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ASTROI'IOMJI 

Rok IV. M AJ -1925. H! 7 /8. 
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Musimy spłacić nasz dług 
Mikołajowi Kopernikowi. 

(Do Młodzieży Polskiej) 

W czasach zamierzchłych, kiedy praczłowiek żył wspólnem 
życiem z otaczającą go naturą, kiedy w jasny słoneczny 
dzień żywo odczuwał dobroczynne działanie światła słonecz
nego, a przy zachodzie słońca chronił się do jaskini przed 
strasznemi siłami mroku, wówczas do pierwotnego umysłu je
go stopniowo i powoli zaczęł:1 przenikać świadomość, iż Słońce 
jest potężną, dobrą istotą, która zsyła mu swe łaski. W ciągu 
wielu setek tysiącleci te pierwotne uczucia przekształciły się 
w początki religji naturalnej, - religji, ubóstwiającej siły przy
rody. Napisy i rysunki, kreślone niewprawną jeszcze ręką da
lekich przodków naszych na ścianach jaskiń, przez nich za
mieszkiwanych, świadczą o tern poglądowo. Widzimy tam wi
zerunki słońca, księżyca a nawet gwiazdozbiorów, których 
kształty, odpowiadające ówczesnej epoce, umożliwiają nam 
w pewnych wypadkach obliczenie nawet czasu, kiedy owe ry
sunki wykonano. 

W czasach późniejszych, sięgających kilku tysięcy lat 
przed Chr. wznoszono wszędzie świątynie na cześć Słońca, 
służyły one zarazem jako obserwatorja astronomiczne. Widzimy 
to np. w państwie starożytnem Summero-f\kkadyjskiem, gdzie 
w świątyniach takich czyniono najstarsze może obserwacje 
nieba, jakie posiadamy. 

W ciągu gługich wieków historji te starożytne świątynie 
-obserwator ja stopniowo ulegały zmianom, aż wreszcie przybrały 
kształty współczesnych nam wspaniałych przybytków wiedzy, 
skąd umysły ludzkie, uzbrojone w najwspanialsze narzędzia 
optyczne i czułe klisze fotograficzne, unoszą się przez bezden
ne otchłanie Wszechświata , badając cuda, tam rozsiane. 

Dzięki tym badaniom w ciągu kilku lat ostatnich granice 
Wszechświata rozszerzyły się niezmiernie. ObseryJujemy zjawiska, 
zachodzące w układach gwiezdnych, oddalonych od nas wiele 
miljardów razy d:~lej, niż nasze słońce. Odczuwamy niejako 
tętno życia Wszechświata, przejawiające się w ruchach wiro
wych olbrzymich mgławic i gromad gwiezdnych. 

1(, 8~'1; · r r7 
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Fi. poznanie tego życia stało się możliwem dopiero po 
odkryciu prawdziwego układu świata, - co zawdzięczamy słyn
nemu Polakowi, ~Mikolc~jowf KozJernikowi. 

Ten Fi.rcykap.łan w Świątyni Wiedzy dłonią potężną ude
rzył, jak Samsan biblijny, w nieruchome dotąd Ziemi funda

' menty. Pękły one - a zwolniona z więzów Ziemia runęła 
w przestrzeń Wszechświata i krążyć naokoło Słońca zaczęła. 

Fi. krążąc, unosi ze sobą od wieków zamieszkujące na 
niej istoty ludzkie, unosi je 

Przez ciemne wszechświata otchłanie 
Ku celom i kresom nieznanym. 

Nędzne i marne są te ist9ty; ale w sercach i umysłach 
ich obija się odbłysk Boskiego Swiatła, - jak promień słońca 
u małej kropli rosy. Z tą iskrą życia nieśmiertelnego umysł 
ludzki ogarnia niezmierzone przestrzenie Wszechświata i coraz 
to więcej zrywa z nich tajemnic. 

Co zrobi! J[. h~opr>rnilc w dziedzinie Makrokosmosu, to 
dzięki odkryciu radu przez druqą rodaczkę naszą .~.l!. Curie 
8klorlotuskq, zrobił l'ntherf'ord i Bohr w dziedzinie MiKrokos
m::>su. Wiemy ob~cnie, iż budowa atomów pierwiastków che
micznych podobna jest do budowy układów niebieskich. Ma
lutkie elektrony z błyskawiczną szybkością krążą naokoło jąder 
atomów, przyczem rozmiary elektronów są znikome w porów
naniu z ich odległościami! 

Te zdobycze polskiej myśli naukowej napawają nas dumą 
i otuchą; mamy czem chlubić się przed innemi naro:iami ziemi. 
Lecz jednocześnie nakładają na nas ważny obowiązek - nie 
marnować tych zdobyczy, 1 być d::>stojnemi tych imion nie-
śmiertelnych. . 

Uczynić to możemy tylko przez stworzenie takich war· 
sztatów pracy, które umożliwiły by nam pogłębienie i rozsze
rzenie tych badań. 

Niestety, w rzeczywistości tak nie jest. Kult Kopernika 
w Ojczyźnie naszej wcią~ jeszcze jest platoniczny; ale - "wiara 
bez uczynku martwa .. jest.". 

Zamiast wspaniałej Swiątyni Wiedzy f\stronomicznej, mamy 
zaledwie małe kapliczki, ze stuletniemi przestarzałemi narzę
dziami, za pomocą których nie możemy prowadzić badań na
ukowych. f\ co gorsza - w społeczeństwie polskiem niema 
zamiłowania do astronomji. Smutne to, - lecz fakt ten stwier
dzić musimy. 

Może pochodzi on w części stąd, że nie mamy w języku 
polskim popularnych książek astronomicznych - np. utworów 
Plrrmmrcriona lub KlPillrc, które, tłum::~czone na wszystkie języki 
świ.:~ta, wszędzie przyczyniają się do rozwoju astronomji. 
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Niema wątpliwości, iż czytanie takich książek przez naszą 
młodzież znacznie przyczyniłoby się do zwiększenia zaintere
sowania u nas astronomją. Drugim czynnikiem byłoby obowir{
zkowP nauczanie kosmografji w szkołach średnich. 

Niestety książki Flammariana i Kleina są przeważnie nie
dostępne dla naszej młodzieży; z drugiej zaś strony, szkoły 
średnie odczuwają brak nauczycieli, posiadających potrzebne 
wiadomości z zakresu Kosmografji. 

Wobec takiego smutnego stanu rzeczy, grono ludzi zawią
zało w Warszawie, w r. 1921, Towarzystwo Miłośników Astro 
nomji celem szerzema i popularyzowania wiedzy astronomicz
nej pośród społeczeństwa. 

W Towarzystwie tern biorą udział wszyscy astronomowie 
polscy; jednoczy ono także wiele osób, interesujących się 
astronomją. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba 
fizyczna (pełnoletnia). Uczniowie i osoby niepełnoletnie wcho
dzą do Towarzystwa przez tak zwane "Koło Młodzieży" i biorą 
udział we wszystkich zebraniach. 

Towarzystwo urządza dla swoich członków odczyty popu
larne lub popularno-naukowe, ilustrowane przezroczami, zazna
jamiając ich w ten sposób z najnowszemi zdobyczami wiedzy 
astronomicznej. Towarzystwo posiada własne '"ydawnictwo 
p. t. "Uranja", które od r. 1925 będzie wychodziło kwartalnie. 

Nadto Towarzystwo posiada własną dostrzegalnię astro
nomiczną (Warszawa, ul. Chmielna 88), a Obserwatorjum Astro
nomiczne w Warszawie urządza oprócz tego dla członków 
Towarzystwa co tydzień pokazy nieba. 

W jesieni roku bieżącego Komisja odczytowa zamierza 
urządzić kilka systemetycznych odczytów z dziedziny astronomji. 

Z powodu trudności finansowych, Towarzystwo nie może 
na razie zrobić nic więcej. 

Niniejszem zwracamy się więc do każdego, któremu leży 
na sercu dobro Astronomji Polskiej, z apelem wstąpienia do 
Towarzystwa. Zwiększenie ilości członków umożliwi rozwinięcie 
u nas akcji popularyzacji astronomji na większ.ą skalę. 

W szczególności zwracamy się do młodzieży polskiej -
do tych uczniów i uczenie szkół średnich, którzy interesują się 
astronomją, lecz nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób znaleźć od-

. powiedź na swe pytania. Zarząd Towarzystwa Miłośników Astro
nomji chętnie bierze na siebie udzielenie pomocy i odpowiedzi 
na wszystkie zapytania listowne. Korespondencję należy adre
sować do Towarzystwa Miłośników Astronomji (Warszawa, 
Aleje Ujazdowskie, 6/8, Obserwatorjum). 

Szerząc w ten sposób wiedzę astronomiczną w naszej 
Ojczyźnie, mamy nadzieję, iż ujrzymy wkrótce pożądane naszej 
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pracy owoce. Kiedy zainteresowanie się astronomją będzie 
wzrastało . w naszem społeczeństwie, wówczas powstaną 
u nas te Swiątynie Wiedzy f\stronomicznej, o których powie
działem wyżej. l wówczas będziemy w stanie spłacić chociaż 
w części nasz dług względem Kopernika - dług, który zacią
gnęliśmy, nie uznając aż do końca XVIII stulecia Jego wielkiego 
odkrycia. 

Warszawa 
Marzec 1925 

JEREM! WASIUTYŃSKI. 

}.ficlwl Kamie1Ł::;ki 
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 

Prezes Towarzystwa Miłośników 
f\stronomji. 

Jak zbudowałem reflektor 
astronomiczny. 

Niema chyba mitośnika astronomji, któryby nie chciał po
s i adać te l e ~ kopu amatorskiego. _ądza oglądania zaziemskiej 
dali, badania światów innych panuje przemożnie w umysłach 
miłośników niebios; nie mogłem się jej i ja oprzeć i postano
wiłem za wszelką cenę zdobyć bodaj niewielki przyrząd. Po
nieważ żadna fabryka optyczna w Polsce nie wyrabia lunet astro
nomicznych, kupno zaś przyrządu zagranicą nastręczało pewne 
trudności, pomyślalem więc o własnaręcznem wykonaniu lustra 
parabolicznego i części dod:~tkowych. 

Szlifowanie i polerowanie lustra. 

Jeśli się mówi o wykonaniu teleskopu, lo ma się prze
dewszystkiem na myśli robotę zwierciadła wklęsłego; jest ono 
istotnie częścią najważniejszą przyrządu. Do jego tedy wyko
nania przystąpiłem najprzód, upłynęlc jednak parę miesięcy, 
zanim udało mi się znaleśc odpowiednie do roboty płyty szklane. 
Huty polskie wyrabiają tylko gorsze gatunki szkła, lepsze zaś 
sprowadzamy z Czech. Co więcej, niema u nas popytu na grube 
płyty szklane, które są potrzebne do wyrobu luster teleskopo
wych już nawet kilkunastocentymetrowej średnicy, i fabryki :1ie 
są w nie zaopatrzone. Mimo to w jednej z fabryk warszawskich 
udało mi się wkońcu znaleść płyty grubości 2 cm. i średnicy 16 cm. 
z bardzo dobrego crownu, spełniającego wszystkie warunki, wy
magane do wyrobu lustra, a wymienione przez dr. Danilcwic.w 
w Nr. 1 Uranji. Dwie płyty kosztowały wówcBs 3,33 dolara 
(17,27 zł.). 
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Jedną płytę przymocowałem silnie do okrągłej deski, która 
mogła się obracać dokoła osi, przechodzącej przez środek deski 
i przez otwór w stołku. Przez cały czas roboty siedziałem, su
wając drugą płytę w odpowiedni sposób po pierwszej, pokrytej 
materjałem szlifierski-n . Co kilka posunięć okręcałem dolną 
płytę o kąt pożądany 1 

). Ilość posunięć górnej płyty pomiędzy 
dwoma kolejnemi przesunięciami dolnej zachowywałem przez 
dłuższy czas stałą, aby zapobiec najmniejszym nawet nierów
nościom. Stałość kątów obrotu płyty zapewniała odpowiednia 
podziałka, umieszczona na desce, do której przymocowana była 
dolna płyta. W ten sposób, nie ruszając się z miejsca, mogłem 
wykonywać zawsze ruch wzdłuż jednej i tej samej prostej, od 
siebie i ku sobie; jednocześnie okręcałem górną płytę w kie
runku przeciwnym do przesunięć dolnej. Ten ruch złożony nie 
jest wcale trudny w wykonaniu. Wielkość wysunięcia płyty była 
zawsze jednakowa, bo za każdym razem doprowadzałem ją do 
deski, umieszczonej pionowo w odległości 1/ 3 średnicy od obwodu 
dolnej płyty. Schemat całego urządzenia przedstawia rys. 1. 

Początkowo za materjał szlifierski służył mi drobny szmer
giel brunatny, dostarczony mi przez fabrykę, w której nabyłem 
płyty. Po kilkunastogodzinnej robocie' głębokość wyszlifowana była 
jeszcze bardzo mała, przeszedłem więc do piasku, który sobie 
przygotowałem na wszelki wypadek. Miał on grubość około 
1/ 2 mm. Teraz praca szła raźniej, jednak jeszcze zbyt wolno. 
Po następnych kilkunastu godzinach wgłębienie nie sięgało na
wet połowy potrzebnego {dla ogniskowej 160 cm., jaką chcia
łem otrzymać, wynosi ono przeszło 1 mm. pośrodku lustra). 
Dopiero szmergiel szary, który nabyłem za b. niską cenę, ~) wy
kazał mniej więcej dostateczną sprawność. Szlifowałem coraz dro
bniejszemi numerami, których w handlu niema, musiałem je 
więc odmącać z przetartego przy robocie materjału. Używałem 
potem szmergiel 5-, 15-, 30- sekundowy i jeszcze drobniejszy, 
ale końcowe fazy szlifowania wykonałem pumeksem, który do
skonale wygładza powierzchnię nawet bardzo grubemi ziarnami 
(kilkanaście sekund). Należy tylko niezwykle starannie go de
kantować, bo bywa dość zanieczyszczony. Szlifowanie ukoń
czyłem w miesiąc po rozpoczęciu. W tak przygotowanej po
wierzchni przeglądały się druciki zapalonej żarówki z odległości 
kilkudziesięciu centymetrów. Ogniskowa mojego lustra wynosiła 
wtedy przeszło 170 cm. 

l) Niektóre wskazówki dla amatorów zajętych robo tą lust ra parabo
licznego czytelnik znajdzie w artykule dr. Danilewicza p. t. "Technika 
amatorska wykonania reflektorów astronomicznych " w Nr. l i 2 Uranji. 

2 ) W składzie wyrobów szmerglowych Haeberl e, Warszawa, Fil. Je
rozolimski e 18. Tam również można dostac karborundum, pumeksu i krokusu. 
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Polerowanie odbywało s1ę w podobny sposób jak szlifowa
nie, ale na formie ze smoły i kalafonji. Jako proszek polerujący 
służył mi trójtlenek żelaza (Fe~OJ z małą domieszkil węglanu 
żelaza (F eC0:1), jaki można nabyć w składach aptecznych. Po 
przeszło dziesięciogodzinnem polerowaniu lustro moje było jed
nak tak porysowane, że przerwałem robotę, zeszlifowałem po
nownie powierzchnię i zabrałem się znowu do pracy. Sądząc, 
że rysy na szkle pochodzą L odprysków masy polerowniczej, 
zwróciłem głównie uwagę na ich unikanie i czystość formy 
smołowej. Niestety, po równie długiem, jak poprzednio, polero
waniu, znowu musiałem zacząć od początku, tym razem nie
zwykle starannie dekantując proszek (tylko połowę mieszaniny 
odlewałem, poczem zawiesinę odmącalem jeszcze raz, unikając 
najlżejszych wstrząśnień naczynia). NarP.szcie otrzymałem po
wierzchnię bez żadnych rys, pomimo ze polerowanie trwało 
około 28 godzin. W początkach stycznia 1924 roku lustro sfe
ryczne było gotowe. Próba metodą Foncrwfl'a wykazała dosko
nałą sferoidę. Przy polerowaniu nigdy nie zdarzyło mi się, by 
całe lustro jednocześnie zaczynało się błyszczeć. Sam środek 
i brzegi długo jeszcze były matowe, gdy pas między niemi 
dawno już otrzymał piękny połysk. Na samym brzegu zwierciadło 
nigdy nie jest dostatecznie spolerowane, co dowodzi, iż ściera 
się ono w tern miejscu nieco więcej, niż należy. 

Parabolizacja i badanie powierzchni lustra. 
Przez następne miesiące zajęty byłem wykonaniem części 

mechanicznych teleskopu, sporządzeniem poszukiwacza i lusterka 
płaskiego, zdobyciem okularów. W pierwszych dniach lipca przy
stąpiłem do parabolizacji zwierciadła. Jakaż jednak była moja 
rozpacz, gdy pewnego dnia, obmywszy lustro po pólgodzinnej 
robocie, zobaczyłem jego powierzchnię pokrytą mnóstwem rysek! 
Na szczęście udało mi się je zdjąć po dwudniowej pracy na 
elektrycznym warsztacie jednej z fabryk optycznych. Parabolicz
ność mojego lustra sprawdzałem w ten- fałszywy, jak się oka
zało , -sposób: zakładałem lustro do teles kopu, który był już pra
wie całkowicie gotowy i kierowałem go na jakąś ostrą i równą 
krawędź barjery czy dachu na tle nieba. Obserwując ją przez 
dobry okular, wolny od aberacji sferycznej, uważałem na 
zniekształcenie obrazu na brzegu pola widzenia, sądząc, że jest 
ono przedewszystkiem skutkiem sferyczności lustra. Wygięcie 
było niewielkie i nie zmniejszało się prawie zupełnie, choć para
bolizawałem długo. Nakoniec wydało mi się (oto zwodniczość 
subjektywnych metod!), że obraz jest zupełnie równy; oddałem 
lustro do posrebrzenia (w tej samej fabryce, w której kupiłem 
szkło) i, zabrawszy z sobą cały przyrząd, pojechałem na wieś, 
bo Mars błyszczał już wspaniale i niepokojąco na tle sierpnia-
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wych nocy. Niestety! obrazy w moim teleskopie b;ly tak nie
wyraźne, że o obserwacjach nie mogło być mowy. Sądziłem, 
że są to skutki odblasków i niedokładnego zosiawania układu 
optycznego i straciłem parę tygodni na wszelkie możliwe udo
skonalenia i poprawki. Nic nie pomogło! Dopiero, gdym zało
żył ekran na środek i brzegi lustra (części, które u legają naj
większemu starciu przy parabolizacji), otrzymałem lepsze obrazy. 
Nie uleg::~ło wątpliwości, że zwierciadło posiadało krzywiznę 
hyperboloidalną. 

W przeciągu dwóch dni maszynowej roboty lustro moje 
było przeszlifowane i odpolerowane. f\le nie miało ono tej do
skonałej sferyczności, jaką otrzymałem za pierwszym razem. 
Maszyna nie potrafi dać takiej krzywizny, jak ręka ludzka. Tym 
razem położyłem ogromny nacisk na badanie metodą Foucault'a. 
Krzywizna, którą otrzymałem w fabryce, była to sferoida wy
pukła, musiałem więc ją poprawić. Ta robota mogła się już 
odbyć mojemi prymitywnemi -ale dokładnemi sposobami, 
ponieważ błąd był mały. Przekonałem się teraz o tern, o czem 
powinien pamiętać k<'lżdy początkujący optyk, zajęty wykona
niem zwierciadła wklęsłego, że, nie sprawdzając powierzchni 
lustra zapomocą metody cieniowej Foucault'a, ryzykujemy ciężką, 
wielogodzinną pracę; jeśli zaś polerujemy na maszynie, to wprost 
niemożliwe jest zrobienie lustra bez ciągłego badania jf'go krzy
wizny. Chociaż więc dopiero niektóre części zwierciadła się 
błyszczą, trzeba powierzchnię sprawdzać co pewien czas. Me
toda cieniowa wykrywa najlżejsze wgłębienia i wypukłości na 
powierzchni lustra, pozwala nam przekonać się, czy jest ona 
sferoidą foremną, czy wypukłą, elipsoidą, paraboloidą, czy hy
perboloidą 1 ). Z całą pewnością można twierdzić, że nieregular
ności o rozciągłości pionowej 10 tL:J. uwydatnią się prty po
prawnem badaniu. Kończąc moje lustro, badałem je wiele razy, 
pókim nie otrzymał sferoidy. Parabolizawałem zaledwie 10 mi
nut. Przy tej robocie nie używałem już trójtlenku żelaza, ale 
krokus; zdaje się, że działa on szybciej. Sprawdzenie parabo
liczności lustra ud bywało się w ten sposób: po założeniu zwier
ciadła do teleskopu kierowałem go na odległą lampę łukową 
(to samo można zrobić, posługując się jasną gwiazdą), przyczem 
sam środek zwierciadła zakrywałem kolistym ekranem. Kiedy 
zapomocą śruby nastawiłem okular na ostrość, wtenczas zmie
niałem ekran na inny, pokrywający brzegi lustra, starając się 
nie ruszyć śruby okularowej. Jeżeli obraz był nadal ostry, do
wodziło to, że zwierciadło jest. paraboliczne (promienie równo
ległe skupia w jednym punkcie), gdyby zaś śrubę trzeba było 

1 ) Czytelnik znajdzie dokładny opis tej metody w dziełku E. von 
K rudy' e g o "Das moderne Spiegelteleskop in der Astronomie"'. 
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przekręcić, to dowód, że krzywizna jest inna. lm większe prze
sunięcie okularu trzeba było wykonać za drugim razem, tem 
dłużej trzeba było poprawiać lustro. Gdyby za drugim razem 
okular trzeba było więcej wysunąć, lo środek zwierciadła mu
siałby mieć większy promier'1 krzywizny, powierzchnia lustra by
łaby więc sferoidą lub sferoidą wypukłą. Gdyby okular trzeba 
było wsunąć, to mielibyśmy do czynienia z powierzchnią eli 
psoidalną lub hyperbcloidalną. W pierwszym przypadku trzebaby 
zastosować metodę Foucault'a. Jeśliby lustro było sferyczne . 
to parabolizować nadal, jeśli nie- to nadać mu przed ewszyst 
kiem krzywiznę sferyczną. O kulistości powierzchni zwiercia d ła 
można też poniekąd sądzić z wielkości przesunięcia okula ru, 
które dla sferoidy oblicza się z wzoru 

l 
n . a 

1 = .n • . ~ tu ~ ;J sec a, 

gdzie R jest promieniem krzywizny zwierciadła, a zaś kątem . 
pod którym widać ze środka krzywizny zwierciadła odległość 
środka pasa badanego (odkrywanego przez pierwszy, zakrywa
nego przez drugi ekran) od środka lustra (a więc i części od
krywanej za drugim razem). 

W drugim przypadku musielibyśmy w każdym razie pole
rować ruchami długości 1

/ :1 średnicy i krótszemi, aby otrzymać 
powierzchnię sferyczną . 

Obserwacje. 
Dnia 26 września 1924 roku , po 469 dniach pracy, a w rok 

po kupieniu szkła na lustro, wykończyłem przyrząd . Daleki jest 
on od doskonałości. Zwłaszcza części mechaniczne, wykonan e 
z d rzewa, posiadają li czne wady. Co do lustra, to ma ono rów
nież swoje niedokładności. Obrazy gwiazd nie są zupełnie ostre ~ 
może to być skutkiem zbyt krótkiej lub zbyt długiej paraboli
zacji - co się jednak wydaje mniej prawdopodobne ze względu 
na czułość metody badania - albo też - co możliwe - zwier
ciadło moje już jako sferoida musiało mieć drobne niedol<ład 
ności . Nieostrość może być też winą maiego lusterka , a w ta 
kim razie dałaby się łatwo usunąć. Obrazy Księżyca , Słońca. 
mgławic i skupień przedstawiają się nieźle. Co do obserwacyj 
planet, to nie mogłem ich jeszcze prowadzić . Reflektor mój 
znajduje się od lutego r. b. w Obserwa torjum Warszawskiem 
i od tego czasu dopiero mogę wygodnie prowadzić obserwacje . 
Poprzednio dokonywałem ich tylko z balkonu na jednej z ru 
chliwszych ulic w śródmieściu, gdzie zarówno ruch uliczny, jak 
i światło latarni, bardzo utrudniały spostrzeżenia, ograni czone 
zresztą do wąskiego skrawka nieba. W październiku obserwo
wałem Marsa; jednakże atmosfera nie sprzyjała obserwacjom~ 
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często bywała tak niespokojna, że mogłem stosować powiększe
nie zaledwie 55-krotne. Raz tylko (zdaje się w końcu września) 
oglądałem Marsa przy powiększeniu 230-krotnem (ogniskowa 
mojego przyrządu wynosi około 162 cm., więc pozwala na prze
szło 320-krotne powiększenie). Przy względnie spokojnem po
wietrzu powiększenie 140-krotne ukazywało mi biegun, Syrtis 
Major, czasem niektóre inne niewyraźne utwory morskie, raz 
jakby Hellas. Oczywiście takie dostrzeżenia nie są miarodajne. 
W na!bliższe pogodne a bezksiężycowe noce postaram się wy
znaczyć siłę rozpoznawczą reflektoru na gromadzie Plejad 1 

). Co 
do siły rozdzielczej, to tę również ustalą dopiero następne ob
serwacje gwiazd podwójnych. 

Części mechaniczne teleskopu. 

Na statywie trójnożnym z jesionu i dębu o grubej na 5 cm. 
dębowej płycie spoczywa ustawienie również z dębu. Składa 
się ono z dwóch przylegdjących do siebie płyt: jednej- dolnej, 
przytwierdzonej do deski statywu i drugiej, ruchomej dokola osi, 
która przechodzi aż pod tę deskę. Na średnicowo przeciwle
głych końcach górnej płyty umieszczone są dwa mocne ramiona, 
umożliwiające ruch w wysokościach, podczas gdy płyty zape
wniają ruch w azymutach (rys. 2). Ramiona te posiadają na koń
cach wcięcia, do których wchodzą inne odpowiednie wcięcia 
na długich listwach (rys. 3), stanowiących rusztowanie pod rurę 
teleskopu. Wykonane są one z masywnego dębu i połączone 
czterema poprzeczkami, zapobiegającemi spaczeniu. W miej
scach oparcia na ustawieniu przechodzą przez nie i przez ramiona 
śruby, których naśrubki dobrze zaciśnięte zapewniają sztywność 
układu. Do tych listew są na obu końcach przymocowane ramy, 
zawierające części optyczne reflektoru, a połączone tubą z czar
nego materjału. Cala konstrukcja ma na relu ulatwietłie prze
wozu teleskopu. Po odkręceniu 10 śrub, przytrzymujących ramy 
za pośrednictwem żelaznych podkładek, cała rura długości prze
szło 160 cm. daj= się zamienić przez zsunięcie w lekki pakiet 
długości zaledwie 30 cm. Dębowe rusztowanie jest pośrodku 
przecięte i połączone tylko zawiasami, można je więc złożyć 
we dwoje. Schematyczny widok boczny rury teleskopu przed
stawia rys. 4. Oczywiście otwór rury jest zawsze zamknięty poza 
czasem obserwacyj. Wyciąg okularowy jest zaopatrzony w zę
bnicę i ślimak. Dla mojego przyrządu wybrałent typ J..Yrwtona, 
patrzy się więc weń z boku. Zastosowałem w nim nie pryzmat, 
lecz lusterko płaskie; kształt jego jest eliptyczny_ (oś mała ma 
3 cm., duża - 4,25 cm.), grubość około 5 mm. Scianki boczne 

•) Patrz artykuł p. J. G a d o m ski e g o p. t. Pomiar siły rozpoznaw
•czej przyrządów. Rocznik Jlstr. Obs. Krak. na rok 1923 . 
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Rjs.1 Rjs.Z 

: 1.11 e. a, 

~JI J 
11 '::: 11 

a.' IHrt 1 
~ 

R/s3 

h 

a. 

Rys. J. a (kolo p11erywaną linją) górna plyla w chwili największego wysu-
niętia; b - dolna płyta; c kierunek obrotu górnej płyty wraz z oprawą; e oprawa 
dolnej płyty; f - deska ograniczająca wysunięcie płyty a; g deska stołka. · 

Rys. 2 - a górn•. ruchoma płyta ustawienia; b - dolna. nieruchoma; d. d'. e. e' 
ramiona ustawienia; f, f' wcięcia na listwy ze śrubami umacniającemi; ki - oś wysokości: 
mn oś azymutów. 

Rys. 3. - a, a' lislwy widziane z góry; b. c prze!]rody na Clężary przecJw-
"'agi; e - zawiasy; f - podkładki metalowe z olwora'lli na śruby; g śruby przy'r7y-
mujijce łapy, które obejmują oprawę lustra. 

t<ys. 4. a lislwy rusztowania; b wcięcie; c lapa przytrzymująca lustro; 
d r<:ma z lustrem; e rama z matem lusterkiem;; f - wyciąg okularowy; g poszu-
kiwacz: h rura płócienna; i śruby do regulowania położenia lustra. 
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nie są pochylone, lecz prostopadłe do powierzchni odbicia, co 
.zresztą stanowi niezwykle małą różnicę. Odpowiednie urządze
nie zapewnia zmiany położenia płaszczyzny odbicia we wszyst
kich kierunkach. 

Oprawa dużego lustra wklęsłego spoczywa na trzech śru
bach, które dozwalają również zmieniać położenie jego po
wierzchni. f\że.by zapewnić zwierciadłu zupełną nieruchomość, 
oprawa jego ujęta jest z boków dwiema lapami przymocowa
nemi do listew. Jednakże przyrządem tego rodzaju trudno 
byłoby się posługiwać bez dwóch rzeczy: poszukiwacza i prze
<:iwwGJgi. Do pierwszego użyłem dobry, achromatyczny objektyw 

'Od stereoskopu; można tu zresztą spożytkować małą lunetkę 
.ziemską, objektyw od starej lornetki i t. p. Okular ortoskopijny, 
jaki tu zastosowałem, nabyłem w fabryce Gerlacha 1 ). Krzyż 
w polu widzenia zrobiłem z rozpiętych ostrożnie drucików ża
rówki. Zastępuje on w zupełności krzyż z nitek pajęczych, któ
rego robota wraz z oprawą mosiężną kosztuje kilkanaście zło 
tych. Położenie poszukiwacza też może być regulowane przy 
pomocy śrub. Gorzej przedstawia się kwestja przeciwwagi. Po
nieważ środek ciężkości rury teleskopu znajduje się wysoko nad 

1 ) Ogniskowa 12 mm. Cena w lipcu 1924 roku wynosiła 16 złotych 
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osią obrotu w wysokościach, nie można więc było myśleć o prze-
ciwwadze stałej, która w tych warunkach byłaby bardzo niewy
godna. Zastąpilem ją dlatego szeregiem ciężarków, które się 
umieszczawspecjalnych przegrodach między listwami rusztowania. 

rtiektóre uwagi. 

Niejednokrotnie słyszy się zarzuty stawiane reflektorom 
z powodu konieczności odnawiania co pewien czas filmu srebr
nego na lustrach. Tymczasem reflektor w takich razach nie jest 
bynajmniej na długo unieruchomiony, bo na parę dni zaledwie. 
Srebrzenie, jeśli przedstawia trudności dla amatora. to nie jest 
bynajmniej kosztowne w robocie fabrycznej (za posrebrzenie 
mojego 16-centymetrowego zwierciadła placiłem w lecie 1922 ro
ku około 2,50 zł.), ponawiać zaś je trzeba co 1-3 lat. 

Tak przedstawia się kwestja budowy amatorskiego tele
skopu w naszych warunkach. Cały mój przyrząd kosztował około 
18 dolarów (93 zł. 33 gr.). Chociaż włożyłem weń nadmiar pracy, 
jednakże korzyści z niej nie należy mierzyć tylko wartością 
przyrządu, gdyż praca ta daje nadto sprawność i doświadcze
nie. Zaznaczyć tu muszę, że nie jestem bynajmniej pierwszym 
z członków- miłośników naszego Towarzystwa, który zbudował 
sobie reflektor. Przy robocie mojego przyrządu korzystałem 
częstokroć ze wskazówek p. Bielickiego, który miał już wtenczas 
gotowy reflektor 9-centymetrowy o bardzo precyzyjnem lustrze. 
Trudności w wykonaniu samodzielnem przyrządu nie są bynaj
mniej wielkie; brak jest tylko dobrych materjałów, doświadcze 
nia i wskazówek. Sądzę jednak, że wykonanie następnych re
flektorów przez członków T. M. !1. nie będzie już przedstawiało 
takich trudności i przyniesie lepsze owoce. 

M. WBANOW. 

Barwa i temperatura gwiazd. 
Jedną z zasadniczych własności gwiazd jest ich barwa. 

Już starożytni obserwatorawie zwrócili uwagę na zabarwienie 
gwiazd, między innemi Ptolomeusz (11 w.) w księdze swojej 
"Mq~Z):t1 ~·wr~Z~ta" (f\lmagest) umieścił katalog gwiazd, w którym 
sześć gwiazd, jak: a. Tauri, a. Scorpii i inne, które mają i dotych 
czas -barwę czerwonawą, znajduje się również (J. Canis majoris. 
Według katalogu aslronoma arabskiego f\1-Sufi (X w.) a. Canis 
majoris już nie jest czerw~..mą gwiazdą, natomiast ~ Persei jest 
nazwana czerwoną, ale znanym jest dobrze fakt, że barwa 
~ Persei nie różni się od barwy a. Canis majoris. Zapewne za-
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·szła tu więc jakaś zmiana barwy. Niektórzy badacze twierdzą, 
ie "1. Canis majoris rzeczywiście zmieniła barwę. Systematyczne 
badania nad barwą gwiazd były zapoczątkowane dopiero w końcu 
XVIII w., gdy odkryto wiele gwiazd podwójnych, których skła
-dowe posiadały różne zabarwienia. W celu wyznaczenia barwy 
gwiazd stosowane były rozmaite metody. Na skalach barw nie 
będę się zatrzymywał, gdyż u różnych badaczy są dowolne; 
ujemną stroną tej metody jest jej subjektywność; zaś obser
wacje pokazały nadto, że określenia barw słabych gwiazd stają 
się bardzo utrudnione; zresztą w grę wchodzi szkodliwy wpływ 
aberacji chromatycznej lunet. Dla uniknięcia tych trudnoś c i 
stosowano sposoby następujące: 

J. Kolol'!JIII etr XollnPr'a. Jest to właściwie słynny foto
metr Zollnera, w którym pomiędzy nikolami znajduje się płytka 
kwarcowa. Po przepuszczeniu przez ten system optyczny pro
mieni sztucznej gwiazdy otrzymuje się zabarwienie światła. Ko
lorymetr Zolinera nie rozpowszechnił się, gdyż ni~ pozwalał na 
otrzymanie wszelkich odcieni barw, odpowiadających zwłaszcza 
barwom gwiazd żółtawych. 

'1. J!Ptodo dyfrrrkt'tlj llrr llP JII'!t' ~'.tJO. Metoda ta polega na 
tern, że przed objektywem astrografu umieszcza się siatkę dy
frakcyjną, zbudowaną z równoległych drutów niklowych; wów
czas otrzymujemy obrazy gwiazd, obok których z obu stron 
znajdują się widma dyfrakcyjne. Mierząc odległość między jed
nem i drugiem maximum jasności tych widm, można łatwo 
obliczyć długość fali efektywnej. lm gwiazua jest czerwieńsza, 
tern długość fali efektywnej jest większa. Metoda ta posiada 
następujące braki: 1) słabą siłę świetlną; 2) małą czułość; 
3) nadto fotografje posiadają zanadto specjalny charakter. 

:;. J{ptoda .~Ji e!.:trojoto ml'tr!JC.ć 11a została po raz pierwszy za
stosowana przez Vogel'a, a w ostatnich czasach była używana 
przez Scheiner'a i Wilsing'a. W metodzie tej porównywa się 
widmo gwiazd z widmem rozżarzonego drucika żarówki o do
brze znanej temperaturze. Jednak bezpośrednia spektofotometrja 
wizualna rlie rozpowszechniła się ze względu na znaczne trud
ności obserwacyjne. 

Barwa gwiazdy zależy od natężenia poszczegóinych części 
widma, im jaśniejsza jest czerwona część widma w porównaniu 
z niebieską, tern gwiazda jest czerwieńsza i naodwrót. Okre
ślenie spektofotometryczne barwy gwiazdy sprowadza się do po
równania natężenia światła w różnych częściach widma i zostaje 
wyrażone przez szereg liczb, dających jasność gwiazdy w pro
mieniach o różnej długości fali. Wskutek tego metoda spektra
fotometryczna jest pod względem teoretycznym najbardziej 
prawidłowa . 
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-J. ~Veto-In fillr611' ·-'ll'ifflnyrh jest podobna w zasadzie do 
poprzedniej i daje się stosować z większą łatwością, ale nato
miast nie jest ścisłą, gdyż filtry świetlne nie dają światła ściśle 
jednobarwnego. Wskutek tego, że oko ludzkie jest najbardziej 
wrażliwe na promienie zielone, a Klisza fotograficzna na niebie
skie, różnica w wielkości gwiazd przy obserwacji okiem i zapo
mocą kliszy fotograficznej może dojść do jednej i nawet więcej 
wielkości gwiezdnych. Dla usunięcia tych różnic uczula się kli
sze na promienie zielone, stosując żółty filtr świetlny. Jednak 
stosowanie jednego filtru nie rozstrzyga pytania o barwie gwiazdy, 
a więc i o jej tempera turze. Metoda ta została rozszerzona przez 
Tichowa, który zastosował 5 filtrów świetlnych. W poniższej ta
blicy dajemy wykaz filtrów 1 ich cechy charakterystyczne. 

Barwa filtru 

Żółty . 

Zielony 

Niebieski 

Fiołkowy 

Nadfiołkowy 

TABLICA l. 

l Efektywna l 
długosć fali 

0.565 :'· 

0.525 

0.460 

0.395 

0.340 

Granice 
przepuszczai n ości 

0.585-0.545 :J. 
0.550 - 0.495 

0.480-0.435 

0.415 - 0.370 

0.410 0.350 

Wyliczywszy sposoby wyznaczania barwy gwiazd i biorąc 
pod uwagę, że barwa ich zależy od rodzaju widma, rozpatrzy
my klasyfikację widmową gwiazd. Ze znanych klasyfikacyj na 
szczególną uwagę zasługuje klasyfikacja harwardzka jako naj
bardziej racjonalna. Jak wiadomo widma gwiazd są ciągłe, prze
rywane większą albo mniejszą ilością ciemnych lub jasnych 
prążków, czasem pasm; prążki te są wywołane pochłanianiem 
światła przez gazy, wchodzące w skład atmosfery gwiazd. Prążki 
te, ich liczba, wygląd i rozmieszczenie charakteryzują widmo 
i służą za podstawę przy podziale gwiazd na klasy widmowe. 
Podług klasyfikacji harwardzkiej klasy widmowe oznaczają się 
dużemi literami alfabetu łacińskiego; dla więcej dokładnych po
działów wprowadzono jeszcze dziesięć przejściowych stopni od 
jednej klasy do drug1ej. Naprz. przy przejściu od klasy B do, 
klasy A rozróżniamy następujące stopnie: 

H (l11IJ 1J0 J. n,. H, JJ,. .• l. 
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W tablicy II przytaczamy podział na klasy i charaktery
styczne gwiazdy wraz z opisem odpowiedniego widma. 

IJI 
p 

o 

B 

F\ 

F 

G 

K 

M 

N 

T A B L l C A 11. 

Gwiazdy 
charakterystyczne 

Gazowe mgławice 

·1 Velorum 

s , ·;., '~ Orionis, 
·1 Cassiopeiae 

'1. Lyrae 

'~ f\quilae, '1. Carinae 

'1 f\urigae, Słońce 

'J. Bootis, 
'1. Cassiopeiae 

-:; f\ndromedae, IJ 

'1. Scorpii 

19 Piscium 

W D M O 

jasne łinje mgławic (Nebulium) 

{
jasne lin je wodoru; brak linji metali; 
gwiazdy typu Wolfa-Rayet 

[lin je absorbcyjne wodoru i helu; słabe 
Uinje metali 
Jlinjewodoru intensywne; hel nieobec-

l
ny; linje H i Kwapnia cienkie; słabe 
linje metali. 

flinje H i K intensywne tak ·samo jak 
li wodorowe. Dużo linji metali. 
rbardzo silne H i K wapnia; dużo linji 
\metali; linje wodoru słabsze. 
(mocniejsze linje metali; podobień
\stwo do widma plam słonecznych. 
peszczewiększewzmocnienie linji me-

l 
ta li; absorbcyjne pasma tytanu i ty
tanowych związków. 

jpasma absorbcyjne węgla i węgfowo-

l
dorów; wodór, wapń, hel nieo'Jecne; 
czasem jasne linje. 

Q l Gwiazdy nie odpowiadające poprzednim klasom. 

Wskutek tego, że 'gwiazdy widzialne okiem nieuzbraja
nem przeważnie należą do klasy A, przyjmujemy tę klasę za 
normalną. To znaczy, że natężenie światła we wszystkich czę
ściach widma przyjmujemy za jednakowe i że wielkości wizualna 
i fotograficzna nie różnią się między sobą: tę własność widma 
mają gwiazdy białe. Oprócz tego przyjęto oznaczać barwę gwia
zdy jako różnicę pomię::lzy fotograficzną, a wizualną wielkością; 
wtedy dla klasy A barwa O (biała); dla niebieskh:h różnica 
jest ujemna (wizualna wielkość fotograficzna < 0), dla czerwo
nych dodatnia. W tablicy III podane są wartości średnie barwy 
(c) d!a ważniejszych klas widmowych. 
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T A B L l C A III. 

~ ~ Oe :. B B:. A A:. F F.-, G G:. K K.-. M 

c! 0.40 0.31 - 0.17 o.oo -t 0.11 t 0.32 t-0.51 t 0.11 + 0.91 + 1.17 f 1.43 -L 1.68 

Z tablicy widać, że gwiazda naprz. 5.MO optycznej może 

być 4/'160 (klasa O e;,) albo 6.M68 (klasa M) fotograficznej, różnica 
jest więc większa niż 2.MO; dla poszczególnych gwiazd odchy
lenia mogą być jeszcze znaczniejsze. Teraz zobaczymy, jak się 

zmienia wielkość {jasność) gwiazdy przy fotografowaniu w róż
nych częściach widma. To można uskutecznić dwiema meto. 
darni, albo stosując spektrograf, albo, co jest wygodniejsze, 
filtry świetlne. Druga metoda jest lepsza, gdyż pozwala otrzy
mać fotografje większej części nieba. Dane w tablicy IV są za
czerpnięte z pracy Tichowa ; fotografje były w ykonane przy 
użyciu filtrów, wskazanych w tablicy l. 

T A B L l C A IV. 

"' Wi e lkość w promieniach •u Wedł. Drapera 
«l ] >.O'lro "'•(J') 
(/) 

Bf\RWf\ .~~~~ ·c: o 

fotog r., wiz ua l "' "._ lll zielo-1 ni e bie- -u=: 
::.::: o ~30 iółtych nych s ki ch fi o lkow. C1) C1) 

.... ·-
~ 

'(/) "' 
A Niebieska 415 7.06 6.99 6.96 6.85 6.96 6.61 6.63 

A Biała 100 5.92 5.82 5.92 5.83 5.87 5.58 5.63 

f ;, Żółta 246 7.15 7.32 7.69 7.93 7.52 8.40 8.00 

IK Pomarań. 283 8.94 9.15 9.69 10.29 9.52 10.40 9.40 

Czerwona 170 7.71 18.12 ) 8.44 I10.06 8.52 9.20 8.10 l K ~ 
l ' 

Dla porównania dod ałem wielkości fotograficzne i wizua In e 
z katalogu gw1azd Draper 'a. Na podstawie liczb, zawartych w ta
bllcy IV, widzimy, że gwiazdy białe dają j ednakową wielkość 

w różnych częściach widma (w granicach dopuszczalnych błę 

dów). Dla wyraźniejszego przedstawienia tych odchyleń w za
leżności od barwy gwiazdy i filtru służy nastę pujący wykres : 
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c 

1 

r ys l 

Na wykresie tym przyjmujemy prostą f\B za przeciętną 
wielkość gwiezdną (rubryka 8 tablicy IV), na osi odciętych od
łożymy w równych odstępach barwę filtrów świetlnych, na osi 
rzędnych odchylenia od średniej wielkości. Na wykresie może
my zauważyć, że odchylenia dla białej gwiazdy wynoszą około 
O.M0 .-, , czyli w granicach dopuszczalnych błędu, dla niebieskiej 
gwiazdy wyrażnie widać zv. iększenie jasności przy zastosowaniu 
filtru fiołkowego, zaś u czerwonej gwiazdy zmniejszenie w tym 
wypadku dochodzi do 2M. 35. 

Barwa gwiazd wiąże się bezpośrednio z ich temperaturą. 
Wiadomo, ża czerwony żar ma temperaturę niższą, niż biały, 
otóż analogicznie przyjmujemy, że gwiazdy czerwone mają niż
szą temperaturę, niż białe, a ternbardziej niebieskie. Określenie 
gwiazd według parwy było do niedawna bardzo trudne, gdyż 
nie znano zależności pomiędzy barwą rozżarzonego ciała a jego 
temperaturą. Dopiero w r. 1900 Planck podał wzór wyrażający 
związek między barwą rozżarzonego ciała i temperaturą w za
łożeniu, że ciało jest doskonale czarne. Ciałem doskonale czar
nem nazywamy takie, które pochłania wszystkie padające nań 
promienie. Wzór podany przez Planck'a jest następujący: 

l ( 
' (~/' ) - f 

( ' /. .-, l' /, - l 

gdzie i. oznacza długość fali, l-natężenie promieniowania przy 
tempe'raturze T (bezwzględnej), ( ' i l' są stałe, P-moduł logaryt-
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mów naturalnych. Jeżeli ). wyrazimy w mikronach {1 p. - 0.001 
milimetra), to c- 14200. Prostszy wzór jeszcze przed Planck'iem 
podał Wien : 

l ' 

l ), 7' 

lecz ujemną stroną wzoru Wien'a jest to, że pr;:y temperatu
rach wyższych, niż 400011

, przestaje być ścisłym. 

Wobec tego, że promieniowanie gwiazd różni się od pro
mieniowania ciała doskonale czarnego, wzór Planck'a pozwala 
obliczyć nie bezwzględną temperaturę gwiazdy, lecz tylko efe
ktywną, gdyż różne warstwy gwiazdy mają różne temperatury 
i wkońcu promienie podlegają pochłonięciu przez atmosferę 

gwiazd. Efektywną ternpenturą w tym wypadku nazywamy tem
peraturę rozżarzonego ciała doskonale czarnego tej samej barwy, 
co gwiazda. Ze wzoru Planck'a wiadomo, że przy znanem c, dla 
oznaczenia temperatury gwiazdy wystarczy znać stosunek na
tężeń w dwóch miejscach widma o długościach fali )., i ),2 wów-
czas mamy : 

(' 

r 
).~ T 

- l 

l 

nieznaną jest tylk<;> temperatura T, którą oczywiście łatwo obli 
czyć . W praktyce, dla porównania natężenia światła w widmie 
gwiazd, używa się widma żarówki, które przeqtem porównvwa 
się z widmem ciała doskonale czarnego. 

Teraz zobaczymy, jak się zr:nienia temperatura od spół

czynnika barwy ,,r·" czyli, co na jedno wychodzi, od różnicy 
między wielkościami wizualnemi a fotograficznemi. Na wykresie, 
dającym obraz tej zależności, widać, że oznaczenia wysokich 
temperatur nie są pewne, zaś nizkie można obliczyć z dokła 

dnością do + 100°. Jeżeli na osi odciętych odłożymy spółczyn
niki barw i odpowiadające im klasy widmowe, zaś na osi rzęd 

nych temperaturę bezwzględną, to otrzymamy krzywę, przed
stawioną na rys . 2 . 
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i 

\ T 

> 20000' 

U<~st~wlli Oe,. B Br A 
c • - 0 lfo ·0.11 -o 17 aoo 

Dla klasy P. spółczynnik barwy O, ujemne spółczynniki 
będą się znajdowały z lewej strony zerowego. Z wykresu widać, 
że przy niższych temperaturach oznaczenie jej może być wy
znaczone dokladniej (+ 100°), niż przy temperaturach wyższych, 
gdzie dokładność jest zawarta w dużych granicach od 1000° 
do 30oor•. 

Określenie barwy, a co za tern idzie i temperatury, po
zwala wysnuwać ciekav1e wnioski. Tak np. można objaśnić zmien
ność niektórych gwiazd zmiennych długookresowych należących 
do klas widmowych }.f i N, czyli gwiazd czerwonych. Do tych 
gwiazd należy między innemi Mira Ceti (klasa Md) barwy wy
raźnie czerwonej; otóż zmienność tej gwiazdy można wytłó
maczyć w ten sposób, że z powodu nizkiej temperatury (około 
250011

) powierzchnia jej jest pokryta plamami w rodzaju plam 
słone(znych, lecz dużo większych i bardziej stałych, zaś długi 
okres zmienności można wytłómaczyć w ten sposób, że stare 
gwiazdy, do których można zaliczyć gwiazdy typu Mira Ceti, 
mają ruch wirowy powolniejszy; nie jest to niemożliwem, jeśli 
zauważymy, że nasze słońce, należące do gwiazd młodszych 
klasy rt, obraca się naokoło swej osi w ciągu 25 dni. Drugi 
ciekawy wniosek można uczynić w kierunku określenia średnicy 
gwiazd, jeżeli są znane jasność i temperatura. 

Otóż J. von Hepperger i B. von Harkimyi opracowali me
todę 'oznaczania średnic gwiazd. Nie będę się zatrzymywał na 
matemaŁycznem ujęciu i rachunkach tej metody, przedstawię 
tylko w poniższej tablicy wyniki, zaczerpnięte głównie z prac 
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Harkanyi'ego i dodam, że znając paralaksę roczną i średnicę 
gwiazdy, można obliczyć jej wymiary. W tablicy V ostatnia 
rubryka podaje stosunek promienia gwiazdy do promienia słoń
ca, obliczony metodą Harkanyi'ego: 

T F\ B L l C F\ V. 

l * l 2rJ l .. l r *: r o 

" r;. Leonis 0."0020 0.02 11 

r;. Lyrae 31 14 2,4 

r;. Canis maj l 97 38 2,8 

r;. f\quilae . 38 20? 2 

r;_ Canis min 53 32 1,7 

r;_ Ursae min . . 39 07 6,5 

r;_ f\urigae . 127 08 17 

a· Herculis 23 14 2 

r;. Bootis 197 09 22 

'1. Tauri 388 11 39 

r;_ Scorpii 0.0457 0.02 245 

W tablicy [;·oznacza promień gwiazdy w sekundach łuku; 
~- paralakst:: roczną . Trzeba zaznaczyć, że w ostatnich czasach 
prof. Michelson w obserwatorjum na Mount Wilson oznaczył 
zapomocą swojego interferometru średnice kilkunastu gwiazd, 
i że wyniki jego są zbliżone do otrzymanych przez Harkanyi'ego. 
Tak np. według Michelson'a średnica r;. Bootis jest 28 razy 
większa niż średnica słońC'a, zaś '1. Scorpii 200 razy. Rezultaty 
są więc naogół zgodne pomimo trudności, jakie przedstawia 
oznaczenie promienia gwiazdy oraz jej paralaksy rocznej. 
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EUGENJUSZ RYBKA 

Kometa Orkisza (1925 c). 
Nad ranem 3 kwietnia r. b. na Stacji Astronomicznej Na

rodowego Instytutu Astronomicznego na szczycie Łysiny do
konał odkrycia nowej komety p. f,11cjm1 Orki.~.<, asystent Obs. 
Krakowskiego i członek T-wa Mil. ł\str. Jasność komety ocenił 
p. Orkisz na 8 wielkość. Obserwatorjum Warszawskie otrzymało 
wiadomość o odkryciu 4 kwietnia wieczorem; tej samej nocy 
dr. F. Kępi1~slci, adjunkt Obs. Warsz., zaobserwował tę ko
metę w miejscu bliskiem do wskazanego w telegramie z Kra
kowa. Kometa była obserwowana u nas w ciągu dwóch na
stępnych nocy. Obserwacje z powodu zbliżającej się pełni 
księżyca musiały ulec przerwie. O odkryciu nowej komety, 
która otrzymała nazwę komety Orkisza (1925 c), zostały za
wiadomione za pośrednictwem centrali dla telegramów astro
nomicznych w Kiel obserwatorja zagraniczne i oto teraz cały 
świat naukowy śledzi bieg polskiej komety. 

Z trzech obserwacyj w Kopenhadze 1925, kwiecień, 5, 11 
i 20 obliczyli J. J>. JfollPr i J . ./olu/1/JI.~P JI następujące elementy 
i efemerydę: 

T (czas przejścia przez periheljum) 192S, kwiecień 1,6644 
(czas uniwersalny) 

oJ (argument szerokości periheljum) 
~~ (długość węzła górnego) 
i (nachylenie orbity do ekliptyki) 
q (odległość periheljum od słońca) 

Efemery d a: l O" czasu uniweralnego. l 

36° 23.41 
318° 7.-n 
100° 5.22 
1.10959 

- 1925--l-?. 1925.0 l '' 1925i)l- r -1) --~ -p :!) 

Kwiecień 29 22" 58m 555 l 45° 38 
Maj 3 23 7 38 51 8 1.2200 

7 23 18 24 56 40 
11 23 32 16 l 62 8 1.2780 
15 23 51 4 67 25 
19 o 18 23 l 72 24 1.3447 
23 l 1 31 76 51 
27 2 14 57 80 23 1.4177 
31 4 12 18 82 11 

Czerwiec 4 l 6 18 19 81 36 l 1.4967 

') r odległość komety od słońca 

") i' ., ziemi. 

1.4770 

1.4820 

1.5265 

1.6080 

1.7187 
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Widzimy stąd, że kometa porusza się szybko na północ 
1 ze ma ruch wsteczny i > 90°. W ciągu kwietnia kometa Or
kisza Prawdopodobnie nie straci na blasku, gdyż jakkolwiek 
od słońca się oddala (r wzrasta), jednakże do ziemi się zbliża 
(p maleje). - Więcej szczegółów o tern doniosłem odkryciu 
podamy w następnym numerze Uranji. 

Na ząkończenie tej krótkiej notatki podkreślić muszę, 
że odkryta przez p. L. Orkisza kometa jest wogóle pierwszą, 
wykrytą w Polsce przez polskiego astronoma. W ten sposób 
nazwiska odkrywcy oraz i nicjatara tych poszukiwań, prof, T. Ba
uw·hiewicza, zyskały trwałe miejsce w dziejach polskiej astro
nomji. Winszując serdecznie naszemu koledze p. L. Orkiszowi 
tak wybitnego sukcesu swej wytrwałej pracy, wyrażamy na
dzieję, że odkrycie to być może zapoczątkuje nową lepszą 
erę w upośledzonej dotąd astronomji polskiej. 

O b s e r w a c j e. 
Plamy słoneczne a zorze. Podczas pobytu na Czarnohorze w Kar

palach Wshodnicłt zauważyłem dnia ilO sierpnia !OH r. w południe na 
powierzchni słońca dużą plamę, która przechodziła wówczas przez polu
dnik centralny. Plama była znacznych rozmiarów (około 2' średnicy), 
miała kształt nieco owalny i była otoczona półcieniem. W pobliżu niej 
znajdowały się dwie plamy mniejsze. 

Jest rzeczą bardzo interesującą, że tegoż dnia zaobserwowałem 
rzadką i b. piękną zorzę promienistą, o której notatkę wstępną podałem 
w N2 6 Uranji. Narazie jednoczesność tych zjawisk uważałem za przypad
kową, jednakże pótniej, porównywując krzywą plam słonecznych wedl. 
W o l fe ra z datą niezwykłej zorzy, przyszedłem do wniosku że równocze
sność przejścia dużej plamy przez południk centralny i zjawisko zorzy 
promienistej ma głębszy związek przyczynowy. Według W o l fe r a liczby 
względne plam słonecznych w ostatniej dekadzie sierpnia r. z. były 
następujące: 

dziet1 2 t 22 n 2+ 2fl :W 27 ł'i 20 30 'II 
liczba wzgl. 16 10 1L U H 10 74 40 

Z liczb tych wynika, że wybitne wzmo7enie się działalności słońca 
przypada na dzień :lO. VIII, w którym pojawiła się niezwykła zorza pro
mienista. 

Jakkolwiek z lego poszczególnego faktu nie można jeszcze sądzić 
o w~półzależności zjawisk, to jednak myśl laka nasuwa się, zwłaszcza 
że równie7 istnieje, według W. S m o s ar ski e g o związek między zorzami 
promiehistemi a zakłóceniami magnetyzmu ziemskiego. Daty kilku zórz 
promienistych, obserwowanych przez f\ r c t o w ski e g o (1!1. VII i 20. X, l !JO-l) 
Belgji i S m o s ar ski e g o w Polsce, również dobrze się zgadzają z prze
biegiem plam słonecznych, wykazując pewien paralelizm. 

E. S t e n z. 
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Meteor. Dnia 23. Ił. 19:>5, zaobserwowałem w Olkuszu meteor nie· 
zwyklej piękności. Meteor ukazał się o g. IH m. 4 czasu univ.ersalnego 
między grupką gwiazd 21 2ll Rysia a gwiazdką 31 tejże konstelacji, zgasł 
tuż przy gwieździe i w Niedźwiedzicy. W pierwszej połowie swej drogi 
zostawił ślad b jasny, falisty, barwy ognisto-czerwonej. który trwał blisko 
minutę, stopniowo blednąc i pr>:ekształcając się w jasny biały obłoczek, 
złożony z kilku fragmentów. Obserwując tę część drogi meteoru, odnosiło 
się wrażenie, że meteor z wielkim trudem przedziera się przez warstwy atmo
sfery różnej gęstości, zbaczając z pierwotnej drogi to w jedną, to w drugą 
stronę. Miałem wrażenie że słyszę syk, sądzę jednak, że było lo tylko 
złudzenie ze względu na równoczesność efektu akustycznego ze świetlnym 

W polowie drogi meteor rozbłysnął nagle barwą jasno-czerwoną 
jak u Betelgezy, wielokrotnie przewyższając siłą światła blask Wenery 
w epoce jej największej świetności, tak że się zrobiło widno dokoła jak 
jak o świcie. Szybko gasnąc meteor przebył drugą część swej drogi, 
:Zniknąwszy tuż koło joty W. Niedźwiedzicy. Cał'<owity przebieg meteoru 
trwał niespełna 4 sekundy. 

Natomiast 'obłoczek, w który się przekształcił ślad falisty. trwał 
długo. Obserwacje zapomocą małej lunelki pryzmatycznej Zeissa {objek· 
ty w :! l mm., po w. 8-krolne) stwierdziłem, że obłoczek przesuwał się 
b. wolno, idąc pod kątem 40" względem kierunku drogi meteoru, aż 
znikł kolo gwiazdki N2 17 W. Niedźwiedzicy. Wędrówka obłoczka trwała 
cale 7 minut. Tej nocy niebo było roziskrzone, powietrze wyjątkowo przej
rzyste, obrazy jednak teleskopowe były fatalne, co wskazywało na brak 
równowagi w górnych warstwach atmosfery. Gdyby udało się znaleźć 
drugą obserwację tego zjawiska, możnaby wyznaczyć wysokość, na której 
meteor sie ukazał. 

Dodam, że był lo najpiękniejszy z meteorów, jakie widzialem 
w swajem życiu. A widziałem ich wiele, gdyż w latach jeszcze chłopięcych 
spędziłem wiele nocy pod otwarlem niebem. 

Ja n K. L u d wińsk i. 

Zaćmienie księżyca d. 8 lutego 1925. Obserwacje zostały dokonane 
w Olkuszu zapomocą znakomitego narzędzia Zeissa ('30 mm., ogniskowa 
240 cm, pow. 48·krolne). Niebo czyste, powietrze b. przejrzyste, obrazy 
ostre. Przed początkiem zaćmienia półcień wyratnie widoczny, nawet 
i golem okiem. Przez lunetę widać barwę różvwą o odcieniu wyraźnie 
popielatym. Chwila początku zaćmienia nie dała się dokladnie zaobser
wować, gdyż cień był już obserwowany przez kilka minut w mniemaniu, 
że lo jeszcze półcień Początek był zaobserwowany golem okiem pierwej, 
niż przez lunet~. Łatwiej było zauważyć zejście cienia z tarczy, a i tu 
cala minula była niepewna. 

Najciekawsze były barwy, oglądane przez lunetę na 1,, godziny 
przed chwilą największej fazy. Półcień wyraźnie różowy, jaśniejszy 
u brzegu, ciemniejszy w sąsiedztwie cienia. Dalej - kilkuminulowej sze
rokości pierścień cienia barwy ciemnozielonej z odcieniem błękitnym 
i wreszcie wewnętrzne okolice cienia aż do brzegu księżyca - barwy 
ognisto-czerwonej raczej, niż miedzianej. Wszystko jakby lekko popiołem 
przysypane. Przed fazą maximum zaćmiona część była widoczna b. wy· 
raźnie i wydawala się znacznie jaśniejszą niż zaćmiona całkowicie przed 
rokiem, przytern barwy bardziej czerwonej i słabiej zmt;tniałej. mniej .,po
pielatej", niż wtedy. 

Jan K. Ludwiński. 

+ P. f\. P a siak (Nałęczów), członek T. M. A .. komunikuje o obser
wacjach zórz zmrQkowych promienistych pod Siedlcami, przyczem uważa, 
że zjawiska te w pewnych miesiącach występują stale. Daty zjawisk nie 
są podane. 
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Kronika Astrono1niczna. 
Narndowy Komitet Astronomiczny. W lutym r. b. odbyło się w Kra

kowie zebranie profesorów astronomji na uniwersytetach polskich celem 
ukonstytuowania przy Flkademji Umiejętności Narodowego Kornilelu Flstro
nomicznego. W braku tego ciała, wymaganego przez statuty międzynaro
dowe, Polska nie mogła stawiać swoich własnych wniosków na kongresach 
astronomicznych. W skład Nar. Komitetu flstr. weszli: prezes - prof. 
T. Banachiewicz (Kraków), viceprezesi -prof. Wł. Dziewulski (Wilno); prof. 
M. Ernst (Lwów) i sekretarz prof. M. Kamieński (Warszawa). 

\\" tym samym czasie został utworzony w Warszawie podobny Ko
mitet Meteorologiczny z dyr. W. Gorczyńskim na czele. 

XII Zjazd Przyrodników i Lekarzy Polskich odbędzie się w dniu 12- 6 
lipca rb. w Warszawie, po raz pierwszy w Wolnej Polsce i po raz pierwszy 
w murach stolicy. Komitet Organizacyjny, na czele którego stoją prof. 
L. Kryński (przewodniczący) i prof. E. Lolh (sekr. gen.), zwrócił się z odezwą 
do wszystkich przyrodników i lekarzy polskich, aby jaknajlioniejszym udzia
łem i współpracą naukową przyczynili się do powodzenia lego Święta 
Nauki Polskiej. 

Naukowa część Zjazdu została podzielona na 3\ sekcje, z których 
sekcja 4 obejmuje geofizykę i astronomję. W skład Komitetu, organizu· 
jącego prace tej sekcji, wchodzą pp. fi. B. Dobrowolski (P. l Met.), prof. 
S. Kalinowski (Z. Fiz. Pol. W.) prof. M. Kamieński (Obs. Warsz.), E. Stenz 
(Z. Fiz. U niw. W.) i prof. K. Szulc (P. l. Met.). Na rozesłane w swoim czasie 
zaproszenia wpłynęło dotychczas 26 zgłoszeń. Z referatów o treści astro· 
nomicznej i geodezyjnej zgłoszono następujące: prof. Grabowski- o obser
wacjach wykonywanych mikrometrem lamelkowy m, dr. Hufnagel -ze sta
tystyki gwiezdnej . p. Ludwiński - flstronomja a młodzież szkolna, prof. 
Warchałowski-Obecny stan geodezji, dr. Weigel- o waru n kac h sinusowych 
w sieciach l-rzędnych. Z referatów z dziedziny g~ofizyki należy wymienić: 
prof. Flrclowsl<iego - o pomiarach stopnia geotermicznego w szybach 
naftowych i prof. Kalinowskiego - o działalności Obs. Magnetycznego 
w Świdrze w latach 19:21-1~)2il. Referaty z zakresu promieniowania sło
necznego zgłosili: dyr. Garczyń s ki o badaniach nad rozkładem widmo
wym promieniowania, dr. Sabatowski o znaczeniu światła słonecznego dla 
medycyny i E. Sten z - o wł a snościach promieniowania słonecznego w gó
rach polskich. Prof. flrctowski wraz z uczniami zgłosił również szereg ko
munikatów specjalnych o wahanich temperatury w różnych częściach kuli 
ziemskiej. Nadto zapowiedzianych jest kilka referatów z dziedziny dyna
mi'<i atmosfery, klimatu Polski i l. p. 

Lista uczestników Zjazdu jeszcze n:e jest kompletna i szereg astro
nomów ma jeszcze zgłosić swój akces, m. in. prof. Dziewulski z Wilna 
i mjr. Jankowski z Warszawy. Nadto Komitet zwróci! się do Obserwator
jum Krakowskiego z prośbą o przedstawienie na Zjeidzie komunikatu 
o odkrytej przez p. Orkisza komecie. 

Polskie ekspedycje słoneczne. W roku bież. są przyg otowywane 
3 wyprawy słoneczne. Jedna będzie pracowala na terenie Karpal Wscho
dnich, kontynuując prace ekspedycji zeszłorocznej Dwie wyprawy będą 
skierowane poza granice kraju, a mianowicie: jedna będzie towarzyszyła 
naukowej ekspedycji francuskiej na Mont Blanc, druga ma przeprowadzić 
badania na Oceanie fltlantyckim między równoleżnikami -f j0° i - :l .'>" dla 
stwierdzenia zmian promieniowania słonecznego w zależności od szero
kości geograficznej. Z obserwacyj astronomicznych mają być wykonane 
na oceanie pomiary kolorymetryczne błękitu nieba metodą speklrosko-
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pową oraz obserwacje optyczne 
wobec braku funduszów. Dzięki 
strony szeregu instytucyj i osób, 
dojdzie do skutku. 

Organizacja wyprawy jest utrudniona 
jednakże poparciu, jakiego doznaje ze 

jest nadzieja, że zamierzona wyprawa 

No.ve ollserwatnrjum slnnec7.PC. Znakomity badacz zjawisk słonecz
nych, profesor G. E. H a l e, dyrek lor honorowy Obserwatorju m na gó· 
rze Wilson w Kalifornji, badając warunki atmosferyczne w okolicy miasta 
Pa!.adena u stóp góry Wilson, stwierdził, że jakkolwiek na szczycie góry 
warunki obserwacyjne są naogól lepsze, to jednak przezroczystość powietrza 
w dolinie jest znacznie większa, niż w górach Dzieje się lo wskutek po
wstawania na zboczach góry silnych prądów wstępujących,1które zniekształ
cają w znacznym stopniu obrazy lł'leskopowe na szczycie góry. 

Okoliczność la skłoniła Ha l e'a do założenia w Pasadenie obser
walorjum prywatnego, poświęconego badaniom słonecznym. Obselwator· 
jum to będzie w pewnym slopniu filją Obs. na Mount Wilson, uzupełnia
jąc jego obserwacje w razie panowania mgły na szczycie góry. Koszty 
założenia obserwalorjum ponosi sam H a l e, wyposażenie w instrumenty 
zostanie dokonane kosztem subwencji, udzielonej na len cel przez In
stytucję Carnegiego 

( /).l.~tro ·l!oJIItl') 

JoSlll'ŚĆ popielatego światła k siężyca. flslro n o~ Ki n g zmierzył jasność 
popielaleqo św iatła ksit;życowego. stosując metodę porównywania za po· 
mocą folog rc.fji j~sności obrazu księżyca z obrazem nieostro nastawionej 
gwiazdy M etoda ta może być użyv.ana również i do mierLenia światła 
k!:iężyca zać1nionego. Ki n g znalazł, że jasność światła popielatego, 
W) raz ona w wielkościach gwiazdowy<:h, wynosi - l.liO (t j. mniejwięcej 
10 razy Wi(,Cej. niż jasność gwiazdy pierwszej wielkości). Wielkość księ· 
życa w pełni wynosi - 1 1.10; wielkość ~lońca - 2~.-.:~ l j tyle, co około 
55 miljardów gwiazd 1-szej wielkości). Blas'< ziemi, widzianej z księżyca.. 
został oceniony na - lti.30 wielkość; widziana ze słońca. Ziemia przed
stawialaby jasnośc- :L31) wielkoś<:i. t. j tyleż, co 52 g.viazdy l-ej wielkości. 

(l/ A.~ t 1'011 0111 i e) . 

Kronika T. M. A. 
Zebranie \\'al.1c T-wa odbyło się w dniu 7 lutego r. b. w gmachu 

Instytutu Botanicznego Uniw. Warsz. Sprawozdanie z Lebrania podajemy 
poniżej. 

Posiedzenia dyskusyjne. W dniu 28 marca odbyło się zebranie dy
skusyjne T-wa z dwoma referatami. Pierwszy odczyt wygłosiła p. S. N o
w i ń ska "Z dziedziny astronomji światów niewidzialnych" \gwiazdy po
dwójne). Prelegentka w swym ciekawym odczycie podała zdobycze nauki 
na drodze poznania tajemniczych i mało jeszcze zbadanych gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych. 

Następnie odbył się refera l p. E. S l e n z a p. t. .. Kilka obserwacyj 
~slronomicznych w Karpatach Wschodnich". W referacie, ilustrowanym 
przezroczami, przedstawiającemi poszczególne momenty z prac wypra· 
wy pyrheliomelrycznej Instytutu Geofizyki w Karpaty Wsch., prelegent 
przedstawił wyniki spostrzeżeń, cokonanych nad promieniowaniem sło-
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necznem, a nasŁE:pnie nad rzadkiem i wyjątkowo pięknem zjawiskiem 
zorzy promienistej oraz zaćmieniem księżyca w d. 14. VIII. 1!124. 

Na zebraniu było obecnych 40 osób. 

Wvdawnictwo "Uranji" wznowione w r. b. po półtorarocznej przer· 
wie, zostało ujęte w formę kwartalnika: ukazywać się będzie w styczniu, 
kwietniu, lipcu i październiku Dzięki subwencji, jakiej udzielił T-wu 
Wydzał Mauki Minist W. R i O . P, mogła "Uranja" zwiększyć objętość 
zeszytu do dwóch arkuszy druku 

Sprawozdanie 
z D o roczne go Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników 

Astronomji, 

które odbyło się dn. 7. Ił 192:', r. w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego 
Przewodniczący zebrania: prof. S. Dickstein; asesorzy; prof. M. Ka

mieński i inż. P. Slrzeszewski: sekretarz: p. M. Białęcki. 

Po odczytaniu i przyjęciu protokulu z poprzedniego walnego ze· 
brania p. Rybka przedstawił sprawozdanie z działalności T· wa w roku ub. 
(patrz niżej ) Następnie p ref. f\ Dębczyński przedstawił protokuł Ko· 
misji Rewizyjnej 

Po przyjęciu powyższych sprawozdań Zebranie wybrało Zarząd na 
rok 1925 w składzie następującym: 

Prezes: prof. M . Kamieński; c z l o n k o w i e Z ar z ą d u: p. p. 
M. Białęcki, dr. L. Hufnagel, dr. F. Koo:piński *), !1[. lobanow, S. Nowiń
ska, f\ . Orłowski, E. Rybka, E Sten z, inż. P. Strzeszewski; C z l o n k o w i e 
Komisji Rewizyjnej: p. p. dr. L. Brennejsen, mec. J . Niewodni· 
<.:zat'lski i ref. f\ Dębczyńsk i. 

Uchwalono na 1925 r. następujące wysokości składek: 

czł. rzeczywisty. 10 zł. czł dożywotni. 200 zł. 

Koła ~Tłodzieiy f> .. założyciel 2?>0 
popierający .fO ,. wpisowe 2 

Zapowiedziany odczyt prof . ~[. Kamieńskiego p. l "Historja po
wstan ia i krótki rys dziejów Obse rwatorjum Warszawskiego" odczytał 
z powodu niedyspozycji autora p. E. Rybka . 

W nader ciekawym artykule prof. ~!. Kamieński skreślił zebranym 
dzieje Obserwalorjum Warsz., począwszy od jego założenia przez f\rmiń
skiego aż do czasów obecnych. W tym roku przypada stulecie działalności 
Obserwatorjum, które powstało w okresie upadku Polski, w warunkach 
nieprzyjaznych dla nauki i mimo przeszkód, stawianych przez zaborcę. 
miało ludzi tej miary co: f\rmiński, Baranowski i Kowalczyk, którzy nie 
bacząc na ogólną depresję duchową, umieli podtrzymać w sobie zapal 
do nauki. Z niemniejsz ą też wiarą w swe siły przystąpili do pracy w Polsce 
wskrzeszonej obecni pracownicy Obserwatorjum, niekrępowani obcą prze 
mocą i ufni, że Polska wkrótce mieć będzie swój Instytut f\stronorniczny 

• ) p. dr. F. l{<;piń~ki zrz~:<ł si<; nast~pnie mandatu. 
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Sprawozdanie z działalności T-wa Miłośników Astronomji 

za okres od l maja 192ł r do 5 lutego 19.?5 r. 

Zao:ykając Jll okres sprawozdawczy, Zarząd T. ~!. 11 ma zaszczyt 
pros i ć Walne Zebranie o przyi_ęciu następującego sprawozdania: 

1. Ust~pujący zarząd T ~L 11, wybrany na Walnem Zebraniu 
d 30 IV. 19::'4 r . ukonstytuował si~. jak następuje: 

Prezes - prof. ~L Kamieński; vice-prezes - inż. P. Strzeszewski; 
.sekretarz - p. E. Rybka; skarbnik - p. M . Łobanow; redaktor "Uranji" 
E. Stenz: kierownik Dostrzegalni - p. ~l. Białecki; bibljotekarz - dr. 
L. Hufn f gel; 

Do Komisji Rewizyjnej wybran o pp : 
prof. S. Michalski ego, mec. J . !\iewodniczańskiego, p. ref 11 Dębczyńskiego. 

~ Dzialność zarządu T. M 11. była zwrócona w :l ki e run kac h 
11) wydawniczym, b) urządzania zebrań dyskusyjnych, c) urządz a n i a po
kazów nieba. 

a) Działalność Wydawnicza. 

Rozumiejąc, że podstawą rozwoju Towarzyslwa jest czasopismo 
.,Uranja", Zarząd usilnie się starał, by wydawnictwo tego pisma zost ało 
wznowione, co mu się udało dopiero w grudniu r. ub Główną przeszkodą 
w wydawaniu "Uranji" był zupełny brak funduszów, spowodowany przez 
niewpłacenie przez znaczną większość członków składek czlonkowskich. 
Zarząd jednak żywi nadzieję, że wznowiOne wydawnictwo nie ulegnie 
już tak znacznej przerwie i stopniowo będzie stawało na wyższym po
ziomie Zarząd uważa, iż koniecznym warunkiem ukazywania s i ę "Uranji" 
bez przerwy jest regularne wpłacanie składek członkowskich i jednanie 
nowych członków -Znaczna część członków nie wpłaciła jeszcze składki 
za rok 19:ł4; ci c:złonkowie, którzy jej nie prześlą do l. IV. l~'lł ;> r. zo
staną w myśl Statutu wykreśleni z Towarzystwa. 

b) Zebrania dyskusyjne. 

\V okresie sprawozdawczym odbyły się :! zebranie dyskusyjne. 
12 listopada r. u. p. E Rybka wygłosił odC?yt p. t "Mars w świetle na
uki wspólczesnej". Odczyt len, ilustrowany licznemi przezroczami, wy
wolał duże zainteresowanie; ponieważ nie wszyscy przybyli mogli się 
w sali odczytowej pomieścić, więc został on p:>wtórzony <!U listopada 
wraz z koreferatem p. E. Stenza p. t. " 11tmosfera Marsa". 

c) Poka1y niebu. 

Dostrzegalnia T. M. 11. pod kierowniclwem p. M. Białęckiego była 
czynna ;s dni w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Frekwencja 
osób zwiedzających w r. l 924 wyniosła 830 osób, w te m 605 młodzieży 
szkolnej . 

Pozatem od jesieni 192+ urządzane bywają dla członków T. M. 11 . 
2 razy w miesiącu pokazy nieba w Obserwatorjum 11stronomi<:znem Uni 
wersytetu . - Zarząd wp(owadził te pokazy w nadziei, że przyczynią się one 
do zwi~kszenia zainteresowania się astronomją . Niestety długotrwała nie
pogoda nie pozwoliła wyzyskać w pełni tych pokazów. 

Zarząd kontynuował ogłaszanie co miesiąc w gazetach kalendarzy
ka astronomicznego z wiadomościami o ciekawszych zjawiskach na nie
bie. Kalendarzyk ten od października r. u . jest podawany przez Sekretarjat. 
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d) To .vc.rzystwo obecnie liczy 4 członków założycieli, l!);) członków 
rzeczywistych, 8 popierających, ~ dożywotnich. i 30 uczestników Koła 
Młodzieży. 

W okresie sprawozdaNczym przybyło: 40 członków rzeczywistych, 
popierający i l uczestnik Koła Młodzieży. 

Zerząd w okre~ie sprawozd :mczym· odbył 6 po~iedzeń. 

Sprawozdanie kasowe za okres o::! l. V. 1\1:2~ do :'l. 11 l!ił:'l złożył 
skarbnik T-wa. p. M. Łobanow. Dochód w tym okresie wynosił 786 zł. 1 ~ gr, 
rozchód 773 zł. l~ gr., saldo na 6. 11. 19b wynosi l~ zł 96 gr. Z wiE:kszych 
sum w dochodach należy wymienić: składki członkowskie 3'1:2. 00 i do
chody z dostrzegalni .11J4. 60; w wydalkach najwiE:kszą pozycję stanowią 
koszta wydawnictwa "Uranji" 41)3. !).) oraz wydatki na dostrzegalniE: ~-!H. 47 
(instalacja elektryczna) Sprawozdanie kasowe zostało przez Zebranie za
twierdzone i przyjęte 

Lista członków T. M. A. 
przyjętych w okresie styczeń kwiecień 1925 r. 

Cztonkowie popierający: 

p. Chromiński Fintoni st. asystent Politechniki Warszawskiej 

Bartnicki Leonard 

Elikle Stanisław 
Bonder Juljan 
Buczkawska Marja 
Burkacka Katarz. 
Derlerko Bohdan 
Dornańska Stefan ja 
Drouet Józef 
Golissówna Helena 
Gruszczyński f\1. 
Gryglewiczówna Z. 
Hejmowski Konst. 
Hillebrandowa Z. 
Jagielski Jan 

Jasielewicz Kazim. 

Członkowie rzeczywiści: 

dr. asyst. Państ. 
Inst. Meteor. 
lek.-denlysta 
asyst. Poi.War. 
stud. W. W. 
slud.· naucz. 
urz. M. R. i D. P. 
stud. U. W. 
refer. Min. Sk. 
urz. M. S. Wew. 
dr. medycyny 
stud. U. W. 
adwokat 
stud. U. W. 
nacz. wydz. 
Min. Skarbu 
dr. medycyny 

Karasiń~ki Piolr 
Karpowicz Tryfon 
Leszczyńska Mc:rja 
Mańkawski Zygm. 
Mańkawski Roman 
Misiągiewiczówna M. 
Mokrzycki f\ntoni 
Pojawska Zofja 
Pojawski Mieczysł. 
Przeciecliov.ska f\. 
Składankówna f\p. 
Stawiska Marja 
Wacławkówna Reg. 
legartowa Jadwiga 
Zych Stanisław 

Żabicka Stanisława 

inżynier 

slud. U. W. 
nauczycielka 
inżynier 

stud. U. W. 
slud. U. W. 
dentysta 
stud. U. W. 
inżynier 

slud. U. W. 
slud. U. W. 
stud. U. W. 
slud. U. W. 
urz. M. S. Wew. 
asyst. Inst. G. 

Uniw. J. K., 
Lwów. 

slud. U. W. 
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Bibljografja. 
·:: ) Uk a z a ł się N~ 16 Okólnika Obserwatorjum Krakowskiego, po

święcony w całości nowoodkrytej Komecie Orki s z a, a nakreślony 
przez prof. F. B a n a c h i e w i c z a. Znajdujemy tam garść szczegółów, 
odnoszących się do okoliczności tego pierwszego w Polsce odkrycia. 

Komelę odkrył p. O r k i s z 3 kwietnia nad ranem na Stacji !\str. 
na szczycie Łysiny. Przed nastaniem dnia nie można było stwierdzić ru
chu własnego znalezionego objektu, lecz p. O r k i s z sprawdził wedł. 
katalogu Dr e y er a, że żadna mgławica w punkcie zaobserwowanym 
się nie znajduje . Wobec b. utrudnionej komunikacji stacji beskidzk iej 
z Krakowem usiłował p Orki s z nawiązać łączność z Obserwatorjum 
zapomocą heliotropu, jednakże próby spełzły na niczem. 

4 kwietnia stwierdził p. O r k i s z, że objekt, przez niego badany, 
zmienił położenie wśród gwiazd, co dowodziło, że ma s i ę istotnie do 
czynienia z Kometą. Oglądana za pomocą refraktora Merza (obj . 115 mm., 
pow. 46), kometa przedstawiała mgławicę prawie kulistą o średnicy kilku 
minut. 

Obserwalorjum Krakowskie otrzymało wiadomość telegraficzną o od
kryciu pierwszej polskiej komety 4 kwietnia wieczorem . 

W okólniku są podane wzory nowego rodzaju, wedł. któ rych obli 
czono elementy orbity, oraz efemerydy zjawiska do 2. V r . b. 

( fol. E. Stenz) 
Stacj a Ast ronomiczna na Szcz;<ie Ły s i ny (QI2 m.) . Domek mieszk alny . 

* Udzia ł Obserwalorjum Krakowski ego w pracach międzynaro· 
dowych przejawia się b. wydalnie w dziedzinie gwiazd zmiennych . Swieżo 
z ostał wydany Dodalek międzynarodowy N~ 3 do Rocznika !\str. Obs. Krak., 
zaw i e rający efemerydy na rok 1925 90 gwiazd zmiennych typu f\lgola . 
W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba gwiazd została powiększona o 30: 
W opracowaniu efemeryd zostały uwzględnione liczne obserwacje, doko
nane przez G a d o m ski e g o na szczycie Łysiny oraz obserwacje Kra · 
kowskie (g łó w nie Kordylewskiego) Pozatem Dodalek zawiera " tablice 
pomocnicze do obliczeń za pomocą wzorów astronomicznych nowego 
rodzaju " , przystosowanych do rachunków za pomocą arytmometru, a wy
prowadzonych przez prof. B a n a c h i e w i c z a. 
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Tekst objaśniający został napisany w dwóch j~zykach, polskim 
i lalino sine flexione (uproszczona łacina), całość wydawnictwa wymo
wnie świadczy o żywotności naszej flstronomji, mimo szczupiych środ
ków, jakiemi rozporządza. 

I:. S. 

A. Niemojewski. Polskie l'iiebo. (Instytut Wyd. Bibljoleka Polska, 
Warszawa 1924). Książk~ t~ skreślił autor w tym celu, "iżby - jak po
wiada w przedmowie- młodzieniec polski znał swe polskie niebo i zrozu· 
mial, dlaczego jego wielki naród wydał Kopernika, iżby naszym astro 
nomom nie brakło uczniów, a nast~pnie pomocników..... przeznaczona 
jest jednak głównie dla pokolenia starszego, :<aznajamiając je z ważniej· 
szymi gwiazdozbiorami polskiego nieba i ich historją. Szczegółowe spra
wozdanie z tej książki z powodu braku miejsca odkładamy do nast~pnego 
numeru. 

Svanje Arrhenius. Jak powstają światy. Dzieło znakornilego uczo
nego szwedzkiego doczekało si~ wreszcie drugiego wydania (Fis er-Łódź, 
Wende - Warszawa, 1925), wzbogacając naszą ubogą literatur~ astrono
miczną p:~kną książką. Szata zewn~trzna w zupełności harmonizuje z po
wagą zagadnień, roztrząsanych w sposób przystępny i niezwykłe zajmujący. 

Przyroda i Technika, miesi~cznik poświęcony po;:>ulary;rowaniu 
wiedzy przyrodniczej i techniczne;, naje w ostatnich zeszytach interesu 
jące i bogato ilustrowane artykuły. W zesz. 2 f\ n n a d'f\ b a n c o u r t 
opisuje wybuch wulkanu 1\ilauea, W. G orz e c h o w ski ·- widma pier
wiastków chemicznych, R. S t a c h y - o rachubie czasu i o głównych 
formach kalendarza. W zeszycie 3 majdujemy m. in. ciekawy artykuł 
dr. P o l a c z k ów n y o wyprawie na Ewerest i W. G orz e c h o w ski e· 
g o o falach elektromagnetycmych; w :<eszycie 4 (kwietniowym) wresz
cie artykuły inż. W. Wrażej a o hulnictwie żelaza, E. Romera -
o okrc;cie rotorowym i inż. T. N i e m czy n o w ski e g o o nowych 
prób:;ch wyzyskania siły wiatru. Z dziedziny astronomji znajdujemy lam 
również artykuł R. S t a c h'e g o o oblicz11niu daty świ~ta W. Nocy 
czasopismo podaje w kaidym zeszycie bogaty dział informacyjny o ru 
ch u naukowym i przegląd czasopism, a ostatnio wprow-adzony został rów 
nież słowniczek term•nó.v naukowych, przedstawiający jedyny w swoim 
rodzaju skrót encyklopedii przyrodn iczej i technicznej. Prenumerata roczna 
wynosi zaledwie 8 zł. 40 gr. (Lwów, Czarniecki Fgo 12). 

Z publikacyj milośniczych zasługuje na uwag~ rosyjski kalendarz 
astronomiczny, wydawany przez Tow. milośników fizyki i astronomji. 
Oprócz efemeryd 7awiera on cały szereg artykułów treści astronomicznej 
jak obserwacje Marsa dokonane na Krymie w r. 1~24, - o najbliższych 
gwiazdach i t. d. Ciekawą jest wzmianka bibljograficznJ, wymieniająca 
75 książek i bro~zur, wydanych w ciągu ostatnich 5 lat w Rosji. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY. 
TP.BLICP. l. 

W średnie południe greenwich (t:lh czasu środkowo ~uropejsh:iego). 

s l o Ń c E KSIĘŻYC - - - - -
10 Rów- w Warszawie 1 w Warszawie 

~ ·C: ·c: 
Rek ta- Dekli na- na nie czasśrod.eur. czas środ.eur. 

Miesiac .~-o l "' N 0 
wschód l zachód 

l o 001 scensja c ja czasu wo;;chód '"chod 
~ *) . 

1925 ,, 
III l} III h 117 l h m 

h m " 'l' 
Maj l pt. 2 32.7 -ł 15 Q() -!.9 4 06 19 Ol 10 31 l :.:6 

4 pn. 2 44.2 - 15 54 -3.3 4 Ol 119 06 13 53 :;! 47 

7 CZ. 2 55.7 16 45 -35 3 55 19 11 17 38 3 54 

lO n d. 3 07.4 ~ 17 33 -3.7 3 50 19 15 li ~1_:4 5 !!71 
13 śr. 3 19.1 ~ 18 19 -3.8 3 45 19 :W 8 15 
16 sb. 3 30.9 19 03 -3.8 3 40 19 :!5 l 37 l~ 00 
19 w l. 3 42.9 t 19 43 -3.7 3 36 11 9 ~9 l :2 47 15 40 

22 rt. 3 54.9 -+20 20 -3.5 3 32 19 34 3 57 19 C8 

25 pn. 4 06.9 20 54 -3.3 3 :!8 119 33 5 40 ~~ 03 

28 CZ. 4 19.1 -t 21 25 - 3.0 3 25 19 42 8 18 ::?3 59 

31 n d. 4 31.3 21 53 :2.6 3 ~J 119 45 11 34 o 51 

C7erwiec 3 śr. 4 436 -+ 22 17 -Z, l 3 20 19 49 15 li 1 56 

6 sb. 4 55.9 -ł 22 38 -1.6 3 17 19 5~ 19 10 3 19 

9 w t. 5 08.3 22 55 -1.1 3 16 11 9 54 2:! 26 5 57 

ł 12 rt. 5 20.7 l 23 08 -0.5 3 15 119 56 l - 9 47 

15 p n 5 33.2 - 23 18 -l 0.~ 3 14 !9 58 o 55 13 31 

18 5 45.6 -i 23 24 J 0.8 3 14 ::o 00 
l ~ Ol 16 59 CZ. 

21 n d. 5 58.1 -f 23 27 . 1.5 3 14 :!0 Ol 3 37 l 19 59 

24 śr. 6 10.6 :23 :26 J.l 3 15 :!0 Ol 6 09 :!~ 02 
27 sb. 6 ?3,1 ! 23 20 + ~.8 3 16 l :!0 01 l 9 :!0 :ł3 18 

l 30 w t. 6 35.5 ( :.'3 12 <3.4 3 18 20 01 ]·~ 49 o 00 

l Lipiec 3 pt. 6 47.9 :!:2 59 -+ 3.9 3 :!0 119 59 16 41 1 15 

6 pn. 7 00.3 J. 22 43 -f 4.5 3 :22 19 58 ~o 13 3 35 

9 CZ. 7 12.6 ·~~ 24 -1-4 .9 3 25 19 56 ::t l :2 7 :!5 
12 n d. 7 24.8 :!2 Ol 5.4 3 ::'8 19 54 ~3 2:! 11 19 

15 śr. 7 37.0 f:!1 35 + 5,7 3 32 19 s: o 07 114 50 
18 sb. 7 49.1 21 05 f-60 3 35 19 48 l 37 17 54 
21 w t. 8 c 1.1 -~0 3~ J 6.2 3 39 19 44 l 4 03 l :!0 05 

24 pt. 8 13.1 +19 56 -1·6.3 3 44 19 40 7 u :21 ~4 

27 pn. 8 2r1.9 -f19 17 -f 6.3 3 48 119 3611 o 35 ~~ 26 
30 CZ. 8 36.7 -j 18 3.? + 6.3 3 52 19 31 l 14 17 l :!3 45 

~·) Czas ś re d n i mniej p r a w d z i w y. 
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Tf\BLICFI 11 

l p 1 1 l M . . l B l Reklascen-l 
l w Warszawie 

ane a 1es1ąc "' . Deklinacja (czas środkowo-europ.) 
a s1a wschód zachód l 1925 rok d h m o l h m h m 

Merkury Marzec . 22 37.4 -lO 50 
16 o 21.7 + 2 07 

l 
Kv. iecień l 1 47.'.:! + 14 02 

16 l 47.1 +l~ 27 
Maj l l 24.0 03 

16 l 54.3 + B lO 
Czerwiec l 3 159 + 15 56 . 

16 5 17.3 + 1:3 35 
Lipiec ·11 7 36.5 l +23 31 

16 9 li0.7 + 16 24 
Wenus Marzec . II '.:l l 58.0 

l 
- 13 40 

16 23 09.0 - 7 Ol 5 43 16 39 
KwiP.cień 1 o 22.2 + O 52 

16 l 30.6 + B 14 4 43 
l 

18 17 
Maj l 2 41.3 + 14 55 

16 3 55,7 + 20 13 3 59 l 19 55 
Czerwiec l 5 19.3 + 23 36 

16 6 39.8 + 24 09 4 13 l 21 05 
Lipiec 1 7 59.2 + 22 04 l 16 9 14.7 + 17 38 5 35 20 57 l Mars l Marzec . l 2 51.0 + 17 21 l 

' 6 .3 30.2 + 20 03 7 :i5 23 29 
Kwiecień l 4 13.3 +~2 18 

16 4 54.5 + 23 46 6 ilO 23 18 
Maj l ó 36.4 + 24 32 

16 6 18.3 + 24 36 5 49 22 49 
Czerwiec 1 7 00 23 54 

16 7 43.5 +22 34 5 '2 7 21 57 
Lipiec l 8 23.3 + 20 37 ' 

16 9 02.0 + 18 09 5 18 20 48 
Jowisz l Marzec . !6 19 08.4 -'.:l~ l l .:l 23 11 19 

Kwiecień 16 J9 33.5 -21 44 l 33 9 35 

1 

Maj . . 16 19 37.1 - 21 40 23 35 7 41 
Czerwiec 16 19 28.8 -2~ 03 21 27 5 28 
Lipiec . 16 19 13.2 - 22 37 19 17 3 11 

Salurn l Marze c. 61 
14 48.9 - 13 34 21 56 7 44 

Kwiecień 16 14 4:Z .1 -12 59 19 43 5 39 

l Maj . . 161 
14 33.5 -12 18 17 34 3 36 

Czerwiec 16 14 26.4 -11 50 15 22 1 30 
Lipiec . 16 14 24.3 - 11 47 13 22 23 26 

Uran Marzec . . ,16 2::! 30.6 -3 58 5 49 17 J5 
Kwiecień . 16 2il ;!6.8 - 3 18 3 50 15 24 
Maj . 16 23 41.5 -2 48 l 54 13 34 
Czerwiec . ,16 :!3 44.3 - 2 32 23 50 11 36 
Lipiec . 16 23 44.3 - 2 33 21 52 l 9 36 

Neptun Marzec. 
·1161 

9 31.4 + 15 02 

l Kwiecień . 16 9 29.5 + 15 11 
Maj . 

r6 
9 ~9.5 + tS 11 

Czerwiec . 161 9 31.5 + 15 Ol 
l Lipiec . 16 9 34.9 + 14 45 ' 
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T F\ B L l c F\ III. 

Za kryc ia gwiazd i planet przez Księżyc (dla Warszawy) 

D a t a 

1!):?:1. Maj. 

Czerwiec 

Lipiec 

ob l iczył E. Rybka. 

' Nazwa g w i a z d y ~ ~ ~ r~ ~ l :3: ..>: N" Vl 
Czas ~ K~t od, Kąt od 

b1eg. zen. 

Neptun . 7.7 p 2 ;~ h +om.f> ('·)" ,_ ')•lr, 
-·> 

2 i Leonis 1>.2 p 4 .7 1::!2 !14 

6 ł'!l Virginis 5.łi p 19 :->!i .2 !l~ Ul 

1:2 l ' f> B Sagitiarii n."i k l;) .!J ;l!() :!'2f> 
er d' Cancri . ;),\) p ]() ~~l . f> !J3 -.' -' ;"'' t ) 

b 4!1 Librae 5.1 p ·~l 2 .l li;) tO 
"i :w G, Sagillarii c·> '·- k :!2 b'l :l :łtiS :?S f> 

o 1-l- Sagittarii 5.łi k 2 9 , :') :!Hl 227 

8 l!l'l B Sagittarii li.+ k 22 ;};) .o :?r)2 ') ... _ 
_ t:) 

1:3 'l Rquarii Lf> p 27 .O ') 38 

18 k r) :~ .a :li:l 3!-4 

::lO S'! Virginis G.5 p '22 2i-> . :~ l 7:~ 1-H 

9 7! Rquarii 5.8 k :23 10 . 7 IH:l 215 

11 3iG B Rquarii . (;,3 k () 5 !l 000 33:? 

U w a g a. Momenty zakryć podano w czasie środkowo-euro 

pejsk im. Litera p oznacza początek zjawiska (zni
knięcie gwiazdy), litera k - koniec (ukazanie się}. 
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l!) ~ f) 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

8 

13 

16 

2H 

25 
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!) 

21 

22 

23 
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11 

11 

11 

22 

28 

2!) 
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--- ------- ------------

h 
1.9 

2.0 

12.0 

7.ti 

23.1 

8.8 

8.0 l 

19.2 

18.9 

!(H 

6 

13.4 

3.0 

4. 1 

4.8 

13.1 

H:S 

04 

ZJf\WISKO 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Salurn o 2°. 5 na S . 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 1°. ·1 na S. 

Merkury w największem odchyleniu zacho
dniem ;łf> O.H 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 4''.4 na S. 

Mars w zlączeniu z księżycem; 
Mars o 3".'> na N. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 2". 7 na S, 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 1.04 na S. 

Słońce najwyżej 23°.8 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 2. 08 na N. 

Mars w złączeniu z księżycem ; 
Mars o 1.08 na N. 

Saturn w zlączeniu z księżycem: 
Saturn o ~o 9 na S. 

Ziemia w afeljum . 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 1. 07 na S. 

Merkury w zlączeniu z Wenus; 
Merkury o 0. 01 na S. 

Merkury w złączeniu z Marsem; 
Merkury o 0. 02 na N. 

Wenus w złączeniu z Marsem; 
Wenus o 0° 4 na N. 

Mars w złączeniu z księżycem ; 
Mars o 0.0 1 na N. 

Merkury w największem odchyleniu 
wschodniem 27.02 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 3°.1 na S . 

ZAĆMIENIE SŁOŃCf\. 

Obrączkowe zaćmienie slońca widzialne w południowej części Oceanu 

Wielkiego 20 Lipca okola god . 2'2 (czas greenwich). 
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QWIAZDY SPADAJĄCE. 

Polożenle 
radjantu Maxi· 

D a t a -
l 

u w f\ G l 
a (J mu m 

o l +25 około o Herculis 2G. IV· 4. V 2.)7 (Kometa 1748 II) 

29. IV· 6. V 333 -4 2.V około l f\quarii (f\kwarydy) 
(kometa Halleya) 

14. VI 310 +G t około a Cephel (powolne 
kometa 1850 l) 

2. VJI- t. VII 313 l+ ' " " 
(prędkie 

kometa 182:! IV) 

8. VII· 1:3. VII 5 + 3n około T. Andromedae (kometa 1812IV) 

1 l. Vll :\6 l -l n okolo {} Persei (kometa 707 ?) 

~l-22.VII 47 + 15 około ~ Persei (kometa 1799 l?) 

~4- 25. Vll 48 + 1:3 
" .. " 

(kometa 176~) 

l i:O Vll· 20 VIII :l lO -12 28.VIl około o f\quarii (o f\kwarydy) 

15 Vll- :20. VIII H + ;)7 tl.Vlll Pers eidy, położenie radjan tu 
- się 7mienia. 

' ' 
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Odpowiedzi Redakcji. 
Panu A. P. Podana przez Sz. Pana teorja zorzy północnej nie jest 

prawidłowa. Zjawisko nie pochodzi z odbicia promieni słonecznych od 
lodów podbiegunowych, lecz powstaje wskutek przejścia przez rozrze
dzone dziedziny atmosfery ziemskiej promieni elektrycznych, wysyła
nych przez słońce. W literaturze naszej rzeczywiście brak jest danych, 
odnoszących się do tego przedmiotu. W r. z. pojawiłd się jedynie notat· 
ka w Przeglądzie Matematyczno-Fizycznym jako sprawozdanie z prac 
słynnego badacza zórz polarnych, V e g a r d a. 

Nadto w tomie IV Przeglądu Geograficznego ukazała się praca 
p. K. Ja n k o w ski e g o o zorzach, widzialnych w szerokościach środ
kowych, w której poza częścią specjalną, autor podaje również zarys 
obecnego stanu wiedzy w tej dziedzinie. 

Być może w następnym numerze będziemy mogli poświęcić 
nieco miejsca tym ciekawym zjawiskom. 

Sprostowania. 
W N2 6, w notatce o stuleciu Obserwatorjum Warszawskiego, 

w szeregu nazwisk dyrektorów i kierowników Obs. pominięte zostało na
zwisko dra F. Kęp i ń ski e g o, a:ljunkta Obs. Warsz., którzy w roku 
akad. 1922/23 pełnił obowiązki kierownika Obserwatorjum, - co ni
niejszem prostujemy. 

Hnl. 

W tymże numerze, na pierwszej i drugiej stronie okładki mylnie 
wydrukowano rok; winno być: planety w styczniu i lutym 1925 r. 

ODCZYT O KOMETACH 
W sali Zakładu Fizycznego Uniw. Warsz., 20 maja 

r. b. o godz. 8 wiecz. wygłosi odczyt o kornetach p. Jan 
Ciarlomski, asystent Krakowskiego Obserwatorjum f\stro
nomicznego. 

Odczyt ten jest w ścisłym związku z dokonanem 
niedawno odkryciem nowej komety przez p. L. Orki.~za. 
Ze wzgiE:du na ciekawą i aktualną treść prosimy Sz. Człon
ków T. M. f\. o liczne przybycie na powyższy odczyt 

o rozpowszechnienie o nim wiadomości. 
Dochód z odczytu jest przeznaczony na Narodowy 

Instytut f\stronomiczny. 

Red c ktor: EDW f\RD STEN Z. Wydawca: T-wo Miłośników f\stronomji. 

Dru~ .So1•t~ern Trade" , Mokotowsl<a 12. 
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Siedziba: Warszawa. f\1. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjum f\slronomiczne, 
11 pi~tro. Sekretarjat czynny w piątki od g. 11 do g. 14. Sekretarz 
Eug. Rybka. 

Dostrzegalnia i Bibljoteka T-wa. Chmielna 88, IV pi~tro, czynne w ponie· 
działki, środy i piątki w wieczory poqodrl~. dla członków T. M. f\, 
i publiczności. (Chwilowo nieczynna\.Kiero\vnik Dostrzegalni M. Bfa
ł~cki. 

Pokazy nieba w Obserwatorjum f\stronomicmem, f\1 Ujazdowskie 6,8, 
co poniedziałek w wieczory pogodne, od g. 20' J do g. 2:!, po uprze· 
dniem zgłoszeniu si~ u sekretarza T-wa (telefonicznie pod Nr. 7:'-7!1 
w godz. 11-1~. (codziennie), listownie lub osobiście w piątki. 

"U R f\ N J f\" 

Redakcja: Warszawa, ul. ks. Skorupki 4 m. 16. kierownik pisma Edward 
Stenz. f\rtykuły i korespondencj~ w sprawach redakcyjnych prze
syłać należy do redakcji. RE;kopisy nie są zwracane. 

Administracja; Warszawa, al. Ujazdowska 6r8, Obs. f\str. teł. 77-7!J (w godz. 
od 11-14) Kierownik administracji f\. Chromlński 

• 
Składki za 1925 rok. 

Składka członka rzeczywistego wynosi 10 zł. (wraz z prenumeratą Uranji). 
członka Koła Młodzieży 5 zł, czł. popierającego 411 zł. Wpisowe 
(jednorazowo) 2 zł. 

Składki członkowskie można wplacać na Konto P. K O Nr. 5885, w se
kretarjacie T-wa lub przesyłać na rE;ce skarbnika T-wa p. M. Łoba · 
nowa (Warszawa, Mokotowska :!;! m . ")-

W f\dminislracji "URf\NJI" są do nabycia poprzednie nurnery Uranji 
(NNr. 1-8) w cenie 3 zł. 80 gr. za komplet. 
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EUGENJUSZ RYBKA. 

Mars w świetle nauki współczesnej. 
(Odczyt wygłoszony 2 razy na zebraniach dyskusyjnych T. M. R. 

12 i 29 listopada 1924 r.). 

Mars jest czwartą planetą naszeg~ układu słonecznego, 
i pierwszą położoną na zewnątrz toru Ziemi. Krąży on dokoła 
Słońca po elipty~znej orbicie, znacznie więcej spłaszczonej, niż 
orbita ziemska. Srednia odległość Marsa od Słońca (228.000.000 
km.) jest półtora raza większa od średniej odległości ziemi od 
Słońca. W punkcie przysłonecznym odległość Marsa od Słońca 
wynosi 207.000.000 km., - w odsłonecznym 249.000.000 km. 
Znaczne te wahania w odległości o amplitudzie 42.000.000 km., 
pochodzą z dużego mimośrodu. Dla ziemi różnice w odległości 
od Słońca wahają się zaledwie w granicach 5.000.000 km. 

Mars jest znacznie mniejszy od Ziemi; materjały, z których 
jest zbudowany, nie są tak ciężkie, jak ziemskie; więc: chociaż 
objętość jego równa się 1 6 objętości Ziemi, masa jego jednak 
wynosi 1/9 masy Ziemskiej. Mars wiruje dokoła osi, podobnie 
jak i Ziemia, uskutecznia jeden obrót w ciągu 24 godz. 37 min. 
23 sek. Dzień i noc są więc na tej planecie mniej więcej tak 
samo długie, jak i na Ziemi; za to pory roku są tam 2 razy 
dłuższe od naszych, gdyż okres obiegu Marsa dokoła słońca 
wynusi 68./ dni, t. j. blisko dwa lata. 

Nie biegnie Mars samotnie po orbicie dokoła Słońca. To
warzyszą mu 2 malutkie księżyce, odkryte w r. 1877 przez Holla 
w Waszyngtonie. Księżyce te są b. ciekawe, bliższy z nich otrzy· 
mai nazwę Phouos, - dalszy /) p jm o .~ . Wyraz Phobos oznacza 
trwogę, Dejmos- przerażenie. Straszne te nazwy dla odkrytych 
przez siebiP. księżyców zapożyczył Hall z lljady. (Bóg wojny Mars 
udaje sic; tam na wyprawy w towarzystwie trwogi i przerażenia). 

Długo te małe księżyce były niedostrzegane przez astro
nomów. W książkach astronomicznych, wydanych przed r. 1877 
czytamy, że Mars nie ma satelitów. Niektórzy jednak astrono · 
mowie, widząc, że wszystkie planety poza Marsem położone, 
miały księżyce, próbowali i u Marsa znaleźć towarzyszy podróży. 
W r. 1877 podczas pomyślnej pozycji Marsa . J.~ffJ i h llo/1 posta
nowił pilni\'! przeglądać okolice tej planety. 
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Posiadał on do swej dyspozycji wielką lunetę z objekty
wem średnicy 66 cm. Mimo to jednak szereg nocy upływał na 
bezskutecznych poszukiwaniach; dopiero 11 sierpnia Half odkrył 
jeden księżyc, a 17-go drugi. Pomiary biegów księżyców i ich 
odległości pozwoliły stwierdzić bardzo ciekawe fakty. Bliższy 
księżyc - Phobos, odległy od powierzchni Marsa zaledwie 
o 5.900 km., okrąża planetę w ciągu 7 godzin 39 minut, t. j. 
kilka razy w ciągu jednego obrotu Marsa dokoła osi. Gdyby 
więc Mars był zaludniony, mieszkańcy jego widzieliby jak ich 
maleńki satelita porusza się zupełnie inaczej, niż gwiazdy i pla
nety. Wschodzi na zachodniej stronie nieba, .a zachodzi na 
wschodniej; faza jego ulega szybkim zmianom. Drugi księżyc 
Dejmos, odległy o 19.800 km. od powierzchni Marsa, obiega 
planetę w ciągu 30 godz. 18 min. Ten już porusza się na nie
bie dla Marsjan w kierunku tym samym co i gwiazdy, ponieważ 
jednak okres obiegu jego niewiele jest większy od okresu obrotu 
Marsa dokoła osi, więc od wschodu· jego do zachodu upływają 
2 1/~ doby. Rozmiarów księżyców Marsa nie ciało się dotychczas 
określić. W największych lunetach są one widoczne jako punk
ciki. Pickcrinq szacował, że są one 13-ej wielkości; zakładając, 
że odbijają światło słoneczne tak samo jak i Mars, obliczył, że 
średnice ich równ<lją się 8.5 km. JJowell uważał, że Phobos 
jest 10-ej wielkości, a Dejmos 12-ej, z czego wynikałoby, że 
Phobos ma średnicę 58 km., a Dejmos 16 km. Cyfry zarówno 
Plckeringa iak i JJowelt'a są niepewne po pierwsze z powodu 
niedostatecznie uzasadnionej hipotezy o jednakawern odbijaniu 
światła przez Marsa i księżyce, po drugie zaś, gdyby nawet 
powyższa hipoteza była słuszna, są wielkie trudności przy po
miarach jasności gwiazdowej księżyców z powodu znajdowania 
się ich bardzo blizko jasnego Marsa. 

Inaczej nieco więc, niż dla mieszkańców Ziemi, przedsta
wia się świat d ~ a Marsjan. Podczas dnia na niebie jaśnieje 
Słońce słabiej nieco, niż na Ziemi. Prawdopodobnie z powodu 
wielkiej przejrzystości atmosfery Marsjanie mogą w dzień wi
dzieć również jasne gwiazdy i Ziemię. W nocy mieszkańcy 
Marsa widzą wiele ciekawych rzeczy na niebie. Przedewszyst
kiem owe dwa maleńkie księżyce. Oto jeden księżyc biegnie 
szybko od zachodu na wschód, dwa razy wschodząc w ciągu 
doby i dwa razy zachodząc; drugi porusza się w przeciwnym 
kierunku, przebywając 2 1 ~ dnia nad poziomem. Wenus, widziana 
z Marsa, świeci słabiej, natomiast Jowisz nieco jaśniej. Prócz 
wielkich planet na Marsie są widoczne okiem nieuzbrajanem 
liczne małe planety, które krążą dokoła Słońca między Marsem 

Jowiszem. 
Najpiękniejszą zaś ozdobą nieba Marsowego jest nasza 
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Ziemia. Znacznie większa niż Mars świeci dla Marsjan wspa
niale, ponieważ zaś jest bliżej Słońca położona, okazuje takie 
same fazy, jak dla nas Wenus. Fazy te dostrzegają również Mar
sjanie i na naszym Księżycu, o ile rozporządzają lunetami. Zie
mia świeci na Marsie wieczorami, jako Gwiazda Wieczorowa, 
lub rankami jako Jutrzenka. 

Świat gwiazd oczywiście dla Marsjan jest taki sam, jak 
i dla nas, z tą jedynie różnicą, że z powodu rzadszej atmosfery 
mogą dostrzegać więcej gwiazd. Gdyby Mars był zaludniony 
i mieszkańcy tej planety zajmowali się astronomją, bez prze
szkód ze strony atmosfery badać mogliby zjawiska na niebie. 
Chmury bowiem, tak częste na Ziemi, pojawiają~ się na Marsie 
nadzwyczaj rzadko. Mars ob~erwowany podczas opozycji, t. j. 
wtedy, gdy znajduje się na niebie w kierunku przeciwnym, niż 
Słońce, ma kształt okrągłej tarczy; po upływie jednak kilku 
miesięcy faza jego się zmienia o tyle, że ma on kształt podobny 
do Księżyca na 3 dni przed pełnią. 

Gdy w niewielkiej nawet lunecie przyglądać się będziemy 
powierzchni Marsa, dostrzegamy, że jeden jego biegun jest przy
kryty białą czapeczką. Plamę tę dostrzegł po raz pierwszy 
H16fJ!JP1tS w r. 1656. Rozszerza się ona na tej półkuli, która 
ma zimę, a zmniejsza się w lecie. Narzuca się tu analogja 
z warunkami ziemskiemi, gdyż nasze bieguny stale są pokryte 
powłoką lodową. Prawdopodobnie i na Marsie gromadzi się na 
biegunach woda zamarznięta w postaci lodu lub śniegu, gdyż 
ostatnie badania spektroskopowe, przeprowadzone w Niemczech 
przez HcheinP/'(( 1 l'ogPl'a i łl'il8i11.1Ja, a w Ameryce przez Lowell'a, 
potwierdzają istnienie śladów pary wodnej w atmosferze Marsa. 
Badania były przeprowadzone w ten sposób, że porównywano 
widma światła słonecznego, odbitego od Marsa i od Księżyca. 
Ponieważ Księżyc nie posiada atmosfery, więc prążki absorbcyjne 
pary wodnej w świetle, odbiŁem od księżyca, pochodzą jedynie 
z naszej atmosfery. Gdy jednocześnie zbadano widmo światła 
odbitego od Marsa, stwierdzono, że prążki absorbcyjne pary 
wodnej są w nim ciemniejsze od prążków, dawanych przez 
atmosferę Ziemi, co dowodzi, że światło było pochłaniane przez 
parę wodną w atmosferze Marsa. Dla stwierdzenia pociemnie
nia prążków absorbcyjnych nie należy zbytnio światła rozszcze
piać, gdyż wtedy prążki rozpad ają się na pojedyńcze linje i jest 
rzeczą niezmiernie trudną wykryć różnicę między widmem, po
chodzącem od słońca i odbitem od planety. Tern się tłumaczy 
fakt, że ni e mógł wykryć pary wodnej na Marsie astronom ame
rykański CwiiJlliP11, dyrektor Obserwatorjum Lick'a na górze Ha
milton, obserwując widmo tej planety zapomocą wielkiej lunety 
z dużym spektroskopem; natomiast przy mniejszej dyspersji 
pociemnienie prążków absorbcyjnych mogło być dostrzeżone. 
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Rozmiary plam biegunowych południowej i północnej są 
niejednakowe. Na Marsie z powodu dużego mimośrodu jego 
orbity, zima na półkuli południowej trwa znacznie dłużej niż na 
północnej, wskutek czego południowa czapeczka śniegowa do
chodzi do b. znacznych rozmiarów; może ona zakrywąć po
wierzchnię Marsa aż do 60° szerokości areograficznej. Srodki 
czapeczek śniegowych nie leżą dokładnie na biegunach, co do
wodzi, że tak samo jak i na Ziemi biegun zimna nie zbiega 
się z biegunem ruchu wirowego planety. 

Czapeczka śniegowa jest najwyraźniejszym szczegółem, 
widocznym na Marsie; pozostała część powierzchni jest znacznie 
trudniejszą do obserwacji. Gdy będziemy badać powierzchnię 
Marsa zapomocą lunety średniej wielkości, dostrzegamy na niej . 
plamy jasne i ciemne, zasadnicze pozbawione regularnych kształ
tów. Ciemne plamy nazwano morzami, jasne - lądami, bynaj
mniej nie przesądzając, czem te plamy są w rzeczywistości. 
Lowell przypuszcza, że ciemne plamy są to dna wyschniętych 
oceanów. Jasne plamy, które są zgrupowane przeważnie na 
północnej półkuli Marsa, posiadają zwykle zabarwienie różowe , 
przybierając niekiedy odciel't żółty lub nawet opalowy. Ciemne 
plamy bywają popielate o różnem natężeniu, niekiedy przybie
rając zabarwienie brunatne. 

Znaczna część plam ulega z biegiem czasu niewielkim 
zmianom; natomiast na powierzchni Marsa pcjawiają się często 
utwory chwilowe o niewyraźnych kształtach, częstokroć wielkie 
obszary planety wydają się jakby zawoalowane. Mamy tu do 
czynienia prawdopodobnie ze zjawiskami w at11osferze Marsa. 
Astronom francuski Auto?U'crrl i, długoletni obserwator Marsa, 
klasyfikuje zjawiska atmosferyczne na 2 rodzaje: do pierwszego 
rodzaju zalicza c h m u ry białe, złożone przypuszczalnie z 1<-ro
pelek wody lub igiełek lodu; do drugiego rodzaju należą t. zw. 
c h m u r y żółte. Chmury białe osiągają niekiedy znaczną 
gęstość i mogą zasłonić nawet bardzo ciemne plamy. Biały 
woal dostrzegamy najczęściej w okolicach bieguna północnego , 
położonego wśród t. zw. lądów żółtych oraz nad różowemi wy
spami południowej półkuli. Dostrzeżono, że białe chmury na 
Marsie przesuwają się z miejsca na miejsce, prawdopodobnie 
pędzone wiatrem, którego natężenie obliczono na 8 do m/sek. 
Drugi rodzaj chmur - pył, jak je nazywają _IJ/toniach i h oll'Plf, 
częściej można dostrzec na Marsie, niż chmury białe. Niekiedy 
żółtawe chmury trwają kilka miesięcy i dochodzą do bardzo 
znacznych rozmiarów; np. Antom'acli obserwował w r. 1911 
jedną taką chmurę od 3 listopada do 23 grudnia, jak zakrywała 
przestrzeń około 20.000.000 km. :!. Zmienność chmur i ich prze-

ł 
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mieszczanie się świadczą wymownie, że na Marsie żywioły dzia
łają, więc być może i życie organiczne na nim nie zamarło. 

Zmienność jasnych i ciemnych plam oraz różnorodne za. 
barwienie jest obecnie bardzo starannie badane przez licznych 
obserwatorów. Mars bowiem od szeregu lat, odkąd •"'r:hiawrre!li 
odkrył na nim t. zw. "kanały'', jest najwięcej interesującą dla 
ogółu planetą ze względu na rzucone zagadnienie, czy jest on 
zaludniony przez istoty rozumne czy też jest pustynią bezludną. 
Odkrycie St·hiaJI(rrelle,rJO zelektryzowało umysły współczesnych 
ludzi. Linje proste, jakie widział ten astronom. promienisto bie
gnące z ciemnych plam, nie wydawały się rzeczą przypadku. 
Musiały więc to być kanały sztuczne, nawadniające suche okolice 
Marsa i umożliwiające rozwój życia organicznego. Istoty, które 
takie kanały przeprowadziły, musiały być obdarzone wysoką 
inteligencją, wyższą być może od ludzkiej, gdyż Mars jest pla
netą znacznie starszą od Ziemi. Tu zaczynało się pole dla buj 
nej wyobrażni ludzkiej. Powstały na tle zamieszkalności Marsa 
utwory beletrystyczne i naukowe z wybiŁnem podłożem fantazj i. 
Mars stał się planetą modną. Powierzchnię jego z zapałem za
czął badać liczny zastęp astronomów fachowców i amatorów. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje J>erricrrl Lo1cell, 
człowiek bardzo bogaty, który wybudował specjalne obserwa
torjum we Flagstaff w f\rizonie, w suchych prerjach amery
kańskich, gdzie b. czyste powietrze sprzyja obserwacjom astro
nomicznym. Obserwatorjum to, posiadające lunetę z 60-cm. 
·objektywem, poświęcone zostało badaniom planet, a w szcze
gólności obserwacjom Marsa. Lawell był entuzjastą teorji za
mieszkalności Marsa; widział na tej planecie nadzwyczaj wiele 
różnorodnych kanałów, dostrzegał, jakim zmianom ulegały one 
pod wpływem pór roku. W książce "Mars i życie na nim" L awell 
stara się przekonać czytelnika, że życie na Marsie bezwarun 
kowo istnieje i że znajduje się ono na bardzo wysokim stopniu 
rozwoju. Dowodem tego mają być oazy geometryczne (kto wie, 
czy nie są to miasta z otaczającemi je polami) oraz kanały, 
które, gdy śnieg na biegunach topnieje, przeprowadzają wodę 
z biegunów do suchych okolic równika. Kanały wówczas ciem
nieją "i tu uważne ucho obserwatora - pisze J,ou·Pll - jakby 
słyszało szmer wody płynącej". Książka L olf'e71'a jest napisana 
bardzo ciekawie i barwnie; na szczególną uwagę zasługuje w niej 
hipoteza o rozwoju planet. 

Gruntowne jednak obserwacje przyniosły z sobą krytycyzm 
i pewne rozczarowanie. Już sam Hc-ltirrparelli dostrzegł, że jego 
"kanały" nie zachowują tego niezmiennego położenia, jakie on 
oznaczył na mapie Marsa. Niektóre zanikały, inne się rozdwa
jały, w każdym razie linje te zawsze były na granicy widział-
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ności i wielu astronomów, 
a jak obecnie, zrtaczna wię
kszość wybitnych fachowców. 
dostrzec. tych kanałów na Mar
sie nie może. Nie mógł ich 
dostrzec w r. 1911 słynny 

astronom amerykański i do
skonały obserwator Rdward 
Emerson Barnard, pomimo, 
że posiadał w obserwatorjum 
górskiem na szczycie Mount 
Wilson potężne lunety. Nie 
widza! ich także nasz rodak, 
prof. Ka .<.:imin.:; (/rafl w Ber
gedorf pod Hamburgiem, świe
tny obserwator, jeden z nal
wybitniejszych astronomów. 
żyjących obecnie. Prawdopo
dobnie lin je ciemne i proste po
wstają wskutek zlania się w je
dną całość przy niedostatecz
nem powiększam u bliskich,dro
bnych przedmiotów naMarsie. 

Jak dotąd więc kwestja 
zamieszkalności Marsa nie 
może być traktowana ściśle 
naukowo, gdyż nie mamy pe
wnych faktów, na mocy któ
rych moglibyśmy wyciągać 

jakieś kategoryczne wnioski. 
Możemy tylko powiedzieć, że 
życie organiczne na Marsie 
nie jest wykluczone, gdyż po
siada on dtmosferę, oraz wodę 
w pewnej ilości. Oczywiście 

życie to musiałoby posiadać 

zupełnie odmienny charakter 
od ziemskiego. 

• 
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Przedewszystkiem ciśnienie powietrza według JJOII 'Ptl 'a wy
nosi tam tylko okoł0 60 mm. słupa rt~ci; wody jest na Marsie 
bardzo mało. Najważniejszym jednak czynnikiem dla rozwoju 
życia jest temperatura . Mars, będąc położony dalej od słońca 
niż Ziemia, otrzymuje mniej energji cieplnej. Według obliczeń 
belgradzkiego matematyka ~lilankowlcza przeciętna temperatura 
na Marsie powinna leżeć poniżej - 17° C. Jednakże obserwacje 
nie zgadzają si~ z powyższą wartością średniej temperatury. 
Najświeższe pomiary, dokonane przec Coblentza w podczerwonej 
cz~ści wirima promieni, wysyłanych przez Mars, wykazują, że 
jasne cz~ści planety mają efektywną temperatur~ od -15n do 
-f-7°, a ciemne od -12° do -l-22°. Pomiary te polegają na ba

daniu nat~żenia energji promienistej; z krzywych, wykazujących 
przebieg tego nat~żenią dla różnych fal świe~lnych, możemy 
obliczyć, jaką temperatur~ powinno mieć ciało, wysyłające ener
gj~. gdyby było doskonale czarne. Do takiego właśnie ciała 
odnoszą si~ powyżej podane teperatury. Mars wprawdzie nie 
jest ciałem doskonale czarnem, jednakże pomiary Coblmtza 
oraz rozważania, dotyczące atmosfery Marsa, skłaniają nas do 
przypuszczenia, że średnia temperatura, wyprowadzona przez 
.Jllitankowic:w. jest za niska. 

Jeżeli bowiem weźmiemy pod uwagę fakt, że słońca tam 
prawie nigdy nie zasłaniają chmury, w dodatku, jak wykazały 
obserwacje, planeta dużo pochłania światła. więc podczas dnia 
na Marsie temperatura może osiągnąć dosyć wysoką wartość. 
W ! każdym razie okolice podbiegunowe podczas długich dni 
polarnych mogą być dobrem podłożem do rozwoju życia. Kli 
mat na Marsie jest prawdopodobnie ostry z dużemi wahaniami 
temperatury, wobec czego ludzie ziemscy nie mogliby na Mar
sie długo egzystować. 

Zestawmy teraz pokrótce, co wiemy pewnego o Marsie. 
StPCtcensuu w angielskiem piśmie Nature z dn . 23 VIII r. 1924 
podaje nast~pujące fakty, jako niezaprzeczalne . 

1. Znany jest fakt trwałego istnienia wielu plam ciemnych 
i jasnych na Marsie. 

2. Nachylenie osi obrotu Marsa jest znane z dokładno
ścią do O'. 1. 

3. Rozciągłość białych plam biegunowych jest zależna od 
pór roku na Marsie. 

4. Wielkie ciemne plamy bywają zmienne pod wzgl~dem 
nat~żenia i barwy. 

5. Jasne ukolice bywają cz~sto okryte białym lub żółtym 
woalem. 
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6. Prócz wielkich plam jest wiele drobnych linij, które
będąc na granicy widzialności nie są jeszcze dokładnie 
znane 1

) 

W roku ubiegłym Mars był przedmiotem bardzo staran
nych badań astronomicznych . 

Pro(. Xrr .~ imiPI'.?: Oraff' obserwował Marsa w Bergedorf 
lunetą z objektywem o średnicy 60 cm. Komunikuje on w Beob. 
Zirk. der f\stron. Nachr. N2 23 i 25, że w końcu lipca i na po
czątku sierpnia dostrzegał dużo szczegółów na czapeczce bie
guna południowego, która na brzegach była otoczona świecą
cemi białemi plamami, na całej zaś powierzchm widział on dużo 
drobnych szczegółów, żadne z nich jednak nie łączyły się nawet 
na krótkiej odległości w linje proste. 

We Francji pilnie obserwowano Marsa w 2 obserwatorjach ~ 
w Meudon pod Paryżem obserwował - t nto nirrrłi lunetą o śre
dnicy 83 cm ., w obserwatorjum P lflmmoriona w Juvisy obser
wowali pani Ooln·i!'llP F1alllmonon oraz F'. Q11 P11issft. _tnto?liadt 
obserwował Marsa od początku czerwca r. 1924. W pierwszych 
obserwacjach rzeczą najwięcej godną uwagi była wielka roz
ciągłość południowej czapeczki biegunowej. Czapeczka ta w ciągu 
następnych miesięcy malała i już w końcu września miała bar
dzo małe rozmiary. Zauważono niektóre drobne zmiany w sta
łych plamach powierzchni Marsa, niekiedy dostrzegano zachmu
rzenie na Marsie. Na szczególną uwagę zasługują brunatne 
plamy, które od sierpnia zjawiały się na południowej półkuli 
Marsa. Prawdopodobnie były to zmiany roślinności w związku 
z nastaniem ciepłej pory roku na tej półkuli. Wogóle podczas 
opozycji w r. 1924 szczegóły powierzchni Marsa, pomimo znacz
nego zbliżenia tej planety do Ziemi, bywały przeważnie nie
wyraźne. Widocznie atmosfera Marsa w roku ubiegłym była 
mało przejrzysta; trudności obserwacyjne zwiększało jeszcze 
~izkie położenie planety dla europejskich obserwatorjów. 

Próbowaliśmy obserwować Marsa i w naszem obserwa
torjum Warszawskiem, pomimo że mamy do dyspozycji lunetę 
z objektywem zaledwie 16 cm. Obserwacjami Marsa zajmował 
się głównie p. J!i!.·o laj L oii(IIIOIU częściowo razem ze mną. 
Obserwacje nasze mogły być wykonane tylko w blizkości opo
zycji, gdy bowiem Mars się od nas oddalał to w naszej małej 
lunecie szczegó!y stawały się nadzwyczaj trudnemi do dostrze
żenia. Rysunki powierzchni Marsa, wykonane w Obserwatorjum 
Warszawskiem, były umieszczone w N2 6 "Uranji" z grudnia r. z. 

1
) L' f\stronomie, Septembre 1924 str, 354-356. 
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Jeżeli będziemy rozpatrywali rysunki Marsa, zrobione w tych 
:samych epokach przez różnych obserwatorów, dostrzeżemy, że 
.nie bywają one identyczne. Przyczyną tego są różnice w fizjo· 
.logicznych właściwościach oka ludzkiego, objektywną byłaby tu 
fotografja, niestety ta najpotężniejsza dźwignia przy badaniu 
gwiazd stałych i mgławic, dotąd nie dała dobrych wyników 
przy badaniu powierzchni planet. Szczegóły na Marsie są tak 
słabe, że wymagałyby dla nich uwydatnienia długiej ekspozycji, 
co przy ruchu wirowym Marsa jest niemożliwe. 

Fotografowano Marsa w Pulkowie i w obserwatorjum L o
u•PII'a we Flagstc.ff. Lou·pf/ twierdził, że na kliszy widoczne są 
kanały, inni jednak astronomowie, badając tę samą kliszę, ka
nałów tych dostrzec nie mogl1. Powstaje tu więc tylko metoda 
rysowania, obarczona subjektywnemi błędami, gdyż drobne 
szczegóły na powierzchni Marsa leżą na granicy widzialnośc i . 

Dla badania planet używane bywają zwykle duże lunety, 
by móc stosować znaczne powiększenie: np. prof. Oraf!'w Ber
gedorf obserwował lunetą z objektywem o 60 cm. średnicy, 
_lutoniruli w Meudon nawet 80 cm. lunetą. Polskie małe lunety 
do takich obserwacyj się nie nadają; nasze obserwator ja, poło
żone w dodatku bardzo niedogodnie wśród miast, nie mogą się 
szczycić przed światem astronomicznym dorobkiem obserwa
·cyjnym. 

Dążyć jednak musimy do tego, by w mocarstwowej Polsce 
astronomja została ugruntowana na nowoczesnych podstawach, 
byśmy nie szli na samym kor'lcu w pochodzie ku największemu 
!ideałowi l udzkości - Prawdzie! 

F. KĘPIŃSKl. 

Kometa Orkisza. 
,.Dziś oczy i myśl wszystkich pociąga do siebie 
.,Nowy gość, dostrzeżony niedawno na niebie . 
.,Był lo kometa ...... . 
• Mierzy na północ prosto w gwiazd~ biegunową. 

(F\. Mickiewicz. Pan Tadeusz) 

Od dwóch miesięcy kometa ta nie przestaje przykuwać 
uwagi całego świata astronomicznego, stanowiąc dogodny objekt 
obserwacyjny nieba północnego, nawet dla narzędzi niewielkich 
rozmiarów. 

Zbliżywszy się najwięcej do Słor'lca w dn. 1 kwietnia r. b. 
na odległość 1,1 jednostki astr. długości 1 ), zaś do Ziemi dn. 5 

1 ) Mamy lu na myśli jednostkę astronomiczną długości w układzie 
słonecznym. równą wielkiej półosi orbity Ziemi. Wynosi ona mniej więcej 
J50 mi ljonów km. 
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maja na odległość 1,5 tejże jednostki, kometa 0fkisza porusza 
się po paraboli, - od chwili jej odkrycia kolejno ukazując się 
nam na tle gwiazdozbiorów Pegaza, Jaszczurki, f\ndromedy, 
Kasjopei, Cefeusza, a po osiągnięciu największego oddalenia 
od równika (+ 82 1

,' /'), w nawrocie ku równikowi,- na tle gwiaz
dozbiorów Wielbłąda, Rysia, W. Niedźwiedzicy i t. d. 

Tę pozorną wędrówkę komety za przeciąg 5 miesięcy, 
kwiecień - sierpień, znajdzie czytelnik na załączonej mapce 
nieba, wykonanej przez p. M. lobanowa, zaś dokładne jej po
łożenie w układzie słonecznym z łatwością sam sobie wyznaczy 
na mocy poniższej efemerydy, zaczerpniętej z artykułu J. Wit
kowskiego (Okólnik Obserw. Krak. N2 18) a stanowiącej dalszy 
ciąg poprzedniej efemerydy (patrz Uranja N!27 8). 

11925 ,T. U., 'l. 

Czerwiec l 4.0 6 
8.0 7 

12.0 8 

16.0 9 

20.0 

24.0 

28.0 

192~.0 l,; 1925.0 l l' l ~J III l 11 l l 

1S s61 ' sf 38 1.498211.7213 J.OOII.oo 1.00 

41 37 l 7926 1.5392 1.7858 

31 50 76 37 1.5811 1.8548 0.90 0.77 0.84 

3 2 73 41 1.6237 1.9275 

24 14 ' 70 50 1.6670 2.0031 0.81 0.60 0.71 

39 48 68 7 1.7109 2.08:)7 

51 56 65 34 1.7553 2.1597 0.73 0.49 0.61 

Lipiec 2.0 10 1 51 63 11 1.8000 2.2334 

6.0 

10.0 

14.0 

18.0 

22.0 

26.0 

30.01 

10 15 

17 35 

24 7 

30 4 

35 33 

40 40 

45 29 

61) 57 1.8451 2.3193 0.66 0.36 0.51 

58 53 1.8905 2.3989 

56 57 1.9361 2.4778 0.60 0.29 0.44 

5) 10 1.9818 2.5556 

:>3 29 2.0278 2.6320 0.55 0.25 0.40 

51 55 2.0738 2.7055 

l 50 271 2.1199 2.778910.50 0.1910.35 
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Z dotychczasowych publikacyj fachowych, dotyczących po
łożenia i wizualnego wyglądu komety, wynika, że materjał obser
wacyjny będzie nader obfity. Pomiary dokonywane są w licznych 
obserwatorjach zagranicznych, jak Lick - Kalifornja (refraktor 
o średnicy objektywu 91 cm.), Babelsberg (65 cm.), Bergedorf 
{60 cm.), Uccle (38 cm.), Lizbona (38 cm.), Kopenhaga (36 cm), 

l Droga 
h' orrdt.Y OrkiszaU925cJ 

4 .IV - j0.VIl1925 
'l 

a także krajowych 2 ), jak Kraków (20 cm.), Warszawa (16 cm)"), 

" ) Czytelnik zechce sam wyciągnąć wnioski, jakie nasuwa zesta
wienie potężnych narzędzi zagranicznych z lilipucio małemi polskiemi. 

~ ) W Obserwatorjum Warszawskiem wyznaczył F. Kęp i ń ski do
kładne położenie komety podczas 6 wieczorów kwietniowych i 10 majowych . 
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Poznań (15 cm.) i niezawodnie w wielu innych obserwatorjach ,_ 
umyślnie opóźniających nieraz publi~acje, aż do chwili zakoń
czenia całkowitej serji obserwacyj. 

Co do rozciągłości komety, a także jej jasnoscJ, trudno 
na raz ie zdobyć się na sąd pewny, gdyż opinje poszczególnych 
obserwatorów, uwarunkowane specyficznemi własnościami każ
dego narzędzia, a także miejscowemi warunkami atmosferycznemi,. 
są nieraz, na pierwszy rzut oka, rozbieżne, zwł;:~szcza, jeśli cho
dzi o objekŁy mgławicowe . Tak, gdy przez większe narzędzia 
j uż w kwietniu dostrzegano w komecie Or!.·is.m jądro 12,m5 (O raf f 
Bergedorf, 8 IV), a nawet zlekka zarysowujący się warkocz (Ba
belsberg), a rozciągłość komety podawano na 5',- mniejszym 
narzędziom kometa przedstawiała się w kwietniu jedynie jako 
2'-3' skupienie kuliste materji, bez wyraźnego jądra i bez śladu 
warkocza, natomiast w maju zupełnie dobitnie zarysowało się 
jądro (zauważyć należy, że obecność jego w dużym stopniu 
ułatwia pomiary). Stalibyśmy fu więc w obliczu procesu stop
niowego formowania się jądra z mglistej powłoki głowy komety, 
po przejściu jej przez periheljum. 

Przyjmując jasność komety w dn. 4 VI za jedność ( 11'/t 
kow.~ki) , zaś za najprawdopobniejszą wielkość komety w poło
wie kwietnia 8,mo (maximum) posiłkując się wzorem hypote 
tycznym na zmianę jasności 

1 
l - 2 (11 

1 
, gdz ie 11 prop . r~' l ~ p ro p. 

1 

a także wzorem fotometrycznym 

111 lm 
log 

1 
0.4 (n - 1/1), gdzie 111 ( - 8.0), 11 są wielkości ko -

n 

mety, odpowiadające lm, l", wówczas otrzymalibyśmy dla komety• 
następujące wielkości 

111 m 111 111 

15 IV 8.0 15 V 8.2 15 VI 8.9 15 VII 9.6 

Przypuszczamy wi ę c, że dla polskich narzędzi kometa Orkisza 
nie będzie już dostępna w lipcu (chodzi tu o pomiary precyzyjne). 

Notatkę tę uzupełniamy wiadomością o nowym postępie 
astronomji pol skiej, ujawnionym dzięki odkryciu komety Ol'kisza. 

Dokonanym przez kilka obserwatorjów - między innemi• 
i Warszawę ( Jl. K((IJiiPJiski, P. Er:JJiJ /.~k i J - pierwszym wyzna
czeniom orbity komety Orkis.w, na mocy znanych i jedynie 

' 
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dotąd stosowanych metod, - T. Eanm·hieu•ie.:: (Kraków) prze
ciwstawił własną, nową, metodę arytmometryczną, przejrzysto
ścią symboliki i łatwością rachunku liczbowego nowy otwiera
j ącą okres w astronomji teoretycznej (Okólnik Ooserwatorjum 
Krakowskiego NQ 17). 

1"1 . ŁOBANOW. 

S a t u r n. 
Żadna z planet nie robi takiego wrażenia na obserwują

cym, jak Saturn. Wrażeniu temu trzeba przypisać niesamowity 
wygląd planety. Szeroki pierścień, otaczający ciało centralne, 
wybitnie wyróżnia Saturna od innych planet. 

Historja odkrycia pierścienia jest następująca. Kiedy Oali
l eu8 :: pierwszy raz w r. 1610 skierował lunetę na Saturna, był 
bardzo zdziwiony, gdy spostrzegł, że Saturn jest ciałem potrój
nem; zniknięcie dwuch ciał dodatkowych w r. 1612 jeszcze 
bardziej zdziwiło ( /a1i7Ptu:a, który nie mógł sobie wytłómaczyć 
zaobserwowanego zjawiska. Tak samo i inni astronomowie 
pierwszej połowy XVII wieku nie mogli wytłómaczyć tej ano
malji Saturna. 

Dopiero w r. 1657 Jlll,l/iJP?l8 odkrył, że w tym przypadku 
mamy do czynienia z pierścieniem, unoszącym się naokoło ciała 
centralnego. Odkrycie swoje ogłosił Hll!J.IJf'/1.~ w r. 1659 w dziele 
"Systema Saturnium". 

Następne obserwacje wykazC'Iły, że pierścień ten nie jest je
dnolity, a jest złożony z szeregu pierścieni spółśrodkowych. Już 
w niedużej lunecie widzimy t. zw. szczelinę Ca .~ .~ ini'PfJO, która 
dzieli jasny pierścień na dwa, zaś w dobrych warunkach atmo
sferycznych możemy dostrzec jeszcze trzeci pierścień ciemny. 

Co się tyczy natury pierścienia, to pierwsi badacze przy
puszczali, że jest to ciało sztywne, jednak badania nad stałością 
równowagi figur pierścieniowych, dokonane przez J. ('. Jia.t·
wP!l'a, pokazały, że ani sztywne, ani ciekłe pierścienie nie mogły 
by się utrzymać, rozpadając się na drobne części. Tak samo 
11. c. 8 PI'IigPr stwierdził metodą spektroskopową, że wewnętrzny 
brzeg każdego piE:rścienia ma prędkość kątową inną, niż ze
wnętrzny; zjawisko to ostatecznie obala hypotezę stałych pier
ścieni. 

To wszystko pozwala przyjąć następującą hypotezę budowy 
pierścieni Saturna, według której składają się one z mnóstwa 
bardzo drobnych satelitów (właściwie pyłku kosmicznego). Są 
to więc roje drobnych ciał, tworzące płaskie i cienkie pierście
nie; grubość ich flolrlPn oceniał na 80 klm., zaś ostatnie pomiary 
dają liczbę mniejszą około 30 km. 
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Jak widzimy na rysunku , cia ło centralne prześwieca przez 
ciemny pierścień; jest to dowod em. że pierści eń t en składa się 
ze stosunkowo mniejsze j ilości drobnych ciał. Ostatnie badania 
amerykańskie pozwoliły stwierdzić, że nawet szczelina ('assini'e.fJO 
nie jest zupełnie wolna i też jest zapełniona niewielką ilością 
tych samych drobnych ci ał. 

Oprócz pierścieni a Saturn jest obdarzony wśród planet 
najliczniejszą rodziną satelitóN, gdyż ma aż d z i esięć księżyców. 
W tablicy poniższej dajemy niektóre dane, c.lot;czące księżyców 
Saturna: 

l ' -5 (IJ 
Q) •; f'J Obrót ·u :ł ''1'1 ·- >. •V> u 

Dala o"~ o o 
c: E N2 Nazwa Odkrywca ·er,.~~ naokoło 

_x:'O 
<:J E ..-J - N 'O-

odkrycia ~~a. 
Q) (IJ Q) ..X: 

planety ~ ·~ ... 
'l/l 

3: Ol 

-~--- l l d " i/1 !'i 
l 

l Mirnas W. Herschel p; \"li 1 7':>~ l 3.0 i (l~:! ::7 0.:~ 13 513 

li Enceladus " " 
:! ~l VIII 17'l!J !1. ~l j l H 1•3 (j~ 1 :3 635 

III Tethys C as~ in i ~l II I l (i~ ~ · l. l~H l :21 l-l 2·~. 1 11- 12 98~1 

IV Dione .. ! l III !li'i·l ( ;."~ 4 :2 l i .j l \U 11-12 !141 

V Rh e a ,. :!l XII l li/'2 ~.7~ -ti:2r1P.'2 11 1il25 

VI Titan Huyge1.s ~.-) III lli-·5 :.!0.22 l ~~ :!:! 41 27.11 \l 2!lf> 

VII Hyperion *) Bon d Jii IX l~i h :! ~ . ~n :!i G ;•q 2i.l ~~ I-t 330 

VIII Ja pet Ca ss i ni ~~~ X l G7 : i 8.!11 /~l 'i ;,(i 22.7 11 -12 84 3 

IX Phoebe Picker ing !(i VIII trn:-. 211. :.~)() l() :l l IG-11 ~00 

X Themi s .. " 
l li IV 1001 :n :.! ::o~o :! ~ l :l - l l l 

Phoebe i Them1s odkrył W 11. l 'il'!.-erillff zapomocą fo
tografji. 

Jak widzimy z tablicy, księżyce Saturna ni e są duże. Ob
serwować przez średnie lun ety (d.J 150""") możemy tylko pięć 
księżyców, których wielkość gwiazd o wa nie przekracza 11.0 -
11.m5. Tak Tytana wid zimy przez 37.117m6 lunetę. Japeta-91mm, 
zaś Thetis, Rhea i Di o ne, mogą by<' dostrzeżone przez lunety 
powyżej 91 111m w dob ryc h warunkach atmosferycznych. 

Co zaś dotyczy pozosta łych księżyców, to są to najtrud
niejsze .objekty nawet dla potężnych lunet lerażniejszych. 

Dziesiąty księżyc Them1s, odkryty przez J>if'/.·rri/lyo, jest 
zgubiony, i zdaje się do tej pory go nie odnaleziono. 

* ) W dwa dni ~óżniej odkrył Hyperiona W. Le sse l. 



URAN JE\ 51 

...: 
(V) 
o 
0'1 

"' u 
D.. 

.!!! 
c:: 
o 

"V 
z: u 

L-

D: "' !:0 

:J ~ 

... "' o 
er: (/) 

11) 
Vl 

"' E 
o u 
·u-
"' ~ 
:u 
Vl 
.o 
o 

"O 
<lJ 

~ 



52 URRNJR 

Trzeba zwrocie uwagę na ciekawe zjawisko w ruchu naj
dalszego księżyca Phoebe; księżyc ten obiega Saturna ruchP.m 
Wi!lN~.nt!flll; to samo zjawisko obserwujemy również w ruchu 
ósmego księżyca Jowisza. 

Co się tyczy powierzchni samej planety, to trzeba zazna
czyć, że widzimy na niej b. mało szczegółów. f\lbedo Saturna 
jest prawie równe albedo Wenus; z tego wnioskujemy, że Sa
turn jest pokryty gęstemi chmurami, co potwierdzają badania wi
dmowe fla.rt.rtill8'a, ro,rtel o. ,'-{-('(·/tl'e,rto i Jall .~r- J!'a. Widmo Saturna 
jest podobne do widma Jowisza, przytern szczególnie intere
sującym jest fakt, podany przez Reeler'a, że w widmie pierścienia 
niema pasma atmosferycznego (w czerwonej części widma), 
które znajduje się w widmie ciała centralnego oraz w widmif' 
Jowisza; oznacza to brak atmosfery w pierścieniach, co można 
było przypuszczać a priori na zasadzie natury samego pierścienia. 

Ciekawym również jest fakt, że astronomowie indyjscy 
rysowali Saturna w kształcie oka, co jest podobne do kształtu 

planety, otoczonej pierścieniem. Te rysunki dały powód do 
twierdzenia, że w czasach przedhistorycznych zniknął bez śladu 
w oceanie Indyjskim naród o wysokiej kulturze. 

Na zakończenie podam dane dotyczące pierścienia i ciała 
centralnego. 

PI ER Ś C l E Ń 

Nachylenie pierścienia do płaszczyzny 
ekliptyki 28°.5 

{ Zewnętrzny promiel'1 pierścienia zewnętrz. 2.229 *) 
Węwnętrzny promień 1.962 *) 

J Zewnętrzny promień wewnętrznego pierśc. 1.916 *) 
l Wewnętrzny promień 1.482 *) 

Czas obrotu 1 QII 32111 15~ 

Masa 1 620 **) 

* ) Promień równikowy Saturna 1. 
**) Masa Saturna l. 
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Clf\ŁO CENTRf\LNE 

Średnia . odległość od słońca 
Obrót gwiazdowy 
Mimośród 

Nachylenie orbity do ekliptyki 
Obrót synodyczny 

J słońce 
Masa l . . Ziemia 

1 

1 

Średnica tarczy widoczna z ziemi 

Średnica równikowa 
Objętość (ziemia 1) 
Powierzchnia (ziemia - 1) 

{ 
ziemia 1 

Gęstość woda 1 
Czas obrotu naokoło osi 

{ 
najwięk. 

naj mn. 

Nachylenie równika do płaszczyzny orbity 
Waga 1 klg. na powierzchni planety 

Spłaszczenie * ) 

Natężenie światła i ciepła słonecznego 

* ) Spłasz czenie widoc zne na rysunku . 

EDWARD STENZ. 

1
1425900000 klm. 

10759d .2 
0.056 
2°30' 

378d .09 
l 

3501.6 

95.22 
21 ".2 

15".3 
123026 klm. 

821.8 
87.87 
0.116 

0.65 
l O" 1411l285 .8 

26"49' 
1.024 

1 
11.5 

0.011 

Wrażenia z ziemi Helwetów. 
W Szwajcarji byłem dwa razy. Po raz pierwszy w r. 1922, gdy odby

wałem tournee po Europie Środkowej dla zapoznania się z dostrz egalniami 
słonecznemi, po raz drugi. - gdy udawałem się na niebotyczne wyżyny 
Fllp Berneńskich, aby studjować promieniowanie słoneczne na najwyższej 
stacji meteorologicznej w Europie, Jungfrau joch. Wrażenia wywiozłem 
z pięknej krainy Helwetów silne i niezapomniane. Niektóre z nich, o cha
rakterze " astronomicznym " , pozwalam sobie zamieścić poniżej. 

Będąc w Zurychu podczas pierwszej mojej bytności, postanowiłem 
zwiedzić Dostrzegalnię Związkową (Observatoire Federal) i nawiązać kon
takt osobisty z jej kierowniki em , prof. P. . W o l f er e m. Była to wówczas 
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niedziela. lecz, mimo świE;ta, zostałem wpuszczony do Obserwatorjum na 
prawach cudzoziemca. Prof. W o l f er, którego dotychczas znałem jedynie 
z nazwiska jako wybitnego badacza plam słonecznych. przyjął mi€; b. uprzej
mie z charakterystyczną dla szwajcarów gościnnością i po miłej pogawE;dce 
pokazał Obserwatorjum, słynne ze swych badań nad powierzchnią słońca. 

Obserwatorjum zostało zbudowane w r. 1864 przez poprzedniego 
dyrektora R. W o l fa. W główne i kopule znajduje się narzE;dzie do zwykłych 
prac astronomicznych, mianowicie wspaniały astrograf Societe genevoise 
(optyka Zeissa) z lunetą wizualną 30 cm. i fotograficzną 35 cm .. pozwa
lającą po 11 

" godzinnej ekspozycji otrzymywać gwiazdy do 14 wielkości. 
Nieprzyzwyczajony do urządzeń obserwatorjów europejskich, z podziwem 
oglądałem elei<tryczną instalacjE;, dziE;ki której można było nadać narzE;
dziu ruch w dowolnym kierunku. Tak samo można było manewrować ko
pułą . Widząc te ułatwienia techniczne pracy astronoma, przypomniałem 
sobie, ile to trudu kosztuje obrócenie budki lub kopuły w niejerlnem z na
szych obserwatorjów. 

Prace słoneczne są dokonywane w oddzielnym pawilonie, oraz wprost 
na tarasie. Do wyznaczania położeń heliograficznych plam służy refraktor 
16 cm. M er z a, zaopatrzony również w odpowiednie urządzenie projek
cyjne, przystosowane do dokonywania rysunków powierzchni słońca. W celu 
wykorzystania najkrótszych nawet błysków słońca pawilon został urządzony 
w ten sposób, że w ciągu ' /" minuty może być przygotowany do obser
wacyj. przyczem stałe dyżury pełnią na zmianę prof. W o l f er oraz ~systent 
jego M. Broger. Dzięki tej organizacji osiąga prof. Wolfer w ciągu roku 
z górą 300 dni z obserwacjami powierzchni Słońca. 

O ile dla urządzenia pawilonu słonecznego miałem wyrazy prawdzi
wego uznania, o tyle w pewne zdziwienie wprowadził mi€; sposób liczenia 
plam słonecznych. Nie znając metody prac W o l fe ra, przypus;zczałem (nie 
wiem zresztą, dlaczego), że jego słynne liczby względne plam słonecznych 
są osiągane przy zastosowaniu jakichś specjalnych środków instrumental
nych. Tymczasem ku memu zdumieniu ujrzałem w budce małą 8-cm. 
lunetkE; ze starą, stuletnią optyką F r a u n h o fe r a (powiększenie 64-krotne) . 
Jak się okazuje, zapomocą tego samego narzędzia obserwował przez długi 
szereg lat poprzednik Wolfera, R. Wolf i ze wzgiE;dU na ciągłość wa
runków spostrzeżeń, pozostaje ono nadal w ciągłem użyciu. 

Gdym opuszczał pawilon słoneczny W o l f er a, czyniłem sobie wy
rzuty, że w Polsce obserwacje tego rodzaju są zupełnie zaniedbane. O ile 
wiem, spostrzeżenia plam słonecznych robił tylko S. Świderski w r. 1915 
w Warszawie. f\ przecież mamy cały szereg lunet o matem powiększeniu, 
które do tego celu specjalnie się nadają . Obserwacje innych narodów, 
które Wolfer wraz z własnemi ogłasza wswoich flstronomische Mit
te i l u n g e n, zawierają m. in . spostrzeżenia niemców, francuzów, włoch ów, 
czechów i rosjan, - nie zawierają natomiast ani jednej obserwacji pol
ski ej. f\ przecież są to obserwacje takie łatwe i takie proste! 

Znalazłszy s i E; w gabinecie prof. W o l f er a, skorzystałem ze sposo
bności, aby dowiedzieć siE;, jakie zdanie ma len wybitny uczony o niektó
rych kwestjach, dotyczących natury Słońca i jego wpływu. BE;dąc pod 
wrażeniem niedawnej wizyty u astronoma fi. S t e n l z e l' a w Hamburgu 
zapylałem przedewszyslkiem o .wulkanizm" słoneczny. 

- Twierdzenie, jakoby 7jawiska, zachodzące w folosferze słonecz
nej miały charakter wulkaniczny, uważam za 1Iieuzasadnione - rzekł 
prof. Wolfer. -Również wpływ tego t zw.wulkanizmu słonecznego na 
zjawiska wulkaniczne ziemskie nie jest jeszcze dostatecznie zbadany. 
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Faktem jest, że w okresie maximum plam częstość wybuchów wulkani
cznych na ziemi jest v.iększa, jednakże podobny przebieg wykazuje rów
nież cały szereg innych czynników. 

- Zdaje się, że niektóre wielkie wybuchy wulkaniczne (np.19 V 1919 
na Jawie) stawiano w ?wiązek przyczynowy z przejściem wielkich plam 
przez centralny polu d nik słońca? 

- Tak, jednakże związek ten uważam za wątpliwy. 
- Czy nie byłoby słuszne z pewnych względów natury fizycznej 

uważać raczej p o c h o d n i e za miernik działalności słonecznej? 
- Istotnie, chociaż przebieg plam jest mniejv.ięcej równoległy do 

zmian, jakim ulegają J->Ochodnie i wyskoki. Jednakże. gdy amplituda 
zmienności plam jest b. znaczna, zmiany w przebiegu pochodni są sto
sunkowo niewielkie. Mimo to jednak pochodnie i wyskoki słoneczne mogą 
wywierać pewien wpływ na kulę ziemską. Co do plam- nie należy ocze
kiwać, aby wpływ ich zależał jedynie od ich ilości, względnie - od po
wierzchni, jaką zajmują. Jak wykazali astronomowie amerykańscy, nie 
wielkość plam, lecz charakter ich zmian, ich rozwoju, wpływa w sposób 
wybitny na otoczenie słońca. Plamy, które wykazują raptowne i wielkie 
zmiany, wywierają wpływ b. silny. To też nic dziwnego, że niekiedy obser
wuje się np. plamy, które nie powodują żadnych zakłóceń w magnety
zmie ziemskim. Jeżeli się jednak dotychczas porównywa przebieg czynni
ków meteorologicznych ziemskich zjprzebiegiem plam słonecznych, to dla
tego, że przedewszystkiem obserwacje tychże są znacznie pewniejsze, 
a po drugie, serja spostrzeżeń plam jest znacznie dłuższa i kompletniejsza. 

Opuszczając Zurych, żałowałem, że nie miałem możności zwiedze
nia drugiej placówki astronomicznej,- obserwatorjum popularnego ,,Ura
n ja", które dnta tego. z powodu niepogody. było zamknięte. Dostrzegalnia 
ta, o miłem dla polskiego miłośnika astronomji brzmieniu nazwy, mieści 
się w centrum miasta przy ul. Uranji we wspaniałym, własnym gmachu, 
którego wieża wznosi się majesl:>tycznie na 40 metrów nad poziomem. 
Zewnętrzny, monumentalny wygląd dostrzegalni oraz komfort, z jakim jest 
urządzone samo wejście do niej, stanowią pewną siłę przeciągającą dla 
licznych rzesz, ciekawych oglądania zjawisk na niebie przez 3tl cm. re
fraktor Z e i s s' a, jaki ta dostrzegal ni a posiada.-

Mimowoli przyszła mi na myśl nasza skromna dostrzegalnia popu
larna w Warszawie, która ani nie posiada takich środków instrumental
nych, ani warunków pomyślnych dla obserwacyj, ani nie potrafi również 
okazać walorów zewnętrznych, które przecież częstokroć decydują o powo
dzeniu akcji popularyzacyjnej wśród społeczeństwa. Biedna j~sl nasza 
astronom ja popularna! 

Rapperswil. Male miasteczko nad brzegiem pięknego jeziora Zurych
'Skiego. Tu znajduje się drogie sercu polskiemu Polskie Muzeum Naro
dowe. Tu odbyła się w r. 1912 Międzynarodowa Konferenja Słoneczna, 
zwołana przez przewodniczącego Międzynar. Komisji Słonecznej, przyja· 
ciela Polaków, prof. J Maurera. 

Gdym ogl~dał cenne pamiątki narodowe w Muzeum, doznałem szcze
gólnego wrażenia w sali Kopernik a. Gdy w kraju po za kilkoma zczer
niałemi portrelami Mistrza nie znajdujemy większych skupień pamiątek. 
któreby nam przypominały Jego wielką postać, tu mamy je w każdym za-
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kątku sali. Szafa zawiera cenne druki astronomiczne z wieków ubiegłych. 
m. in. i " białe kruki" w postaci egzemplarza "De Revolutionibus" w wy
daniu norymberskiem (1543 r) i egzemplarza, wydanego w Bazylei w r. 1546. 
Na ścianach porozwieszane portrety astronoma i medaljony, a wśród nich 
jedyny egzemplarz medaljonu l s a b e a u, przedstawiającego głowę K o
per n 1 k a. Następnie miedzioryt F a l ck a, wyobrażający popiersie Koper
n i k a, jeden z czterech znanych obecnie egzemplarzy. Wreszcie cały sze
reg innych medaljonów, figur i portretów. 

Szczególną jednak uwagę moją zwrócił skromny odlew gipsowy me
dal jonu, przedstawiającego profile Kol u m b a i Koper n i k a, a wykona
nego dla uczczenia 400 rocznicy pierwszego i 350 rocznicy drugiego. Me
daljon ten w kraju prawdopodobnie jest mało znany. file jakże charakte
rystyczny! Przedewszystkiem interesującą rzeczą jest lo, że wybity został 
w flmeryce (prawdopodobnie przez emigrację Polską w Stanach Zjedno
czonych), a następnie , że kojarzy pamięć popularnego w flmeryce od
krywcy Nowego Lądu z abstrakcyjną nieco na gruncie amerykańskiego 
business'u postacią Kopernika. 

Yll c~C. O, ILL.u S 
(. .. 'l 
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Figura przedstawia ów medaljon pamiątkowy wedł. rysunku, wyko
nanego i łaskawie . mi nadesłanego przez dyrektora Muzeum Rapperswil
skiego, p. K o n s t. Z m i gr o d z ki e g o. Po bokach sylwetek znajdujemy daty 
u rodzenia i śmierci oraz symbole: okręt Kol u m b a i układ słoneczny 
Kopernika. W ten sposób Polonja amerykańska uczciła pamięć wiel
kiego astronoma polskiego na obczyźnie . 

W 3() lat póiniej, w r. 1923 .. obchodziła 450-lecie urodzin M i koł aj a 
Kopernika Polonia Restituta. Zaden medal pamiątkowy nie został co-
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prawda wybity, ale mnieJSZa o to. File również pozostał bez echa wśród 
społeczeństwa apel astronomów polskich, którzy z okazji rocznicy pragnęli 
wykazać braki polskiej nauki gwiaździarskiej i ze składek społeczeństwa 
wznieść Narodowy Instytut F\stronomiczny imienia naszego Mistrza. Pocie
szajmy się, że przyczyną niepowodzenia tej akcji był tylko kryzys finan
sowy. Byłoby gorzej, gdyby przyczyny te leżały głębiej. 

Jungfraujoch, 3457 metrów nad poziomem morza, ostatni etap mojej 
podróży. Po przebyciu długiego na 7 km. tunelu wydostajemy się wreszcie 
na światło dzienne. Pod nami - biel firnu i lodowca F\letsch, przed narni 
imponująca Jungfrau, której szczyt, otulony puchowym płaszczem wie
cznego śniegu, dumnie strzela w błękity. Ciemny jest ten błękit nieba; 
ciemny we dnie, a czarny w nocy. Zaś o zachodzie słońca lśni niezwykłą, 
rozkoszną skalą barw, których grę odczuć może jedynie astronom, natu
ralista lub artysta-malarz. 

Barometr wskazuje 500 mm., a więc zaledwie 2
;: ciśnienia normal

nego. Odczuwa to zresztą mój układ krwionośny. Mimo to czuję się 
dobrze i robię pomiary. 

Jungfraujoch jest obecnie najwyższym punktem w Europie, posia· 
jącym stale połączenie kolejowe, pocztowe i telegraficzne ze światem cy· 
wilizowanym. Będąc dotąd jedynie objektem zainteresowań turystycznych, 
Jungfraujoch uszlachetnia się, goszcząc coraz częściej badaczów, którzy 
tutaj prowadzą swe studja nad rozmaitemi zagadnieniami z dziedziny 
geofizyki, fizjologji i medycyny. Niebo gwiaździste, które roztacza tu swój 
urok i swe bogactwo, nieznane mieszkańcom nizin, wabi również astro
nomów. Wkrótce Jungfraujoch uzyska obserwatorjum, które, korzystając 
z idealnych warunków atmosferycznych, prowadzić będzie badania. 

Kiedyż my będziemy mieli swoje Jungfraujoch? 

Kronika Astronomiczna. 
Kamil Flammarion. Dnia 4 czerwca r. b. zmarł w Juvisy jeden z naj

większych popularyzatorów astronomji, Kam i l F l a m m ar i o n. Czytelnicy 
nasi znają już życiorys lego wybitnego astronoma z artykułu, który po
święciliśmy mu w 8'1 rocznicę jego urodzin ( p. Uran ja N2 2, 19:!~ r ). 

F l a m m ar i o n nie był badaczem, zdolnym do całkowitego poświęcenia 
się nauce czystej. Z tego też w7ględu właściwy jego dorobek naukowy 
nie jest wielki File bo też F l a m m ar i o n za cel swego życia uważał głównie 
p o p u l ary z o w a n i e umiłowanej przez się nauki w najszerszych sferach 
społeczeństwa. Dziś, gdy ostatnia karta pracowitego i pięknego żywota wiel
kiego popularyzatora została zamknięta, możemy powiedzieć, że F l a m
m ar i o n spełnił swoją misję. Nietylko we Francji, ale na całym cywilizo
wanym świecie powstały dzięki idejem F l a m m ar i on a liczne towarzyslwa 
miłośników astronomji oraz obserwatorja popularne, których rola w akcji 
kulturalnej narodów była ogromna. Z jego też inicjatywy powstało w r.1887 
Francuskie Towarzystwo F\stronomiczne, którego był pierwszym prezesem, 
a następnie długoletnim sekretarzem generalnym. Dla uczczenia jego 
zasług na polu popularyzacji astronomji cały szereg obserwatorjów popu
larnych przyjęło nazwę jego imienia. 
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Kamil i=lamm a rio n 
ur. 26 li 13~2. umarł 4 VI 1925 rohu. 

Spuścizn 1 p01.JUiarno-naukowa Flammariana jesl b. bogata. Pier
wszem jego dziełem. które mu zjednało rozgłos, była książka p l Wielość 
światów zamieszkcnych. przelłu;-;1aczona na liczne języki świata. Najpo
ważniejszą zaś jego pracą jesl .,f\slronomja popularna", dzieło o szerokim 
pokroju. w którem autor zawarł całą swą roz l egłą wiedzę gwiaździarską. 
Od r. 1864 wydawał stałe swój Rocznik f\stronomiczny, zaś od r. 1882 re
dagował pismo .,L.f\stronomie", będące później organem Francuskiego T-wa 
f\stronomicznego i wychodzące pod naczelną redakcją F l a m m ar i o n a. 
Jego działalność pisarska nie ograniczała się do lego. Pisal mnóstwo 
artykułów różnej treści w różnych tygodnikach. Zajmował się z upodoba
niem zagadnieniami filozoficznemi, interesowal się meta fi z} ką i medju
nizmem. Redagował na we l wraz z R i c h e l' e m Rocznik badań psychiczych. 
Jednem z bardziej znanych jego dziel jest książka p. t La mort el son 
myslere. 
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Działalność obserwacyjna zmarłego byla ześrodkowana głównie nad 
badaniami Marsa, któremu też poświęcił specjalną uwagę i teorji zamieszka
nia którego był gorącym zwolennikiem. Obserwacje swe prowadził w obser
watorjum, które założył w Juvisy, w ofiarowanym mu pałacyku historycznym. 
W uznaniu zasług został F l a m m ar i o n mianowany w r. 1922 komando
rem Legji honorowej. 

F l a m m ario n pozostał swej Muzie f\stronomji, Uranji, wierny do 
końca życia. Śmierć zastała go jJfZY refraktorze w Obserwatorjum. Wraz 
z nim schodzi do grobu postać, która łączyła jeszcze dwa odlegle 
sobie pokolenia: epoki genialnego L e V er r i er' a, którego był uczniem, 
oraz epoki współczesnej, której wspaniałego rozkwitu był jeszcze świad
kiem. Pamięć jego szlachetnej i pięknej postaci długo pozostanie w ser
cach miłośmków nieba gwiaździstego , którego On sam był największym 
miłośnikiem. 

Dnia 2 maja r. b. zmarł w Wiedniu jeden z największych obserwa
torów europejskich, wicedyrektor obserwatorjum wiedeńskiego Dr. Jan 
Palisa. Urodził się w r. 1848 w Opawie. Działalność naukową rozpoczął 
w charakterze adjunkta obserwalorjum w Genewie w r. ' 871. Wrok póź
niej obejrr.uje stanowisko dyrektora obserwatorjum morskiego w Poli. 
W r. r880 przenosi się do obserwalorjum wiedeńskiego, gdzie pracuje 
pierwotnie jako adjunkt, następnie zostaje wice·dyrektorem. Obserwacje 
jego dotyczyły przeważnie komet oraz drobnych planet. Był jednym z nie· 
licznych poszukiwaczy małych planet, pracujących metodą wizualną (za 
pośrednictwem lunety), bez uciekania s i ę do fotografji. Odkrył w ten spo
sób przeszło tm planetoid. Jego też zcsługą jest rr.apa okolic ekliptyki, 
z awierająca gwiazdy do 14 ej wielkości. 

Kometa Orkisza. Astronom B a a d e (B :: rgedorf pod Hamburgiem) 
stwierdził na podstawie fotografji, że kometa Orkisn (!9!5 c)posiada dwa 
ogony. Ogon główny, skierowany w kierunku od Słońca, jest b. wąski, 
wykazuje pewną struktur~ i jest widocznv na kli~zy z d. l~ V jesz-:ze 
w odległości l" od jądra. Ogon boczny ma postać plamy wachlarzowatej 
dość szerokiej, adiugości 8'-9', tworzącej z kiarunkiem ku słońcu kąt 110''. 
Dokładne wartości kątów pozycyjnych są n:~stt:pujące: ogon główny 300", 
ogon boczny 2 5", słońce 116". 

(f\str. Nachr, 5372) . 

Kronika T. M. A. 
Szkoły - członkami T-wa. Zarząd T·wn na pos iedzeniu swe m w d. 4 

czerwca rozważał sprawę przyjmowania szkól i innych instytucyj kultural
nych i oSwialowych na członków T-wa Na podstawie referatu członka 
Zarządu. E. S t e n z a, zostały przyjęte zmiany odpowiednich paragrafów 
stalulu T-wa, według których do T·wa mogą być FfZyjmowane osoby pra
wne na członków popierających, dożywotnich i założycieli. Wspomnia11a 
zmiana stalula jest wykonaniem uchwały Walnego Zebrania, zapadłej 
v dn. 5 Ił r. b. Obecnie są wszczęte starania w Ministerstwie S. Wew. 
celem zalegalizowania tej zmiany. 

Należy mieć nadzieję, że uchwała ta przyczyni się do ożywienia 
zainteresowania się nauką o niebie gwiaźdz : stem wśród młodzieży szkol
nej, zwłaszcze, że uchwała Zarządu f·\\a przewrduje również pewne uła
twienia IV korzystaniu z pokazów nieba dla szkół, które bęcą członkami 
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T-wa. Nadto szkoły mają otrzymywać dwa egzemplarze Uranji. Wobec za
niedbania nauki kosmografji w szkolach średnich- taki bezpośredn i kon
takt młodzieży z niebem gwiażdzislem jest szczególnie pożądany. 

Posiedzenie dyskusyjne. W dniu 3 VI odbyło się w Uniwersytecie 
miesięczne posiedzenie T. M. FI., na które m członek T-wa. dr. L. H u f n a
g e l, wygłosił odczyt "0 hypolezach kosmogonicznych". Temat len, zawsze 
interesujący i aktualny, pociąga umysły nietylko fachowców, ale nawet 
ludzi, zdała stojących od astronomji. Powstanie świata zawsze było i jest 
zagadką. Badając budowę Wszechświata i jego ciał niebieskich, oraz obser
wując zjawiska, w nim zachodzące, można wypowiedzieć pewne poglądy 
co do sposobu, w jaki powstają światy. 

Prelegent przytoczył w przemówieniu swem koncepcje kosmogo
niczne astronomów starożylnych i średniowiecznych, oraz Kan l a. L a
plac e' a, a wreszcie współczesnego astronoma amerykańskiego S e e 
oraz astronoma angielskiego Je a n s' a, operującego kształtami mgławic 
spiralnych i kulistych oraz ich światłem. 

Po interesującym odczycie wywiązała się dyskusja, w której zabie
rali glos pp.: prof. Kamieński, Mergentałer, Stenz oraz prelegent. 

Dostrzegalnia T-wa przez ul. Chmielnej 88 jest obecnie przebudo
wywana. Dostrzegalnia uzyska taras oraz pawilon, co pozwoli na rozwi
nięcie działalności obserwacyjnej T-wa, upośledzonej dotychczas brakiem 
odpowiedniego pomieszczenia. Pokazy nieba. przerwane na czas przebu
-dowy, będą wznowione prawdopodobnie w początkach sierpnia, o czem 
będzie podane do wiado:ności zapomocą dzienników. 

Lista członków T. M. A. 
przyjętych w ok!'esie m'lj -- czerwiec 1925 roku. 

Członkowie popierający: 

Majeran Józef handlowiec 

Członkowie rzeczywiści: 

Dubois Mieczysław 
Gawroński Wiktor 
Gondzik Jan 
Jędrzejowska Flnieła 
Jędrzejowski Zygmunt 
Jermolajew Mikołaj 
Kaczorawski Kazimierz 
Nikolajew Wszewi<Jd 
Otocki Sobiesław 
Pagaczewski Janusz 
Piąlkiewicz Bronisław 
Prisowski Tadeusz 
Podleska Bronisława 
Raab Flnna 
Świderska Marja 
Sznuk Tadeusz 
Wilewski Stefan 
Witkowska Eugenja 
Wyczyńska Marja 

notarjusz 
generał dywizji emer. 
nauczyciel 
magisl. chernji 
handlowiec 
stud. Polilechn. W. 
prokurent Z. Prz ... Etyl'' 
inżynier 
stud. P. Szk. Budowl. 
stud. U. J. w Krakowie 
prof. Szkoły Przemysł. 
inżynier 
żona przemysłowca 
buchalterka 
magist. chemji 
radca minislerjalny 
urzędnik państw. 
urzędniczka państw. 
koresp. angielskiego 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY. 

Tf\B LlCf\ l. 

O 12h czasu uniwersalnego (13h czasu środk.-e u ropejsk iego) . 

s L o Ń c E KSI~YC 
1--

!O .~ .-. w Warszaw ie w Warszawie 
ro ·c ·c Rek ta- Dekl ina- c * czas środ. e ur. czas środ. e ur. 

Miesiąc 
~ V-o ro :::1 
!O ·;;;o c C/l 

wschód l zachód 

--
Q Ol scensja c ja ~ !O 

o >, -Q N wschód zachód 
~ ~ u 

1925 
l 

" m m h m h m R' m " m 

Sierpień 1 sb. 8 44.5 +18'~ 06' J 6.2 3 55 19 28 16 48 o 25 
4 w t. 8 56.1 + 17 19 + 60 4 00 19 23 19 33 3 33 
7 pt. 9 07.6 +16 30 + 5.7 4 05 119 17 21 03 7 40 l 

IQ pn. 9 19.0 +15 39 + 5.3 4 10 19 12 22 11 11 28 
13 CZ. 9 30.4 +14 46 + 4.8 4 15 19 05 23 38 14 50 
16 n d. 9 41.7 +13 50 -+- 4.2 4 19 19 co l 03 17 27 
19 śr . 9 52.9 + 12 52 + 3.6 4 24 18 54 3 58 19 06 
22 sb. lO 04.0 -l-11 53 -t- 2.9 4 29 18 48 7 18 20 12 
25 w t. lO 15.0 + 10 51 + 2.1 4 34 18 41 10 49 21 17 
28 pt. 10 26.0 + 9 49 + 1.3 4 39 18 35 14 30 23 04 
31 pn. 10 36,9 + a 45 + 0.4 4 44 18 28 17 24 1 07 

Wrzesień 3 CZ. 10 47.8 + 7 39 - 0.6 4 50 18 20 19 Ol 5 10 
6 n d. 10 58.6 + 6 33 - 1.6 4 55 18 13 20 13 9 07 
9 śr. 11 09.5 +s 25 - 2.6 5 00 18 06 21 36 12 39 

12 sb. 11 20 2 + 4 17 - 3.7 5 04 17 59 23 48 15 24 
15 w t. 11 31.0 + 3 08 - 4.7 5 09 17 52 l 46 17 09 
18 pt. 11 41.8 + l 58 - 5.8 5 14 17 45 5 07 18 17 
21 pn. 11 52.6 + o 48 - 6.8 5 19 17 38 l 8 40 '[9 22 
24 CZ. 12 03.3 -0 22 - 7.9 5 24 17 31 12 21 21 00 
27 n d. 12 14.1 -1 32 - 8.9 5 29 17 24 15 19 -
30 śr. 12 25.0 -2 42 -9.9 5 34 17 17 17 OL 2 42 

l Pażdz. 3 sb. 12 35.8 -3 52 -109 5 39 17 10 18 12 6 42 
6 w t. 12 46.7 -5 Ol 11.8 5 44 17 04 19 32 10 24 
9 pt. 12 57.7 - 6 101-12.6 5 49 16 57 21 38 13 20 

12 pn. 13 08.8 -7 18 13.4 5 54 l" 50 
- 15 11 

15 CZ. 13 19.9 -8 261-14.1 6 00 16 43 2 52 16 21 
18 n d 13 31.1 -9 32 1-14.7 6 05 16 37 6 27 17 25 
21 śr. 13 42.4 -10 37 -15.3 6 10 16 3) 10 14 18 58 
24 sb. 13 53.8 -11 401-15.7 6 16 16 24 13 18 21 51 
27 w t. 14 05.3 -12 421-16.0 6 22 16 17 15 04 o 23 
30 pt. 14 16.9 -13 42 1-16.3 6 27 16 12 16 14 4 20 

<) czas średni mniej prawdziwy. 
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Tf\BLICf\ Ił. 

PLANETY. 

Planeta l Miesiąc l~ l Re klascen- l l w Warszawie . Deklinacja (qas środkowo-europ.) 

C Ja wschód l zachód -------

l l 1925 h m o " m l " m 

Merkury Sierpień l ]() 2().1 + 7 4 l G 38 20 06 
IG JO a3.1 + 4 l " 6 o~ J8 54 " Wrzesień l n ~>2.4 + IO 19 il r,2 17 45 
i(i 10 36.1 + lO 17 il :n 17 29 

Październik l 12 14 .2 

l -t 
o 13 f> Ol 17 16 

II) 13 47 .8 - 10 f> G G 37 16 52 
----- l 

Wenus Sierpień 1 10 30.~ --j- 10 ń!J 7 ? · 1 !l 30 -'> 
16 11 37.3 + 3 38 7 Ił Hl 58 

Wrzesień ] 12 47 o -,l. 3!) 8 02 19 ~ l 
16 1:3 fl2.9 -12 <H R 47 18 49 

Patdziernik l ~~ Ol. f> -18 31 !l 38 l fl 21 
16 l G 13 .5 -23 23 10 22 18 03 

Mars Sierpień J 9 42.1 l + J:> ()() f) J.l. l 18 O! 
!G 10 l ".7 + II 41 !i 10 19 23 

Wrzesień l ]Q n7.o + 7 f> O fl O? 18 3() 

l 
!G 11 :!'2.4 + 4 02 5 O-l 17 53 

Październik l ·2 O Hl +O 08 !) 00 17 o~ 

l 
16 12 43.() -3 48 4 f>K 16 2f> 

Jowisz Sierpień !G l~ fl!l.l - 23 o·· J7 Ol o ;')2 ,, 
Wrzesień 16 18 ń!'l,ł) -2a 10 lfl Ol 2<! 41 
Październik 16 Hl 015 -22 i'J9 13 11 :?0 na 

Saturn Sierpień 16 J4. 28.0 -12 l{ 11 27 :11 C)" _() 

Wrzesień 1G 14 37.0 -13 Ol !) 40 l !l ~6 
Październik 16 14 !!1.2 -14 ()j 8 co 17 3-l 

l 

Uran Sierpień 16 23 41.7 -:2 f> l Hl 4~ 7 32 
Wrzesień ]() 23 :17.1 -3 l !l 17 47 fl 23 
Październik Hi 23 j;j,:i -3 4 ;) l~ 41 :l 17 

Neptun Sierpień IG !l 3!Ul + t+ 23 4 17 18 i'> !l 
Wrzesień IG !) -l3.fl + 14 02 2 21 l (i f>!ł 
Pa ź dziernik 16 !l 46.!) + 13 46 o 28 ] ;', 0-1 
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T f1 B L l C f1 III. 

Zakrycia gwiazd przez księżyc (d la Warszawy) 
obliczył E. Rybka. 

D a t a l ~ ~vj' ~ ~ !Kąt od l Kąt od Nazwa gwiazdy Q) -<l) fO V) c z a s 
~ o.N"·;;: bieg. zenitu ..Y-1 ..... ------

" m o o 
1925 Sie rpień 1 14 Sagittarii i),(i p ~~ 3:?,:) 105 12:3 

5 50 flquarii 5,0 k 21 37,!) 269 298 

6 182 B. Aquarii {~' '2 k () 2P,7 301 307 

Wrzesień 2 74 Aquarii 1\.'l p 1~) 27,2 l..lO l 173 

3 376 B. Aquarii 6,:3 k l~) 4:?,0 295 331 

6 ~" Celi 4,:1 p 20 ~l/> 13 co 
6 .. .. 4,:) k :20 39,:l l W:> .342 

7 8 B Tauri ~.~ k :23 l l', 7 :::?3~) 277 

9 63 Tauri f..l k l lO.~ :l(}7 31() 

II 64 Orion is 5,1 k 

l 
2 17,1 1!)5 23! 

11 Z" Orionis 4,7 k 2 !tl,9 31:2 350 

29 '( Capricom i 3.~ p u 3,\) 142 114 l 
29 182 B. Aquarii r •> '•~ p 1H f>fl.7 350 5 

Patdziern. l 351 8. Aquarii 6,f> p () 11.~ es 47 

8 'l Geminoru:-n 4,1 p :.n ,)q ·J .:...._,_ lU l H! 

8 16 Geminorum l) •) ·- k ·21 16) 317 353 

8 'l Geminorum 4,1 k :22 l i,~) 2'n 275 

9 56 Geminorum - 'J :>, k ::!:2 ;)9, 1 33~ \) 

10 61 Geminorum ii,'i k l 43,7 :w -J. 301 

14 l Lconis 5,3, k 4 31,2 3;)9 36 

25 30 Capricorr.i f.,4 p :.W H\ l 79 58 

28 'l Aquarii 4,[) p () 1:2/l :2o 35l 

28 •? flquarii -~.fi p () illi,;l ~)3 5!) 

31 Ceti •l, l :23 ·19,~J SG s·· '-'· p ,) . 
U w a g a. Momenty zakryć podrno w cz<:~sie środkowo-euro

pejskim. Litera p oznacza początek zjawiska (zni 
krięcie gwi~z c" y), !!tera l--koniec (ukazanie się) 
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Miesiąc l Data l Godz. l 
1925 l h 
Sierpień 2 l H, \l 

20 

20 

30 

Wrzesień l 11 

16 

17 

21 

21 

23 

2(i 

30 

Paź d z. 16 

18 

19 

21 

12,9 

4,'3 

6,3 

(i,8 

8,S 

l ,O 

1,1 

17,H 

23,5 

6,7 

18,5 

14.1 

8,! 

0,7 

17,7 

18,1 

URFINJFI 

T FI B L l C FI l V. 

ZJAWISKA. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 2",1 na S. 

Częściowe zaćmienie księżyca, 
w Polsce niewidoczne 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 7",8 na S. 

Mars w złączeniu z księżycem: 
Mars o l ",6 na S. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 3",7 na S. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Salurn o 3",2 na S. 

Jowisz w złączeniu z księżycem: 
Jowisz o 2",2 na S. 

Merkury w największem odchyleniu 
zachodniem 17°,9 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 1",5 na S. 

Mars w złączeniu z l<siężycem; 
Mars o 30, l na S. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 6",1 na S. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 3'' ,0 na S. 

Słońce wchodzi w znak Wagi 
lRównonoc jesienna). 

Jow isz w złączeniu z ksi ę życem: 
Jowisz o 2",1 na S 

Merkury w złączeniu z Marsem: 
Merkury o 0"9 na N. 

Mars w złączeniu z księżycem: 
Mars o 4",2 na S. 

Merkury w zlączeniu z księżycem; 
Merkury o 5",4 na S. 

Salurn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 2°,9 na S. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 6",3 na S. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o l ",6 na S. 
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D F\ T F\ 

4.VIIl-:2fl.V II I 

8.VII l -:23.V l łł 

12.Vlll -2o.V l łł 

21-26.Vlłł 

22-'23.Vlll 

215-:.li.Vłłl 

G- 7.lX 

4-lG.lX 

30. lX-10.X 

3X 

4. 6.X 

5 - 7.X 

9-30.X 

13-30.X 

15-lS.X 

2l.X 

19~0 

Sierpień 4 

URF\NJF\ 

GWIAZDY SPADAJĄCE. 

Położenie 
radjan tu 

0

:3 l +53 1 
73 l + 41 

5 +35 

237 + 6;) 

16 + 54 

62 +3!) 

24 -+ 17 

115 +SO 
133 + 79 

186 + 71 

91 + 16 

107 l + 23 

lfl2 +40 

71 +51 

UWF\Gl 

w pobliżu a Cassiopeiae 

około a Bootis. Meteory pozostawiają 
ślady (prawdopodobny związek z kome
tą l 911 B) 

około {)· Persei; jasne, pozostawiają śla
dy. (Kometa 1870 l) 

l Pegasi; ślady krótkie. 

7: f\ndromedae (Kometa 178'j 11) 

·r1 Draconis (jasne) 

0 Cassiopeiae (Kometa) 187l IV) 

E Persei 

·r, f\rietis 

Camelopardalis (Kometa 1825 11) 

Ursae Maj . (Kometa 1825 Ił). 

'l. Draconis. Meteory powolne 
(Kometa 69 r. przed Chr.) 

'l Orionis (Orionidy); maximum 
18-20 X. 

0 Geminorum, maximum 29 X. 

P· Ursae Maj, jasne, ze śladami 
(Kometa 1739) 

Camelopardalis (Kometa 1847 VI) 

FAZY KSIĘŻYC~. 

1925 
h 

65 

h 
Pełnia 13.0 Wrzesień 2 Pełnia 20.!1 

11 Ostatnia kwadra 10.2 10 Ostatnia kwadra 01.2 
19 
?--' 

Nów 14.2 18 Nów 
Pierwsza kwadra 05.8 25 Pierwsza 

1925 
h 

Październik 2 Pełnia 0().4 
9 Ostatnia kwadra l!l.l5 

17 Nów 19. t 
24 Pierwsza kwadra 1 !l.6 
31 Pełnia 18.3 

O:l.'J 
kwadra 12.8 
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Tajemnice Wszechświata. 
Wstęp 

Coraz niżej zapada świetlna tarcza słoneczna, już dotknęła 
lasów dalekich i - czerwona - świeci przez ztelone drzew gałę 
zie. Za chwilę obniża się jeszcze wię cej ... kryje się za las . . . 
już niewid oczna - znikła zupełnie. Tylko purpurowa barwa 
nieba za cho<fniego świadczy, że Słońce jest jeszcze tam, pod 
poziome m. Swiadczą o tern także zaróżowione pasma chmur 
le kkich , zawieszonych nad zachodem. 

Upłynęło ch~il kilka ; pobladły chmury i tylko wązki skra
we k czerwonego nieba mówi nam, że tędy przeszło Słońce - hen , 
da leko, do krajów zachodntch . 

F\ ze wschodu coraz wyżej na niebo nasuwa się ciemna 
no c, walcząc z czerwienią zachodu. Niebo ciemnieje coraz wię-
cej noc zapada aż do jutra. 

Na ciemno-szafirowe tło nieba wypłynęła srebrzysta tarcza 
Księżyca, zajaśniały gwiazdki niezliczone. Cisza wszędzie. Nie 
słychać zgiełku miast dalekich i tylko od czasu do czasu do
chodzi szczekanie psów z sennej wsi. 

Myśl nasza odrywa się od Ziemi i leci ku gwiazdom nie
bieskim. Co znaczą te światełka, które nam świecą podczas 
każdPj nocy pogodnej? Czy daleko są od nas? Czy są tam 
ludzie?- F\ Księżyc , czy żyje tam ktokolwiek, a jeś li żyje, jakie 
jest tam życie? 

Od zuania istnienia ludzkości stawiano sobie te pytania 
i odpowiadano na nie rozmaicie. Dziwne to były odpowiedzi, 
dziwne i poetyczne zarazem. Ulegały one z biegiem czasu zmia
nom i rozwojowi, jak wszystko we wszechświecie od najdro
bniejszych pyłków i mikroorganizmów aż do najpotężniejszych 
słońc i mgławic otchłani niebieskich. 

Znana jest wszystkim legenda, opowiadająca, że na Księ
życu porzucony został przez szatana czarownik Twardowski. 

Piękne są również legendy Dalekiego Wschodu. Tam, w ba
jecznej Krainie Wschodzącego Słońca, gdzie rozhukane bałwany 
Oceanu Spokojnego uderz ają o skaliste wybrzeża tysiąca wysp , 
mówią, iż Księżyc zamieszkują króliki - Usagi. W czasie peł'li 
widać wyraźnie, jak one tłuką ryż w dużycb moździerzach, wy
piekają z tego ryżu ciastka i przynoszą je na Ziemię grzecznym 
dzieciom. 

Wi e le takich podań i wierzeń ma każdy kraj. Niestety, 
my, dzieci miasta, ich nie znamy, gdyż jesteśmy daleko od przy
rody; sztuczne światła miejskie przyćmiewają blaski gwiazd. 

Bardzo liczne są również opowieści o niebie gwiażdzistem . 
Bóstwa, ludzie i niebozwierzęta je zamieszkują. Piękne legendy 
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ułożył l'rlickieu•ii'Z w "Panu Tadeuszu" w usla wojskiego, który 
opowiada, skąd się wzięła na niebie Wielka Niedźwiedzica -
Wóz Dawidewy 

* * * 
W ciszy nocnej wszystkie gwiazdy poruszają się zgodnie 

na sklepieniu niebieskiem. Od wielu setek lat nie zmieniają się 
wzajemne odległości między niemi. Wielka Niedźwiedzica teraz 
jeszcze zachowuje ten sam kształt, który miała wówczas, gdy 
nad jeziorem Gopłem przodkowie nasi kładli podwaliny przyszłej 
Polski. Zmienia się tylko z godziny na godzinę położenie tego 
gwiazdozbioru względem poziomu. Na początku jesiennych wie
czorów widzimy Wielką Niedźwiedzicę niezbyt wysoko nad pół
nocnym horyzontem. Po upływie kilku godzin wzniesie się ona 
wyżej na niebo, a nad ranem świecić będzie prawie nad naszemi 
głowami. Nigdy ona nie zachodzi i nie wschodzi, podczas gdy 
gwiazdozbiory południowej części nieba, poruszając się od 
wschodu na zachód, tylko przez część doby przebywają nad 
poziomem. 

O ruchu gwiazd łatwo można się przekonać, zauważywszy 
położenie pewnej gwiazdy względem ziemskiego przedmotu; 
już po upływie kilkunastu minut zauważymy, że gwiazda się 
przesunęła. lm bliżej ku północy położona jest gwiazda, tern 
mniejsze będzie jej przesunięcie; zauważymy wreszcie, że jedna 
gwiazda pozostaje prawie nieruchoma; jest to gwiazda dość 
jasna, w ogonie Małej Niedźwiedzicy, znana wszystkim gwiazda 
Biegunowa. Znaleźć ją bardzo łatwo, przedłużywszy linję, łączącą 
2 tylne koła Wielkiego Wozu. 

lnao.ej nieco, niż gwiazdy, biegnie Księżyc po niebie. 
Jeżeli na początku wieczora dostrzeżemy qo w sąsiedztwie ja
Kiejkolwiek gwiazdy, to po paru godzinach oddali się od niej 
znacznie, zaś na drugi dzień odsunięty będzie od tej gwiazdy 
na lewo blisko o 26 średnic swej tarczy. 

Spójrzmy uważnie na niebo, usiane gwiazdami. Migocą 
one, zmieniając swe zabarwienie, w zimie silniej, niż w lecie . 
Wśród nich kilka jasnych gwiazd świeci równym spokojnym 
blaskiem. Gwia7.dy te znane były od czasów najdawniejszych . 
Zmieniają one miejsce wśród innych gwiazd, podobnie, jak 
Księżyc, lecz znacznie wolniej i w bardziej zawiły sposób. Są 
to planety: Merkury, Wenus (gwiazda Wieczorna lub Jutrzenka) , 
Mars, Jowisz i Saturn. 

Spójrzmy na Jutrzenkę przez lunetę. Ze zdumieniem 
ujrzymy jakby Księżyc w minjaturze. Dalej skierujemy lunetę 
na Jowisza. Oczom naszym ukaże się on w postaci małej ta r
czy z pasami na jej powierzchni w otoczeniu świty gwiazde -
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czek - satelitów, krążących dokoła planety. Lecz najpiękniej
szy widok da nam w lunecie Saturn. Kula planety otoczona 
jest wspaniałym pierścieniem, jak widać na rysunku, umieszcza. 
nym ~ niniejszym zeszycie Uranji. 

Swiat dziwów, gdy będziemy rozpatrywali różne części 
nieba przez lunetę, wzrastać będzie coraz więcej i więcej. Piękna 
jasna wstęga Drogi Mlecznej, która w letnie bezksiężycowe 
noce przecina całe sklepienie niebieskie, w lunecie ukaże nam 
niezliczone mnóstwo słabiutkich gwiazd tak gęsto rozmieszczo
nych, że w pewnych miejscach nie widać przez nie ciemnego 
tła nieba. 

Wszystkie gwiazdy, prócz planet, w największych lunetach 
świecą jako punkciki; niektóre z nich, które okiem nieuzbro
jonem widzimy jako pojedyńcze, w lunetach rozdwajają się, 
zachwycając czasem kontrastem barw. 

Obok gwiazd- punkcików świetlnych- dostrzegamy mgła
wice i gromady gwiazd. 

Jedynym łącznikiem, który nas zaznajamia z tajemnicami 
nieba, jest promień świetlny, biegnący poprzez przestrzenie z szyb
kością 300.000 km. na sekundę. Od Księżyca do Ziemi docho
dzi on po upływie 1 1 

4 sek., od Słońca biegnie 8 min. 19 sek., 
a od gwiazd promień ten do nas wędruje lata całe. 

* * * 
Dotknęliśmy zaledwie drobnej części zagadnień, stanowią

cych przedmiot królowej nauk - f\stronomji. Uzbrojony w zdo
bycze matematyki, fizyki i chemji, astronom, jak Prometeusz, 
niebu wydziera tajemnice. Znajomości wspomnianych nauk od 
czytelników wymagać nie będziemy; nauki te były niezbędne 
dla fachowca - astronoma, który bądź drogą uciążliwych ra
chunków, bądź przez badania promieni świetlnych, wysyłanych 
przez gwiazdy, odkrywa nowe fakty. W następnych artykułach 
podawać będziemy gotowe wyniki ich pracy, dlatego zaś ma
tematyka prawie nie będzie nam potrzebna. Wszystkie zagad
nienia, które porusąliśmy w tym artykule, oraz wiele innych, 
o których zupełnie nie wspominaliśmy, zostaną stopniowo wy
jaśnione. 

Ponieważ w literaturze naszej daje się odczuwać brak ksią
żek, któreby miłośnikowi astronomji pozwalały się zapoznać 
z krainą gwiazd, niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl wy
kładów, obejmujących stopniowo całokszałt wiedzy astrono
micznej. Wykłady te będą ukazywały się jako dodatek do Uranji 
t. p. Tajemnice Wszechświata. 

Pro( .M. J\amit' Jiski. 

Redcktor: EDWARD STENZ. Wydawca: T-wo Miłośników Flstronomji. 

Drul< .Southern Trade". 1'\okolowska 12. 
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PROF. M. KA:IliEŃSKI 

Stulecie Obserwatorjum 
Warszawskiego. 

(1825- 1925). 

W roku bieżącym upływa 100 lat od chwili otwarcia Ob
serwatorjum Warszawskiego. 

Myśl o jego założeniu powstała w owych czasach, kiedy 
grzmiały jeszcze echa dalekie walk tytanicznych narodów Euro
py, kiedy nie ostygli jeszcze z zapału bojowego ci, którzy 
byli z CESf\RZEM u stóp piramid egipskich lub na polach Maren
go i f\usterlitz. 

We wskrzeszonem Królestwie Kongresowem patrjoci roz
poczynają pracę gorączkową nad odrodzeniem Polski i pracują 
z zapałem, nie bacząc na czarne chmury, które wkrótce za
częły ukazywać się na niebie po zawarciu Świętego Przymierza. 

Do takich gorących patrjotów nal eżał Fm;u·i.''·"Pl.; -t nni1~ski 

(1789-1848). Po powrocie w r. 1815 z zagranicy, gdzie stud
jawał astronomję, zostaje mianowany w r. 1816 profesorem 
astronomji w przyszłym Uniwersytecie Warszawskim; z mło

dzieńczym zapałem zaczyna zaraz starać się o założenie Ob
serwatorjum. Napotyka jednak na bierny opór Władz Eduka
cyjnych, które dla różnych powodów, a także-dla braKu pie
niędzy-, nie podzielają jego zapału. Zniechęciłoby to mniej 
energicznego człowieka; lecz nie takim był ...JnniJ(ski. Wyczer
pawszy wszystkie środki, zwraca się bezpośrednio do Cesarza 
f\leksandra l w czasach jego przejazdu przez Warszawę (w r. 1815 
oraz 1819) i uzyskuje fundusze na zamówienie narzędzi i na 
budowę Obserwatorjum. 
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Franciszek f\rmiriski 
1789-IE48. 

W maju 1820 r. r oz;Joczęto budowę gmachu Obserwa
torjum w Ogrodzie Botanicznym; roboty trwały aż do r. 1824, 
następnie cały rok upłynął na urządzaniu części wewnętrznych 
i dopiero w dniu 18 sierpnia r. 1825 roboty te zostały ukończo
ne i podpisano protokół odbiorczy. Dzień ten należy więc 
uważać za dzień otwarcia Obserwatorjum, aczkolwiek nie wszy
stkie narzędzia były jeszcze na l eżycie 03adzone i zweryfikowane. 

Trzeba jednak zaznaczyć, iż Obserwatorjum stanęło nie 
tam, gdzie chciał ~lrm!Ji8kl, i nie było zorjentowane tak, jak 
to było polrzeba ze wzglę:lów naukowych. Mianowicie, .tr
miJis!.-t domagał się wyb·Jd owania Obserwatorjum za rogatkami 
Mokotowskiemi w postaci gmachu jednopiętrowego i ustawie
nia narzędzi na słupach, niezbyt wysoko wzniesionych nad 
ziemią. Lecz względy architektoniczne przemogły: trzeba było 
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dla zakrycia linji "treibhauzów" (cieplarń) wybudować ładny 

gmach w ogrodzie Botanicznym-i Obserwatorjum padło ofiarą 
tego poglądu. Nadto, J (( ll :::nirulPc/.'i stał po stronie przeciw
ników -l I'IJitJI.~l·iPfJO; więc trzeba było ustąpić. Ustępstwo to, 
jednak zaważyło na dalszych dziejach Obserwatorjum, a szcze
gólni ej t ~raz odb ija się bardzo ujemnie na naszych pracach 
naukowych . 

Do ro~u 1827 trwały urządzenie wewnętrzne, osadzenie 
i weryfikacja narzędLi. Lecz regularne zajęcia w Obserwatorjum 
ro zpoczęl y się we v..rześn i u 1826 r. i odtąd trwają bez przerwy 

Obse r wato r jum \Varszawsl,ie 
w r. 1925. 

W okresie 1818-1827 _lrmiJ~s!.i poświę:ił bardzo wiele 
swego czasu, e;-tergji i zdrowia sprawie wybudowania Obser
watorjurn. Ustawiczny brak pieniędzy w Kasie Skarbowej po
wodował dłuższe przerwy w robotach, a najwięcej wpłynął na 
upozn1enie rozpoczęcia prac naukowych w Obserwatorjum. 
W ciągu wielu miesięcy _[nlliJI,,ki s::Jm pracował jak zwykły 

rzemieślnik, z dłutem i młotem przy osadzeniu w marmurach 
narzędzi. Dzięki swej niezwykłej energji doprowadził wszystko 
do pomyślnego korica - lecz poniesione trudy odbiły się bardzo 
ujemnie na jego zdrow iu i d :J iszej p;acy. 
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To też, kiedy wszystko już było gotowe i pozostawało 
tylko przystąpić do szeregów regularnych obserwacyj-zwlekano 
z ich rozpoczęciem, a dokonane w znacznej ilo ś ci obserwacje 
nie zostały należycie opracowane i dotąd nie ogłoszone drukiem. 
Oczywiście nie mial już w sobie A rmil'tsk i dostatecznej energji , 
ażeby dzieło swe doprowadzić do końca. Jego najbliższy po
mocnik, adjunkt .Ta11 Baranowsk i (1800-1879) był człowiekiem 
innego charakteru, nie pracowal w takiem tempie , jak to 
było potrzebne. 

Jeszcze jednak inne przyczyny stały na przeszkodzie pra
com naukowym w Obserwatorjum. Po pierwsze, wyklady na 
Uniwersytecie pochłaniały dużo czasu; po drugie - wzrastający 
coraz wi ęcej ze strony władz rosyjskich ucisk kraju ni e sprzyjał 
rozwojowi nauk. Zamknięto szereg instytucyj naukowych lub 
stawiano je pod zbyt formalną kontrolę. Przeglądanie aktów 
Obserwatorjum za okres 1831 - 1870 w zupełności stwierdza 
taki stan rzeczy . Z punktu widzenia rosyjskiego astronomowie 
są przedewszystkiem "czynowniki" -a więc dyrektor Oberwa
torjum obowiązany jest wypełniać odpowiednie rubryki w nie
zliczonych okólnikach, ustawicznie nadsyłanych przez władze. 
Wszystko to zabierało dużo czasu, denerwowało i odbijało się 
bardzo ujemnie na pracach naukowych. 

Lecz, mimo wszystko, w okresie 1829- 1842 dokonano 
w Obserwatorjum kilkuset obserwacyj, w celu ścisłego wyzna
czenia szerokości i długości. W obserwacyj tych brali udz i ał 
Anni1~slci, B ara11owski i .~ t rlam Prrri mowski. Wyniki tych obser
wacyj są podane w Connaissance des Temps na r. 1846. 

Natomiast obserwacje meteorologiczne, rozpoczęte na je
sieni r. 1826, kontynuowane są bez przerwy, opracowane sta
rannie i ogłaszane drukiem. Co prawda, system obserwacyj 
zmieniano kilka razy; lecz od roku 1870 są one wykonywane 
według jednakowego schematu, trzy razy na dobę (o 7 rano , 
1 popołudniu, 9 wieczorem). W czasach Ba7"01t O/us!cie.tJO, który 
został Dyrektorem po śmierci Armi1~s/ciego (1848) i piastował 
ten urząd aż do r. 1869, obserwacje meteorologiczne uważano 
nawet za ważniejsze od astronomicznych . 

Upływały długie lata niewoli rosyjskiej, coraz trudniej było 
astronomom polskim pracować w Obserwatorjum. Mimo to 
jednak, pochodnia polskiej wiedzy astronomicznej nie gaśnie, 
i- dziwnym wyrokiem losu-w najcięższym bodaj okresie dla 
Polski- Obserwatorjum Warszawskie największą swoją chlubę 
zawdzięcza adjunktowi Ja?IOW't K owalcz!Jlcowi (1833-1911), który 
pracowal w tej instytucji od r. 1865-

•• 
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J a n l< o w a l c z y k 
1833-1911. 
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Główną pracą Jana Xowalczyka były obserwacje słabych 
gwiazd kołem południkowem w pasie pomiędzy 1 050' a 7°10' 
deklinacji poludniowej w celu dokładnego wyznaczenia ich 

• położeń. ~raca ta zajęła Kowalc.:!tkowi bardzo dużo czasu, 
prawie 20 lat. · Była to J!ierw.~:·a praca o charakterze systema
tycznym, z szeregu tych prac, o których myślał jeszcze _lrmill
.~kl . Lecz w ciągu więcej niż pół wieku narzędzia astrono
miczne zostały znacznie udoskonalone, tak, iż w końcu XIX 
stulecia to koło południkowe (zamówione jeszcze w r. 1816) 
można było uważać, jako typ narzędzia przestarzałego. Mimo 
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to K rJtc(lfe:y/.; świetnie dowiódł co może znaczyć nawet stare· 
narzędzie w rękach starannego obserwatora; według badań d-ra 
F. KęJiiiL;;/.;i;;fJO, dzieło Xotv(l{G.~?Jku może być zaliczone do dobrych. 
ówczesnych katalogów. Obserwacje te są wydrukowane w 4 to
mach (1892--1903) i razem z katalogiem gwiazd, zawierającym 
położenie 6041 gwiazd dla epoki 1880.0 były. jedynemi do r. 1925 
systematycznemi publikacjami Obserwatorjum Warszawskiego. 

fig. fo t. .. e wi e towid" 

Stare koło południkowe Reichenbacha 
i Ertel'a. 

Mówiąc o astrono
mach Obserwatorjum, 
należy wspomnieć także 
o Jrlamie l'rai:mowskim 
(1821 - 1885). W roku 
1838 Pra.:·nwwski wstąpił 
do Obserwatorjum, gdzie 
pracowat do r. 1863. 
W tym roku wziął udział 
w powstaniu, a po jego 
upadku emigrował do 
Paryża, gdzie zmarł w r. 
1885. W Paryżu Praż 
motvl3ki odmaczyi się ja
ko konstruktor narzędzi 
optycznych, gdyż miaŁ 
wielkie zamiłowanie do 
fizyki i do astronomji 
praktycznej. 

Wspomnieliśmy wy
żej, iż w okresie 1848--
1869 dyrektorem Obser
watorjum był .Tan Bam-
1/0w.~ki. Prace swe umie
szczał on przeważnie w· 
,,Bibljotece Warszaw-

skiej" oraz w "Przeglądzie Naukowym". Jedną z głównych prac 
JJrrranow.~kil'_r;o było tłumaczenie na język polski i wydanie słyn
nego dzieła Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium ", 
czyli "0 obrotach kręgów niebieskich". W ciągu swego urzę
dowania Brmt1l01l'.~ki był dbatym kierownikiem z-akładu, nie
ustannie zabiegającym u władz o jego naprawę.. W r. 1858 wy
jednał fundusze na sprowadzenie z Monachjum refraktora 
Mertz'a ze średnicą objektywu 6 cali (16 cm.); refraktor ten jest,. 
niestety, i teraz największą lunetą Obserwator.jum. 

W roku 1869 Banulotc.~ki ustąpił; jego- miejsce zajął Iwan 
Wo.,tokow, pierwszy rosyjski dyrektor, i spraw.ował ten urządl 

·"' 
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aż do r. 1898. Następnie dyrektorami Obserwatorium byli X ra8-
ł/Oio (1899-1907) i C.<Or?I_IJ.j (1908-1915). który wraz z wojskami 
rosyjskiemi opuścił Warszawę. 

lf'ostokow pracował przeważnie w dziedzinie astronomji 
teoretycznej, mechaniki nieb1os i geodezji wyższej; w c:t.asie 
swego urzędowania nabył wielkie koło południkowe ( 1884) od 
firmy Rrtelo w Monachjum. Z badań póżniejszych okazało 
się jednak, że podziałki tego koła są wadliwe -tak że obecnie 
ono może służyć tylko jako niezłe narzędzie przejściowe. 

Następny dyrektor- Xmsnou•- był jednym z wybitnych 
specjalistów w dziedzinie mechaniki niebios; nie wyliczamy tutaj 
jego prac naukowych, gdyż mają one Zbyt specjalny charakter. 

Za czasów KrrrsJ/owrr, mianowicie w r. 1900, w Obserwa
torjum rozpoczął swe prace jako asystent Trrrleu .~.:· n(/1/(l ('h/Pll'iC.?:, 

obecnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Obser
watorjum Astronomicznego w Krakowie. 

Profesor Bml{(r/zir•u•ir·:: brał żywy udział w pracach Obser
watorjum nrówno teorettcznych jak i obserwacyjnych; nadto, 
zapoczątkował w r. 1901 w \\'arszawie systematyczne obserwacje 
zakryć gwiazd przez Księżyc; obserwacje te służą jako podstawa 
do najściślejszych obliczeń drogi Księzyca. 

W r- 1907 Kramow przedstawił T . .Bantfl·hit' loic.:rr na sta· 
nowiska starszego astronoma-obserwatora, ale natrafił w tern 
na opór Uniwersytetu, gdyż w owych czasach mianowanie Po
laka na takie stosunkowo wysokie stanowisko byłoby w War
szawie czemś niesłychanem . 

Pawilony astronomiczne w ogródku Obserwalorjum, 
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W owych to czasach zaczął się znany bojkot Uniwersytetu 
Warszawskiego, lepsza część profesorów podała się do dymisji 
i nikt nie chciał objąć posad wakujących. Po śmierci Krasnowc~ 
posadę profesora astronomji proponowano paru astronomom 
rosyjskim (Pokrowskiemtt, T ichowowt; ·i h'ter ·nlier.CfOWi), lecz dłu
go nie znajdowano nikogo, ktoby zechciał w ówczesnych wa
runkach objąć to stanowisko. Wreszcie zaproponowano tę po
sadę S. C."óo rnPmn, docentowi Uniwersytetu w Kijowie . ( 'z·orny j 

przyjął propozycję i wkrótce przybył do Warszawy. 

Przy Czarnym nabyto szukacz komet rfcyrle'iJO, 2 chrono
metry i parę innych narzę:!zi. Niestety, narzędzia te, Zilrówno 
jak i szereg innych lepszych narzędzi, wywieziono do Rosji przy 
ewakuacji Warszawy w r. 1915; dotąd one nie powróciły, aczkol
wiek należą się nam na mocy traktatu Ryskiego. 

Podczas Wielkiej Wojny, za czasów okupacji niemieckiej , 
wyklady i tymczasowe kierownictwo Obser •'/atorjum powierzono 
najpierw dr. J. f{ra.~.~O II '.~ !.· II' ' i!lt, a potem dr. P. ]{!:pi!'u;k wmu, 
który po u stąpi e nu dr. Krasso w:;kie.JO pelnil tymczasowo obo 
wiązki kierownika Obse rwatorjum w r. 1922 1923. 

29 marca 1923 r. profeso rem F\stronomji w Uniwersytecie 
i Dyrektorem Obserwatorjum został mianowany J,fic!wl KamzeJI
sk t, poprzednio założyciel i pierwszy dyrektor Obserwatorjum 
Morskiego we Władywostoku, a w o kresie 1920~ 1922 współ
pracownik Wydz iału Hydrograficznego Cesarskiej Marynarki 

Japońskiej w Tokjo . 

Obecnie (wrze si e ń 1925 r.) person e l n au kowy Obserwa

torjum przedstawia się jak następuje: 

Dy rekto r prof. Jfi ,·hal J(anu'e Jiski, 

F\dj unkt dr. Pelit:Jan Kę,, iJiski , 

St. asystent p. / ;'ttife ll,jlls-: R uMw , 

MI. asystent p. Watlaw .J ętJ.r:;;rjP H ' .;kt . 

... 
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'Rg' fol. .,Światowid" 

Personel Obserwatorjum w r. 1925; od lewej ku prawej: 
Siedzą: Prof. M . Kamieński, E. Rybka. 
Stoją: Dr. F. Kępiński, W. Jędrzejewski 
W głębi na prawo-st. woźny, W. Wolski. 

'Główne narzędzia Obserwatorjum, aczkolwiek przestarzałe (re
fraktor z r. 1859 i koło południkowe z r. 1880) są jeszcze niezłe 
.i po lcnpdalnym 1·emoucie i przeróbkach mogłyby jeszcze przy
nieść korzyść nauce. 

Wszystkim wiadomo, w jakich warunkach znajdują się 
polskie zakłady naukowe od chwili powstania niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej: brak środków materjalnych nietylko 
nie pozwala na kupno nowych, lecz nawet na gruntowną na
prawę starych narzędzi. Dlatego też astronomowie polscy wolą 
poświęcać swe siły przeważnie pracom teoretycznym, gdzie 
mogą współzawodniczyć z nauką zagraniczną. W tych trudnych 
warunkach astronomowie fachowi pracują, nie bacząc na liczbę 
·godzin obowiązkowych, gdyż tylko w ten sposób, przy obecnych 
okolicznościach, udaje się nam dokonać swych zamiarów. Mi
nisterstwo Opieki Społecznej musiałoby już dawno pociągnąć 
astronomów do odpowiedzialności za przekroczenie 8-o godzin
nego dnia pracy i naruszenie ustawy o dniach świątecznych. 

Przy takich trudnościach udało się nam jednak, przy po
parciu Wydziału Nauki i Panów Rektorów Uniwersytetu War-
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szaw ski e go Profesorów J\r.:!f-~.: talowir•:(( ,' Pir' J/kou·.~l<iPyo nabyć: 
kilka mniejszych narzędzi oraz rozpocząć druk, pierwszych pu stu 
latach istnienia Obserwato rjum, własnych regularnych wydaw
nictw. W roku bieżącym llkazały się: ,,Pnblic-atioJI.~ of' tlw 
.J stroi/O lit t l· al Ob8ercrdoru o f tiu' ll'arsrul' f · i/ /cPrsity, Vol. l" oraz 
Okólnik Obserwatwju1n ll'rrr.~:'((ln:;kiei)O Xr. l". Tom 11 "Publi
kacyj" jest już przygotowany do druku. 

Mimo to wszystko, stan astronomji w Polsce wogóle, 
a więc i Obserwatorjum Warszawskiego, budzi poważne obawy. 
Nasze świątynie Uranji, po::! opieką rządów zaborczych. doszły 
do stanu zupełnego wyniszczenia. Kiedy na kongresie Mit;dzy
narodowej Unji Astronomicznej w Cambridge w lipcu b. r. pow
stał projekt wyznaczenia następnego zjazdu w Polsce, musie 
liśmy zrzec się tego zaszczytu, gdyż pokazywanie astronomom 
zagranicznym obserwatorjów polskich jest wstydP.m dla Nauki 
Polskiej. Taki stan rzeczy bynajmniej nie wzmacnia między
narodowegQ stanowiska Polski, gdyż istnieje bardzo prosty związek 
między ogólnym stanem rzeczy w danym kraju, a warunkami 
w nim pracy naukowej. 

Jednak w ciągu długich lat okresu niew o li dowiedliśmy 
wielokrotnie, iż możemy owocnie pracować w różnych dziedzi
nach wiedzy, a w szczególności w astronomji. 

Rok 1925, rok jubileuszowy dla Stołecznego Obserwatorjum, 
przyniósł nam nowe tego dowody. W nowopowstającym Naro
dowym Instytucie Astronomicznym, na jego stacji na górze 
•_ysinie pod Krakowem, odkryto piPru•.~.:ą polską kometę za cały 
1000 letni okres istnienia Polski! W Obserwatorjum Warszaw
sk ie m obliczono drogę perjodycznej komety Wolfir z taką do
kładnością, że przy odnalezieniu tej komety w Bergedorfie 
(?od Hamburgiem) 13 lipca r. b., różnica pomiędzy oblicza
niami a obserwacjami okaza ła się b. małą, co z wielką po
chwałą zazn aczono w naukowych pismach zagranicznych. 

Fakty te napełniają nas otuchą co do przyszłości. Ufamy 
w swoje siły i wiemy, że m ożemy pracować. Lecz bez nie
zbędnych dotacyj naukowych, oraz przy braku zamiłowania do 
astronomji w społeczeństwie polskiem, - nasze wysiłki pójdą 
na marne. Musimy zmienić nareszcie ten stan rzeczy, pamię
tając, iż dotacje na Naukę nigdy nie będą dla państwa stra
cone. "Oświecenia pochodnie" powinny płonąć jasno tak, żeby 
były widoczne nietylko w kraju, lecz i daleko po za granicami 
jego . Od tego zal e ży dobrobyt i potęga Państwa. 

Parniętajmy o słowach Staszica: 
"1\o t:1leyo k roj 11 pomy.~l 11 o.~,: -~JIOI' -:yu·a l/fi ll'!Jl'h o
·tomu n Jnd,lil' .:· l/1'111, a !.-to clu·e uru·ó1l jaki zrr.ttln
dzd, niPclt w 11 im .:gasi o.~wieeeu i a ]JOclwdn i e". 

. ... 
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N. BIALĘC'Kl 

Ś. t P . 

._ ...... K•a•m .. il .. f•la•m .. m•a•r•i•o•n• ...... J - 26 II 1842-3 VI 1925. , 

Nikt tak po mistrzowsku i z entuzjazmem, jak rfmmnrr~ · ,on, 
nie umiał spopularyzować wyników badań astronomicznych. 
f\stronomja, uchodząca w oczach ogółu za wiedzę niedostępną, 
staje się dzięki talentowi popularyzatorskiemu tego pisarza łat
wą, zrozumiałą i pociągającą. Dla FlamJI/(11'/0?llt cicla niebieskie, 
to nie bryły martwe, rzucone w przestrzeń potężnemi silami, 
.lecz ogniska życia organicznego, pJsiadające bogatsze, bar
dziej skomplikowane warunki rozwoju, niż nasza planeta. Niebo 
było treścią jego życia duchowego. f\stronomję ukochał 
nadewszystko i pozostał jej wierny aż do śmierci. Bez świa
domości zasad tej pięknej nauki nie wyobrażał sobie życia 
duchowego mieszkańca ziemi. ,.Czy to nie dziwne.-pyta on, 
że mieszkańcy naszej planety prawie wszyscy żyli dotąd nie 
wiedząc gdzie są i nie domyślając się cudów wszechświata!" 

Czytając jego dzieła, nietylko poznaje się, ale i kocha 
wszechświat. Pewność, że gdzieś w bezkresach, skąd promień 

·światła biegnie dziesiątki, setki, a nawet i tysiące lat, krzewi 
się życie, pobudza naszą ciekawość i napełnia radością, że ży
cie jest powszechne i wieczne. Nie jesteśmy osamotnieni ... 
"Posiadamy obywatelstwo nie tylko naszej ziemi, ale i nieba!"
woła z entuzjazmem F'lrrmmariO?l. Ten niesłabnący ani na chwilę 
entuzjazm na widok nieba nie opuszczał go w ciągu przeszło 
sześćdziesięcioletniej działalności naukowej i popularyzacyjnej. 

Niestety serce wielkiego poety nieba, które tak radośnie 
uderzało na widok "cudów wszechświata", bić już przestało. 
Dnia 3 czerwca, zachwycając się rozkwitem przyrody zmarł na
gle, bez bólu, opuszczając naszą planetę, aby podążyć ku da
lekim i lepszym światom, które za życia bardzo ukochał . . . 

* * * Pt.ommarion urodził się w r. 1841 w Montigny-le-Roi, ma-
łem miasteczku francuskiem, położonem w departamencie Wyż
szej Marny. Już jako pięcioletni chłopczyk zdradzał zaintere
sowanie się zjawiskami przyrody, obserwując najpierw obrącz
kowe zaćmienie słońca, a w cztery lata póżniej drugie częściowe. 
Widok zaćmień tak podziałał na niego, że prosil o wytłuma 
Genie tego zjawiska. 
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Po uko ń czeniu przez Kam ila szkół początkowych, rodzice 
jego przenieśli się do Paryża, gdzie młodego chłopca oddali 
na praktykę do grawera. W Paryżu Kamil w wolnych chwilach 
poświęca się kształceniu, zwiedzaniu muzeów, a szczególnie 
zaciekawiał go widok szarych budynków obserwatorjum pa
ryskiego. Odtąd marzeniem jego było pracować w Obserwa
torjum; pragnienie to podniecało jeszcze przeczytanie "Panoramy 
światów" L ef'otdunem i paru innych dzieł astronomicznych. 

Potężny i wspaniały widok mnóstwa słońc, powstałych 
w ciągu niezmierzonych okresów czasu, nieustanna ewolucja 
materji kosmicznej, wieczny kołowrót procesów tej materji, 
gdzie śmierć zasila życie, niemożliwość początku ani też koń
ca-oto obrazy, które musiały się tworzyć na wrażliwym umyśle 
młodego chłopca. Nie zadawalając się dziełami astronomicz
nemi, pełnemi wzorów matematycznych, które, rzecz prosta, nie 
mogły zainteresować i pociągnąć ogółu do astronomji, pisze 
sam utwór popularny P: t. "Kosmologja uniwersalna", który· 
potem ukazał się jako "Swiat przed pojawieniem się człowieka" . 

W szesnastym roku życia zachorował. Odwiedzający go. 
lekarz zauważył rękopis "Kosmologji uniwersalnej". Podziwia
jąc niezwykłe zdolności w tak młodym wieku, polecił Ftamma
rionrt ówczesnemu dyrektorowi obserwatorjum paryskiego, L (> 
V(>rri(>rowi. Lecz pobyt w obserwatorjum prędko rozczarował 
Flwnmariona. Zajęcie jego polegało tylko na suchem oblicza
niu. Studjując matematykę i astronomję z dzieł Laplace'a, Lag
ra~tge'rt i innych wielkich matematyków - astronomów, nie 
znalazł zadowolenia dla swego uczucia piękna i poezji. Wszech
świat w pojęciu jego to nie liczby i wzory matematyczne, lecz 
ciała niebieskie, posiadające pewne formy bytu organicz':lego. 
Tylko ukradkiem dzięki pomocy kolegi swego, Chacornacrt, uda
wało mu się spojrzeć przez lunetę w niebiosa gwiezdne. 

Obserwacje natchnęły go do napisania książki: "0 wielości 
światów zamieszkałych". Dzieło to ukazało się po raz pierwszy 
w r. 1862, a następnie w kilkunastu wydaniach i zyskało taki 
rozgłos, że zostało przetłumaczone na wszystkie języki. Trzeba 
dodać, że idea zamieszkalności światów miała już dawniej swe
go wyznawcę: był nim znakomity filozof włoski Giordrtno Bnmo. 
Z powodu ukazania się tej książki Flammarian był zmuszony 
opuścić mury obserwatorjum. Zazdrosny o swą sławę L e "Ver
'l'ier zwolnił go z zajmowanego stanowiska. W latach następnych 
.Flmnmarion pracował w Bureau des Longitudes, a w wolnych 
chwilach poświęcał się z zapaie.m studjom naukowym, pisząc 
jednocześnie dzieła "Lumen", "Swiaty urojone ", "Cuda Nieba" , 
., Nieznane siły natury", Bóg w przyrodzie", "Wykłady i odczyty 
o astronomji", "Stella", i wiele innych cieszących się powo
dzeniem. Najlepszem jednak jego dziełem jest "f\stronomja 
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popularna"; książka ta rozeszła się w ilości 130.000 egzempla
rzy i uzyskała nagrodę f\kademji Nauk. Działalność naukowo
popularyzacyjna Flammariana obejmowała nietylko llstronomję. 
Odbywał on podróże napowietrzne balonem, dokonywując ba
dań nad naszą atmosferą; po tych podróżach napisał dzieło 
popularne z meteorologji p. t. "f\tmosfera". 

W r. 1882 jeden z wielbicieli jego, MerPt, darowuje mu 
zamek w Juvisy pod Paryżem. Zamek ten Flammarian prze
budował na małe obserwatorjum, umieszczając podwójną lu
netę o średnicy 24 cm., wizualną i fotograficzną, przez którą 
w r. 1911 ostronom Qw!nisset odkrył nową kometę. W tern 
obserwatorjum Flammarian spędził przeszło 40 lat, zajmując 
się obserwacjami gwiazd, planet, a szczególnie badaniem po
wierzchni Marsa. Mars od czasu odkrycia na nim przez Schia
parellega, t. zw. "kanałów", stał się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania. Każda opozycja tej planety żywo zajmowała 
Flamrnariana, który w dwuternewem dziele {obecnie przygoto
wuje się do druku tom trzeci) ., Planeta Mars" zebrał wszystkie 
prawie obserwacje tej planety, wykonane w ciągu .300 lat. Licz. 
ne dzieła i artykuły, pisane z ogromnym talentem, obudziły we 
Francji, a następnie i w innych krajach, zainteresowanie się 
astronom ją. 

W r. 1882 FlarnmMian zaczął wydawać pismo "L' f\strono
mie", poświęcone zjawiskom niebieskim, meteorologji i geofizyce; 
pismo to zostało później oficjalnym organem Francuskiego To
warzystwa f\stronomicznego, założonego w r. 18B7. Imię Flam
mariann staje się znane powszechnie i cieszy się zasłużoną sławą, 
czego dowodem są liC"zne towarzystwa, kółka naukowe i obser
watorja jego imienia. 

Również nasze Towarzystwo Miłośników f\stronomji, za
łożone w r. 1921, za swój ideał stawi d sobie myśl przewodnią 
życia Ftamrnariana. 

Rozpatrując dzialalność naukowo-popularyzacyjną i nau
k ową Ptammariana, podziwiać należy, że w jednym człowieku 
ześrodkowało się tyle wiedzy, niesłabnącego zapału, energji 
i poezji... Całe życie P/.anwtaria;ta, aż do ostatniej chwili, 
składało się z nieust:mnego wysiłku duchowego, w poszukiwa
niu w niezmierzonych przestrzeniach gwiezdnych odpowiedzi 
na zawiłe i trudne zag?ldnienia ewolucji kosmicznej słońc i pla
net i życia organicznego. l choć śmierć zniszczyła jego życie 
cielesne, to jednak pamięć jego postaci dążącej ku prawdzie, 
wiedzy i dobru, pozostanie na wieki. 
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EUGENJUSZ RYBKA. 

Sposoby otrzymywania dokładnego 
czasu drogą radjotelegraficzną. 

1. C z a s a stron o m i c z n y i z e gary. 

Najważniejszem narzędziem a:>tronoma - obserwatora, 
śledzącego bieg ciał niebieskich, jest zegar. Nowoczesne ze
gary astronomiczne, arcydzieła mechaniki precyzyjnej, pozwa
lają na bardzo dokładne obserwacje, jednakże i one, jako dzieła 
rąk ludzkich, wykazują odchylenia od cnsu, który powinny 
wskazywać. Zadaniem więc obserwatora jest znależć sposób 
określania błędu s ,vego zegara. Poprawkę tę osiągnąć można 
z obserwacyj astronomicznych za pomocą różnego rodzaju 
lunet pomiarowych. Metod obserwacyj podawać tu nie będę, 
zaznaczę tylko, że są one uciążliwe i pochłaniają wiele czasu. 
W niniejszym artykule opiszę w krótkości zegary i chronometry 
astronomiczne oraz sposoby określania ich błędu per radio. 
Czas, otrzymywany drogą radjotelegraficzną, kontrolowany jest 
przez obserwacje w największych obserwatorjach, dlatego też 
odznacza się bardzo wysoką dokładnośnią. 

Siłą, poruszającą wahadło astronomiczne, jest przyciąganie, 
wywierane na jego masę przez Ziemię. O ile odpowiednio 
uregulujemy długość wahadła (około 1 m.), jedno wahnięcie 
będzie trwało 1 sek. W chronometrach zamiast wahadla mamy 
balans; siłą poruszającą jest tu rozkręcanie się sprężyny. W ze
garach wahadłowych uderzenia następują co 1 sek., w zwykłych 
chronometrach pudełkowych co pól sekundy. 

Przypuścmy, że mamy do zaobserwowania jakieś zjawisko, 
wymagające zanotowania momentu z dokładnością do ułamka 
.sekundy; niech to będzie np. przejście gwiazdy przez nitkę 
w lunecie lub zniknięcie gwiazdy za tarczą Księżyca. Wówczas 
astronom, mając w pobliżu zegar lub chronometr, liczy w myśli 
sekundy i przy tej sekundzie, przy której dostrzeże oczekiwane 
zjawisko, ocenia dziesiąte części sekundy. Obserwacje można 
ułatwić sobie za pomocą chronografu, przyrządu, zapisującego 
czas; brak miejsca jednak nie pozwala mi na opis tego instru
mentu. 

2. P a r y s k i e s y g n a l y c z a s o w e r a d j o l e l e g r a f i c z n e 
pół- a u t o m a ty c z n e. 

Wielu członków Towarzystwa Miłośników f\stronomji po
siada u siebi2 radjoodbiorniki, z ciekawością słucha koncertów, 
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które wędrują do nas na falach elektromagnetycznych z odle
głej zachodniej Europy, - niewszyscy jednak wiedzą o tern, że 
tą samą drogą komunikowany jest światu czas bardzo dokładny. 
Pewne wskazówki, tyczące się sygnałów czasowych, czytelnik 
znajdzie w Roczniku Astronomicznym Obserwatorjum Krakow
skiego na r. 1922 (str. 80), oraz w artykule prof. T. Banachie
wicza p. t. O radjotelegrafji i radjotelefonji, wydanym jako do
datek do Rocznika Astr. Obs. Krak. na r. 1924 . 

Najprostsze i dlatego najłatwiejsze do przyjęcia są sygnały, 
nadawane w Paryżu na wieży Eiffel'a falą gasnącą 2600 m. 
11 godz. 45 min.- 47 min.-49 min., oraz 23 godz. 45 min.-
47 min. -- 49 min. czasu naszego urzędowego, t. j. środkowo
europejskiego 1

). Są one głośne, wyrażne - a więc bardzo 
łatwo uchwytne. Ze względu na sposób podawania noszą nazwę 
pół-automatycznych. Sygnały dzienne słychać znacznie słabiej, 
niż nocne, więc za pomocą mało czułego aparatu najwy
godniej jest zegar swój kontrolować w nocy. Zresztą podczas 
obserwacji zegar zawsze powinien być w nocy sprawdzony. 

Sygnały pół-automatyczne paryskie polegają na pewnej 
kombinacji kresek i kropek. Mianowicie o 11 1' (23h) 44111 Paryż 
zaczyna nadawać co kilka sekund kreskę - (litera t.); przed 
45 minutą następuje parosekundowa przerwa, poczem dokładnie 
o 11" (231>) 45111 08 .O słychać króciutką kropkę, Następuje dalej 
minuta przerwy, a o 11 h (2311 ) 45m zaczynają się sygnały w po
staci kreski z dwiema kropkami .. (lilera d)- i znów parę 
sekund przed 47-ą minutą jest przerwa, a o 1\11 (2311 ) 47111 os .O 
krótka kropka. Dalej minuta przerwy i o 11 11 (2317 ) 48111 zaczyna 
się ostatnia serja; słyszymy, podobnie jak przedtem, kreskę 
z 4-ma kropkami .... (cyfra 6)-a o 11h(23h)'49~ ·o, .O-krótka 
kropka. 

Ogólny więc schemat sygnałów paryskich pół-automatycz
nych jest następujący: 

h 11 m s 
11 (23) 44 0.0 

46 0.0 

48 0.0 

h h m s 
. 11 (23) 45 0.0 

47 0.0 

49 0.0 

Sygnały te są bardzo dokładne; błąd podania ich zwykle 
wynosi kilka lub najwyżej kilkanaście setnych części sekundy. 

1) Na zachodzie Europy obowiązuje cns zachodnio-europejski, do
kładnie o l godzinę późniejszy od naszego; t. j., gdy u nas jest 11 godz. 
45 min., we Francji i w f\nglji zeg<Hy wskazują 10 godz. 45 min. 
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Przypuśmy, że zegarek nasz wskazywał, gdy usłyszeliśmy 
" 171 h 171 s 

punkcik o 23 45 23 45 11.3 

23 47 

23 49 

23 47 11.4 

23 49 11.3 

Biorąc średnią arytmetyczną widzimy, że zegarek nasz 
.~pies:ey si1: o 1 P . 3, aby więc otrzymać czas dokładny, musimy 
od czasu, który nasz zegarek wskazuje, o(Uąć 11S . 3. Mówimy 
wówczas, że zegarek nasz ma liOZJ}'(t1Vkę- 11S • 3. Znak-przy 
poprawce oznacza, ze zegar się spieszy. znak .!-, że zegar się 
spóźnia. 

Przypuśćmy, że po upływie 24 godzin poprawka naszego 
zegara, uzyskana drogą radjotelegraficzną, wyniosła-135 • 2. 
Widzimy, że w ciągu doby zegar nasz się pospieszył o 1S. 9, 
czyli n~ch d.:: imny jego wyniósł- P . 9. Znajomość ruchu 
dziennego jest bardzo ważna dla każdego obserwatora; o ile 
zegar ma ruch jednostajny t. j. spieszy się lub spóźnia się 
o jednakową ilość sekund, wówczas, kontrolując zegar raz na 
dobę, możemy o każdej porze dokladnie wiedzieć, jaka jest 
poprawka naszego zegara. Np. jeżeli o północy zegar nasz miał 
poprawkę-1 P. 3 to o 6-ej rano przy jednostajnym ruchu dzien
nym, wynoszącym-l s • 9, poprawkę tego zegara wyniesie-11 s . 8. 

Paryż, prócz sygnałów czasowych półautomatycznych, po
daje jeszcze sygnały naukowe rytmiczne. Opis jednak tych 
sygnałów oraz łatwych i dokładnych sygnałów, nadawanych 
przez stację Nauen w Niemczech, z powodu braku miejsca 
odkładamy do dalszych numerów Uranji. 

M. LOBANOW. 

Instrukcja dla obserwacji meteorów. 
W czasach starożytnych meteory, nazywane często nie

właściwie gwiazdami spadającemi, zaliczano do zjawisk mete
orologicznych. Obecnie wiadomo, że "meteory" są to ciała 
kosmiczne (przeważnie niewielkich rozmiarów), które z dużą 
prędkością (do 80 kim. na sekundę) wpadają do ziemskiej 
atmosfery i rozżarzając się w niej, wywołują zjawisko świetlne 
"gwiazdy spadającej". 

Niektóre z tych ciał kosmicznych spadają na ziemię, nie
które zaś wskutek wysokiego rozżarzenia spalają się w atmo
sferze, rozsypując się na proszek; nareszcie część meteorów 
przelatuje przez atmosferę ziemską, dążąc dalej w przestrzeń 
międzygwiazdową. 
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Pochodzenie meteorów jest różne: jedne niewątpliwe można 
związać ze znanemi kometami, drugie zaś mogą być pyłkiem 
kosmicznym, na który natrafia Ziemia w swym biegu. Nad 
związkiem meteorów z kometami pracowali dużo ó'chiaparelli, 
H. R. NPwton, Weiss, Bredichh1 i inni. Nieraz się zdarza, że 
komety perjodyczne znikają, nawet czasem można zaobserwo
wać rozdzielenie się komety na kilka mniejszych (np. kometa 
Biela), a następnie zniknięcie. Zamiast komety zjawia się wów
czas czasami wspaniały deszcz meteorów. Drugi typ meteorów 
oczywiście nie jest zjawiskiem perjodycznem i ma charakter 
przypadkowy. 

Chociaż przy pomocy meteorów tłumaczymy dużo zjawisk 
jak naprz.: pierścienie Saturna, korona słoneczna, światło zodja
kalne, niektóre gwiazdy zmienne, znajomość ich jednak nie 
jest dostateczna. Mamy kilka zagadnień, na które nie możemy 
dać wyczerpującej odpowiedzi. Przytaczam niektóre z artykułu 
N. S,, iawiP, umieszczonego w czasopiśmie "Mirowiedienije" 1). 

1. Nie jest stwierdzone, czy wszystkie meteory należą do 
układu słonecznego, czy też są pyłkiem kosmicznym, 
przez który przypadkowo przelatuje Ziemia. 

2. Czy meteory, spadające na ziemię jako masy kamie
niste i przelatujące. po niebie, różnią się tylko wielkoś
cią, czy mają jakiś inny skład. 

3. Nie każdy rój okresowy ma swoją kometę i naodwrót. 
4. Brak dostatecznej ilości obserwacyj, któreby potwier

dzały twierdzenia teoretyczne o przesuwaniu się rad
jantów :!); za leż n ość długości drogi meteorów i jasności 
od odległości punktu zapalania się od radjantu i t. d. 

5. Zależność wysokości zapalania się i gaśnięcia od róż
norodnych warunków. 

6. Niedostatecznie wyjaśniona sprawa stacjonarnych rad
janŁów (nie zmieniających swojego położenia przez czas 
dłuższy). 

W rozwiązaniu tych zagadnień dużą pomoc dać może 
wytrwały miłośnik astronomji, gdyż przeważnie przy obserwa
cjach nie trzeba mieć żaclnych instrumentów; potrzebna jest mapa 
nieba i wytrwałość. Przytern trzeba pamiętać, że chociaż 
zwykle mapy a) nieba mogą być używane, jednak lepsze są 
takie, na których gwiazdy umieszczono tak, jak je widzimy na 
niebie. Na tych mapach gwiazdozbiory nie są zdeformowane. 

1 ) "Mirowiedienije" N2 1 (42). 1922-, 
" ) Radjanlem nazywamy punkt na niebie, w którym zbiegają się 

drogi meteorów. 
a) Naprz. Himmels-f\tlas Schurig-Gotz (cena około 8 zł.). 
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Dla obserwacji Perseid prof. Ceraski wydał odpowiednią mapę 1) 

Mapa ta jest wykonana w rzucie Lambert' a- Gauss'a, promień 
deklinacji tej mapy (dowolnej wielkości) oblicza się według 
wzoru: 

[ 
90 ' ] ''/ r a tang :;-

0 
- " 

o - jest to dowolna wielkość (centymetry i t. d.). 
W zależności od celu, w jakim są wykonywane obser

wacje, IT}OŻna je podzielić na kilka głównych działów: 
1. Statystyka meteorów. 

11. Wykreślenie drogi meteorów na mapie. 
III. Równoczesne obserwacje meteorów z odległych mi ejsc. 
IV. Obserwacje różnych typów meteorów. 
Y. F otograf ja. 

VI. Obserwacje widmowe. 
Htat!Jstylca. Obserwacje te mają na celu głównie okreśte 

nie momentów maximum i badanie natężenia roju meteorów. 
Są one bardzo proste, zaznaczyć wypada tylko, że trzeba starać 
się naliczyć możliwie więcej meteorów i w przybliżeniu odnoto
wać okolicę, przez które przelatują; do tego wygodnie jest mieć 
pomocnika do zapisywania, szczególnie przy dużej ilości meteo
rów; przytern pożądane jest 2) (o ile· czas pozwoli) odnotowanie 
wielkości gwiazdowej, barwy i ewentualnego śladu na niebie. 
Dla wielkości bardzo jasnych meteorów mamy dla porównania 
następujące ciała niebieskie. 

o B j E K T l Wielkość gwiazdo'fa 

l 
'1. Tauri, 'l. Virginis l 1.0 

'1. Lyrae. 'l. Bootis, 'l. Aurigae 0.0 

'l. Canis majoris - 1.5 

Jowi~z - 2.5 

Wenus od - 3 do -4 
Księżyc l i III kwadra - 9 

" 
pełnia - 12 

1
) Pokrowskij; l) "Zwiezdnyj alias" (cena około 15 zł.) 2) "Putie

woditiel po niebu" (cena około 12 zł.) . 

~ ) odnosi się także i do innych działów . 
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'J. Canis majorls, 'J. Geminorum, 'J. Lyrae 

'J. f\urigae 

'J. Bootis 

'J. Tauri, 'J. Scorpii 

Skala ta jednak jest niezupełna, gdyż czasami niektóre meteory 
posiadają barwy inne, jak naprz.: zielonkawą i t. p. 

lJTy!.TP:~lenie dropi meteorów - ma na celu najważniejszą 
część obserwacji meteorów, mianowici=: 1) określenie położe
nia radjantu; 2) budowa radjantu; 3) ruch dzienny radjantu; 
4) obliczenie orbity; 5) perturbacje; 6) ustalenie związku ze 
znanemi kometami. 

Miłośnik może się zająć prawie wszystkiemi podanemi 
wyżej zagadnieniami, szczególnie pierwsze trzy nadają się dla 
każdego miłośnika, gdyż nie wymagają specjalnej znajomości 
astronomji teoretycznej. 

Dla obserwacji meteorów potrzebne są: mapa nieba, dobry 
zegarek i latarnia z czerwenem szkłem, które osłabia światło 
i nie nuży wzroku. Mapę i latarnię umieszczamy po za sobą. 
Całą uwagę skupiamy w obrazach nieba blizkich do środka 
radjantu. Obserwator powinnien przy zjawieniu się meteorów 
spokojnie zaobserwować drogę .iednP.r;o jakiegoś meteoru, moż
liwie dokładnie zaobserwować miejsce początku i końca, i odno
tować na mapie drogę; dobrze przytern odnotować czas z do
kładnością do paru sekund. Pożądanem jest parę dni przed 
obserwacją zidentyfikować: gwiazdy na mapie i na niebie, 
gdyż bardzo to ułatwia obserwację. Zegarek lub chronometr 
sprawdzać trzeba przed i po obserwacji; najwygodniej spraw
dzać zegarki drogą radjotelegraficzną. 1

) Najwięcej meteorów 
spotykamy na niebie porannem, obserwator więc powinien do 
pracy przystępować kilka godzin przed wschodem słońca. 

Obserwacje każdego dnia zapisujemy w następującym 
porządku w specjalnym zeszycie. 

Długość 1 
Szerokość f geograficzna miejsca obserwacji . 

') Vide artykuł p. E. Rybk . 
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Początek Koniec 
drogi drogi 

Dala Moment Obserwator 

l 
UWAGI 

l ' ' rJ. () rJ. (j 

f 

l 
W rubryce "obserwator" notujemy nazwiska obserwatorów, 

o ile ich jest kilku. W uwagach umieszczamy notatki, określa
jące: a) stan nieba, naprzykład: 1 - mglisto, widać gwiazdy 
do 2-ej wielkości; 2- widać gwiazdy do 3- 4 wielkości; 3-
ąwiazdy do 5-ej wielk.; 4- gwiazdy do 6 wielk. i 5- poniżej 
6 wielkości; b) obecnośc Księżyca -faza i wysokość nad ho
ryzontem; c) poprawka chronometru lub zegara, ewentual
nie ruch dzienny; d) o ile obserwuje kilka osób, odnotować, 
w jaką część nieba wpatruje się każdy z. poszczególnych obserwa
torów; e) wielkość, barwę i t. d. 

Dalsza praca będzie polegC~!a na wykreśleniu dróg meteo
rów na specjalnej siatce Lorenzoni'ego '), siatka ta jest w atla
sie Pokrowskiego. Jak wykreślić samemu taką siatkę opiszemy 
w jednym z następujących numerów; milośnicy mogą teraz 
przysyłać swoje spostrzeżenia do Sekretarjatu Towarzystwa dla 
dalszych badań; przy większem zainteresowaniu się meteorami 
zorganizowana będzie "sekcja meteorów" podobnie do istnie-
jących takich sekcyj w f\nglj1, Francji i Rosji. ' 

Rów1WN:esne obsenvacjP. Jeżeli da się zidentyfikować me
teory, zaobserwowane z dwóch odległych (30-50 klm.) miejsc, 
wtedy można będzie obliczyć wysokość zjawienia się meteoru 
w atmosferze ziemskiej. Miłośnicy, którzy zorganizowali po
dobne ooserwacje, zechcą przysłać je ze wszystkiemi szczegó
łemi do Sekretarjatu do obliczeń. Metody obliczania nie po
dajemy, gdyż jest nieco skomplikowana. 
· Ob ser/l!acje 1'ÓŻJI!fl'h typów mP/Poró1c. ~) Obserwacje te mają 
na celu badanie różnych typów meteorów oraz wynajdywanie 
nowych. Typy meteorów są następujące: · 

1. T eleskopowe mPleory, są mało zbadane. Niektórzy twier
dzą, że można je obserwować tyl!<-o w pobliżu horyzontu:;Sa
farik dzieli je na cztery klasy: a) gwiazdowe, czasem z ogonem 

') Palrz wyżej. 
") N. Sztaude. patrz wyżej. 
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jak u komety; b) bardzo jasne niekiedy mgliste; średnica ich 
dochodzi do kilku minut łuku; c) z tarczą jaśniejszą u brzegów; 
d) mgliste objekty różnego kształtu i różnej barwy. 

2. Meteory bez głowy, mają tylko ogon do 3° długości. 
3. Powolne meteory, widoczne przez czas dłuższy. 
4. lJ[eteoqJ, biegnące w lcientnlcu radjantu; meteory te ob

serwowało kilka osób, na l eżących do sekcji meteorów Francus
kiego Tow. F\stronomicznego. Z powodu rzadkości tych zja
wisk pożądane są dokładne obserwacje i opisy zjawisk. 

5 .lJiglistP meteory. Jeżeli droga meteora wypada w kie
runku promienia widzenia, wówczas nie zobaczymy linji świetlnej, 
tylko mgiełkę. Zjawisko to było odkryte przez Heiss'a. 

Fotogmfja w badaniu meteorów ma jeszcze bardzo małe 
zastosowanie i jest mało dostępna dla miłośników , zaś tym miłoś
nikom, którzy zechcą sprobować tej drogi można polecić ob
jektywy dużej siły świetlnej (1 : 3.5) i klisze czułe na promienie 
żółte, gdyż meteory zwykle mają barwę żółtawą. 

Obse·rwacje widmowe też nie są łatwe dla miłośników; naj
więcej dostępnym jest spektroskop R e1·schPl'ct 1 

). 

Oprócz tych obserwacji można próbować obserwować 
meteory przelatujące przed tarczą słoneczną, szczególnie wtedy, 
gdy obserwacje prowadzone bywają aż do wschodu Słońca; 
oczywiście takie meteory trzeba obserwować przez lunetę. Ze 
względu, że te zjawiska rzadko są obserwowane, pożądane są 
bardzo dokładne ich opisy. 

Najobfitsze roje meteorów są n"lStępujące: Perseidy, Leo
nidy, Kwadrantydy i Orionidy. Dwa ostatnie można będzie 
obserwowąć w· zimie. Obserwacje i zapytania członkowie ze
chcą nadsyłać do Redakcji Uranji lub do Sekretarjatu Towa
rzystwa Miłośników F\stronomji. 

JEREM! WASIUTYŃSKI. 

Obserwacje Słońca. 
Od dnia 26 maja b. r. prowadzę systematyczne obserwacje Słońca, 

obejmujące: ] 0 statystykę plam, 2° rysunki ciekawszych utworów sło
necznych. W statystyce zaznaczam, oprócz danych potrzebnych do otrzy
mania liczb Wolf'a, również i uwagi, tyczące się rozmiarów plam · oraz 
położenia poszczególnych grup lub plam względem centralnego połu 
dnika Słońca,-wreszcie notatki okolicznościoweJ 

Czytelnika .,Urariji" zainteresuje może kilka rysunków grupy plam 
słonecznych, która w przeciągu krótkiego czasu (około 10 dni) ulegała 
ciekawym zmianom. Rysunki te oraz daty ich wykonania znajdują się 
na załączonej obok tablicy. Cyfry pod rysunkami wskazują dzień oraz 
porę obserwacji. 

') Bullelin de la Sociele f\stronomique de France 1901 XV p. 85. 
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Wszystkie rysunki wykonane zostałe w godzinach popołudniowych, 
a naw~t wieczornych. Największą dokładnością i ilością szczegółów 
odznaczają się te, które zrobiłem około 16 h, bo w czerwcu o tej godzi· 
nie powietrze specjalnie się nadaje do spostrzeżeń nad Słońcem. 1

) Ob· 
serwacje dokonane po 18h 30m należy uważać za, mało dokładne (np. 
rysunek z dn. 6. VI; już na pierwszy rzut oka można sprawdzić, że jest 
on ubogi w szczegóły). Od 10h do 1417 warunki obserwacyj są naogól 
niezbyt dobre, ale lepsze niż w godzinach wieczornych. 

Widzialność granulacji zdaje się również w dużym stopniu zależeć 
od pory dnia, ale tę zależność maskuje często zmienny stan atmosfery. 

Przejdźmy teraz do wspomnianej grupy plam. 
27 maja o l II· :,5m zanotowałem krótko: w ćwiartce północno·wscho· 

dniej na krawędzi tarczy ukazuje się l duża plama. Następnego dnia 
określiłem ją jako "dużą plamę z dużym półcieniem, bez wyraźnych 
pochodni·', a 2'::1 tegoż miesiąca wykonałem jej pierwszy rysunek. Należy 
0:1 do rnniej dokładnych z podanej serji, a zrobiony został przy powiększeniu 
55-krotnem; do obserwacji użyłem szkła zielonego. 30 maja, t. j. nazajutrz, 
wygląd plamy znacznie się zmienił. Załączony rysunek, zrobiony przy powięk 
szeniu 230-krotnym, zawiera już dość subtelne szczegóły. Charakterystyczne 
jest tu, że wielkie, wydłużone jądro dzielą na części wąskie i jasne smu· 
gi poprzeczne. W miejscu, gdzie te smugi najwyraźniej występują, mniej 
więcej pośrodku jądra, widać dużą klinowatą zatokę w półcieniu. 

Następnego dnia jedyną dostrzegalną na pierwszy rzut oka zmianą 
w p la mi e było jeszcze znaczniejsze rozszczepienie jądra. Przypuszczałem 
wtenczc:s, że nastąpi rozdwojenie plamy. 

Jednakże dopiero 2 czerwca plama zmieniła się znacznie, a przy· 
Iem utworzyła się obok niej jeszcze druga (na rysunkach widoczna po 
prawej stronie) z charakterystycznym .,ogonem" i trzecia, niewiele mniej· 
sza, położona na płd.-zach. w odległości dwa razy większc:j (uważałem ją 
za osobną grupę i na rysunkach nie zamieszczałem). 

Zarówno rysunek z dn. 2. VI, jak i wszystkie następne, wykonałem 
przy powiększeniu 55-krotnem. Zmiany, jakie zachodziły w plamach w prze· 
ciągu dalszych czterech dni, uwidoczniają dostatecznie załączone rysunki. 
Dla lepszej orjentacji w ich dokładności podam jeszcze cyfry, określające 
stan atmosfery: 

2 czerwca- ll·l, 3-IV-V, 4-pochmurno, 5-ll, 6-lll-ll. '') 
Przy obserwacjach posługiwałe m się trzema diafragmami o otwo· 

rach 6, 9, l l cm. w średnicy (otwór pełny 15,6 cm). 
Co się tyczy plamy głównej, to prz~szła ona przez południk środ· 

kowy Słońca dn 3. VI. około 3". Utworzyła się blizko równika, na pół· 
nocnej półkuli. Do dn. 6. VI. mogłem ją śledzić przez szkło ciemne, 
a potem - aż do zniknięcia na brzegu zachodnim oglądałem ją na 
ekranie. 

Dnia 7 czerwca plama, pozostając tejże wielkości, co dnia poprzed· 
niego, mierzyła w swej wielkiej osi około 1,4 średnic Ziemi. Po plamie, 
która powstała dnia 2. VI, już w cztery dni potem został ty lko nikły ślad. 

Orjentację plamy względem kierunku wschód-zachód majdowałem, 
jak następuje. 

1
) Prawdopodobnie równie dobre warunki istnieją w tym miesiącu kolo 6h -sh , 

jednakle nie rozportądtam obserwacjami, któreby moje przypuszczenie moqly potwierdzić. 

") Posluguj<: si<: skalą S-stopniową. w której V oznacza najgorszy. l-najlepszy stan 
atmosfery. 
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Rozwój grupy plam słonecznych 2\J maja - 6 czerwca 1 !12;) r. 

(do artykuiJ J. Wasiutyńskieg o' . 
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. Rzu~a.łem obra~ Słońca na ekran i pozwalałem przesuwać się 
plarn1e w JeJ ruchu dziennym. Łącząc punkty kolejnych położeń plamy, 
otnymywałem kierunek E- W. Nastl::pnie zaznaczałem jakąś charakte
:ystyczną linję w plamie, naprzykład odcinek, łączący środki dwóch jąder, 
1 olrzymyv"ałem kąt, utworzony przez nią z kierunkiem E- W. Pozosta
wało wówczas tylko odłożyć ten kąt na rysunku. 

Na końcu chcę wspomnieć o nienormalnem wzmożeniu się dzia
łalności Słońca w pierwszej połowie czerwca i w końcu sierpnia. Prze
bieg zmian w ilości plam słonecznych najlepiej uwidocznią liczby Wolf'a. 

Miesiąc Mf\J l c z E R w l E c 

Dzień 29 30 31 l 2 3 4 ó 6 7 8 9 lO 11 12 1314151617 

r= 26 23 22 415979-939193 100101-90 120118-22-11 

Z powyższej tabelki widać, jak ilość plam szybko wzrastała. po
cząwszy od l. VI, by osiągnąć maximum 12. VI. Bardzo charakterystycz
ny i ciekawy jest zwłaszcza skok pomiędzy 13 i l 5 czerwca. 14 VI była 
niepogoda i danych z tego dnia nie posiadam. 

W końcu sierpnia liczby Wolf'a przekroczyły również wartość 110. 
Wszystkich tych spostrzeżeń dokonywałem przez refleklor o śre

dnicy otworu czynnego 15,6 cm. i ogniskowej 162 cm. we wsi Podłęży
cach, odległej o 6 km. od Sieradza. 

Kronika Astronomiczna. 
Kongres Międzynarodowej Unji Astronomicznej w Cambridge (Anl(lja) 

14-2Z lipca 19Z5 r. 14 lipca b. r. w Senale House Uniwersytetu w Cam
bridge, został uroczyście otwarty drugi zjazd c7.łonków Międzynarodowej 
Unji flstronomicznej. Zjazd miał na celu zapoznanie się z metodami prac, 
używanemi w każdym kraju, jak również rozpatrzenie 1 zatwierdzenie 
wniosków, przedstawionych na Kongres przez Komitety Narodowe po
szczególnych krajów 

Na zjeidzie było więcej niż 200 delegatów, reprezentujących 20 kra
jów (do Unji należy 22 państwa). Delegatami Polski byli; Profesor Michał 
Kamieński, Dyrektor Obserwatorjum Warszawskiego i D-r Władysław Gor
czyński, D;rektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego. 

Członkowie Kongresu, podzieleni na 27 sekcyj (komisji), obradowali 
nad wnioskami, przedstawionemi przez astronomów różnych krajów oraz 
przez Komitety Narodowe. Większa część wniosków została potem uchwa
łona przez ogólne zebranie. W parę dni po otwarciu Kong_resu, nadeszła 
wiadomość z Bergedorfu (Hamburg) o odnalezieniu komety perjodycznej 
Wolfa w tern samem miejscu, jak wynikało z rachunków, dokonanych w Obser
watorjum Warszawskiem przez prof. M. Kamieńskiego. Różnica pomiędzy 
obliczeniami a obserwacją była bardzo mała, więc ten sukces astronomji 
polskiej był przyjęty przez członków Kongresu z żywe m zadowoleniem. 

Z braku miejsca nie możemy wyliczać wszystkich wniosków, tyczą
cych się różnych gałęzi wiedzy astronomicznej; wspomnimy tylko o kilku 
z nich. Uchwalono poddać rewizji kwestję o granicach gwiazdozborów 
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(Belgja); dalej uchwalono organizo\\ać obserwacje azymutalne gwiazd na 
5tacjach północnych, południowych i równikowych w celu wyznaczenia 
deklinacyj tych gwiazd (wniosek Prof. De Sitler'a z Holandji). Przyjęto 
szereg wniosków, tyc ~ ących sję badania Słońca i pomiarów stałej słonecz
nej, zarówno jak założenia Obserwatorjum w Japonji dla badań Słońca. 
Uznano za potrzebne zwrócić się do Obserwatorjów, posiadających odpo
wiednie narzędzia, w celu fotografowania 3 rojów meteorów mianowicie: 
Perseid (10-13 sierpnia), Geminid (9 - 16 Grudnia) i Orionid (18-20 
grudnia) . 

Pomijając z powodu braku miejsca inne uchwały Zjazdu, tembardziej. 
i ż mają one zbyt specjalne znaczenie, ograniczymy się jeszcze do jednej , 
mianowicie, do uchwały propozycji prof T. Banachiewicza (Kraków) przy
ję cia terminu "Czas Uniwersalny"-zamiast ,.Czas Cywilny w Greenwich". 
Jak wiadomo, rachuba czasu została zmieniona, poczynając od l stycz
nia 1925; mianowicie, za początek doby astronomicznej jest obecnie uwa
ż ana !Jółnoc, - a nie południe - jak było przedtem. Ten ostatni system 
rachuby czasu (liczenia daty astronomicznej od południa) został wpro
wadzony jeszcze przez Hipparcha, a więc przetrwał przeszło 2000 lat. 
Zmieniony został parę Jat temu z inicjatywy Dyrektora The Nautical Fllma
nac (Finglja), w porozumieniu z Dyrektorami Connaissance des Temps 
(Francja) i The Flmerican Ephemeris (Stany Zjednoczone Flmeryki Półn ); 
trzy wymienione wydawnictwa są to kalendarze astronomiczne, zawiera
jące ścisłe położenia Słońca, Księżyca, planet i gwiazd. Przyczyna zmiany 
polegała na tern, iż marynarze (przeważnie Flngłicy), posługujący się ka
lendarzem The Naulical Fllmanac uważali za zbyt uciążliwe ustawiczne 
przechodzenie od czasu astronomicznego do czasu cywilnego. 

W ten sposób wyraz: .czas średni w Greenwich", jako czas, liczony 
od południa, przestał istnieć-i został zamieniony na wyraz: . czas cywilny 
w Greenwich". Powstałe stąd pewne zamieszanie mogło być zupełnie 
usunięte przez wprowadzenie wyrazu . Czas Uniwersalny" - czyli czas, 
liczony od północy w Greenwich. 

Wobec tego, iż zmiana powyższa została zainaugurowana przez 
Flnglję, - a z 200 członków Kongresu było 86 Finglików - niełatwo było 
dojść do porozumienia. Ostatecznie, jednak Sir Dyson (Dyrektor Obserwa
torjum w Greenwich) zgodził się na umieszczenie w The Nautical Fllma
nac wyrazu "Universal Time", obok wyrazów Mean Time. 

Co się zaś tyczy początku doby Juljańskiej - większością głosów 
uchwalono liczyć ją od południa . W ten sposób w astronomji obecnie 
pozostaje nieprzyjemna dwuznaczność . Zresztą, Kongres w Cambridge 
uznał, że te sprawy nie są jeszcze należycie przygotowane. i odroczył je 
do następnego Kongresu, który odbędzie się w r. 1928 w Holandji. 

Pewna rozbieinoćć między członkami Kongresu wynikła dopiero 
z powodu propozycji przyjęcia Centralnych Mocarstw (Niemiec i Flustrji) 
do Międzynarodowej Unji Flstronomicznej. Stany Zjednoczone Flmeryki , 
Włochy, Japonja, Hiszpan ja, Danja, Szwajcaqa i Kanada domagały się znie
sienia wszelkich ograniczeń, podczas gdy Belgja, Francja, Polska, Czecho-Sło
wacja, Portugal ja i Rumun ja zgad.tały się na przyjęcie Centralnych Mocarstw 
pod warunkiem ich wstąpienia do Ligi Narodów. Ostatecznie, sprawa nie zo
stała rozstrzygnięta. Uchwalono wszystkie wnioski odesłać do Rady Badań 
Międzynarodowych {International Research Council),- której częścią skła 
dową jest Międzynarodowa Unja Flstronomiczna. 

Na następne trzechlecie (1925-1928) obrano: Prezydentem Unji
Prof. De-Sitter·a; vice-prezydentami - Profesorów: Cerulli, Deslandres'a, 
Hirayama, Eddington·a i Schlesingera. Sekretarzem Jeneralnym obrano 
pułkownika Stratton'a. 
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Organizacja Kongresu była doskonała; wszystko było obmyślone 
zawczasu, godziny posiedzeń, ich miejsce i wogóle rozkład dnia były 
wydrukowane tak, że każdy mógł łatwo się zorj entować. Wieczorem zwy
kle bywały przyjęcia u Dziekanów College'ów, które swoją serdecznością 
pozostawiły na uczestnikach Kongresu najlepsze wspomnienia. 

Po ukończeniu posiedzeń, członkowie Kongresu udali się do Lon
-dynu, gdzie 23 lipca było wielkie przyjęcie w Obserwatorjum w Greenwich, 
z okazji 230-lecie istnienia tej Instytucji. Obecność na tern przyjęci n króla 
i królowej flnglji, którzy spędzili w Obserwatorjum około 1' /" godziny, 
przyczyniła się znacznie do zwiększenia zainteresowania się angielskiego 
społeczeńst-.va tą instytucją. 

M . K. 

1\ometa perjodyczna Wolfa należy do grupy komet, które regularnie 
<O pewlen czas zbliżają się do Słońca, obiegając je po elipsie. Po raz 
pierwszy została ona odkryto w r. l 884 przez M. W o l f a. który był wów
czas jeszcze studentem Uniwersytetu. Z obserwacyj poczynionych w je
sieni r. 1884. przekonano się, że kometa krąży naokoło Słońca po elip
sie; najmniejsza odległość komety od Słońca wynosiła l ,58 jednostek 
astronomicznych, a największa 5,58 (za jednostkę astronomiczną uważamy 
średnią odległość Ziemi od Słoń<:a, czyli 149,500,000 kim.). Okres obiegu 
tej komety wynosił 6.8 lat. 

Komela powracała do Słońca w r. 1891 , 1898, 1904, 1911, 1918. Przy 
każdym powrocie (z wyjątkiem r, 1904) starannie ją obserwowano. W ciągu 
lego okresu czasu orbita (droga) komety nie ulegała wielkim zmianom. 
Lecz w polowie r. 1922 kometa znacznie zbliżyła się do Jowisza, naj
mniejsza jej odległość od tej planety wynosiła wówczas 0.125, czyli, że 
kometa była w odległości od Jowisza osiem razy mniejszej, niż Ziemia 
od Słońca. Wskutek tego elementy jej orbity uległy olbrzymim zakłóce
niom spowodowanym przez wielką masę planety Jowisza. Najmniejsza 
odległość komety od Słońca wynosi teraz 2,35, a czas obiegu zwiększył 
się do 8,2 lat. Warunki widzialności też znacznie się pogorszyły, tak że 
niektórzy astronomowie przypuszczali nawet, źe kometa zostanie na zawsze 
dla nas stracona. 

Na szczęście, obawy te były płonne. Prof. M. Kamieński, Dyrektor 
Obserwatorjum Warszawskiego, pracujący nad teorją ruchu tej komety 
już od kilku lat, wyznaczyi jej drogę w przestrzeni z zupełną dokladnoś
dą. Za pomocą ułożonych przez niego tablic (t. z. efemeryd), kometę 
odnaleziono 13 lipca b. r. w Obserwatorjum w Bergedorfie (około Hamburga). 
Miejsce zaobserwowane zgadza się z obliczeniami bardzo dobrze, co 
świadczy, że i w tej gałęzi wiedzy astronomowie polscy mogą owocnie 
pracować i współzawodniczyć z uczonymi zagranicznymi. 

Kometa została odkryta za pomocą fotografji, gdyż jest jeszcze 
prawdopodobnie zbyt słaba (15 wielkości), aby można było ją dostrzec 
okiem nawet za pomocą największych lunet. W m iesiąc później (13 sierpnia) 
zaobserwował ją, również sposobem fotograficznym, M. W o l f w Heidel
bergu. Obecnie t 1 października 1925) odległość komety od Ziemi wynosi 
l ,5 a odległość jej od Słońca 2,4. Ta ostatnia odległość nieco się zmniej
szy się w dniu 7 listopada b. r.- kiedy kometa przejdzie przez periheljum 
(punkt przysłoneczny); lecz w każdym razie, pozostanie ona słabą, leie
skopową kometą, widzialną tylko za pomocą wielkich lunet. 

Mimo to, badanie ruchu takich ciał ma bardzo wielkie znaczenie 
naukowe, gdyż pewne właściwości ich biegów pozwalają nam głębiej zaj
rzeć do tajemnic Wszechświata. 

M./(. 
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Nova Pictoris. 25 maja została odkryta przez W atsona w Obserwa
torjum na Przylądku Dobrej Nadzieji nowa gwiazda w gwiazdozborze Płu
teum Pictoris - Nova Pictoris, Spółrzędne jej równikowe są: CI. - 6h 35m. 
,; - 62"34' ( niewidoczna w Europie). Blask jej od chwili odkrycia wzra
stał, 27 maja była ona 2m.8, a 5 czerwca lm.6, maximum osiągnęła 9 czerwca 
( 1111.1 ), później zaczęła powoli słabnąć. 

Kometa periodyczna Ternpel li z roku 1873 została odnaleziona 11 
czerwca przez astronoma Stoi be w Bergedorfie. Oznaczona jest jako 1925 d. 
Pozatem obecnie obserwowane są dwie inne komety perjodyczne: opisana 
wyżej kometa Wolfa (1925 e) i kometa Borelly (1925 f), odnaleziona przez 
astronoma Schaumasse w Nicei 14 sierpnia r. b. 

XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polsk ich. Prawie jednocześnie ze 
zjazdem Unji F\stronomicznej w Cambridge odbył się w Warszawie międą 
1:! a 16 lipca .,XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich". Zjazd podzie
lony był na 35 sekcji, z których IV-a obejmowała geofizykę i astronomję. 

Między innemi wygłoszone były następujące referaty astronomiczne 
i astrofizyczne częściowo przez prelegentów, częściowo przez zastępców: 

Prof. L. Grabvwski (Lwów) - o obserwacjach, wykonywanych mi
krometrem lamelkowym. 

Prof. W. Garczyński (Warszawa) - o badaniach nad rozkładem 
widmowym natężenia promieniowania słonecznego. 

L. Orkisz (Kraków) - o działalności stacji Narodowego Instytutu 
F\slronomicznego na górze Łysinie, 

E. Sten z (Warszawa 1- o własnościach promieniowania słonecznego 
w górach polskich. 

Dr. L. Hufnagel l Warszawa) - z dziedziny statystyki gwiezdnej 
(hipoteza Oppenheima). 

Ekspedycja astronomiczna dla ob~crwacji zaćmienia Słońca. W ostat
nich dniach sierpnia wyruszyła na Sumatrę ekspedycja Holenderska 
w związku z zaćmieniem słońca, mającem się odbyć 14 stycznia 19:!6. 

Kronika T. M. A. 
Obowiązki sekretarza T. i\\. A. w zastępstwie p. E. Rybki pełni obec

nie p. M . Białęcki. Sekretarjat czynny w poniedziałki wieczorem od 18-ej 
godziny do 20-ej w kancelarji Obserwatorjum F\stronomicznego (F\1. Ujaz
dowska 6/8). 

Dostrzegalnia T. M. A. przy ul Chmielnej z powodu przebudowy ca· 
lego gmachu pozostanie nieczynna jeszcze w ciągu kilku miesięcy. No
wa Dostrzegalnia zostanie wybudowana w tym samym gmachu, lecz o pię
tro wyżej. Dzięki łaskawemu poparciu ze strony Dyrektora Szkoły Kole
jowej, p. Gniazdowskiego oraz p. inż. Gaja Dostrzegalilia mieć będzie stoż
kową kopulę, obracającą się na szynie za pomocą kulek. Luneta Bardou 
o średnicy objektywu 108 mm. zostanie umocowana w obsadzie równiko
wej i ustawiona na pod<>tawie izolowanej od podłogi, co ułatwi znacznie 
obserwacje. Dwa dosyć duże tarasy pozwolą na nznajamianie się z gwia
ździstem niebem bez lunety. 

Subsydjum z Magistratu m. stoł. Warszawy. T. M . F\. otrzymało w sierpniu 
r. b, z Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m. stoi. Warszawy sub
sydjum w wysokości 1600 zł. na zwiększenie działalności popularyzacyjnej 

wydawniczej. Z przyjemnością konstatujemy, że dążenia nasze, zmierza-
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jące do wzbudzenia zainl~resowania si~ aslronomją w społeczeństwie pol
skiem, zostały przychylnie poparte przez Magistrat Stolicy, za co wyraża
my podzi~kowanie-

Artykułu z cyklu "Tajemnice Wszechświata" z przyczyn niezależnych 
od redakcji w numerze bieżącym nie umieszczono. 

Bibljografj a. 
W lipcu ukazał si~ T . IV Rocz n i ka f\ stron o m i c z n e g o Ob se r

walorjum Krakowskiego Na treść jego, jak zwykle nader ciekawą, 
składa si~ poza cz~ścią Kalendarzowo-astronomiczną cały szereg inte
resujących artykułów i sprawozdań. 

W związku ze stuleciem Obserwalorjum Warszawskiego dyrektor 
Obserwatorjum prof. Kamieński w ciekawym szkicu podaje hislorj~ powsta
nia i krótki rys dziejów Obserwatorjum stołecznego . Nasl~pnie prof; Ba
nachiewicz omawia odkrycie pierwszej polskiej komety Orkisza. Nader 
ciekawe są artykuły Pahlena i Witkowskiego, dotyczące zagadnienia bu
dowy wszechświata i ewolucji gwiazd. Spotykamy leż sprawozdania o wy
prawach aktynometrycznych polskich do Sahary prof Gorczyńskiego i t. d. 
Wogóle całość Rocznika jest lak ciekawa, iż bardzo gorąco radzimy wszy
stkim czytelnikom Uranji nabyć go i przeczytać. 

Lista członkow T. M. A., 
przyj ętych w okresie lipiec - wrzesień 1925 roku. 

Członkowie popierający: 

Bar Roman rejent 
Ostoja-Kaczanawski Bolesław buchalter 

Członkowie rzeczywiści: 

Botner Teodor 
Dembawski Kazimierz 
De Mezer Edmund 
Florkawski Jan 
Kordylewski Kazimierz 
Krajewska Wanda 
Mantinówna Helena 
Markaw Dymitr 
Pożaryski Maurycy 
Raof Feliks 
Sawiezewski Jerzy 
Winnicki Stefan 

nauczyciel 
nauczyciel gimn. 
nauczyciel 
student uniw. Krakow. 
asystent Obserw. Krakow. 
urzędniczka państw . 
nauczycielka 
inżynier 
lekarz dent. ppłk W . P. 
prof. gimn. państw. 
student Uniw. Warsz. 
buchalter 

Członek T. M. f\. p. z. Hubicki, posiada do sprzedania lunetk~ astro
-nomiczną: czytelnicy reflektujący na kupno, zechcą zwrócić si~ pod 
adresem p. Z. Hubicki, poczta Maczki, Warszawskie Towarzystwo Kopalń 
W~gla. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY. 
Tf\BL I Cf\ l. 

O 12h czas u uniwersalnego (13h czasu środk . -europejskiego). 

s Ł o Ń c E KS I ĘŻYC - - - -
!ll .~- w Warszawie w Warszawie 

!ll ·C 'c Rekta- De k l ina- c * czas środ. eur. czas środ. e ur. 
Miesiąc 

~ <IJ-u !ll ::l 
!ll ·;::;o c Vl 

wschód l zachód / wsch::j zachód 
Q Ol scen s ja c ja ;:: !ll a ~ oQ N 

~ u 

l 

1925 l 
h 111 m fi m h m g m h m 

Listopad l n d. 14 24.7 -14" 21' -16.3 6 31 16 09 17 01 6 52 
4 śr. 14 36.5 -15 18 -16.4 6 36 16 03 18 42 10 17 
7 sb. 14 48.4 -16 13 -16.3 6 42 15 57 21 19 12 41 

lO w t. 15 0').4 -17 05 -16.1 6 47 15 52 - 14 05. 
13 pt. 15 12.6 -17 54 -15.7 6 52 15 48 2 53 15 C6 
16 pn. 15 24.9 -18 41 -15.2 6 58 15 43 6 38 16 19 
19 CZ. l~ 37.4 -19 25 -14.6 7 03 115 39 10 19 18 34 
22 n d. 15 49.9 -20 05 - 13.9 7 08 15 36 12 41 22 12 
25 śr. 16 02.6 -20 43 -13.0 713 15 33 13 58 o 48 
28 sb. 16 15.4 -21 16 -12.1 7 17 15 3'J 15 03 4 35 

Grudzień l w t. 16 28,3 -21 46 -11.0 7 22 15 28 116 36 8 04 
4 pt. 16 41.3 -22 13 -9.9 7 26 15 26 19 06 10 50 
7 pn. 16 54.3 -22 35 8.6 7 30 115 25 22 16 12 09 

10 CZ. 17 07.5 22 54 - 7.3 7 33 15 24 o 31 13 10 
13 n d. 17 20.7 -23 08 5.9 7 36 15 23 4 11 14 16 
16 śr. 17 34.0 -23 19 - 4.4 7 39 15 24 8 03 16 18 
29 sb. 17 47.3 -23 25 - 3.0 7 42 15 24 110 42 19 57 
22 w t. 18 co 6 -23 27 - 1.5 7 43 15 26 l" 05 

23 54 
25 pt. 18 13.9 -23 25 0.0 7 45 15 27 13 08 2 24 
28 pn. 18 27.3 -23 18 + 1.5 7 45 15 30 14 34 5 53 
31 CZ. 18 40.5 -23 07 + 3.0 7 45 15 33 16 56 8 36 

l 1926 
Styczeń 3 n d. 18 53.8 -22 52 + 4.4 7 45 15 36 120 02 10 13 

6 śr. 19 07.0 -22 33 + 5.7 7 44 15 39 23 24 ll 15 
9 sb. 19 20.1 - 22 10 + 7.0 7 43 15 43 l l 46 12 16 

12 w t. 19 33.1 -2 1 43 + 82 7 41 15 47 ' 5 34 14 00 
15 pt. 19 46.1 -21 13 + 9.4 7 39 15 52 8 36 17 28 
18 pn . 19 58.9 -20 38 +104 7 37 15 57 10 09 2t 38 
21 CZ. 2::J 11.7 -20 co +1 1.3 7 33 16 02 11 15 013 
24 n d. 20 24.3 -19 19 +12.1 7 30 16 07 12 35 3 45 
27 śr. 20 36.8 -18 35 +12.8 7 26 16 13 1 14 49 6 34 
30 sb. 20 49.2 -17 47 13.4 7 22 16 18 17 53 8 17 + 

) czas średni mniej pruwdziwy 
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T ABL I CA l l 

PLANETY. 

1925 Listopad - 1926 Styczeń 

,. 
l ~ l Rekt~scen- ~ l w Warszawie 

P laneta Miesiąc Deklinacja (czas środkowo-europ.) 
S Ja \VSchód !Zac hód 

Merkury l Listopad 1 l h m o l h m l " 111 

lń 23.7 - 20 14 o 07 16 00 
IG JG 52.1 -'2fi 06 g 12 16 24 

Grudzień l 17 47.6 -l+ 49 !l 05 16 23 
l G 16 48.8 -19 41 (j ~R 15 06 

S tyczeń 

li ~ 
17 07.8 

l 
-·H 09 5 57 14 07 

18 31 .8 - 23 34 6 39 14 15 

Wenus Listopad 1 17 33.0 -26 os 11 06 17 50 
16 18 46.5 -16 07 11 13 18 11 

Grudzień l 19 5 ~.2 -23 45 11 05 18 38 
16 20 ii1.2 - 19 35 10 3! 19 O i 

Styczeń l 21 34.1 - 14 15 !l 41 Hl JG 
16 21 48.7 - 9 47 8 31 18 57 

Mars Lis topad l 13 22.4 
t 

-7 n5 4 53 l 15 40 
16 13 5!1. \l -11 3fi 4 53 J4 59 

Grudzień l J4 38.R - H 59 4 fl3 14 Hl 

l 
16 l [} 19.2 -17 58 4 fl2 13 42 

Styczeń l 16 4.3 l -20 36 4 50 13 os 
l 

16 16 48.2 .:._ 22 2! 4 48 12 40 

l 
Jowisz Listopad 16 19 24.1 - 22 26 11 23 ]!") 1fl 

Grudz i eń Hi 19 4\l.G -:H 29 !-l 4ł 17 flO 
Styczeń l G 20 1 ~•.H -:.'0 03 8 03 16 27 

Satu rn Listopad lfi 13 03.7 -1:1 10 () JS l 15 42 
Grudzień Hi 15 17.fl -lii 04 4 38 

l 
13 52 

Styczeń 16 15 2!U -16 4! 2 52 11 (>8 
l -

Uran Li s topa d 1G 23 30 f) -4 02 13 42 l 12 
G rudzień 16 23 30.5 -4 Ot 11 44 2:1 10 
S tyczeń 16 23 3::J.4 -3 41 9 H 2 1 12 

Nep tun Listopad !6 09 48.7 + 13 37 22 ~5 13 03 
Grudz i eń 16 O!) 48.5 + 13 39 ~o 2() 11 O! 
Styczeń 16 09 4.03 . + 13 ~ t 18 21 jJ 01 
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Zakrycia gwiazd przez Księżyc {dla Warszawy) 

obliczył E. Rybka. 

99 

l l ~ ·u l • ~ l l Kąt od,Kąt od l D a t a Nazwa gwiazdy :; ~ .N~-~ C z a s 
__. ~ "' bieg. zenitu 

1925 Listo~~--6-3--T-au_r_i------2-5-,7~--k-~--2h_L __ 2_B-~--~2-5_0-21--2-S0--/ 
4 Z" Orionis 4,7 k 

5 ~ Geminor. (var) 3,7 p 

k 5 

6 85 Geminorum 5,~ k 

7 217 B. Geminor. 6,3 k 

Grudzień 

7 

7 

21 

23 

24 

4 

6 

29 

1926 Styczeń 4 

21 

23 

26 

26 

o C a ncri 

20 Capricorni 

74 Aquarii 

176 ~- Aquarii 

Z' Orionis 

79 Geminorum 

12 B. Leonis 

15 Geminorum 

l Leoni s 

u. Ceti • . 
63 Tauri 

15 Geminorum 

16 Geminorum 

4,2 

6 ') 
.~ 

f\,8 

6,3 

4,r-, 

G,3 

G,3 

6,5 

p 

k 

p 

p 

p 

p 

k 

k 

k 

p 

5,3 k 

4,4 p 

5,7 p 

l::~ l : 

19 17,0 

22 9,3 

22 58.5 

23 17,9 

2 10,6 

22 0,4 

22 49,8 

18 36,7 

18 3~.8 

20 27,3 

22 48,':3 

23 4i .o 
3 32,6 

3 54,9 

21 12, 1 

44,4 

16,9 

6,7 

55,1 

19,9 

2-!-1 

12± 

25:3 

246 

125 

253 

±2 

62 

124 

215 

2:28 

131 

269 

50 

91 

EO 

IG7 

279 

161 

2e6 

2!H 

277 

Hi O 

28J 

23 

5S 

339 

211 

282 

Hi3 

236 

36 

123 

H 

13± 

U w a g a. Momenty zakryć podano w czasie środkowo-euro
pejskim. Litera p oznacza początek zjawiska (zni 
knięcie gwiazdy), litera k-koniec (ukazanie się), 
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Miesiąc ~a la l Godz. l 
1925 l h 
Listopad H 1 ~ .2 

15 19,8 

17 20,8 

19 20,8 

20 (i,.j. 

~2 13 

26 H,ry 

28 

Grudzień 13 9,2 

13 11,7 

15 4,5 

15 J8,2 

17 23,7 

Hl 2,2 

22 t\,6 
;11 8 

1926 2 4 
Styczeń 7 

10 2,8 

lL 6,8 

14 

14 ~0,3 

](j 7,2 

URFINJFI 

T FI B L l C FI l V. 

ZJAWISKA. 

ZJFIW I SKO 

Mars w z łączeniu z księżycem, 
Mars o 4"-!4' na S. 

Salurn w złączeniu 2 księżycem; 
Saturn o 2"49' na S. 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 5"59' na S. 

Wenus · w z łączeniu z księżycem; 
Wenus o 4n15' na S. 

Jowisz w zł ą czeniu z księżycem; 
Jowisz o 1°2' na S. 

Merkury w największem odchy leniu 
wschodniem 22"3'. 

Wenus w złączeniu z Jowiszem; 
Wenus o 2"38' na S. 

Wenus w największem odchyleniu 
wschodniem 47°18' na S. 

Mars w złączeniu z księżycem; 
M ars o 4"35' na S. 

Salurn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 2°46' na S. 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 0"55' na S. 

Mars w złączeniu z Saturnem; 
Mars o l "47' na S. 

J owisz w złączeniu z księżycem; 
J owisz o 0''25' na S. 

Wenus w z ł ączeniu z księżycem; 
Wenus o 0"9' na S. 

Słońce najniżej (początek zimy) 
Merkury w największem odchy leniu 

zac hodniem 22"36' 

Ziemia w perihe ljum (najb l iżej do Słońca) 
Wenus świeci najjaś n iej. 
Salurn w złączeniu z księżycem; 

Saturn o 2"40' na S. 
Mars w złączeniu z księżycem; 

Mars o 3"48'; na S. 
Całkowite zaćmien i e s ł orica w Po lsce 

niewidoczne. 
J owisz w z łączeniu z księżycem; 

J owisz o 0"10' na N. 
Wenus w złączeniu z księżycem ; 

Wenus o 6"6' na N. 
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2-IO.Xł 

13-lo.XI 

13-lS.XI 

22-:26.XI 

22-23.XII 

1-4.1.192H 

19~5 

URf\NJf\ 101 

T f\ B L l C f\ V. 

GWIAZDY SPADAJĄCE. 

Położenie 
radjan tu 

l ;: 
fJ~ V 

4~ l -t 221 
52 l +12 

150 l +2~ 

40 l +29 

24, +42 

62 +23 

91 +H) 

232 -ł-52 

UWf\Gł 

około 2 f\rietis 

około P Tauri 

Łeonidy około : Leonis; meteory pręd· 
kie. Okres około 33 1 

, lat Kometa 

1866 l. 

około 39 Tauri. 

Bielidy (f\ndromedydy) w pobliżu ·r f\n· 
dromedae; meteory powolne, pozosta· 
wiają długie ślady. Maxi m u m oko 24.XI. 
Kometa Biela. 

około 2 Taun 

około v Orionis 

Kwadrantydy, około v Herculis. Meteory 
pozostawiają długie ślady. Maximum 
około 2-3. l. 

FAZY KSIĘŻYCA. 

1925 
h h 

Listopad S Ostatnia kwadra 16.2 
Hi Nów 8.0 
23 Pierwsza kwadra 3.1 
30 Pełnia !-1.:! 

Grudzień ~ Ostatnia kwadra lil.2 
15 Nów 20.1 
22 Pierwsza kwadra 12.1 
30 Pełnia 3.0 

192li 
h 

Styczeń 7 Ostatnia kwadra 1-1.4 
14 Nów 7.() 
20 Pierwsza kwadra 23.:i 
2~ Pełnia 22.G 
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CYFRY, WYORUKOWf\NE KURSYWf\ OZNP.CZP.Jf\ NUMERY, DP.LEJ 

STOJf\CE- STRONICE. 

A. ARTYKUŁ Y. 

lJiafl:tki Jf. K:1mil Flammarian (z powo::lu 80-letniej 
rocznicy urodzin) 'd 55 

Ś. p. Józef Domaliski fi 29 

Kamil Flammarian . 

llirf.·,,ll/1/((.iN r.~. _1. fll" fJ j: Młodzieńcze la ta Mikołaja 
Kopernika 

C:niJJ"fflts!.:i _l. Dr. Podanie o św. Jerzym n::~ Księżycu 

Cud Jazuego . 

1JIIIIiiPJuic.:; .1. JJr. Technika amatorska wykonania 

}() 7:1 

.'] -f 67 

l 21 

;] -f 83 

reflektorów astronomicznych 1 2, 2 36 

llnf?ut_rrl L. })r. O ruchu gwiazd . 1 8 

1\.rrliJ(.~k/ 8t. O obserwacjach gwiazd zmiennych me-
todą F\rgelandera . 1 17 

1\runiPJ/,s/.-i Jf. wo( Musimy spłacić nasz dług Miko-

" 

" 
Kowa/.r·.:elcski JI. 

łajowi Kopernikowi (o::lezwa do 
młodzieży polskiej) . 

Stulecie Obserwatorjum War
szawskieg::> (1825- 1924) 

Mikołaj Kopernik (w 450-tą roczni
cę urodzin) 

Kometa Orkisza . 

O pomiarach średnic gwiazd me
todą Micheisona . 

Śniadecki o Koperniku 

1\.utNtli'."<PWs!.-i JJ. i StP?t.o R. Odczyty o teorji wzglę
dności 

7 18 1 

lU 69 

.'J j-1 72 
,l) 45 

'd 44 

.'Jt..J 81 

2 49· 



URFINJFI 

Lol,anolu JJL. Obserwacje Marsa w 1924 r. 

" 
Rybka ]•~ 

J. 

" 

" 
" 

Sff'?l.o F' , . 

,, 

" 
Stem · ];; 

Barwa i temperatura gwiazd 

Saturn . 

Instrukcja dla obserwacji meteorów 

Jasne i ciemne mgławice wszechświata 

Kometa Orkisza (1925 c) . 

Mars w świetle nauki współczesnej 

Sposoby otrzymywania dokładnego czasu 
drogą radjotelegraficzną 

Rocznica Kopernika 

Ś. p. Romuald Merecki 

Uroczystość Kopernikańska w Toruniu. 

Stacja f\stronomiczna na szczycie Łysiny. 

Wrażenia z ziemi Helwetów 

i Kowalc.U1l•ski ..1!. patrz Kowalezewski M. 
i Stenz E. 

1l'asiuty1i.-<ki .J. Jak zbudowałem reflektor astrono
miczny 

Obserwacje Słońca 

H'itkmc.~ki .J. Krótki zarys metody graficznej obli
czania zakryć gwiazd przez księżyc 

O mechanice niebieskiej . 

Xaleski B. Stereokomparator i jego zastosowanie 
w astronomji 

B . RÓŻNE. 

103 (li) 

fi 22 

i ' 8 12 

n 49 

JIJ 84 

fi 17 

i .') 21 

.rJ 37 

}l) 82 

'2 35 

;J 56 

.) 2 

. ) 8 

.<J 53 

?S 4 

J(l 89 

•) 41 

·l 5 

1 15 

llibliO,I}I'a('ja . . '] ,-! 93, fi 30, i 8 29, j() 96 

Dodatek Planety w styczniu i lutym 1925 r. . fi 

" 
Tajemnice wszechświata. Wstęp. Prof. M. 
Kamieński 

Kalendarzyk Astr. l 27, 'd 60, .'] 4 99, :) 13, fi 31,7 S 31, .<J 61, J() 97 

Kronika Astroltomic.:na .'J -t 86, .) 12, fi 25, i 8 24, .tJ 57, lU 92 

Kron ~ka T. .M . • l. 1 24, :J 59, .·] -t 90, fi 27, i 'i 25, .C1 59, l() 95 

.'] + 98, .) 
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Lida c.,1onków rz'. Jf . ..J. 
Lida nowych c~lo11k611• 

QlJgei'IVCte_jP 

.'J'.J 104 

,), (j 29, 7 8 28, .f) 60, 10 96 

l 22, .'d_57, -'J ri 85, :) 10, r; 23, 7;8 22, 

OrlPzwa rlo .~polPe.?'eJistwo Pierwszego Zjazdu Astrono-
mów Polskich 

Otl KomitPtn R t> tlaktfJ.jnP.IJO . 

Url Wfjllall'nir·twct . 

UrlJIOwierl:;i Rerlakcji . 

Pr.s f_rjląrl Ldrratury .1strOIWJJlir·.;;nPi 

R!J.~Ułlki 

Stawo Wsti.'Ji11P . 

Statnt T. }.f. • .J. 

811 rosto wm1 i a 

11~tjjątki -~ pi.~m J!ikoloja XoJm·uikn 

t) 1 

'J 66 
(j 17 

l & 36 

. l 23, .'J 58 

1 33, 2 65 

1 1 

.) j l 94 

7j8 36 
.j -f 77 

Za redak.: EUGENJUSZ RYBKA. Wydawca: T-wo Miłośników Astronomji. 
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