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Myśl założenia Towarzystwa Miłośników Astronomji nurtowała
w Polsce ju~ od~awna, ujawniając się w powstawaniu tu i owdzie
miejscowych ugrupowań jednostek, z zapałem śledzących za dostęp
neroi dla nich zjawiskami z dalekich światów i badających mechanizm i ewolucję wszechświata, a zarazem chętnie udzielających
własnych zasobów wiadomości astronomicznych szerszym kołom publiczności.

W ten sposób i w Warszawie zawiązało się w ostatnich latach
Koło Milośników Astronomji o typie samokształceniowym, które
wydawało nawet własne czasopismo litografowane p. t. "Uranja",
z artykułami o ró~nych zjawiskach na Niebie, odnośneroi do nich
komentarzami, mapkami wyglądu Nieba dla ró~nych pór roku i t. d.
Chcąc oddać hołd szlachetnym pory'\\rom organizatorów ruchu
dookoła Uranji, a zarazem zadokumentować spólnotę ideową z ich
poczynaniami, powstałe w roku ubiegłym Towarzystwo Miłośników
Astronomji zachowuje nadal tytuł Uranji dla wydawanego odtąd

w postaci druku organu Towarzystwa.
Zawierać on będzie artykuły oryginalne, referaty i notatki
o najwięcej zainteresować mogących miłośnika pracach z Astronomji
i nauk pokrewnych, wyciągi z wygłaszanych pod auspicjami Towarzystwa odczytów, podawać wskazówki do wykonywania celowych
i mo~liwych dla miłośnika spostrze~eń, a w tym celu i kalendarzyk
astronomiczny, dalej komunikaty samych obserwacji, wreszcie odzwierciedlać będzie wszelkie objawy ruchu astronomicznego amatorskiego w kraju i za granicą.
Jest to tylko prowizoryczny program dla czasopismą,, którego
kryterja będą pogłębiane, a ramy rozszerzane, w miarę dopływu
nowych sił autorskich i środków materjalnych.
Zarząd T. M. A. stawia sobie od początku za zadanie zachęcić
i zaprawić do pracy autorskiej czy spółautorskiej mo~liwie liczne
jednostki, aby stworzyć rezerwę sił, konieczną dla ciągłości zakre' ślonej przez Statut Towarzystwa pracy popularyzatorskiej . Podejmuji\C to zada.nie, wyłoniony z Zarządu komitet redakcyjny uświa
damia sobie z góry praktycznie wynikającą stąd niejednolitość charakteru czasopisma, zwłaszcza w pierwotnem jego stadjum.
Kom. Red.
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Dr. JAN DANILEWICZ

Technika amatorska wykonania
reflektorów astronomicznych
I. Wst~p.-Najpiękniejsza ze wszystkich nauk przyrodniczychastronomja - posiada, niestety, najmniej adeptów! Bez przesady
rzec mo~na, i~ z tysiąca ludzi zaledwie kilkunastu, patrząc na niebo,
widzi świadomie Słońce i Księ~yc, kilku-gwiazdy, a najwy~ej jeden
zastanawia się nad tern, co widzi. Lecz nauka ta ma dziwną włas
ność, ~e, zawładnąwszy sercem swych nielicznych miłośników, ju~
na zawsze trzyma je w swej rozkosznej niewoli i prowadzi na wysokie szczyty poznania wszechświata.
Logiczna ta sprzeczność ma swe powa~ne przyczyny: po pierwsze, spotykamy się z rozpowszechnianem i słusznem przekonaniem,
~e głębsze poznanie astronomji wymaga powMnego przygotowania
matematycznego i specjalnego układu umysłu; dalej, nie ka.~dy jest
usposobiony do obserwacji, często w niedogodnej pozycji, późno
w nocy, nieraz na mrozie lub w dzień upalny; najwa~niejszą zaś
przeszkodę dla szerokiego zajęcia się astronoroją przedstawia brak
instrumentów optycznych, które, aby z korzyścią słu~yły do powa~
nych obserwacji, wymagają znaczniejszych kosztów i specjalnego
lokalu.
Wprawdzie Towarzystwa i K<>łka astronomiczne, łącząc miłośników tej nauki w mniejsze lub większe zrzeszenia, usuwają
w znacznej mierze te niedogodności, czyniąc zarazem spólną pracę
cieka.wszą i bardziej owocną.
Zrozumiałe jest jednak ~yczenie ka~
dego amatora astronomji -posiadać swój własny instrument optyczny
z dostateczną siłą światła i powiększeniem, aby w ka~dej dogodnej
chwili móc obserwować zajmujące go na Niebie objekty. Dodamy
tu jeszcze niezbędne warunki-nieznaczną wagę narzędzia, mo~ność
łatwego przenoszenia go z miejsca na miejsce, łatwość manipulacji
i cenę, niezbyt obcią~ającą skromny bud~et amatora.
Otó~ . śmiało rzec mo~na, i~ trudne zadanie to jest ju~ obecnie
idealnie i wszechstronnie rozwiązane, dzięki udoskonalonym w lata
ostatnie reflektorom ze szklaneroi zwierciadłami paraboloidalnemi.
Nietrudna technika ich wykonania przedstawia tyle cech ciekawych,
i~ moze stanowić przedmiot prawdziwego zajęcia się, a nawet i zamiłowania, aczkolwiek wymaga pewnej cierpliwości i jest w swem
wykonaniu ścisłem sztuką indywidualną, nie pozbawioną pewnego
artyzmu.
W krótkim wykładzie tym autor postara się zwięźle przedsta.wić metody, stosowane w technice amatorskiej przy wykonaniu
zwierciadeł parabolicznych, oraz pozwoli sobie wskazać na kilka
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nowych metod po~ytecznych, które sam stosował z powodzeniem
w swej kilkunastoletniej praktyce techniki optycznej, i które znakomicie ułatwiają tę pracę.
Jako ojczyznę reflektorów wogóle, tak i w szczególności reflektorów amatorskich, nale~y nazwać Anglję. Imiona Izaaka Newtona
z jego pierwszym skromnym, lecz słynnym, liliputem z metałowem
zwierciadłem sferycznem, Williama Herschla, lorda Rossa z ich
olbrzymami i lewjatanami at front view, Gregory'ego i James'a
Schort'a z doskonałemi na owe czasy reflektorami i całej plejady
współczesnych mistrzów optyki świadczą o wysokim poziomie tej
sztuki w AngljL Na kontynencie budują reflektory- do niedawna
Bardou, obecnie doskonale i niedrogo Maillhat w Pary~u, niechętnie
Zeiss w Jenie, niezrównanie, ale i niedostępnie drogo Instytut Steinheil'a w Monachjum, tego samego Karola Steinheil 'a, którego nale~y
uwa~ać za prawodawcę w dziedzinie nowo~ytnej optyki stosowanej.
Lecz miłośnik astronomji powinien z wdzięcznością wspominać
zawsze imię genjalnego Leona Foucault'a, który dał zdumiewająco
ścisłe i dowcipne metody badania powierzchni paraboloidalnych,
elipsoidalnych i hyperboloidalnych i wprowadził w powszechne u~ycie
posrebrzone zwierciadła szklane. Dzięki niezrówanie ścisłym i idealnie prostym metodom Foucault'a, ka~dy rzeczywisty amator obserwacji astronomicznych mo~e sam sporządzić sobie piękny instrument,
który nie tylko dorówna obecnym apochromatom, lecz pod wieloma
względami nawet je przewyższy.

II. Cechy refiektora.-Przechodząc do wykładu o budowie
reflektora, zaznaczymy zaraz na początku pewne wytyczne dane,
z koniecznością których amator winien się zaznajomić, aby nie błą
kać się w tej obszernej dziedzinie i uniknąć przykrych :uiespodzianek
na początku swej pracy. Przytoczymy więc krótki katechizm, zawierający święte dla amatora przykazania, do których ściśle się stosując,
nie powie on po skończonej swej pracy: amici, tempus et oleurn
perdidi!
l. Szkło dla zwierciadła winno być starannie wybrane i zbadane
(pęcherzyki powietrza, ciała obce, fale, pasma, jednorodność
struktury).
2. Grubo~ć tarczy z"?-~rci~dła
~ i nie mniej, niż ł jego śred
nicy; Jest to cond1t10 sme qua non.
~. Najodpowiedniejsza średnica zwierciadła od 15 do 20 cm. Wykonanie zwierciadła od 20 do 30 cm wymaga znacznej wprawy
i jest bardzo ucią~liwe fizycznie.
4. Odległość ogniska zwierciadła wpływa na jego siłę świetln~~t
i nie powinna przekraczać 8 -lO średnic.
5. Znaczna odległość ogniskowa (powyMj 180 cm) już bardzo
utrudnia obserwacje amatorskie.
6. Całą uwagę zwrócić należy na ścisłą figurację zwierciadła,
t. j. nadanie mu dokładnej powierzchni paraboloidu.
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które

Otó:t reasumując te główne punkty, otrzymujemy pewne liczby •
początkujący optyk powinien przyjąć za wskazówki obowią

zujące.

Najodpowiedniejszym instrumentem dla amatora jest ref1ek·
średnicy 20 cm i z odległością ogniskową 160 cm, t. j. o sile
świetlnei ł· Reflektor taki da mo:tność obserwować gwiazdy do 13-ej
wielkości, posiada siłę rozdzielczą od ł" do 1", daje przy czystych
konturach obrazów i pełnym kontraście światłocieniów powiększenie
300; jest o połowę krótszy od refraktora o równej sile świetlnej,
a więc i dogodniejszy do obserwacji; kosztuje zaledwie 1/ 100 w porównaniu z ekwiwalentem lunety achromatycznej, wa.~y w wyko·
naniu, które podamy dalej, na twardym statywie azymutalnym,
z dwoma ruchami śrubowemi, około 20 funtów i zajmuje miejsce
150 X 22 X 22 cm3, to znaczy w stanie nieczynnym mo:te być zawieszony na ścianie, w ka:tdym kącie. Jeśli dodamy do tego, M, przy
pewnej łatwej modyfikacji budowy, reflektor ten mo:te być zło:tony
i skrócony do długości l metra (co odgrywa pierwszorzędną rolę przy
przenoszeniu), to otrzymamy ideał i szczyt marzenia amatora astro·
nomji.
III. Szlifowanie zwierciadla.-Otó:t, nie ociągając się, zamawiamy na hucie szklanej lub u specjalnego technika dwie jednostajne tarcze lub kręgi, z czystego crownglassu o średnicy 20 cm
i grubości do 3 cm, bez znaczniejszych pęcherzyków powietrza, mo:tliwie wolne od falistych pasm we środku, z polerowanemi powierzchniami, bokami i fasetkami 5 mm na krawędziach . Cała praca
odbywa się na zwykłym mocnym stole lub nawet na biurku i wcale
nie wymaga warsztatu szlifierskiego, ani te:t specjalnej podpory.
W pierwszem stadjum szlifowanie według metody naszej odbywa się w postawie stojącej, dalszą pracę szlifowania dokonywamy,
siedząc, co znakomicie ułatwia pracę, oszczędza siły i wybawia
optyka od monotonnego i nadzwyczaj nu~ącego, dotąd stosowanego,
sposobu chodzenia dookoła krągłego stołu lub beczki w ciągu 2-3
dni; stanowi to, licząc najskromniej, 12 km drogi i wystawia cierpliwość i zamiłowanie miłośnika na cię:tką próbę.
Róg stołu przykrywamy ceratą 50 X 50 cm 2·, na nią kładziemy
deskę 30 X 30 X 3 cm 8, a na jej powierzchni, za pomocą trzech drewnianych klinów (5 X 2 X 2), przytwierdzonych ka~dy dwoma gwoź
dziami, unieruchomiamy, bez zbytniego ciśnienia, tarczę szklaną
(rys. 1). Materjałem szlifierskim słu~ą obecnie ró~ne numery sproszkowanego karborundurn (połączen:i,e krzemu Si z węglem O w piecu
elektrycznym) o twardości 9 (djament -10) i szmergel- minerał
z wyspy Naksos (twardość 6). Na mocy wieloletniej praktyki własnej
i praktyki zakładów, produkujących zwykłe zwierciadła płaskie, autor
twierdzi, i:t cały proces szlifowania może być doskonale wykonany
za pomocą starannie (kilkakrotnie) przesianego rzecznego piasku białego kwarcowego, który, obok tego, że nic nie kosztuje, posiada
tor o
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pewne wa~ne zalety mechaniczne. Dla otrzymania zagłębienia w lustrze o średnicy 20 cm i odległości ogniskowej 160 cm (wielkość tego
zagłębienia łatwo oblicza się z wzoru r 2 : 2 R, gdzie r - promień
zwierciadła, a R- promień jego krzywizny, i wynosi dla takiego
lustra 1,56 mm), będziemy potrzebowali do 5 funtów przesianego
piasku kwarcowego miałkości dwa razy grubszej, ~ zia.rnka maku,
t. j. o ziarnkach do l mm średnicy (.N2 60).
Do zwilMnej terpentyną powierzchni drugiej tarczy szklanej,
którą przeznaczyliśmy na zwierciadło wklęsłe, przytwierdzamy za
pomocą gorącej czarnej smoły szewckiej imadło, czyli specjalną
krągłą rączkę drewnianą (rys. 2), nasyconą parafiną lub olejem lnianym. Na dolną tarczę (formę) zaś kładziemy małą ły~eczkę mokrego
piasku (z duMgo słoja, napełnionego do połowy piaskiem i wodą)
i zaczynamy szlifowanie zwierciadła t. j. górnej tarczy, dodając od
czasu do czasu nową porcję piasku. Praktyka i zachodzące przytern
warunki mechaniczne wskazują, i~ przy poruszeniach górnej tarczy
po dolnej, stale w kierunku jednego promienia, otrzyma.my na dolnej
powierzchnię walcową wypukłą, a na górnej wklęsłą (fig. 3 i 4).
Przy powoinem zaś obracaniu górnej tarczy dookoła osi i przy szlifowaniu w kierunku promieni, zmienianych kolejno w odstępach
10°-15° (rys. 5), otrzymujemy w niej sferyczne lub sferoidalne zagłębienie; dolna zaś tarcza staje się wypukłą. Proces ten trwa, coraz
się potęgując, t. j. zagłębienie górnej tarczy coraz się zwiększa.
Dla otrzymania dokładnych powierzchni kulistych, nale~y wykonywać zwierciadłem ruchy, nie przewy~szające 1/ 3 średnicy tarczy,
dłu~sze ruchy prowadzą do hyperboloidu (zbyteczne zagłębienie
środka), przy ruchach zaś krótszych środek zwierciadła staje się bardziej wypukłym.
Stopień zagłębienia zwierciadła kontrolujemy za pomocą krzywika, lub formy, którą sporządzamy tak: do jednego z końców
suchego i lekkiego kija drewnianego o długości, równej dwóm odległościom ogniskowym (w naszym wypadku 320 cm) przytwierdzamy
pw;y pomocy sznura (pod kątem prostym) rączkę ze 1·wykłym djamentem s~klarskim. Drugi koniec kija opieramy mocno o ścianę
w pobli~u podłogi, na której umieszczamy pod djamentem czyste
szkło od negatywu fotograficznego 13 X 18 cm 2 • Gładkiem, lekkiero
poruszeniem robimy cienką kresę przez całą długość szkła. Po zła
maniu negatywu na dwie połowy, szlifujemy je jedną o drugą, przez
kilka minut; potem odwracamy jedną połowę o 180° i powtarzamy
szlifowanie. 'l'ym sposobem otrzymujemy dwie bardzo dokładne
formy-jedną wklęsłą i drugą wypukłą, które w zupełności zastę
pują drogi ilferometr i dają odległość ogniskową ze ścisłością ł Ofo,
co dla amatora jest ideałem.
Promień krzywizny tej formy mo~na sprawdzić, umieszczając
3 szkiełka pokrywkowe od preparatów mikroskopowych w szparze
pomiędzy dwiema połowami negatywu, które związujemy nitką
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(rys. 6). W słoneczny dzień (formy nale~y przygotować zawczasu)
pokrywkowe dają wyraźne odbicie na kartce papieru i sprowadzają promienie słoneczne do jednego punktu. Ścisłość tej prostej
metody znacznie przewy~sza zwykłe wymagania amatora i pozwala
otrzymać zwierciadła z ró~nicą ogniska+ l cm przy odległości 160 cm;
przewytsza zarazem wszystkie inne stosowane dotąd sposoby, które
nie mogą wcale zastąpić drogich sferometrów.
Po otrzymaniu po~ądanego zagłębienia i sprawdzeniu powierzchni sferycznych, jak w naszej formie (tarcza dolna), tak i w lustrze, za pomocą szklanych krzywików, przyklejamy do powierzchni
naszego zwierciadła 5 szkiełek pokrywkowych z&. pomocą kropli
wody i jeszcze raz sprawdzamy bezpośrednio jego krzywiznę przez
odbicie promieni słonecznych na małym ekranie papierowym (2X2),
rys. 7. Cień od ekranu powinien dotykać boku szkiełka pokrywkowego, przyklejonego do środka zwierciadła. Taką kontrolę nale~y
wykonać przy końcu dokładnego szlifowania, poniewa~ wklęsłość
ulega przy robocie pewnym zmianom (które u początkujących mogą
dochodzić do 15-20 cm).
Po otrzymaniu nale~ytego zagłębienia w zwierciadle (pierwsze
stadjum szlifowania wymaga 6 godzin, przy u~yciu piasku, i do 3
godzin- przy karborundum), przystępujemy do drugiej fazy szlifowania, które równie~ daje się znakomicie wykonać, za pomocą
o połowę drobniejszego, starannie przesianego, piasku krzemowego,
obficie zwihanego wodą. Wreszcie w ostatniej fazie dokonywamy
szlifowania dekantowanym, czyli odmąconym piaskiem, szmerglem
lub karborundum.
Dekantowany materjał otrzymujemy tak: do wysokiego słoika,
zawierającego 3 szklanki wody, nasypujemy 1/ 2 szklanki drobnegO'
piasku, u~ywanego ju~ przy początkowem szlifowaniu, i silnie zml\camy ten płyn, mieszając drewnianą łopatką. Po upływie l minuty
odlewamy ze słoika jedną szklankę wody, a otrzymany z tej wody
osad da nam t. zw. piasek jednominutowy. W technice optycznej
u~ywa się zazwyczaj do końcowego szlifowania jedno-, pięcio- i dziesięciominutowego materjału- piasku, szmerglu lub karborund urn.
Przy szlifowaniu za pomocą karborundurn należy je jak najstaranniej dekantować, dla uniknięcia drobnych rys na szkle, które nie
dadzą się ju~ usunąć przez polerowanie. Materjał szlifierski winien
być zmieszany w połowie z wodą, p oni ewa~ w postaci suchego proszku
daje on bardzo szkodliwy dla organ6w oddechowych pył. Należy
równie~ po ka~dem szlifowaniu starannie obmywać wodą lustro,
deskę, formę i ceratę, jak dla uniknięcia rys na szkle, tak i dla usunięcia materjału szlifierskiego i subtelnego pyłu szklanego.
Po ukończeniu szlifowania delikatna matowa powierzchnia lustra pozwala już dojrzeć przez nią płomień świecy i rozró~niać kontury okna.
IV. Polerowanie.-Następne stadjum pracy polega na polerowaniu zwierciadła, do którego przystępujemy po ostatecznem
szkiełka
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sprawdzeniu odległości ogniskowej, za pomocą metody, powyMj
wskazanej.
Obecnie owijamy dolną tarczę z boków długą wstęgą papieru
zwil~onego (szerokość 5-6 cm) i związujemy ją sznurem, aby utworzyć rodzaj płaskiego rondelka, do którego nalewamy, cedząc przez
sito z kanwy, l funt roztopionej smoły szewckiej, zmieszanej z 1J2f.
kalafonji. Po 2-3 minutach rozwijamy papier i czystym kantem
zmoczonego wodą linjału robimy na miękkiej jeszcze powierzchni
smoły 2 rzędy rowków pod prostym kątem, aby utworzyć szereg
równych kwadratów (jak n~;~. szachownicy) o boku 2 cm (rys. 8). Następnie prędko śmarujemy szerokim pendzlem powierzchnię ciepłej
jeszcze smoły przygotowaną zawczasu emulsją z jednej części starannie dekantowanego proszku wodnego okwasu Mlaza (Fe 2 0 8 , krokus,
mumia, koalter lub caput mortuum) i trzech części wody, i przyciskamy do powierzchni smoły zwierciadło nasze, przesuwając je zlekka,
aby nadać polerownikowi dokładną sferycznie wypukłą formę. Po
ostygnięciu smoły, powtarzamy takie same ruchy zwierciadłem, jak
i przy szlifowaniu: ruchy prostolinjowe, w kierunku promieni, w odstępach 10°-15°, rozmiar ruchów 5-6 cm i powolne obracanie
zwierciadła dookoła osi w jednym i tym samym kierunku. Po kilkunastu minutach polerowania, ostro~nie ściągamy bokiem zwierciadło
i powtórnie smarujemy polerownik emulsją krokusową. Przy dalszem polerowaniu zwil~amy co 10-15 m. powierzchnię polerownika
kilku kroplami wody, a po 1-2 godzinach pracy nadajemy całej
powierzchni zwierciadła, a~ do brzegów, piękny blask i przezroczystość. Teraz zwierciadło daje ju~ mo~ność bezpośrednio zmierzyć
odległość ogniskową za pomocą odbicia promieni słonecznych i porównań z rezultatami poprzednich pomiarów, co da nam wskazówkę
stopnia dokładności dokonanej pracy.
V. Figuracja.- Przy prawidłowam szlifowaniu i polerowaniu
powierzchnia zwierciadła posiada ściśle kulistą formę i skupia promienie, padające ze środka krzywizny tej kuli, dokładnie w jednym
punkcie. Otó:l<, na tej własności opiera się pierwsza część badania
powierzchni zwierciadła tak zwaną "metodą cieniowa/' Foucault'a.
Na jednym stoliku umieszczamy małą lampkę naftową, szkło
której otaczamy wysokiero pudełkiem blaszanem (formy walca), zaopatrzonem w ściance bocznej na wysokości płomienia w jak najmniejszy otworek krągły- ł do ł mm- przekłuty końcem igły. Na
drugim stole w odległości 2 F (t. j. około 320 cm) od tej sztucznej
gwiazdy umieszczamy pionowo zwierciadło, które tak skierowujemy,
aby odbicie sztucznej gwiazdy, lub punktu świecącego, padało na
ekran papierowy, umieszczony w pobli~u lampy. Usuwając ekran
i obserwując ze środka krzywizny zwierciadła, ujrzymy całą powierzchnię jego błyszczącą jednostajnie, jak Księ~yc w pełni (rys. 9).
Przy najmniejazem dotknięciu ekranu E (z cienkiej blachy) do wierzchołka sto~ka promieni, skupianych przez lustro, cała jego tarcza
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jednocześnie się zaciemnia i gaśnie zupełnie. Wskazuje to na zupełną
dokładność sferycznej powierzchni zwierciadła. Jeśli nie mo:l;emy odszukać nigdzie na osi optycznej zwierciadła takiego punktu, gdzieby

zachodziło podobne zjawisko, natomiast na powierzchni błyszczącej
uwydatniają się wypukłe lub wklęsłe miejsca, dowód to, że nale:l;y
prowadzić dalej polerowanie, kierując się wskazówką, :l;e przy zbytniej wklęsłości środka zwierciadła (wklęsły sferoid lub hyperboloid),
nale:l;y wykonywać przy polerowaniu ruchy krótsze, ni:l: 1/s średnicy

tarczy, wypukłość zaś (wypukły sferoid) korygujemy przez zastosowanie ruchów, dłu:l;szych, ni:l; 1 / 3 • JeMli badania wyka:l;ą znaczną
niedokładność, wtedy należy, wcale się nie zra:l;ając, powtórzyć koń·
cową fazę szlifowania i powtórnie uwa:l;nie wypolerować zwierciadło,
a:l; otrzymamy przy badaniu metodą Foucault'a dokładną powierz·
ehnię sferyczną.
(d. c. n.)

Dr. LEON HUFNAGEL

O ruchu gwiazd
Przez długie stulecia :~;ywili astronomowie niezłomne przekonanie, :l;e je:l;eli chodzi o ruch ciał niebieskich w przestworzu, to poruszają się tylko planety, komety i meteory, gwiazdy zaś zajmują
pozycje stałe. Pogląd ten jednak został obalony, gdy stwierdzono,
że i t. zw. gwiazdy stałe posiadają ruch własny. Otó:1; przemieszczenia te gwiazd przejawiają się astronomom w dwojaki sposób. Z jednej strony zmieniają się pozorne połoMnia gwiazd na kuli niebieskiej, z drugiej znowu zachodzą przesunięcia linji widmowych w widmach gwiazd (zasada Dopplera), co pozwala nam wyznaczyć pręd
kość gwiazd w promieniu widzenia. Co się tyczy samego odkrycia
przesunięć pozornych pozycji gwiazd, to zawdzięczamy takowe Halley'owi. Halley, porównywując poło:l;enie pewnej gwiazdy, podane
przez katalog Flamsteed'a, z dawniejszem, podawanem przez katalog
Hipparcha (150 lat przed Nar. Chr.), zauwa:l;ył, i:1; gwiazdy doznały
pewnego przesunięcia. Zdawało mu się z początku, że jest to złudze
nie, wywołane zjawiskiem precesji, dokładne jednak obliczenie przekonało go, :l;e precesja nie jest w stanie wytłumaczyć całkowitego
przesunięcia, tak, :l;e zmuszony był przyjąć istnienie "rzeczywistego"
ruchu gwiazd. Dla Arktura przesunięcie w okresie tym, liczącym
prawie 2000 lat wynosiło 2 3/ 4 średnicy Księ:l;yca (80'), dla Syrjusza11/2 (45'), jak widzimy, wielkości dość znaczne.
Odkrycie ruchu własnego gwiazd stworzyło astronomom nowe
pola prac i zadań. Dla pomiarów ruchów gwiazdowych stało się koniecznem sporządzanie coraz nowych katalogów, bo przecie:~; jedynie
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przez porównywanie dwuch katalogów, w odległych od siebie epokach układanych, mo~na było mniej więcej dokładnie obliczyć nieznaczne przesunięcia gwiazd.
A więc taką zasadą się kierując, ju~ w roku 1760 Tobjasz Mayer w Getyndze przez zestawienie własnych obserwacji ze spostrzeżeniami Olafa Romera z roku 1710 zdołał obliczyć dokładniej, ni~
Halley, ruch własny dla większej ilości gwiazd. Następnie cały szereg astronomów, jak Piazzi w Neapolu, Lalande w Paryżu, Bessel
w Królewcu, Lacaille na Przylądku Dobrej Nadziei-starali się rozszerzyć wiadomości o ruchach gwiazd.
Zasługą jest Bessela, ~e pracę tę, jako bardzo mozolną, usystematyzował w ten sposób, aby poszczególni astronomowie mieli moż
ność opracowywać pewne c~ęści nieba. Następnie w roku 1867 na
posiedzeniach Towarzystwa Astronomicznego w Bonn, a w 1869,
w Wiedniu, ustalono program badania ruchów własnych gwiazd do
9 wielkości włącznie, pomiędzy-2° i 80° deklinacji. Praca ta została rozdzielona pomiędzy obserwatorjami, które wypowiedziały się za
współpracą i obecnie jest już prawie na ukończeniu. Da ona pozycje
około 150 000 gwiazd. Przytem, aby otrzymać ruchy własne, trzeba
będzie całą tę pracę "katalogowania" gwiazd powtórzyć po pewnym
okresie (np. 50 lat).
Jeszcze dalej idącym jest program międzynarodowej Komisji
Paryskiej, obejmujący pozycje gwiazd do 11 wielkości. Wykonywa się
go metodą fotograficzną (wojna wstrzymała w znacznym stopniu
wykonanie tego programu). Obecnie znane są ruchy własne przeszło
10000 gwiazd. Jednym z najdokładniejszych katalogów tych ruchów jest katalog Lewis Boss'a, obejmujący pozycje i ruchy własne
6188 gwiazd. Są to gwiazdy mniej więcej widzialne gołem okiem.
Odkrycie ruchów własnych z przesunięć linji widmowych zostało
dokonane przez Huggins'a w roku 1867. Jednak wyniki jego pomiarów były mało dokładne, gdyż dokonywał je drogą wizualną. I dopiero zastosowanie fotografji przez Vogel'a i Scheiner'a w Poczdamie, a później przez Keeler'a w Lick-Observatory, dostarczyło nad,;wyczaj dokładnych rezultatów (błąd nie przekracza kilometru przy
jednostce czasu, równej sekundzie). Liczba gwiazd, których pręd
kość w promieniu widzenia (radjalna) jest dotychczas znaną, nie przewyższa 2000.
Tak więc całkowity ruch własny składa się z dwuch części: ruchu w promieniu widzenia lip (prędkość radjalna) i prostopadłego
do niego przesunięcia li<; na kuli niebieskiej. [To znów przesunięcie li<; jest wypadkową przesunięcia w deklinacji i rektascenzji
li<;~= lio 2 li!X 2 cos 2 o].
Aby liczbowo określić całkowity ruch własny l'-• nale~y wyra,;ić przesunięcie kątowe li<; w mierze linjowej, do czego konieczna
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WielkOść ruchu własnego (przesunięcia kątowego) gwiazd i ich
prędkości jest bardzo niejednolita. Największy ruch własny wykazuje
gwiazda 8"' (wielkości) N2 243 z katalogu Obserwatorjuro w Kordobie.
Wynosi on 8 11 .7 rocznie, prędkość radja.lna tej gwiazdy równa jest
240 km/sek., przyozem znak
oznacza, ~e gwiazda oddala się od

+

+

Słońca..

Prawie identyczny ruch bo 7". 4 rocznie, ale prędkość radjalną
-95 kmfsek. (t. j. w kierunku ku Słońcu), wykazuje gwiazda 6"'. 5
M 1830 Groombridge.
Przytaczamy poni~ej kilka danych liczbowych:
Arktur
0.2"' r. wł. roczny 2". 3 prędkość radjalna- 5 km/sek.
Syrjusz -1.5
l .3
7
"
Procjon
0.5
l .3
5
"
Altair
0.9
O. 7
-33
"
Aldebaran 1.1
O. 2
+55
"
Natomiast gwiazdy gwiazdozbioru Orjona mają ruchy mniejsze ni~ O". l. Choćby z przytoczonych danych mo~na wnioskować,
~e związku pomiędzy jasnością gwiazd i wielkością ich ruchów
niema.
Co się tyczy orbit gwiazd, to je~eli nawet przypuścimy, ~e
takowe stanowią zamknięte linje, w ka~dym razie trzebaby było
przyjąć, ~e wielkość ich byłaby wprost olbrzymią. Mo~emy się o tern
przekonać zapomocą prostego rachunku. A więc ruch własny 711.2
rocznie (jeden z największych, obecnie znanych) odpowiada po upły
wie 1000 lat łukowi 7200"=2°, co dowodziłoby, M gwiazda w 360: 2=
180 tysięcy lat zakończy obieg. Obserwowane dotychczas przesunię
cia bywają tak nieznaczne, iż niema zgoła potrzeby wysuwania hypotezy o istnieniu jakiegoś ciała środkowego, około którego gwiazdy
opisywałyby drogi zamknięte.
Wyznaczanie apeksu SZońca.-Ale więcej, ni~ hypoteza
o istnieniu jakiegoś "środka świata", do dalszego rozwoju badań o ruchach własnych przyczyniła się myśl, M obserwowane przesunięcia
gwiazd częściowo tylko są rzeczywiste. Ponieważ Słońce jest jedną
z gwiazd, oczywiście powinno posiadać w przestrzeni pewien ruch
własny. W ten sposób obserwowane ruchy gwiazd są superpozycją
dwuch: rzeczywistego (motus peculiaris) i ruchu Słońca (motus parallacticus). l'objasz Mayer i Lambert pierwsi wypowiedzieli to przypuszczenie, zaznaczając, M dopiero znajomość licznych ruchów włas
nych pozwoli określić prędkość Słońca i kierunek, w którym się ono
porusza, t. zw. apeks.
I rzeczywiście W. Herschel w 1783 r. rozwiązał zagadnienie to
metodą, co do podstaw której dopiero w ostatnich latach powzięto
pewne wątpliwości.
Metoda w zasadzie swojej jest następująca. Dajmy na to, M
rysunek(rys.lO)przedstawiarównikniebieski, 8-środekkuli, aliczby
oznaczają podział według wznoszenia prostego. Z początku zakłada-
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my, i~ wszystkie gwiazdy w przestrzeni znajdują się w spoczynku
i tylko Słońce posiada pewien ruch w kierunku od S do 8', co pozornie wywołuje przesunięcie się gwiazd w kierunku odwrotnym. Przesunięcie to atoli nie we wszystkich punktach jest jednakowo wielkie,
tylko w miejscach A., C, gdzie kierunek przesunięcia jest równoległy
do ruchu Słońca, prędkość Słońca przejawi się w całkowitej wielkości. Wtedy gwiazdy tu połoMne będą wykazywać ruch maksymalr1y, zaś w punktach B, D odległych o 90° od pierwszych, gwiazdy
nie wyka~ą ~adnych przesunięć. Tylko w punkcie D, ku któremu
Słońce się zbli~a, gwiazdy będą "rozrzedzone", w punkcie zaś B, od
którego Słońce się oddala, gwiazdy będą się zgęszczać. Analogiczny
widok mamy jadąc koleją: w kierunku ruchu szyny się zbiegają,
w odwrotnym-rozchodzą się.
A więc, aby określić apeks Słońca, nale~y uporządkować ruchy
własne gwiazd według rektascenzji i odnaleść punkty A, B, C, D;
A, O le~ą tam, gdzie przesunięcia gwiazd są największe, B, D zaś
tam, gdzie ruchy są minimalne. Poło~enie apeksu Słońca wska~e
punkt D, a wielkość przesunięcia gwiazd w A. lub O da nam ruch
Słońca. Aby otrzymać deklinację apeksu i druga; składową ruchu
Słońca, należy konstrukcję powyższą przeprowadzić na globusie.
Herschel zapomocą tej metody otrzymał AR=270°, D=+26°,
punkt ten le~y w bliskości gwiazdy a. Herkulesa, skąd często mówi
się, i~ ruch Słońca skierowany jest ku gwiazdozbiorowi Herkulesa.
Nasuwa się teraz pytanie, czy założenie, które zrobiliśmy na
początku, jest słuszne, t. j. czy możemy przy poszukiwaniu ape~su
przypuścić, że gwiazdy są nieruchome 1 a Słońce tylko zmienia swe
położenie wśród nich. Oczywiście, że nie.
·
Musimy i gwiazdom przypisać ruch własny i wtedy obserwowany ruch własny gwiazd jest wypadkową dwuch innych: ruchu
Słońca i "swoistego" ruchu gwiazdy. Przy takim rozumowaniu konstrukcja graficzna nie będzie taką prostą, i nie tak łatwo będzie można wyznaczyć wielkość i kierunek ruchu Słońca. Ale trudność tę
można ominąć (przynajmniej w znacznej części), jeżeli zamiast oddzielnych gwiazd będziemy rozpatrywać grupy gwiazd. Wtedy możemy założyć bardzo prawdopodobną hypotezę, że ruch "swoisty"
gwiazd w przestrzeni nie ma żadnego "uprzywilejowanego" kierunku, wówczas średnie wartości ruchów "swoistych" znacznej ilości
gwiazd znoszą się, i otrzymujemy tylko ruch Słońca.
Tę hypotezę, że ruchy "swoiste" stosują się do "prawa błę
dów", przyjmują wszyscy uczeni przy obliczaniu apeksu.
Najprostszą z metod analitycznych jest metoda Airy'ego.
Przedstawmy sobie dwa układy spółrzędnych prostokątnych
z osiami do siebie równoległemi. Początek jednego niech znajduje
się w środku układu gwiazdowego, początek drugiego w Słońcu.
Oznaczając spółrzędne gwiazdy względem pierwszego układu przez
~. lj, C, względem drugiego przez x, y, z, a spółrzędne Słońca przez
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X, Y, Z, mo:t.emy

napisać,

:t.e :

~=x+X,

1j=y+Y, C=z+Z.

Po pewnym czasie (np. po roku), wskutek ruchu"gwiazd i Słoń
ca, spółrzędne się zmienią. Oznaczając przyrost spółrzędnych przez.
li, otrzymamy nowe równania:
~+A~=x+Ax+X+AX, 11 +A"11 = v+Av+ Y+AY,
C+ilC = z+ilz+ Z+AZO
Odejmujemy od siebie oba układy:
A~= Ax+AX, A·q = liy + AY, 11C = Az +AZ
A~, .llJ, .iC, oznaczają składowe ruchu obserwowanego
lix, ily, Az,
"
"swoistego"
AX, AY, AZ,
.,
~
"
Słońca,
analogiczne równania wypisując dla ka:t.dej gwiazdy, ruch własny
której jest nam znany, otrzymujemy szereg równań:
A~ 1 =Ax 1 +AX AlJ 1 =Ay1 +AY AC 1 =Az 1 +AZ
A~ 2 =Ax 2 +AX A1J 2 =Ay 2 +.:1Y AC 2 =Az 2 +AZ
A~n=Ax,.+AX
Dodając
n.

~A~ ..
x=l

ale w

=

AYj"=Ay"+.iY AC .. =Az,.+AZ
do siebie stronami, mamy:
,.

~Ax .. +n

o

AX;

x=l

n

.

~

n

"

x=l

x=l

illj.. = ~ .ly..+n. AY; ~AC .. = l:Az.. +n. AZ

><=1

myśl zało:t.enia,

pisać:

"

~

x=l

się znoszą,

:t.e "ruchy swoiste"

. t::.y.. = 0: l:.. t::.z.. -= O

~

Ax.. = O;

><=l

mo:t.emy na-

><= l

x=l

i w rezultacie
n

~ A~ .. = n
x=l

n
o

AX;

~

n

AlJx =n t::. Y;
o

x=l

~

AC .. = n AZ
o

x=l

z których to równań określamy prędkość Słońca i kierunek apeksu.
Poni:t.ej podajemy rezultaty, otrzymane tą i inneroi metodami:
1830 Struve
AR=261° D= +38°
1859 Airy
261
+ 25
1900 Porter
281
41
280
+ 35
1905 Newcomb
1906 Kobold
270
O (metoda Bessela)
268
+ 31
1908 Weersma
1910 Boss
271
+34
z prędkości radjalnych
1886 Hornann
320°
+ 41°
1893 Kempf
267
+ 31
1901 Campbell
277
+20 prędkość Słońca 20 kmfsek.
1918 Dziewulski
275
+28
~
n
22
n
(z ruchów własnych i prędk. radjal. metodą Bravais)
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Hypoteza rojów gwiazdowych.--Pie:rwotnie poprzestawano na otrzymanej dokładności, mniemając, M z biegiem czasu materjał obserwacyjny się powiększy i pozwoli ściślej wyznaczyć apeks.
Lecz wkrótce zaczęli uczeni wątpić o tern, czy w rzeczywistości ruch
gwiazd nie posiada ~adnego uprzywilejowanego kierunku.
Koboldowi w Kilonji i Kapteynowi w Groningen zawdzięcza
my nowy zwrot w badaniu prawidłowości ruchów gwiazdowych.
Badania, zapoczątkowane przez tych uczonych, są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony mamy doszukiwanie się pewnych praw ogólnych i prawidłowości w ruchach własnych, z drugiej - na zasadzie
.otrzymanych wyników-wyznaczanie apeksu Słońca.
Ju~ Besseli Mi:i.dler zauważyli, że z pośród gwiazd dają się
zauwa~yć grupy mniej lub więcej liczne, mające ruchy własne do
~iebie równoległe i jednakowe prędkości (zawarte w pewnych granicach). Do takich grup nale~ą Plejady, Hyjady, pięć gwiazd Ursae
majoris (~, "(, o, s, ~)i t. d.
Początkowo nie zwracano wielkiej uwagi na to zjawisko, są
dząc, że ta napotykana równoległość ruchów jest przypadkową i ~e
nie wynika z ~adnych ogólnych cech, właściwych wszystkim ruchom
gwiazdowym. Dopiero Kobold i Kapteyn stwierdzili istnienie pewnego prawa, kierującego wszystkimi ruchami własnemi.
Kobold badał je metodą graficzną na globusie. Wyniki, do
których doszedł, są następujące : wśród ruchów własnych gwiazd
dają się zauwa~yć dwa kierunki (oba równoległe do ruchu Słońca),
jeden-identyczny z kierunlf.iem Słońca, drugi jemu przeciwny; stosunek, w jakim gwiazdy dwu tych typów są rozmieszczone, jest
w ró~nych częściach nieba niejednakowy.
Kapteyn postępuje inaczej. Znajduje on kierunki ruchów
własnych, t. j. ich kąty pozycyjne i według tycMe segreguje gwiazdy, odkładając na promieniach w skali dowolnej ilość gwiazd, posiadających pewien kierunek.
Jeżeliby ruchy swoiste gwiazd (motus peculiares) nie miały
~adnego uprzywilejowanego kierunku, to obserwowane l'Uchy własne
miałyby tendencje poruszania się w jednym kierunku-przeciwnym
ruchowi Słońca (antiapeks). Na rysunku uwidoczniłoby się to w ten
posób, M otrzymalibyśmY: w jednym kierunku (antiapeks) maksimum
gwiazd, w przeciwnym (apeks) minimum, i kl'zywa łącząca końce
promieni byłaby owalną. W rzeczywistości Kapteyn otrzymał krzywą nieprawidłową, posiadającą dwa maksima i dwa minima. Kapteyn
-zauwa~ył, że krzywą (rys. 11) (wykres dla 3000 gwiazd Bossa w grani-cach- 30° <o< +30°) tę mo~na rozpatrywać, jako złoMną z dwu
<>wali. Wobec tego nieprawidłowe rozmieszczenie jest niczem innem,
jak sumą dwu prawidłowych ugrupowań wzajemnie pomieszanych.
Rezultaty badań swych przedstawił Kapteyn w sposób nastę
pujący: układ gwiazdowy składa się z dwuch rojów, wzajemnie się
przenikających, ruchy których są od siebie niezale~ne (analogicznie
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ró~nych

gazów,

napełniających tę samą

prze-

strzeń).

Rachunek przeprowadzony przez Eddingtona nad katalogiem
Bossa daje następujące wyniki:
I rój AR= 90° D=-17°
II "
290
-62
Je:ł;eli teraz- przyjmiemy pod uwagę, :ł;e z gwiazd katalogu
Boss'a 59% przypada na I rój, a 41% na II, to mo:ł;emy obliczyć kierunek ruchu Słońca względem punktu cię:ł;kości obu rojów. Otrzymamy
AR= 267° D=+ 33°
oo jest identyczne z kierunkiem apeksu Słońca. Wreszcie mo:ł;emy
obliczyć ruch jednego roju względem drugiego, co nam da t. zw.
werteks ruchu gwiazd:
AR= 273° D= -6°.
Przedstawia on pozorny kierunek jednego roju, gdyby Słońce
poruszało się wraz z drugim.

Prace Sohwarzsohilda i Oppenheima.-W ten sposób
otrzymujemy zupełnie nowy obraz świata gwiazdowego, oparty na
statystycznem opracowaniu danych obserwacyjnych. Rozmieszczenie·
gwiazd nie tworzy tu jednej całości, lecz zasadza się na dwuch niezale:ł;ny<:\h od siebie rojach.
Od czasu badań Seeligera nad rozmieszczeniem gwiazd zapanowała teorja o "ograniczoności" świata gwiazdowego, a tak:ł;e
o związanej z tem "jednolitości". Dlatego te:ł; z pewnego rodzaju oporem napotk~a się teorja "rojów", jako odrzucająca ustrój unitarny
3wiata gwiazdowego i zastępująca go Uf;ltrojem dualistycznym.
Dą:ł;eniu do utrzymania "monizmu" w ustroju świata gwiazdowego odpowiada teorja ,.elipsoidalna" Schwarzschilda z roku 19Q7.
Według niej przestrzeń ma niejako strukturę krystaliczną, zbudowaną w ten sposób, :ł;e gwiazdy poruszają się z ró:ł;nemi prędkościami,
zale:ł;nie od kierunku, pozostając stale na powierzchni elipsoid. Głów
ne osie t. zw. elips<'>idy prędkości (dającej się z pewnych rozwa:ł;ań
statystycznych obliczyć) przedstawiają uprzywilejowane kierunki
gwiazd.
Istnieje atoli jeszcze jedna hypoteza podana kilka lat temu
przez Oppenheima w Wiedniu, objaśniająca prawidłowości ruchów
własnych gwiazd, zachowująca jednolitość układu gwiazdowegoi jednocześnie z punktu widzenia teoretycznego znacznie prostsza.
Hypoteza ta oparta jest na analogji, za-chodzącej pomiędzy ruchami własneroi gwiazd i "geocentrycznemi" ruchami zbioru małych planet, t. j. ruchami, obserwowaneroi nie ze środka roju, t. j.
Słońca, lecz z punktu poło:ł;onego ekscentrycznie-z Ziemi. W tych
"geocentrycznych" ruchach dają się zauwa:l.yć pewne prawidłowości.

••
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analogiczne ze zjawiskami, napotykaneroi w ruchach własnych
gwiazd. Lecz w zbiorze małych planet niema ~adnego podziału na.
roje, ani te~ nie spotykamy ~adnych specjalnie uprzywilejowanych
dróg, po którychby się one poruszały. W sposób analogiczny wyprowadzamy wniosek, ~e układ gwiazdowy nie rozpada się na ~adne
"podgrupy", niema w nim równie~ ~adnych specjalnych kierunków, stwierdzone zaś prawidłowości w ruchach własnych gwiazd są
tylko pozorne, wywołane przez to, M obserwujemy gwiazdy nie
ze środka układu, a z punktu bocznego, równie:Ł przyjmującego
udział w ruchu ogólnym.
Trzeba atoli zaznaczyć, ~e nie bacząc na analogję pomiędzy
układem słonecznym, a układem gwiazdowym, mamy pod jednym
względem zasadniczą ró~nicę: gdy w układzie słonecznym Słońce
góruje masą nad sweroi satelitami, w układzie gwiazdowym tego
niema.
Nie mamy więc tutaj ustroju monarchistycznego, lecz szereg
"republik".

BOGDAN ZALESKI

Stereokomparator i jego zastosowanie w astronomji
Jednem z najciekawszych i bodaj czy nie najściślejszych najest niewątpliwie stereokomparator. Rola jego w astronomji
mierniczej mogłaby być ogromną, gdyby nie to, ~e przyrząd ten jest
naogół mało znany.
W zasadniczej idei jest on najprostszym stereoskopem i ma ten
urok dla amatora, ~e nie wymaga ~adnych poprawek, ani rachunków, aczkolwiek instalacja jego jest kosztowna, jeśli chodzi zarazem
o posiadanie lunety fotograficznej o znacznym otworze, w celu pl"iiYgotowywania zdjęć fotograficznych.
Jednym z pierwszych, którzy zastosowali stereokomparator do
pomiarów ścisłych w astronomji, był Kostiuski w Pułkowie.
Przechodząc do rozpatrzenia zasad narzędzia, przypuśćmy, że
mamy przed sobą dwa przedmioty A (dalszy) i B (bliski) - rys. 12.
Niech lewe oko obserwatora znajduje się w C na prostej, łączącej
A i B, tak, że dla tego oka przedmiot A zakryje przedmiot B. Co zobaczy prawe oko w D? Zobaczy oczywiście przedmiot B z lewej strony
od przedmiotu A (o kąt ex).
Za pomocą nieznanego nam procesu fizjologicznego umysł nasz
łączy dwa obrazy obu ócz w jeden, a fakt, ~e stosunkowe poło~enie
obu przedmiotów w ka~dem oku jest inne, daje nam poczucie perspektywy, czy te~ głębi. Oczy i umysł nasz, bardzo niedokładnie
rzędzi

16

URANJA

szacując odległość, gdy kąt a nie jest zbytnio mały, bardzo dokład
nie mogą szacować, czy dwa dane przedmioty Sf\ na jednakowej od
oka odległości. Ale czytelnik powie zapewne, ~e, po zmruMniu jednego oka, nie traci zupełnie świadomości względnego oddalenia
przedmiotów. Pochodzi to stąd, ~e w danym wypadku sądzi o odległościach, na mocy dobrze mu znanych rozmiarów kątowych.
Efekt przepadnie, je:teli ustawimy szereg zupełnie nieznanych nam
przedmiotów i spojrzymy na nie jednem okiem.
Nie zatrzymując się na szczegółach technicznych budowy stel"eokomparatora, podamy tylko jego ogólny schemat (rys. 13). Ka~dy
z dwu mikroskopów łamanych A i B daje w ognisku odnośnego objektywu obraz znajdującej się pod nim płyty fotograficznej (T lub U).
W ogniskach mikroskopów znajdują frię marki (krzy~yki), w mikroskopie A nieruchoma, zaś w B ruchoma, przy pomocy śruby mikrometrycznej R. Płyty T i U, wraz z podtrzymujf\cą je płaszczyzną,
mogą być społem przesuwane za pomocą śrub ](i L tak, M obraz
k.rzy~a mo~e koincydować lub sąsiadować z dowolną gwiazdą na kliszy.
Niech klisze T i U, na których uwidoczniono gwiazdy a, b, c i d,
przedstawiają zdjęcia tej samej okolicy Nieba i o tej samej epoce.
Nastawiwszy śrubę R na punkt zerowy, p1zesuwamy kliszę U (za
pomocą nie oddanych na rys. śrub mikrom.) tak długo, póki obraz
marki nie znajdzie się w tej samej płaszczyźnie wraz z prostokątem
gwiazd a b c d. Nastąpi to, o ile w mikroskopie A krzyż przypada np.
na środek prostokąta a b c d, wtedy, kiedy i w mikr. B ma.rka przypadnie na środek tego~ prostokąta. Poruszmy obecnie śrubą R,
a osiągniemy wraMnie, że obraz marki jakby wyskoczył przed lub
poza płaszczyznę gwiazd.
Je~eli jednak kliszę U otrzymano w parę miesięcy lub lat po
dokonaniu zdjęcia T (oczywiście z tej samej okolicy Nieba), tak, ~e
jakaś gwiazda d przesunęła się w międzyczasie, na skutek ruchu
własnego, do położenia d', to okaże się, M gwiazda d wyskoczy z pła
szczyzny gwiazd. Sprowadźmy teraz za pomocą śrub L i K obraz
marki w sąsiedztwo z gwiazdą d. Obracając śrubą R, możemy,
w pewnem jej położeniu, które notujemy, osiągnąć ten sam efekt
głębokości, tak, że obecnie gwiazda i marka będą pozornie jednakowo
oddalone od płaszczyzny gwiazd a, b, c, d. Pomiarowi takiemu towarzyszy nader ciekawe wrażenie: gwiazda jest jakby popychana
z przodu lub z tyłu.
Nim przystępujemy do pomiarów, należy śrubę skalibrować.
W tym celu wybieramy gwiazdę o ruchu własnym, dokładnie znanym.
Dokonywując szeregu zdjęć fotograficznych części Nieba, zawierającej daną gwiazdę, otrzymujemy obraz kilku przesunięć gwiazdy
o znane nam skądinąd łuki. Mierząc efekt stereoskopowy za pomocą
śruby, tworzymy tabelkę, zawierającą zależność efektów głębokości
i przesunięć gwiazdy.
Zastosowanie stereoskopu jest bardzo obszerne. Pozwala wy-
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łuywać,

oprócz ruchów własnych, gwiazdy zmienne, komety i małe
planety. Nadaje się te:t do badania plam na Słońcu, mierzenia gór
na Księ:tycu i wogóle do pomiarów odległości (paralaks).
Niech S (rys. 14) oznacza Słońce, T i T' diQ.metralne poło:tenia
Ziemi w jej obiegu dookoła Słońca, L' i r,n dwie gwiazdy. Gwiazdę~~
widzimy z punktu T' w kierunku T' K, zaś z punktu T- w kierunku
T L (gwiazda doznaje pozornego przesunięcia). O ile gwiazda Y.. 11
jest znacznie dalej od .Ziemi, ni:t ~ 1 , to w dwu epokach, oddalonych
od siebie o pół roku, wzajemna odległość kątowa gwiazd będzie niejednakowa. Gdyby zaś L1, L" były w równej odległości od Słońca,
w takim razie ich wzajemne poło:tenie nie uległoby zmianie. Naogół i gwiazda ~~ i gwiazda porównania Y. 11 opiszą w okresie rocznym
elipsy, osie których będą w stosunku odległości gwiazd l)d Słońca.
Pomiaru dokonywa się w ten sposób, i:t zakładamy w stereokomparator zdjęcia z ró:tnych epok, następnie mierzymy przesunięcie pozycji gwiazd, a stąd obliczamy paralaksę względną gwiazd.

STEFAN KALIŃSKI

O obserwacjach gwiazd zmiennych
metodą Argelandera

Badania zmienności blasku gwiazd, z powodu pokaźnej liczby
:~.miennych o znacznej amplitudzie, nawet wśród jaśniejszych gwiazd,
ą dostępne dla miłośników astronomji, poniewa:t mogą być dokonywane bądź nieuzbrojonem w żadne narzędzie okiem, bądź przy
pomocy skromnych środków optycznych. Co najwa:tniejsza, badania
te, prowadzone systematycznie, osiągają niepoślednią wartość naukową i często prowadzą do bogatych w następstwa odkryć. .Z tych
względów należy je jaknajgoręcej polecić tym amatorom, którzy
chcieliby, aby ich prace stały się cząstką dorobku naukowego badaczy
nieba i dały im to zadowolenie, jakie wypływa z poczucia celowości
prowadzonej pracy.
Zanim przystąpi się do obserwacJi pewnej zmiennej, należy
wybrać w jej sąsiedztwie możliwie nie dalej, ni:t o 10o, pewną liczbę
gwiazd porównania o blasku stałym, których wielkości tworzą szereg
wzrastający mo:tliwie regularnie i obejmują najmniejszą i największą
wartość blasku zmiennej. Utworzywszy w ten sposób listę gwiazd
porównawczych (dla wielu ze znanych dotychczas zmiennych listy
takie są ju:t mniej lub więcej ustalone), porównywa się blask zmiennej
z blaskiem gwiazd listy. W ka:tdym oddzielnym wypadku u:tywa się
2-3 gwiazd najbardziej zblitonych jasnością do blasku zmiennej
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w danej chwili. Ró:1;nicę jasności wyznaczamy za pomoc~~t t. zw. "metody stopni", podanej w r. 1844 przez Argelandera. Polega. ona na
następującem. Je:1;eli mamy dwie gwiazdy a i b, które na pierwszy
rzut oka wydają się jednakowo ja.sne, albo te:1; naprzemian bądź a,
bądź b cokolwiek góruje blaskiem, w takim razie obserwację taką
notujemy: a=b, albo wprost a b, lub ba. Gdy jednak, z wyjątkiem
rzadkich chwil pozornej równości blasku, gwiazda a częściej wydaje
się jaśniejszą ni:1; b, wówczas mówimy, M a jest o jeden stopień jaśniejsza od b. Oznacza się to a l b, przyozem stale piszemy nazwę
jaśniejszej gwiazdy przed nazwą słabszej. JeMli pomimo równości
blasku na pierwszy rzut oka, gwiazda a wydaje się po bli:1;szem zbar
daniu stale jaśniejszą, ani:1;eli b, ocenia się ró:1;nicę na 2 stopnie (a 2 b).
Ró:1;ruce, widoczne od pierwszej chwili, wynoszą 3 stopnie (a 3 b).
Wreszcie a4b wyra:1;a ró:1;nicę jeszcze bardziej wybitną. Ocena ró:1;ni
blasku, większych, aniMli 4 stopnie, przestaje być ścisłą. Porównywanie takie, w celu ustalenia wielkości ró:1;nicy, nie powinno trwa~
dłu:1;ej nad parę minut .
.Wielkość jednego stopnia jest rzeczą indywidualną, ró:1;ną dla
poszczególnych obserwatorów. Dla początkującego stopień ma zazwyczaj wartość zbyt du:1;ą i co gorsza-niestałą. Po osiągmęciu jednak
przez obserwatora pewnej wprawy, wielkość stopnia zdą~a do stałej
granicy, wspólnej dla -większości obserwatorów i wynoszącej okol(}
0.1

wielkości

...

(0.1). Rutynowani obserwatorowie

dochodzą

nawet d(}

m

dokładności

0.05.
Przy obserwacji nale:1;y uwzględniać wiele czynników, pomijanie których ujemnie wpływa na ścisłość oceny blasku. Zanim rozpocznie się obserwację, dobrze jest zapoznać się z okolicą nieba,
zawierającą badane gwiazdy, na mocy posiadanej, lub specjalnie
w tym celu zawczasu przygotowanej mapki. Przeszedłszy następnie
z wypoczętem i przystosowanem do ciemności okiem do porównywania gwiazd, należy skrzętnie notować moment (godzinę i minutę)
Hrodka obserwacji (dotyczy to szczególnie gwiazd o szybkich zmianach blasku), wynik oceny i uwagi dodatkowe, a po zakończoneJ
obserwacji -miejsce i datę obserwacji i własności u:1;ytych środkó"
optycznych, a więc np. gołe oko, lornetka, luneta: firma, średmca
objektywu i powiększenie. Ten ostatni czynnik- środki optycznejest o tyle wa:l;ny, ~e, jak wykazało doświadczenie, zmiana środków
obserwacyjnych wywołuje systematyczne ró:l;nice w ocenie blasku.
Bardzo wa:1;nem jest notowanie stanu przejrzystości powietrza.
Chmury, nawet lekkie i na pozór przejrzyste (cirrus) są niezmierni
szkodliwe i przy złych warunkach atmosferycznych lepiej obserwacji
zaniechać, ani:~;eli otrzymywać wyniki niepewne i wymagające ucią
żliwej analizy.
Co do sposobu patrzenia, to należy, ze względu na niejednakową wrażliwość ró:~;nych miejsc powierzchni siatkówki na promieniE
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świetlne, nastawiać oko tak, aby obraz gwiazdy padał zawsze na jeden i ten sam punkt siatkówki. Najlepiej jest w tym celu nastawić
oko wprost na jedną gwiazdą i, po utrwaleniu w pamięci jej blasku,
przejść do drugiej, bynajmniej nie starając sią o pochwycenie obydwu w polu wzrokowem. Je1:eli obserwuje się zapomocą lunety, to
nale1:y kolejno kaMą z porównywanych gwiazd sprowadzać na środek
pola widzenia, poniewa1: braki optyczne ró1:nych części powierzchni
objektywu powodować mogą błędne oceny. Zaznaczymy jeszcze, 1:e
znaczne błędy w ocenie blasku mogą powstawać i z powodu ró1:nic
w zabarwieniu gwjazd. Z tego względu, ju1: w wyborze gwiazd porównania winniśmy ró1:nic tych unikać, a o ile ró1:nice takie pomimo
to zauwa1:ymy podczas obserwacji - skrzętnie je notować.
Dalej, nie nale1:y obserwować gwiazd, le1:ących nisko nad poziomem, z powodu szybko wzrastającej w tym kierunku ekstynkcjiosłabienia światła gwiazdy przez atmosferę. Tak np. w odległości 10°
m

od poziomu ekstynkcja wynosi 0.98 t.j. prawie l wielkość gwiezdną.
Unikać równie1: nale1:y obserwaoji o zmroku, gdy niebo jest nierównomiernie oświetlone, a takM w pobli1:u Księ1:yca 1 zwłaszcza
w pełni, a wogóle fazę jego notować.
Przystępując do opracowania otrzymanego z obserwacji materjału, nale1:y przedewszystkiem utworzyć skalę blasku gwiazd porównawćzych, wyraMną w stopniach. Sposób skonstruowania jej
wyjaśnimy na przykładzie.
Przypuśćmy, że z jednej obserwacji (metodą Argelandera)
otrzymaliśmy następujące zestawienia: v 3 a i b l v (gdzie v oznacza
zmienną, zaś a i b - gwiazdy porównania). Rozwijamy te symbole
w następujący sposób: v = 3 +a; b= l+ v, skąd b= a+ 4, albo
b-a=4 w stopniach. Przeciętną wartość różnicy tej dla każdej pary
gwiazd wyznaczamy z większej ilości obserwacji, biorąc średnią arytmetyczną z poszczególnych wartości. W ten sam sposób wyznaczamy
różnice dla wszystkich gwiazd porównania. Przypuśćmy, że otrzymaliśmy następujące równania:
e-d= 3.1 stopnia
b-a = 3. 7 stopnia
c-b= 1.8
j-e= 2.3
"
"
d-c= 1.6
"
skąd, kładąc a= 0.0 stopnia, otrzymamy równania:
a= 0.0 stopnia
d = 7 .l stopnia
b= 3.7
"
e= 10.2
"
c = 5.5
"
f = 13.1
"
Tabelka ta pi·zedstawia właśnie skalę względnego blasku danych gwiazd, przy zało1:eniu, że jasność najsłabszej = O. Podobnie,
jasność zmiennej wyraMmy w jednostkach skali. Np., jeźeli mamy
dla kolejnych czasów t 1 ..... t 6 , odpowiadające im jasności zmiennej·
a l v, vc, v l d, ve, v2 e, v 1j, to blask zmiennej będzie w 'jednostkach
skali wynosił odpowiednio: 2.7, 5.5, 8.1, 10.2, 12.2, 14.1 stopni.
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Chcąc go wyznaczyć w wielkościach fotometrycznych, musimy rozwiązać układ równań linjowych typu:

a+ a11 =
a+ blj =

I

ml
m2

a+ Clj = m3
i t. d., gdzie a, b, c... są jasności gwiazd
porównawczych w jednostkach skali, m1 , m2·, m 8 .•• ich wielkości fotometryczne (np. według katalogu Harvard Photometry), wielkość
fotometryczna, odpowiadająca wartości zerowej w skali, zaś 11 przedstawia wartość jednego stopnia w ułamku wielkości fotometrycznej.
Mamy wyznaczyć z równań (I) wartości na i lj. Rozwiązując równania te metodą najmniejszych kwadratów otrzymujemy:
II
[a2](m]- [~l[amJ. _ (n)[~mJ...=- [a](mJ
n [a 2] - [a] [a] ' lJ- n [a 2 ] - [a] [a] '
gdzie [a 2) = a2 +b 2 +c2+· .....
[m] =m 1 +m 2 +ms+······

a

a

a_

[a]= a+b+c+···· ..

+ +

[a m]= am 1 bm 2 cm 5 •.•• , wreszcie n= ilości u:tytych równań (I).
Stosując te wzory do wy:tej podanej tabelki, i przyjmująq dla
m1 , m2 , m3 •••• wartości:
m
m
m1
4.25
m4
3.48
m2
3.96
m5 = 3.20
m 5 = 3.75
m6 = 2.88,
otrzymujemy: [a]=39.6; [m)=21.52, [a 2]=370.00, [am]=130.35,

=

=

=

m

m

oraz n= 6. Stąd a= 4.30, zaś 11 = - 0.108.
Po podstawieniu tych wartości w równania I otrzymamy wy. ro:tniCe
. . r =m -m l ,
równane war t oŚ CI. m l 1 , m l 2 , m '3'1t •d.
. 1 nas t ępn1e
1
1
1
,.2 = m 2 m' 2 , ••• i t. d. Róznice te są wynikiem przypadkowych
błędów obserwacji. Rachunek wyrównania będzie zadowalający,
jeśli ~r=r1 +r2 +··· i ~ar=ar1 +br 2 +··· są blizkie zera. (W naszym przykładzie, jak łatwo mo:tna sprawdzić, l.:r =o
i ~ar=0.01).
Z uprzednio podanych ocen blasku zmiennej wynika więc następujący przebieg zmienności:
m

m

m

dla czasu t 1 .... M1 =a+ ~ 1 lj = 4.30- 2.7 · 0.108 = 4.01
"
"
t 2 ••.• M2 =a+ ~ 211 = 4.3o- 5.5·o.lo8 = 3.71
"
"
t 5 ••.• M 3 =a+ ~s 11 = 4.30- 8.1· 0.108 = 3.43
" t, .... M,. =a+ ~ 4 11
4.3o-1o.2 · o.1o8
3.2o
" e~ .... Ms =a+ ~511 = 4.30-12.2 · o.1o8 = 2.98
"
"
t 6 .... M6=a+~6·fj=4.30-14.1·o.lo8=2.7s
M 1 , M 2 •.. i t. d. są jasności zmiennej w wielkościach fotometrycznych, ~ 1 , ~ 2 ••• i t. d.- jej jasność w stopniach skali.
Odkładając teraz na papierze milimetrowym, na osi X-ów czas,
zaś na osi Y-ów jasności zmiennej, otrzymujemy wykres zmian blasku.

=

=
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Dr. ANTONI CZUBRYŃSKI

Podanie o św. Jerzym na Księżycu l)
Znane jest powszechnie w Polsce podanie, opowiadane w róż
nych odmianach, iż na Księżycu gra na skrzypcach lub na lutni
św. Jerzy.
Pewna chłopka z pod Krzeszowic opowiadała mi w r. 1913, iż
"jak jest mały Księżyc (nów), to św. Jerzy smutno gra, bo go nie
widać, a gdy jest pół Księżyca, to mu widać głowę i rękę ze smyczkiem, wtenczas gra niewesoło, a gdy jest pełnia, to wesoło gra, i całego widać."
Według Hucułów,

na Księżycu są wilki, które go pożerają,
wąski sierp, czekają, aby urósł, poczem znowuż go
pochłaniają. Według staroczeskiego wierzenia z XIII w , miesiąc się
zmienia, bo go wtedy wiedźmy zjadają. W Eddzie za Księżycem goni
wilk, który go kiedyś poźre. Według wierzeń babilońskich, czarna
tarcza Księżyca, ukazująca się przed jasną, uważana była za smoka,
pochłaniającego Księżyc. Przykładów wierzeń takich w różnych krajach znanych jest mnóstwo. Wynika z nich, że lunacje i zaćtnienia
Księżyca wyobrażano sobie, jako walkę jasnej tarczy księżycowej
z ciemną, światła z mrokiem, postaci boskiej z demonami, smokami

a gdy zostanie

lub wilkami.
Od czasów wojen krzyżowych rozpowszechniła się w Europie
legenda o walce św. Jerzego ze smokiem. Ponieważ smoka, względ
nie potwora wogóle, widziano także na Książycu, przeto przeniesiono tam także św. Jerzego, by jasnej tarczy Księżyca bronił i nie
pozwalał jej wilkom pożerać.
Spostrzegano, że muzyka i wogóle dźwięki odganiają wilki
i powstrzymują je od napadów. 'ro też św. Jerzy, bojąc się, żeby
wilki nie zjadły jasnej tarczy Księżyca, stara się je od tych zamiarów
powstrzymać grą na skrzypcach.
W czasie pogodnych nocy, gdy św. Jerzy gra na skrzypcach,
jest tak uroczo, że człowiek żywy, gdyby usłyszał tę muzykę, umarłby
ze wzruszenia. Ale grzesznej istocie nie dozwolone jest słyszeć owych
pieśni. Czasem tylko niemowlę, w kolebce śpiące, nocą znagla się
uśmiechnie; otaczający nie mogą sobie wytłomaczyć tej radości dzieciny, znak to jednak, iż przez sen usłyszało pieśni, płynące z wysokiego Nieba, - dzieci niewinne mają bowiem dar widzenia rzeczy
Z obszernej dwutomowej pracy o słowiańskiero pogaństwie przeprzygotowanej do druku i czekającej lepszych czasów wydawniczych (dop. aut.).
Artykuł ten, aczkolwiek wyodrębniający się od charakteru czasopisma
naszego, chętnie podajemy, w celu pobudzenia badaczy podań naszych ludowych do krytycznego ich oświetlenia i ujęcia w pewną całość (dop. Kom. Red.).
1)

żytkowem,

•
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niezwykłych, a, według wierzeń ~ydowskich, są w stanie rozunuec
mowę ognia, zwierząt, wiatru i duchów. Nie nale~y jednak patrzeć
na Księ~yc, gdy św. Jerzy gra, bo struna mogłaby pęknąć i ślepota
przytrafić się patrzącemu.
Kiedy przerwał się w opowieści z'Yiązek logiczny między szczegółem o grze św. Jerzego, a wilkami, po~erającemi Księ~yc, uzasadniano grę św. Jerzego inaczej: jakoby grał "na cześć boską". Inni
opowiadali ju~ tylko o człowieku, grającym na harfie, bez podania
miana jego, bąd~ to, jak na Lu~ycach, o człowieku stojącym, lub
tylko o twarzy, widzianej na Księ~ycu.
Dziś, zbrojni w wiedzę porównawczą, łączymy w całość te podania ró~nych krajów, w których tyle piękna poezji się zachowało,
a zarazem obawy człowieka pierwotnego, żeby mu przypadkiem nie
znikło to wa~ne ciało niebieskie, pozwalające mu czas obliczać i dla-

tego "miernikiem czasu" zwane.

Obserwacje zakryć gwiazd
/ Cz. śr. Greenw.,
h

192l.XII. 5

"
1922.II. 9

"

...

...

' zn. 137 B Capricorni 6.2
4 19 55.0

11 12 37

16

,Nar~ę-1
dz1e

6.0

6 49 12.8

"
"

7 47 56.5 zj.
4 22 13.9 zn.

5 26 42.3 zj.

31 Arietis
ł-

Obserwator

em

10

St.

Kaliński

J. Mergentalar

5.7

Geminorum 3.6

} St. Kaliński
F. Kępiński

"

"

"

"

"

"

"

"

»

J. Mergentalar
K. Zarankiewicz

Obserwacje powyższe dokonane zostały w Obs. Astr. Uniwersyteckiero (Warszawa). Poprawki chronometru (Sandoz) osiągniąto w roku 1921
z sygnałów radiotelegraficznych (Nauen), zaś w dniu 9.1!.1922 r. z miejscowego wyznaczenia czasu. Chronometr wykazał przy tern znaczną nierównomierność ruchu.
Kierownik dostrzegalni T. M. A., p. Białęcki, komunikuje wynik badań
i p. Niczyperowicza nad optyka, nabytej przez Towarzystwo lunety
Bardo u.

własnych
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Średnica (czynna) objektywu: 105

mm, odległość ogniskowa 160 cm
ogn. okularów 7.8 mm (pow. 205), 13.0 mm (pow. 123) i 19.1 mm
(pow. 84). Siłfl rozdzielczą lunety wypróbowano, przy zastosowaniu pow.
205, na nastflpujących gwiazdach podwójnych:

()d]egłość

m

"
5.5, 2.5

4,2 -

6.2, 4.3

1.3 -

9.0, 9.5

)"

"

~

"

Poza tern gwiazda
dłużoną.

-

't)

Dolna granica

Przegląd

m

m

C Orionis 2.0 -

i

"
"' 3.6
Leonis 2.6- 3.8,
Polaris 2.1 -

8.8, 17.6

; U. maj. 4.0- 4.4,

"'

...

Orionis 3.5- 5.0, 1".0
wielkości

wydała

sifl

2.7

wyra.źnie

wy-

•

gwiazd dostfjpnych dla lunety ca 11.

literatury astronomicznej

W M 5115 Astronomiache Nachrichten wykazuje E. Grossma.nn,
nie jest jeszcze w tym stopniu
aby wynikająca z k.ląsycznej
mechaniki Nieba, anomalja ruchu periheljum drogi Merkurego mogła
słu1yć za niezbity argument słuszności teorji względności Einstein'a.
znajomość nasza ruchu Merkurego
doskonała, w jakim jest niezbędna,

te

-oObserwatorja w Poczdamie i Neubabelsbergu zanotowały w drugiej połowie roku 1921 wzrost szerokości geograficznej o 0 11 .5. Wiadomość tę potwierdziło następnie i obserwatorjuro Pino Tinorese.
-o(A.. N. 5134 i .'5138)
Mo1e nie będzie zbytnio spóźnioną wiadomość o odkryciu dziewi(\tego księ1yca w systemie Jowisza przez obserwatorjuro Lick
(Kalifornja) w lipcu 1914 r. Odkrycie tego ciałka 19"' zawdzięczać
nale1y przypadkowi, 1e znajdowało się ono w chwili prowadzenia
lunety fotograficznej w ślad za ósmym księ1ycem (17 "'), właśnie
w jego sąsiedztwie i posiadało jednakowy ruch. Tym sposobem obydwa księ1yce pozostawiły na kliszy ślad w postaci punktów, zaś
znajdujące się w tejM okolicy gwiazdy-ślad w postaci kresek.
(Die Naturwissenscha{ten 1918. IV)

-oDla nadaj(\cej się do obserwacji amatorskich (gołem okiem)
gwiazdy zmiennej, p Persei, wyznacza w M 5137 A.. N. E. Leiner okres
czasu między dwoma minimami =53 dni, z minimum 4"'.12 i ma-
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ksimum3"'.60. Jako gwiazdy porównania służyły: a Trianguli(3"'.57),
~l Arietis (3"'.69), v Persei (3"'.94) i 16 Persei (4"'.26), według skali
Harvardskiej. TamM znajduje się efemeryda na pierwsze miesiące
roku 1922: min. I. 9, maks. I. 31, min. III. 3. Wyniki p. Leinera
wymagają sprawdzenia na mocy dalszych serji obserwacji.

-oW Astrophysical Journal, M l z r. 1921, znajdujemy dla 1646
gwiazd katalog paralaks, wyznaczonych w Mount Wilson Observatory przez Adams'a i innych drogą spektroskopową.
Badania tegoż obserwatorjuro wykazały dla zaawansowanych
typów spektralnych zależność między intensywnością linji widmowych a absolutną wielkości~ gwiazd, t. zn. wielkością, zredukowaną
do odległości, odpowiadającej paralaksie 0 11 .1. Łatwo się przekonać,
że zachodzi związek: M=m+5+5l_ą7t, jeśli M oznacza wielkość
a.bsolutną, m - pozorną, a 7 t - paralaksę. Znając m i M, możemy
na mocy tego wzoru, wyznaczyć 7t.
. Otóż, opierając się na znanych skądinąd paralaksach pewnej
liczby gwiazd, zbadanych równocześnie i spektroskopowo, ustalono
zależność między intensywnością linji widmowych a wielkością abso lutną. W ten sposób otrzymano tablicę, z której dla argumentu
"intensywność linji" możemy znaleźć odpowiednie M, a następnie
obliczyć i paralaksę. Do paralaks, w ten sposób otrzymywanych,
trzeba się, oczywiście, odnosić z pewną ostrożnością. Dopiero porównanie z paralaksami, osiągnięteroi drogą fotograficzną lub wizualną, okaże w przyszłości, czy "paralaksy spektroskopowe" majlit
wartość realną.

- opomiarom średnic gwiazd, prowadzonym przy
pomocy interferometru Micheisona w obserwatorjuro Mount Wilson
(a także pomiarom położeń względnych gwiazd podwójnych) poświę 
cimy specjalny artykuł w numerze następnym.
Rozgłośnym

KRONIKA T. M. A.
Na mocy wyborów Ogólnego Zebrania z dnia 26.XI.l921 roku
weszli do Zarządu Towarzystwa na rok bieżący: pp. Dr. F. Kępiński
(prezes), prof. G. Tołwiński (wiceprezes), Dr. J. Danilewicz (zast.
wiceprezesa), red. J . Larissa - Domański (sekretarz), S. Nowińska
(z. sekr.), inż . Br. Rafałski (skarbnik), art. -fot. Zdz. Marcinkowski
(z. sk.) i do Komisji Rewizyjnej: pp. prof. St. Michalski, mec. J. Niewodniczański i E. Stenz, asystent U n. Kooptowani zostali do Zarzl\du: pp. St. K~liński (bibljotekarz) i M. Białęcki (kierownik dostrzegalni).
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Tymczasowa Siedziba Towarzystwa: Warszawa, Widok 18m. 5
(zarazem adres Sekretarza, p. J. Domańskiego).
Czytelnia: lokal Bibljoteki Sem. Mat., Nowy Świat M 72, 1-e p.,
piątki g. 18-20.
Dostrzegalnia: Chmielna 88-90, naddasze, soboty i poniedział
ki, po zmroku.
Za u1;yczenie Towarzystwu tymczasowego lokalu na czytelnię
Zarząd Towarz. składa i na tern miejscu podziękowanie pp. prof. Dr.
Sierpińskiemu i Dr. Rajchmanowi. Sprawa posiadania dostrzegalni
stała się aktualną, z chwilą wypo1;yczenia Towarzystwu lunety
96 mm przez p. M. Białęckiego i dokonanego w końcu stycznia zakupu 108 mm lunety Bardou na własność Towarzystwa. ..-_Dzięki
uprzejmości p. Malanowicza (Sekcja Szkolnictwa Zawodowego) i dyr.
in1;, W. Gniazdowakiego udało się nam uzyskać pod wskazanym powy1;ej adresem naddasze wraz z mieszczącym się pod nim pokoikiem
(na utensylja obserwacyjne). Wszyscy trzej panowie, którzy przyC!óynili się do uruchomienia naszej dostrzegalni, zechcą przyjąć podzię
kowanie ze strony Zarządu.
Podnieść tu nale1;y równiet wielką ofiarność samych członków
'l'owarzystwa, którzy drogą darowizn i zwrotnych udziałów samorzutnie urnotliwili nabycie lunety Bardou. Z wyjątkiem niepogody
i głównie silnych mrozów, nic więc ju1; nie staje na przeszkodzie do
rozpoczęcia obserwacji wstępnych, w celu zapoznania się z własnoś
ciami lunety, aby móc niebawem przejść do pracy systematycznej.
Program jej jest jut w najistotniejszych punktach wyznaczony, a bę
dzie modyfikowany, w miarę indywidualnych zyczeń i wyłaniających
się skłonności.

Poruszona przez Sz. członków Tow. z Krakowa myśl załotenia
w ich grodzie oddziału naszego Towarzystwa spotkała się z zupełnem
uznaniem Zarządu, który podda ją pod dyskusję na najbli1;szem Ogólnem Zebraniu,- zajmie się ono równie1; sprawą uzupełnień Statutu
Towarzystwa.
Zarząd apeluje do członków i sympatyków Towarzystwa o zasilenie bibljoteki w ksiątki, a dostrzegalni w przyrządy pomocniC!óe
(mechaniczne i optyczne) i w pierwszej linji- chronometr.

*

* członek
*
Dnia 26.XI.1921 r. wygłosił
Tow. F. Kępiński odczyt
p. t. wU dział astronoma amatora w badaniu Nieba". Prelegent wskazał na główniejsze zadania amatorów astronomów, w których mogllt
oni liczyć na spółdziałanie z nimi zawodowych astronomów. Chodzi
o oparcie momentu zadowolenia miłośnika na głębszych walorach,
jak celowość i metodyczność pracy.
Miłośnik winien najsamprzód dobrze zapoznać się z topografją
Nieba (powiedzmy, z kilkorna dziesiątkami najjaśniejszych, bądt
najcharakterystyczniejszych objektów, ze względu na wielkość, typ
widmowy, ruch, stosunki odległościowe kątowe i t. d.), posiłkujile się
okiem, lornetką, lunetą, globusem, planisferą i mapami. Aby praca ta
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orjentacyjna nie była dlań ~mudna, niechaj studjuje przy tern ruch
pozorny dzienny i roczny gwiazd i planet i widok tych ostatnich (stosunki kątowe i fizyczne) w ró~nych fazach, rozwijając swą spostrzegawczość przez systematyczne rewje całego Nieba. Prelegent zaleca
dalej badanie własności optycznych oka i lunet, ustalenie dolnej granicy wielkości gwiazd, widzialnych w najlepszych warunkach atmosferycznych (oko normalne: 6m, luneta z objektywem o średnicy
30mm, -sm, 50 mm, -9m, 80mm, -10m, 120mm, -11m i t. d.) i przy
stosowaniu ró~nych powiększeń (minimalne = 2 razy liczba cm
w średnicy objektywu, maksymalne = 25 razy powy~sza liczba, dla
mniejszych lunet mniej), wyznaczenie zdolności rozdzielczej d oka
(Alkor i Mizar, Plejady) i lunety z obserwacji gwiazd podwójnych
150"
i wielokrotnych, na mocy wzoru przybli~onego : d = - - , gdzie
a
a średnica objektywu w cm. (Listy takich gwiazd znaleźć mo~na
u Newcomb'a, PopuHtre Astronomie, Pokrowskiego, Flaromariona
i t. d.). Wielce korzystnem byłoby notowanie warunków atmosferycznych w sensie astronomicznym (przejrzystość powietrza, włas
ności obrazów gwiazd) i metereologicznym o g. 21m. 36 (czas normalny), w celu zestawienia oceny astronomicznej z metereologiczną.
Za najwa~niejsze obserwacje zaprawionego ju~ do pracy systematycznej miłośnika prelegent poczytuje obserwacje zmiennych krótkookresowych, za pomocą metody Argelandera, a w razie mo~ności,
fotometru klinowego, i wyznaczanie pozycji gwiazd podwójnych
przy pomocy mikrometru (Bogusławskiego, pozycyjno-ró~nicowego).
Mając na myśli i względy społeczno oświatowe, prelegent nawołuje miłośników do wygłaszania, zwłaszcza na prowincji, odczytów
treści astronomicznej popularnej i do inwentar~zowania wiadomości
o wszelkich zabytkach natury astronomicznej, rozproszonych po kraju,
w celu roztoczenia nad niemi nale~nej pieczy.

*

* *
na wielkie zainteresowanie,
jalue wzbudził wygłoszony d. 19 stycznia r. b. odczyt czł. Tow. p. d-ra J. Danilewicza
p. t. Techmka amatorska wykonania reflektorów astronomicznych,
Redakcja uznała za stosowne ogłosić go na łamach Uranji niemal
in extenso i podaje w ],12 l pierwszą jego połowę.
Ze

względu

*

* *czł. Tow. p. in~. Br. Rafa.lskiego
Dnia 18.II. odbył się odczyt
p. t. Ęształty torów, opisywanych przez księ~yce planet dookoła
Słońca, w gościnnie po raz drugi u~yczonej nam sali w gmachu gimnazjum Inst. Ped. W. W. P. Po odczycie, zgromadzeni członko
wie Tow. i goście udali się do pobliskiego obserwatorjuro im. Ję
drzejewicza, gdzie demonstracji mieszczących się w niem narzędzi
(m. i. refraktor Cooke'a) uprzejmie dokonała p. Kosińska, kustosz tego~ obserwatorjuro 1).
1)
Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że z Rady pracowni nauko ·
wy ch T. N. W. wyłoniła się, pod przewodnictwem prof. Dicksteina, komisja,
mająca się zająć uruchomieniem Obs. im. Jana Jędrzejewicza.
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Przynosimy sympatykom naszym wiadomość, :1;e Wydział Nauki
Towarzystwu M. A. subwencji w wysokości 100000 Mk., która
to suma w całości pokryła koszta nabytej lunety, pośrednio umo:1;}iwiwszy zarazem zapoczątkowanie Uranji. Za to istotne poparcie po·
czynań naszych składamy podziękowanie,Wydziałowi Nauki, kierują
je pod adresem p. prof. St. Michalskiego.
udzielił

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Poni:1;ej podajemy efemerydy wa:1;niejszych zjawisk na Niebie.
dla pierwszej połowy r. 1922, w czasie normalnym (wsch.·eur.).
Korzystaliśmy przy ich układaniu z danych, zawartych w roczniku berlińskim (B. A. J.), roczniku krakowskim (wschód Słońca i Księ
:1;yca, zakrycia gwiazd), annuaire de l'obs. royal de Belgique, Vierteljahresschrift d. A. G. 52, z. 4, Atlasie gwiazd zmiennych Hagen'a.
i Stembiichlein Henseling'a (zmienne długookresowe).
Obliczeń wschodu i zachodu planet i zaćmienia Słońca dokonali pp. St. Kaliński i J. Mergentaler.
Zestawiając ze sobą efemerydy obcych wydawnictw, spostrzegliśmy w nich błędy następujące:
Podany w Annuaire du Bureau des Longitudes na r. 1921 czas
wschcdu, przejścia przez południk i zachodu planet przedstawia
czas miejscowy (nie legalny); analogiczne dane na r. 1922, podane
przez rocznik belgijski, zawierają błędy + 4"' (dla przekonania się
o tern, wystarczy porównać odstępy czasu między górowaniem
a wschodem, i między zachodem a górowaniem w tych okresach,
gdy (J. i a mało się zmieniają); nie są wolne od większych jeszcze
usterek i dane kalendarzowe czasopisma !'Astronomie (zeszyt grudniowy 1921).
Tablica I zawiera spółrzędne równikowe z dokładnością, wystarczającą dla orjentacji; dla Słońca, ... Satuma w odstępach czasu
20-dniowych, dla Uran~:~. i Neptuna-40-dniowych, zaś dla Księ:1;yca
4-dniowych. Ten sam układ przedstawia tabl. II, podająca czas
wschodu (w.) i zachodu (z.) dla tychże ciał. Podwójne dane dla
Księ:1;yca dotyczą dnia poprzedzającego i następnego. Tabl. III informuje o najwa:1;niejszych zjawiskach w układzie słonecznym i o fazach Księ:1;yca. Tabl. IV poświęcona zaćmieniom Słońca i satelit Jowisza i zakryciom gwiazd przez Księ:1;yc. Wielkość P oznacza kąt pozycyjny, liczony od bieguna, Q-od zenitu; symbol zn. oznacza znikanie, zaś zj.-zjawianie się satelity. W tabl. V zestawiono to, co
mo:1;e się okazać pomocnem dla początkującego miłośnika gwiazd
zmiennych. Oznaczenia: m-minimum (m 1 -główne min.), M -maksimum blasku.

Słońce
Słońce

1922

Merkury

a

a

a
h

m

Wenus

a

a

o

h

18 58 -24.7
21 16
17.3
22 o
8.8

L
M
Kwiecień

.11

Maj

.

•.

l

. 21

Czerwiec.

l 17
2 32
3 50

.10

5 11

. 30

6 34

+ 8.1

o
3
5
6
5

14.9
20.1
23 o
23.2

h

Neptun,

o
2
3
5
7
9

m

m

l

o

43 + 3.4
15
13.1
53
20.6
38 24.5
23
23.8
3 18.7

o

l

o

m

h

Tablica I.

Mars

a

18 4 -23.5
19 53
21.7
21 36
15.7

30 + 1.0
2 18.0
24 25.5
l
21.8
27
18.7

a i 8: !.1.22 35 -

Uran,

(Sp6łrzędne równikowe).

i planety.

l

Jowisz
~

a

a
h

m

Saturn

a

a

o

h

o
14h 7tn -11.5
14 51
15.1
15 35 18.1

13 6 -5.6
11
6.0
12
6.0

16
17
17
17
17
16

22.0
23.1
24.0
25.0
25.9
26.1

13 o
12 51
42
37
35
38

.\

o

53
22
38
34
11
44

m

a
m

o

12 31 -0.8
32
0.8
30 -0.5

4.7
3.7
2.8
2.3
2.3
27

21
15
10
8

0.6
1.2
1.7

1.9
1.9
1.6

7
9

c::l
lll
1>-

9.8, II.10.22 42 - 9.1, ill.22.22 50 - 8.2,
V.1.22 57 - 7.5, VI.l0.23 l - 7.5.
I .l . 9 12 +16.3, II.lO. 9 8 +16.6, III.22. 9 4 +16.9,
V.l. 9 3 +16.9, VI.IO. 9 5 +16.8.

•

~

Księżyc.
Styczeń

1922
D a t a.

.\

l
5
9
13
17
21
25
29

1l

a

21
o
3
7

11

14
18
21

m

12
14
31
28
23
58
29
45

o

-11.8

+ 2.4

+15.6
+16.9
2.0
-13.9
-18.2
- 9.7

l
l

Luty
1l

a
h

m

o

o l + 1.1
3 11 +14.5
l 6 59 +17.6
11 o+ 4.0
14 44 -12.9
18 17 -18.2
21 33 -10.5

-

l

Kwiecień

Marzec
a
h

m

o3 35
49
7 34
11 30
15 19
18 55
22 8
110

t

1l
o

3.7
15.9
16 5
1.6
-14.6
-17.5
- 8.1
+ 6.4

+

1l
o

a
h

s

m

37 +15.4
16 +17.0
5
3.6
54 -13.4
38 -17.9
55 -- 9.0
o 57+ 5.4
4 16 +16.9

7
11
15
18
21

+

t-:>

00

Czerwiec

Ma.j

a

a
h

6
9
13
17
20
23

m

7
51
33
22
52
57
3 8
6 49

o

+18.3

+ 9.3
- 8.2
-18.2
-13.1
0.4
14.1
17.9

t

a

a
h

9
13
17
20
23
2
6
10

m

o

39 +10.4
16 - 6.8
o -18.0
35 -14.3
42- 1.0
50 +13.0
31 +18.2
22
7.6

+

~-

~.~-.

............

~

-_

_..
-

Słońce

1922

Styczeń.

Słońce

l

l

w.

Kwiecień

Maj .
Czerwiec

Uran,

(Czas norm. wschodu i zachodu w Warszawie).

Merkury
w.
11

16h33"' 9 13"'
17 2 10 22
17 39
8 O
18 16
6 28
J 8 51
6 8
1926
542
20 O
5 21
20 32
5 31
2055 / 516
21 l
3 45

w.

Neptun

/

z.

l
8h45"'
8 34
. 21
. 10
8 3
2
7 22
. 22
6 36
.11
550
l
5 7
. 21
4 34
.10 1416
. 30
4 18

Luty .
Marzec .

i planety.

•

z. 1.1.11
V.l. 3
"
I.1.19
V.I.ll
1

l

z . _ w.
16h31"' 1
17 21
18 34
15 57
16 14
1758 ,
20 46
22 43
2132 1
19 19

l

l

Wenus

8h11"'
8 28
8 IJ
'f 42
7 7
622
5 55
5 52
624
7 21

hmhm

z.

J

15\7'"
16 30
17 38
18 38
19 37
2048
21 54
22 48
2311
22 55

17 21 40 , II.lO. 8
36 14 23 , VI.lO. l
32 10 40 , II.10.16
27 2 44 , VI.lO. 8

l

Mars

w.

j 2h59'"
2 45
2 28
l 2 5
l 34
052
23 53
22 38
12057
19 14

13h 5"'
12 10
11 16
10 25
9 33
835
7 25
5 56
4 2
2 15

hmhm

43
O
49
53

------:"::-::. :____:--=:_-_:___

'-

----

Tablica II.

l

Jowisz

l

z.

-

w.

Saturn

w.

z.

z.

11

1 27'" 12h35"'
Oh28"' 12h25"'
O 16 II 20
23 6 11 8
22 54 10 2
21 44
9 49
21 29
8 42
20 19
8 29
19 58
7 20
18 52
7 8
1825
557
1724
547
16 54
4 35
15 58
4 26
15 27
3 13
14 36
3 6
114 7
153 11317
146
12 53
o 35 12 2 o 28

hmhm

19 14 , III.22. 6 10 16 50 ,
11 51
8 O , III.22.14 6 5 21 ,
O 7 .

0

~

!2l
~

Księżyc.

·l

l

l ·w.Marzecz. l w.Kwiecieńz. l w. M ajz. l
9 45"' 22 19"' l 8\3"'-21 15"' 8h s"' 23 23
8"16"' 5231116
l o 8

----------~.-~--~.-~~---,-

1922
D a t a
l
5
9
13
11
21
25
29

Styczeń

w.

z.

11

6"' 20 19"'

10

11
13
17
22
2
6
1 8

39
29
13
33
17
17
36

11

2

{ ~ ~~
3
7
10
12
15
19

Luty

w.
11

z.

11

11 28
l 32
50 14 46
5 39
55 20 5
8 18
19
o 1 10 19
16
4 14 13 8
11
6 39 17 2
11 1
-

11

lO 4
13 35
18 54

ł 2~ sg
2 55
5 9
6 41

O 26
4 17
6 43
8 51
11 57
15 57
20 11

11

11 21
16 23
21 41
o 48
3 12
4 45
6 42

m

2 10
4 40
6 43
9 47
13 47
18 o
22 17

Czerwiec
w.
z.

m 10

12 46
17 58
22 36
o 44
2 27
4 6
7 6

l

2
4
6
10
14
19
22

10
8
40
32
43
3
M

11 34 m

15 41
20 23
23 16
o 32
2 7
4 ~4
9 36

o" 14m
2 10
4 30
8 16
12 28
16 46
20 49
23 2l

~

30

URAN JA

Tablica III.

Zjawiska w

układzie Słonecznym

W periheljum 1.3.1911. Początek wiosny astr. III.21.12h, lata astr.
VI.22.711.
Merkury. Najkorzystniejsze warunki widzialności: elongacja wsch. I.29 (18°),
el. z. III.l2 (28°), e. w. V.23 (23°). Konjunkcja z Księżycem: I.29,
II.25, III.26, IV.27, V.28, VI.24.
Wenus.
Widoczna wiosną i latem po zachodzie Słońca. Konjunkcja górna ze Słońcem: ll.9. Konjunkcja z Księżycem: I.27, II.27, III.29,
IV.28, V.28, VI.27.
Mars.
Widoczny początkowo nad ranem, wiosna, w drugiej połowie nocy, latem przez całl\ noc. Kwadratura. ze Słońcem: II.20, opozycja VI.10 (średnica 21"). Konjunkcja z Księżycem: I.21, II.l8,
lll.l9, IV.l6, V.l3, VI.9. Przejście w odległości 11 na. pd. od ~~
Niedźwiadka: 1I.22.
Ziemia.

Widoczny pocza,tkowo w drugiej połowie nocy, poczynając od
wiosny-przez całą noc. Kwadratura ze Słońcem: 1.8, opozycja
IV.4 (średnica 44"). Konjunkcja z Księżycem: !.19, II.l5, III.l5,
1V.ll, V.8, VI.4.
Saturn. Warunki widzialności te same, jak i Jowisza. Opozycja ze Słoń
cem: III.25 (średnica ciała. centr. 19", wielka. oś pierścienia 44",
mała. oś 4"). Kwadratura ze Słońcem VI.23. Konjunkcja z Księ
życem: 1.18, II.15, III.14, IV.lO, V.7, VI.4.
Uran.
W konstelacji Wodnika, widoczny więc tylko na początku roku,
wieczorem. Konjunkcja ze Słońcem: II.28.
Neptun. Między Regulusem a Prezepą, widoczny z początku przez całą
noc, latem tylko w pierwszej połowie nocy. Opozycja. ze Słoń
cem: II.4 (śr. 2",6).
Meteory. !.2-3 (radj. a 232o, 8+4!JO), IV.19-20 (a 2710, 8+330), IV.29-V.2
(a 3380 8 -20).
Jowisz.

l Styczeń l

,,

Pierw. kwadra :D

o
Os tat. kwadra CC

Pełnia

•

Nów
Największa

"

6:12.4
13 16.6
20 8.0
28 1.8

Fazy

Księżyca

Luty

l Marzec lKwiecieńj

h

5: 6.9
12 3.3
18 20.3
2t> 20.8

h

6:
13
20
28

21.4
13.2
10.7
15.1

5: 7.8
11 22.7

19
27

2.9
7.1

j Czerwiec

Maj
h

h

4:14.9
81
18 203
26 20.1
11

2:20.2
9 18.0
17 14.1
25 6.3

libracja wschodnia: I. 9, II. 6, III. 7, IV. 3 i 30, V. 27, VI.23.
"
zachodnia: 1.21, II.19, III.21, 1V.l6, V.14, VI.ll.
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Tablica IV.
Zaćmienie Słońca
Pocza,tek
h

Warszawa

...

15 36.7

l Pl

dnia 28 marca 1922 r.

Q l Najwiąksza fazal Koniec
h

...

h

Pl

Q

m

203° 174° 16 33.4 0.27

17 26.4

116° 80'

Kraków

33.0

207

177

34.8 0.32

32.2

112

73

Poznań

34.0

201

174

3Q.4 0.26

23.3

117

82

Lwów

36.0

209

176

37.6 0.34

34.7

112

72

Wilno

42.8

200

170

33.0 0.22

20.5

121

87

Gdańsk

38.4

198

172

29.7 0.21

18.0

121

88

Zaćmienia

salelit Jowisza
l Sat. Kwiecień

Sat. Marzec

Księżyc

Zakrycia gwiazd przez

1922

(dla Warszawy).
l 922

TNazwa

5 oh 2"'zn. Mam
" " 2 14 zj . rzec
8 41 H'Gemin. 6.0
II " 3 24 zn.
4.3
lO a Cancri
I
6 20 42 zj.
11 ll9 B Leonis 6.2
III 10 21 41 "
I 12 4 8 •
"
rt Leonis
4.9
6.4
14 31 B Virg.
" 13 22 36 "
4.4
18 a Librae
II 15 21 56 "
III 18 l 38 " KwieI 21 O 30 " cień
5.6
3 130 Tauri
II 23 O 32 "
6 114 B Cancri 6.4
I 28 2 24 "
5.5
7 A t Cancri
" 29 20 53 "
A2
•
5.7
II303 8 "
" h Leonis 5.2
Czerwiec
Maj
" o Librae 6.2
13
17 Y Sagittarii 5.4
I
6 22 47 zj.
(var.)
• 14 o 41 " II l 2 51 zj.
Maj
6 054"
II 17 21 39 " I
13 29 Ophiuchi 6.4
I 21 2 36 " III 7 3 12 zn.
30 30 B Cancri 6.1
III 23 21 28 • I 13 2 49 zj.
21 23 I2 " C zerII 25 O 15 "
I 29 22 59 " ri 25 23 56 " wiec
Ill 30 23 12 zn I 29 l 7 "
12 p Sagittarii 4.0
15 96 B Aquarii 6.5
" 31 l 26

I

n "

3 41 •
III 5 23 28 "
• 6 l 54 zj.
I 11 5 25 zn.
II " 6 17 "
I 12 23 53 "
III13 3 26 "
I20146"
II 21 22 11 "
I 27 3 40 "
" 28 22 8 "
II 29 O 48 •

zj.'l

P Q

gwiazdyiPocza,tek P Q l Koniec

h

m

o

J

hm

•

108
123
45
69
100
45

74
132
63
77
109
67

23 7
20 12
l 12
2 59
20 38
22 3
3 38

49
108
78
144
128
112
61

10
108
40
108
132
145
76

3 36 88
23 6 42

75
6

4 49 276 253
23 31 343 308

31 47
75 104

l 35 317 326
2 40 251 272

o 49

l 25

24
20
20
23
l
2

o

23 35
21 42
21 44
22 44
O 23
2 11

39
51
15
35
35
46

272
272
342
333
308
342

234
265
355
329
303

23 48
21 30
2 2
3 37
21 46
23 5
4· 47

319
284
314
245
272
281
296

281
266
276
210
262
309
300

O
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Tablica V.

Gwiazdy zmienne
1. Krótkookresowe.
M. m.

l

Nazwa
gwiazdy

1900
(J.

h

2.3-3.5

~

Persei 1)

m

l

Okres

a
o

3 2 +40.6

Hl22 I
Epoka.
(cz. n.)

d

Gwiazdy porównania

d

r

1.1

2.8673 m.

3

3.8-4.2

A. Ta.uri

3 55 +12.2

3.9529 m.

2.0

tt

3.7--4.1

C Gemin.

6 58 +20.7 10.1538 M.

4.3

a,

5.0-5.9

1J

4.8-5.3 u
3.4-4.i

~

Andr.; ~ Arietis; ex Triang.;
'(, 1l, €, Y Persei
Orionis; '(, s, 11· Y Tauri
t,

A., Y, or Geminorum

Libra.e

14 56 -

8.1

2.3274 m.

2.8

e, 11• 13, 37, (15h29m-80.8)Librae

Herc]llis 2)

17 14 +33.2

2.0510 m 1

2.2

d,

Lyrae

18 46 +33.2 12.9080 m 1

11.0

19 47 + 0.8

7.1764 M.

4.3

~. e, t,

22 26 +57.9

5.3664 M.

2.5

e,

C,

o,

&, x,

3.7-4.3 't! Aquilae
3.6-4.3

1J Cephei

3.3-4.1

p Persei

4.7-5.5

g Herculis 16 25 +42.1

3.1-3.9

ex

e, f, w, 25 Herculis

.&, o Herculis; i• x Lyrae
p. Aquilae

t, ~

Cephei; 7 Lacertae

2. O przebiegu nieregularnym.
2 59 +38.5 niezn.?

18 4 +28.8 typu

4.1-4.4 o

Persei; ex Trianguli

25, 42, 52, v, X Herculis

"

~

17 10 +14.5 nier.

"

Y

~

Ophiuchi; 8, 't!• tt, p,
culis
.'lo, A, Y, p Herculis

Lyrae?

4 Aquilae; 74 Oph.;

~

c, e Serp.

4.9-5.6

d Serpentis 18 22 + 0.1 typu Algola?

4.2-5.1

R Lyrae

18 52 +43 8 nier.?

.'lo Herculis; .'Jo, x, 11 Lyrae

4.0-4.8

p. Cephei

21 40 +58.3 nier.?

C, .&, A, v,

3.

Długookresowe.

1. 7 9 5
o Ceti
5.0 .
5.2 9-10 R Leonis
6.7
5.9 13 R U. maj.

5.5

13

!)

•)

T

2 14 -

3

~.

Ep. M
w 1922
331d V.

313 IX. 20

10 39 +69

301 VII. 25

12 33 +60

257 II.

5

g Cephei

Ep. ll.
w1922

13 5.8

9 43 +12

Her-

::~ <

l

13 R Serp.

13 25 +15 357d III.15

13 X Lyrae

15 47 +33 405 X . 9

~:~ 9-lOIT Cephei

21

8 +68 387 III.31

~:g 10-13/R c.,,iop. 23 S<-t51432XII. 4

Vide: Okólnik Obs. astr. krakowskiego N! 7.
Gwiazda, badana przez prof. Dziewulskiego (A. N. 4887).
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Rocznica Kopernika
Uczcijmy

pamięć

Kopernika, ojca no·

woczesnej astronomji, przez wzniesie·

nie Obserwatorjuro Narodowego.
(Rocznik Krakow•ki 1922)

W epoce, gdy cała niemalliteratura naukowa rozbrzmiewa na
twórców nowych kierunków w fizyce i astronomji wspólczel?nej, godzi się zwrócić uwagę na nadchodzącąrocznicęjednego znajwiększych pionierów myśli polskiej, twórcy układu heliocentrycznego, Mikołaja Kopernika. W roku przyszłym mija 450 lat od daty
urodzin znakomitego astronoma polskiego, a jednocześnie 380 lat
od chwili wydania Jego monumPntalnego dzieła "0 obrotach ciał
niebieskich"
oraz śmierci astronoma.
Dzieło Kopernika stało się punktem wyjścia dlajego wielkich
następców: Galileusza, Kepiera i Newtona, którzy ugruntowali
prawa, rządzl\ce ruchami ciał niebieskich w przestworach między
planetarnych. Świetny rozwój astronomji polskiej za czasów Kopernika ześrodkowany był glównie w Akademji Krakowskiej, bę
dl\cej wówczas ogniskiem życia naukowego nie tylko w Polsce, ale
wogóle w całej Europie Środkowej. Jednakże rozkwit ten podupadł
znacznie w wiekach następnych, i mimo nadziei, jakie rokowały
schyłek XVIII i początek XIX wieku, astronomia polska nie podźwignęła się do poprzednich wyżyn.
Wskutek nieprzychylnych warunków politycznych kraju
w XIX stuleciu rozwój a:stronomji polskiej został całkowicie zahamowany. I dziś joszcze polożonie astronomji naszej jest ciężkie, nie
tyle może z powodu braku chętnych pracowników, ile ze wzglę
du na nieodpowiednie warunki pracy badawczej i obserwacyjnej.
Jednakże, jak stwierdza prof. Banachiewicz (Nauka Polska, tom II)
"mimo zupełny brak u nas własnych ognisk naukowych, zainteresowanie się ogółu astrouomją nigdy nie przygasało. Mieliśmy i mamy wybitnych milośników astronomji, którzy dowiedli tego swym
ofiarnym czynem i praca, osobistą". "Niema więc powodu do biadania nad upadkiem astronomjipolskiej, o tyle,żemożemybyćpelni
nadziei co do jej przyszłości!"
Ten pęd do badania nieba gwiaździstego, to umilowanie pię
kna we wszechświecie jest najlepszą rękojmią, że świetne czasy Kocześć

36

URANJA

pernika nie minęły bezpowrotnie dla Nauki Polskiej. Z chwilą, gdy
naród wywalczył sobie niezalef:ny byt państwowy, astronomja polska zajmie znowu to zaszczytne stanowisko, jakie jej przypaśc winno. Niechże ci wszyscy milośnicy Nieba, którzy uczcić pragną pa·
mięć naszego znakomitego astronoma, przyczynią się wytężoną
pracą SW!\, ofiarnością i poświęceniem do podźwignięcia astronomji
polskiej z letargu. Wystawią Mu w ten sposób pomnik, trwalszy
i wspanialszy nad posągi.

E. S.
Dr. JAN DANILEWICZ

Technika amatorska wykonania
reflektorów astronomicznych
( Dok01iczenie)
Dokładne kuliste zwierciadło skupia w swem ognisku tylko
promienie, wychodzące ze środka tej kuli t. j. z samego ogniska. Przy obserwacjach zaś astronomicznych mamy do czynienia
z promieniami równoległemi, które skupia w jednym punkcie tylko
powierzchnia paraboloidalna. Tę formę należy więc nadac zwierciadłu naszemu. Proces ten nazywamy parabolizacją lub ogólniej
Figuracją. Analityczna geometrja wykazuje, iż różnica pomiędzy
powierzchnią kulistą i paraboloidatną w zwierciadłach, jest bardzo
nieznaczna i polega na tern, iż środek i brzegi zwierciadła parabolicznego są trochę więcej zagłębione, niż w powierzchni kulistej.
Otóż, po otrzymaniu możliwie dokładnej powierzchni kulistej, parabolizujemy nasze zwierciadło, polerując je wciągu 5-10 minut
za pomocą ruchów dłuższych, niż 1/s średnicy jego tarczy.
Przy nowem badaniu takiego parabolizowanego lustra nie
otrzymamy już oczywiście zjawiska, któreśmy obserwowali przy
badaniu powierzchni sferycznej cieniową metodą Foucault'a: przy
zakrywaniu ekranem wierzchołka stożka odbitych promieni, cała
tarcza zwierciadła już nie zagasa jednocześnie, ponieważ środek
i brzegi posiadaj'\ w paraboloidzie różne promienie krzywizny. Róż
nicę pomiędzy temi promieniami nazywa,my podł:óżną aberacjq. paraboliczną i obliczamy jej wartość z wzoru, który się łatwo wypro2

wadza 1):Ab. p.=~; v oznacza tu promień lub odleglośc badanego
punktu zwierciadła od jego środka, R- promień krzywizny środ
kowej czę~i zwierciadła (wiadomy z bezpośrednich pomiarów przy
1)
Ogólna własność paraboli: odległość spólrz~dnej Y każdego punktu M paraboli od punktu przeci~cia normalnej tego punktu z osi~ X (sub-
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cieniowem badaniu Foucault'a). Dlanaszegolustra o średnicy :..00 mm
i F= 1600 mm podłużna aberacja paraboliczna dla brzegów zwierciadła jest równa:
10000
A b. p. =
3 \2oo- = 3, l mm.
Sprawdzanie dokładności parabolizacji wykonywamy sposobem następującym: powierzchnię badanego zwierciadła zakrywamy za pomocą kartki czarnego papieru, zaopatrzonej we 3 krągle
otwory (A, B, C rys. 2) o średnicy l cm. Otwory te pozostawiają
niezasłonięte-sam środek zwierciadła i dwa punkty jego brzegów.
Blaszany ekran nasz przytwierdzamy pionowo do kawalka deski
(10 X 10) i za pomoc!\ opisanej wyżej metody odnajdujemy środek
krzywizny średniej części zwierciadła (otwór A). Potem, lekko prze~
suwając (oddalając od zwierc.) nasz ekran, odnajdujemy punkt,
gdzie przy najmniejszem dotknięciu ekranu do stożka promieni,
gasną jednocześnie otwory B i O. Różnicę pomiędzy temi punktami zaznaczamy, przeprowadzajile ostrym ołówkiem kreskę na papierze, umieszczonym pod deseczki\ ekranu. Powinna wynosić ona
B,l mm lub bardzo nieznacznie różnić się od tej liczby.
Teoretyczne obliczenia i praktyka wskazują, iż podobne zwierciadło, figurowane ze ścisłością, która daje różnicę podłużnej aberacji parabolicznej + 0,25 mm. należy uważać za zupełnie dobre.
Przy większej wprawie zwykle obliczają ze wzoru i badają wskazanym sposobem i części zwierciadła pomiędzy jego środkiem
i brzegiem. Zaznaczamy tu, iż nie należy prowadzić parabolizacji
za daleko, by nie otrzymać powierzchni hyperbolicznej (nadmierne
zagłębienie środka i brzegów przy dostatecznej krzywiźnie pasa
środkowego), której stanowczo trzeba unikać, a która zmusiłaby
nas do poprawienia znowu zwierciadła zapomocą dłuższego polerowania krótkieroi ruchami.
Dla optyków, którzy nabyli znaczniejszej wprawy, wskażemy
tu metodę, pozwalającą prowadzióparabolizację nie automatycznie,
lecz świadomie i z zupełni! pewnością figurować każdy dowolny
pas zwierciadła.
Na szeroki szklany korek od dużego słoja lub na dno niewielkiej szklanki (średnica 6 cm) nalewamy warstwę 1/ 2 en~ smoły; dzielimy jej powierzchnię na małe kwadraciki, i obfic1e posmarowany
ten mały polerownik przyciskamy do wklęsłej powierzchni zwierciadła. Za pomoce, tego polerownika figurujemy powierzchnię
normalna) jest wielkość stała i równa slę dwóm głównym odle§lościom
ogniskowym (r.vs. 1).
HN=2F= 00 = R
v·j
col= 2S=Ab.p.= Ił
-HO= - (R-S)
ON= OH= S
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w miejscach, które wymagaj~ zagłębienia, wykonuja,c ruchy, jak
wskazuje rys. 3. Metoda ta, powtarzamy, wymaga już znacznej
wprawy, lecz daje możność prowadzenia figuracji ściśle w poża,da
nym kierunku.
VI. Male zwierciadło płaskie. - Reflektor Newtona, jak
wiemy z fizyki, posiada jeszcze małe zwierciadełko, które odchyla.
pod k~tem prostym promienie, skupione przez duże zwierciadło paraboliczne i skierowuje je do okularu. Zwykle nadają mu k!!ztalt
pochylego pod kątem 45° walca, by otrzymać rzut jego cienia na
Jużem zwierciadle, w kształcie kola. Wykonanie takiego zwierciadła przedstawia dla amatora tak znaczne trudności techniczne, iż
zwykle kupuje on je od jakiejkolwiek firmy optycznej (Htlger
i Colver ceni~ je do 2 f. szt., Reinfelder nieco taniej).
Na mocy wielokrotnych prób, oraz porównania z płaskieroi
zwierciadłami znanych mistrzów angielskich, a także i polemiki
w pismach astronomicznych, autor pozwala sobie zalecać amatorom
zastosowanie w tym celu zwierciadła formy okrągłej, która znako
micie ułatwia pracę i nie wywołuje deformacji płaskiej powierzchni,
nieuniknionej przy wycinaniu ze szklanej tafli pochylego walca.
Krągłe zwierciadełko daje, coprawda, przy naohylemu rzut eliptyczny (stosunek osi tej elipiy a: b
1,414), ale okoliczność ta,
ze względu na znikomość stosunku bocznych skra.wków elipsy do
całej powierzchni dużego zwierciadła, wcale nie daje się odczuć
przy budowie obrazu w ognisku reflektora. Aroatorowie bez wąt ·
pienia chętnie spotkaj~ i oceni~ to ułatwienie, które daje wskazan<L
dalej metoda.
W fabryce lub w składzie luster obstalujemy kilka. kr~żków
o średnicy 4 cm., wyciętych i gładko oszlifowanych z kn wałka d u·
żego rozbitego lustra grubości do 6 mm bez amalgamy. Z tych kilku kra,żków wybieramy 3 z możliwie czystą powierzchnią (bez ry~.
pęcherzyków powietrza i plam).
Przy składaniu tych kra,żków
na kawałku czarnego papieru, przy oświetleniu hocznem obserwujemy r;omiędzy ich stykaja,cemi się powierzchniami tęczowe pasma
interferencji, które zmieniają swe formy, przy obracaniu wierzchnie ·
go szkiełka dokola jego ost. Najodpowiedniejsze rlla naszego celu
s~ te zwierciadełka, które daj~ najszersze pasma. Często się zdarza,
iż na całej powierzchni występują jedno lub d w a pasma, które się
malo zmieniają przy obracaniu szkiełek. Korekcję powierzchni takich zwierciadełek wykonywamy, polerując je lekko na suchym
gładkim kawałku tektury, pokrytym ciemną warstwą Sltehego krokuso 1 ). Po kilku próbach otrzymujemy trzy szkielk:a, które przy

=

1)
Tu należy pamiętać zasadę, na której się op iera bHdanie za pomoca. interfencji: czarne pasma wskazują, ż~ powierzchnie stykają się zu pelnie, fioletowi', że powier..:chnie SI\- oddzielone cienką warstwą powietrza,
czerwone zaś, że pomiędzy powlenchui~tmi znajduje się grubsza warstwa.
powietrza.
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zetknięciu ich powierzchni już nie dają tęczowych linji i pasm, lecz
piękne zielone jednostajne zabarwienie, znikające przy zmianie
szkiełek i obracaniu ich dokola osi.
Takie zwierciadełka są zupełnie przydatne dla reflektora i zastępują drogie owalne zwierciadełka fabryczne; przedstawiają one
również znaczne dogodności przy ich montowaniu, ponieważ nie
wymagają specjalnej oprawy.

VII. Srebrzenie zwierciadeł. - Dla posrebrzenia jednego
zwierciadła najpraktyczniej oddać je do fabryki luster. Należy tylko wskazać, że winna być posrebrzona wklęsła powierzchnia zwierciadła parabolicznego i od polerowana płaska powierzchnia małego
zwierciadełka. Dalej - warstwa srebra (czyli film) powinna być
możliwie cienka i nie pokryta lakierem, jak to_bywa u luster zwy·
Srebrzenie w domu wymaga nadzwyczajnej czystości materjałów chemicznych, szkieł, naczynia i, wbrew wszelkim zapewnieniom podręczników, jest dość kłopotliwe, a w dodatku nie zawsze
gwarantuje pomyślne rezultaty.
Ciemnemu matowemu filmowi srebra należy jeszcze nadaJ
połysk zwierciadlany zapomocą polerowania w ciągu kilku minut
miękkim kawalkiero zamszu, pokrytego nieznaczną ilością suchego
krokusu. Takie świeżo polerowane zwierciadło odbija 95% padających na nie pod kątem prostym promieni; trwałość filmu, zabez.
pieczonego od wilgoci, pyłu, siarkowodoru, dymu, nadewszystko
zaś od mechanicznych uszkodzeń i dotknięcia palcami, wynosi od
2 do 3 lat, poezero srebrzenie należy odnowić. Polerowanie może
być powtarzane kilkakrotnie- parę razy do roku.
Amatorom, którzy wolą wykonać srebrzenie zwierciadeł w domu, można polecić srebrzenie na zimno, sposobem amonjakowym
lub z solą Begnetową według recepty i wskazówek, które można
znaleźć w podręcznikach technicznych i w pismach astronomicznych.
' VIII. Montowanie i statywy.- Wielokrotnedoświadczenia
specjalistów wykazały, iż zwykła forma lunety z długą rurą bynajmniej nie jest konieczna dla reflektorów; przeciwnie, z wielu wzglę
dów obecnie lepszą jest rura w kształcie okrągłej lub wielościennej
tuby z ażuroweroi ściankami, i wszystkie nowe duże reflektory posiadają taką konstrukcję. Stąd jeden krok do dalszej redukcji, która znacznie ułatwi amatorowi budowę jego instrumentu.
Autor na podstawie wieloletniej pracy z reflektorami różnych
typów przyszedł do przekonania, że rura może być ze znaczną dogodnością zredukowana do niewielkich rozmiarów oprawy, zabezpieczającej zwierciadło od szkodliwych wpływów. Rurę zastępuje
lekka deska drewniana (160X10X4), na szerszym końcu której
przytwierdzamy krótki walec blaszany, zawierający oprawę ze
kłych.
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zwierciadłem

parabolicznElm, a zaopatrzony w nakrywkę. Oprawa
przytwieroza się trzema klamrami do blaszanego walca i za pomo·
cą, trzech śrub pozwala dogodnie centrować zwierciadło (rys. 4
A, B, G).
N a wierzchnim nieco zwężonym końcu deski przytwierdzamy
na odległości około 150 cm od zwierciadła parabolicznego małe
płaskie zwierciadełko pod kątem 45°, montowanie którego, wska·
zane pod lit. j'y[, umożliwia wszelkie jego ruchy. Oprawa zwiercia·
clełka posiada SW!ł maleńką, pokrywkę blaszaną,, dla zabezpieczenia
tej części reflektora w jego stanie nieczynnym.
Rurkę dla okularów przytwierdzamy w stosownem miejscu
pod kątem prostym do osi reflektora, jak wskazano pod lit. O. Przy
prawidłowem położeniu wszystkich części reflektora widzimy, patrzą,c w rurkę O, zwierciadełko M w formie owalu, symetryczne
odbicie w niem dużego zwierciadła parabolicznego i w samym środ
ku jego tarczy obraz zmniejszony zwierciadełka płaskiego.
Tak zmontowany i scentrowany reflektor możemy umieścić
na zwykłym statywie azymutalnym lub paralaktycznym, zależnie
od gustu i środków technicznych amatora. Lecz, trzymajile się zasady możliwego ułatwienia konstrukcji, skorzystamy z podstawowej deski naszego reflektora, jako jednej z nóg trójnoga, który,
dzięki swym cechom geometrycznym, usuwa wzelką chwiejność
i drżenie przyrządu (rys. 5). Dalej, widzimy, iż pozostale d wie
nogi statywu możemy zmodyfikować bez żadnej szkody dla tej zasady, jak na rys. 6, co ostatecznie daje konstrukcję, bardzo łatwi\
do wykonania środkami i narzędziami amatora i zapewniają,cą reflektorowi idealną stałość, lekkość i znaczne dogodności manipulacyjne. Konstrukcja, wskazana na rys. 7, jest zaopatrzona w dwu
ruchy mikrometryczne i w zupełności zastępuje tak drogie i często
niedostępne dla amatora zwykle statywy azymutalne.
W stanie nieczynnym reflektor z zakryteroi zwierciadłami
może być' złożony i zawieszony na ścianie (ponieważ składa się
z dwóch plaskich deseczek) lub w swobodnym kącie, gdzie wcale
nie zabiera miejsca i jest prawie niewidoczny. Opisana konstrukcja
przedstawia także niezrównane udogodnienie przy wszelkiero przenoszeniu reflektora.
Co się tyczy literatury, omawiajf\cej kwestję amatorskiego
wykonania reflektorów, to, wobec zupełnego braku dziel w tej
dziedzinie w języku polskim, możemy wskazać tylko źródła obce:
l) Carl Steinheil (Mtinchen), Optik. Rozdziały o aberaoji sferycznej.
2) S. Trocewicz, Warszawa. Wykonanie objektywów. Rozdziały z techniki optycznej (w jęz. ros.).
3) Czykin, Petersburg. Wykonanie reflektorów. Bardzo cenna monografja dla amatorów.
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4) Prof. Szylów, Nowoczerkask. Teorja instrumentów optycznych.
5) Pisma: a) Rosyjskiego T-wa miłośników przyrodoznawstwa-- Petersburg, od r. 1914, - zawiera wiele cennych dla milo·
śników artykułów.

b) Instrumenten-Kuode- z wielu artykułami o budowie instrumentów astronomicznych.
c) Sirius-popularne pismo niemieckie, umieszcza cieka we artykuły z poruszanej tu dziedziny-amatorskiej techniki optycznej 1).

JÓZEF WITKOWSKI

Krótki zarys metody graficznej obliczania zakryć gwiazd przez Księżyc
Zastosowanie sposobu graficznego do obliczania zaćmień i zajest połączone z imieniem polskiego uczonego, Kowalskiego.
Metoda Kowalskiego, jako oparta na wykresie, ustępuje w doklad·
ności metodzie analitycznej, co nie zmniejsza jednak jej wysokiej
wartości praktycznej. Będąc niezmiernie prostą, ułatwia ona w znacznym stopniu obliczanie tak częstych zjawisk, jak zakrycie gwiazd
przez Księżyc. Dla obserwacji zakryć potrzebne są przybliżone efemerydy; podanie momentów wejścia gwiazdy za tarczę Księżyca
kryć

m

i wyjścia z poza niej z dokładnością + 0.3, kątów zaś pozycyjnych
z dokładnością do l 0 , w zupełności wystarcza potrzebom astronoma
praktyka.
.
W pierwotnej metodzie graficznej nie został całkowicie wyzyskany dany materjalliczbowy. Założenie jednostajności ruchu
Księżyca, mylne w zasadzie, było przyczyną znaczniejszych błędów
w obliczaniu momentów pocz!}tku i końca zakrycia. Wprowadzenie
niewielkiej poprawki, uwzględniającej przyśpieszenie Księżyca,
w znacznym stopniu zwiększa dokładność metody i czyni zadość
wymaganiom praktyki. Podajemy tu sposób, wskazany przez prof.
Tarcze szklane dla zwierciadeł mozna nabyć przez firmę "TechnoWarszawa, Marszałkowska 31 A, która rownież podejmuje się dostarczać i małe zwierciadełka.
Takież tarcze odlewa również wytwórnia przyrządów .Szymański,
Kurowski i S-ka" Warszawa, Polna .N~ 70. Cena obecna dwuch tarcz szklanych o średnicy 20 cm i 3 cm grubości wynosi 10- 12 tysięcy, a zwierciadelka małego okrąglego 300 rok. p.
')

szkło"-
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Banachiewicza, i stosowany w Obserwatorjuro Krakowskiem przy
obliczaniu zakryć gwiazd przez Księżyc .
Warunki geometryczne zakrycia wymagają, aby dla początku
lub końca zjawiska odpowiedni punkt Ziemi zetknął się z walcem
cienia, rzucanego przez Księżyc. Celem uproszczenia zadania, roz·
patruje się rzuty prostopadle Księżyca i punktu obserwacji na
płaszczyznę podstawową t. j. płaszczyznę, przechodzącą przez śro
dek Ziemi prostopadle do promieni gwiazdy. Umieszczając począ·
tek układu spółrzędnych plaskich w środku Ziemi i obracając linję przecięcia się poludniowej części kola zboczeń gwiazdy z płasz
czyzną podstawową, w kierunku wscb od nim, odpowiedni o o 90° i 180°
otrzymujemy dodatnie kierunki osi X i Y. - W układzie tym spół
rzędne rzutów środka Księżyca X, y i miejsca obserwacji u, V będą:
l)

x = li Oos o1 Sin (a'-a)

2)

u = p Oos cp Sin t

y =li [Sin o Oos o1

Oos

o Sin oOos (a'-a)],
1

v = p [Sin cp Oos o- Oos cp Sin oOos t] ,

gdzie li oznacza odległość środków Ziemi i Księżyca, a, o wznoszenie proste i zboczenie gwiazdy, a 1, o1, geocentryczne wzn. pr. izboczenie Księżyca, p i cp promień i szerokość geocentryczną miejsca
obserwacji, zaś t kąt godzinny gwiazdy w tern miejscu. Zaznaczyć
należy, że x, y, u i v SI\ funkcjami czasu. Równanie podstawowe zakryć w tym układzie będzie:
3) (x-u)2+(y-v)2 = r 2, gdzie r jest promień Księży
ca; oznacza ono, że dla momentów wejścia i wyjścia odległość rzutów środka Księżyca i miejsca obserwacji powinna równać się promieniowi Księżyca. Wyrazy (x-u), i (y-v) mogą być rozpatrywane, jako spółrzędne rzutu gwiazdy, widzianej w miejscu
obserwacji (u i v SI\ to spółrzędne rzutu linji, łączącej gwiazdę
z punktem obserwacji) względem środka Księżyca, a więc geometryczne miejsce punktów (x-u), ( y- v) przedstawia drogę gwiazdy względem środka Księżyca.
Przyjmując płaszczyznę rysunku za płaszczyznę podstawową,
zaś środek Księżyca O za początek układu spółrzędnych, zataczamy
z punktu O koło promieniem r = 273 wybranym jednostkom, w założeniu, że li i p wyrażone zostały w jednostkach promienia Ziemi,
przyjętego za 1000 wybranych jednostek. Osie spółrzędnych kierujemy tak, aby ujemne kierunki y i x odpowiadały punktom pół
nocnemu i wschodniemu tarczy księżycowej (zgodnie z odwróconym obrazem w lunecie astronomicznej). Jeżeli obliczymy wyrazy
(x-u) i ( y - v) dla trzech odpowiednich momentów o odstępie
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godzinnym: przed wejściem, 1 ) po wejściu i po wyjściu, otrzymamy
trzy punkty na wykresie; połączywszy je linją prostą, będziemy
mieli drogę gwiazdy względem środka Księżyca; punkty przecięcia
się tej linji z tarczą Księżyca odpowiadają momentom wejścia i wyjścia, na mocy wzoru:
4) T= T 0

+t, gdzie t= s

X

•

60, s oznacza drogę, przebytą

przez gwiazdę w ciągu godziny (pierwszej lub drugiej) i wyrażoną
w dowolnych jednostkach długości np. mm, x zaś drogę od pierwszego (lub drugiego) momentu do chwili wejścia (wyjścia); t jest
wyrażone w minutach. Wzór (4), wyprowadzony w założeniu jednostajności ruchu Księżyca, wymaga jeszcze poprawki t na przyśpieszenie Księżyca; otrzymujemy ją z wzoru interpolacyjnego,
uwzględniając drugie różnice:
t (1 -t) .l s
.
5) t = - - . · · - s · 60; t Jest tu wyrażone w ułamku go2
o
dziny, .is =s 1 -s, t. j. różnica dróg, przebytych przez gwiazdę

w ciągu drugiej i pierwszej godziny,

as = s=t0

81

•

Z wykresuznaj

dujemy bezpośrednio kąt pozycyjny, liczony od pólnocnego punktu
tarczy księżycowej; kąt zaś pozycyjny, liczony od punktu zenitu,
otrzymamy, dodając algebraicznie do poprzedniego kąta nrctg _!!__
V

ze znakiem, przeciwnym znakowi u 2). Wielkości x i y znajdujemy
dla naszych trzech momentów z Nautical Almanac, gdzie podane
są znaczenia y 0 dla momentu geocentrycznego złąc~enia Księżyca
i gwiazdy (x 0 przyjmuje się równem O) jak również ich przemiany
godzinne x' i y'. Co do wielkości u i v, to mogą one być obliczone
wedle wzorów (2); praktyczniej jest jednak ułożyć dla miejsca obserwacji raz na zawsze tabliczkę, z której otrzymuje się wartości
u i v zwykłą interpolacją według argumetów t i t, o 3).
Jak o przykład, przytaczamy oblicze~ie zak:ycia 'A Geminor.um
w dniu 16.Xll.l921 r. dla Krakowa. W1elkośm o, H, X 0 , x', y' 1 Ts
1)
Za moment początkowy przyjmujemy moment, różniący się od
momentu geocentrycznego zlączenia o Ol•,- h i - 21•, zależnie od tego,
czy t będzie > O, blizkie O, czy też < O. (Dzii'!Janie paralaksy przyśpiesza
lnh opóźnia moment geocentrycznego złączenia, zależnie od znaku t, w pobliżu zaś południka jest znikomo małe).
2) Dla zakryć, przypadających na okres pełni Księżyca, wygodniej
jest podawać kąty pozycyjne, liczone od bieguna Księżyca; w tym celu należy do kątów, odczytanych z wykresu, dodać algebraicznie kąt x, który
oblicza się z wzoru Sin x = 8in € Cos et', gdzie € jest nachylenie ekliptyki
względem równika, a.' zaś wznoszenia proste Księżyca.
B) T. Banachiewicz "Tablice astronomiczne dla obserwatorjuro w Warszawie".
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wzięte w Nautical Almanac, H oznacza kl\t godzinny gwiazdy
w Greenwich dla momentu geocentrycznego złączenia T.; h kl\t godzinny gwiazdy w Krakowie (h.=H +)..,gdzie )..=1"~0"' długość
Krakowa), s,s 1,x,x 1 ,aia 1, znalezione z wykresu(patrzrys. 8, przedstawiający lO-krotne zmniejszenie wykresu oryginalnego). Momenty SI\ wyrażone w czasie średnim Greenwich (rach. astr.).
1921.XII.16 ).. Geminorum 3"'. 6 a 1 7" 13"'. 6
16°. 7 l i - ó" 17"'

o+

x'

Yo

T

+

X

Y
h

Y'

+617
+603 -75
E:ihl7"'.0 7"17"'.0 8h17mO
-1206 -603 +
O. s= 291 mm
767 +692 +617 X= 147.5 mm

-

f>hó7m -4"57".--3"57m

s 1= 270 mm
x 1 = 128mm

t=~.60=30"'.4t=x 1 .60=28'".4
s

81

't=-0'".5 t 1 =-0m.f>
-553
a = 96 ° a 1 = 270 °
+636
u
u1
a ret g + 41 ° a1·ctg
41°
16 + 553
V
Vt
+ 11 - 19 kąt od zen. 137 ° k. od zen. 311 °
Szczegóły, dotyczące zakryć metod!\ graficzni\, znajdzie czytelnik w II cz. Rocznika Astr. Krakowskiego na r. b. W Rommiku
tym podane SI\ też wszystkie zakrycia gwiazd włącznie do 6"'. 5,
widoczne na ziemiach polskich.

643
V
729
x-u- 563
y-v + 38

u

+

-619
+681

+

+

M!ECZYSŁA W

KOW ALCZEWSK!

O pomiarach Średnic gwiazd
metodą Micheisona

Zagadnienie pomiaru średnic gwiazd, jakkolwiek nie nowe, wydawało się przez długi czas niemożliwe do urzeczywistnienia.

Dokonywane w tym kierunku próby, pomimo ciągłego udoskonalania narzędzi optycznych długi czas zawodziły. Dopiero w latach ostatnich rozgłośne prace .Michelsona, pomyślnym uwieńczone wynikiem, dostarczyły obfitego materjału faktycznego i pozwoliły wyjść z dziedziny
mglistych hypotez co do wielkości gwiazd.
Obrazy gwiazd, oglądane przez narzędzia astronomiczne, nie są punktami matematycznemi, a jednak nie pozwalają wyciągnąć żadnych pewnych wniosków co do rozmiarów rzeczywistych gwiazd.
Przyczyna tkwi w zjawiskach uginania się światła, ktore powodują,
te obraz punktu świetlnego rysuje się w płaszczyźnie ogniskowej, jako
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krążek świetlny, otoczony ciemnf.'mi i jasnemi piersCJeniami. Wielkość
plamki środkowej i otaczających pierścieni zależy od średnicy otworu lu-

nety i maleje w stosunku odwrotnym do niej (obrazy gwiazd w dużych
przyrządach wydają się mniejsze), nie ujawniając właściwych wymiarów
gwiazdy.
Każdą lunetę cechuje pewien najmniejszy kąt, zwany zdolno.~cia
I'OZdzielrzą przyrządu, wewnątrz którego już dwuch punktów odróżnić ni~
można. Najprostszym przykładem jest rozdzielenie gwiazd podwójnych.
Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, jeśli środek plamki, odpowiadający jednej gwieździe, nie wypadnie bliżej środka drugiej, ni1< wynosi
promień pierwszego ciemnego pierścienia dyfrakcyjnego, (obrazy zlewały
by się). Teorja podaje wartość tego kąta (w mierze łukowej)
o)=

f..
1,22 D ,

gdzie A oznacza długość fali świetlnej, zaś D - średnicę lunety.
Jako przykład przytoczę, że luneta o otworze 20 cm rozdzielić może gwiazdy odległe conajmniej o 0 11 .7, zaś zdolność rozdzielcza teleskopu
Hookera w Obserwatorjum Mount Wilson wynosi 0 1'. 06.
Podobnie .4rednica kątowa gwiazdy (tak nazywa się kąt, pod jakim
byłaby widzialna średnica rzeczywista gwiazdy) musiałaby być większą
od zdolności rozdzielczej lunety, aby nie być zatuszowaną przez zjawiska
ugięcia.

Gdy pomiary bezpośrednie nie obiecywały powodzenia, Fizeau pow r. 1868 zasadę metody, która, jakkolwiek początkowo nie dała rezultatów, po pół wieku doprowadziła do odkryć niezwykłych. Opierała
się ona na pomiarach prążków interferencyjnych.
Jak wiadomo, prążki te powstają zawsze, ilekroć światło, idące
z oddalonego źródła, przechodzi przez dwa niewielkie otwory i następnie
zbiera się w ognisku soczewki. Obraz, oglądany przez silny okular, wykazuje szereg równoodległych prążków ciemnych i jasnych, przecinających
obraz źródła prostopadle do prostej, łączącej środki otworów zasłony.
Prążki są tern węższe i liczniejsze, im odległość między otworami
jest większa; gdy rozmiary źródła wzrastają, prążki stają się mniej wyraźne, i wreszcie nikną, co tłomaczy się zacbodzeniem na siebie prążków
wytwarzanych przez różne części źródła. 1)
Rys. 9 podaje schematycznie zasad~ zjawiska. Promienie równoległe, padające prostopadle na zasłonę o dwu otworach A i B, których odległość = D, doznają ugięcia i tak np. promienie Aa' i Bb' wykazują róż
nicę dróg A C. Jeśli wy nosi ona wielokrotność długości fali, to promienie
te, po zebraum ich przez soczewkę, utworzą prążek jasny.

dał

1)
Prążki interferencyjne zaobserwować bardzo łatwo, spogla,daJI!ic
przez dwa. otwory zrobione igłą w kartonie na obraz słońca w zwierciadle
wypukłam lub na. nitki żarówki. Otwory o średnicy 1/ 10 - 1/ 5 mm - win·
ny być blizko : 1/ 2 - l mm.
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Kąty, jakie tworzą kierunki promieni, dających prążki JR!!ne, speł
niają związek:

AC

= D sin cp =

sin

n A, (n

A

cp = n ]) , lub ze

=

O, l, 2, ... ).

względu na małość kąta

cp:

),

cp-nn·
Widzimy, że odległość kątowa prążków będzie

o=

),

Cft -

Cfo = Cf2 -

Cf1 = ··· =

D

Dalszy rachunek wykazuje, że prążki znikną, jeśli średnica pozorna
równa

źródła będzie

),
(l)=

1,22

D

W wypadku gwiazdy kąt w jest stały, lecz prążki mogą zniknąć,
jeśli otwory będą dostatecznie rozsunięte. ~Iierząc D i A, możemy znaleźć
średnic~ pozorną w.
Metodę .1!'1zeau zastosował w r. 1873 Stepban w Marsylji, zaopatrując zwierciadło 80 cm teleskopu w zasłon~, której kształt podaje rys. 10.
Odległość 0 0 wynosiła 65 cm, co, przy średniej długości fali A = 0,5!1,
1 2
pozwalałoby zmierzyć kąt 0 11 .20. l\limo licznych obserwacji, nie znaleziono żadnej gwiazdy, któtej obraz nie dawałby bardzo dużo wyraźnych
prążków-to znaczy, że średnice pozorne gwiazd są mniejsze.
W r. 1891. Micbelson zastosował tę metodę do pomiarów średnic
księżyców Jowisza i znalazł kąty rzędu U", 5 do 1' 1• Wszystkie jednak
wysiłki, zmierzające do wykrycia średnic gwiazd okazały się bewwocne.
I>rzeszkody zdawały się niezwalczone i próby zostały zanieehane.
Dopiero w r. 1919. Michelson podjął zagadnienie to na nowo.
Wpadł on na pomysł rozsunięcia promieni przez odbicie od zwierciadeł ruchomych i w r. 1920 pokonał szczęśliwie wszystkie trudności techniczne, które wydawały się na pierwszy rzut oka nieprzezwyci~żone.
Rys. 11 przedstawia schematycznie inteJjel'oll!ełl' gwiaz<loll'y, ustawiony na największym teleskopie współczesnym w obserwatorjuro Mount
Wilson w Kalifornji. Przy wyborze narzędzia nie chodziło tyle o wielkość
zwierciadła (2,5 m średnicy), ile o sztywność podstawy - był to warunek
niezbędny dla zachowania równoległości promieni.
Na szczycie teleskopu umieszczono belkę stalOWI\, długości 6 m, na
której osadzono 4 zwierciadła o średnicy 15 Cll/ 1 nachylone do podstawy
pod kątem 450. Dwa skrajne z nich Jl1 i 1lf4 można było przesuwać w kierunkach przeciwnych; zaś dwa średnie M:2 i M 3 były nieruchome, w odległości 114 cm. Promienie odbijały się kolejno od zwierciadła parabolicznego wklęsłego a, wypukłego hyperbolicznego b, płaskiego c i zbiegały
się w ognisku d.
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Prążki interferencyjne mogl\ być widzialne jedynie przy różnicy dróg
nie przekraczającej kilkudziesięciu długości fal świetlnych, co, przy tak
ogromnych rozstawieniach, byłoby niemożliwe do urzeczywistnienia bez
urządzeń pomocniczych.
'I'rudność tę pokonywa Michelson w sposób bardzo zręczny. Między
c i d (rys. 11) umieszcza on kompensator, przedstawiony w zarysie na rys.
12. Przesuwając kliny szklane K 1 i K 2 może zmieniać grubość warstwy
szkła i regulować długość drogi optycznej bardzo dokładnie. Płytka P może
być pochylana względem promieni padających i służy do nakrywania wzajemnego obu wiązek w ognisku d. Wreszcie prążki obserwuje się zupomocą
pryzmatu nieodchylającego ta vision directe), a wi~c w świetle jednorodnem, przez co dziedzina widzialności prążków zwiększa się znakomicie.
Te udoskonalenia techniczne pozwoliły przystąpić do pomiarów uecydujących. 13 grudnia 1920 A. A . ..Michelson, J . A. Andersoni 1!'. G. Pease
dokonali pomiaru średnicy Betelgezy (a. Orjona). Prążki znikały przy rozstawieniu 1111 J\!4
317 cm, zaś po skierowaniu przyrządu na gwiazdy
sąsiednie (Algol, Bellatrix, Procjon) zjawiały się znowu, co potwierdzało,
że przyczym~ znikania prążków są rozmiary gwiazdy.
Z tych pomiarów wyliczono średnicę pozorną Betelgezy:

=

oo = 0 11 • 047.
Średnica pozorna, jako wyrażona w mierze łukowej, nie wystarcza do wyznaczenia średnicy rzeczywistej. Jeśli jednak znana jest paralaksa gwiazdy,
w takim razie iloraz tych dwuch kątów da nam średnicę w jednostkach
astronomicznych (l f a. = średniej odległości Ziemi od Słońca). Przyjmując dla Betelgezy paralaksę 'lt
0' 1• O l7, otrzymano średnicę linjową

=

S

=

0 11 047

..:._

0 11 .0l7

-=

2,8 j. astr.,

co odpowiada 300 średnicom Słońca i dorównywa średnicy orbity .Marsa!
12 lutego 1921 Pease dokonał pomiaru Arktura i znalazł średnicę
pozorną O". 024, co wraz z paralaksą 0 11 • 095 daje średnicę 28 razy więk
sz;! od słonecznej.
\Vreszcie dla Antaresa znaleziono oo = 0 11 • 040, 'lt = 0 11 • 023, co
daje S = 200 średnic Słońca.
W ten sposób stwierdzono, że obok gwiazd, których wymiary SI\
porównywalne z wymiarami Słońca, istnieją gwiazdy-olbrzymy, miljony
razy większe, niż Słońce. Są to prawdopodobnie gwiazdy młode, o temperaturze niezbyt wysokiej, na co wskazuje też ich blask czerwonawy,
i które dopiero w miarę kurczenia rozżarzać się będą coraz silniej,
a osiągnąwszy rozmiar.y Słońca, jak i ono, stygnąć.
Wszystkie otrzymane tu średnice są niepewne w granicach 10%, lecz
z rozważań teoretycznych Michelson wnioskuje, że należałoby je zwi~kszyć
o jakąś szóstą część. Przypuszczenie to wynika z dyskusji "krzywej
widzialności" pr!\żków. Jeśli J rnax i J min oznacza maximum i minimum
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natężenia światła w prążku jasnym i ciemnym, to miarą, jego "widzialności"

nazywa

się ułamek

V=

.J max -

+

J min

.f max
J min
Widzimy odrazu, że "widzinloość" prążków jest najwi~ksza, gdy
Jmin=O, wówczas V= l. l>rążki :.mikają, V= O, gdy Jmio = ./maxpole oświetlone jest równomiernie. Oto:l widzialność V maleje, ~dy rozstawienie zwierciadeł 11-11 M 4 rośnie, i przy pewnej ich odległości V= O;
na tem opieramy pomiar. Zależność V od rozsunięcia zw. N 1 i M 4 lllozna
przedstawić graficznie w postaci "krzywej widzialności" prążków. Jej kształt
zależy także od tego, czy cała tarcza gwiazdy jest oświetlona równomiernie,
czy też ku brzegom blask jej maleje, co jest prawdopodobniejsze, a w takim
razie należałoby średnicę gwiazdy zwiększyć o l 7%.
Interferometr Micheisona pozwala równie'l; wyznaczać orbity gwiazd
podwójnych. Poraz pierwszy metodę tę zastosował Andersen do pomiaru
Kozy (Capelln, a Woźnicy). Wiedziano już dawniej, że gwiazda ta jest
podwójna, gdyż prążki w jej widmie dwoiły się (zjawisko Dopplera), lec;r.
nawet teleskop Hookera nie mógł jej rozdzielić.
Do wyznaczenia orbity trzeba mieć kilka pomiarów, które dawałyby
odległość i kąt pozycyjny obn składowych.
Zasadę pomiaru objaśnia rys. Hl. Każda z gwiazd składowych daje
układ prążków, których odst~p zależy od odległości otworów w ekranie
(podobnie jak na rys. 9). Zmieniając tę odległość mo:i.e11-.y doprowadzić
prążki jasne jednego układu do nakrycia prążków ciemnych drugiego
(minimum widzialności), co nastąpi, gdy odległość kątowa między prążkami
będzie dwa razy większa, nili; odl. kątowa składowych (rys . 13 a). Przy
obrocie ekranu oba systemy zaczną się zbliżać (widzialnot§ć wzraHta rys. 13 b; zaznaczone są tylko prążki jasne) i wreszcie, gdy prosta łącząca
otwory ekranu będzie prostopadła do osi, łączącej obie gwiazdy, sy8temy
nakryj~ się, daja,c maximuru widzialności (rys.10 c).
Że Betelgeza nie jest podwójną, wynika z tego, źe przy obrocie
ekranu prążki nie pojawiły się ani razu.
W ten sposób można wyznaczyć odległość kątowl! i kąt pozycyjny
składowych gwiazdy podwójnej. Z G pomiarów wykonanych na poczl!tku
1920 r. Andersoo wyznaczył orbitę pozorm! rJ. W oźoicy, przyczem błąd
w odległości nie przenosił O".OUU04, zaś w kącie pozycyjnym 0°.9!
Uwzględniając prędkość w promieniu wid;o:eoia Anderson znalazł elementy orbity: okres obiegu= 10-!,006 doi; półoś wielka= 130 92·1 000 km;
paralaksa= O". 0600; masy: 4,62 i B,65 (Słońce= l).
'l'e pierwsze próby, uwieńczone powodzeniem, zachęcaj:! do dalszych
udoskonaleń i badań, obier.ujących Astrofizyce obfite źoi wo. l\l ichelson buduje obecnie nowy 16-metr. interferometr, który nie b~<lzie jednak wymagał tak olbrzyniiego teleskopu, a zaopatrzony zostanie w soczewk~
o 30 cm średnicy!
Co do przyszłych badań, to pójdą one zapewne w kilku kierunkach.
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Z jednej strony wyznuczenie krzywej widzialności prążków nietylko pozwoli dokładniej obliczyć rozmiary gwiazdy, ule i dopomoże do wykrycia
rozkładu natężenia świata na jrj tarczy. Z drugiej zaś strony obserwacje
gwiazd podwójnych dostarczą danych o ruchach własnych i paralaksach
wielkiej liczby gwiazd. Michelson spodziewa się nawet, że czułość metody
pozwoli stwierdzić pozorne przesunięcie gwiazd ~ pobliżu Jowisza pod
wpływem jego pola grawitacyjnego, zgodnie z przewidywaniami teorji
Einsteina.
Z tego pobieżnego szkicu widzimy, że szczęśliwie zrealizowane, równie śmiałe, jak proste, pomysły ~lichelsona przysporzyły Astronomji w tak
któtkim czasie zdobyczy pierwszorzędnej doniosłości.
Otwierają się nowe, niezmierzone widnokręgi dla badań Świata
Chviazd. Zarówno rozszerzenie, jak i pogl~bienie naszych wiadomości
o otaczających nas słońcach pozwala rokować tej dziedzinie Wiedzy najpiękniejsze nadzieje. Należy życzyć, aby i Polska, zyska wszy wielkie
Obserwatorjum Narodowe, mogla wziąć c:-~ynny udział w zgł~bianiu tajniPe~· ardtta ad astta!
ków \Vszecbświata.
Przyp. Aut. Artykuł powyższy jest streszct.eniom odczytu, wygło
szonego w T. :M. A. przez prof. Wacława Dziewulskiego w dn. 23.2.1922.
Dane liczbowe i rysunki zaczerpnięto przeważnie z czasopisma !'Astronomie
z powodu niedostępności żródel oryginalnych.

Odczyty o teorji względności
Na wiosnę r. b. odbył się w Warszawie cykl odczytów o pod·
stawach teorji wz~lędności, zorganizowany przez oddział Warszawski Fol. Tow. Fizycznego. Odczyty te, ze względu na doniosłą
i aktualną treść, wzbudziły ~ywe zainteresowanie, to te~ cieszyły
się b. liczną frekwencją.
Pierwszy odczyt o grawitacji wygłosił prof. Kalinowski.
Idąc śladem historji-od Kopernika, Kepiera i Newtona a~ do nza. sów obecnych-prelegent przytacza bieg myśli ludzkiej nad zagadnieniem ciątenia powszechnego. Ch ocia~ wzór Newtona na siłę
przyciągania zdaje sprawę z b. wielu zjawisk w przyrodzie (lepszego wzoru nie znaleziono), to jednak nie tłumaczy on istoty grawitacji, a nawet 8~ fakty, z których teorja Newtona wogóle sprawy
zdać nie mogła, jak np. anomalje ruchu periheljum Merkurego
ruchu węzłów Wenus, zmiana mimośrodu orbity Merkurego, nieprawidłowości ruchu komety Enckego i t. d. Anomalja w ruchu
periheljum Merkurego wynosi 41'', 24 (Leverrier) na 1001at i nie
daje się wytłumaczyć na podstawie teorji Newtona (Daremne poszukiwania planety intramerkurjalnej Wulkana). Zgodną odpowiedź
daje dopiero teorja względności (42'',89).
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W końcu- prelegent podaje wyniki spostrze~eń historyczne·
go zaćmienia Słońca z dnia 29 maja 19t9 r., będącego doświadczał·
nem potwierdzeniem teorji względności Einsteina. Dwie ekspfldycje Astr. Tow. Królewskiego w Londynie, wysłane jedna do Brazylji- (Sobral), druga (pod przew. Eddingtona) na Wyspę Książęcą
(zat. Gwinejska) dokonały zdjęć fotograficznych nieba gwiaździste
go podczas całkowitego zaćmienia. Z pomiarów okazało się, że przesunięcia gwiazd (1' 1,61) w polu grawitacyjnem Słońca odpowiadają
istotnie obliczeniom, opartym na teorji względności.
Prof. Pieńkowski -w dwu odczytach o zjawiskach świetl
nych w cialach poruszających się przedstawił w bistorycznem uję
ciu dążenia fizyków do rozwiązania ciągle żywotnej kwestji eteru
światłonośnego, ilustrując wywody b. piękneroi i efektownie wykonanemi doświadczeniami. Po omówieniu badań Bradley'a, dotyczących aberacji, i doświadczeń Fizeau nad unoszeniem eteru przez
wodę, będącą w ruchu, przechodzi wreszcie prelegent do słynnego
eksperymentu Michelsona, stwierdzającego, że bezwzględny ruch
Ziemi (t. j. względem nieruchomego eteru) nie da się wykryć drogą optyczną. Nieoczekiwany wynik Micheisona próbowali wytłu
maczyć Lorentz i Fitzgerald hypotezą skracania się ciał pod wpły
wem ruchu; hypoteza ta jednak, jako nieco sztuczna, nie była zadowalającą .

Z kolei prelegent omawia spostrzeżenia de Sittera nad gwiazdami spektroskopoweroi (efekt Dopplera) oraz badania doświad
czalne Majorany nad prędkością światła i dochodzi do wniosku, że
prędkość światła jest stała i możliwie największa. Na tern oparta
jest teorja względności Einsteina. Przyjmując postulat stałości pręd
kości światła, strąca ona jednak przestrzeń i czas z piedestału absolutności, uzależniając je od ruchu obserwatora.
Czwarty z kolei odczyt prof. Pogorzelskiego był poświęcony
teorji elektronów. Niepowodzenia, jakich doznały próby mechanistycznego wytłumaczenia zjawisk optycznych i elektromagnetycznych, doprowadziły do przeciwstawienia im światopoglądu elektrycznego. Prelegent unaocznia, na zasadzie jakich analogji powstała el.-magn. teorja światła i wykazuje, że zdaje ona najdokład
niej sprawę ze wszystkich zjawisk optycznych, zachodzących
w próżni. Jednakże pewne niezgodności teorji z doświadczeniem
w zjawiskach świetlnych, zachodzących w materji, doprowadziły
do teorji elektronów Lorentza. Teorja ta zaraz w początkach swe·
go istnienia została potwierdzona przez słynne doświadczenie Zeemana nad rozszczepianiem się linji widmowych w polu magnetycznem. W ten sposób pozwoliła ona obliczyć ładunek i masę oraz bypotetyczne wymiary elektronu.
W trzech ostatnich wykładach prof. Białobrzeski przedstawił
w zarysie teorję wględności.
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W wykladzie pierwszym prelegent, zaznaczywszy trudności,
Rpapularyzowaniem tej teorji, poddal analizie dawniej,
na czas i przestrzeń "bezwzględni\" i wykazał że me ·
chanika klasyczna, używając do opisu zjawisk geometrji Euklidesa,
opierała się na pojęciu miary sztywnej i prostolinijności biegu promienia świetlnego. W fizyco odnosi się zwykle ruchy ciał do ukła
dów spółrzędnych, zwanych inercy}nemi, w których ciało, nie podlegające żadnym wpływom, biegnie ruchem jednostajnym i prostolinjowym. uklad, związany nieruchomo z Ziemią, nie jest inercyjnynatomiast z dużem przybliżeniem uważać za taki można t. zwany
układ astronomiczny spółrzędnych, nieruchomy względem gwiazd
i ze ~rodkiem w środku mas układu planetarnego. WszyRtkie ukła·
dy, poruszające się jednostajnie i prostolinjawo względem astrono·
micznego, będą wówczas inercyjne. Już mechanika Newtona przyjmowala zasadę, że prawa ruchu ciał są te same dla wszystkich
układów inercyjnych i uznawała niemożliwość stwierdzenia ruchu
bezwzględnego zapomocą doświadczeń mechanicznych.
Po utrwaleniu w fizyce elektromagnetycznej teorji światła,
powstało pytanie, czy prawa mechaniki klasycznej stosują się
również i do zjawisk elektromagnetycznych. Ujemny wynik do
świadczenia Micheisona zachwiał wiarę w niewzruszoność tych·
zasad.
Teorja względności pogodziła te d wie pozornie obce sobie
dziedziny, jakkol wiek kosztem zmiany dotychczasowych pojęć
o czasie i prze&trzeni.
Postztlat względności brzmi: "Prawa przebiegu zjawisk przyrody są te same we wszystkich układach inercyjnych. Prędkość
światła jest stała i największa z możliwych".
To znaczy, że ruchu bezwzględnego nie będzie można wykryć
także i zapomocą zjawisk świetlnych, co jest w zgodzie z doświad
czeniem Michelsona.
Postulat ten pociągął za sobą relatywizację pojęcia jednoczesności. Zjawiska jednoczesne w jednym układzie nie będą niemi
w układzie poruszającym się względem niego. Spostrzeżenia obserwatora ziemsldego nio dałyby się uzgodnić ze spostrzeżeniami np.
mieszkańca planety, obiegającej gwiazdę a Centaura.
Drugi wykład poświęcony był przeglądowi wniosków, wypły·
wających z przyjęcia postulatu względności. T. zw. szczególna teorja względności (w odróżnieniu od ogólnej, której poświęcony był
wyklad trzeci) różni się od mechaniki klasycznej definicją jednoczesności. Związki, zachodzące między miarami długości i czasu
w d wuch układach inercyjnych, poruszających się względem siebie,
wyraża przekształcenie Lorentza. Z dyskusji tych związków wynika, że ciała w ruchu doznają skrócenia, zaś bieg zegarów jest
<>póżniony. Powstaje tu ciekawy paradoks zegarów. Jeden z obserzwiązane ze
s?.e poglądy

2

l

52

UH MIJA

watorów, pozostający w spoczynku względem układu inercyjnego,
stwierdzi opóźnienie zegara drugiego obserwatora, który oddalał
się odeń ruchem jednostajnym i następnie takimże ruchem powrócił.
Lecz zgodnie z postulatem względności, drugi obserwator może
uważać się za nieruchomego i dla niego zegar pierwszego winien
się spóźnić. Ale oba zegary nie mogą się spóźniać wzajemnie
· i w ten sposób możnaby stwierdzić ruch bezwzględny: ten obserwator był w ruchu, którego zegar się spMmil.
Dosadniejszy jest przykład Langevin'a o człowieku, który
chchtlby po 2 latach życia spostrzec, co się dziać będzie na Ziemi
za lat 200. Winien on udać się w przestrzenie międzygwiazdowe
z prędkością bliską pi:ędkości światła, i po roku zawrócić. Jeśli
szybkość .,statku międzyplanetarnago" była dość wielka, to po powrocie podróżnik stwierdziłby, że na Ziemi minęło lat 200. Paradoks ten znajduje rozwiązanie w ogólnej teorji względności. Teorja
względności tlomaczy wieJo zjawisk, dotąd nie wytlomaczonych:
obserwację gwiazd, częściowe unoszenie fal świetlnych przez ośrod
ki materjalne, zjawisko Dopplera-Fizeau, doświadczenie Michelsonu. Obejmuje również prawa mechaniki, o ile prędkości ciał nie są
zbyt wielkie w stosunku do prędkości światła. Wreszcie jednoczy
zasady zachowania materji i energji w zasadzie niezniszczalności
materji.
W drugiej części wykłanu prelegent omawia stosunki przestrzenne, panujące w geometrjnch nieeuklidesowych, jako wstęp do
ogólnej teorji względności.
Obok geometqi Euklidesa, mogą istnieć in m~ geomotrjt\ w któ·
rych jednak stosunki miarowe są odmienne. Nie mogąc uzmysło
wić sobie przestrzeni nieeuklidesowej trójwymiarowoj, posilkujemy
się analogją z powierzchniami, to znaczy przestrzeniami dwuwymiarowemi. Istoty rozumne, zamieszkujące płaszczyznę, stosowałyby geometrję Euklidesa, zaś mieszkańcy kuli - geometrję "kuli
st:\"· Gdyby promień tej kuli był wielki w porównaniu z zasięgiem,
dostępnym dla tych istot, różnica między obu geometrjami bylaby
nieznaczna. Jednakże prze~<trzeń kulista (dwuwymiarowa) różni się
od przestrzeni Euklidesa (płaszczyzny) tern, że jest skończona, choó
nieogriłnirzona, że linjo najkrótsze (geodetyczne) sa, zamknięte, że
suma k!}tów trójkąta przenosi 180°, że stosunok okręgu do średnicy
nie jest stały i t. p.
Tak, jak płaszczyzna i kula są specjalnerui przypadkami powierzchni o stalej krzywiźnie, tak samo przestrzenie trójwymiarowe euklidesowa i "kulista" Sił jednemi z wielu przestrzeni o "stałej
krzywiźnie".

\V wykladzie trzecim, stanowiącym zamknięcie cyklu odczytów, prof. Białobrzeski podaje zarys ogólnej teorji względności
i przytacza zjawiska, mająco ją potwierdzać.
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Zarówno mechanika klasyczna, jak i szczególna teorja wzglę
dności odnosiły się tylko do układów inercyjnych, nie obejmując
zjawisk w układach, obdarzonych ruchem obrotowym, czy wogóle
zmiennie przyśpieszonym.
Ogólny postulat względności orzeka, ~e "prawa zjawisk przyrody zachowują SWI\ postać, niezależnie od stanu ruchu układu, do
któr<>go rozwa~ane układy odnosimy".
Układy przyśpieszono względem inercyjnych zdaj l\ się nie być
im równoważne (reakcja bezwładna w hamowanym pociągu, siły
odśrodkowa w wirującej spostrzegalni). Einstein osiąga tę równoważność przez wprowadzenie pól grawitacyjnych, które tłomaczą
również ciążenie powszechne.
W świetle teorji względności, w obszarach, gdzie panuje pole
grawitacyjne, przestrzeń nie jest euklidesowa i tory ciał (linjo najkrótsze) nie są prostemi. Dlatego piłmety nie biegną po prostych,
a po stożkowych.
're dziwne napozór stosunki rnożnaby uzmysłowić zapomOCI\
analogji świata dwuwymiarowego, który zdaJa od gwiazd (d wuwymiarowsch) byłby płaski (geometja euklidesowa, tory ciał - proste),
zaś w ich pobliżu zakrzywiony (geometrj a nieeuklidesowu; tory
cial-krzywe geodetyczne).
'reorja względności przyjmuje istnienie innych jeszcze "po·
zornych" pól grawitacyjnych, które powstają zawsze, ilekroć ciało
przyspiesza :SWÓj bieg.
Oba rodzaje pól grawitacyjnych jednoczy t. zw. zasadarównoważności: "zmiany, jakie zachodzą w przebiegu zjawisk, gdy układ
spółrzędnych, do któr<>go odnosimy zjawiska, znajduje się w ruehu
przyspieszonym względem układ u inercyj nego, są równoważne
działaniu grawitacji".
Prolegent ilustruje tę za::.adę znanym przykładem obserwatora w statku międzyplanetarnym, który te samy zjawiska przypisuje bądź przyspieszeniu, a więc polom grawitacyjnym "pozornym",
bądź też sile ciążenia.
Jednym z ~ażnych wniosków, Rtąd wyply~ających , jest przo·
widywane odebylenie promieni świetlnych w pobliżu wielkich mas.
Paradoks zegarów znajcluje swe wytłomaczenie w działaniu
pól grawitacyjnych "pozornych", powstajł\cych w chwili zmiany
kierunku ruchu podróżnika. 'l'u nkłacly nio S<\ równowa~ne, gdyż
pierwszy był wciąż inercyjny, gdy w drugim cizialały przez pewien
czas pola grawitacyjne.
W dalszym ciągu prelegent omawia hypotezy kosmologiczne,

54
jakie
teorji

UHAK.JA

wynikałyby
względności.

z

przyjęcia

geometrji nieeuklidesowej w duchu

Gdyby materja była we wszechświecie rozproszona równomiernie, to przestrzeń byłaby "kulista"; jeśli przyjąć średnia, gęs
tośC gwiazd za stalą, to przestrzeń zachowałaby ten charakter, z lokalnemi odstępst~ami w miejscach większych skupień.
Nasuwa się tu ciekawa analogja, ze zjawiskami w gazach,
które można przedstawiać makroskopowo, przyjmując ciągłość rozmieszczenia materji, lub mikroskopowo, uważając gaz za zbiór czą
steczek w ruchu, jak w teorji kinetycznej.
Podobnie, jak rozmiary d w uwymiarowego świata kulistego
charakteryzuje promień kuli, tak samo wielkość naszego świata
trójwymiarowego jest określona przez jego "promień krzywizny" .
Światło powróciloby w tym świecie do swego źródła po upływie
10 lat. Rozmiary jego malałyby ze wzrostem średniej gęstości ma·
terji i gdyby ta była równa gęstości wody, to promień światła mu siałby przebyć tylko 570,000,000 km - coby trwało 3 kwadranse.
Świat ten byłby zamknięty w sobie, nic nie mogluby go opuś·
cić, ani doń przeniknł\Ć.
Dla poświadczenia doświadczalnego ogólnej teorji wzgl. trze ba było znaleźć fakty. nie objaśnione ani przez mflchanikę klasyczną, ani przez szczególną teorję wzgl. Einstein podaje 3 takie zja ·
wiska:
1. Ruch punlctu przysłonecznego Merkurego jest o 41'', 24
na stulecie za szybki, niż wymaga mechanika Newtona. Z obliczeń
Einsteina wynikł wpływ pola grawitacyjnego Słoń(':t równy42", 89.
Jednakże ta różnica 43" nie jest zbyt pewna ze względu na nie dość
dokładnie znaną orbitę Merkurego.
2. Odchylenie promieni świetlnych w pobliżu slorica. Rachunek przewiduje 11', 75, gdy ze zdjęć, dokonanych podczas zaćmieniu.
w 1919 r., otrzymano liczby : 1'',6l i 1'',98; lecz i tu pomiary są
bardzo trudne 1 trzeba czekać na nowe zaćmienia.
3. Przesunięcie prążków widmowych. Rachunek wykazujP,
że w pobliżu wielkich mas zegary winny iść wolniej; podobnie czę
stość drgań świetlnych winna być mniejsza, a więc prążki widmo ·
we przesunięte w stronę czerwoną. Niestety efekt jest bardzo drobny i tłumiony przez inne przyczyny jak efekt Dopplera, rozsze·
rzanie się prążków skutkiem wysokiej temperatury i zmienności
ciśnienia. Najnowsze pomiary zdają się potwierdzać te wnioski.
Teorja wzgl~dności, jakkolwiek imponująca swą śmiałością,
nie jest pozbawiona pewnych sprzeczności wewnętrznych, których
usunięcie należy do przyszłości (np. możliwość istnienia układów,
w których skutek poprzedzałby przyczynę).
W zakończeniu prelegent podkreśla znikomość naszej wiedzy
wobec ogromu Przyrody i przytacza piękne słowa Newtona:
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nNie wiem, kim się wydaję ludziom; w moich oczach jestgro
tylko dzieckiem, które bawi się na. brzegu morskim, ciesz~c się tern,
że znajdzie od czasu do czasu lepiej wygładzony kamyczek lub mu·
szlę ładniejszą, podczas gdy wielki ocean Prawdy pozostaje wcif\ż
przedero n~ niezbadany".
:M. KowalczP.u•slci i E. Stenz.

Kamil Flammarjon
(z powodu 80 letniej rocznicy urodzin i 60 letniej pracy naukowej)
W lutym minęło 80 lat życia i uO lat pracy naukowej i popularyzacyjnej Kamila Flammarjona. Nazwisko tego po1mlarpatora astronomji jest
znane wszystkim mitośnikom nauki o niebie. Rozpatrując działalność naukową i pisarską Flammarjona, podziwiać trzeua, l!.e w jednym człowieku
ześrodkowało się tyle wiedzy, niesłabnącego ani na chwilę zapału, energji
i poezji. .. Bo całe życie Flammarjonu składa si~ z nieustannej pracy· naukowo·popularyzacyjnej. z ciągłego wysiłku duchowego, szukającego w niezmierzonych !Jrzcstrzeuiach gwiazchistych odpowiedzi na zawiłe i trudne
zagadnienia ewolucji kosmicznej słońc i planet i l!.ycia organicznego we
wszechświecie. Ten poeta astronomji urodził się 17 lutego 1842 r. w małem
miasteczku ~'rancji. Od najwcześniejszych lat Flammarjon interesował się
zjawiskami przyrody, a szczególnie silne wrażenie wywarło na niego zaćmienie Stońca w r. 184 7, kiedy miał zaledwie 5 lat. \V krótce potem sześcioletni Kamil został oddany do szkoły, gdzie odrazu wyróżnił się z pośród
l<alegów. Po ukoflczenin szkoły zaczął 11tudjować łacinę, lecv. zajęcia te
przerwał wyjazd rodzieów do Paryża, gdzie ojciec I•'lanunnrjona założył
sobie zakład fotograficzny, a Kamil uczył się u grawera, poświęcahc wolne
c·hwile studjom nnd astronomją. Rok 1857 był przełomowy din I<'lammarjona: po przeczytaniu bowiem "Panoramy świata" Lecouturier'a i kilku
innych dzieł astronomicznych, postanowił zupełnie poświęcić sit: astronomji.
Xie zadowalając się dziełami nstronomicznemi, pełncmi wzorów matematycznych, które nie mogły pociągnl!Ć szeroki ego ogółu do astronomj i, I<' lam·
marjon napisał swe pierwsze dzieło popularne z kosmogonji, p. t. "Cosrnogonie a van t l'appnrition de l'homme". W Paryżn ~'lammarjon wstępuje
do ohserwntorjum, którego dyrektorem był wówczas znakomity astronom.
teoretyk i odkrywca planety Neptuna, Le Yerrier. Studjując matematykę
i astronomję z dzieł Laplace'a, Lagrange'a i innych wielkich matematyków,
Jl'lammarjon nie znalazł zadowolenia dla swego poczucia piękna i poezji,
które przywykł ,Yidzieć od dzieciństwa w przestworzaeh wszechświata.
Wszechświat dla niego, to nie liczby i wzory matematyczne, lenz --ciała
niebieskie, pełne życiA. i encrgji, posiadające pewne formy bytu organicznego. 'l'alent i bogata wyobraźnia pozwoliły mu przedstawiać świat niezwykle pociągająco i malowniczo i dostępnie dla kai.de~o. W r. 1862 poja-
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wiło si~ dzieło jego p. t. "La pluralite des mondes !Hl bite~", które zaczął
pisać, mająe lat 18. Dzieło to liczy już przeszło RO wydań i zostało przetłumaczone

na wszystkiejęzyki świata, zyskując autorowi dużą popularność.
Flammarjon napiRał ogółem przeszło 45 dzieł i mnóstwo artykułów naukowych w "Cosmos", "Siecle" i "Magasin pittoresque". Prace te obejmują.
nietylko astronomię, lecz i meteorologję i powieści astronomiczne. \V r. 1882
rozpoczął wydawanie pisma: "l/ Astronomie", poświęconego zjawiskom
astronomicznym, meteorologji i geofizyce.
\V r. 1882 Flammarjon otrzymał w darze od jednego z miłośników
astronomji domek historyczny w J'uvisy, pod Paryżem, gdzie w r. 1814 dosięgła Napoleona wiadomość o zajęciu Paryża przez Koalicję. Domek ten
Flammarjon przerobił na obserwatorjum, a nad bramą umieścił dewizę:
"Ad veritatem per scientiam'\ której pozostal wierny do dzisiaj. ·w obserwatorjum znajduje się obecnie refraktor o średnicy 24 cm z lunetą fotograficzną, z pomocą której astronom Quenisset odkrył nową komet(). Liczne
dzieła i artykuły Jl'lammarjona, pisane z niezwykłym talentem i zapałem,
spowodowały, że we .B'rancji powstało w r. 1887 Francuskie 'rowarzystwo
Astronomiczne z siedzibą w Paryżu, któt·e liczy obecnie przeszło 5 tysięcy
członków. Takie~ 'l'owarzystwa powstały następnie w całej l!'rancji.
W r. 1912 obchodzono uroczyście 70-lecie urodzin i 50-lecie działalności
naukowo-popularyzacyj nej Flammarjona.
7-asługi Flammarjona, jako popularyzatora astronomji, pomimo, że
wyniki tej nauki ubierał w fantazję, są wielkie. Dowodem tego są liczne
towarzystwa, kółka naukowe i obserwatorja j~go imienia, zarówuo jak we
Francji, tak i w iunych krajach.
Ideje Flammarjona znalazły swój oddźwięk i u nas przez powstanie
Tow. Milośników Astronomji.
111. Bialęclci.

Ś. p. Romuald Merecki. W kwietniu r. b. zmarł w Warszawie
Romuald 1\J erecki, wybitny meteorolog i astronom. Ś. p. Merceki urodził
się w r. 1860 w Wilkomierzu (Z. Wił.).
Po ukończeniu gimnazjum,
w 16-ym roku życia wstępuJe na wydział mat.-fizyczny Uniw. Petersburskiego . .7.ycie całe spędza w kraju, prześladowany przez rr.ąd rosyjski i pozbawiony prawa wyjazdu zagranicę. W chwilach, wolnych od pracy zarobkowej, oddaje się z zamiłowaniem obserwacjom w Obserwatorjuro im. Jędrzeje
wicza w ciągu lat czternastu ( 1898 -1912), oraz opracowuje cały szereg
zagadnień meteorologicznych.
Szczególnem zainteresowaniem Zmarłego cieszyły się badania klimatologiezóe, rozpoczE)te pnezeń w r. 1898, a uwieńczone w r. 1915 wydaniem podręcznika Klirnatologji Ziem Polskich. Ś. p. Merceki ogłosił
cały szereg doniosłych prac o wpływie zmiennej działalności Słońca na
atmosferę ziemską, w których stndjuje przebieg ciśnienia i temperatury
w zależności od plam słonecznych. Z prac astronomicznych wymienimy
obserwacje mikrometryczne mgławic, ogłoszone w Pracach Mat.-Fizycznych
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w r. 1902. 7-asługą Mereckiego na polu dydaktycznem było przełożenie
na j~zyk ojczysty znakomitej "Astronomji dla Wszystkich" Newcomba
i ":Jieteorologji Ogólnej" Kleina, jak również starannie opracowany dt~iał
meteorologji w II-im tomie Poradnika dla Samouków.
Doniosłe wyniki badań ś. p. 1\lereckiego znajda, niewątpliwie echo
w pracach młodszych pracowników naukowych, którzy, kontynując i rot~·
wijając idee Jego, uczciliby w ten sposób pamięć r. gasłego uczonego.
E. Stenz.

Obserwacje
W dostrzegalni 'row. przy ul. Chmielnej .M 88 - 90, otwartej
w poniedr.iałki, środy i soboty od g. 8-ej wiecz., odbywały się obserwacje
dla członków i publiczności. Dostrzegalnię odwiedziło już około 600 osób,
a liczne grupy młodzieży szkolnej i publiczności zapisały się na najbliższe
dni obserwacji. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych
obserwowano plamy słoneczne i planety, jak Jowisza i Saturna, i wyko·
nano kilka. rysunków tych planet. Doskonały objektyw 105 mm lunety
Tow. pozwolił zauważyć na brzegu pierścienia Saturna przerwę Cassiniego,
co przy obaenem położeniu pierścienia jest bardzo trudne dla małych lunet.
Objaśnień udzielali pp.: lliał~cki i Mrozowski.
JI. R.
Dnia. 21 lntego 1922, o godz. 231ł 18"' (czas wsch.-eur.), spadł niezwykle jasny meteor. Pojawił się on w zacbodniej części nieba, między
Aldebaranem a Plejadami i, zataczając zlekka zakrzywiony łuk, zgasł
w pobliżu punktu:
(J.
2" 39'"'
12° 43 1 '

=

o=

+

(miejsce obserwacji: Warszawa, plac Napoleona). Blask jego wzrastał
gwałtownie, dając wrażenie kuli oślepiaj9,cej białośc~ i rozmiarów niezwykłych. W chwili gaśnięcia zabłysnął czerwonawo. tllad drogi w postaci
smugi świetlnej znikł bardzo szybko. Zjawisko trwało krócej, niż 1 / 2 sek.
Gdyby ten sam meteor był spostrzeżony gdzieindziej, to dałyby się,
· być może, wyciągnąć wnioski co do wysokości, na jakiej zgasł.
!f!. K.
P. J. Ludwiński (Olkusz), czł. T. M. A., komunikuje nam, że dnia
3l.IV między 7 1/ 2 " a 8" cz. śr. Gr. obserwował Lyridy. Obfitość ich była
tak wielka, że przeciętnie przypadało po 10 gwiazd spadających na minutę,
a chwilami 2 - 3 jednocześnie. - Będąca w jego rozporządzeniu luneta
(108 mm., Fritsch i Prokesch), przy powiększeniu 250, rozkłada wyraźnie
s Arietis, s Bootis, s i 5 Lyrae, 5 H. i s Ursae minoris, zaś biegunową
przy zdjafragmowanym do 60 mm. objektywie i powiększeniu 50 (ostatnia
obserwacja podczas pełni i przy lekko zamglonem niebie).

l
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Wydana przez Obs. Astr. Krakowskie w marcu r. b. pierwsza część
Rocznika Astronomicznego, którą jeszcze w korekcie posiłkowaliśmy się
do J\21 Uranji, dzięki uprzejmości p. prof. T. Banachiewicza, przedstawia
·się nad wyraz korzystnie, ze względu na bogactwo treści, ujętej ponadto
w celowym układzie. Nie wiemy jeszcze, co zawierać będzie część druga,
spodziewać się jednak motna, te przejdzie jeszcze oryginalnością pierwszą
część (poświęconą zjawiskom w układzie słonecznym), tworząc powdny
fundament do stale odtąd wydawanego rocznika astronomicznego polskiego
Niech!e w celu podtrzymania tego wydawnictwa, poprzedzonego.
krótkotrwałym bytem wyqanego staraniemWojskowego Instytutu Geogra·
ficznego Rocznika astronomicznego na rok 1921, pospieszą z nabyciem
powyższego Rocznika wszystkie Zakłady naukowe, wytsze i średnie, i instytucje państwowe i użyteczności publicznej. Administracja Rocznika,
Kraków ul. Kopernika 25 (Obserwatorjum Astronomiczne).

*

* *
Trzeci tom trzeciej części wydawnictwa
"Die Kultur der Gegenwart"
p. t. 11 Astronomie'' , wydany przez J. Hartmannn, zawiera w przystępnej
postaci serję monografji z rótnych dziedzin astronomji, skreślonych przez
wybitnych astronomów niemieckich, a także polaka, prof. Graffa.
Przytaczamy tytuły kilku rozdziałów: "l!,izyka Słońca", opracowana
przez Pringsheima, Fizyka gwiazd "-przez Guthnika, "Układ gwiazd"przez Kobolda, "Zbadanie układu planet"-przez Graffa, wreszcie ,, Grawitacja" napisana przez Oppenheima. Słowem "Astronomję" można okre ślić jako popularną encyklopedję.
"Astronomiscbes Handbuch", dzieło wydane przez "Bund der Sterofreunde" stanowi równie! pracę zbiorową, atoli nosi zupełnie charaktor
odmienny. Albowiem gdy "Astronomja" podaje całkowity bilans wiado mości naukowych, "podręcznik astr." ogranicza się do rozpatrzenia szeregu
poszczególnych zagadnień z dziedziny astronomji praktycznej (i teoretycz nej) i do badania metod nadzwyczaj cennych dla miłośnika. "Populiire
Astrophysik" Scheinera doczekała się wreszcie nowego wydania w gruu ,
townem opracowaniu powyżej wspomnianego prof. Graffa. Należy nadmienić, :l:e w dziedzinie Astrofizyki nowe wydania są poniekl\d konieczne,
ponieważ materjał naukowy wciąż wzrasta, a czasopisma informujące o nowych zdobyczach wiedzy nie zaws~e są dostępne dla miłośnika.
W A. N. 214, p. 185 WiJaing podaje rezultaty swych badań nad
zależnością pomiędzy barwa,, temperaturą i średnicą gwiazd. Wychodząc
z wzoru Plaock'a na promieniowanie można z pozornej jasności i temperatury gwiazdy wnioskować o jej średnicy kątowej, a mając paralaksę
i o średnicy linjowej. Rezultaty, w ten sposób otrzymane, zgadzają si~
z pomiarami, dokonaneroi metodą interferencyjną.
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Wilsing określa temperaturę 102 gwiazd o znanej paralaksie, a następnie i średnicę w stosunku do średnicy Słońca, przyjętej za l. N aj większą
średnicę - 61- rąają gwiazdy typy Mb. Gwiazdy typu B mają średnicę
znacznie mniejszą -9-, co się objaśnia tern, te posiadają większą masę
ni~

typy

późniejsze.

KRONIKA T. M. A.
Siedziba Towarzystwa: Warszawa, Widok 18 m. 5 {zarazem adres
Sekretarza p. J. Domańskiego ).
Czytelnia: lokal Semina1jum Matemat. Uniw. Nowy Świat 73 (Pałac
Staszica) l·e piętro, piątki g. 18 - 20.
Dostrzegalnia: Chmielna 88 - 90, naddasze, poniedziałki, środy
i soboty, po zmroku.
Jak widzimy, główne placówki pracy naszej utrzymały charakter
prowizorjum, choć w okazały sposób wzrastająca liczba członków T. M. A.
uprawnia do nadziei, że w niedalekiej przyszłości uzyskamy stale pomieszczenie dla siedr.iby i hibljoteki, a taHe dogodniejsze miejsce dla
dostrzegalni Towarzystwa. Apelujemy w tym względzie o współdziałanie
wszystkich Jego Członków i Sympatyków.
Urządzane w dostrzegalni Tow. obserwacje dla publiczności cieszą
się dużą frekwencją. Z powodu ciasnoty lokalu nie mogącego sprostać
licznym zgłoszeniom na pokazy Nieba, zarządzone zostało uprzednie (kilkanaście dni naprzód) wydawanie kart wstępu za niewielką opłatę, ulgową
dla młodzieży.
W związku z ukazaniem się pierwszego numeru Uranji, Zarząd
T. M. A. otrzymał z wielu stron szereg cennych dlań uwag, słów zachęty
do dalszej pracy i podziękowań.
Dnia 23 marca b. r. odbył się w audytorjuro Zakł. Fiz. Uniw. odczyt
p. prof. Wacława Dziewulskiego z Wilna p. t. "0 metodzie Micheisona
mierzenia średnie gwiazd". Licznie zebrani członkowie 'f. M. A. oraz
goście wysłuchali z wielkiero zajęciem tych tak mało dotychczas dostępnych
szerszem11 ogółowi wyników badań astrofizyków amerykańskich. Przedmiot wykładu, jego przekonywająca forma, oraz sympatyczna postać Sz.
Prelegenta przyniosły Mu w podzięce żywy oklask słuchaczy.
W dniu 6 kwietnia, w tymże lokalu odbył się interesujący odczyt
p. E.Stenza, asyst . Zakł. Fiz. Uniw., czł. T. M. A.,-pod tytułem "Zmienność przezroczystości atmosfery ziemskiej 11 • Po odczycie wywiązała si~
ożywiona dyskusja, w której wziął udział szereg osób, z,arówno z pośród
członków, jak i gości.
Dnia 27 kwietnia, odbył się w lokalu przy ul. Chmielnej M 88,
odczyt p. M. Białęckiego, czł. T. M. A.- p. t." Kamil Fłammarion". Prelegent, wskazując na etapy, jakie przebył Flaromarion w ciągu 60 letniej
swej pracy na polu popularyzacji astronomji, zwraca uwagę na wpływ
l
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jego idei na powstawanie miłośnickich kół i towarzystw astronomicznych.
Na zebraniu tern zakomunikowana została obecnym przez p. E. Stenza
smutna wiadomość o zgonie ś. p. Romualda 1\fereckiego, zasłużonego meteorologa i astronoma. Uchwalono wszcząć starania w celu uczczenia pamięci Zmarłego przez wydanie jednej z nieopublikowanych prac Jego.
Po wyczerpaniu porządku dziennego zebrani udali się na górę do dostrze·
galni, gdzie spędzili dłuższy czas na oglądaniu ciekawszych objektów na
niebie. Objaśnień udzielał uprzejmie p. M. Biał~cki-kierownik dostrzegalni.
Dn. 16 kwietnia w tymże gmachu p. Białęcki wygłosił odczyt
o układzie Słonecznym ilustrowany przezroczami i przeznaczony dla uczni
szkoły technicznej kolejowej.

'* *

«·

Otrzymawszy wiadomość o trudnych warunkach, w jakich znajduje
się przebywający w Rosji jeden z zasłużonych astronomów rodaków~
T . .M. A. pośpieszyło za pośrednictwem misji amerykańskiej zadokumentować swoje uznanie dla pełnej poświęcenia i owocnej Jego pracy
naukowej.

* * ·:·:·
Zarząd 'L' . .M. A. podaje do wiadomości Sz. Członków, że Doroczne
Ogólne Zebranie odbędzie się we wrześniu w Warszawie. O dokładnym
terminie i miejscu zawiadomi listownie Sekretarz.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Kalendarzyk poniższy zawiera efemerydy ważniejszych zjawisk na
Niebie dla drugiej połowy r. 1922, w czasie wscbodnio-europ. Chcąc
przejść od czasu wsch. europ. do obecnie (od l czerwca b. r.) u nas obowiązującego czasu środkowo.europejskiego, należy od dat podanych odjąć
l godzinę.
Przy układaniu kalendarzyka korzystaliśmy z danych zawartych
w roczniku berlińskim (B. A. J.), roczniku krakowskim (Słońce, Księżyc
i zakrycia gwiazd), oraz Okólniku Obserwat. Krakowsk. M 11 (minima
Al gola).
W tablicy IV przy datach minimów Algola, symbol q oznacza kwadranse (15 minut). Odnośnie pozostałych oznaczeń, patrz N2 l "Uranji".
Obliczeń wschodu i zacbodu planet dokonali pp. Kaliński i .Mergentaler.

Sprostowanie. Do tablicy II-ej na str. 29 w 1-ym numerze "Uranji"

wkradł się błąd

w oznaczeniu godziny wschodu Merkurego dnia 21-go
stycznia b. r.: zamiast JOA 22m, powinno być 9h 22m.

--------
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'l'ablica I.

Zjawiska w
Ziemia.

\\' afeljum VII.3h.0.
XII.22.17h.

układzie Słonecznym
Początek

jesieni astr. IX.23.22h, lata astr.

Merkury. Najkorzystniejszo warunki widzialności: elongacja zachodn. VII.! l

Wenus.

Mars.

(21°), el. w. IX.20 (26°), c. z. X.31 (19°). Konjunkcja z Jowiszem
(OO. S na pół n.) Xl.10.23h. S. Konjnnkcja. z Ksi()życem: VII.23,
Vlli.24, IX.22, X.l!ł, XLI 'l. XII.19.
\Vidoczna przez całe lato i część jesieni po zachodzie Słońca. Elong.
wsch. IX.16 (46°). 7-bliżaj:IC się ku Ziemi, osi•1ga. największy blask
X.21. Konjunkcja dolna ze tlloiicem XT.25. Na początku grudnia
wschodzi nad ranem, coraz bardziej oddalając się od Sł. XII.31
w największym blasku. Konjunkcja z Księżycem: VII.27, VIIL26,
IX.24, X.23, XI.l!ł, XJI.W.
warunkach widzialności, z powodu wielkiego zboczenia
La.tc.m widoczny nocr1, potem, aż do końca roku,
wieczorami, stale nisko nad horyzontem. Konjunkcja z Księży.
cem: VII.6, VIII.2 i 30, IX.28, X.27, XI.25, XII.27.
W

złych

południowego.

Jowisz.

Zachodzi coraz wcześniej wieczorami. \V listopadzie i grudniu
staje się widzialny nad ranem we wsch. części nieba. Kwadratura. ze Sł. VII.2, konj. X.23. Konjunkcja. :r. Księżycem: VII.2
i 29.13~.0 (Jow. o 0°.2 na. półn.!) VIII.26, lX.20, X.20, XI.l7,
XII.I5.

Saturn. Warunki

widlialności prawie te same, jak i Jowisza. Konjunkoja
a Kłęłycem Vll.l i 28, vm.~6, IX.22, X.19, XI.l6, XII.18.
Uran.
W Wodniku. Pocsątkowo widoczny w drugiej połowiJ noer, ku
je~eni 6wiecł przez cah' noc. Pod kobłeo roku widooGlJ wieczorami w zachodniej OBiłŚOi nieba. Opoącja JX.6, WdDłca tarczy 8".6.
Neptua. Początkowo w bliskości Słońca. Od jealeDi widoczny w drugiej
połowie nocy, potem prse• eałłł noo. .Konjankcja ze Sł. Vlll.8.
Kwadratura XU1.

Fazy Księl}rca

Lipleo

l SierpleA lWrzeBień l

Paźdz.

lListopad! Gtudsień

11

Pierw. kwadra J)

2: 0.9

O 9 5.1
Ostat. kwadra et 17 7.2

A

A

l

A

l

7:18.8
6: 9.8
6: 8.0
4:20.6
'=lU,
15 22.8 14 12.8 18 28.9 12 9.9 11 18.7
Nów
24 14.8 22 22.6 21 6.6 20 15.7 10 2.1 18 1ł.S
Pierw.kwadra J) 8L 6.4 29 18.9 28 0.7 27 16.ł 26 10.8 96 1.9
Najwiękua libracja wschodnia: VII.21, Vill.lB, l:X.16, X.IS, Xl.lO, Xll.6.
"
"
zachodnia: VII.8, VIII.S i 30, IX.28', x.26, XI.2S, Xll.21.
Pełnia

•

1922

Słońce
-------

l

Lipiec
Sierpień

Wrzesień

l

.

Październik

Listopad
Grudzień

Słońce

a

a

l

Merknry

l

h

. 10
7 56 +20.8
9 ; 9 14 16.0
. 29
10 29
9.6
. 18
11 41 + 2.1
8 1 12 53 - 5.7
14 8
13.0
. 28
18.9 l
. 17 l 15 28
7
16 53 22.6
18 22 -23.4 l
. 27
\
l

6
9
11
13
13
13
14
16
19

A

m

o

i

a:

Uran, a i
Neptun,

•

a

a

h

YII.20.22
X .l7.22
VII.20. 9
X.l7. 9

m

40
26
40
13
41
2
45
54
14

(Spółrzędne równikowe).

i planety.

o

ll

l

\Venus
a
h

m

o

+22.4 l 10 34 +10.9
17.0 l 11 57
0.6
13 15 - 9.4
+ 2.5
-10.5
14 30 18.2
13.5
15 3::1 24.6
16 25 27.5
4.6
16 16 25.3
14.8
23.7
15 35
18.4
-24.6
15 43 -15.7

+

l

l

o

h

59"'- 7.3, VIII.29 22 54
46 - 8.7, Xll.27.22 48
10 +16.5, VII1.29. 9 16
23 +15.5, XII.27. 9 21

m

l-

8

a
h

16
16
17
18
19
20
21
21
22

m

o

l
l
l

36 -26.1
52 26.4
26 26.8
12 26.5
7 25.2
4 22.6
2 18.7
59
13.7
5-ł- 7.9

..

o

A

o

o

l:Z
12
13
13
13
13
14
l 14

t

m

46 - 3.5
56
46 1
8
6.0
22
7.5
39
9.1 i
55
10.6 l
12 12.1 .
27
13.4 i
Ił 41 -1·!.0 !

12
12
12
12
12
13
13
13

19
27
35
44
53
2
9
Ił

+1.1
+0.4
-0.5
1.4
2.4
33
4.1
4.8
- 5.3
~

o

- 7.9, IX.8.22 49 - 8.4,
- 8.4.
+Hl.l, IX.8. 9 21 +15.7,
+15.7.

===
p.

z<-<
>

Księżyc.
1922
Da. ta.

l

Lipiec
a
h

l

5
9
13
17
21
25
29

l

Q
o

12 11"' - 1.2
15 48
15.8
l 7.1
19 27
~2 43 61
l 44 + 8.5
5 10 18 o
9 5 +12.8
12 51 - 4.3

l__S!~_pień _l
l
l
...
15 35 -15.0
a

i

h

\Vrzesień

~

o

l

~

Gt

h

m

o

j HI0-176
22 17 - 8 2
19 13 17.4
2~ 29 - 7.2
l 18 + 6.2
4 32
l 30 + 7.2
16.9
17.4
4 4<1
8 15 +15.3
12 18 - 0.6
8 40 +14.2
12 33- 2.7
16 o 15.8
16 17 16.5
19 39 16.6

l
'
l

l

!

Październik

a

Gt

h

m

o

21 18 ·-12 o
o 21 + 1.7
3 29
14.5
7 o 17.6
10 45 + 6.1
14 36 - 11.7
18 29
18.1
21 53
\1.9

l~

t-?~~s~a----. -;~a.t~r~ a
i
..
'"
i 12 13'"

Mars

l

ll

Tablica II.

,___Listopad

o

a

l o
h

m

9
3 16
6 47
10 26
14 10
18 6
21 38
o 41

, _Grudzie~
a
o

o

+ 0.7
14.0
18.0
+ 7.6
-10.0
18.1
- 11.1 l
+ 3.1

h

2
5
9
12
16
20
23
2

...

o

13 + 10.1
38
18.3
20 +12.4
55- 4.2
17.4
43
29 15.2
41 - 2.1
45 +12.0

Słońce
Sło1ice

]!}22

o

Sierpień.

20
~)

\\·rzesie1i

o

Październik

Listopad
Grudzień

2!'1
18
8
28
17
7
27

w.

)

w.

.

1

.

X<ptun,

\\' enus

w.

z.

411 37"' 20h46m i 3hll'"
fi 08 2(1 14
5 u
;, 41
I\J 3J
7 :30
8 5!
HH J"l 4H
R 9"
..._
.....
G 47 17 59
• 7 23 l 7 16
i) 34
6 47
7 59 16 43
s 30 :6 25 8 40
l
s 45 16 29 9 48

uran,

(Czas norm. wschodu i zachodu w Warszawie).

~[erkury

z.

w

Lipiec

i planety.

z.

19 11 ·tO'" Sh20"' 2~/ 19'"
28
9 16 21 30
:20 i)
10
20 HS
19 11
10 5fl 19 4-1
!H o
11 ~" ]') 50
In 54
11 19 17 53
lf) 2.!
9 35 16 43
16 17
6 48 15 32
17 10
6 20 15 37
~o

"

l

i.
l

l

_ Mars

Tablica III.

Jowisz

l

Saturn

- ~----

w.

z.

11\2'"
16 52
16 10
15 36
l 15
l
14 21
13 3!
12 42
111 46

o\3m
23 44
22 57
22 :-8
22 12
22 10
22 16
22 23
22 36

1

w.
llho!f>m
10 42
\} 43
8 47
7 53
6 59
l 6 5
. 5 u
4 12

l

z.

w.

'

23 1'15m
22 l
20 4.8
19 36
18 24
17 H
16 3
14 53
13 43 l

10h50"'
9 41
8 34
7 29
6 24
5 19
4 13
3 5
l 54

z.

23" 7 m
21 51
20 36
19 20
18 6
16 51
15 37
14 22
13 o

l ., ., h . m h )m
z.: V I.~0.-2 lS 9 l:.. , VIII.29 19"38m 6h27m, IX.8.16h59m 3h41'",
:X.Ii1420 ( O , XII.27.11 H 22 22
VII 20. o 20 21 29 , VITI.29. 3 52 18 55 , IX.8. l 21 16 20 ,
X li. 2 43 13 44 , XII.27 18 3 11 6

l~

l, <-.
;...

o

Księź yc.
1\.122
D a t a

w.

1

-J

~~~

20 41
22 37

5 l
9 12

l 51

1324
li 3U

ł 2 (, 4 t

li
C)-

Sierpień
\\'.

z.

\\'rzesień

w.

l

i

.=,

21

l

- z.-

,,!. 'j"'ł23h4pm
h_ "1ł23h52m l
16 h,38 m
L 1.
O J(j
14 O.ł1
O 16
l 'i 7
l 4S
18 3\J
2 54
1S 46

l
ll
13

Lipiec
z.

l

l

(j

l 11

o
17

20 50
23 19

1

20 H
22 13

{:!3~~

3 3!
" 55
13 56

7 O 1 20 18
1111
22 24
15:!2
18 43
20 51
23 11

l

i
l

1

l

Październik

- - .-

w.

Lhtopad
z.

--z. ---

w.

l

Grudzień

w.

O óOm i 6 h.., 3m 1 h42 ml h 4 m 3 h 9 1n 11 _h 9 0m
1 ~
l6
4o ~
1
4 52 . !S O
5 52
17 -15
7 55
17 45
9 3 ; 19 46
1311 122 57

111
6 25
11 42

1634
18 48
21 7
15 18 123 41
o 40

l

233
7 59
12 30
14 55

10 3
13 46

120 50
o 15

1614
18 19
21 30

5211
10 17

o 3.5

l

1

12 57

fl4 31

20 4
l 52

11 44
1414

1613
6
19 13 110
23 24 112
2 33
13
l

z.

411 40m
8 49
11 48
13 43

55

16 6
90
l
27 , 23 16
14 \ o 19
49
3 28

!~
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'l'ablica IV.
Zaćmlenia

Zakrycia gwiazd przez

Księżyc
(dla Warszawy)

satellt Jowisza
1922

Sat.

Data

)l:)at.

l

Lipiec

-I-922

Data

~~:~- l

Listopad

d/im

l Nazwa -gwi~zdy l Początek -P

dhm

l
...
l h "'
52 l 31.6

o

PQ

Q : Koniec

u

11

"'

o

o

3ó 73 2 15.1 301 340
25.8 zj. l 19 7 39.0 zn. 17 j75 'fauri
1&' Tauri
4.2 1 1 32.1 136 174 2 31 200 239
18.3 ft III 29 fi 1.3 "
264 BTauri 4.8 2 l!l.O 97 136 3 18.3 237 275
30.8 ,. l
1.1 5 9.1 88 116 6 24.5 248 264
~
a Tauri
9.5 zn.
5.1 2 4.7 69 108 3 1.0 275 314
18 111 'l'auri
25.8 zj. l
G d . ń
0.0 • i
ru Zle
44.7 • ,III 3 6 50.4zn. Wrze- \
s· . ń
l 5 5 53.3
sień '
\1 12 7 49.1 :
l l p Sagittarii 4.0 121 33.9 59 55 22 43 8 281 266
Jerple
12 1179BTauri 5.92311.51401782337.9193232
1111721 9.2zj. ll 28 6 4.5.
II 21 20 35.9 "
31 5 32.5 " Paździer- J
nik
8
~
Arictis 5.5 1 4 35.1 51 22 5 42.3 2/8 244
Mlnima ~ Persel
11 t318 H Tauri 5.7 5 38.0 58 31) 6 46.8 293 261
- - - - · - - --ó.6 B 26.1 62 83 4 37.4 292 297
12 j130Tauri
Data 1 Data
Data.
15 ,29 Caneri 5.9 l 1.6 41 78 l 33.3 332 10

II

3
lll 5
l
7
Ill12
I 14
II 20
l 30

2
21
21
23
23
21
21

ll

l
l

Lipiec
d

h

f

q

12 5 ~
15 2 2
17 23 l

Sierpie!'t

4 4
7 l
9 21

o
o

3
24 5 2
27 2 2
29 23 2

l

Wrzesień
d
h q '

h

22

Paźdz.

l

q

l

28\ł

85 21 28.3
327
149 22 27.7 224 260
122 l 48.0 238 242
136 23 2.5 247 285

dzień

11 4 3
14 l 2
16 22 2
Hl 19 l
31 6 2

Listopad
l l l

i

Listo·
pad5.2 !20 35.1 46
6
75 'fauri
6 l
•
2tl4 B Tauri 4.8 21 31.5 110
3 o
o o 7 ja Tauri 1.1 o 34.0 106
5.1 21 59.5 97
20 3
" 1111 Tauri
Grudzień Grud

3
l 20 l ! 18
16 4 l ' 21
19 l o l 24
21 22 o l 26

11 23 3
14 20 2
29 20 2

l

l

4
5
6
27
31

75 Tauri
1111 Tauri
\124 H' Orlools
,p. Piscium
Ja Tauri

5.2 1 [J
5.1 6
5.7 1 4
5.0 121
1.1115

27.9 92 53 6 26.6
40.5 126 87 7 27.2
1.1 79 55 5 9.7
55.5 113 88 22 50.8
24.7 32 67 16 1.3

262
236
291
2U5
306

RoJe meteorów
8+430) VII.27-29 (a 3410 ~-130) maksimum VII.29.
8+560) maksimum VIII.lO, VIII.25-30 (a 237° 1i+650).
a+ 30)
13+23°) maksimum X.29, X.l8-20 (a. 90° ll+l50) maksimum X.18.
XI .13-14 (a 1490 !>+23°) maksimum X1.14, XI.26-XII.l (a. 250 (i+430)
maksimum XI 28.
XII. 9-12 (a 107° ll-!330) maksimum XII.lO.
Rój pojawiający się VIII.9-11 (t. zw. Łzy ś-go Wawrzyńca), oprócz
podanego radjantu, posiada. jeszcze liczne inne.
'

VII .23-25
VIII. 9 - 11
IX . 3-14
X .15-29

(a 480
440
(a 3460
(a 108°

(a

224
198
258
175
343

----

Ry~.1.
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u
'l'ych z Sz. Współpracowników "Uranji ", artykuły których
nie mogły być dotąd umieszczone ze względów technicznych, prosimy o względy i dalsze poparcie. Rozrost" Uranji", a także czę
stość wydawania dalszych zeszytów jest jedynie u warunkowana stanem kasy T. M. A. Z powodu podniesienia się kosztów druku i papieru, zmuszeni byliśmy podwyższyć cenę niniejszego zeszytu.
Kom. Red.

DRUKARNIA
TECHNICZ
(DAWNIEJ RUBlESZEWSKI l WROTNOWSKI)

W WARSZAWIE -

CZACKIEGO 3·5

(Dom Stowarz. Tec:hnik6w)

TEL. 14·67

WYKONY W A WSZELKIE ROBOTY W
DRUKARSTWA
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WCHODZĄCE

DRUKUJE PISMA PERJODYCZNE:

LOT
URANJA
MECHANIK
DROGI POLSKI
ROCZNIKI FARMACJI
PRZEGLĄD TECHNICZNY
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GAZETA CUKROWNICZA
WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE
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BULLETIN MENSUEL (Bank. Handlow. 'lf' W.)
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SPRAWOZDANIA l PRACE WARSZ. TOW.

F a bryka

Przyrządów

Fizycznych
i Optycznych

"ERGO N"
Sp. Akc.

Warszawa, Pawia 94, teł. 223-56
Szkolne przyrządy fizyczne.
Przyrządy precyzyjne.
Elektryczne przyrządy miernicze.
Aparaty szklane.
Reperacje.

Cena zeszytu 360 mk.
-
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90
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99
Kalendarzyk astronomiczny .
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" 104
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SOMMAIRE DU Nr 3 - 4.
• ...
Prof. L. Birkenmajer. La jeunesse de Nicolas Copernic
Dr. F. Kępińaki . Nicolas Copernic (en 450 anniveraaire de sa naissance
Extraits des Oeuvres de Copernic .
M. Kowalczewaki. Copernic d'apres Jean Śniadecki
Dr. A. Czubryńaki. Le miracle du jozue
Observations .
Chronique Astronomique .
Chronique de la Societe .
Bibliographie .
Statuts de la Soc . d'Amis de !"Astronomie
Publications ret;,;es .
Membree de la Societe
Errata .
Cal..,ndrier astronomique

p . 67

" 72

77
.. 81

.. 83
85

" 86

.. 90

Towarzystwo Miłośników Astronornji.
Konto czekowe P. K. O. Nr.

~5.

Siedziba: Warszawa, Sienna 5. Sekretarjat czynny w

poniedziałki,

czwartki

i sob' ty od 5 do 6.
Korespondencję

w sprawach członkowskich kierować nall'iy na ręl'e SE'kretarza T-wa, p. S. Kalińskiego (Warszawa, Piękna 30 m. 14, tel. 2-:s7-09)
Dostrzegalnia i Bibljoteka Twa, Chmielna, 88, (lV piętro)
Dostrzegalnia czynna codziennie (pró<·z dni śwll\tecznych) po zmroku,
w wieczory pogodne; dla członków l'. M. A. w poniedziałki i piątki,
dla publiczności w pozostale dni tygodnia.
Biblioteka - w ponled?iałki f piątki cd 7 do H.
Administracja "Uranjł"- p J .Mergentaler, Warszawa, Widok 16m. 16,
codzieunie od 2 - 3.
Redakcja • Uranji". Artykuły om z wszelką korespondencję w spro.wach
red11kcyjuych • Uranji" prze~:vlnć należy na ręce SPkrttorza T -wn.
W sprawa· h redakcyjnych .Umnji" przyjmuje p. Edward Stenz w Zakładzie Fizycznym U niw. (Hoża 69) we wtorki i czwartki od 4-7.

URAN JA
Luty~

RoK l

CZASOPISMO
TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW
ASTRONOMjl

Nr 3/4

1923

LUDWIK ANTONI BIRKENMAJER

Młodzieńcze

lata

Mikołaja

Kopernika

SZKJ;c

Wiele

złożyło się wydarzeń, okoliczności

i przyczyn na to,

ażeby przyszłemu reformatorowi i twórcy astronomji "wieku i. tej"
utorować drogę do wiekopomnego jego odkrycia: dwoistf•j ruchomości ziemi i heljocentrycznej budowy świata planet a.rnego.
Wpierw bowiem musiał ten mocarz ducha. przenikliwam spojrzeniem swojego umysłu wykryć, czego nikt przed nim nie dol'ltrzegł,
błąd rozumowy, logiczny, jaki tkwił głęboko ukryty w geocentrycznym mechanizmie Ptolemeusza., będt}cy jego grzechem jakoby
pierworodnym. Musiał następnie przedziwny ten architekt przebiegni\Ć myślą krytyczną i twórczą całl\ skalę ogniw, czy też etapów pośrednich, zanim stanl\wszy u kresu tych swoich rozmyślań,
nareszcie wydarł przyrodzie jedną z jej tajemnic, zmysłowo może
najbardziej niepojętt}. Obszerna jest szczegółowa bistorja wielkiego
odkryCia, poczynając od jego genezy, zrazu może jeszcze nawet nieuświadomionej w umyśle przyszłego twórcy, aż do ostatecznego .iej
aktu: strlłcenia przezeń już dojrzałego owocu z wielkiego drzewa
ludzkiego poznania. Dzięki szczegółowym poszukiwaniom i stndjom,
dzięki wydobyciu na jaw rMmych dokumentów, aktów i listów,
oraz wykryciu znaczniejszej liczby ksit}g drukowanych, będt}cych
niegdyś prywatni\ wielkiego astronoma własności(}, z mnóstwem
znajdujl\cych się ta.m, krótszych lub dłuższych, własnoręcznyeh
jego zapisek, po należytej ich interpretacji, dzieje jego myśli twórczej przedstawiają się nam obecnie z dostateczną wyrazistością,
w zwilłzku chronologicznym i przyczynowym. Wiemy dzisiaj po·
nadto, że najpierwsze fazy reformatorskich jego myśli sięgały czasów jego młodości, że pierwsze w tej mierze przeczucie prawdy
drgnęło w jego umyśle jeszcze w Krakowie (1491-1495), kiedy to,
siedzt}c na ławce Sz~oly Jagiellońskiej, wałuchiwal się w "arkana"
sztuki astronomicznej, wygłaszane z katedr Uniwersytet.u przez
uczonych mistrzów tamtejszych, a nawet .... , że jeszcze nieco
wcześniej, bo wkrótce przed przybyciem do Krakowa na studja,
nie brakło było ró~nych wpływów i podniet, które na. umysł przy-
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szłego arcymistrza działając jakby zapładniająco, przysposabiały
go tern samem, i przysposobiły do następnych etapów właściwego
aktu jego twórczości. Tym to najwcześniejszym fazom duchowego życia w młodzieńczych latach genialnego naszego rodaka poświęcamy tych kilka kart w 450-tą rocznicę jego urodzin ....

Z małżeństwa Mikołaja Kopernika ojca (t 1483 r. w 'l'oruniu)
z Barbarą Wnczenrodówną było czworo dzieci: dwie córki Barbara
i Katarzyna, oraz dwóch synów, Andrzej i najmłodszy Mikołaj.
O tern starszem rodzeństwie dochowały się tylko bardzo skąpe
szczegóły. Wiadomo jedynie, że najstarsza Barbara- imienniczka matki- wstąpiła do zakonu i została później ksienil\ w cheł
mińskim klasztorze PP. Benedyktynek i że żyła jeszcze w 1517 r.,
młodsza zaś Katarzyna wyszła za mąż za krakowianina BarUomieja Gertnera, kupca czy też przedsiębiorcę, podobnie jak teść
jego, osiadłego później w Toruniu. Co do Andrzeja, to przebieg
jego życia był, biorąc naogół, dość podobny do przebiflgu u młod
szego jego brata: obydwaj wspólnie i równocześnie odbywają studja w Krakowie, w Bolonji i w Rzymie. obydwaj są dłuższy czas
kanonikami przy tej sameJ katedrze. Tak -starszy jako i młodszy
obrali stan duchowny i tern się tłómaczy, że ród Koperników toruńskich wygasł po mieczu zaraz w pierwszaro pokoleniu.
Najmłodszy z rodzeństwa, Mikołaj Kopernik astronom, który
nazwiskó swojej rodziny miał później okryć blaskiem wiekuistej
sławy, przyszedł na świat d. l~ lutego 1473 r. w Toruniu. O pierwszych latach jego młodości nie doszły nas żadne pewniejsze wiadomości. Dziecięce lata zeszły mu pod okiem bogobojnych rodziców
w Toruniu, latem też i w ' pobliskiej posiadłości ojcowskiej w Klasztorku. Wol!lo się domyślać, iż najpierwszych nauk udzieliła
mu toruńska szkoła przy kościele św. Jana, którą jakiś czas kierował magister kolońskiego uniwersytetu, minoryta Ludovicus
de Heilsberg, poprzednio rektor szkół w Zgorzelcu łużyckim, a następnie w Poznaniu. Mikołaj nie miał jeszcze lat jedenastu, gdy
stracił ojca. Osierocony znalazł, wspólnie z bratem Andrzejem,
opiekuna w rodzonym wuju, Łukaszu W aczenrode, podówczas
archidjakonie kaliskim, kanoniku włocławskim i frauenburskim,
.który, po smierci swojego szwagra Mtkołaja, zajął się losem owdowiałej swojej siostry i obydwóch siostrzeńców.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa, zabrał on wkrótce
po roku 1485 tę osierociał!\ rodzinę do miojsca swojej stałej podówczas rezydencji, do stolicy Kujaw Włocławka. gdzie nie zbywało
o te lata. na dobrych nauezycielach przy tamtejszej szkole katedralnej, będl\cej t. zw. "kolonją" Uniwer11ytetu Krakowskiego.
Akta kapitulne, jakott>ż inne j11szcze źródła historyczne pozwalają
śledzić jej istnienie w calem XV-tern stuleciu, tudzież związać przy-
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czynowo jej rozwój z imionami dwt'1ch najznakomitszych biskupów
kujawskich: Zbigniewa ~ Ole.<~nicy młodszego {1473-148-!), pó·
żniejszego arcybi~kupa gni~źnieńskiego i głośnego z wielkiej
nauki Piotra z Bnina Moszy1iskiego (1484-1494), Kallimacho~
wego przyjaciela, jak niemniej innych jeszcze humanistów polskich. Historyk szkoły kujawskiej zapewnia, że oprócz synów
mieszczańskich i szlachty, uczyli się tam "przeważnie krewniacy
kanoników, przebywający przy swoich stryjach lub wujach i przez
nich wychowywani~. Z innych znowu źródeł dziejowych dowiadujemy się, iż właśnie w drugiej polowie XV-go w. posyłali "do kanoników włocławskich" na naukę synów swoich patrycjusze
z Gdańska, .:>raz z innych miast pomorskich i pruskich. Tak m. i.
gdańszczanin Eberhard Ferber, dwóch starszych swoich synów,
Adrjana i Eberharda, głośnego później burmistrza gdańskiego,
oddał na edukację do kanoników włocławskich, tak znowu biskup
warmiński Maurycy Ferher, brat tamtego, oddaje krewnego swojego dp tej samej szkoły, aby tam, wspólnie z bratańcami biskupa
Macieja Drzewieckiego, mógł się wprawić nietylko w naukach, ale
w mówieniu, tak po lacinit~, jnk i po polsku. Musiala szkoła kujawska dohrl\ podtenczas mieć reputację, skoro bogaty patrycjusz
gdański wysyła tam swoich synów, pomimo że istniały przecież
szkoły na miejscu. Farberowie byli powinowatymi Waczenrodów
i Koperników.
Nie umiemy dziś wprawdzie powiedzieć, kto i w jakim zakresie udzielał tam młodemu Mikołajowi nauk, które go przysposobiły do studjów uniwersyteckich, motem~ jednak być pewni, że po·
bierał je w większym zakresie, aniżeli mogłoby mu dostarczyć takie
,.triviu-m" toruńskie. Prócz innych bowiem szczegółów świadczy
o tern także ta okoliczność, że w chwili zapisywania się na Uniwersytet Krakowski, liczył on jnż lat blisko dziewiętnaście . 'fo zaś
przekracza jui, pr:.~ynHjnmiej dwoma latami średni wiek scholarów wstępujących do uniwersytetu, na co dałyby się przytoczyć
mnogiH dowody.· Wszak, nie szukając dalej, rodzony Mikołaja
wuj i opiekun, Lu kasz Waczenrode, sam niegdyś uczeń Szkoły
Jagiellońskiej, nie skończył byl jeszcze 15-go roku życia, gdy w palkdzierniku H63 r. wpisał się do matrykuł krakowskich.
W tych samych zabudowaniach katedralnej szkoły kujaw·skiej, na dworze biskupa, wszechstronnie wykształconego Piotra
~oszyńskiego, zgromadzali się podówczas na uczone cbnvivia
wcześni już przedstawiciele reneseansu nauk i sztuk w Polsce,
.a więc osobistości takie, jak ów sławny humanista "wygnaniec"
Filip Buonaoorsi da San Gimignano, zwany Kallimachem, jak
ukochany jego •Uczeń "ser Mattia" Drzewicki, niebawem sekretarz królewski, jak uczony archiprt!sbyter krakowski Jan Heidecke,
hulll1miRtycznie zwany Mirica, Jak wielostronny dr Jakób Bokszy-
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ca, równocześnie teolog, filozof, kanonista l lekarz, świeżo wróciwszy z pielgrzymki do Ziemi świętej, jak sam kanonik Łukasz, nie
tak dawno przedtem profesor dekretaliów na uniwersytecie w Bolonji, a teraz najzaufańszy powiernik politycznych Kallimacha
planów, jak wreszcie gorący lubownik astronomji, Mikołaj Wodka
z Kwidzynia, w gwarze humanistycznej zwany Abstemius, medycyny noktor, także niezbyt dawno przedtem profesor pięknej
"sztuki gwiaździarskiej" m~ Uniwersytecie bolońskim, a teraz
łJukasza W aczenroda konfrater-kanonik przy tej samej katedrze,
nie wspominając już o innych osobistościach mniej znanych.
W tej to szkole "kanoników włocławskich", która dostatnio
dawała przygotowanie do wyższych kursów uniwersyteckich. przepędzili obadwaj bracia Kopernikowie lat kilka i w niej to właśnie,
młodszy z mch Mikołaj , dzięki częstemu obcowaniu z d-rem Mikołajem Wodka-Abstemiusem, uczul się powabami astronomji po·
ciągnięty w tym stopniu, że odtąd już na zawsze pozostałjej wiernym adeptem i miłośnikiem.
Według dawnej, a uporczywie . aż po dziś dzień istniejącej tradycji miejscowej, miał Kopernik, przesiadujlłc niegdyś w Wło
cławku, wspólnie .,z drugim jeszcze uczonym astronomem'\ spo ·
rzl\dzic ów, oochowany dotychczas na poludniowej ścianie katedry
włocławskiej, dość kunsztowny Kompas, t. j . zegar słoneczny .
Może nie będzie nazbyt ryzykownym nasz domysł, iż ów ,,drugi
jeszcze uczony astronom", to nie kto inny, jeno właśnie znajomy
nasz, dr. Mikołaj Wodka-Abstemius rodem z Kwidzynia, kanoniklekarz kal:'ltuły tamtejszej, a zarazem jedyny podówczas w stolicy
Kujaw przedstawiciel astronomji. Gorące, w latach nieco wcześ ·
niejszych, uprawianie przez Abstarniusa gnomoniki astronomicznej musi nas jeszcze bardziej utwierdzi<\ w takiem przekonaniu.
Nie dochowała się żadna wyraźniejsza tradycja, któraby nam
oznajmiała, jakie to wrażenia i podniety wlewały się kolejno
w młodocianą duszę naszego przyszłego astronoma, otwartlł i czujną a 71 nieświadoroą jeszcze bogactw na jej dnie ukrytych" 1) .
Z bliższych lokalnie wydarzeń zapisywały się w niej, to pewna,
w pomnienia takie, jak Rtrata ojca, żaloba matki, wyprzedaż ojcowizny, obłóczyny jednej siostry a zaślubiny drugiej, podróż Wisłl\
do Włocławka, w czasie której umykają,cy, z przed zaciekawionych oczu pacholęcia, 11\d stały, naprowadził później młodzieńca
na zastosowanie tego złudzenia do zjawisk na niebie.
Nie brakło jednak wrażeń i podniet innego znowu rodzaju
i ogólni.,jszPgo znaczenia. Osławiona ~wielka" konjunkcja dwóch
l
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planet najodleglejszych, Jowisza i Saturna, w końcu listopada
1484 r., tudzie:łl całkowite zaómienie slońca 16 marca 1485 r., podczas którego zapanowały tak wielkie ciemności, te wszystkie gwiazdy naraz si~ ukazaJy, w mieszkaniach świece musiano zapalaó,
a przeratone ptactwo si~ pochowało, napełniło trwogi\ nawet mniej
przeal\dne umysły. Zapowiadaj!\ się inne jeszcze jakieś przewroty
na ziemi, bo oto! dochodzi\ raz wraz głuche wieści o zadziwiajl\oem odkryciu nieznanych wpierw krain na południowej półkuli
~emi, chocid na antypodach a mimo to zaludnionych, wbrew
temu co uporcz~wie twierdziły wieki ubiegłe. To wielki teglarz
Bartolommao Dtaz dopłynl\ł (maj 1487 r.) do Cabo Tormentoso,
dziś przyll\dka Dobrej Nadzieji, skl\d jut tylko .krok" do małabar
skich wybrzeżJ i do starotytnych lndyj, tak upragnionych przez
Jana II-go króla portugalskiego.
Znowu niezwykła konjunkcja dwóch planet zawsze "zło
wieszczych ": Marsa i Saturna, zaszła w sam l\ wigilję BotE>go Narodzenia 1489 r. wystrasza przes,dne umysły: w mniemaniu ów·
czasnem zapowiedź niespodziewanej śmierci wojowniczego Macieja Korwina Hunyadego, króla węgierskiego i to właśnie w ch wili,
kiedy stanl\WSZI\ u szczytu potęgi, przygotowywał przeciwko Polsce
sojusz z Zakonem Krzytackim i z w. księciem moskiewskim.
W czerwcu 1491 r., na kilka zaledwie miesięcy przed wyjazdem
z Włocławka na wyższe studja do Krakowa, daje si~ widzieó znów
dziwne widowisko na niebie; jasna gwiazda- niezawodnie Wenus - świeCI\e& pomimo blasku słońca w samo poludnie 1).
Takie to zjawiska poruszały ówczesne umysly, o tego rodzaju wydarzeniach dolatywały nowiny i wieści do tego ustronnego
zak,tka·•iemi, w którym Mikołaj Kopernik ap~dził lata pierwszej
młodoici. W ruchliwych tych czasach dogorywaj~go średnio
wiecza przenosiły sifł , wiadomości współczesne szybko z miejsca na
miejsce; pobudzaj'c do tem żwawazej wymiany myśli. Kolportu
ich ułatwiały nietylko ustawiczne :jJosęlstwa, agentury duchowne
i świeckie, tak w Rzymie, jakotet w inayeh stolicach, po kurjach
i metropoljach. ale tak&e- i ,bardsiej jęs~ liczne gromady stul) Szc..,gół zanotowany przez kilku wspó!czemych hlalloryków i kdllikarzy, tak m. i . ~tef~tna ):nfeleura w swoim Dyarjuszu rzymskim (apud
lluratorJ, Scrlpt,rer. Italie.) tod dniem 26 Czerwca 1491 r., takie nasz Bzowlkl, O. P., Ann.Eccles., XV II, p. 348, col. l. Planeta Wenus zna.1dowała
alfł owego cfnia w poblltu maximum zachodulej swojej elongacji od słońca
(prlWłe 44'), a takie inne jeazcze okoliczności sprzyjały wówozaa jej wldd&llllc*i w bi.ar dW gołem okiem, łUJtHł w południe; PrawdliilwoM tei tta·
dyoji potw.ter4zC &&tronom nqrym~ergllki Bernard Wąlthęr (t ~504}, .którY
łAj ,planett wów~... obserwował (Observ. B. Waltherl, ,d. lłelle!z_ Norlm6.
t&« p, 68 t 66(. Zjawts~o to naleły do ·w ielkich nadkojei. w cttiMch
na-.fbllłBzyoh M!&ńył aie taki fenOlDen w clniu 21 llpoa 1716 r. i wy~
wielkie &an'ie~le mayiłów w oalej Buropie, 'swłaucaa 1ł" LondyDJ&•••
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dantów wędrujł\cych, jak nigdy przedtem, z domów rodzinnych
do szkół, z jednych uniwersytetów na drugie.
I nasz młodzieniec, Mikołaj Kopernik, podówczas 19-to letni,
porwany tym samym prl\dem powszechnym: "głodu nauki" i chę
ci ogll\dania, poznania szerszego "świata", opuszcza niebawem
Włocławek. Jego droga prowadzi, znowu wzdłut Wisły, dalej
na południe, do stołecznego Krakowa, do tamtejszej wytszej
Szkoły Jagiellońskiej. Tam przepędzi on cztery lata wśród naukowej pracy bardzo ró~norodnej i bardzo owocnej, tam w jego umyśle zaświta pierwszy brzask i spłynl\ nań pierwsze natchnienia
wielkiego odkrycia. Ale to le~y jut poza obrębem dzisiejszego naszego opowiadania.
FELICJAN KĘPIŃSKI

Mikołaj

Kopernik

(W 450-tą rocznicę urodzin)

Po raz pierwszy w odrodzonej przed pięciu niemal laty
urocz.vście obchodzió będdemy w tym roku (19 lutego)
pa.mlflĆ nieśmiertelnych znsłng naukowych naszego wielkiego
astronoma, Mikołaja. Kopernika.
Rocznica tegoroczna - 460-ta od urodzin Kopernikama zalna.ugurowaó przygotowania. całego narodu naszego do
wystawienia. Kopernikowi trwalszego nad spiż pomnika w postaci Narodowego Obserwatorjam Astronomicznego, ora:~; przez
wydanie Jego dzieł, a także komentarzy do nich l ma.terjałów
bio- i bibljogra.ficznych, w jednym z języków śwłatowvch.
Oz.v nastf\pi to w 400-nf\ rocznie(l wydania głównego
traktatu Kopernika, czy też w 600-nf\ .Tego urodzin,- zależeć
to będzie od stopnia ofiarności ~:~połecznej, którl\ niechby pobudziła świadomość oplakanego dziś stanu oh erwatorjów &.Btronomicznych \v Polace.
Polsce

Zanim w krótkości wyka~emy, na czem polegały astronomiczne zasługi Kopernika, podać musimy wprzódy tło dziejowokulturalne, na którem zajaśniał Jego genjusz.
Na astronomji końca epoki starotytnej i średniowiecza
tył autorytet Ptolemeuszowego Almagestu, przesiflkni~tego duchem spekulatywizmu, a z~razem i dogmaty.zmu. Według systematu Ptolemeusza, wszystkie ciała niebieskie poruszaj~ się dookoła
Ziemi po kołach, jako krzywych najdoskonalszych, dopuszczajllcych ruch jednostajny. Z powodu wyłamywania się ciał 11: tak na·
rzuconych reguł, radzono sobie umieszczanie~ Ziemi ekscentrycznem (np. w wypadku Ksi~życa po za środkiem jego drogi kołowej
dookoła Ziemi), a takte. pawnem superponowaniem kilku ruchów
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kołowych. W tym celu obserwowany ruch planet przedstawiano
sobie, jako ruch po odpowiednio malem kole (epicykl), którego
środek poruszal się dookoła Ziemi, po obwodzie głównego kola.
Gdy nie starczało tych dwu kół do objaśnienia spostrzeganych osobliwości ruchu, zwiększano dowolnie liczbę pomocniczych kół,
a nawet wprawiano w ruch środki głównych kół.
Ta epicykliczna teorja ruchu dookoła Ziemi siedmiu planetw porz!ldkuich oddalenia: Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars,
Jowisz i Saturn, -na błędnych oparta. założeniach, gdyż ruch pozorny poczytująca za rzeczywisty, stopniowo stała się tak zawiłą,
że zrozumiałym wydaje się nam okrzyk hyclora Hispalensis, na
poczl}tku 7-go wieku: "śród ciemnej nocy, odległe od Słońca planety nie widzą drogi przed sobą, niepewne stają, namyślają się
i cofają, aby drogę odszukać; wreszcie znajdują ją, lecz mimo to
ogll}dają się, czy to ich dioga, i idą dalej~. 1 )
Kończy się jednak okres zaniku ducha twórczego, tu i owdzie dochodzącej do wzgardy nieufności do ziemskiej ma_drości,
pod wpływem odżywczych prądów oświeceniowych kultury a!ab·
skiej. Nie wnosi ona wprawdzie cech większej twórczości, ratuje
jednak przynajmniej spuściznę starożytności. Ex officio hoł
dując w dalszym ciągu systematowi Ptolemeusza, astronomowie
arabscy zaczynają już zlekka nań. sarkać np. przez usta Alfonsa X,
rozgl!ldllć się śród nauk Pytagorasa i Arystarcha, a tabe wstępo
wać w ślady Hipparcha, w gromadzeniu i analizowaniu materjału
obserwacyjnego. Widoczne SI\ również śród bezpośrednich poprzedników Kopernika (Pnrbachius, Regiomontanus) próby poprawienia teorji Ptolemeusza, choó nie w sensie heljocentryzmu.
Tak więc, Kopernik zastał już atmosferę tłumionej jeszcze
wprawdzie przez uznanie ogółu, lecz tu i owdzie wybuchajl\cej,
nieufności do systematu Ptolemeuszowego. Znane Mu były również, jak sam przyznaje, ci!lgle nawroty światlejszych umysłów do
idei ruchu dziennego i rocznego Ziemi. Nie pomniejsza to jednak
·bynajmniej zasług twórcy układu heljocentrycznego, który, wzamian za luźne i pozbawione wszelkiej siły dowodowej pomysły sta·
rożytności, przekazał potomności spoisty i oparty na całkowitym,
jemu dostępnym lub jego własnym, materjale obserwacyjnym, systemat przyrod9znawczy.
Chcł}c obecnie wykazać, że Kopernik świetnie opanowywał
stan nauk, a także skłonności i nastroje epoki ówczesnej, że, raz
wkroczywszy na drog~ reform, odwa~nie po niej kroczył, d do
wystawienia konsekwentnie i ściśle rozbudowanego systematu,
przytoczymy niektóre o Nim szczególy biograficzne.
Ojciec Kopernika był zamożnym i wpływowym kupcem, któ-

1)

Kadiński. .żywot Kopernika i jego naukowe zasługi". Kraków, 1873
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ry częste odbywał podróże do Prus Królewskich, aż około 1458 r.
na stałe osiadł w Toruniu, gdzie pojął za żonę, Barbarę W atzfllrodównę, córkę bogatego patrycjusza. Utraciwszy ojca w 10 ym roku życia, przyszły astronom nasz dostał się pod wpływ wychowawczy wuja, Łukasza Watzelrode, magistra Uniwersytetu Krllkowskiego i doktora prawa k~:~nonicznego Uniwersytetu w Bolonji,
podówczas kanonika kapituły kuj>~wsk,ej, a niebawfirn biskupa
warmińskiego. Atmosfera więc, w której przebywał Kopernik za
lat szkolnych, wysoki posiadała stopień prężności intelektualnej
i przesycona była duchem wolnościowym i skłonnością do krytycyzmu, jakie niecił poniekąd i protestantyzm. Ten duch krytycyzmu, burzący scholastycyzm i mistycyzm, zdążył przeniknąć
i do Wszechnicy JHgiellońskiej, dokąd właśnie przeniósł się nasz
przyszły reformator, po ukończeniu szkół średnich.
Oddając się w Krakowie studiom matematyki, fizyki, a!'ltronomji, muzyki, poetyki i retoryki, KopPrnik w gruntowny sposób
zapoznaje się zarazem z łacińskimi i greckimi filozofami, którzy
licznych i wybitnych mają tu komentatorów, z jednPj strony wielkich zwolenników klasycyzmu, z drugiej- zawziętych jt>gc przeciwników. Czy w powstHjl\cych między scholastykami a humanistami sporach, nieraz dochodzących do bójek, bierze udział Kopernik, nie wiadomo, to pewna jedn» k, że stoi po stronie humanistów.
Zdobywa więc Kopernik w Krakowie głęboką znajomość klasyków, która dopomaga Mu do pogł~bienia równoczesnych sturljów
astronomicznyeh, prowadzonych pod kierunkiem BrudzPwskit>go.
Aczkolwiek w dziełach swoich występuje ten ostatni, jako ptole·
meista, przypuszczać należy, Żl\ hołdując zarazem humanizmowi,
dawał on posłuch i głosom krytycznym swego auclytorjum, śród
którego znajdowali się przyszli wyznawcy i OIJOnenci Kopern1ka.
W Krakowie powMają więc w Koperniku pierwsze dyspozycje reformatorskie w astronomji, i decyzja rodzinna p •święcenia
Go st~nowi duchownemu. jaka zapada po powrocie Jego z Krakowa, nie może już zmiemć właści"ego powołania Kop1-1rutka.
W r.1497 zastajemy Kopernika. w Bolonji. jako słuchacza praw
tamtejszego Uniwersytetu, jednocześnie jecinak koutynuują••ego
studja u uczonych tPj miary, jak Dominik Marja di Novarai humanista Urceo. W'tymż" mniej więcej czasie Kopernik wybrHny
zostaje kanonikiem kapituły warmińskiej, o który to urząrl i zwią
zane z_nim dochody zabiegał dla Niego już od paru lat wpływo
wy WUJ.
Po trzechletnim pobycie w Bolonji Kopernik przeno11i się do
Rzymu, gdzie w dalszym ciągu obserwuje, przygotoWUJe plany do
prac przyszłych, wykłada w Uniwersytecie matematykę, oddHje
się malarstwu. Jest to właśnie świetny okres renesansu, zwłHF:zcza
sztuk pięknych i literatury (da Vinci, Bramante, M1chał Anioł,
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Raffael, Oorreggio i in.), do ekstazy dochodz(\cego przej~cia si~
duchem klasycyzmu, okres krańcowego krytycyzmu i sceptycyzmu, si~gającPgo wszelkiej negacji, zarazem zaś epoka najwi~kszej
bezobvczaj n ości.
Dotychczasowy pobyt we Włoszech 7 w środowisku uczonych
i artystów, w tvm stopniu przypada do smaku Kopernikowi, ~e
uzyskuje on dalszl\ prolongat~ na pobyt poza kapituł~\, tym razem
udaji\C si~ do Pad wy Dl\ stucija. medyczne, w mi~.izyczasie kilka
miesi~cy sp~dzaji\C w Ferrarze, w zaraniu jej wielkiej roli, jak(\
niebawem odegrać miała, tam~e uzyskuj(\C w r. 1503 stopień doktora prawa kanonicznego.
W reszcie, po l O-cio letnim pobycie we Włoszech, w 33-im
roku życia, powraca Kopernik w rodzinne strony i osiedla się
w H>lilsbergu, rezydencji wuja, który ulubieńca swego przez sześć
lat jeszcze trzyma przy sobie, utywająo G.l do rótnych misji politycznych. Na ten okres tycia przypada wydanie drukiem "listów
Teofilakta Simokatty~, w tłomaczeniu z greckiego na język ła
<liński.

Po

śmierci wuja (1512 :r.), Kopernik podejmuje wreszcie swe
obowi(\zki kanonika frauenburskiego 7 w dalszym ciągu obserwuj(\c
i opracowujf\n swój systemat, którego plan narzucony został po
powrocie z Włoch i zawarty w Jego "komentarzyku" (commenta.riolus de hypothesibus motnum coelestium). Tymczasem sława
Kopernika, jako wybitnego astronoma, coraz wi~cej rozszerza si~
po za kołem Jego licznych uczonych prtyjaciół, a w r. 1516 dociera nawet do Papieta Le·ma X, który zaprasŻa Go w roli doradcy
w zami~rzanej r ... formie kalendarza. Propozycję t~ odrzuca Kopornik w przekonaniu, że okres obiegu Słońca (w rzeczywistości
Zaem•) nie jest jeszcze dostatecznie znany.
Na okre~ lat prawie '20, poczynając od r. 1516, przypadają na
Kopernika najcięż~ze i najodpow1edzialniej~ze obowiązki duchowne, polityczne i o;połeczne, w roli administratora dóbr kapitulnych,
medjatora w spor .• ch i napadach na Polskę Krzytaków, obrońcy
waruwni ol~ztyń~kit-j, to znów b11ciowniczego, lekarza, eksperta
w sprawach monetarnych i t. d. W parze z rosnilcym rozgłosem
Jt->go imienia, iclą jucinak i osobiste wycieczki i napaści tak niepośltJdnich postaci 7 jak Luter, a nawet Melanchton.
Przynaglany przez biskupa chełmińskiego Gizego, kardynała
SchombHrga., a ~łównie przez entuziastę·ucznia Retyka, który
w r. 15-lO po raz pterwszy, za zgod'ł Mistrza, publikuje istotę Jego
idei hPIJoeentrycznej, decyduje się wreszcie Kopernik oddać do
druku główną pracę .,O obrotachciał niebieskich" (de revolutionibus
coeltlstibus) G•zernu, który powierza jl\ z kolei Retykowi, a ten t;na·
U..mat~·kowi o~iancłrowi z Norymbergi. Ten ostatni, zwolennik
Lutra i Melanchtona, opuszcza świadomie przedmowę do dzieła
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oryginalni\, w zamian podstawiajile własną, w której wpaja w czytelników warunkowi\ prawdziwość zawartych w pracy założeń,
ułatwiających jedynie obliczenia. Plagjat ten, wykryty dopiero
przez Keplera, przeczy całkowicie charakterowi wystl\pień Kopernika, nigdy nie uchybiającego sile i otwartości własnych przekonań, aczkolwiek i nie manifestującego ich tak wojowniczo, jak to
czynią później Bruno i Galileusz.
Ostatnie lata życia spędza Kopernik w odosobnieniu, zaledwie z kilkoma najbliższymi widując się przyjaciółmi, którzy h•ż
konajl\cemu Mistrzowi pierwszy skłarlają egzemplarz Jego wiekopomnego traktatu "o obrotach" (1543 r.).
Jakież więc tezy główne zawiera to sztandarowe dzieło Kopernika?
Oto wykazał w niem Kopernik, że osobliwości ruchu planet,
dla których w starożytności stworzony i przez lk tysil\ca lat utrzymany był skomplikowany aparat ekscentryków i epicykli, są wynikiem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca, kombinujl\cego się
z ruchem heljocentrycznym planet; że wschody, górowania i zachody jakichkolwiek ciał na niebie uwarunkowane są ruchem
dziennym obrotowym Ziemi dookoła osi; że wreszcie niejednostajny ruch punktu wiosennego powstaje stl\d, że biegun ziemski opisuje dookoła bieguna ekliptyki nie koło, lecz pewną linję falistl\,
czego następstwem okresowa zmienność nachylenia równika do
ekliptyki. Na tflm polega główna treść pierwszych trzech ksiąg,
zawierających wiele uwag z mechaniki, fizyki i tr.vgonometrji (rachunek c1ęciw, rozwiązywanie trójkątów płaskich 1 kulistych). Ich
kwintesencję astronomiczną podamy jeszcze słowami samego Kopernika (w tłomaczeniu Baranowskiego):
"Słońce jest gwiazd!\ nieruchom!\, otoczoną szeregiem planet,
około niego krl\żących, którym służy za środek biegu i pochodnię
oświecając!\; oprócz planet głównych, Sf\ jeszcze planety drugiego
rzędu, czyli księżyce, najprzód koło swych planet, a potem wraz
z niemi około Słońca krążl\ce; Ziemia jest planetą główn11, bieg trojaki mającl:}; wszystkie pory roku i z nich wypadajl\ce odmiany
w świetle i powietrzu SI\ rzetelneroi skutkami biegu Ziemi wirowego około swej osi i perjodycznego około Słońca; wszystkie biegi
gwiazd stałych Sl:} tylko złudzeniem oka naszego".
Czwarta księga dotyczy ruchu Księżyca, przy czem, zakłada
jąc ruch jego jednostajnym, Kopernik posiłkuje się w dalszym cią
gu epicyklami, a elementy drogi jego wyprowadza z odległych
zaćmień. Z epicyklami spotyb,my się również i w pil\tej księdze,
w której podana jest teorja planet, krzywe apicykliczne jednak
Kopernika posiadaj!\, w odróżnieniu od Ptolemeuszowych, tę wytszość, że warunkujl\ca je wielkość promieni kół głównych odpowiada średnim odległościom planet od Słońca, gdy u Ptolemeusza
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uwzgl~nnia si~ jedynie stosunek promieni epicykli do promieni kół
głównych dookoła Ziemi. N a powyższych założeniach oparł Ko-

pernik swoje tablice ruchu paralaktycznego planet, poprawiaj"'
przy tem niektóre bł~dy poprzedników. S~ósta wreszcie i ostatnia
ksi~ga wyjaśnia zmiany szerokości geocentrycznej planet.
Powołujl\c s i~ na słowa B uanowskiego, że "w rozbiorze prac
Kopernika potrzeba odrótnió Jego układ świata od teorji planet",
zmodernizujemy cokolwiek dalsze wywody B.
Układ Kopernika pozostanie na zawsze CZQści" akładow,
wszystkich przyszłych układów wszechświata, Jego teorja zaś planet, aczkolwiek wielki oznaczała post~p w zestawieniu z teorjami
poprzedników, gdyż zdawała sprawę i ze stosunków odłestłołoio·
wych w układzie słonecznym, co niechybnie naprowadziło Kepiera
na właściwił drogę do odkrycia. praw ruchu eliptycznego,- to jednak już w poczl\tku 17-go wieku przedstawiała wyłąo1nie znaczenie historyczne.
W zakończeniu stwierdzió należy, że nauka Kopernika naogół przychylne znalazła przyj~cie śród spółczesnych. Nie spotkała
się ona za życia jej twórcy z silniejszlł opozycją, ani osol>a Jego,
nie była wystawiona na jakiekolwiek represal,ja, jeśli pominł.\Ó sporadyczne napaści. I dopiero w r. 1616, na skutek zapalczywych
wyst,.pień Galileusza, główne dzieło Kopernika znalazło sit na in·
deksie.
Ale ideje Kopernika zd!łżyły już przenikni\Ó w 6wozesn,
umysłowośó. Zachwiały one wiar~ w nieomylnoió zmysłów, pod·
noBZI\C krytycyzm, wniosly życie i ruch w~ Ziemi~, do niedawna
przyjmowani\ za symbol bezruchu, i sprowadziły jl\ do właściwej
roli w układzie słonecznym.

Wyjątki

z pism

Mikołaja

Kopernika

... Gdy w myśli sobie uprzytomniłem, za jaką to niedorzecm0116
poczytywane moje twierdzenie o ruchomości ziemi, prsez tych mifr.
nowicie, którzy niemohomość jej w pośrodku świata uznawali za prawdt
stwierdzoną przekonaniem wielu stuleci, długo si'a wahałem, uali tt mojt
księg'a, zawierająclł dowody owej ruchomości nalełałoby mi ogłuul,
czyli te! mo!eby wystarczyło, gdybym poszedł za przykładem Pytaprej•
. ezyków i innych jepcze, którzy tajników filozofji nie prukasywali M
piamie, lecz tylko ustnie krewnym swoim i przyjaciołom ••. , ateby od·
krycia naj wznioślejsze, zdobyte znacznym wysiłkiem myśli ••• , nie poa1r
we wzgard'a u tyoh, którzy albo uczuwają wstr'at do nauk ładoego l.f8D
Die przynoeących, albo te! takich, którzy, mimo !e nawołpralliem i prsTkładem innych pobudzani bywajt do oddawania się filozofji 1 IUDiłO~
będzie
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niem, jeduak z powodu tępoty umy:;łu pomiędzy filozofami wyglądają tak,
jakby trutnie pomiędzy pszczołami, To więc gdy rozważałem, obawa
wzgardy, na jakąbym się wystawił z powodu nowości i niepoj~tości moich
twierdzeń, ostrzegała mię, ażebym gotowego już dzieła całkiem zaniechał.
Wszelako moi pr:r.yjaciele mnie długo wahającego się i odmawiającego od
myśli tej od wiedli . . . Mówili, ~e im bardziej niedorzeczną dla bardzo
wielu wydawałaby się teraz ta moja nauka o ruchomości :r.iemi: tern więcej
pod:~..iwu i wdzięczności sobie zaskarbi, gdy w wyd11nych tych moich pismach zobaczą mgłę niepojętości rozwianą zaporpocą najoczywistszych d!l
wodów. . .
(Z dedykacji do papieża Pawla Ill).

*

,%; pośr·ód

*

*

licznych i rozmaitych nauk i sztuk ~.asilającycb umysłludzk i
zdaniem mojem, te nadewszystko zasługują, ażeby im się poświęcić i oddać z całą usilnością, które maja, za przedmiot rzeczy najpiękniejsze i najgodniejsze poznania. Takieroi są nauki, których przedmiotem są cudowne
obroty świata, biegi planet, ich wielkości i odległości, ich wschody i zachody, oraz przyczyny innych zjawisk na niebie dostrzeganych, które
ostatecznie całą budowę świata wyjaśniają ... Otóż, jeżeli zechcemy oceniać nauki podług wartości przedmiotu, jakim się każda zajmuje, ta naJpierwsze otrzyma miejsce, którą jedni astronomją, inni astrologją, wielu
zaś z pośród Rtarożytnych !'l~r.c:r.ytem nauk matematycznych nazywają.
(Z przedmowy do głównego dzieła ).
o

*

•

*

... ;\<(echanizm, przyjęty przez Ptolemeusza, jakkolwiek liczbowo zgadzał się ze zjawiskami na niebie, nie małe jednakże obudzał
wątpliwości ... , co gdy spostrzegłem 1 ), często ror.myślałem, czy te~ nie
dałby się mo:le obmylileć trafniejszy juki uklad kół . . . Przekonałem się
wreszcie, iż r.adanie to daje się rozwiązać aparatem r.nacznie szczuplejszym
i stosowniejszym od tego, jaki w tym sa ym celu niegdyś obmyślano,
je~eli tylko będzie nam wolno przyjąć pewne :t.ftłożenia, które r.araz tu
wymieniamy .
1-sze założenie. Nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów,
czyli sfer niebieskich.
2 gie założenifl. Środek ziemi nie jest środkiem świata, ale jedynie
środkiem ciężkości, oraz środkiem drogi księżyca .
3-cie założenie. Wszystkie drogi gwiazd błędnych 2 ) otaczają dokoła słońce, w pobli~u którego znajduje się środek świata.
·
o

l

•

Logiczn'li sprzeczność w Ptolemeuszowym mechanizmie spostrzegt
Kopernik w Krakowie, jako student nie póżriit>j jak w r. 1495. Liczył wów·
czall 23·ci rok źycla (cyt. wedł. przyp. prof. Blrkenmajera).
2
WyrłłZU p l a n e t a K9pernik prawie nie używa, stosoje natomiast
)
nazwę sidw~ albo steUa errans (gwiazda błędna). Cytata wedł. przyp. pro(.
Birken:inajera.•
· ·
·
1
)

,
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4-te założenie. Stosunek odległości słońca od ziemi do odległości
firmamentu jest mniejszy aniżeli promienia ziemi d0 odległości słońca, tak,
~e stosunek ten w otchłaniach firmamentu staje się znikomym.
5-te założenie. Cokolwiek ruchomego dostrzegamy na całym firmamencie, nie pochodzi z jego własnego jakoby ruchu, ale wywołane jest
ruchem samejże ziemi. Ona to więc, wraz z najbliższymi jej żywiołami odbywa w ciągu doby ruch obrotowy dokoła swoich niezmiennych biegunów,
a wobec nieba trwale nieruchomego.
6-te założenie. Jakikolwiek ruch wydawałoby l>ię mieć słońce, zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu, lecz jest złudzeniem powstałem skutkiem ruchu ziemi, oraz jej kręgu, po którym toczymy się dokoła słońca, albo też dokoła jakiej innej gwiazdy, co znaczy, :i.e ziemia odbywa równocześnie kilka ruchów.
7 -me założenie. Dostrzegane u błędnych gwiazd cofanie się wstecz
i posuwanie się naprzód nie jest własnym ich ruchem,· ale jest złudzeniem,
pochodzącero z ruchomości samejże ziemi. Tak więc już sam jej ruch wy. tarcza do wytłumaczenia tylu ]JOZQrnych na niebie rozmaitości.
(Commentariolnts).

Każda dostrzegana zmiana w położeniu ciała jest nastę[,stwem albo
ruchu uważanego ciała, albo ruchu samego spostrzegacza, albo przynajmniej skutkiem nierównej zmiany obydwóch położeń, gdyż dla ciał poruszających się jednako w tym samym kierunku nie widzimy zmiany poło
żenia pomiędzy uważanym przedmiotem a spostrzegaozem 1). Ziemia jest
stanowiskiem, z którego ów bieg oglądamy i który się oczom naszym
przedstawia. Jeżeli więc przyznalibyśmy jaki ruch ziemi, to ruch ten powinien się zdradzić we wszystkich ciałach poza nią się znajdujących, atoli
'w kierunku przeciwnym, jakgdyby te ciała dokoła niej się przesuwały,
jak to widzimy przedewszystkiem na całodziennym obr,ocie nieba. Wydaje
si(!, jakoby ruch ten całe niebo i wszystko unosił, z wyjątkiem ziemi i ciał
na niej się zuajdujl\c,vci.J. J eżełi zaś przyjmiemy, :i.e niebo nie bierze żad
nego udziału w tym ruchu, ale, że ziemia obraca się od zachodu na wschód,
tak iż nam zdawać Mię będzie, jakoby słońce, kMiężyc i gwiazdy wschodziły
i zachodziły i jeżeli się nad tem głębiej zastanowimy, poznamy, że tak jest
rzeczywiście. A ie niebo jest tem, co ogarnia i zachowuje w sobie wszystko, że jest ogólnem zbiorowiskiem wszechrzeczy, niełatwo można po·
jąć, dla czegoby raczej rzecz obejmująca, aniżeli objęta ruchowi podlegar. miała.
(.De Revolntionibus", Księga l, Rozdz. 5).

1)
W tern zdaniu wypowiedziana jest p o raz p i er w s z y jasno
z pełni\ świadomości~!! rzeczy jedna z naczelnych zasad dynamiki nowocze!'nej, zasada ruchów względnych. (Przyp. prof. Birkenmajera).

i
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Co do mnie, to sądzę, ~e cię~kość nie jest nicLem innem, jak tylko
pewnym popędem przyrodzonym, nadanym cząstkom ciał od Bo~ej Opatrzności, sprawczyni wszystkiego, a~eby one się jednoczyły i całość stwarzały
łl}cząc się z sobą w postaci kulistej'). Jest rzeczą prawdopodobną, że tak~ słoilce, księ~yc i pozostałe gwiazdy błędne obdarzone są taką samą
własnością, ażeby za jej sprawą utrzymały się w widocznej swej kulistości,
pomimo, że na różny sposób obiegi swe wykonywają .
("De Revolutionibus", Ksi~ga I, Rozdz. 9) .

Pierwszą

• •
•ze wszystkich
jest sfera gwiazd

i najwyższą
stałych, która
i wszystko obejmuje, i dlatego jest nieruchoma, jest zaś tern
tłem wszechświata, do którego ruch i położenie wszystkich innych gwiazd
należy odnosić . . . Foniitej tej sfery znajduje się najodleglejsza z pośród
gwiazd błędnych, Saturn, w 30-tu Jatach kończący sWÓJ bieg, następnie
Jowisz, przebywający swoją drogę w 12-stu latach. Potem planeta Mars,
w dwóch latach krąg swój przebiegająca. Czwarte z kolei miejsce zajmuje
doroczny okrąg, na którego obwodzie znajduje się, jak rzekliśmy, ziemia,
wraz z kręgiem księ~yca, jakoby z epicyklem. Na piątem miejscu znajduje
się Wenus z obiegiem dziewięciomiesięcznym, a wreszcie szóste miejsce
zajmuje Merkury, dokonywający swojego obiegu dokoła słoilca w przeciągu 80-ciu dni. W pośrodku zaś wszystkich ro1..siadło się słoilce. Któ~
bowiem w tej najwspanialszej Rwil\tyni potrafiłby pochodnię tę umieścić
w innem a stosowniejazem miejscu, jak w tern, skąd wszystko razem mogłaby oświetlać . . . Tak więc zaprawdę, słońce jakoby z królewskiego
tronu zawiaduje czeladką gwiazd dok. oła niego krąż'łcych . . . W takiem
rozmieszczeniu ciał niebieskich dostrzegamy zadziwiającą symetrję świata,
jako też pewien harmonijny związek pomiędzy ruchem planet, a rozmiarami ich dróg, jakiego w inny sposób nie możnaby znaleźć.
("De Revolutlonibus", Księga 1, Rozdz. 10).
siebie

samą

*

·X

Lubo niezliczone upadku królE~stw, księstw i rzeczypospolitych możnaby naznaczyć przyczyny, te jednak cztery: niezgoda, śmiertelność, niepłodność ziemi i spodlenie monety, są według mojego zdania, najgłówniej
szę. Trzy pierwsze są tak jasne, iż nikt prawdzie ich nie zaprzeczy; czwar~
zaś, to jest spodlenie monety, niektórzy tylko i to głębiej się zastanawiający uznają, z powodu, że nie naraz, gwałtownie, lecz zwolna i ukrytemi
niejako drogami przyprawia państwo o upadek . . •

2) Zdanie to, oraz następne, zawiera. na.jwcześniejsze, uświadomione
w zupełności wyobrażenie o istocie przyciągania. materji, czyli grawitacji (wedł. przypisu prof. BirkenmaJera).

już
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wyprowadzić wielkie pasmo i pokolenie prawd od niego nieznanych, jest to bezwątpienia dzieło nadzwyczajnego i twórczego
umysłu, którego Kopernik przy całej w pismach swoich skromności, zostawił niezatarte ślady i dowody".
"Kopernik dlatego właśnie, że nie wiedzi~ł tych praw [mechaniki], że był obrany z ich światła i pomocy, a przecież żadnego
z nich w swojem tłumaczeniu nie obraził, pokazał si~ owym rzadkim i nadzwyczajnym duchem, który twor,ząc rzeczy z niczego,
ocala wszystkie prawdy, zostawione do odkrycia następnym pokoleniom".
Odpiera również Śniadecki zarzuty, stawiane Kopernikowi,
jakoby pomysł swego układu zaczerpnął od starożytnych i dowodzi, że jest on dziełem twórczej i krytycznej myśli Kopernika.
Ciekawy jest szczegół, że Kopernik pierwszy wyrażnie wypowiedział myśl o ciążeniu powszachnem (Księga I, rozdz. 9), co
Sniadecki taką opatruje uwagą: "W tern porządnem i mocnem rozumowaniu Kopernik wyrzekł najpierwszy, że ciężkość jest wła
snością powszechną, materji, każdej jej cząstce służącą; że ta rozciąga się do słońca, księżyca i wszystkich planet; że jej siłą czą
stki słońca i planet zrosły si~ w masy okrągłe i że mocą tej samej
ciężkości utrzymują się w swych postaciach kulistych. W tej
ogromnej i cale nowej podówczas myśli jeden tylko krok został się
do zrobienia, który uczynił nieśmiertelnym Newtona". 1)
O wpływie Kopernika na rozwój Astronomji tak pisze:
"Bieg ziemi i porządek ciał niebieskich przez Koperńika skazany
albo prowadził do nowych prawd i wynalazków, albo podsuwał
trafne i prawdziwe tłumaczenie nowych fenomenów na niebie dostrzeżonych, którychby niepodobna było pojąć i wytłumaczyć bez
tej nowej nauki. Bez niej Kepler byłby praw na biegi ciał niebieskich nie odkrył; a bez praw Kepiera nie byłby Newton praw
atrakcji wynalazł".
W zakończeniu Śniadecki mówi:
"Ostatni nawet zgon bytu politycznego Polski nie przestanie
być slawnym w dziejach Narodów pierwszym przykładem w ustawie i dziełach Komisji Edukacyjnej. Jej usiłowaniem zaszczepione
w Polakach szlachetne do nauk i ich wzrostu przywiązanie dało
początek naszemu Towarzystwu i tej gorliwości, z którą stara się
czcić i uwielbiać wynalazki i prace swych uczonych rodaków".
Tadeusz Czacki, który odczytywał r9zprawę na posiedzeniu
dnia 16. XI. 1802, tak opisuje w hście do Sniadeckiego zapal, jaki
obudziła:
1) Rocznik Tow. Warsz. Przyj. Nauk. 11, 130. Wynika stąd, że Śnia
decki zwrócił na ten ostęp uwagę wcześniE>j od Humboldta, wbrew twierdzeniu prof. Birkenmajera, zamieszczonemu w uwadze 16 na str. 7fl ,,Wyboru Pism M. Kopernika•, Bibl. Narod. Ser. I N! 15.
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"Posiedzenie publiczne, na którem czytano rozprawę, było
w uniesieniu, a ledwo polowa przytomnych znajrlo'YaĆ się na
niem mogla dla niezmiernego ścisku. Kobiety i mężczyźni, uczeni
i uczyć się ch<'ący, rzewną czcią dla KopPrnika i dla Ciebie są
przejęci. Jednomyślnie mówią, że nic równego w takiej materji
i z taką wymową nie napisano. .Abym Ci dał krótki obraz ukontentowania, które twe dzieło zrodziło, dość powiedzieć, że dziś
o godz. 10 jest mi oddane, a do godz. 9 wieczór, o której piszę, jedenaście ra?y jest prze<'zytane. Dumny jestem z twojej przy,iaźni ". 1)
Miarą rozgło!>u "Rozprawy o Koperniku" jest to, żo ukazała.
się w przekładzie francmkim (trzykrotnie Hi03, 1818, 1820), wło
skim (1830), angif"l!>kim (18'2~) i perskim (1826). Jej też w ~nacz
nej.mierze zawdzię<'zać należy, że obudzona w ~polf·<'Zfństwie pamięć o Koperniku zosta~a uwieczniona w pomniku Thorwaldsena.
eałe

ANTO. l CZUBRY: SKI

Cud Jozuego
Studjum astralistyczno-astrologiczne
Wielk1ego kulturalno-historycznego znaczeoia je~>t znany
o zatrzymaniu słońca i księżyca na skutek monlitwy Jozuego.
Ustęp ten brzmi tak: Królowie emorejscy oblegają G1beon, którego
mieszkańcy proszą Jozuego o pomoc. Jozue wyrusza z Gilgal, cią
gnie przez całą noc, zadaj~ klęskę Emorejczykom pod G1beonem
i ściga ich. A terRz posłuchaJmy tt~kstu dosłownego (.Toz. X)
w przekłRdzi0 D-ra J. Oylkowa (str. 75):
Ks. Jozuego rozdz. X 11: ..,Gdy tak w ucieczce swojej pr7.ed synaustęp

l

mi Izraela dotarli do stoku pod Beth-Choron rzucił na nich Wiekni.sty kamienie ogromne z nieha aż do Azeki, tak że wyginęli. Więcej ich wygin~ło
wskntek gradu kamiennego, niż ich pobili Bynowio Izra,.Ja. mieczem. 12:
Wtedy rzekł Jnzue do Wiekuitltego, gdy podał Wieknle;ty Emorejczyków
w moc synów lzrat>la, mó\.\ iąc prl:ed oczyma Izraela: Zatrzymaj ;:;j~ słońce
w Gibeonie, a księ.tycu w dolinie Aj a lon l 13: I ~atrzymalo się słońcE',
a księżyc stanął, at wywarł lud pomstę na wrogach swoich. Tak wszak
napisano w księgach prawych. I stanęło słońl'e w pół nieba i uie spieszyło
lę .zachodzić prawie przez ca.ł.V dzień. 14: A nie by lo ani puedtem, ani
potem dnia. podobnego, w któryroby Wiekuisty tak uslo1chał głosu czło
wieka.; walczył wszak sa.m Wiekuisty za Izraelem. H1: Poczem wróc1ł Jozue
wraz z całym Izraelem do obozu w Gilgul•.
Wyjaśnienia owego szczególnego opowiadania, ktdre taką
rolę odegrało w dy!"kusj1 kopermkańsko-galilejskiej, a ostatnio spo1)

Al. Kraus un. • '1'0\\. W a.rsz. Przyj. Nauk • t. I, str 217.
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tkało się z pracowitam omówieuiem w dziele X. Jana Korzonkiewicza (Jehoszua, Kraków 1909, str. 177 -214) dotychczas nie
podano i oo gorsza szukano go na drodze astronomicznej, co jest
mojem zdaniem zupełnie chybionem, gdy~ w normalnych warunkach zatrzymanie się ziemi w ruchu swym wokół osi, czyli optycznie zatrzymanie słońca i księżyca na niebie, nie pozostaloby bez
katastrofy kosmicznej. Wyjaśnienia takie są beznadziejne i wiod(\
na bezdroża. Przyjrzyjmy się opowieści. Jeśli chodziło o dokończe
nie walki za dnia, to przecie wystarczyłoby wstrzymanie słońca.
Do czego potroobny przy tern księżyc? Walki nocnej, w której mogłoby byó pożytecznem światło księżyca niepodobna przypuścić,
gdyż tekst wyra~nie mówi o dniu. Dalsza refleksja: Słońca zatrzymujlłc się nad Gibeonem, zatrzymałoby się równocześnie nad cal(\
półkulf\, a więc także nad Ajalonem, podobnie także księżyc. Rozdział zaś obu tych ciał niebieskich w ten sposób, iż słońcu przdzielono Gibeon, a księżycowi dolinę Ajalon, łącznie z uwagą poprzednią wyrażnie wskazuje, iż tło tej powieści jest czysto
konstrukcyjne, a więc astralistyczno-astrologiczne,
a nie zjawiskowe, czyli astronomicznfl. Na drodze
więc pierwszej, a nie drugiej postaram się wyjaśnió ową zagadkę
wieków:
Kanaan podzielono na 12 pokoleń, którym odpowiada 12 znaków zwierzyńca niebieskiego, wymienionych niekiedy dość wyrażnie, np. w Genesis XLIX, gdzie Judzie odpowiada Lew (Gen.
XLIL 9), Isacharawi Osioł, a więc Rak (Asellus anstralis i borealis),
Szymeon i Lewi braciom, czyli Bliźniętom. Inne nazwy łatwo pomieścić w zwierzyńcu na podstawie egipskich i innych źródeł,
np. Dan-Wf\ż, czyli Waga. W ziemiach zajmowanych przez plemiona, umieszczano miejscowości; i tak Ajalon w udziale Dana
(Joz. XIX 42; XXI 24), a więc Wagi, Gibeon w udziale Benjamina (Joz. XVIII 25), czyli Wilka (Gen. XLIX 27) przynależnego
do wycinka Niedźwiadka. W aga i Niedźwiadek są znakami Bf\Siednimi; ła.czono je nawet niekiedy razem, tak iż Niedźwiadek trzymał w szczypcach Wagę. A zatem słońce zostało zatrzymane
w Niedźwiadku, a księżyc w Wadze. Każdy znak dzielono na trzy
dziesiętnice po 10 stopni. Dziesiętnicom tym były poświęcone pewne planety, łącznie ze słońcem i księżycem, co w astrologji odegrało bardzo doniosll\ rolę. Przynależność ta była czysto konstrukcyjna, papierowa i nic nie miała wspólnego z astronomią. Przyj·
rzyjmy się dziesiętnicom Wagi i Niedźwiadka podanym przez
Pawła z Aleksandrji i Demofilosa (Bouche Leclercq' L' Astrologie
grecque 228). Oznaczę ich kolejność cyframi rzymskieroi:
w Wadze: I Księżyc, II Saturn, III Jowisz
w Niedźwiadku: I Mars, II Słońce, III Wenus.
Oto odszukaliśmy księtyc w dolinie Ajalon, a Słońce w Gibeo-
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nie, z jego sztucznym przydziałem. Co znaczy jednak zatrzymanie
owych ciał?
Znamy jedno cudowne zatrzymanie. Oto przed przejściem
Izraelitów przez Morze Czerwone rzekł Bóg do Moj~esza (Ex.
XIV 16): "A ty podnieś łask~ twl\ i wycil\gnij r~k~ twojl\ na
morze i rozbij jl\, a przejdl\ synowie Izraela środkiem morza po suszy .. Moj~esz to zrobił. A wtedy (Ex. XIV 22) ,,szli synowie Izraela środkiem morza po suszy; a wody były im ścian!\, po prawej
i lewej ich stronie". A wi~c jest to laska o mocy cudownej, magicznej. Ona to zamieniała si~ w w~~a przed Faraonem (Ex. VII 10).
Pomijam wyjaśnienia owych zagadek i zmierzam prosto do celu.
Gdy w górowaniu przechodzi przez południk górny mniej wi~cej
trzecia dziesi~tnica W agi, łl\czonej ongiś z Niedźwiadkiem w całość
wizerunkowi\ {p. wy~ej), góruje Laska Wolarza, która odpowiada
owej lasce Moj~esza, o magicznej mocy wstrzymujl\cej .
Na wschód od Laski Wolarza znajduje si~ Korona Pólnocna,
o której podaje Hyginus, i~ sporzl\dzana była "ex auro et gemmis",
"ze złota i kamieni"(Ideler, Sternnamen 59). Owe to Gemmy oznaczaj!\ ów grad kamieni, od którego zginęli Emorejczycy (Joz. X 11).
Wszystko to wi~c zbiega się w jednej okolicy nieba.
I oto wyjaśnienie zagadki wieków. Mo~e dla nie obeznanego z poj~ciami astralistycznemi uderzajl\ce, ale inaczej OSI\dzi
obeznany z niemi. Kto poda lepsze, temu chętnie ustl\pi~ w imi~
prawdy.

OBSERWACJE
Dnia 6. 11. 1922 dokonane zostały w Oba. Astr. Uniw. Warsz. obserwacje zakrycia Aldebarana (a Tauri) przez Księtyc
11

1922. XI. 6

Cz. uni wers.

22h33m47•,6 zn.
23 47 54,8 zj.

// Śred.

obj./l

Obs.

~~om.-~- S. KaHńoki, E. Sto.,
16 cm. / F. Kępiński, S. Kaliński
!

Poprawki chronometrów otrzymano na mocy
ficznych z Paryta i Nauen.

sygnałów

radjotelegra-

Podczas opozycji Marsa w r. 1922 były dokonane w Dostrzegalni
'f. M. A. (Chmielna 88) przez p. Białęckiego obserwacje powierzchni tej
planety-przy pomocy lunety o średn. obj. 108 mm. i powiększeniu 203krotnem. Dnia 3, 6 i 8 lipca p. B. wykonał l'!zereg rysunków Man'la,
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w których uwydatniają sił) niektóre "kanał.'". Szczegółowe sprawozdanie
w numerze następnym.

zamieścimy

P. Birukiewicz (Soły), czł. 'l'. M. A., komunikuje, :1.e d. 17. V l II. 22
o g. 21 przy wsi Wołejkowicze pow.Oszmiańskiego spadł meteoryt wagi
35 gr. Podniesiouo go, gd,v był jeszcze gorący. .Meteoryt ten, będący
obcenie w posiadaniu p. Birukiewicza, jest lekki, bardzo kruchy, jednolity, koloru stalowego.
Dnia 19. vrn. 22 o g. 20 III, 25 p. Birukiewicz obserwował w Solach spadek meteoru . Barwa czerwonawa. kierunek spadku prawie prostopadły do horyzontu .
Dnia 28. l. 1923, wychodząc z gmachu Zakładu J•'izycznego Uniw.
zaobserwowałem o g. 18 m. 40 + l cz. U niw. upadek jasnego meteoru.
Atmosfera mętna. Lekki wieniec naokoło ksi~życa. Gwiazdy tylko do 2
wielkości. Meteor przebiegł 20° w kierunku prostopadłym do horyzontu,

wybuchnąwszy raz po przebyciu '/s drogi, drugi raz na końcu. Cza~>
trwania ok. 5 /ł sek. Kolor cały czas czerwony, czerwieńszy od Marsa,
który był obok. Blask 1,5 wie! k. Ślad drogi nie pozostał Detonacji nie
usłyszałem.
St. KaT.

KRONIKA ASTRONOMICZNA
ObserwatorJum Astronomiczne U. S. B. w Wilnie. Pracę koło zo,·ganizowania Obserwatorjuro astronomicznego U. S. B. rozpoczął prof. dr.
Władysław DziewolAki ju7. w zimie r. 1919-20. Skutkiem jednak nieprzyjaznych warunków a potem najazdu bolszewickiego została ona przerwaną i dopiero po zajęciu Wilna przez wojska polskie mogła być w dalszym ciągu prowadzoną. Brak funduszów nie pozwolił jednak na planowanie obserwatorjuro tak, jakby przy dzisiejszym stanie astronomji nale~ało tego oczekiwać i z konieczności ograniczono się do minimum, aby
tylko móc rozpocząć systematyczną pracę.
Sam zakład, a więc pracownie, bibljoteka, laboratorjuro i mieszkania astronomów znalazły tymczasowe pomieszczenie w Collegjuro A. Czartoryskiego przy ul. Zakretowej w części budynku, przeznaczonego dla zakładów przyrodniczych, a instrumenty ustawiono w ogrodzie, nale~ącym
do Collegjnm, poza dawno, strzelnicą wojskową, w dość znacznej odległo·
ści od zakładu i mieszkań obserwatorów.
Głównem zadaniem Obserwatorjum jest fotometrja fotograficzna.
W tym celu w osobnej kopule ustawiono w połowie maja 1922 r. refraktor Zeiss'a o podwóJnej optyce: jedna luneta wizualna ma objektyw
o średnicy 15 cm. i j = 245 cm.- druga fotograficzna, o objekŁywie
również 15 cm., lecz j = 150 cru. Refraktor posiada mechanizm zegaro-
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mikrometr, który zresztą otrzymali:śmy ze zoac~oem
dopiero w styczniu b. r. Dla pierwszych prób .badania. jasności gwiazd metodą Schwa.rzschilda zastosow·ano już do objektywu fotograficznego siatkę dyfrakcyjną, wykonaną w pracowni mechanicznej Zakładu
fizycznego O. S. B. Dla badania zaczernień kliszy ohs'lrwatorjum posiada
mikrofotometr Hartmann'a, wykonany przez firmę O. BMnberg, a do robienia klinów fotometrycznych sensytometr Scheiner'a.
Pozatem Obserwatorjum posiada instrument uniwersalny Bamberga-średnica objektywu 65 mm., średnica kół 27 cm. i wypożyczone koło
południkowe Mailhat, dla którego już wybudowano pawilon obok kopuły
_ refraktora. Dla służby czasowej mamy jeden zegar normalny Richter 103
(umieszczony tymczasowo w jednym z pokoi Zakładu) i trzy chronometry
i ·nadto stację odbiorczą telegrafu bez drutu, którą przyjmujemy cod1.iennie sygnały czasowe rytmiczne, wysyłane przez wieżę Eifel.
Co do obserwacyj, to na razie, w oczekiwaniu przybycia mikrometru, rozpoc;~ęto prace przygotowawcze drobniejs;o;e, a więc ustawienie re·fraktora, wyznaczenie ogniskowej objektywu fotogralicznego i t. p .. Obecnie, skoro narzędzie jeRt "" komplecie, można będzie rozpoc1.ąć pracę sy·tematyczną.
St. Szeliguwski .
wy i

pierwszorzędny

opóźnieniem

*

.

Dnia 31 stycznia 1923 ukazała się w prasie (Kurjer Warsz.) podana przez Ajencję W schodnią odezwa Wolnej W szachnicy ·Polskiej
w sprawie popierania "Pierwszego w Polsce Obserwatorjuro Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika", które W. W. P. w Warszawie "zapoCZI!tkowała jeszcze w roku zeszłym". W. W. P. ma nadi.ieję, że społe
czeństwo polskie "przyczyni się do zbudowania placówki naukowej, godnej pamięci naszego wielkiego męża". O ile nam wiadomo, projektodawcą
~Pierwszego w Polsce Obs. astr. im. M. Kopernika" nie jest W. W. P.,
ale prof. Władysław Dzie\vulski, dyr. Qbs. 'iVilell:>kiego, który jeszcze
w roku 1918 pisał o projekcie wiJlkiego Obserwatorjum Astronomicznego
im. Kopernika. Organizacją tego Obserwatorjum Narodowego zajął si~
prof. Banachiewicz, dyr. Obs. A:-ltr. Uniw. Krak., który jeszcze w roku
1919 ogłosił obszerny mernorjat w tej sprawie (por. np. N'auka Polska,
t. II) i od trzech lat pracuje usilnie nad urzeczywistnieniem projektu
wielkiego Obserwat>rjum astronomicznego imienia Kopernika. Pomijając
zresztą kwcstj~ nazwy (Obs. A 'Itr. im. M. Kopernika), która jedynie
przysługuje Obserwatorjum Narodowemu,-naleiy zaznaczyć, że zakłada
nie obserwatorjum w okolicach Warszawy jest przedsięwzięciem chybionem ze względu na wybitnie nieprzyjazne warunki atmosferyczne w tej
okolicy (minimum dni pogodnych w Polsce!). Doprawdy, wielce żało
wać należy, że W. W. P. nawołuje do popierania swych astronomicznych
zamierzeń właśnie w chwili, gdy ofiarność całego myślącego społeczeństwa
winna być skierowana na cele Narodowego Obserwatorium Astronomicznego imienia M. KQpernika, instytucji jedynie godnej poparcia w uroczyE. s~
·tej chwili rocznicy urodzin naszego wielkiego astronoma.
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l'ierwszy Zjazd Mi~dzynarodowej Unji Astronomicznej (U. A. 1.)
w Rzymie dn. 2-10 maja 1922 r. Pośród 17 państw należą
cych do Unji, Polska reprezentowana była przez prof. T. Banachiewicza,
dyrektora Obserwatorjuro Krakowskiego. Jednocześnie odbywał si~
w Rzymie Zjazd Mi~dzynarodowej Unji Geodezyjnej i Geofizycznej, na
którym znajdował si~ prof. J. Krassowski, jako delegat Minist. Robót
Pnblicznych w Warszawie.
Nie mogąc, z braku miejsca, bliżej zobrazować rozległych prac Zjazdu, co zresztą będzie zapewne przedmiotem specjalnego sprawozdania
prof. Banachiewicza, przedstawimy tu tylko najważniejsze szczegóły organizacji Unji na trzechlecie 1923, 24 i 25.
Na czele Unji stoi Komitet Wykonawczy, którego skład na bieżące
trzechlecie przedstawia si~ nast~pująco: Przewodniczący -prof. W. W .
Campbell (St. Zj. Am.). Wiceprzewodniczący-prof. V. Cerulli (Włochy),
dr. H. A. Desłandres (F rancja), prof. S. Hirayama (Japonja), S. S. Hougb
(Ang. Afryka Połudn.), prof. W. de Sitter (Holandja) . Sekretarz generalny-prof. A. Fowler (Anglja).
Unja dzieli si~ na 32 komisje, z których kilka Zjazd obecny uznał
za zbędne, tak, że obecnie liczba komisji zmniejszyła si~ do 26 . Pozo•tawiono jednakże dawną numeracj~.
odbył si~

Spis

istniejących

obecnie Komisyj:

l. Kom. Względności.
3. Kom. Notowań astronomicznych.
4. Kom. Efemeryd.
5. Kom. Analizy dzieł i Bibljografji.
6. Kom. Telegramów astronomicznych.
7. Kom. Astronomji dynamicznej. i Tablic astronomicznych.
8. Kom. Astronomji południko
wej.
9. Kom. Instrumentów astronomicznych.
12. Kom. Fizyki słońca.
14. Kom. Miar długości fal i Tablic- widma słonecznego.
ló. Kom. Ruchu wirowego słońca.
16. Kom. Obserwacji fizycznych
planet, komet i satelitów.

17. Kom. Nomenklatury księży
cowej.
18. Kom. Długości geogr. zapom.
radjotelegr.
19. Kom. Zmian szerokości geogr.
20. Kom. Obserwacji pozycji i
Wyliczania efemeryd planetoid, komet i satelitów.
22. Kom. Gwiazd spadających.
23. Kom. Mapy Nieba.
24. Kom. Paralaks gwiezdnych.
25. Kom. Fotometrji gwiazd.
26. Kom. Gwiazd podwójnych.
27. Kom. Gwiazd zmiennych .
28. Kom. Mgławic i gromad gwiezdnych.
29. Kom. Klasyfikacji spektralnej
gwiazd.
30. Kom. Szybkości radjalnych
gwiazd.
31. Kom. Czasu.

Astronomowie polscy biorą udział w nast~pujących Komisjach:
Kom. S-a dr. F. Kępiński, 12-a dyr. Wł. Gorczyński, 20-a prof. M. Ka-
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miwki i prof. J. Krassowsk.i, 22-a prof. M. Ernst, 25-a prof. Wł. Dziewul.elrl, 27-a i ~H-a prof. T. Banachiewicz.
Najblitszy zjazd Unji odb~dzie si~ w r. 1925 w Cambridge (Ang.),
doktd zaprosił jeden z deleg~tów angielskich. W 'tymte roku obchodzi
250-lecie swego istnienia obserwatorjam w Greenwich, któr~t to rocznic~
Zjazd świetni swą, obecnościt.
Prof. Banachiewicz zaproponował Kraków, jako miejsce trzeciego
Zjazdu w r. 1928. Jednocześnie jeden z delegatów amerykańskich proponował Stany Zjednoczone. Nalety tyczyć nauce polskiej, ateby wniosek
naszego delegata został przyj~ty przez Zjazd w r. 1925. Odbycie si~ trzeciego Zjazdu w Polsce znakomicie przyczyniłoby sit do zacieśnienia stosaoków mi~dzy astrooomjt polsk~t a zagranicznt, a u nas w kraju spowodowałoby wzmotenie si~ zainteresowania astronomj~t.
St. Kal.
• Śmiały pomysł notują zagraniczne czasopisma fachowe. Jestto
mianowicie projekt skonstruowania w najbliiszej przy.:~złości (w citgu
biettcego roku) teleskopu o średnicy 15,25 m. (50 stop. ang.). Antorem
projektu jest intynier amerykański B.-A. Mao Afee, który obce z pomoct
narztdzia tej miary rozstrzygntć definitywnie w opozycji 1924 kwestjt
kanałów Marsa.
Zasada teleskopu jest oparta na działaniu siły odśrodkowej. Obracajto dostatecznie szybko ustawiony poziomo na pionowej osi wielki zbiornik płaski napełniony rtfł(lit, otrzyma p. Mac Afee powierzohnit zwierciadlant kształtu paraboloidy obrotowej. Promień krzywizny R zalety od

szybkości qtowej w przy stałem przyśpieszeniu cittkości: R

. ·~ .

•

Pan Mac Afee umieści swoje zwierciadło na dnie szybu kopalnianego
w Chanaval (Chili) na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza,
gdzie Marli znajdzie si~ w zenicie 24: sierpnia 1924: roku. OdległoBoi ogniakowe teleskopu majt zaletnie od potrzeby wynosicS 85,4:, 109,8 i 188 m.
(280, 380 i 600 stóp). Najwitksze trudności przedstawiaj, drgania pozamteajp obraz, spowodowane wst'""nieniami osi obwierzchni
rotu i niecałkowicie prostopadłem jej ustawieniem. Drgania te Ma~ Afee
zamierza usuntcS pokrywajtc powierzchnit fttci cienką powłokt oleju cedrowego - cieczy o wielkiej lepkości. Stałe połolenie osi obrotu ma zapewaiacS giroskop. Obraz' Marsa w ognisku tego olbrzyma b~zie miał
kilka oentymetrów. Ma być on fotografowany na filmie kinematograficz.
nym, poczem najlepsze zdjtcia zostant powitkszone i zutytkowane do badań . Prócz Marsa projektowane jest badanie powierzchni Ksitłyoa. Koszt
instalacji ma wynie8d około 160 do SOO tysi~oy dolarów.
Projekt p. Mac Afee'go nie jest pierwszym. Kilkakrotnie jut były
czynione próby z podobneroi przyrztdami. Szczególnie intereaujp rezultaty otrzymywał znany fizyk amerykański R. W. Wood, który jencze
w 1909 roku ze skromnymi 'rodkami zbudował teleekop obrotowy umieaozony w atudni w okolicach New Yorku. Nalety alt epocbiewacS &e in&yaier łlac Afee rozporztdzajtc bardzo dutemi ftodklmi materjalnemi
zdoła doprowadzi~ do skutku jeszcae jednt czysto-amerykdskt imprezt.

r.,
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* H. D. Curtis donosi w wydanym ostatnio XIII t. Publications ot
the Lick Obserwatory, że liczba mgławic spiralnych, daiących się zaobserwOW!lĆ współczesneroi narzędziami, wynoRi conajmniej 700000. Curtis
jest nawet skłonny mniemać, ze liczba to. dosięga miljona,
* Berliński Uecheninstitut w efemerydzie na r. 1923 podaje ogólną
ilość znanych obecnie planetoid jako równą 979. 1\loźna się spod:.>..jewać,
że w niedługim czasie liczha ta dojdzie do tysiąca.
* W latach 1921 i 1922 różni obserwatorawie odkryli 87 nowych
gwiazd zmiennych. Żadna z nich jednak w maksimum bla~ku nie dochodzi do 7-ej wielkości (A. N. 5202).
* Dnia 31 pa:ldziernika 1920 r. astronom niemiecki Baade w Ba
belsbergu odkrył planetoidę 13·ej wielkości, której orbita przedstawia
· wybitne cechy kometarne. Hama planetoida bynajmniej nie jest podobna
do komety. Droga jej wykracza poza orbitę Saturna. Ct.as obiegu wynosi
około 13~ lat. Planetoida ta (nosząca numer 944) przedstawia obecnie jedyny tego rodzaju wypadek.
* W rokn ubiegłym obserwowano pięć komet, żadna jednak z nich
nie była widoc:.ma golem okiem.
* Astronomowie amerykańscy C. K St. John i H. B. Nicholsou
w obserwatorjum Mount Wilson, stwierdzili nieobecność w widmie Wenery linji tlenu i pary wodnej. St. John i Nicholsan zamierzają uczymc
próby zbadania pod tym wzgl~dem atmosfery :\farsa w opozycji 1924 r.,
'Oraz .Jowisza.
* W związku z nadchodzącą Rocznicą Kopernika nie od nl'czy bę
dzie zwrócić uwagę na ciekawy ustęp z WielkieJ Encyklopedji (str. ł:l67,
t. 37f38), dotyczący stosunku .Melanchtona do Kopei'Uika: ~Ielanchton
potępił teorj~ Kopernika, jako niezgodną z biblją, wzywając władzę do·
czesną, by wyst&piła przeciw nauce "astronoma Hanna('kiego, który porusza ziemię i utwierdza słońce".
Nidocznie dla niemców Kopernik był Polakiem, gdy ogłosił s.p~te
mat, sprzeczny z Pismem Św., ale staje się Niemcem, skoro tylko imię
Jego nznano za nieśmiertelnE~. Zaiste, komentarze są tu zhytt'CZne!

KRONIKA T. M. A.
Działalność Tow. Mił. Astr. w drugiem półroczu l!J22 r. pr('ejawiała
się w dwu ·kierunkach: organizacyjnym i popularyzacyJnO·naukowym.
Organizacja T-wa postąpiła naprzód dzięki opracowaniu nowego statutu,
który został uchwalony na W al nem Zebraniu człon,ków '1'. M. A. w dniu
21. XI. 22.r. Na temże zebraniu wybrano nowy Zarząd z prezesem inży

nierom Strzeszewskim na czele.

l
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Władze T-wa ukonstytuowały sitt w sposób następujący: prezes
P. Strzeszewski, v. prezes Edward Stenz, sekretarz S. Kaliński, skarbnik L Kossakowski, bibljotekarz J. Mergentaler . . Zastępcy: dr. L. Hufnagel, A. Sułtan. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: prof. St. Michalski, mec. J. Niewodniczański i inż. '1'. Plewiński.
Na następnych posiedzeniach Zarządu ustalono ~kład osobisty komisyj w s pos. nast.: kierownik dostrzegalni - p. l\1. Białęcki; Komitet
Redakcyjny: Pl'· Dr. F. Kępiński, Dr. L. Hufnagel, .M. Kowalczewski,
E. Stenz, S. Kaliński, J ..Mergentaler, pod kierownictwem E. Stenza
i Dr. L. Huf1Jagla. Administracja "Uranji": pp. J. ~fergentaler i A. Orłow
ski. Kier. Kola Młodzieży p. M. Białęeki. W pracach zarzl\du biorą udział
wszyscy kierownicy komili_vj oraz D1·. F. Kępiński jako były prezes T-wa.
Nowowybrany Zarząd zajął się w pierwszej linji legalizacją statutu, który
zatwierdzony został przez ;\lin. Spr. Wew. dnia 2.11. 23 oraz uzyskaniem
lokalu. Dzięki uprzejmości prezes!~' T-wa "Nasz Sklep", p. Kruszewskiego,
T-wo nasze otł·zymało lokal przy ul. l:liennej .N2 15. Tam też przeniesiona
została siedziba '1'-wa wraz z sekretarjatem, bibljotekę zaś umieszczono
w dostrzeg:\lni •r. M. A. przy ul. Chmielnej 88.
Dostrzegalnia. 'L'roski organizacyj ne nie tamowały prac popularyza·
cyjno-naukowJch '1'-wa, które rozwijały się cora?. lepieJ. Dostrzegalnia
T. M. A. pod kierownictwem p. M. Białęckiego była czyona w ciągu całego
roku. nie wyłączając nawet lata dzięki wydatnej współpracy p. S. ;\l rez<H':skiego. W ton flJlO~ób obserwacje były również udostępnione szerszej pu·
bliczności, która za niPwielkl\ opłatą oglądała ciekawsze objekty niebieskie.
Dotydwzr.s przesunęło się przed lunetą Dostrzegalni przeszło 1200 osób.
W Dostrzegalni czynione były systematyczne obserwacje powierzchni łoilca i księ?.yca i niektórych planet. Podczas opozycji Marsa
w r. 1922 WJkonane były przez p. Białęckiego r_ysunki tej planety.
Posiedzenia dyskusyjne. Jesl'..cze przed ferJam! lctoiemi odbył się
d. 8 czerwca 192~ r. w gmachu Tow. Nauk. \Vąnsz. odezyt p. St. Kosiń
skiej, czł. •r. M. A., "0 fotografji w Astronomji", ilustrow1u1y liczneroi
pr1.ezroczami. Stres·t.ezenie ciekawego odczytu, dająeego nmt oka na historyl'zny rozwój fotogra fji nieba, podamy w n-rze następnym.
W dniu 14 paźdz1Prnika l 9~~ r. z okazji ogólnego zebrania człon·
ków 1'. M. A. w l-ym terminie tdo uchwał nie doszło) wygłosił ks. dr. Lenartowicz z Tarnowa interesują<·y odczyt na temat teorji kosmogonicznych świata i o układzie planetarnym. Zebranie Ogólne w II im tenuinie odbyło się 21 listopada l !l22 r., poŚ\ •ięcone jedynie sprawom ad mini·
stracyjnym i wyborom do Władz '1'-wa
Zurząd T-wa, uznając potrzebę informowania ~:~wych członków o no·
wych postępach astronomJi i metoda~:h badania, postanowił urządzić cykl
odpowiednich referatów informacyjnych . .Pierwsze tego rodzaju posiedzenie odbyło Się w Zakładzie }'izycznym u. w dnia 14 grudnia 1922 r.,
na którcm p. S. Kaliński wygłosił referat "o obserwat•jach gwiazd zmienny<'h", 'l.aś p. E. Stenz ,.,o obserwacjach zjawisk optJczuych w atmosferze
inż.

o

92

URANJA

ziemskiej<~.
dotyczących

P. Kaliń:~ki przedstawił w swym referacie szereg zagadnień,
gwiazd zmiennych i organizacji spostrzeżeń. Zaproponował
wreszcie stworzenie w łonie T. M. A. sekcji obserwacji gwiazd zmiennych
oraz na wiązanie kontaktu z centralą w Ljonie 1). Członkowie, którzy pragnęliby wziąć udział w sekcji, zechcą się porozumieć z p. Kalińskim
( Warszawa, Piękna 30 m. 14).
Z kolei p. E . Stenz przedstawił w krótkim zarysie opis szeregu zjawisk optycznych w atmosferze (pierścienie naokoło słońca, zjawiska zmrokowe i t. p.) oraz znac7.enie ich obserwacji dla Fizyki Atmosfery. Zwracając uwagę na dziwn~t perjodyczność tych zjawisk, prelegent _
wskazuje na
niewątpliwy wpływ działalności słońca na atmosf11rę ziemską. i z tego
względu zachęca do notowania tych zjawisk. Interesujący się tą kwestją
członkowie T. M. A. otrzymają na życzenie szczegółowe instrukcje, opraco·.vane przez prelegenta.
v.· d . 30 stycznia 19~3 r. w tymże gmachu Zakł. Fiz. U. W. odbyło
się posiedzenie dyskusyjne, na którem p. M. Kowalczewski, asyst. Obs.
Astr. U. W .. człon. T. M. A., wygłosił nader interesujący referat "0 nowych metodach wyznaczania paralaks. "Prel~gent w przystępnej lecz wykwintnej formie przedstawił ostatnie metody spektroskopowe w zastosowaniu do wyznaczania odległości najbardziej nawet odległych rojów gwiar.d
i mgławic, wprowadzając słuchaczów w nadziemski świat nieznanych dotychczas przestrzeni, mierzonych setkami tysięcy lat światła. Zebrani podziękowali prelegentowi gorącorni oklaskami za b. interesujący odczyt.

Rocznica Kopernika. W związku z rocznicą urodzin Kopernika ZaT. M. A. zaraz po ukonstytuowaniu się przystąpił do zapoczątkowa
nia Komitetu dla odpowiedniego uczczenia w stolicy wiekopomnych za sług wielkiego astronoma. D1.ięki energicznym zabiegom prezesa T. M. A.,
inż . Strzeszewskiego, został wkrótce utworzony Komitet Obchodu Rocznicy
Kopernika, złozony z całego szeregu przedstawicieli wyzszych uczelni,
insty•ucyj naukowych, społec~.nych, miasta i t. p., który pod przewodnictwem prezesa Rady Miejskiej, sen. I. Balińskiego, zajął się organizacją
uroczystości w dniu 18 lutego 1923 r ., t. j. w wigilję rocznicy. Protektorat honot·owy przyjęli łaskawie: Prezydent R;~eczypospolitej, J. E. Kardynał, Marszałek Senatu, Marszałek Sejmu oraz Minister O:łwiaty.
Celem zorganizowania obchodu w szkołach, T. M. A. przystąpiło za
aprobatą p. Ministra W. R. i O. P do opracowania i wydania not3tki
o Koperniku, która zostanie rozesłana wszystkim szkołom powszechnym
i średnim w Polsce. Dzięki wydatnej subwencji Wydziału Nau ki Min.
W. R. i O. P. w wys. 2000000 mk. zamierzenia T-wa będą mogły być
nrzeczywistnione.
rząd

1)

Na listowae zwrócenie

si~

p.

Kalińskiego

do Obs. Astr. w Ljouie

w sprawie obaerwacji gwiazd zmiennych nadesłał p. de Grouiller szczegółuw-e

nwagi oraz

obfit!ł literaturę, dotycz"cą

tego przedmiotu.
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W zwi~ku z Rocznict Kopernika Zarząd T. M. A. zastanawiał si~
nad bardziej realnym sposobem uczczenia pami~ci Odnowiciela .Astronomji.
Po dło:tszej dyskusji na temat potrzeb astronomji polskiej w chwili obecnej, zarz~td T. M. A. na posiedzeniu swem w dniu 17 stycznia 1928 r.
uchwalił popierać w miar~ moloości ufundowanie Obserwatorjam Narodo·
wego im. Mikołaja Kopernika, organizowanego obecnie prze• prof. T. Ba·
nachiewicza, - i cel ten uznaje za najwłaściwszy i najbardziej godny t.ywego poparcia. . W myśl tej uchwały Zarz~td zwraca si~ niniejazem do
wszystkich członków T. M. A. oraz do osób, którym łe!y na sercu dobro
naszej Kułtury Polskiej, a w szczególności dobro naszej Astronomij, z gortcym apelem o składanie ofiar na Narodowe Obserwatorjam Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. Ofiary mołna składa6 na konto czekowe
P. K. O. .Ni 149550 (Oba. Nar. im. M. Kopernika), lub te! wprost na r p
prof. T. Banachiewicza (Kraków, Kopernika 25).

*

*

•

Zarztd T. M. A. składa serdeczne podzitkowanie tym wszystkim,
którzy przyczynili si~ do ror.woju T·wa, a szcr.ególnie pragnie wyrazió
wdzi~cznośó p. dyr. Gniazdowakiemu za łaskawe o!yezenie lokalu dla Dostrzegalni, p. prezesowi Kroazewakiemu za łaskawe odsttpienie lokalu na
siedzib~ T·wa oraz p. prof. St. Pieńkowskiemo za wielokrotne ofiarowa·
nie. sali Zakładu Fizycznego U. W. na posiedzenia dyskusyjne T. M. A.

BIBLJOGRAFJA
PopalarneJ literatorze aatronollli011nej przybyło nowe d:atełko prof.
11. Ernata., p. t. nEnergja słońca~. T' niewiełq bi.....,U" nap~ bardso doetQnłe, powinien przecayta6 błdy milohlk aatronomji f kUcly
:1: pnblicznOiici, kogo łn~Je sapdnienie sjawtak pnyrody, której głów
nym motorem jeat ałonce. Datelko zawiera etreuczenłe poglllliów na ewolocj' materji ałonecznej, z~nienie bndowy lłolica, istoty ciepła i ••tatła
lłonecznego, wieku t temperatury jego, oraz najnowsze pogl!ldy na promieniowanie ałoóca.
Tegoi: "Stan astronomji u nu a gd:atełndzlej•. Mała broazorb, obej·
mująca azkic historji aatronomji w Polace i ugranielh ucsególnie w Stanach Zjednoe&onych, a jednocześnie wyk...J\0& Diezwykł\ ołiarnoj6 aJOo
rykan na cele astronomiczne, w przeclwieliatwie do naeMj oboj•tn~ w tym
kierunku.
M. B.
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STATUT

T o warzystwa Miłośników Astronomji
l. W Warszawie powstaje Towarzystwo Miłośników Astronomji.
2. T-wo ma na celu:
a) zjednoczenie osób pracujących na polu astronomji oraz interesujących się jej postępami.
b) zaznajamianie członków '1'-wa z najnowszeroi postępami wiedzy astronomicznej oraz pobudzanie do badań własnych.
c) ułatwianie i popieranie prac członków T-wa.
d) popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród społeczeństwa,
a w szczególności wśród młodzieży.
3. Dla osiągnięcia tych celów 'r-wo, z zachowaniem przepisów obowiązujących:

zebrania dyskusyjne, odczyty i wykłady (płatne
i bezpłatne),
b) wydaje pisma, broszury i ksiątki,
c) organizuje obserwatorjuro astronomiczne i bibljotekę,
d) udziela informacji w zakresie astronomji,
e) nawiązuje kontakt z podobnemi stowarzyszeniami oraz obserwatorjami w kraju i zagranicą.
4. Siedzibą Zarządu T. M. A. jest Warszawa.
5. Działalność T .M A. rozciąga się na całą Rzeczpospolitą Polska.
z prawem tworzenia od.działów prowincjonalnych, pod wamokiem zastosowania się do miejscowych praw i przepisów o stowarzyszeniach.
6. '1'. M. A. posiada pieczęć okrągłą z napisem: "Towat·zystwo Mi·
łośników Astronomji w Warszawie".
1
7. 1'. M. A. składa się z członków: a) zało~ycieli, b) rzeczywistych,
c) popierających, d) do1;ywotnich, e) honorowych i f) uczestników Koła
a)

urządza

.Młodzie~y.
8. Członkiem

kaMa osoba pełnoletnia, o ile złoży
przez siebie i przynajmniej
.dwuch członków '1'-wa, niepełnoletni zaś winni nadto przedstawić zezwolenie rodziców lub opiekuoó~ O przyjęciu kandydata decyduje Zarz'd
na swe m naj bliższem posiedzeniu większością 3f 4. głosów obecnych. Odmowy przyjęcia kandydata Zarząd nie motywuje.
9. Członkowie T-wa są obowią11ani przy wstąpieniu do opłacenia
wpisowego w wysokości l 000 Mk. oraz do opłacauia składki rocznej.
a) Składka •·oczna członka rzeczywistego wynosi 6000 Mk.
i jest wpłaeana jednorazowo lub w czterech ratach kwartalnych.
b) Składka roczna członka popierającego jP~t równa poczwórnej
składce członka rv.ec11ywistego.
T-wa

może zostać

Zar.~;ądowi odpowiednią deklarację, podpisaną
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c)

Członkiem dożywotnim może zostać każdy, kto wpłaci jednorazowo sumę równą dwudziestokrotnej składce członka rze- .
czywistego, przyczem zwolniony zostaje od składek rocznych·.
i wpisowego.

d)

Godność członków zało7.ycieli posiadają:

l) pierwsi założyciele T-wa,
2) wszyscy poprzedni prezesi T -wa.
Członek dożywotni, opłacający dodatkowo 50.000 Mk. na
rzecz T-wa, otrzymuje godność członka założyciela.
e) Tytuł członka honorowego udziela Ogólne Zebranie na wnio-sek Zarządu osobom specjalnie zasłużonym w nauce astronomji lub w prowadzeniu i organizacji T-wa.
Członkowie założyciele i honorowi są zwolnieni od opłacania
skindek i wpisowego.
f) Członkowie niepełnoletni mogą być przyjmowani do istnieją
cego w łonie '1'-wa Koła :\fłudzieży w charakterze juniorów,
opłacając_ przytern pełne wpisowe i połowę składki rocznej.
Juniorzy nie mają prawa głosowania ani biernego prawa wyborczego.
10. Do chwili ustalenia waluty polskiej, wysokość składki mole
ulec zmianie na mocy postanowienia Ogólnego Zebrania, przyozem zmiana
ta nie pociąga konieczności ponownej rejestracji Statutu.
11. Wszyscy członkowie korzystają bezpłatnie z wszelkich urz,dzeń
T-wa, jako to: narzędzi, bibljoteki i t. d. Pisrno, wydawane przez T-wo,
oraz inne publikacje członkowie otrzymują po cenie kosztu.
Przynądy poszczególne oraz książki i czasopisma mogił być wypotyczane członkom za każdorazowem zezwoleniem Zarzl\du i na odpowiednich warunkach.
12. Wszyscy członkowie 'l'-wa korzystają z prawa głosu na zebraniach T. M. A., o ile są perlpisani na liście obecności. Z '-'·yj,tkiem człon
ków Koła 1\llodzieży, wszystkim pozostałym cr.lonkom przysługvje bierne
i czynne prawo wyboru do władz Twa. Obcokrajowcy .nie mogą być wybierani do władz T-wa.
13. Zarząd T-wa ma prawo nadawania godności członka korespondenta instytucjom i osobom, zajmującym się astronomją i utrzymującym
kontakt z T. M. A. Członkowie korespondenci, za katdorazewem upował
nieniem, repre:t.entują T. M. A. wobec zamiejscowych osób, instytucyj
i stowarzyszeń naukowych. Członkowie k()respondeoci nie majlł obowilłZ·
ku opłacania składek członkowskich.
'
14. Godność członka utraca się:
a) na własne żądanie,
•'
b) przez półrocze nieopłacanie składki członkowskiej,
c) z ważnych powodów (czyny nieetyczne lub działanie na nkddę Towarzystwa) na mocy uchwały Zllftądu z prawem ap&lacji do Ogólnego Zebt'ania.
·

..•
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15. W miarę rozwoju T-wa i rozszerzania zakresu jego działalności,
ma prawo powoływać do życia komisje specjalne, poświęcone poszczególnym zagadnieniom organizacyjnym i administracyjnym T-wa, jako
to: Komisję Bibljoteczną, Komisję Odczytową, Komisj~ do Spraw Obser·
watorjum i t. p.
16. W miarę rozwoju prac naukowych w łonie T-wa Zarząd może
tworzyć oddzielne sekcje, zajmujące się specjalneroi zagadnieniami w astro·
nomji. Sekcje jako jednostki nie wyró:tnione administracyjnie są luźnym
zgrupowaniem członków i mogą mieć swych przedstawicieli, b~dących
w kontakcie z Zarządem.
17. W miarę powstawania liczniejszych zgrupowań członków na prowincji, Zarząd mo:te tworzyć oddziały T-wa poza Warszawą, o ile do Zarządu T. M. A. wpłynie podanie, podpisane przynajmniej przez dziesięciu
członków T-wa z danej miejscowości. Oddziały stanowią jednostki autonomiczne, działające na podstawie niniejszego Statutu, posiadające swój
lokalny zarząd, złożony z trzech osób oraz lokalna, administrację, mają
jednak obowiązek składania sprawozdań rocznych Zarządowi Głównemu
w Warszawie. Członkowie Oddziałów korzystają z wszystkich praw, wy·
mienionych w §§ 11 i 12. 20% sumy, zebranej ze składek członkow
skich, Oddział prowincjonalny przelewa do kasy Zarządu 'l'. M. A. w Warszawie.
18. Celem umożliwienia pracy w T. M. A. osobom niepełnoletnim,
powstllje przy T-wie Koło Młodzieży, prowadzone przez członka rzeczywistego, wyb,.anego na Ogólnem Zebraniu i wchodzącego w skład Zarzą
du T. M. A. Kierownik Koła Młodzie:ty urządza dla uczestników Koła
oddzielne zebrania, na których są odczytywane referaty członków Koła
Młodzieży oraz organizowane specjalne obserwacje nieba.
19. Sprawami T-wa kieruje Zarza,d, odpowiedzialny wobec Ogólnego
Zebrania.
20. W skład Zarządu wchodzą: prezes, vice-prezes, sekretarz, skarbnik, bibljotekarz, wszyscy przewodniczący poszczególnych komisyj wraz
z kierownikiem Koła Młodzie:t.y oraz ostatni prezes T. M. A.
21. W razie potrzeby Zarza,dowi przysługuje prawo kooptacji nowych członków Zarządu.
22. Członkowie Zarądu oraz przewodniczący Komisyj są wybierani
z pośród członków zamieszkałych w Warszawie lub okolicy, na przeciąg
jednego roku. Ustępujący ezłonkowie mogą być wybierani ponownie.
23. Wybory do władz T-wa odbywaja, siEl na dorocznem Ogólnem
Zebraniu drogą tajnego głosowania kartkami. Przynajmniej na tydzień
przed Zebraniem wszyscy członkowie otrzymują oficjalna, list~ kandydatów, proponowaną przez ustępujący Zarząd. Każdy członek mo:te wykreślić, a wzamian za to wpiaać nowe proponowane przez siebie kandydatury.
Ogólne Zebranie wybiera najpierw prezesa, a następnie wszystkich pozostałych członków Zarządu razem. Nadto Ogólne Zebranie wybiera trzech
zastępców, którzy wchodzą w skład Zarządu na wypadek ustąpienia któregokolwiek z członków, oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej.
Zarząd

,
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, · · 24. Członkowie zamiejscowi, nie moncy przybyć na Ogólne Zebra·
nie, mogił przesłać swoje głosy wyborcze na r;ęce sekretarza w kopercie
zamkniętej, zaopatrzonej w podpis autentyczny członka, którt sekretarz,
nie otwierając, wręcza skrutatorom. W chwili gł08owania skrotatorowie
otwieraj~ koperty i nie czytajtc trdci listu, wrzucaj' ten ostatni do urny.
26. Wszystkie godności w T-wie Sił honorowe. W razie potrzeby
Zarzlłd ma prawo anga:towania pracowników płatnych.
· 26. Posiedzenia Zarz~du zwołuje prezes przynajmniej raz na miesitc,
za wyjttkiem miesięcy letnich. Uchwały Zarządu 8'ł prawomocne przy
obecności przynajmniej pięciu człopków Zarqdu wraz z prezesem lub vice-prezesem. Wszyscy crJonkowie Zarztdu winni być zawiadomieni o terminie Zebrania przynajmniej na dwa dni napr~. Pominięeie tej formalności mo:te spowodować niewalnoikS uchwał Zantdu.
27. Zarąd układa specjalne regulaminy dla komisyj i agend T-wa
celem prawidłowego prowadzenia spraw T. M. A.
28. Rok sprawozdawczy T. M. A. liczy się od l stycznia do 31
grudnia ka:tdego .roku.
29. Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd:
.
l) corocznie przy koilcu roku sprawozdawczego celem rJotenia
sprawozdania z dsiałalności T. :M. A. oraz przeprowadzenia.
wyborów do władz T-wa.
2) w wypadkach szczególnie walnych, gdy Zarztd 'nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności. ·
3) na pisemne :t~adanie przynajmniej 20 członków lub Komisji
Rewizyjnej, nie później jak w dwa tygodnie od daty otrzymania zawiadomienia.
30. Do kompetencji i obowitzków Ogólnego Zebrania nalety:
a) wybór prezesa, crJonków Zarqdu i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzenie sprawozdania rocznego z czynnoki T-wa i bilanau za rok ubiegły, oraz sprawozdania Kom. Rewizyjnej,
c) ustlllenie podstaw bud:tetu na rok nasttpny,
d) interpretacja poszczególnych punktów statutu i wprowadzanie
nowych jego zmiaa i u~~:upełnieil,
e) decyzja o wałniejszych sprawach maj~tkowych T-wa,
f) aprawy, za które Zarstd nie bierze na siebie odpowiedzialności,

g) powzięcie uchwały co do ewent. rozwitzania T-wa i sposobów likwidacji jego na rzecz polskich inatytucyj naukowych.
31. Uchwały Zebrail Ogólnych, zwołanych w 1-szym terminie, q
wune przy obecności przynajmniej jednej piątej wszystkich rzeczywistych członków, przyczem ka:tdy członek obecny na zebraaiu mołe mieć
dwa pisemne pełnomocnictwa cdonków nieobecnycll, które prsedatawia
przewodniczącemu Ogólnego Zebrania. W razie nieprzybycia wymaganej
liczby członków, Zebranie Ogólne zostaje zwołane w citgn dwucb tygodni
w drugi10 tt!rminie, przyczem uchwały jego w tym wypadku 'ł prawomocne bez wzgltdu na ilość repre11entowanych głosów.
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i Zebrań ogólnych zapadają zwykłą
z wyjątkiem uchwał, dotyczących zmian Statutu oraz
rozwiązania T-wa, które wymagają więk!<zości Sf 4 głosów obecnych oraz
w wypadku, przewidzihnym w § H niniejszego Statutu.
33. Posiedzenia dyskusyjne T. M. A. odbywają się przynajmniej raz
na miesiąc (z wyj~ttkiem miesięcy letnich) i są poświęcone referow1miu
i omawianiu zagadnień naukowych oraz bieżących spraw T·wa. Wszelkie
dyskusje na tle politycznem i religijnem oraz na tematy obce zadaniom
T-wa są w łonie 'l'. M. A. niedopuszczalne.
34. Środki materjalne 'f'. wa powstaj l\:
a) z wpisowego i składek członkowskich,
b) z dochodów z płatnych odczytów i pokazów,
c) ze sprzedaży wydawnictw T-wa,
d) z ofiar, zapisów i t. p.
e) z dochodów natury wyjątkowej, przyjętych przez Zarząd,
f) z dochodów z majl\tku T-wa.
35. Kapitał, powstały ze składek członków dożywotnich i założy
cieli, stanowi fundusz rezerwowy, który może być użyty przez Zarząd na
inwestycje.
36. Komisja Rewizyjna sprawdr.a stan kasy, księgi rachunkowe
i sprawozdanie roczne Zarządu i o wynikach rewizji sporządza protokuł
dla złożenia takowego Ogólnemu Zebranin członków T-wa. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonania rewizji majątku i rachunkowości T·wa
w każdej chwili, obowiązkowo zaś przynajmniej raz na rok przed dorocznem Ogólnem Z:ebraniem.
Statut ninil"jszy został zatwierdzony
na zasadzie postanowienia Min. 8pr. Wewn.
z d. 2 Jutego 1923 r. n B8 ll7j.!3 (t·eji!Btr
Stow. J'& 8~<1).

32. Wszelkie

uchwały Zarządu

większością głosów

KSIĄZKI NADESŁANE
Instrukcja dla stacyj meteorologicznych sieci polskiej, wyd. przer.
P. I. M. 1921.
Rocznik Pań!<tw. Instytutu .Meteor. w Warsr.awie za 1919 r. 1922.
E. Sten z. Natężenie promieniowania słonecznego i insolacja w Warszawie wedł. pomiarów w okresie 1913-1918. Odb. z Roczn1ka P. I. M.
za 1919 r. Warszawa, 1922.
Wydawnictwa T-wa l'rr.yjaciół Nauk w Przemyślu (8 tomów).
l'bse Hvezd, casopis pro pc~tovani astronomie a pi'1bnznych ved.
Wyd. ceska spolecnost ustronomicka V Prnze. R IV, Sesit l. Praga, 1923.
Prof. dr. T. Banachiewicz. Astronoruja na prowincji. Odb.
z •r. IV. Nauki Polskiej. Warszawa, 1923.
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SPROSTOWANIA
watniejszych omyłek, dostrzetonych w .N'!! 2 .,Uranji"
miejsce
okładka, wiersz 6 od d.
str. 46, w. 18 od góry
46
19
" 51 " 14 " "
•
" "
"
• 52 • 17 " "
53 • 9
" dołu
"
" 53
11
" 54 " 16 "" góry
" 57 " 1 dołu
•

"

Ie disque lnnaire
bardzo duto wyr.
Sił mniejsze
wówczas

powinno być
la Lune
bardzo wyraźnych
s' duto mniejsze
równi et

obserwację

aberacj~

zamiast

siły

· te samJ•
10
81. IV

siła

• te same
109
21. IV

KALENDARZYK ASiRONOMICZNY
Kalendarzyk ponitszy zawiera efemerydy watniejszych zjawisk na
niebie dla pierwszej połowy r. 1923. Dane zawarte w tabl. I, II, III ą
podane w obecnie obowilłzujQcym czasie środkowo-europejskim, w tabl. IV,
w czasie uniwersalnym. By przejść od czasu uniwersalnego do środkowo
europejskiego nalety do pierwszego dodać l godzin~.
W tablicy II współrzędne księtyca podaliśmy 1 nie jak poprzednio
dla średniego południa Greenwich, lecz dla średniej północy Greenwicil.
Wschodów i zachodów planet nie podaliśmy wcale, zastępujlic je odnośnil
tabliczkił momentów kulminacji.
Wszystkie oznaczenia pozostawiliśmy bez zmiany, a więc tak jak
w li l "Uranji". W tabliczce zakryć gwiazd przez ksi~yc litery
,.p," i .k" podane w ostatniej rubryce oznaczajt początek, względnie koniec zjawiska.
·
Przy układaniu kalendarzyka korzystaliśmy z danych zawartych
w Roczniku Krakowskim na rok 1923, w "Berliner Astronomisches J abrbuch" na r. 1923 oraz w .N'!! 10- 12 .,Sirius" z 1922 r.
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Tablica I.

Zjawiska w
Ziemia.

układzie słonecznym

W periheljum 1.3. Oh, Początek wiosny astronomicznej lll .21. 16 h
29 '!'· Lata astr. VI .22. 12h 3m.

Merkury: Elongacja wschodnia J .13.11h (19o), el. z. II.23.6h (27°), el. w . V.5. 19h

(21°), el. z. VI.23. 19h (230). K onjunkcja z Księ:~) cem: 1.18. ll.J 3, Ill.l 5,
IV.17, V.17, VI.l2. Konjnnkcja z Wenus VI.21. (Merkury o 20 38m na
południe).

Wenus.

EloiJgacja zachodnia ll.4 . 8h (46°9). Konjunkcja z
1.13, Il .ll, 1ll.l3, lV.12, V.l3, Vl.l2.

Mars.

Konjunkcja z

Jowisz.

Opozycja ze Slo:Dcem V.5. KonjuiJk(' ja z
lll.7, IV.3, V.l, V.28, VI.24.

Saturn.

Opozyrja ze Slo:Dcem lV .7. Konjunkcja z
IV.2, IV.29, V.26.

księżyc~m

Księżynm.

1.22, 11 .20, 11121, lV.19, V.18, VJ.16.

OpC'~.yrja

Księżycem:

Księżycem:

1.11, II.S,

1.10, IJ.6, III.5,

Uran.

W f,Wiazdozbione Wcdnika.

Neptun.

W gwiazdozbiorze Raka. Między Regulmem (g" iazdozbiór Lwa),
a Prezepą (gwiazdozbiór Raka ).

ze SloncEm II.6.

Meteory. I. 1-3 (rad. a 2sso, 8+490), l V. 10-27 (a. 271°, 8-+-33°). Rój kwie-

tniowy jest to ów obserwowany w kwietniu roku ubieglego rój
Lirydów. Ze względu na nieoczekiwane wzmożenie się roju zeszłego roku, naJeżaloby zw1ódć na jego obserwarje specjalną uwagę.
Zaćmienie kslę~yca (częściowe).

1923, Marzec 3, maximum o g. 4 m. 5 raiJo (faza 0,367).

Fazy

l Styczeń l
d

Pełnia

Ostat. kwadra
Nów
l'ierw. kwadra
Pelnia

3
10
17
25

h

3.6
1.9
3.7
5.0

Księżyca

Lu ty _l Ma~z~Kwil'~enl M aj Jcz~wiec
d

h

16.9
8 10.3
15 20.1
24 1.1
l

h
l 3d 4.4

9 19.5
17 13.9
25 17.7

d

l

8
16
24
30

h

14.2
6.4
7.5
6.3
22.5

d

h

7 19.3
1ó 23.6
23 15.4
30 6.1

d

6
14
21
28

h

10.3
13.7
21.8
14.1

Planety

l

1923
Styczeń.

l

l
. 21
. 10
2
• 22

Luty . .

Marzec.

l

.u

Kwiecień

.
..
Czerwlec

l
. 21
. 10
. so

llaj

Mt>rkury
12h
12
io
10
10
11
12
12
10
10

l

44"' l
44 l
22
11
53
49 i
53 l
18
so
10

l

(momenty kolminacji w Wa1~szawie).

Wenus
8h

8
8
8
9
9
9
9
9
10

l

Mars

l

l

49"'
31 l
46
49 l
4
17 l
27
87 .
52
15

l

1sh
15
15
14
14
13
l!J
13
12
12

s"'
37
11
46
22
59
37
16
55
33

l
l

Jowisz

l

Tablica III.

Saturn

41"' l
34
24
7
47
28
55
8
l
56
19 33

12m l
56
37
15
53
24
o
37
17
59

6h

7"
6
5
4
2
l
23
22
20

4
3
2
o
2!ł

22
20
19
17

l

l

Uran

l

15" 44"' l
14 28
13 13
11 59
10 45
9 30
8 15
6 59
5 41
4 24

Neptun
2h
o
23
22
20
19
18
16
15
14

18"'
58
33
12
52
32
13
55
S8
21

q

=
z
;..

....

Księżyc.
Styczeń

1928
Da ta

l

w.

l

14h4o"'
1 18 51
23 57
l 3 39
7 21
9 18
1 10 51
18 18

• l

1

5

9
13
17
21
25
29

l

Słońce.

z.

~Luty

z.

Marzec
w
z.

l·

i

5hss"' ! 1shso"' sh44"' 15h19"' 5h15'"
850 l 21 44
20 42 7 22
8 53
10 49
l 30 11 2
o 29 9 44
18 l l 5 18 14 31
s 37 18 28
16 4S
7 22 18 50
5 49 17 4ł
7 1!3 21 54
21 4 1 8 54 28 2
9 49 o 49
o 18
11 8 2 4
14 7 3 45
4 20
-

Wschody i Zachody.

W.
h m
I. 1.7 45
III. 2.6 22
V. 1.4 7
VI.S0.8 18

z.
h

15
17
19
20

""

Kwiecień

l

18hllm 5h17"'
28 22 738
l 58 11 21
3 55 15 36
5 26 19 47
7 44 23 37
11 45 l 43
B 43
17 l

w.
m

33
16
00
l

z.

w.

z.

I.21.7h34m 16h lm
IIT .22.5 37 17 51
V.2l.S 34 19 S2

l

Maj
w.

z.

l

Czerwiec
z.
w.

l 19h45"' 4h48m 21h47"' 5"45"'
10 10
1 2356 8 5
l 18 14 26
l 36 12 24
l 3 7 16 36 l 3 l 18 SS
5 l 20 41 l 6 18 21 48
11 l 23 48
l 8 26 23 45
l 16
1 13 15 l 16 1 16 11
20 25 4 30
18 34 3 18

z.

W.
II 10.7h s"' 16hS8m
IV.lt.4 50 18 25
VI.lO.S 16 19 55

l
l§

Słońce}

8tyczeń

Luty .
:Marzec

Kwiecień· ' :
Maj . .
Czerwiec.

8ł01ice

l

1923

.
.
.
.
.

l

1
21
10
2
22 '

Merkury

a

a
J8
20
21
22

l
. 21 ,
. 10
. 30
o

l
l

44 -23.1 • 19 48 -23.2
lL. 20.1 l 21 7
14.9
33
146
20 3
17.9
49 -7.5 l 21 12
17.3
o 3 --t-0.3 23 ·9 80
88
8.0
l 28
1 16
350
22.7
2 31
14.8
2'> <)
4 35
200
3 49
16.6
4 4
5 10 23.0
6 SB --t-23.2 · 5 4 -20.7

1
1

l

~

a:

Uran, a i
Neptun, "

o

"

11.22 49"' - 8.4,
V.l23 11 - 6.0,
1.1. 9 21 ,..15.7,
V.l. 9 12 --t-16.4,

l

~

!
l

j

lo 53 -16.o
16 55
18.3 :
18 17
20.2 l
19 50
19.3
21 24
15.1
22 56 - 7.9
o 24 + 0.8
9.H
154
3 28
17.4
5 9 +22.3
h

ll.l0.22
vuo:23
11.10. 9
VI.lO. 9

a

' 23

o

11m

Mars

l

i

o

a

o

hm

:

Wenus

o

a

o

hm

.11

(Spółrzędne. równikowe) .

planety.

a -- a

hm

1

"

Jowisz

l

l
m

hon

14
15
15
15
14
14
14
H
14

56
4
7
6
59
50
40
3:.!
28

t::aturn

l

o

! 14 45

o

7 - 6.4
o l - 0.3
o 5ł -+- 5.7
1 47
11.3
2 42
16.2
3 38
201
435
22.8
5 33
24.2
u 31 24.3
7 27 +23.0

o

56"' - 7.8,
15 - 5.7,
17 -;-16.0,
14 --t-16.3,

Tablica II.
l

o

a

o

ofhm

-14.8 1 13 15 15.6
13 18
16.1 l 13 18
16.3
13 15
16.1
13 11
ln.6
13 5
13 o
15.0
142
12 55
12 53
Hl.7
-13.5
12 53 -

5_3
55
54
5.0
!5
3.9
3.4
3.0
2.9
3.0

l~z

o

Ill.22.23 4 - 6.8,

c.;

HI 22. 9 13 --+ 16.3,

l

Księżyc. (8pólrz~dne równikowe dla śr. pólnocy Gr.) .

'1923
D a. t a
l
5
9
13
17
2. l
25
29

Styczeń

l

l-

l

l

/.- --", -

4
8
12
15
19
23
2
5

52
37
17
56
43
3
5
25

l

L n ty

~

'f._

-;--

o

-= -h-;;.

+17.5
8 15
--t-14.9
12 2
- 0.1
15 44
15.6
19 27
170
22 48
- 5.4 t l .50
-;- 9.1 . fi 5
+-18.0
-

~ ~
-

-

o- -

-ł-15.9
·t- 0,7

Marzec
a _ __ Ie - ;;;·

8
12
-14.9
lo
17.4 l 20
- 6.7 l 23
. t 7.9 : 2
+ 17.5
5
9

47
37
27
7
21
23
40
19

i-

:

Kwiecień

~·- 'J.

o -, - h

--t-14.4
- 2.1
16.5
16.1
- 4.1
+10.2
18.1
--t-12.7

l

12
16
111
23
2
5
9
12

M a. j

-- ~ ~

11 -+- 0.0
7 -15.8
55
16.6
l o - 5.0
12 -t- 9.4
27
18.1
(l -+-13.9
42 - 2.5

Czerwiec

-Y. --- ~

o
m

l§

k
1

l

14
18
22
l
4
7
11
15

m

j
o-

j

-o

ah

m

40 -11.3
18 17
41
15 3
21 57
12 - 9 5
1 2
l-l +- 5.1
4 10
24
16.6
i 40
53
17.0 ' 11 14
27 t- 3.9
11 53
14
2.5
18 52

o

-18.6
-10.6
+ 3.9
16.1
17.5
+ 5.2
~ 12.0
-18.ó

!l>
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. Tablica IV.
Zać•leala

satellt Jowisza

Mial ma

1928

~

Sat. . Data ~ - Data" -- Data
Laty

II l~
l

•
11 23
1
...
'
Slo 6.6zn:J
I 23
6 28.8zj. ,II 80
2 27.4 zn. .
4 OO.ó zn. l
28 54.9 zj. /1 l
III 20 · O 28.8 zn. l 2
11120 2 10.1 zj. III i
""

II
II

"

l
l
l 5
l 12
II 18

I 21 O 41.8zn. I 9
II 26 O 6.9zn. I 11
II 26 2 29.6 zj. I 17

11127 4 21.1zn. 11117
I 28 2 84.9 JSD. l 18
Marzec
II 18
11 5 2 U.9zn.l 26
I 7 4 27.9 zn. II 26
8 22 66.2 z n.
16 O 49.2211l
l 23
11127
11 29
l ~l

2 42.3 z n. I l 28
21 56.8zj. ,ll 2 l
28 45.7zn. 1 S 18
28 3.8zn l 10 20
1
I 17 22

11 19 20
lll 4 O 8. 7 zn. m21 19

l

(dla Warszawy)

192S-N~;;-g;ta;i:1_

Cza;-fP- 1Ql ZJ,'k~

-~- ---~--

czeń

m

i

20 ó2.7zn.
l 29 Cancri 6.9 4
lo
28 12.8zn. ..8 8.8
9 49 Librae 6.4 6
28 29.3zn. 6 0.1 28 179 B Tauri 6.9 19
M .
8 20.
26 180 Tauri
6.8 16
&J
1117.8 26 26 Geminor. 5.i 16
l ó.9 zn. 23 6. lanec
·.
2 48 Leools 5.2 1 17
ll:l 84.31&n. 26 l.
21 48.8zj.
22.6
8 "'l Librae 5.6 6
9 24 Scorpii 5.0 5
28 87.8sj. 8119.6
CI Q..IL:
,., l
11 9ó l' """!;~ttarliu.7 l
18 6.7 zj.
·
L t
28 a 'l;anri (ANI') 1.1 15
l 81.1 zj.
u Y
16
1 4l.ózj. S 16.8
~ancri ~
,l
28 29
19 69.6 zj. 16 !ł.ó Iwinlei
20 :!2.2zj. 18 0.4
l & Virginia 4.4, 22
9 68.6zj.
21.
•
., 1 28
22 69.2 zj.
1tł.
S ~t Virglnłs 4.81 O

Kwiecień

l tó

•

2: 18.8 zn. !::!ty- Luty

l

5 91

Czerwiec

IJI 4 1 68.9 zj. 11121
l I 6 2 21.6 z n. l 24
l 8 O 67.1 zn. l 26
11111 4 ó.9zn. U 26

Zakrrcla plazd pnez Ksl,życ

Perset

21
28
18
22
2 60.6 zn.lllll8 28

"
10

"

"

9ó BCaprioor.6.9

1

l

128'
288
119
, 69
59

j

910
279
86
&>
91

p

146

p

22.6 80ó 286
2.8 811 803
~.8 888
9
58.8 2'l 11
40. ,
299
4 321
7_8 ;120 88

k
k
k

S4.0
44.6
89.1
84.9
29.0
42.8

l
l109

k
p
p
p

p
k

p

7.S 74 84
O.H '388,888
._6 61 61

p

O 49.9 841 j888
2 ł8.6 298 328

k
k

6.4 110 , 71
17.1 138 100
4.0 61 \ 26
0.1 t!) 887

p
p

7 6.
19 & 1 Tanrł 4.21 19
10 2.1 19 3' Tanri 8.6 19
12 22.
19 264 B Tauri ._8 ' 20
1519.7 21 124 H 1 1rltllt6.7 21
30 8
Maj
2 "1j Lłbrae 6.ó O
9.8 zj. Kwie5 0 21
2 24
Scorpli ·
48.8 zn. cień
24: 't Leonłs 5.2 28
M.8zj. 2 0.6
~t
27
Vlrgłnłs 4.8 21
69.4 zj. 4 21.4 Curwlac
28.1 sj.
51.
1 d Sagitarli 6.0, 22
47.0zj. 24 23.1
6 )" Aquaril 8.8 O
47.6zn. 2719.
• l
,.
" l
47.7 sj.
86.4zj.
16 S zj.
10.6zj.
4.9 zj.

m

k
p

p

p
k

4.2 887 888
2
5 ·" SM 3ó8
18.1 tri 50
84..4 68 ó2

p

41.2 28.'ł 266
18.( · 77 110
28.6 246 218

k
p
k

k
p
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Lista
•

Członków

T. M. A. w styczniu 1923. ,

Członkowie 2łalożyciele

i

Dożywotni.

1921 pp. Białęcki Maksymiljan , urzędnik państw., Warszawa, (Załot.)
Larissa·Domański Józef, Warszawa, (Założ.)
1921
mec. Niewodniczański Jan, Warszawa, (Założ.)
1921
dr. Kępiński F., adjunkt i zast. kier. Obser. Uniw., Warszawa,
1921
~b. Prezes)
inż. Rowerski

1922

Karol, dyr. Tow. Kred.
szawa, (czł. Dożyw.)

Przem. Polsk., W~r

Członkowie Popierający.

1922 pp. inż. Kępiński :\fieczysław, w Piotrkowie
dr. Lewenstern Eugenjnsz, chirurg, Warszawa
1921
Mergentaler Czesław, dyrektor banku, Pińsk
1923
prof. Michalski Stan,, dyr. Depart. Nauki Sekretarz Kasy Mia1921
nowskiago, Warszawa
Osmołowski Jerzy, \il Warszawie
Wróblewski 'l'adeusz, przemysłowiec, WarRzawa

1923
1922

.

'

Członkowie Rzeczywiści

pp.

1922 Adamowicz .J., tuz.

państw.

l. Dent.

Arlitewicz J. w V\' arszawie

1923 prof. Banacbiewicz T., dyr.

1922 Buchweitz ,J., stud. Uniw.
1922 Cękalski Eug. w \Varszawió
1922 Chromik Józef, stud. W. S. H.
1921 ks. Chwiłowic~r. Z., stud. Uniw.,

Oh8erw. Uniw., Kraków

1922 Bart Jerzy, stud. Uni w.
1922 Bezwuhły Mik. stud. Polit.
1921 dr. Białobrzeski Cz. prof. U niw.
1922 Uielicki .Maciej w Warszawie
1922 inż. Błeszczyński TaeL w W arszawie

1922

BorowiankaJ.,RtłHl.

Skierniewice

).

1922 Boye Stefan w \Varszawie
1921 dr. Breonejsen L., prof. Państw.

Łuck

1922 Adamski St. w Warszawie
1921 Archutowski 'l'., stud. Uniw. 2 )
19~2

1

W. W. P.,

Kraków

1922 Czarnowski .F . w \Vat·szawie
1921 dr. Czubryński A., naucz. gimn.
.1921 dr. Danilewicz J., dyr. Zakł.
1922
1921
1922

Rent.g., !l;akopane
Dębczyi1ski A., urz. państw.
Oembowska Z., stud. Uniw.
Dickstein Sam., prof. bon. Un.

1)
N a liście tej znajdują się również Członkowie Koła .Mlodzie~y
liczbie 24.
2) O ile przy na:t.wisku Członka nie zamieszczono miejsca jego za.
miuzkania, należy rozumieó, że miejscem zamieRzkania jest Warszawa.

w

•
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1922

Doleżał

Wł.,

naucz.

gimn.,

Łowicz

19~2

1922 Domaniewska Z. w Warszawie
i922 Duniec Kaz. w Warszawie
1921 prof. Dziewulski Wł., dyr.
Obserw.Uoiw. Wilno
dyr.Zakł. Astr.
Uniw., Lwów
Ertman Al. w Warszawie
Ji'abiani Tadeusz w WarEzawie
Frankenstein T. w \Vars:r.awie
Gadomski Jan, asyst. Obserw.,
Kraków
Gajęcka J. stud. Un. Kraków
Uieca Bron., naucz. gimnazjum
Skierniewice
Gilewicz Halina w rroruniu
Glik~man Jan w Warszawie
Uocławska W. w Żvrardowie
prof. Grabowski
dyr. Obs.
Politechn., Lwów
Gutkow!lki Tadeusz, kupiec
Hnhicki Z. buch. w Granicy
cli-. Hufnagel Leon, astronom
in7.. Iwaszkiewicz J., urz.kolej.,
Wilno
·
Jankowski Ksaw., astronom
dr. Jantzen ~.,adj. Obs. Wilno
in~ Juxa-Kwiatkowski w Warszawie
Kałiński Stefan, student U niw.
Kałaska Jan w War!'lzawie
prof. Kamieński M., astronom,
Kraków
Kapicki Stanisław, urzędnik
Kapuściński Wład.,.stud. U niw.
Kaszyńska Anna, m·zę łniczka.
Kierski W ład., przemysłowiec
Koczorowska Z. w Warszawie
Konarski Stan., urz. panstw.
Kurwi n· Kossakowski · h St.,
art. malarz
Kor·win-Kossakowska M.
w Warszawie
Kosińska S. asyst. P. I. Meteor.

1922 prof. Erost M.,

1922
19:t-;,1,
1~22

1923

1922
1922
1922
Hl22
1922
19~1
19~2

1922
1921
1922
1922
1921
19~2

1921
1922
1923
1922
1921
1922
1922
1922
1921
1922
1922
1921

1921 Kowalr;r.ewski M., uy11t. Oba.

z:,

Kowalczyk Alfred, koresp.
w Warszawie
J., nau~. gimnazjum, Garwolin 1
1922 KrasińskaMarjaw Warszawie
1922 dr. Kra~sowski Jan, prof. W.
19~2 Kowalczyk Julja.
19~2 KozłowRki E lm.

W. P.
1921 Kuroczycki Witold, stud. Polit.
192~

Lerb Stanistaw w Warszawie

1921 k11. dr. Lemutowicz .J., kier. st.
meteor., •rarnów

1922 Leuga :\lieuał w Warszawie
1922 Librach ~~udwik, urzędnik
19:H Lichteuberg Wł., aayst. Oba.,
Lwów

•

1921 Ludwii1ski .T. K., naucz. gimo.
Olkusz

1922 Łapczyński Zyg., mechanik
192 t . Maliński Stau., student Polit.
19:H Murcinkowski l,, urzędnik
19~1 :\larcinko\VSki Zdz., przemysł.
Hl~l .Mergentaler J., ,;tud. Uniw.
19~2 )1ichniew<~ka A. w Warsz~~owie
19215 ~Iiedźwiedzki )f, asyst. Obs.

Kraków

1922 :\fościcki Jerzy w Warszawie
19:H 1\Tror.owski St student U:1iw.
Hl2t .1\arbntt Antoni, nrz.. pa(utw.
1921 •l'jmanówna 1\{tlrJa, ur~:ę:łn.
192·~

Neuman Bron.,

urzę •lnik

1921 Niczyperowict. S., stud. Polit.
1~:H Niedziałkowsk:~ A . ,urz~riniczka

192l Niedziałkowski W., stud.leśo.ik
1922 Nowakowski Lll<'jan w W<~.rsz.
1921 NowińskaS., lieen. Uniw. S&w.
19·~2 Nowodworski Jerr.v W· W dorsz.
1922 Okrasil1ski .M w Warszawie
19.H Orkisz L., asyst. Obs., Krakó-w
1922 OrłowRki A., stnd. Politeobniki
19·~2

Pawlikowski Jan, uaucz. gimn.

1923 Pawlusiewicz .Tór.ef, siemiaoi.a
(w Łęgu, l\lałop.).

1923 Piorecka L., oh s. st. met. Bi,rcza
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1922 Piotrowska Józefa, st. W. S. H.
1922. PlebańskiJ., rolnikwlzdebnie
1922 inż. Plewiński Tad. w Warsz.
1922 Popławski Witold, st. W. S. H.
1922 Porczyński Zyg. w Warszawie
1921 dr. Pr."ypkowski Jl'., lekarz powiatowy,

1922
1921
1922
1921
1921

1922
1921
19~1

1922
1921
1922
1921
1922
1 922
1922
1923
1923
1921
1922
l !ł23

1922
1922

Jędrzejów

Ra~zyóski S., pprokur. Sądu
Okr., Kielce
inż . Rafaiski Br., Stamcbowice
Rodzik J., IITZ. państw., Nowa
Wilejka
Rybka E .. asyst. Obs. Kraków
dr. Ryzner J., adj. Obs., Lwów
Salzman Piotr, stud. Politecb.
Sienicka Ant., stud. Uniwer.
Sienicki Józef, rolnik
Smoleński lgn., stud. Uniw.
l:lołtan Andrzej, asyst. Uniw.
Steinberg Al eks. w Warszawie
Stenz Edward, asyst. Uniwer.
inż. l:ltruzik Stan. w Krakowie
Strzałka l:'eliks w Warszawie
inż.Strzeszeweki Piotr w W arsz.
Strzeszeweki Stefan, st. Polit.
Strzeszeweki Włodz., st. Polit.
Świderski St., insp. s~.k., Wilno
Szaniawski Stefan, nrt. malarz
Szczeniowski S., asyst. UIIiW.
Hzczyrba Emil, dyr. fabryki
Szeligowski Stan., asyst. Obs.
Wilno

1922
1922
1922
1921
1922
1922
1922
1921
1922
1922
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1921
1923
1922
1922
1921
1922
1922
1922

dr. Sznabl Adam, lekarz
Szopiński Tadeusz w W arsz.
Szulc K., pr. Pol., v-dyr. P .I.M .
Szwarc Ksawery, stud. Uniw.
Szychtówna Reg. w Warszawie
Szyfkówna P., słucb. Uniw. P.
Szyllerówna Marja,urz(;ldniczka
Taucbert Ota w Warszawie
Teitelbaum Wacław w Warsz.
'l'erajewicz M, stud. W. S. H .
'fołwiński G., prof. W. W. P.
Treliński A.,cheinik,Przeworsk
Tuwan Wład., dyr. banku,
Skierniewice
inż. Twardowski St. w W arsz.
Wasiutyński Jerorni w Warsz.
Wf;lgr;~;yn Wadaw w Wars"- .
\VercStan .,stud. Uniwersytetu
Wieezorkiewicz K., nauczyciel,
Pruszków
Wiłczyńska Z., st. Uniwersyt.
ur. Wilk Antoni, nnucz. gimn .
Kraków
WitkowskiJ.,adj.Obs.,Kraków
iui. Zacharewicz Olg. w Warsz.
Zacharski Stan. w Warszawie
7.art~nkiewicz Kaz., stuq. U niw.
Zdanowicz Miecz. w Warsz.
Zieliń>~ki Stanisław w Warsz.
Zieliński Stefan, nuucz. gimn.
Żyr11rdów

1921 Zygmund Ant., asyst. Polit.

Sekretarjat '1'. M. A. uprasza o nadsyłanie ewentualny<'h sprostowań
i uzupełnień do niniejs."ego spisu pod adre!'!em ~ekretarjatu T. M. A.
Warszawa, . if"nna 15.

z~~.

Kom. Red. Edward Stenz.

Wyd.: T-wo

Miłoiników

Astronomji.

.

-

:

l

1

.•

URUHRRntB T~CHIICZIA
SPÓŁKA AKCYJNA

W WARSZAWIE- CZACKIEGO 3-5
(Dom Stowarzyszenia Techników)

TELEFON 14·67

'l l'

WYKONYWA WSZELKIE ROBOTY W ZAK~ES
DRUKARSTWA WCHODZACE

li

·.

..

'
DRUKUJE PISMA PERJODYCZNE:
.-~

L O T
URANJA
AMERYKA
MECHANIK
ROCZNIKI FARMACJI
PRZEGLĄD TECHNICZNY
PRZEGLĄD POŻARNlCZY

GAZETA CUKROWNICZA
Wl <\DO MOŚCI MATEMATYCZNE
BULLETIN MENSVEL (Bank Handlow. w W.)
PRACE MATEMATYCZNO-FIZYCZNE
DZIEŁA:

l

Analiza Matematyczna, prof. E. GoL•rsat. Arytmetyka Haacłlo·
wa, prof. M. Feldbluma. Elektrotechnika prędów ałabych. inż.
K. Gnoińskiego. Logarytmy czterocyfrowe, prof. T. Gutkowakieco.
Rocznik Pedagogic zny. Sprawozdania i Prace Towarzyatwa Fi·
zycznego. Turbiny parowP., prof W . Chrzanowekieco. Urz~tdze•
nia elektryczne, inż St, Wysockie go. Uczta upierów, poezje.
Wstęp do Hutnictwa żelaza, inż . H Korwin· Krukowakieco, etc.

--

.·
'.•

G. G ER LA C H
WARSZAWA,

TAMKA 40.

l
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