 
powiedziane, ale i obecnie możemy mieć pewną korzyść z ze
gara słonecznego tam, gdzie innych sposobów do regulowania 
zegarów zwykłych nie ma. Zegary słoneczne powinny być 
umieszczane na ścianach kościołów i szkół, na budynkach za
rządów gminnych lub spółdzielni, z warunkiem, że, jako przy
rządy miary czasu, muszą być wykonane ze znajomością rze
<:zy. Stanowią one poza tym doskonały motyw zdobniczy 
w architekturze budynku oraz pobudzają myśl do zastanowie
nia się nad budową wszechświata, co potęguje jeszcze często 
umieszczona na nich odpowiednia sentencja natury filozo
ficznej. 

1) Historyk B e r o z żył później o lat dwieście. 
2) Indcx - wskazówka. 
~) "Na ślasę" : "Stań ku słońcu, a rozdzicw gębę, panie ślasa, 

A już nie będziem szukać inszego kompasa; 
Bo ten nos, coć to gęby już ledwie nie minie, 
Na zębach nam ukaże, o której godzinie". 
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JANMERGENT,ALER 

JAK POWSTAJE PYŁ KOSMICZNY 

Przestrzeń międzygwiazdowa nie jest próżna. Materia wy
pełniająca ją może się znajdować w dwu stanach skupienia, 
w postaci gazu albo jako cząstki stałe tworzące pył kosmiczny. 
Gaz międzygwiazdowy jest niezmiernie rozrzedzony (najwyżej 
kilka atomów w centymetrze sześciennym) dzięki czemu nie 
pochłania prawie wcale światła gwiazd *) przechodzącego przez 
jego grube nawet warstwy. Pył kosmiczny jest co najmniej 
równie rzadko rozsiany w przestrzeniach międzygwiazdowych, 
ale dzięki temu, że tworzą go cząstki stałe, pochłania on i roz
prasza światło tak, że gwiazdy widziane poprzez chmury pyłu 
świecą słabiej niż te, które nie są przez takie chmury zasło
nięte. 

Poznanie rozkładu pyłu i gazu w przestrzeni oraz wytłuma
czenie, jak z gazu mogą powstać cząstki pyłu, jest jednym 
z głównych problemów dzisiejszej astronomii gwiazdowej. Za
gadnienie to jest ciekawe z wielu względów, a obliczenie ilości 
materii międzygwiazdowej jest konieczne specjalnie wtedy, gdy 
chce się nie tylko zbadać kształt naszej Drogi Mlecznej, ale 
także poznać prawa rządzące ruchami gwiazd do niej przy
należnych. Pył i gaz są przecież także materią, obecność więc 
ich powoduje wzrost siły ciążenia, a wielkość jej decyduje 
o budowie każdej galaktyki i o ruchach w jej wnętrzu. 

Dążąc do wyjaśnienia tych zjawisk Uniwersytet Lejdejski, 
z inicjatywy J. H. O ort a, ogłosił w 1940 r . konkurs na pracę 
dotyczącą materii międzygwiazdowej i, pomimo okupacji nie
mieckiej i ciężkich warunków życia, konkurs ten przyniósł 
szereg prac ter H a a r a, van de H u l s t a i in. Prace te zostały 
następnie . w głęboki sposób wykorzystane i rozwinięte przez 
Oorta, w sposób mniej więcej następujący. 

Najprawdopodobniejszy sposób, w jaki mogą powstawać 
cząsteczki pyłu kosmicznego z gazu, byłby podobny do tego, 
w jaki z pary wodnej powstają krople wody tworzące mgłę. 
Byłaby to więc kondensacja gazu, na co już w 1935 r. zwrócił 
uwagę B. L i n d b l a d. Kondensacja taka z początku odbywa 
się niezmiernie powoli, ale staje się coraz szybszą w miarę jak 
rośnie średnica cząstki pyłu. Dzieje się tak dlatego, że taka 
cząstka wypromieniowuje w przestrzeń ciepło i bardzo silnie 

*) za wyjątkiem określonych długości fal, które odpowiadają liniom 
absorpcyjnym charakterystycznym d ~a danego gazu. 
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-ochładza się tak, że - praktycznie biorąc - każdy atom zde
rzający się z nią po prostu przykleja się do niej, powiększając 
jej rozmiary. Jeżeli tak jest, można by przypuścić, że wzrost 
cząstki może się odbywać bez ogranicze!'i. i że po dostatecznie 
długim czasie może ona urosnąć nawet do rozmiarów pokaźnej 
.gwiazdy. Tymczasem obserwacja wykazuje, że wszędzie we 
wszechświecie chmury pyłu kosmicznego tak osłabiają światło 
,gwiazd jak gdyby składały się w każdej okolicy świata z cząstek 
oQ jednakowych średnicach nie większych od jednego mikrona 
(0,001 milimetra). Musi więc zachodzić także proces odwrotny 
·do kondensacji, hamujący wzrost cząstek, a więc powodujący 
ich wyparowywanie. 

Wyparowywanie cząstek pyłu nie może jednak odbywać 
się w prosty sposób, tak, żeby cząstka była ogrzewana przez 
światło gWiazd i na skutek tego topiła się lub zamiemała w gaz. 
Można obliczyć, że w ten sposób każda z cząstek może stracić 
jeden atom w ciągu miliarda lat co :najmniej, a przez ten czas 
zyskuje przecież znacznie więcej, chwytając wiele innych ato
mów. Porlobnie bezpośrednie działanie światła gwiazd na atomy, 
które powoduje tzw. fotodysocjację, a więc m. in. rozpad związ
ków chemicznych, jest zbyt słabe na to, by wywołać dostrze
galne efekty. Fazostaje więc tylko jedna możliwość- zderzenia 
cząstek pyłu i ich wyparowanie na skutek wzrostu temperatury 
wynikającego z zamiany kinetycznej energii ruchu w energię 
cieplną. Zderzenia takie musiałyby jednak być dostatecznie czę
ste na to, by skutecznie przeciwstawiać się normalnej dążności 
gazu do kondensacji. 

Liczne obserwacje zdają się wskazywać na to, że zjawiska 
takie istotnie zachodzą. Zarówno badania spektroskopowe gazu 
międzygwiazdowego (wielokrotność prążków widmowych) jak 
i studia fotometryczne nad absorpcją pochodzącą od pyłu, wska· 
-zują na to, że oba te rodzaje materii międzygwiazdowej sku
piają się w chmury o średnicach rzędu 50 parseków w odle
głościach jedna od drugiej 2-3 razy większych od ich średnic. 
Okazuje się, że zarówno gaz jak i pył w chmurach niczym się 
nie różnią od gazu i pyłu, które wypełniają przestrzeń poza 
chmurami, a jedynie tylko jest ich tam więcej. Musi więc za
chodzić jakiś proces powodujący to, że oba te składniki są stale 
"szuflowane", jak to określa Oort, po prostu stale zachodzi 
proces przemieszywania całej materii międzygwiazdowej. 

Odbywa się to w ten sposób, że każda z chmur pędzi w prze
strzeni z prędkością 20-30 km/sek i że mniej więcej raz na 
kilkadziesiąt milionów lat każda z nich zderza się z inną, co 

2 
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powoduje wyrównanie prędkości wzajemnych i całkowite wy
mieszanie materiału, z którego obie są zbudowane. Przy takim 
zderzeniu trafiają w siebie także i poszczególne cząstki pyłu 
i na skutek zderzeń wyparowują. Dzięki temu żadna z cząstek 
nie może przekroczyć granicznej wielkości paru najwyżej mi
kronów i każdy z atomów gazu międzygwiazdowego wiele razy 
od początku istnienia naszej Galaktyki wchodził w skład czą-

Mgławica pozagalaktyczna NGC 4594 przecięta ciemnym pierścieniem 
pyłu kosmicznego. 

stek pyłu i opuszczał je, stając się z powrotem jednym z ato-
mów gazu. · 

Proces zderzenia dwu obłoków pyłu ma i inne konsekwen
cje, które można wprost obserwować. Na granicy ich zetknię
cia gęstość materii nieco wzrasta, zderzenia cząstek pyłu są 
częstsze, powoduje to szybszy ruch atomów, a więc ogrzanie 
i w wyniku świecenie tej warstwy chmury. 

W wielu wypadkach świecenie mgławic gazowych i chmur 
pyłu w Drodze Mlecznej można wytłumaczyć w ten sposób, 
że są one pobudzane do świecenia przez znajdujące się w są
siedztwie bardzo gorące gwiazdy, jak np. w mgławicy Oriona. 
Istnieją jednak i takie, które świecą w tajemniczy sposób. 
pomimo, że w sąsiedztwie ich nie ma żadnej gwiazdy, która 
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mogła by je pobudzać do świecenia, jak np. znana "Głowa 
Konia" w Orionie lub Mgławica Cirrusowa w Łabędziu. Do 
nich więc dała by się zastosować teoria Oorta. 

Niemniej ciekawe wnioski wyciągnął Oort po rozpatrzeniu 
zjawisk zachodzących w innych galaktykach. Jest taka mgła
wica spiralna oznaczona numerem NGC 4594, którą widać 
z kantu. Wygląda ona jak wrzeciono przecięte wzdłuż ciem
nym pasem pochłaniającym światło znacznej części mgławicy. 
Okazuje się, że ten pas jest stosunkowo wąskim pierścieniem 
pyłu kosmicznego, podobnym do pierścienia Saturna, otaczają
cym całą mgławicę w płaszczyźnie jej równika (grubość tego 
pierścienia jest rzędu 50 parseków). Poza tym pierścieniem we
wnątrz mgławicy brak prawie zupełnie pyłu kosmicznego, ale 
nie brak gazu i zapewne gaz ten jest 100 do 1000 razy gęstszy, 
niż w naszej Drodze Mlecznej . Gaz ten jako zbyt gęsty nie może 
po prostu skondensować się w cząstki pyłu. To paradoksalne 
twierdzenie łatwo wytłumaczyć. Pomimo, że gaz jest gęstszy, 
i że kondensacja winna łatwiej zachodzić, nie może ona wy
stąpić dlatego, że przy większej gęstości, większe też jest 
prawdopodobieństwo wyparowania każdej utworzonej cząstki 
dzięki zderzeniom z innymi cząstkami. 

Jeżeli gęstość gazu jest zbyt mała, wtedy także kondensacja 
nie nastąpi. To zjawisko występuje w eliptycznych mgławicach 
pozagalaktycznych i w kulistych gromadach gwiazd, których 
wnętrze jest zupełnie przeźroczyste. 

Niemniej ciekawie Oort tłumaczy powstawanie mgławic 
f'wiecących koło byłych gwiazd Nowych z tą różnicą, że mamy 
tu do czynienia nie z pyłem, ale głównie z gazem. N aj więcej 
wiadomości na ten temat dostarczyła Nowa Perseusza z 1901 r 
Niedługo po jej rozbłyśnięciu zauważono, że tworzy się koło 
niej obszerna mgławica powiększająca z dnia na dzień swoje 
rozmiary. Zjawisko to zostało wytłumaczone w ten sposób, że 
Nowa znajduje się w środku dość obszernej mgławicy, której 
coraz dalsze części stopniowo są oświetlane przez gwiazdę, 
dzięki czemu wydaje się, że rozmiary jej szybko wzrastają. 
Tłumaczenie to jest tym bardziej prawdopodobne, że mgławica 
ta przestała być widoczną po zagaśnięciu Nowej. 

Następnie jednak koło samej Nowej powstała nieduża mgła
wica, która niezmiernie powoli zaczęła się rozszerzać i dziś jest 
już sporych rozmiarów. Wybuch Nowej, jak wiadomo, powo
duje odrzucenie od gwiazdy dużych ilości gazów. Taka roz
szerzająca się powłoka gazowa natrafia na opór ze strony gazu 
i pyłu międzygwiazdowego i atomy jej, zderzając się z atomami 
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międzygwiazdowymi, są pobudzane do świecenia. W ten sposób 
powstaje rozszerzająca się mgławica. Można obliczyć o ile 
szybkość jej rozszerzania zostanie zahamowana po upływie 
pewnego czasu na skutek oporu stawianego przez między
gwiazdową materię. Okazuje się, że dla niedużych Nowych, 
takich jak ta w Perseuszu, po upływie około 50 lat szybkość 
rozszerzania winna spaść do połowy. Wynik ten zgadza się 
z zaobserwowaną szybkością rozszerzania się mgławicy koło 

Fotografia mgławicy dokoła 

Nowej Perseusza z r. 1901. 

Nowej Perseusza, co, rzecz jasna, przemawia na korzyść teorii 
Oorta. Dla gwiazd Supernowych, takich jak ta, koło której 
utworzyła się tzw. mgławica Krab, spadek prędkości rozsze 
rzania do połowy może wystąpić dopiero po tysiącach lat, więc 
obecnie jeszcze teoria w stosunku do tych gwiazd nie może być 
łatwo sprawdzoną. 

W tym ogólnym szkicu trudno porusz.yć wszystkie zagad
nienia omawiane przez Oorta, a zwłaszcza trudno je ująć w spo
sób popularny. Jedno tylko jeszcze warto podkreślić. Materia 
międzygwiazdowa staje się coraz ważniejszym przedmiotem 
badań i coraz jaśniej zdajemy sobie sprawę z tego, że materia 
skupiona w gwiazdach jest tylko częścią niekoniecznie i nie 
we wszystkich wypadkach najważniejszą, jeżeli idzie 0 zro
zumienie budowy i praw rządzących ruchami wielkich zbio
rowisk materii, jakimi są mgławice spiralne. 

* * * 
Artykuł ten jest uproszczonym i skróconym streszczeniem referatu 

.1. H . Oorta, wygłoszonego przez niego w maju 1946 r. w Brytyjskim 
Królewskim Towarzystwie Astronomicznym z okazji nadania Oortowi 
prz~z to Towarzystwo złotego medalu. 
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WŁADYSŁAW TĘCZA 

WIEDZA O NIEBIE PRZED 10000 LATY 

W miarę postępu astronomii dzięki doskonaleniu narzędzi 
i metod pracy rozszerzają się coraz bardziej horyzonty pozna
wanego wszechświata, tak pod względem zakresu, jak też 
i dokładności poznania. Dzięki zaś współpracy astronomii 
z archeologią zdobywamy coraz więcej wiadomości o prastarej 
nauce o niebie i to stanowi jak gdyby rozszerzanie się astro
nomii wstecz w wymiarze czasu. 

Do niedawnych czasów Chiny uchodziły za ojczyznę naj
starszej nauki o niebie, rywalizując z Egiptem czy Babilonią. 
Dopiero ostatnie wyniki badań archeologów łącznie z astrono
mami pozwalają przypuszczać, że szukać ojczyzny najstar
szej wiedzy o niebie należy gdzie indziej. Czasy pierwszych 
władców chińskich przypadają około 3 tysiące lat przed naszą 
Hą, jednak już dużo dawniej spotyka się tak w Chinach, jak 
też w innych krajach Starego Swiata, kultury na takim stopniu 
rozwoju, że dla wytłumaczenia ich powstania trzeba przyjąć 
okres rozwoju trwający wiele tysięcy lat. Ponieważ brak nam 
jest znalezisk, które by wykazywały, że kultury te wytwo
rzyły się właśnie w tych krajach, nasuwało się przypuszcze
nie, że zostały one przeszczepione z jakiegoś innego kraju. 
Za taki kraj wielu uważało mityczną Atlantydę, tylko, że nigdy 
nie umiano się pogodzić co do tego, gdzie ona się znajdowała. 
Dopiero ostatnie lata przyniosły wyniki, w których osiągnięciu 
wielką zasługę ma astronomia, rzucające snop światła na tę 
kwestię. Wedle nich jest wiele prawdopodobieństwa, że kul
tury Starego Swiata czerpały soki z kultur Nowego Swiata, 
a dokładniej Środkowej Ameryki. 

W świetle tych wyników można uważać, że Stary Swiat, 
który w XV wieku po Chr. odkrył i zaczął kolonizować Nowy 
Swiat, był już prawie 100 wieków przedtem kolonizowany 
przez ten "Nowy Swiat" pod względem kultury. 

Dzieje Chin wykazują, że od najdawniejszych czasów życie 
całe było tam przepojone kultem gwiazd i nieba. Do najważ
niejszych obowiązków cesarza, jako Syna Niebios, należało 
pilnowanie prawdziwości kalendarza, a rozpowszechnianie fał
szywego kalendarza było, jako jedno z najcięższych przestępstw, 
karane śmiercią. Można przypuszczać, że nie jedna głowa 
potoczyła się z tego powodu, gdyż mimo tak wysokiego pro
tektoratu ciągle w chińskim kalendarzu coś się nie zgadzało 
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i trzeba go było poprawiać. Fosługiwanie się do tego celu bie
giem Słońca, Księżyca czy gwiazd było zawsze bardzo nie
pewne. 

W rażącej sprzeczności z tą nieporadnością w stosunku do 
kalendarza stoi dokładność, z jaką znali Chińczycy różne okresy 
astronomiczne. Np. używana przez nich długość miesiąca różni 
się tylko o 24 sekundy od wartości znanej nam teraz, dzięki 
użyciu współczesnych najbardziej precyzyjnych przyrządów 
pomiarowych. Dla uzyskania tak dokładnych wyników, przy 
ówczesnym prymitywie techniki, potrzeba było obserwacyj 
trwających całe szeregi pokoleń oraz dokładnej rachuby czasu, 
a właśnie pod tym względem chińska astronomia ciągle wy·· 
kazywała nieporadność. 

Przypuszczać więc można, iż wyniki te zostały wzięte 
gotowe skądinąd. Nigdzie w Starym Świecie nie natrafiono na 
ślady tak dokładnej rachuby, która by pozwalała na osiągnię
cie tego rodzaju wyników. Jedynie odcyfrowany niedawno 
kalendarz Majów, mieszkańców Środkowej Ameryki, wykazuje 
taką dokładność. Ponieważ właśnie z odczytanych dzięki astro
nomii dat tego kalendarza pochodzą poprzednie wnioski, więc 
zaznajomimy się pokrótce z kalendarzem Majów i jego odcy
frowaniem. 

Wszelkie badania kultur starożytnych mieszkańców Ame
ryki Środkowej natrafiają na ogromne trudności, gdyż zdo
bywcy z XVI wieku w swej nieokiełzanej żądzy złota zniszczyli 
prawie wszystkie zabytki, które chociażby w części składały 
się ze złota lub srebra. Ten wandalizm dochodził do tego, że 
dla oszczędności miejsca na okręcie łamano na drobne kawałki 
wspaniałe dzieła sztuki. Tak więc zachowały się do naszych 
czasów prawie wyłącznie tylko zabytki kamienne i tym właśnie 
zawdzięczamy nasze wiadomości. 

Ściany wielu ruin budowli Majów pokrywają liczne napisy 
w piśmie obrazowym. Napisy te w przeważnej swej części nie 
zostały jeszcze odczytane, zdołano jedynie odczytać cyfry, 
których jest bardzo dużo, a które składają się na liczby ujęte 
w system dwudziestkowy. Liczby te, jak można się było do
myślić, oznaczały rozmaite daty, widocznie godne uwiecznie
nia. Niektóre z tych dat zdołano, dzięki wiadomościom pocho
dzącym z epoki zdobywców tego kraju, przyporządkowac na
szej rachubie czasu. Dalszym etapem pracy było poznanie na 
podstawie tych dat niezmiernie interesującej rachuby czasu 
używanej przez Majów. 

Majowie posługiwali się równocześnie dwoma systemami 
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kalendarza, jednym opartym na ruchach Słońca, drugim na 
ruchach Księżyca. Pierwszy nosił nazwę "haab", a jego okre
sem był rok wynoszący 365 dni, który dzielił się na 18 części 
po 20 dni; pozostałe 5 dni były traktowane jako dodatkowe 
i uchodziły za feralne. Każdy dzień bywał oznaczony przez 
nazwę 20-dniowego miesiąca oraz przez odpowiedni numer 
kolejności w tym miesiącu. Równolegle z haabem był używany 
260-dniowy okres, oparty na ruchach Księżyca, zwany "colkin". 

~ Colkin dzielił siq na 13 dwudziesto-dniowych części, a każdy 
z tych 20 dni miał znowu swoją nazwę i oprócz tego opatrzony 
był numerem kolejności od l do 13. Wydaje się to na pierwszy 
rzut oka dziwaczne, lecz po zastanowieniu się widać, że w ten 
sposób znowu każdy dzień był jednoznacznie określony przez 
podanie jego numeru oraz nazwy "miesiąca" . 

Ponieważ · obu tych kalendarzy używano jednocześnie, więc 
dzięki temu dzień, który by posiadał takie same oznaczenie 
wedle haaba i colk.ina, mógł powtórzyć się dopiero po upływie 
ilości dni równej najmniejszej wielokrotności tych obu okre
sów, a więc po 52 okresach haab, czyli prawie po 52 naszych 
latach. Po takim okresie cykl kalendarzowy powtarzał się na 
nowo. Praktycznie więc cykl taki wystarczał na· jedno poko
lenie. 

Ponieważ rok liczy prawie 365 i ćwierć dnia, więc haab był 
najlepszym przybliżeniem długości roku w całkowitych dniach, 
ta niedokładność powoduje jednak cofanie się początku haaba 
o 25 dni na 104 lata w stosunku do zmian pór roku. Ponieważ 
trudno przypuścić, by takie przesuwanie się roku nie zostało 
zauważone, więc można wnosić, że głównym celem takiej ra
chuby czasu była chęć przekazywania potomności dokładnych 
dat obserwacyj astronomicznych, czyli gromadzenia w ten 
sposób materiału dla dalszej nauki. Do wniosku takiego upo
ważnia nas wielkie znaczenie astronomii w życiu Majów, które 
odbija się we wszystkich ich zabytkach. 

Niezależnie od określeń pochodzących od tego podwójnego 
kalendarza, każdy dzień na zabytkach oznaczony posiada je
szcze numer kolejny liczony od pewnego dnia zerowego"). 
Wiele dni nosi numery przekraczające liczbę milion, a więc 
w ten sposób zostały oznaczone okresy czasu wynoszące ponad 
3 tysiące lat ! 

Te właśnie numery pozwoliły dzięki pewnemu spostrzeże-

•) Taki sam sposób liczenia czasu jest stosowany obecnie w astro
nomii (dni Juliańskie). (Przyp. Red.). 
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niu i obliczeniom astronomicznym zidentyfikować te daty 
z naszą erą i w ten sposób oznaczyć, jak bardzo starożytną 
jest kultura Majów i ich ·nauka o niebie. 

Dzięki przybliżonemu określeniu pewnych dat pochodzą
cych z czasów zdobywców Ameryki zyskano już pewne opar
cie, nie na wiele jednak byłoby się to przydało, gdyby na sku
tek obliczeń astronomów położenia ciał niebieskich wstecz dla 
tych odległych epok nie zauważono, że wszystkim datom, które 
jako ważne zostały uwiecznione na budowlach, odpowiada zaw- ' 
sze bardzo niezwykły i charakterystyczny wygląd nieba. Obli
czenia dla dużej ilości takich dat wykazały, że zawsze wówczas 
punkt równonocy, a więc miejsce, w którym znajduje się 
Słońce w czasie zrównania dnia z nocą, był zaznaczony na 
niebie przez sąsiedztwo jasnych i łatwo widocznych planet, 

.głównie Marsa i Saturna. Ponieważ takie położehia są wielką 
rzadkością, więc taka wielokrotna koincydencja czasowa tych 
zjawisk nie może być w żadnym wypadku uważana za dzieło 
przypadku. 

Tak postępując, można było zidentyfikować większość dat 
oraz ująć zjawiska astronomiczne uważane przez Majów jako 
ważne. 

Wskutek ruchu wykonywanego przez oś ziemską zwanego 
precesją, punkty równonocy wędrują po niebie zakreślając 
koło raz na 26 tysięcy lat; ponieważ daty Majów odnoszą się 
do położeń tych punktów z uwzględnieniem tego ruchu, więc 
możemy przypuszczać, że zjawisko precesji było im znane. 
Jest to wniosek niezwykle rewelacyjny, gdyż musimy przyjąć, 
przy ówczesnym prymitywnym stanie instrumentów, okres 
wielu tysięcy lat żmudnych obserwacyj poprzedzających ten 
stan wiedzy. 

Przy pomocy wspomnianego sposobu badań ustalono, że 
najstarszym dniem zerowym, czyli takim, od którego liczono 
numery dni, był wedle naszej rachuby czasu dzień 5. VI 8498 r. 
przed Chrystusem!*) Dzień ten był zaznaczony na niebie przez 
bardzo charakterystyczną konfigurację ciał niebieskich, cie
szącą się specjalnym poważaniem w astronomii Majów. Jak 
więc możemy przypuszczać, przeszło 100 wieków temu, pra
stary lud Ameryki Srodkowej obrał pewien stan nieba jako 
początek rachuby czasu ze świadomością, która pozwalała 
przypuszczać wielowiekowe poprzednie obserwacje zjawisk 
.niebieskich. Nie mamy żadnych danych, aby istniał jakikolwiek 

*) Dni Juliańskie liczone są od l. I 4712 r. przed Chr. (Przyp. Red.). 



URANIA 145 

inny lud, którego astronomia mogłaby pod względem wieku 
rywalizować z astronomią Majów. 

W konstelacjach dni zerowych specjalną rolę grają poło
żenia Marsa i Saturna i to tłumaczy wielkie znaczenie, jakie 
posiadały te planety u Majów. Również wszędzie prawie w Sta
rym Świecie przypisywano obu tym ciałom niebieskim duże · 
znaczenie mimo, iż nigdzie nie napotykamy na wytłum~czenie 
tego; staje się to dopiero jasne, jeśli przyjmiemy, że wyniki 
nauki Majów zostały na ten grunt przeszczepione już w stanie 
dojrzałości. Podobnie przedstawia się kwestia roli planety 
Wenus jako regulującej rachubę czasu. 

To zidentyfikowanie, bodajże najstarszych dat w historii 
ludzkości, jest zasługą obliczeń astronomicznych i stanowi 
przykład, jak wiele może dać współpnłca nawet bardzo odle
głych pozornie od siebie nauk. 

Badania nad astronomią i kulturą Majów, jak również in
nych starożytnych ludów Ameryki, znajdują się dopiero w po
czątkach. Liczne hieroglify zachowane na ścianach budowli nie· 
zostały jeszcze odcyfrowane, tak jak to miało · miejsce w Egip
cie czy Babilonii, możemy więc spodziewać się, że w miarę 
postępu tych prac dowiemy się niejednej jeszcze sensacji z tej 
dziedziny wzbogacającej naszą wiedzę o pochodzeniu 1 wpływie 
na kultury naszego, to jest Starego Świata, kultury starożyt
nych Majów, sięgającej 10 000 lat wstecz . 

K .RONIKA 
Największe refraktory świata 

Fostęp w budowie refraktorów astronomicznych polega na coraz 
to doskonalszym szlifowaniu płaszczyzń soczewek w skład ich wchodzą
cych oraz powiększaniu rozmiarów ich obiektywów. Oto jak z biegiem 
czasu zwiększano stopniowo średnice tych narzędzi. 

W r. 1821, największym na świecie był refraktor H er s c h l a o śred
nicy 12 cm. W 3 lata później (r. 1824) obserwatorium w Dorpacie 
zostało wyposażone w refraktor o średnicy 24 cm, a więc nastąpił tu 
znaczny i szybki postęp. W 20 lat potem (r. 1844) równocześnie obser
watoria w Pułkowie i w Cambridge (Harvard College, U. S. A.), zao
patrują się w lunety o średnicy 38 cm. W r. 1861 w Chicago instaluje 
się narzędzie o średnicy 47 cm. W 4 'lata potem (r. 1865) refraktor 
N e w a ll'a liczy już 63 cm. W r. 1873 konstruktorzy posuwają się o l cal 
naprzód, szlifując dla Washingtonu obiektyw średnicy 66 cm. W r. 1881 
obserwatorium uniwersyteckie w Wiedniu może się poszczycić urucho-
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mieniem refraktora znowu o l cal większego (69 cm). W 4 lata później 
(r. 1885) obserwatorium w Pułkowie znowu wysuwa się na pierwsze 
"miejsce, kierując na niebo narzędzie 76-centymetrowe. Zaraz potem 
{r. 1888) "król fortepianowy" James L i ck funduje obserwatorium 
górskie na Mount Hamilton, wyposażając je w narzędzie o otworze 
'91 cm. Wreszcie Charles T. Y er k e s zdobywa dla obserwatorium swego 
imienia pod Chicago rekord na tym polu dotychczas niepobity, uru
-chomiając olbrzyma o soczewce przedniej 102 cm o ogniskowej 20 m. 
1 tu jest kres osiągnięty przed półwiekiem przez konstruktorów wiel
kich soczewek astronomicznych, gdyż dalsze zwiększanie ich średnicy 
-okazuje się już niepraktyczne wobec wzrastającej automatycznie szybko 

· .grubości soczewek, co w dużym stopniu anuluje wskutek absorbcji 
.światła zysk, otrzymany przez zwiększenie średnicy. 

Długoletni wyścig i współzawodnictwo między budowniczymi wiel
leich refraktorów i teleskopów lustrzanych, został tym samym defini
tywnie wygrany przez tych ostatnich. W r. 1915 ustawia się na Mount 
Wilson zwierciadło astronomiczne o średnicy 250 cm, w r. 1948 na Mount 
Falomar 508 cm. Konstruktorzy wielkich refraktorów kapitulują, ogra
niczając się do bud,owy narzędzi średnich rozmiarów w dzisiejszym 
pojęciu. 

W Polsce największy refraktor mierzy wciąż jeszcze 25 cm, a więc 
jest. zaledwie o l cm większy, aniżeli refraktor w Dorpacie z przed 
124 laty. Kiedy wreszcie zdobędziemy się na jedno choćby narz,~dzie 

średnich rozmiarów dla naszych dostrzegalni? Wystarczyło by ll milio
nów złotych na sprawienie zupełnie nowoczesnego teleskopu o średnicy 
60 cm. Jeden z astronomów francuskich nazwał słusznie Polskę "krajem 
małych lunet". J. G. 

Nowe obserwatorium astronomiczne powstaje w Ameryce 

Zaczęto już budowę nowego obserwatorium astronomicznego dla Uni
wersytetu w Michigan, które stanąć ma kosztem 260 000 dolarów. Głów:: 

nym narzędziem tego obserwatorium będzie teleskop Schmidta o 24 ca
lach otworu. Nowe obserwatorium będzie zbudowane w Stinchfield 
Woods, blisko Ann Arbor i w pobliżu nowej wieży radiowej na Peach 
Mountain. Budowa zakończona zostanie w ciągu roku. Przeznaczeniem 
jego jest głównie 1 raca dydaktyczna, jednakże będzie ono także prowa
dziło badania naukowe, szczególnie nad strukturą Drogi Mlecznej , a także 
nad ciałami systemu słonecznego . 

(Według Popular Astronomy, Vol. 56, N. 3). Pg. 

Nowe d.ane o obserwatorium na Mt. Palomar 

Budowa obserwatorium Kalifornijskiego Instytutu Technologii na 
szczycie Mount Palomar, Kalifornia, zatrzymana podczas lat wojny, 
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została podjęta na nowo i ukończona. Nowe obserwatorium zajmuje pla
teau na szczycie o powierzchni 720 akrów, w odległości 120 mil od 
Pasadeny. Główny budynek jest dziesięć pięter. wysoką kopułą, zawie
rającą 5-metrowy teleskop, największy na świecie. Parter zawiera pra
cownie, laboratorium fotograficzne, urządzenie wentylacyjne i bibliotekę. 
Drugie piętro zajęte jest przez elektryczną kontrolę temperatury pokoi 
i urządzenia dokładnego czasu. Trzecie piętro zajmuje olbrzymi teleskop 
ważący 140 ton. Jego potężna montura waży około 350 ton. 200-calowe 
zwierciadło (5 m), serce instrumentu, jest zainstalowane u dołu ramy 
teleskopu. Obserwatorium jest ponadto wyposażone w inne mniejsze 
teleskopy, między innymi w teleskopy systemu Schmidta. Zwierciadło 
200-calowego teleskopu zostało odlane z pyrexu w Corning Glass Works, 
New York, i po powolnym ochłodzeniu zostało opakowane i jeszcze przed 
wojną wysłane specjalnym wozem kolejowym do Pasadeny. gdzie podle
gło oszlifowaniu i polerowaniu. Po osiągnięciu pożądanej parabolicznej 
powierzchni, zwierciadło zostało pokryte warstwą aluminium i wywie
zione na szczyt góry. Nowy gigantyczny teleskop będzie milion razy 
silniejszy od oka ludzkiego i sięgnie w głąb wszechświata na 1000 mi
lionów (miliard) lat świetlnych. W głównym ognisku pole widzenia 200-
calowego teleskopu pokryje powierzchnię nieba o rozmiarach od 1/s do t ;, 

powierzchni Księżyca w pełni. 

Olbrzymia kopuła jest otwierana i obracana dokoła przy pomocy 
elektrycznych motorów. Budynek posiada własne ogrzewanie, wentylacje:; 
i ochładzanie tak, że wszystkie jegp pomieszczenia mogą być utrzymane 
niemal w stałej temperaturze i wilgotności powietrza. 

Nowe narzędzie niewątpliwie weżmie "prowadzenie" na polu odkryć. 
w miejsce obserwatorium na Mt. Wilson , które przodowało w tej dzie-
dzinie nauki przez pełne ćwierć wieku. J . G. 

Gdzie znajduje się uółnocnv biegun magnetyczny Ziemi 

Znajomość położenia ziemskich biegunów magnetycznych jest bardzo 
ważna tak ze względów teoretycznych, jak i praktycznych, głównic w ce
lach orientacyjnych. Toteż umiejscnwienie północnego biC'guna magne
tycznego było przedmiotem długotrwałych bndań naukowych. 

Pierwszymi obserwacjami dokonanymi w rejonach arktycznych były 
pomiary S a b i n e ·a, P ar r y'C'go i Frank l i n a w latach 1Rl8-2{), 
które zlokalizowały położenie bieguna magn. w punkcie o współrz<;d

nych geograficznych: 70°30' pn. szer. i 98°30' dług. zach. W r. 1831 
Ros s wbq flag<; angielską na Przylądku Królowej Adelaidy, biorąc 
w imieniu Wielkiej Brytanii i króla Williama !V północny biegun ma
gnetyczny w angielskie posiadanie. Punkt ten posiadał współrzędne: 

+70° 5' szer. i 96° 46' zach. dług. Obserwacje Rossa, trwające p rzez prze
ciąg 24 godzin, wykazały, że biegun magnetyczny wciąż zmienia m iej sce 
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w obrębie powierzchni o średnicy rzędu 30 km. Prawdopodobnie jedy
nym naukowcem, który kiedykolwiek stał w środku powierzchni bie
guna magn., był właśnie Ross. 

Następnie w r. 1903 A m u n d s e n założył w Gjoahavn na Wyspie
Króla Williama. czasową stację magnetyczną czynną w czasie XI 1903-
V. 1905. Ta długa seria pomiarów wykazała, że biegun magn. może prze
suwać się w kierunku północ-południe o około 270 km. W maju 1904 r _ 
Amundsen odbył na saniach wyprawę i dotarł do pewnego punktu na. 
Półwyspie Boothia leżącego około 40 km od ówczesnego położenia bie
guna. 

· W sierpniu 1947 r. Ser s o n i C l ar c wylądowali hydroplanem na 
br:;>;egu jeziora Allen, na pn.-wschodzie wyspy Księcia Walii. Z ich ba
dań wynika, że biegun magn. opisuje pewnego rodzaju orbitę, której-" 
promień wynosił około 45 km w dzień magnetycznie spokojny, a około-

90 km w dzień zaburzeń magnetycznych. 
Z tych danych widzimy, że za biegun magnetyczny należy uważać

raczej pewną powierzchnię, niż dokładnie sprecyzowany punkt na Ziemi. 
W obrębie tej powierzchni linie pola magnetycznego są pionowe, a igła 

inklinacyjna wskazuje ku środkowi Ziemi. Kompas staje się zupełnie 

nieużyteczny, gdyż nie działa tu składowa pozioma siły, która nadaje 
igle kierunek północny. Dzienne fluktuacje w położeniu bieguna są po
wodowane przez deformacje pola magnetycznego spowodowane z kolei 
czynnością Słońca. Te dzienne wahania położenia bieguna ograniczają 
się do ruchów dokoła stałego punktu .geograficznego, przedstawiającego
średnią pozycję bieguna w tym czasie. Istn~eją także długookresowe 

(tzw. wiekowe) wahania jego położenia, których przyczyn szukać należy 
wewnątrz Ziemi. 

Gdyby linie południków magnetycznych (zw. izogonami) były do
kładnie koliste, można by wyznaczyć położenie bieguna magnetycznego
z wartości deklinacji i inklinacji magnetycznej na jednej jedynej stacji. 
i taka właśnie metoda była stosowana dawniej. W ten sposób niemal 
każda stacja dawała inną pozycję bieguna magn. Badania te dały jedy
nie wskazówkę, że biegun . magn. znajduje się gdzieś na północ od koła 
polarnego między Grenlandią a Alaską. 

Ustalenie miejs~a, które zajmuje biegun magnetyczny, polega na wy
znaczeniu punktu zbieżności południków magnetycznych, co uzyskujemy 
z obserwacji deklinacji; dane z pomiarów inklinacji pozwalają ustalić 

punkt, w którym inklinacja = 90°, i wreszcie pomiary składowej po
ziomej pozwalają stwierdzić miejsce, w którym składowa ta zanika zu
pełnie. Ostateczne ustalenie pozycji bieguna następuje drogą intensyw
nych pomiarów w terenie. Miejscowe deformacje pola magnetycznego. 
wywołane obecnością pewnych geologicznych formacji, utrudniają za
danie. 
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Wybitny udział w pomiarach tych brało kanadyjskie obserwatorium 
dominialne (The Dominion Observatory), które w latach 1923 do 1947 
zorganizowało sieć stacyj magnetycznych w miejscowościach położonych 
na północ od 60° szerokości geograficznej. Od r. 1943 obserwacje magne
tyczne czyniono na 235 stacjach. Dopiero jednak po zakończeniu po
miarów sezonu 1946 stało się możliwym wyznaczenie pozycji bieguna 
z dostatecznym stopniem pewności. 

Obliczenia obserwacyj z sezonu 1946 wykazały, że biegun magnetyczny 
przesunął się ku północy. Na jego szerokość otrzymano wartość r 73° 15'. 
Wartość długości geogr. wypadła mniej pewna, około 94° 30' długości 

zachodniej. Postanowiono zbadać w r.1947 Prince of Wales Island. Zorga
nizowano wyprawę przy pomocy hydroplanu. Badania rozciągnięto na 
obszary dotąd nietknięte przez obserwatorów. Mimo trudnych warunków 
meteorologicznych ukończono prace z powodzeniem. Wyprawa była zao
patrzona w zwykły komplet narzędzi ·magnetycznych oraz w przyrząd 

przejściowy do obserwacyj astronomicznych. Dokonano wielu komplet
nych seryj pomiarów w 18 punktach. Z tych pomiarów skonstruowano 
rnapq południków magnetycznych dla części północnej Kanady. Mapa 
ta wskazuje, że południki zbiegają się ku pewnej powierzchni w polnoc
nej części Wyspy Księcia Walii. Srodek tej powierzchni znajduje się 

pod 73° pn. szer. i 100° zach. długości. Na dokładniejszą wartość współ
rzędnych bieguna magnetycznego należy zaczekać do wymków ekspe
dycyj, które zaplanowane były na rok 1948. Wartość otrzymana ostatnio 
jest wystarczająco dokładna dla wielu celów praktycznych. Prace dalsze 
obejmą stałą kontrolę położenia bieguna magnetycznego (i zmian tego 
położenia). 

lContributions from the Dominion Observatory, Vol. I, No. 3). 
Pg. 

Zorza polarna obserwowana przy pomocy radaru 

Na Stacji Doświadczalnej uniwersytetu w Manchester w miejscowości 
Jodrell Bank kierowanej przez dra A. C. B. L o v e ll'a, zaobserwowano 
w nocy z dnia 15/16 sierpnia 1947 r. piękną zorzę polarną tak wizualnie, 
jak i przy pomocy radaru. Wysokość zorzy według "echa radarowego" 
wynosiła 480 km, a więc zjawisko odbywało się w jonosferze. Zagę
szczenie elektronów było tam ok. 100 razy większe, niż normalnie 
w nocy na tej wysokości. Na tejże Stacji wykrywane są radarem nowe 
roje meteorów promieniujące za dnia (jeden w konstelacji Ryb, drugi 
w Bliżniętach), a więc zupełnie niedostępne dla optycznych metod do-
tychczas powszechnie używanych. · J. G. 
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Jeszcze jedna definitywna orbita komety obliczona w Polsce 

Astronomowie obserwatorium uniwersyteckiego w Poznaniu wyka
zują znaczną aktywność w dziedzinie obliczeń orbit komet. Według ze
stawienia dyrektora tego obserwatorium, prof. J. W i t k o w s k i e g o 
(z dnia 12. III 1947 r .), obliczono tam dotychczas : 5 orbit definitywnych, 
6 serni-definitywnych oraz 8 prowizorycznych. Obecnie przybywa jeszcze 
jedna orbita definitywna polskiej komety 1929 d (Wilka) obliczona przez 
dra F. K o e b ck e (v. Poznań Reprint 10). Praca opiera się na 212 po
miarach pozycyj komety z okresu czasu 5 tygodni (z czego 22 dokonano 
w Polsce). Według ostatecznych obliczeń kometa przeszła przez punkt 
przysłoneczny swej drogi dnia 22. I 1930 r. w odległości od Słońca 

q 0,67 jedn. astr. Obiega ona Słońce ruchem wstecznym po płaszczyź
nie nachylonej do ekliptyki pod kątem 124° po niezwykle wydłużonej 
elipsie o mirnośradze e = 0,999. Powrotu jej możemy oczekiwać po uply-
wie wielu wieków, czy nawet tysiącleci. J. G. 

Obserwacje teleskopowe meteorów 

G. B. L a c c h i n i, jeden z czołowych włoskich obserwatorów gwiazd 
zmiennych. zdaje sprawę w wyclawnictwach obserwatorium w Trieście 

(Publicazioni, Vol. II, No 9) ze swych kilkoletnich obserwacyj meteorów. 
Obserwował on zasadniczo gwiazdy zmienne, których program obejmo
wał 100- 200 różnych obiektów rozsianych po całym niebie (do dekli
nacji: -25°) ze szczególnym uwzględnieniem pasa Drogi Mlecznej, w któ
rym gwiazdy zmienne, jak wiadomo, występują najobficiej. Do obser
wacyj używał lunet o średnicy 14 i 16 cm o dużym polu widzenia, 45 
wyjątkowo 20 minut łuku, a więc obserwował przeważnie wycinki nieba 
znacznie większe od pozornej tarczy Księżyca. Przy tej sposobności 

w swych dziennikach obserwacyjnych odnotowywał swe spostrzeżenia 

dotyczące meteorów, które w czasie długich godzin pracy przeszywały 
obserwowane pola. W latach 1928-33 zarejestrował następujące ilości 

meteorów (liczby w nawiasach) : 1928 (3206), 1929 (5264) , 1930 (3929), 
1931 (2764), 1932 (3819) i 1933 (3929) w sumie 22911 meteorów. Obserwa
cje były dokonywane w Italii (Faenza, Catania, Pino Torinese), gdzie 
ilość nocy pogodnych jest znacznie większa, niż w innych. krajach Euro
py. Dostrzeżenia jego były wykonyw.ane przez 4-5 godzin nocy po 
zachudzie słońca, oraz 3-4 godzin przed jego wschodem. Odnotowywał 
nie tylko kierunek i kąt pozycyjny biegu meteorów, ale także ich szyb
kość, czas trwania zjawiska, jasność pozorną i barwę według skali 
O s t h o f f a. 

Z tak bogatego materiału obserwacyjnego wyciąga autor pew:t;~~ 

wntoski statystyczne, z których wynika, że obfitość meteorów jest wy
raźnie zależna od kąta pozycyjnego. (Kątem pozycyjnym zowiemy kąt 
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zawarty pomiędzy kierunkiem ku północy, a kierunkiem obserwowanym. 
Kąt ten liczy się od 0° do 360°, począwszy od północy poprzez wschód, 
południe i zachód z powrotem ku północy). Jeżeli podzielimy kąty pozy
cyjne na 3 równe przedziały: 270°-30°, 30°-150° i 150°-270°, to ilościowy 
stosunek zaobserwowanych meteorów jest tu jak 29:32:64, a więc ostatni 
przedział wykazuje 2 razy Większą obfitość, aniżeli przedziały pozostałe. 
O ile idzie o jasność pozorną meteorów, to dochodzi on do wniosku, 
że meteory widoczne gołym okiem (od -lm do + 5m) należą do rzadkości, 
gdyż w przedziale 7 wielkości gwiazdowych przypada ich średnio po 2 
na każdą wielkość gwiazdową. Dla meteorów "lornetkowych" (przedział 
6m do 7m) zaobserwował średnio po 6 na każdą wielkość gwiazdową. 

Następnie daje się zauważyć wyraźny wzrost liczbowy dla meteorów 
"teleskopowych~' od sm do nm, bo przypada tu średnio 21 meteorów 
na każdą wielkość gwiazdową. Wreszcie w przedziale jasności od 
12m do 13m ilość meteorów pozornie spada do 3 sztuk na wielkość 

gwiazdową, co jest spowodowane jedynie . bliskością granicy zasięgu 

narzędzia . Z danych tych wynika, że meteory jasne, a więc większe, 

należą do wyjątków, meteory zaś mniej jasne, a więc mniejsze, 
są regułą. Innymi słowy rzuca to pewne światło na przewagę drob
nego "pyłu kosmicznego" nad bryłkami materii o nieco większych 

rozmiarach. Fakty te były już wyprowadzone przez P. O l i v er a, lecz 
oparte na skromnym materiale obserwacyjnym (796 meteorów). 

Wreszcie segregacja meteorów na "wieczorowe'" i "ranne" daje trzy
krotną przewagę drugich nad pierwszymi. Jest to fakt już dawno znany, 
spowodowany tą okolicznością, że Ziemia, biegnąc z szybkością 30 km/sek 
po swej orbicie, wyłapuje meteory w czasie od północy do poludnia 
naprzeciw niej biegnące, gdy w czasie od południa do północy traci 
szereg tych, które nie mogą jej już dogonić. 

Praca Lacchiniego stanowi niewątpliwie cenny przyczynek staty-
styczny do badań tych zjawisk. J. G. 

Pochodzenie bolidów 

Pytanie, skąd poćhodzą meteory, ciągle pozostaje bez odpowiedzi. Czy 
rodzą się w naszym układzie planetarnym, czy też wpadają w atmosferę 
ziemską wprost z przestrzeni między&wiazdowych. Pochodzenie bolidów*) 
zdawało się, że jest niewątpliwe i ich obywatelstwo międzygwiazdowe 
zdawało się być ostatecznie ustalone. Ponieważ jednak w astronomii, tak 
jak i w innych naukach, obowiązuje zasada, by stale rewidować usta-
1one pojęcia, nic ' dziwnego, że i pochodzenie brył kosmicznych dola tu,. 
jących do powierzchni Ziemi nie daje astronomom spokoju. Ostatnio 

*) Bolidami nazywamy te meteory, które jasnością pozorną przewyż
szają najjaśniejsze planety, Jowis:~;a i Wenus.- (Red.). 
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C. A. B a u er z obserwatorium Ann Arbor w Ameryce wysunął cie
kawą i efektowną hipotezę, zresztą nie nową, że bolidy to nic inńego 
jak planetoidy, które zboczyły ze swych utartych dróg. Nowością w teorii 
Bauera jest próba określenia także i pochodzenia planetoid, wraz z opi
sem jak wyglądała planeta, z której one się narodziły. Bauer przypo
mina znany fakt, że nie ma żadnego związku pomiędzy bolidami i ko
metami i tłumaczy go w ten sposób, że bolidy i planetoidy - a nie 
kornety - mają to samo pochodzenie, mianowicie narodziły się przed 
setkami milionów lat z większej planety, która na skutek jakiejś ka
tastrofy rozpadła się na drobne odłamki. Jeżeli by tak było, rzecz jasna, 
wszystkie bolidy winny być tego samego wieku. Otóż wiek ich wyznacza 
się, badając zawartość w nich helu, w założeniu, że hel ten powstaje 
w nich na skutek radioaktywnego rozpadu uranu. W ten sposób wyzna
czony wiek bolidów waha się jednak w szerokich granicach: od dziesiąt
ków milionów do miliarda lat i więcej . Tę trudność teorii autor usuwa 
przypuszczając, że hel w bolidach powstaje także na skutek działania 
promieni kosmicznych; wtedy liczby otrzymane na ich wiek stają się 

mniejwięcej jednakowe. Najciekawszą i najbardziej sensacyjną, choć 

jednocześnie najmniej pewną, jest ta część teorii Bauera, w której za
stanawia się on nad budową planety rodzicielki bolidów. Z częstszego 

występowania bolidów metalowych niż kamiennych wysuwa wniosek, 
że planeta ta, podobnie jak nasza Ziemia, musiała mieć znacznych roz
miarów jądro metaliczne otoczone niezbyt grubą skorupą skał, zawie
rających tlenki krzemu i inne związki c.hemiczne. Autor w swoich roz
ważaniach idzie tak daleko, że nawet ustala, w jaki sposób w masie 
planety malała procentowa ilość niklu wraz z oddalaniem się od jej 
środka. 

Smiała hipoteza Bauera dziś jest tylko jedną z wielu prób, usiłują
cych wyjaśnić kwestię pochodzenia bolidów, o ile jednak znajdzie w przy
szłości potwierdzenie, mogłaby wyjaśnić wiele innych zjawisk, jak choćby 
istnienie na Księżycu licznych kraterów meteorycznych, pochodzących 
zapewne z jednej epoki, nie mówiąc o tym, że rzuciłaby światło na 
budowę wnętrza innych planet poza Ziemią. J. M-r. 

J eszcze o bolidach 

Odnośnie do poprzedniej notatki można zauważyć co następuje: hi
poteza B a u er a, że meteoryty powstały z rozpadu jakiejś planety krą
żącej ongiś prawdopodobnie między orbitami Marsa i Jowisza, oraz jego 
spekulacje na temat budowy tej hipotetycznej planety sa tylko speku
lacjami i to jak na razie słabo sprawdzalnymi. Doniosłe natomiast zna
czenie posiada wyjściowe spostrzeżenie Bauera, które u"Cz;ynił w 19ł'7 r. 
jako student, doktorant w Harvardzkim Obserwatorium i ogłosił w Th~ 
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Physica1 Review, Vol. 72, No 4, że zawartość helu w meteorytach (li
czona na l gram masy) jest średnio tym większa, im masa meteorytu 
jest mniejsza. Jest to fakt na pozór zupełnie paradoksalny: przypu
S:i:Czano dotychczas, że bel w meteorytach powstaje tylko z rozpadu 
promieniotwórczego zawartego w nich uranu i toru. Otóż, o ile istnieje 
jakieś ocenialne ulatnianie się helu z meteorytów, to najwięcej helu 
na gram masy meteorytu powinno być w dużych meteorytach. Tymcza
sem z zestawienia, ujętego przez Bauera w formę wykresu, wynika coś 

wprost przeciwnego. Gdyby, jak to robiono dotychczas, oceniać wiek 
meteorytu z ilości zawartego w nim helu, mielibyśmy bardzo trudny 
do przyjęcia wniosek, że im mniejszy meteoryt, tym jest starszy. Naj
naturalniejszym wybrnięciem z tej paradoksalnej sytuacji jest przy
puszczenie (poparte w cytowanej pracy Bauera szczegółowymi 'wyli
czeniami), że hel powstaje w meteorytach w znacznej części na skutek 
rozpadu jądrowego wywołanego działaniem promieni kosmicznych na 
meteoryt w czasie zanim spadł on na ziemię. Jest jasną rzeczą, że we
wnętrzne części dużego meteorytu są lepiej osłonięte przed działaniem 
promieni kosmicznych niż małego; ponadto w czasie przelotu przez 
atmosferę wielkie meteoryty dłużej zachowują swoją wysoką szybkość 
kosmiczną i grubsza niż u małych meteorytów warstwa zewnętrzna 

(najsilniej naświetlona promieniami kosmicznymi) ulega w czasie prze
lotu przez atmosferę ziemską obtopieniu. 

Jednym z wniosków, wynikających z przedstawionego stanu rzeczy, 
jest ten, że różnice w wieku meteorów otrzymywane dotychczas, wcale 
nie są różnicami wieku i że zatem odpada jedna z głównych przeszkód 
do przyjęcia hipotezy, jakoby wszystkie meteoryty pochodziły z rozpadu 
jednej planety. 

Nie od rzeczy będzie zaznaczyć tu, że również wiek skał ziemskich, 
oceniany przy pomocy "kalendarza helowego", tj. w założeniu, że za
warty w nich hel powstał z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, 
być może ulegnie znacznemu "odmłodzeniu", gdy się uwzględni fakt, 
że część helu w skałach mogła powstać pod wpływem działania promieni 
kosmicznych przenikających przez atmosferę ziemską. SLP. 

Milion obserwacyj l[wiazd zmiennych 

Amerykańskie Towarzystwo Obserwatorów Gwiazd ~micnnych (The 
Amcrican Association of Variable Star Observers) w swym sprawozdaniu 
z roku 1945 podaje liczbę 978 000 obserwacyj gwiazd zmiennych (szcze
gólnie długoperiodycznych i nieregularnych) dokonanych od roku 1911 
przez jego członków (ponad 1000 nazwisk). 

Sprawozdanie za rok 1946 (do 30 września) wymienia liczbę 44 272 
obserwacyj (121 obserwatorów). Łącznie amerykańscy astronomowic
amatorzy dokonali przeszło miliona obserwacyj gwiazd zmiennych, przy-

3 
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czyniając się walnie do bliższego zbadania tej rozległej dziedziny wiedzy 
astronomicznej. 

Najwięcej obserwacyj wykonał - liczący obecnie 90 lat - obserwator 
T. C. H. B o u t o n z St. Petersburg, Floryda, duchowny, który sam 
dokonał 25 000 obserwacyj. 

Nawiasem dodamy, że dr Sergiusz G a p o s z ki n, współpracownik 

Obserwatorium Harvardzkiego, z pomocą kilku asystentów, wykonał 

przeszło milion ocen jasności gwiazd na płytach fotograficznych metodą 
Argelandera. 

Pracownicy Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytet\.l Jagielloń
skiego. pracując od r. 1920, dokonali po dziś dzień z górą 100 000 ocen 
jasności gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Pg. 

Pokrewieństwo między Nowymi a gwiazdami typu SS Cyg 

Pomiędzy różnymi klasami gwiazd zmiennych, gwiazdy zmienne 
typu SS Cyg, stanowią małą grupę, specjalnie interesującą. Można po
wiedzieć, że w normalnym stanie gwiazdy te świecą mniejwięcej sta
łym blaskiem, który jest zarazem ich blaskiem minimalnym, a od czasu 
do czasu, w odstępach z grubsza periodycznych, jaśnieją nagle, aby po 
krótkotrwałym maksimum osłabnąć w tempie naogół wolniejszym od 
tempa wzrostu jasności, do wyjściowej jasności minimalnej. Nieomal 
w.szystkie te gwiazdy są w minimum bardzo słabe; średnia pozorna 
jasność tego ich normalnego stanu wynosi około 15m, a więc jest słabsza, 
niż średnia normalna jasność dla jakiejkolwiek innej klasy gwiazd 
zmiennych, za wyjątkiem gwiazd Nowych. 

Już z dawnych wyznaczeń paralaksy*) dla SS Cyg i U Gem wynikało, 
że absolutna jasnoś.ć w minimum gwiazd tego typu jest mała. Ostatnio 
wniosek ten doznał potwierdzenia w pracy Gr. M i c z a i ki i B e ck er a 
z Obserwatorium Heidelberskiego. Z ruchów własnych 8 gwiazd typu 
SS Cyg otrzymali oni, metodą statystyczną, jako średnią absolutną ja
sność minimalną, 11 wielkość gwiazdową. Jak stąd jasno widać, gwiazdy 
typu SS Cyg w minimach leżą znacznie poniżej ciągu głównego w dia
gramie Hertzsprunga-Russella, gdzieś w pobliżu Białych Karłów (gwia
zdy SS Cyg są białe). Z krytycznego przeglądu paralaks gwiazd Nowych 
wynika, że ich jasność absolutna w stadium przed rozbłyśnięciem i po 
osłabnięciu jcst · tego samego rzędu co dla gwiazd typu SS Cyg. W oma-,. 
wianej pracy Miczaiki i Beckera znajdują się dwa wykresy podające 
zależność między amplitudą i jasnością pozorną maksymalną i mini
malną dla gwiazd typu SS Cyg i Nowych; na wykresach tych oba ro
dzaje gwiazd układają się w jeden nieprzerwany ciąg, co stanowi dal-

*) paralaksa: kąt, pod jakim "widać" z gwiazdy promień orbity ziem-;; 
skiej. · 
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szy argument za pokrewieństwem obu typów. Jak już zresztą na to
dawniej wskazywano, sam wygląd krzywych zmian blasku gwiazd typu 
SS Cyg nasuwa przypuszczenie, że są to "w zmniejszonej skali" Nowe 
z silną tendencją do nawrotów. Z drugiej strony co najmniej dla dwóch 
"klasycznych" Nowych: RS Oph i T Pyx, stwierdzonó powtarzanie się 
rozbłyśnięć. Kuszące - aczkolwiek na razie słabo sprawdzalne, - jest 
przypuszczenie wypowiedziane np. w książce "Variable Stars" G a p o
s z ki nów, że wszystkie Nowe są cykliczne; główna różnica w stosunku 
do gwiazd typu SS Cyg polegałaby na. tym, że periody ich są bez po-
równania dłuższe i amplitudy większe. SLP. 

Jak powstał wszechświat? 

Młody fizyk amerykański R. A. A l p h er, otrzymał na uniwersytecie 
Jerzego Waszyngtona stopień doktora, na podstawie opublikowanej 
w Physical Review rozprawy, której treść jest fascynująca. Alpher wy
kazuje, że jeżeli przyjąć, iż - w pewnym momencie - pierwotnym 
stanem pramaterii wszechświata był wysoce zgęszczony gaz neutronowy 
(o gęstości mniejwięcej żelaza). to w ciągu około l godziny(!) gaz ten, 
rozszerzając się, wytworzył poprzez rozpad neutronów na elektrony 
i protony i łączenia się tych zasadniczych cegiełek, wszystkie znane 
pierwiastki. Współpracownikami Alphera przy pisaniu wymienionej tezy 
byli znakomici fizycy B e t h e, odkrywca cyklu węglowego i G a m o w, 
twórca teorii, tzw. "efektu tunelowego". Gamow prześledził teoretycz
nie dalej poza tę pierwszą godzinę, losy rozszerzającego się wszech
świata i w wyniku swoich rozważań zdołał w szczególności obliczyć, 

wychodząc z wartości zasadniczych stałych fizycznych (jak masa pro
tonu, stała P l a n ck a itd.), rozmiary galaktyk i ich masy, otrzymując 
wartości z grubsza zgodne z danymi otrzymanymi z obserwacji astro

nomicznych. 
Można przypuszczać, że rola tej nowej teorii Alpher-Bethe-Gamow 

w nauce będzie zależeć od tego, w jakiej mierze potrafi ona rzucić świa
tło na jeden z centralnych problemów astronomii, który brzmi: wytłu
maczyć zaobserwowane związki między właściwościami fizycznymi a ru-
chami i położeniem gwiazd w otaczającym nas świecie. SLP. 

Ciemne "Pragwiazdy" 

· W ostatnich latach (S p i t z er w r. 1941, W h i p p l e w r. 1946) 
zwrócono uwagę na to, że gwiazdy mogą powstawać z kondensacji ma
terii międzygwiazdowej. W pewnych wypadkach, w obszernych chmu
rach pyłu kosmicznego i meteorytów, mogłyby powstać nieduże zagę
szczenif;l, koło których stopniowo skupiłaby się większa ilość materii, 
doprowadzając w wyniku do powstania kulistej chmury o większej. 
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ręstości niż otoczenie. Chmura tego rodzaju z biegiem czasu mogłab:r 
stać się gwiazdą. Ostatnio B. J. B ok i E. F. Re i 11 y zajęli się zba
daniem, czy rzeczywiście istnieją we wszechświecie takie chmury. Znv
lezienie ich nie jest naturalnie łatwą rzeczą. Przede wszystkim trzeba 
używać do tego celu możliwie największych lunet, bo takie kulistt! 
chmury są stosunkowo nieduże, a prócz tego można ich szukać tylko 
na tle albo jasnych mgławic albo gęsto gwiazdami usianego nieba, bo 
wtedy występują wyraźnie jako ciemne plamki na jasnym tle. Na istnie
nie takich małych ciemnych mgtawic różnego kształtu zwrócił uwagę 

już B a r n a r d w 1919 r. Bok i Reilly zajęli się specjalnie poszukiwa
niem takich, które są okrągłe, badając kilka jasnych mgławic. Tak więc 
na tle mgławicy M 8 w Strzelcu odnaleźli aż 16 g l o b u l i (tak nazwali 
autorowie te mgławice) o średnicach od 6 sekund łuku aż do l minuty 
łuku. Ponieważ mgławica M 8 jest odległa o 1260 parseków, a globule 
nie mogą być dalej, więc średnice ich liniowe wahają się od 7 000 do 
80 000 jednostek astronomicznych, zatem 180 do 2000 razy przewyższają 
rozmiarami nasz układ planetarny. Równie obficie globule występują 
na tle mgławicy otaczającej eta Carinae. Na tle Tarczy Sobieskiego 
odnaleziono ich 6, a na tle gwiazdowego skupienia w Strzelcu i Wę
żowniku znajduje się po jednej na każdy stopień Rwadratowy po
wierzchni nieba. Brak ich na tle mgławicy Oriona i, rzecz jasna, wszP,
dzie tam, gdzie gwiazdy są zbyt luźno rozsiane i ciemne luki między 
nimi przewyższają na kliszach rozmiarami średnice samych globul. 

J. M-T. 

Program VFS 

Za tajemniczymi literami skrótu, figurującego w nagłówku nJmeJszcj 
notatki, kryje się jeden z najszerzej zakrojonych i najambitniejszych 
astronomicznych planów badawczych. VSF, to pierwsze litery angiel
skich słów: Variable Stars Field (dosłownie: pole gwiazd zmiennych) 
a "Harvard VSF" są to pólka, które wybrało sobie przede wszystkim 
wzdłuż równika galaktycznego, a także w średnich i dużych szeroko
ściach galaktycznych Obserwatorium Harvardzkie, celem systematycz
nego przebadania na tych wycinkach nieba gwiazd zmiennych, głównie 
typu delta Cephei, aż do 16-tej wielkości gwiazdowej względnie, w nie
których miejscach do 18m i 19m. Cel, jaki w ten sposób chce zrealizować 
Obserwatorium Harvardzkie, może być sformułowany j. n.: poprzez 
studiwn gwiazd zmiennych zbadać strukturę i rozmiary Galaktyki, opi
sać ją i zmierzyć. 

Program jest obliczony na dziesiątki lat, a zapoczątkowany został 

*) patrz "Urania" Nr (72-74). W. I w a n o w ska: Wiek Wszech
świata. 
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w tych rozmiarach w 1923 r. Dotychczas opublikowane zostały tylko 
wstępne wyniki, o których będzie mowa poniżej. 

Najprzód kilka liczb: krótko-okresowe gwiazdy typu delta Ccphei 
(po ang. eluster type variables) mają, z bardzo małymi odchyleniami, 
średnią jasność absolutną om. 

Abstrahując od absorbcji, taka gwiazda, gdy jej jasność pozorna 
wynosi 18,5m, znajduje się w odległości 50 000 parseków od nas. Otóż 
-zarówno w kierunku centrum Galaktyki jak i anticentrum, sięgnięto 

w Harvard do granic naszego układu galaktycznego i wymierzono w ten 
sposób jego rozmiar w płaszczyźnie równika galaktycznego. Z badań 

nad krótko-okresowymi cefeidami w VSF-ach, położonych w średnich 

i dużych szerokościach galaktycznych wynikło, że gwiazdy te przenikają 
jak gdyby delikatna "mgła" gwiazdowa całe okolice zajęte przez 
gromady kuliste. Najodleglejsze cefeidy są odległe o 15 kiloparseków *.) 

<>d płaszczyzny Drogi Mlecznej, a zatem grubość całości układu galak
tycznego wypada tego rzędu, co jego średnica równikowa. 

Badania nad klasycznymi cefeidami dostarczyły również bardzo 
<:ennych informacji. Okazało się mianowicie - pierwszy raz został ten 
fakt stwierdzony w Małym Obłoku Magellana - że istnieje wyraźna 
korelacja między długością periodów cefeid a gęstością .,zaludnienia" 
gwiazdowego w danej okolicy. Zyskano w ten sposób narzędzie do prze
badania gęstości z jaką są rozmieszczone masy w naszym układzie ga
laktycznym. 

W ciągu realizowania programu VSF odkryto ogółem około 7000 no
wych gwiazd zmiennych. 

Należy zaznaczyć, że program, tak szeroko zakreślony jak tu oma
wiany, czyni koniecznym przedsiębranie całego szeregu równoległych 

badań astronomicznych. Trzeba wyznaczać jasności standardowych sek
wencji gwiazd, aby móc nawiązywać do nich gwiazdy porównania dla 
poszczególnych gwiazd zmiennych; należy badać absorbcję między

gwiazdową zarówno poprzez liczenie i fotometrowanie zewnętrznych 

galaktyk jak i poprzez wyznaczanie indeksów barw i klas widmowych 
w poszczególnych okolicach. 

Wszystkie te badania, choć w znacznej mierze prowadzone autono
micznie, są w Obserwatorium Harvardzkim zsynchronizowane, są na-
wzajem od siebie zależne i sobie wzajemnie pomocne. SLP. 

OBSERWACJE 
Rozstrzygnięcie konkursu dla obst"rwatorów 

Jury konkursu na pracę obserwacyjną z zakresu gwiazd zmiennych 
w składzie 2 osób należących do Komisji naukowej P. T. M. A. oraz . 

*) kiloparsek = 1000 parseków. 
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2 wchodzących także w skład Komitetu redakcyjnego Uranii, na posie
dzeniu w dniu 28 grudnia 1948 r. postanowiło przyznać 1-szą nagrodę-

Krzysztofowi Serkowskiemu 

(Warszawa 32, Brodzińskiego 5/2) 
za pracę pt.: 

"Obserwacje gwiazd długookresowych R Cassiopeiae, 
U Cygni i RT Cygni". 

Nagrodę stanowi lornetka pryzmatyczna Zeissa, typu BINOCTAH, 
7 X 50. 

Ponadto Jury zakwalifikowało pracę powyższą, po dokonaniu przez 
autora drobnych uzupełnień, do opublikowania w skróceniu na łamach 
URANII. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Sir James Je a n s, The Growth ot Physical Science, Cambridge 1917, 
stron 364 + X (13 tablic). Jest to ostatnia książka wielkiego uczonego 
i popularyzatora wiedzy, wydana już po jego śmierci, we wrześniu 

1946 r. Treścią jej jest historia wiedzy matematyczno-fizyczno-astrono
micznej, wyłożona w 8 rozdziałach. (l. Pierwsze początki. - II. Jonia 
i wczesna Grecja. - III. Wiedza w Aleksandrii. - IV. Wiedza w śred_: 
niowieczu. - V. Narodziny nowoczesnej wiedzy. - VI. Stulecie geniu
szu. - VII. Dwa wieki po Newtonie. - VIII. Era nowoczesnej fizyki). 
Każdy rozdział ilustrują tablice na papierze kredowym, prócz tego tekst 
zawiera wiele rysunków. Szczegółowy indeks ułatwia korzystanie z tej 
i tak przejrzyście ujętej i pięknie napisanej książki. Mało jest dobrych 
książek, które by w sposób zajmujący przedstawiały rozwój nauk mate
matycznych, toteż pojawienie się tej nowej historii wiedzy matematyczno-
przyrodniczej powitać należy z uznaniem. Pg. 

A. B e c v ar, Atlas Coeli, Skalnate Pleso, 1950,0. Kierownik zbudo
wanego w czasie ostatniej wojny wysokogórskiego obserwatorium cze
chosłowackiego nad Kamiennym Stawem (Skalnate Pleso) w Tatrach, 
Antonin B e c v ar, zorganizował nie tylko żywą działalność obserwa
cyjną placówki przez siebie kierowanej, ale także przystąpił do wyda
wania cennych publikacyj astronomicznych, wśród których należy wy
mienić w pierwszym rzędzie wydrukowany w marcu 1948 r. atlas nieba, 
o dużej wartości naukowej. Atlas ten nadaje się doskonale dla miłośni
ków nieba, zwłaszcza obserwatorów, rozporządzających lornetkami pryz
matycznymi, względnie małymi lunetami, przede wszystkim dla tych. 
którzy pragną wziąć udział w poszukiwaniach komet. Zawiera wszelkie 
obiekty niebieskie całego nieba do 7,75 wielkości gwiazdowej, a więc 
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schodzi niżej o 1,42 w. gw., niż słynny atlas R. S c h u r i g a, Tabulae 
Caelestes. 

Osobnym znakowaniem objęte są w nim gwiazdy podwójne i wielo
krotne, gwiazdy spektroskopowo podwójne, zmienne i Nowe, które w ma
ksimum blasku nie są i nie były bledsze, niż 7,75 w. gw., galaktyczne 
gromady gwiazd, gromady kuliste, mgławice planetarne, zarysy gazo
wych mgławic rozmytych o średnicach nie mniejszych od 10 minut łuku 
(oraz pozycje mniejszych), granice mgławic ciemnych i Drogi Mlecznej, 
mgławice pozagalaktyczne jaśniejsze od 13,0 w. gw., wreszcie nowe gra
nice gwiazdozbiorów zredukowane na epokę 1950,0. Już samo wyliczenie 
rodzajów obiektów wskazuje na niezmierne bogactwo tej publikacji, 
która także będzie bardzo cenną pomocą dla fachowych astronomów 
przy obserwacjach. Całość atlasu, który stanowi zbiorową pracę 11 osób, 
posiada doskonałą szatę graficzną. Składa się z 16 map formatu 43X61 cm. 
Atlas można zamawiać w lokalu P. T. M. A. w Krakowie. Cena wy-
niesie maksimum 2 500 zł. J. G. 

WYDAWNICTWA ASTRONOMICZNE 

Dla informacji naszych czytelników, podajemy spis wydanych w ję

zyku polskim, po drugiej wojnie światowej, książek popularno-nauko
wych z dziedziny astronomii. Spis ten będzie w następnych numerach 
"Uranii" uzupełniany. 

F i e s e n k o w B. G.: "Kosmogonia układu słonecznego" (Książka), 

str. 222 - 150 zł. 

G a d o m ski J.: ,.Astronomia", podręcznik dla szkół średnich (Ksiąznica 
Atlas), str. 70 - 120 zł. 

G n a t o w ski Sz.: "Jak zważono Ziemię, Słońce i planety" (Czytelnik), 
str. 34 + 2 nlb - 35 zł. 

I w a n o w ska W.: "Budowa Gwiazd" (PZWS), str. 61 - 70 zł . 
.Je a n s J.: .,Niebo. Astronomia dla laików". Tłum. W. Kapuściński 

(Czytelnik), str. 188 + 2 nlb + XL VI. Tabl. + l mapka - 350 zł. 
"Podróż w czasie i przestrzeni". Tłum. B. Gawecki (Czytelnik), 
str. 231 + l nlb - 760 zł. 

"Wszechświat (gwiazoy, mgławice, atomy)". Tłum. W. Kapuściński 
(Czytelnik), str. 336 880 zł. 

K l i m a L.: "Kształt i wielkość Ziemi" (Czytelnik), str. 20 - 25 zł. 

Kop c e w i c z T.: "Atmosfera Ziemi" (PZWS), str. 45 - 70 zł. 

M er g e n t a l er J.: "Gwiazdozbiory" (Czytelnik 1948), str. 48 - 50 zł. 

"Droga Mleczna" (PZWS), str. 61 - 75 zł. 

M usiał o w i c z T.: "Czy Ziemia jest w środku świata" (Czytelnik), 
str. 19 + l nlb - 25 zł. 

O p o l ski A.: ,.Astronomiczne podstawy geografii" (Książnica-Atlas 

1948), str. 263, 104 ilustracje - 800 zł. 
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O p o l ski A.: "Kalendarz i jego dzieje" (Czytelnik 1948), str. 20 - 20 zł. 
"Atlas astronomiczny" (PZWS, 1948), str. 56 - 210 zł. 

P a g a c z e w ski J.: "Niebo przez lornetkę" (Biblioteka "Uranii", 1948), 
str. 112 - 180 zł. 

P o ł ak I. F.: "Budowa Wszechświata" (Książka), str. 70 - 60 zł. 

RYbka E.: "Rozwój idei astronomicznych" (Czytelnik, 1947), str. 42-45 zł. 
"Energia atomowa w gwiazdach" (PZWS) - 42 zł. 

"Wiadomości z astronomii dla kl. II lic. hum." (PZWS) - 50 zł. 

"Astronomia dla lic. mat.-fiz. i przyrod." (PZWS), str. 231 + 3 
mapki - 240 zł. 

"Cwiczenia z globusem ziemskim" (PZWS), str. 31 - 30 zł. 
S t a c h ó r ska D.: "Zwierciadła i soczewki" (Czytelnik), str. 45 + 2 nli> 

50 zł. 

S u b b o t i n F.: "Pochodzenie i wiek ziemi" (Książka), str. 68 - 18 zł. 

S z e l i g o w ski S.: "Komety i meteory" (PZWS), str. 44 - 75 zł. 

T war o w ska B.: "Promienie kosmiczne" (PZWS) - 95 zł. 

Z o n n Wł.: "Budowa Wszechświata" (PZWS) - 100 zł. 

ZYCIE NAUKI - nr 33-34, zawiera artykuły: Jana Rutkowskiego: 
.,Uwagi o uspołecznieniu warsztatów pracy naukowej" - Konstantego 
Grzybowskiego: "Sprawa dyscypliny pracy na wyższych uczelniach" -
Franciszka Waltera: "Humanizm w medycynie" - Mariana Wachow
skiego: "Nauka a praktyka rolnicza" - Tadeusza Nowackiego: "Nauka 
wobec problemów organizacyjnych wsi"; ponadto: Nauka i wolność, 

W obronie socjologii, Uroczystości jubileuszowe PAU, Trzechlecie Insty
tutu Historycznego U. W., Badania naukowe gór polskich, Kronika 
krajowa, Naukoznawczy przegląd prasy krajowej i zagranicznej, Dzia
łalność Towarzystwa Studiów Irańskich, Przegląd bibliografii, liczne 
sprawozdania z książek i czasopism, streszczenia angielskie. Cena nu
meru 120 zł. Redakcja i Administracja: Kraków, Al. Słowackiego 66, 
PKO nr IV-1145. - Prosimy o powołanie się na ogłoszenie w URANII. 

Redaktor: JAN GADOMSKI 

Komitet Redakcyjny: JANUSZ PAGACZEWSKI. STEFAN PIOTROW
SKI, WŁADYSŁAW TĘCZA. 
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Cena zeszytu 70 zł. - Prenumerata na rok 1949 (z przesyłką pocztową) 

360 zł. - Konto rozrachunkowe "Uranii": PKO, IV-1162. 
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T O M l. B l B L l O T E K l U R A N li pt.: 

"NIEBO PRZEZ LORNETKĘ" 
dra J. PAGACZEWSKIEGO 

Popularne wprowadzenie w obserwacje nieba - 7 arkuszy 
druku - 19 rycin i rysunków - wykazy dostępniejszych obie
któw niebieskich itp. - Cena 190 zl wraz z portem pocztowym 

Jeśli chcesz być s p r a w n i e i s z y b k o 
informowanym o zjawiskach na niebie 
oraz najświeższych odkryciach astrono
micznych (nowe komety, gwiazdy Nowe itp.) 

zaprenumeruj 

KOMUNIKATY 
wydawane przez Zarząd Główny Polsk. 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. -

N i e z b ę d n e d l a o b s e r w a t o r ó w. 

KOMUNIKATY rozsyłane są tylko tym 
członkom P. T. M. A., którzy z góry wpłacą 
za TO Komunikałów kwotę 200 złotych 
na konto P. K. O. IV-5227. 

, 
WSZECBSWIAT 

POPULARNE NAUKOWE ILUSTROWANE 
PISMO PRZYRODNICZE 
1 O Z E S Z Y T Ó W - 320 S T R O N 

Prenumerata roczna 400 zł. Przesyłka pocztowa 170 zł. 

Administracja: Kraków, Podwale t 

Główny skład "Uranii" w Warszawie (zeszyty bieżące oraz od numeru 
66 do 80) w księgarni: Tarkowski, Pfciffer i Mrozowski, Marszałkowska 76. 






