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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 ru
chomości ziemi i heljocentrycznej budowy świata planet a.rnego. 
Wpierw bowiem musiał ten mocarz ducha. przenikliwam spojrze
niem swojego umysłu wykryć, czego nikt przed nim nie dol'ltrzegł, 
błąd rozumowy, logiczny, jaki tkwił głęboko ukryty w geocen
trycznym mechanizmie Ptolemeusza., będt}cy jego grzechem jakoby 
pierworodnym. Musiał następnie przedziwny ten architekt prze
biegni\Ć myślą krytyczną i twórczą całl\ skalę ogniw, czy też eta
pów 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 nie
uświadomionej 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 twór
czej przedstawiają się nam obecnie z dostateczną wyrazistością, 
w zwilłzku chronologicznym i przyczynowym. Wiemy dzisiaj po· 
nadto, że najpierwsze fazy reformatorskich jego myśli sięgały cza
sów 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 ducho
wego życia w młodzieńczych latach genialnego naszego rodaka po
święcamy 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- imiennicz
ka 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 BarUo
mieja 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 stu
dja 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 to
ruńskich 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 pierw
szych latach jego młodości nie doszły nas żadne pewniejsze wiado
mości. Dziecięce lata zeszły mu pod okiem bogobojnych rodziców 
w Toruniu, latem też i w' pobliskiej posiadłości ojcowskiej w Kla
sztorku. Wol!lo się domyślać, iż najpierwszych nauk udzieliła 
mu toruńska szkoła przy kościele św. Jana, którą jakiś czas kie
rował magister kolońskiego uniwersytetu, minoryta Ludovicus 
de Heilsberg, poprzednio rektor szkół w Zgorzelcu łużyckim, a na
stępnie 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 owdo
wiałej swojej siostry i obydwóch siostrzeńców. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa, zabrał on wkrótce 
po roku 1485 tę osierociał!\ rodzinę do miojsca swojej stałej podów
czas rezydencji, do stolicy Kujaw Włocławka. gdzie nie zbywało 
o te lata. na dobrych nauezycielach przy tamtejszej szkole kate
dralnej, 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 pol
skich. 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 dowia
dujemy się, iż właśnie w drugiej polowie XV-go w. posyłali "do ka
noników 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 swo
jego 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 ku
jawska 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 zakre
sie udzielał tam młodemu Mikołajowi nauk, które go przysposobi
ły 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 Uniwer
sytet Krakowski, liczył on jnż lat blisko dziewiętnaście . 'f o zaś 
przekracza jui, pr:.~ynHjnmiej dwoma latami średni wiek schola
rów wstępujących do uniwersytetu, na co dałyby się przytoczyć 
mnogiH dowody.· Wszak, nie szukając dalej, rodzony Mikołaja 
wuj i opiekun, Lu kasz W aczenrode, sam niegdyś uczeń Szkoły 
Jagiellońskiej, nie skończył byl jeszcze 15-go roku życia, gdy w pa
lkdzierniku 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 sekre
tarz 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 wróciw
szy z pielgrzymki do Ziemi świętej, jak sam kanonik Łukasz, nie 
tak dawno przedtem profesor dekretaliów na uniwersytecie w Bo
lonji, a teraz najzaufańszy powiernik politycznych Kallimacha 
planów, jak wreszcie gorący lubownik astronomji, Mikołaj Wodka 
z Kwidzynia, w gwarze humanistycznej zwany Abstemius, medy
cyny 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. prze
pędzili obadwaj bracia Kopernikowie lat kilka i w niej to właśnie, 
młodszy z mch Mikołaj , dzięki częstemu obcowaniu z d-rem Miko
łajem Wodka-Abstemiusem, uczul się powabami astronomji po· 
ciągnięty w tym stopniu, że odtąd już na zawsze pozostałjej wier
nym adeptem i miłośnikiem. 

Według dawnej, a uporczywie . aż po dziś dzień istniejącej tra
dycji 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, kanonik
lekarz kal:'ltuły tamtejszej, a zarazem jedyny podówczas w stolicy 
Kujaw przedstawiciel astronomji. Gorące, w latach nieco wcześ · 
niejszych, uprawianie przez Abstarniusa gnomoniki astronomicz
nej 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 czuj
ną 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 ojco
wizny, obłóczyny jednej siostry a zaślubiny drugiej, podróż Wisłl\ 
do Włocławka, w czasie której umykają,cy, z przed zaciekawio
nych 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 
1) Zapożyczyłem tych kilka wyrazów od Keplera, kt.óry o Koperni

ku p .. wiedzia.ł: ~Copernicu.s propriarmn divitin.rwn animi .~ui ipse 
ianarwr• . 
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planet najodleglejszych, Jowisza i Saturna, w końcu listopada 
1484 r., tudzie:łl całkowite zaómienie slońca 16 marca 1485 r., pod
czas którego zapanowały tak wielkie ciemności, te wszystkie gwia
zdy 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 Na
rodzenia 1489 r. wystrasza przes,dne umysły: w mniemaniu ów· 
czasnem zapowiedź niespodziewanej śmierci wojowniczego Macie
ja 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 We
nus - świeCI\e& pomimo blasku słońca w samo poludnie 1

). 

Takie to zjawiska poruszały ówczesne umysly, o tego rodza
ju 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 stu-

l) Szc..,gół zanotowany przez kilku wspó!czemych hlalloryków i kd
llikarzy, tak m. i . ~tef~tna ):nfeleura w swoim Dyarjuszu rzymskim (apud 
lluratorJ, Scrlpt,rer. Italie.) tod dniem 26 Czerwca 1491 r., takie nasz Bzow
lkl, 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&l
lllc*i w bi.ar dW gołem okiem, łUJtHł w południe; PrawdliilwoM tei tta· 
dyoji potw.ter4zC &&tronom nqrym~ergllki Bernard W ąlthęr (t ~504}, .którY 
łAj ,planett wów~ ... obserwował (Observ. B. Waltherl, ,d. lłelle!z_ Norlm6. 
t&« p, 68 t 66(. Zjawts~o to naleły do ·wielkich 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 nauko
wej pracy bardzo ró~norodnej i bardzo owocnej, tam w jego umy
śle zaświta pierwszy brzask i spłynl\ nań pierwsze natchnienia 
wielkiego odkrycia. Ale to le~y jut poza obrębem dzisiejszego na
szego opowiadania. 

FELICJAN KĘPIŃSKI 

Mikołaj Kopernik 
(W 450-tą rocznicę urodzin) 

Po raz pierwszy w odrodzonej przed pięciu niemal laty 
Polsce 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 Kopernika
ma zalna.ugurowaó przygotowania. całego narodu naszego do 
wystawienia. Kopernikowi trwalszego nad spiż pomnika w po
staci 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 po
budziła świadomość oplakanego dziś stanu oh erwatorjów &.Btro
nomicznych \v Polace. 

Zanim w krótkości wyka~emy, na czem polegały astrono
miczne zasługi Kopernika, podać musimy wprzódy tło dziejowo
kulturalne, na którem zajaśniał Jego genjusz. 

Na astronomji końca epoki starotytnej i średniowiecza ci"
tył autorytet Ptolemeuszowego Almagestu, przesiflkni~tego du
chem spekulatywizmu, a z~razem i dogmaty.zmu. Według syste
matu Ptolemeusza, wszystkie ciała niebieskie poruszaj~ się dookoła 
Ziemi po kołach, jako krzywych najdoskonalszych, dopuszczajll
cych ruch jednostajny. Z powodu wyłamywania się ciał 11: tak na· 
rzuconych reguł, radzono sobie umieszczanie~ Ziemi ekscentrycz
nem (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 oso
bliwości ruchu, zwiększano dowolnie liczbę pomocniczych kół, 
a nawet wprawiano w ruch środki głównych kół. 

Ta epicykliczna teorja ruchu dookoła Ziemi siedmiu planet
w porz!ldkuich oddalenia: Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars, 
Jowisz i Saturn, -na błędnych oparta. założeniach, gdyż ruch po
zorny 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 pla
nety 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 ow
dzie 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 po
przedników Kopernika (Pnrbachius, Regiomontanus) próby popra
wienia 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 rów
nież, 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, wza-
mian za luźne i pozbawione wszelkiej siły dowodowej pomysły sta· 
rożytności, przekazał potomności spoisty i oparty na całkowitym, 
jemu dostępnym lub jego własnym, materjale obserwacyjnym, sy
stemat 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 atzfllro
dównę, córkę bogatego patrycjusza. Utraciwszy ojca w 10 ym ro
ku życia, przyszły astronom nasz dostał się pod wpływ wychowaw
czy wuja, Łukasza Watzelrode, magistra Uniwersytetu Krllkow
skiego 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 kryty
cyzmu, jakie niecił poniekąd i protestantyzm. Ten duch kryty
cyzmu, 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!'ltro
nomji, 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 wiel
kich zwolenników klasycyzmu, z drugiej- zawziętych jt>gc prze
ciwników. Czy w powstHjl\cych między scholastykami a humani
stami sporach, nieraz dochodzących do bójek, bierze udział Koper
nik, nie wiadomo, to pewna jedn» k, że stoi po stronie humanistów. 

Zdobywa więc Kopernik w Krakowie głęboką znajomość kla
syków, 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 dyspo
zycje reformatorskie w astronomji, i decyzja rodzinna p •święcenia 
Go st~nowi duchownemu. jaka zapada po powrocie Jego z Krako
wa, 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 hu
manista 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 sceptycy
zmu, si~gającPgo wszelkiej negacji, zarazem zaś epoka najwi~kszej 
bezobvczaj n ości. 

Dotychczasowy pobyt we Włoszech7 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 do
ktora 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 poli
tycznych. 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 frauenburskiego7 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 docie
ra nawet do Papieta Le·ma X, który zaprasŻa Go w roli doradcy 
w zami~rzanej r ... formie kalendarza. Propozycję t~ odrzuca Ko
pornik 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 duchow
ne, 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 niepo
śltJdnich 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 czy
telników warunkowi\ prawdziwość zawartych w pracy założeń, 
ułatwiających jedynie obliczenia. Plagjat ten, wykryty dopiero 
przez Keplera, przeczy całkowicie charakterowi wystl\pień Koper
nika, nigdy nie uchybiającego sile i otwartości własnych przeko
nań, aczkolwiek i nie manifestującego ich tak wojowniczo, jak to 
czynią później Bruno i Galileusz. 

Ostatnie lata życia spędza Kopernik w odosobnieniu, zaled
wie z kilkoma najbliższymi widując się przyjaciółmi, którzy h•ż 
konajl\cemu Mistrzowi pierwszy skłarlają egzemplarz Jego wieko
pomnego traktatu "o obrotach" (1543 r.). 

Jakież więc tezy główne zawiera to sztandarowe dzieło Ko
pernika? 

Oto wykazał w niem Kopernik, że osobliwości ruchu planet, 
dla których w starożytności stworzony i przez lk tysil\ca lat utrzy
many był skomplikowany aparat ekscentryków i epicykli, są wy
nikiem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca, kombinujl\cego się 
z ruchem heljocentrycznym planet; że wschody, górowania i za
chody jakichkolwiek ciał na niebie uwarunkowane są ruchem 
dziennym obrotowym Ziemi dookoła osi; że wreszcie niejednostaj
ny ruch punktu wiosennego powstaje stl\d, że biegun ziemski opi
suje 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 (ra
chunek c1ęciw, rozwiązywanie trójkątów płaskich 1 kulistych). Ich 
kwintesencję astronomiczną podamy jeszcze słowami samego Ko
pernika (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 tro
jaki mającl:}; wszystkie pory roku i z nich wypadajl\ce odmiany 
w świetle i powietrzu SI\ rzetelneroi skutkami biegu Ziemi wiro
wego 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 wyt
szość, że warunkujl\ca je wielkość promieni kół głównych odpo
wiada 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 pla
net, 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 jed
nak już w poczl\tku 17-go wieku przedstawiała wyłąo1nie znacze
nie historyczne. 

W zakończeniu stwierdzió należy, że nauka Kopernika nao
gół 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 spo
radyczne 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 
będzie 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 prsT
kładem innych pobudzani bywajt do oddawania się filozofji 1 IUDiłO~ 
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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 pi
smach zobaczą mgłę niepojętości rozwianą zaporpocą najoczywistszych d!l 
wodów. . . (Z dedykacji do papieża Pawla Ill). 

* * * 
,%; pośr·ód licznych i rozmaitych nauk i sztuk ~.asilającycb umysłludzki 

zdaniem mojem, te nadewszystko zasługują, ażeby im się poświęcić i od
dać z całą usilnością, które maja, za przedmiot rzeczy najpiękniejsze i naj
godniejsze poznania. Takieroi są nauki, których przedmiotem są cudowne 
obroty świata, biegi planet, ich wielkości i odległości, ich wschody i za
chody, oraz przyczyny innych zjawisk na niebie dostrzeganych, które 
ostatecznie całą budowę świata wyjaśniają ... Otóż, jeżeli zechcemy oce
niać nauki podług wartości przedmiotu, jakim się każda zajmuje, ta naJ
pierwsze 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 liczbo

wo 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 do-
koła słońce, w pobli~u którego znajduje się środek świata. · 

o • l 
1) 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.• · · · 

, 
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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 firma
mencie, nie pochodzi z jego własnego jakoby ruchu, ale wywołane jest 
ruchem samejże ziemi. Ona to więc, wraz z najbliższymi jej żywiołami od
bywa w ciągu doby ruch obrotowy dokoła swoich niezmiennych biegunów, 
a wobec nieba trwale nieruchomego. 

6-te założenie. Jakikolwiek ruch wydawałoby l>ię mieć słońce, zja
wisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu, lecz jest złudzeniem po
wstałem skutkiem ruchu ziemi, oraz jej kręgu, po którym toczymy się do
koła słońca, albo też dokoła jakiej innej gwiazdy, co znaczy, :i.e ziemia od
bywa 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 przynaj
mniej skutkiem nierównej zmiany obydwóch położeń, gdyż dla ciał poru
szających 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 po
winien 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 wszy
stko, że jest ogólnem zbiorowiskiem wszechrzeczy, niełatwo można po· 
jąć, dla czegoby raczej rzecz obejmująca, aniżeli objęta ruchowi podle
gar. miała. 

(.De Revolntionibus", Księga l, Rozdz. 5). 

1) W tern zdaniu wypowiedziana jest p o raz p i er w s z y jasno 
i z pełni\ świadomości~!! rzeczy jedna z naczelnych zasad dynamiki nowo
cze!'nej, zasada ruchów względnych. (Przyp. prof. Birkenmajera). 
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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 Opatrz
ności, 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 i najwyższą ze wszystkich jest sfera gwiazd stałych, która 

siebie samą 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 prze
ciągu 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 mo
głaby 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 rozmia
rami ich dróg, jakiego w inny sposób nie możnaby znaleźć. 

("De Revolutlonibus", Księga 1, Rozdz. 10). 

* ·X 

Lubo niezliczone upadku królE~stw, księstw i rzeczypospolitych mo
żnaby naznaczyć przyczyny, te jednak cztery: niezgoda, śmiertelność, nie
płodność 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 zastanawia
jący 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 
już w zupełności wyobrażenie o istocie przyciągania. materji, czyli grawi
tacji (wedł. przypisu prof. BirkenmaJera). 
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wyprowadzić wielkie pasmo i pokolenie prawd od niego niezna
nych, jest to bezwątpienia dzieło nadzwyczajnego i twórczego 
umysłu, którego Kopernik przy całej w pismach swoich skromno
ści, zostawił niezatarte ślady i dowody". 

"Kopernik dlatego właśnie, że nie wiedzi~ł tych praw [me
chaniki], że był obrany z ich światła i pomocy, a przecież żadnego 
z nich w swojem tłumaczeniu nie obraził, pokazał si~ owym rzad
kim i nadzwyczajnym duchem, który twor,ząc rzeczy z niczego, 
ocala wszystkie prawdy, zostawione do odkrycia następnym poko
leniom". 

Odpiera również Śniadecki zarzuty, stawiane Kopernikowi, 
jakoby pomysł swego układu zaczerpnął od starożytnych i dowo
dzi, że jest on dziełem twórczej i krytycznej myśli Kopernika. 

Ciekawy jest szczegół, że Kopernik pierwszy wyrażnie wy
powiedział myśl o ciążeniu powszachnem (Księga I, rozdz. 9), co 
Sniadecki taką opatruje uwagą: "W tern porządnem i mocnem ro
zumowaniu Kopernik wyrzekł najpierwszy, że ciężkość jest wła
snością powszechną, materji, każdej jej cząstce służącą; że ta roz
ciąga 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 do
strzeżonych, którychby niepodobna było pojąć i wytłumaczyć bez 
tej nowej nauki. Bez niej Kepler byłby praw na biegi ciał nie
bieskich 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 usta
wie 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 twier
dzeniu prof. Birkenmajera, zamieszczonemu w uwadze 16 na str. 7fl ,,Wy
boru Pism M. Kopernika•, Bibl. Narod. Ser. I N! 15. 

,. 



\,RANJA 83 

"Posiedzenie publiczne, na którem czytano rozprawę, było 
eałe 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 ukon
tentowania, które twe dzieło zrodziło, dość powiedzieć, że dziś 
o godz. 10 jest mi oddane, a do godz. 9 wieczór, o której piszę, je
denaście 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 pa
mięć o Koperniku zosta~a uwieczniona w pomniku Thorwaldsena. 

ANTO. l CZUBRY: SKI 

Cud Jozuego 
Studjum astralistyczno-astrologiczne 

Wielk1ego kulturalno-historycznego znaczeoia je~>t znany 
ustęp 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 syna
mi Izraela dotarli do stoku pod Beth-Choron rzucił na nich Wiekni.sty ka
mienie ogromne z nieha aż do Azeki, tak że wyginęli. Więcej ich wygin~ło 
wskntek gradu kamiennego, niż ich pobili Bynowio Izra,.Ja. mieczem. 12: 

l 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 spo-

1) 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 Korzon
kiewicza (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 warun
kach zatrzymanie się ziemi w ruchu swym wokół osi, czyli opty
cznie 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 mo
głoby byó pożytecznem światło księżyca niepodobna przypuścić, 
gdyż tekst wyra~nie mówi o dniu. Dalsza refleksja: Słońca zatrzy
mujlłc się nad Gibeonem, zatrzymałoby się równocześnie nad cal(\ 
półkulf\, a więc także nad Ajalonem, podobnie także księżyc. Roz
dział zaś obu tych ciał niebieskich w ten sposób, iż słońcu przdzie
lono Gibeon, a księżycowi dolinę Ajalon, łącznie z uwagą poprze
dnią 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 zna
ków zwierzyńca niebieskiego, wymienionych niekiedy dość wyra
żnie, 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 po
mieścić w zwierzyńcu na podstawie egipskich i innych źródeł, 
np. Dan-Wf\ż, czyli Waga. W ziemiach zajmowanych przez ple
miona, umieszczano miejscowości; i tak Ajalon w udziale Dana 
(Joz. XIX 42; XXI 24), a więc Wagi, Gibeon w udziale Benja
mina (Joz. XVIII 25), czyli Wilka (Gen. XLIX 27) przynależnego 
do wycinka Niedźwiadka. W aga i Niedźwiadek są znakami Bf\Sie
dnimi; ła.czono je nawet niekiedy razem, tak iż Niedźwiadek trzy
mał 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 pew
ne planety, łącznie ze słońcem i księżycem, co w astrologji ode
grało bardzo doniosll\ rolę. Przynależność ta była czysto konstruk
cyjna, 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 su
szy .. Moj~esz to zrobił. A wtedy (Ex. XIV 22) ,,szli synowie Izra
ela środkiem morza po suszy; a wody były im ścian!\, po prawej 
i lewej ich stronie". A wi~c jest to laska o mocy cudownej, magi
cznej. 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 ozna
czaj!\ 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 obezna
nego 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. ob
serwacje 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 sygnałów radjotelegra
ficznych z Paryta i Nauen. 

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 203-
krotnem. 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 
zamieścimy w numerze następnym. 

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, jedno
lity, koloru stalowego. 

Dnia 19. vrn. 22 o g. 20 III, 25 p. Birukiewicz obserwował w So
lach spadek meteoru. Barwa czerwonawa. kierunek spadku prawie pro
stopadły 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 nie
przyjaznych warunków a potem najazdu bolszewickiego została ona prze
rwaną i dopiero po zajęciu Wilna przez wojska polskie mogła być w dal
szym ciągu prowadzoną. Brak funduszów nie pozwolił jednak na plano
wanie 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 mieszka
nia astronomów znalazły tymczasowe pomieszczenie w Collegjuro A. Czar
toryskiego przy ul. Zakretowej w części budynku, przeznaczonego dla za
kładów 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. refrak
tor 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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wy i pierwszorzędny mikrometr, który zresztą otrzymali:śmy ze zoac~oem 
opóźnieniem dopiero w styczniu b. r. Dla pierwszych prób .badania. jasno
ści gwiazd metodą Schwa.rzschilda zastosow·ano już do objektywu fotogra
ficznego 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 ro
bienia klinów fotometrycznych sensytometr Scheiner'a. 

Pozatem Obserwatorjum posiada instrument uniwersalny Bamber
ga-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.ien
nie sygnały czasowe rytmiczne, wysyłane przez wieżę Eifel. 

Co do obserwacyj, to na razie, w oczekiwaniu przybycia mikrome
tru, rozpoc;~ęto prace przygotowawcze drobniejs;o;e, a więc ustawienie re·
fraktora, wyznaczenie ogniskowej objektywu fotogralicznego i t. p .. Obec
nie, skoro narzędzie jeRt "" komplecie, można będzie rozpoc1.ąć pracę sy-
·tematyczną. St. Szeliguwski . . 

* Dnia 31 stycznia 1923 ukazała się w prasie (Kurjer Warsz.) po-
dana przez Ajencję W schodnią odezwa Wolnej W szachnicy · Polskiej 
w sprawie popierania "Pierwszego w Polsce Obserwatorjuro Astronomicz
nego imienia Mikołaja Kopernika", które W. W. P. w Warszawie "zapo
CZI!tkowała jeszcze w roku zeszłym". W. W. P. ma nadi.ieję, że społe
czeństwo polskie "przyczyni się do zbudowania placówki naukowej, god
nej 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 chybio
nem 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 Astronomicz
nego imienia M. KQpernika, instytucji jedynie godnej poparcia w uroczy-
·tej chwili rocznicy urodzin naszego wielkiego astronoma. E. s~ 
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* l'ierwszy Zjazd Mi~dzynarodowej Unji Astronomicznej (U. A. 1.) 
odbył si~ 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 Zja
zdu, co zresztą będzie zapewne przedmiotem specjalnego sprawozdania 
prof. Banachiewicza, przedstawimy tu tylko najważniejsze szczegóły orga
nizacji 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 gene
ralny-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•ta
wiono jednakże dawną numeracj~. 

Spis istniejących obecnie Komisyj: 

l. Kom. Względności. 
3. Kom. Notowań astronomicz

nych. 
4. Kom. Efemeryd. 
5. Kom. Analizy dzieł i Bibljo

grafji. 
6. Kom. Telegramów astrono

micznych. 
7. Kom. Astronomji dynamicz

nej. i Tablic astronomicz
nych. 

8. Kom. Astronomji południko
wej. 

9. Kom. Instrumentów astrono
micznych. 

12. Kom. Fizyki słońca. 
14. Kom. Miar długości fal i Ta

blic- 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 pla
netoid, 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 gwie

zdnych. 
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. Dzie
wul.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 propo
nował Stany Zjednoczone. Nalety tyczyć nauce polskiej, ateby wniosek 
naszego delegata został przyj~ty przez Zjazd w r. 1925. Odbycie si~ trze
ciego Zjazdu w Polsce znakomicie przyczyniłoby sit do zacieśnienia sto
saoków mi~dzy astrooomjt polsk~t a zagranicznt, a u nas w kraju spowo-
dowałoby 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. Obra
cajto dostatecznie szybko ustawiony poziomo na pionowej osi wielki zbior
nik płaski napełniony rtfł(lit, otrzyma p. Mac Afee powierzohnit zwiercia
dlant 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 ogni
akowe teleskopu majt zaletnie od potrzeby wynosicS 85,4:, 109,8 i 188 m. 
(280, 380 i 600 stóp). Najwitksze trudności przedstawiaj, drgania po
wierzchni r., zamteajp obraz, spowodowane wst'""nieniami osi ob
rotu i niecałkowicie prostopadłem jej ustawieniem. Drgania te Ma~ Afee 
zamierza usuntcS pokrywajtc powierzchnit fttci cienką powłokt oleju ce
drowego - cieczy o wielkiej lepkości. Stałe połolenie osi obrotu ma za
pewaiacS 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 ba
dań. 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 rezul
taty otrzymywał znany fizyk amerykański R. W. Wood, który jencze 
w 1909 roku ze skromnymi 'rodkami zbudował teleekop obrotowy umie
aozony 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. 
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* H. D. Curtis donosi w wydanym ostatnio XIII t. Publications ot 
the Lick Obserwatory, że liczba mgławic spiralnych, daiących się zaob
serwOW!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 docho
dzi 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 je
dyny 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 We
nery 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 poru
sza 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 

URANJA 91 

Władze T-wa ukonstytuowały sitt w sposób następujący: prezes 
inż. P. Strzeszewski, v. prezes Edward Stenz, sekretarz S. Kaliński, skar
bnik L Kossakowski, bibljotekarz J. Mergentaler . . Zastępcy: dr. L. Huf
nagel, A. Sułtan. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: prof. St. Mi
chalski, mec. J. Niewodniczański i inż. '1'. Plewiński. 

Na następnych posiedzeniach Zarządu ustalono ~kład osobisty ko
misyj 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 n e 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 powie
rzchni 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 histo
ryl'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. Le
nartowicz z Tarnowa interesują<·y odczyt na temat teorji kosmogoni
cznych świata i o układzie planetarnym. Zebranie Ogólne w II im tenui
nie 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 posiedze
nie odbyło Się w Zakładzie }'izycznym u. w o dnia 14 grudnia 1922 r., 
na którcm p. S. Kaliński wygłosił referat "o obserwat•jach gwiazd zmien
ny<'h", 'l.aś p. E. Stenz ,.,o obserwacjach zjawisk optJczuych w atmosferze 
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ziemskiej<~. P. Kaliń:~ki przedstawił w swym referacie szereg zagadnień, 
dotyczących 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 pra
gnęliby 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 zja
wisk optycznych w atmosferze (pierścienie naokoło słońca, zjawiska zmro
kowe i t. p.) oraz znac7.enie ich obserwacji dla Fizyki Atmosfery. Zwraca
jąc 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, opra
co·.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 no
wych metodach wyznaczania paralaks. "Prel~gent w przystępnej lecz wy
kwintnej formie przedstawił ostatnie metody spektroskopowe w zastoso
waniu do wyznaczania odległości najbardziej nawet odległych rojów gwiar.d 
i mgławic, wprowadzając słuchaczów w nadziemski świat nieznanych do
tychczas przestrzeni, mierzonych setkami tysięcy lat światła. Zebrani po
dziękowali prelegentowi gorącorni oklaskami za b. interesujący odczyt. 

Rocznica Kopernika. W związku z rocznicą urodzin Kopernika Za
rząd T. 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 przewodni
ctwem prezesa Rady Miejskiej, sen. I. Balińskiego, zajął się organizacją 
uroczystości w dniu 18 lutego 1923 r ., t. j. w wigilję rocznicy. Protekto
rat honot·owy przyjęli łaskawie: Prezydent R;~eczypospolitej, J. E. Kar
dynał, 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 N au ki Min. 
W. R. i O. P. w wys. 2000000 mk. zamierzenia T-wa będą mogły być 
nrzeczywistnione. 

1) Na listowae zwrócenie si~ p. Kalińskiego do Obs. Astr. w Ljouie 
w sprawie obaerwacji gwiazd zmiennych nadesłał p. de Grouiller szczegó
łuw-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 obe
cnej, 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.y
wego 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 Astro
nomiczne im. Mikołaja Kopernika. Ofiary mołna składa6 na konto czekowe 
P. K. O . .Ni 149550 (Oba. Nar. im. M. Kopernika), lub te! wprost na rp 
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 Do
strzegalni, 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~ bar
dso 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 ewo
locj' materji ałonecznej, z~nienie bndowy lłolica, istoty ciepła i ••tatła 
lłonecznego, wieku t temperatury jego, oraz najnowsze pogl!ldy na promie
niowanie ałoóca. 

Tegoi: "Stan astronomji u nu a gd:atełndzlej•. Mała broazorb, obej· 
mująca azkic historji aatronomji w Polace i ugranielh ucsególnie w Sta
nach 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 intere
sujących się jej postępami. 

b) zaznajamianie członków '1'-wa z najnowszeroi postępami wie
dzy 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 obo

wiązujących: 

a) urządza 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 obser

watorjami 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 zasto
sowania 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 
.Młodzie~y. 

8. Członkiem T-wa może zostać kaMa osoba pełnoletnia, o ile złoży 
Zar.~;ądowi odpowiednią deklarację, podpisaną przez siebie i przynajmniej 
.dwuch członków '1'-wa, niepełnoletni zaś winni nadto przedstawić zezwo
lenie rodziców lub opiekuoó~ O przyjęciu kandydata decyduje Zarz'd 
na swe m naj bliższem posiedzeniu większością 3 f 4. głosów obecnych. Od
mowy przyjęcia kandydata Zarząd nie motywuje. 

9. Członkowie T-wa są obowią11ani przy wstąpieniu do opłacenia 
wpisowego w wysokości l 000 M k. oraz do opłacauia składki rocznej. 

a) Składka •·oczna członka rzeczywistego wynosi 6000 Mk. 
i jest wpłaeana jednorazowo lub w czterech ratach kwartal
nych. 

b) Składka roczna członka popierającego jP~t równa poczwórnej 
składce członka rv.ec11ywistego. 
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c) Członkiem dożywotnim może zostać każdy, kto wpłaci jedno
razowo 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 astro
nomji 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 wy
borczego. 

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 wypo
tyczane członkom za każdorazowem zezwoleniem Zarzl\du i na odpowied
nich warunkach. 

12. Wszyscy członkowie 'l'-wa korzystają z prawa głosu na zebra
niach 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 wy
bierani do władz T-wa. 

13. Zarząd T-wa ma prawo nadawania godności członka korespon
denta 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 nkd

dę 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, 
Zarząd ma prawo powoływać do życia komisje specjalne, poświęcone po
szczególnym 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 pro
wincji, Zarząd mo:te tworzyć oddziały T-wa poza Warszawą, o ile do Za
rządu T. M. A. wpłynie podanie, podpisane przynajmniej przez dziesięciu 
członków T-wa z danej miejscowości. Oddziały stanowią jednostki auto
nomiczne, 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 War
szawie. 

18. Celem umożliwienia pracy w T. M. A. osobom niepełnoletnim, 
powstllje przy T-wie Koło Młodzieży, prowadzone przez członka rzeczy
wistego, 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, skarb
nik, 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 no
wych 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~ kandyda
tów, proponowaną przez ustępujący Zarząd. Każdy członek mo:te wykre
ślić, a wzamian za to wpiaać nowe proponowane przez siebie kandydatury. 
Ogólne Zebranie wybiera najpierw prezesa, a następnie wszystkich pozo
stałych członków Zarządu razem. Nadto Ogólne Zebranie wybiera trzech 
zastępców, którzy wchodzą w skład Zarządu na wypadek ustąpienia któ
regokolwiek z członków, oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej. 
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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 vi
ce-prezesem. Wszyscy crJonkowie Zarztdu winni być zawiadomieni o ter
minie Zebrania przynajmniej na dwa dni napr~. Pominięeie tej formal
ności 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 przyjmu
je na siebie odpowiedzialności. · 

3) na pisemne :t~adanie przynajmniej 20 członków lub Komisji 
Rewizyjnej, nie później jak w dwa tygodnie od daty otrzy
mania 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 bi

lanau 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 odpowiedzial

ności, 

g) powzięcie uchwały co do ewent. rozwitzania T-wa i sposo
bów likwidacji jego na rzecz polskich inatytucyj naukowych. 

31. Uchwały Zebrail Ogólnych, zwołanych w 1-szym terminie, q 
wune przy obecności przynajmniej jednej piątej wszystkich rzeczywi
stych 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 prawo
mocne bez wzgltdu na ilość repre11entowanych głosów. 
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32. Wszelkie uchwały Zarządu i Zebrań ogólnych zapadają zwykłą 
większością głosów z wyjątkiem uchwał, dotyczących zmian Statutu oraz 
rozwiązania T-wa, które wymagają więk!<zości Sf4 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 Re
wizyjna ma prawo dokonania rewizji majątku i rachunkowości T·wa 
w każdej chwili, obowiązkowo zaś przynajmniej raz na rok przed do
rocznem 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). 

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 War

szawie 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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UKANJA 

SPROSTOWANIA 
watniejszych omyłek, dostrzetonych w .N'!! 2 .,Uranji" 

miejsce zamiast powinno być 

okładka, wiersz 6 od d. Ie disque lnnaire la Lune 
str. 46, w. 18 od góry bardzo duto wyr. bardzo wyraźnych 

" 
46 

" 
19 

" " 
Sił mniejsze s' duto mniejsze 

• 51 
" 

14 
" " 

wówczas równi et 

• 52 • 17 
" " 

obserwację aberacj~ 

" 
53 • 9 

" " 
siły siła 

" 
53 

" 
11 

" 
dołu · te samJ• • te same 

" 
54 

" 
16 " góry 10 109 

57 
" 

1 • dołu 81. IV 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 ko-
niec zjawiska. · 

Przy układaniu kalendarzyka korzystaliśmy z danych zawartych 
w Roczniku Krakowskim na rok 1923, w "Berliner Astronomisches J abr
buch" na r. 1923 oraz w .N'!! 10- 12 .,Sirius" z 1922 r. 
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Tablica I. 

Zjawiska w układzie słonecznym 

Ziemia. 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 Księżynm. 

1.13, Il .ll, 1ll.l3, lV.12, V.l3, Vl.l2. 

Mars. Konjunkcja z księżyc~m 1.22, 11 .20, 11121, lV.19, V.18, VJ.16. 

Jowisz. Opozycja ze Slo:Dcem V.5. KonjuiJk(' ja z Księżycem: 1.11, II.S, 

lll.7, IV.3, V.l, V.28, VI.24. 

Saturn. Opozyrja ze Slo:Dcem lV.7. Konjunkcja z Księżycem: 1.10, IJ.6, III.5, 

IV.2, IV.29, V.26. 

Uran. W f,Wiazdozbione Wcdnika. OpC'~.yrja ze SloncEm II.6. 

Neptun. W gwiazdozbiorze Raka. Między Regulmem (g" iazdozbiór Lwa), 

a Prezepą (gwiazdozbiór Raka). 

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 ze

szłego 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 Księżyca 

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

Pełnia 3 3.6 l 16.9 3 4.4 l 14.2 d h d h 
Ostat. kwadra 10 1.9 8 10.3 9 19.5 8 6.4 7 19.3 6 10.3 
Nów 17 3.7 15 20.1 17 13.9 16 7.5 1ó 23.6 14 13.7 
l'ierw. kwadra 25 5.0 24 1.1 25 17.7 24 6.3 23 15.4 21 21.8 
Pelnia 30 22.5 30 6.1 28 14.1 



Planety (momenty kolminacji w Wa1~szawie). Tablica III. -
1923 l Mt>rkury l Wenus l Mars l Jowisz l Saturn l Uran l Neptun l 

Styczeń. l l 12h 44"' l 8h 49"' l 1sh s"' l 7" 41"' l 6h 12m l 15" 44"' l 2h 18"' 
. 21 12 44 l 8 31 l 15 37 6 34 4 56 14 28 o 58 

Luty .. . 10 
l 

io 22 8 46 15 11 5 24 3 37 13 13 23 33 
Marzec. 2 10 11 8 49 l 14 46 4 7 2 15 11 59 22 12 

• 22 10 53 9 4 14 22 2 47 o 53 10 45 20 52 
Kwiecień .u 11 49 i 9 17 l 13 59 l 28 2!ł 24 9 30 19 32 
llaj . l 12 53 l 9 27 l!J 37 23 55 22 o 8 15 18 13 .. . 21 12 18 

l 
9 87 . 13 16 22 8 20 37 6 59 16 55 

Czerwlec . 10 10 so 9 52 l 12 55 20 56 l 19 17 
l 

5 41 15 S8 
. so 10 10 10 15 12 33 19 33 17 59 4 24 14 21 q 

= ;.. 

Księżyc. 
z .... 
"" 

1928 

l 
Styczeń ~Luty l· 

Marzec l Kwiecień 

l 
Maj 

l 
Czerwiec 

Da ta w. z. z. w z. w. z. w. z. w. z. 
l i 

15h19"' 5h15'" 18hllm 5h17"' l 19h45"' 4h48m 21h47"' 5"45"' • l 1 14h4o"' 5hss"' ! 1shso"' sh44"' 
5 1 18 51 850 l 21 44 8 53 20 42 7 22 28 22 738 1 2356 8 5 - 10 10 
9 23 57 10 49 l 30 11 2 o 29 9 44 l 58 11 21 l 36 12 24 l 18 14 26 

13 l 3 39 18 l l 5 18 14 31 s 37 18 28 3 55 15 36 l 3 7 16 36 l 3 l 18 SS 
17 7 21 16 4S 7 22 18 50 5 49 17 4ł 5 26 19 47 5 l 20 41 l 6 18 21 48 
21 l 9 18 21 4 1 8 54 28 2 7 1!3 21 54 7 44 23 37 l 8 26 23 45 11 l 23 48 
25 1 10 51 o 18 11 8 2 4 9 49 o 49 11 45 l 43 1 13 15 l 16 1 16 11 l 16 
29 18 18 4 20 - - 14 7 3 45 17 l B 43 18 34 3 18 20 25 4 30 

W. z. w. z. W. z. 
l h m h m I.21.7h34m 16h lm II 10.7h s"' 16hS8m Słońce. Wschody i Zachody. I. 1.7 45 15 33 

III. 2.6 22 17 16 IIT .22.5 37 17 51 IV.lt.4 50 18 25 l§ 
V. 1.4 7 19 00 V.2l.S 34 19 S2 VI.lO.S 16 19 55 

VI.S0.8 18 20 l 



Słońce} planety. (Spółrzędne. równikowe) . Tablica II. 

l 8ł01ice Merkury Wenus : Mars Jowisz t::aturn l§ 
1923 l l 

i --a l o o 
' 

a o o a l a a a a l a 

hm o hm o
1

11m o j hm o 1 hon ofhm o 
8tyczeń . 1 J8 44 -23.1 • 19 48 -23.2 1 lo 53 -16.o 23 7 - 6.4 ! 14 45 -14.8 1 13 15 - 5_3 

. 21 l 20 lL. 20.1 l 21 7 14.9 16 55 18.3 : o l - 0.3 l 14 56 15.6 13 18 55 
Luty . . 10 21 33 146 20 3 17.9 18 17 20.2 l o 5ł -+- 5.7 15 4 16.1 l 13 18 54 
:Marzec . 2 22 49 -7.5 l 21 12 17.3 19 50 19.3 1 47 11.3 15 7 16.3 13 15 5.0 

Kwiecień· ' : 
. 22 ' o 3 --t-0.3 l 23 ·9 80 21 24 15.1 2 42 16.2 15 6 16.1 13 11 !5 
.11 1 16 8.0 l 28 88 22 56 - 7.9 3 38 201 14 59 ln.6 13 5 3.9 

Maj .. l 2 31 14.8 350 22.7 l o 24 + 0.8 435 22.8 14 50 15.0 13 o 3.4 
. 21 , 3 49 200 4 35 2'> <) 154 9.H 5 33 24.2 14 40 142 12 55 3.0 ~ ~ 

Czerwiec. . 10 5 10 23.0 4 4 16.6 ! 3 28 17.4 u 31 24.3 l H 3:.! Hl.7 12 53 2.9 
. 30 o 6 SB --t-23.2 · 5 4 -20.7 l 5 9 +22.3 7 27 +23.0 14 28 -13.5 12 53 - 3.0 

" "' o h "' o " m o l~ Uran, a i a: 11.22 49 - 8.4, ll.l0.22 56 - 7.8, Ill.22.23 4- 6.8, 
V.l23 11 - 6.0, vuo:23 15 - 5.7, z 

c.; 

Neptun, " 1.1. 9 21 ,..15.7, 11.10. 9 17 -;-16.0, HI 22. 9 13 --+ 16.3, l !l> 

V.l. 9 12 --t-16.4, VI.lO. 9 14 --t-16.3, 

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

'1923 l Styczeń L n ty l Marzec : Kwiecień M a. j Czerwiec 
D a. t a l- 'f._ ~ -;-- ~ ~ - a _ __ - i- ~·- 'J. o -Y. --- ~ j a- -o 

/.- --", - o -= -h-;;. - o - - Ie - ;;;· o -, - h m -- ~ ~ 
1 

k m o- j h m o 

l l 4 52 +17.5 8 15 -ł-15.9 8 47 --t-14.4 12 11 -+- 0.0 l 14 40 -11.3 18 17 -18.6 
5 8 37 --t-14.9 12 2 ·t- 0,7 12 37 - 2.1 16 7 -15.8 18 41 15 3 21 57 -10.6 
9 12 17 - 0.1 15 44 -14.9 lo 27 16.5 111 55 16.6 22 12 - 9 5 1 2 + 3.9 

13 15 56 15.6 19 27 17.4 l 20 7 16.1 23 l o - 5.0 l l-l +- 5.1 4 10 16.1 
17 19 43 170 22 48 - 6.7 l 23 21 - 4.1 l 2 12 -t- 9.4 4 24 16.6 i 40 17.5 
2. l 23 3 - 5.4 t l .50 . t 7.9 : 2 23 +10.2 5 27 18.1 7 53 17.0 ' 11 14 + 5.2 
25 2 5 -;- 9.1 . fi 5 + 17.5 5 40 18.1 9 (l -+-13.9 11 27 t- 3.9 11 53 ~ 12.0 
29 l 5 25 +-18.0 - 9 19 --t-12.7 12 42 - 2.5 15 14 2.5 18 52 -18.ó 
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. Tablica IV. 

Zakrrcla plazd pnez Ksl,życ 
• (dla Warszawy) 

Sat. . Data ~- Data" -- Data 192S-N~;;-g;ta;i:1_ Cza;-fP- 1 Ql ZJ,'k~ 
Laty II l~ 2: 18.8 zn. !::!ty- Luty -~ - ---~-- j 

l czeń m i m 
"" • 

1
11 23 20 ó2.7zn. l 29 Cancri 6.9 4 S4.0 128' 910 p 

II l S 6.6zn:JI 23 28 12.8zn. 8 8.8 9 49 Librae 6.4 6 44.6 288 279 k " lo ... ' .. lo l 
II l 6 28.8zj. ,II 80 28 29.3zn. 6 0.1 28 179 B Tauri 6.9 19 89.1 119 86 p 

l 5 2 27.4 zn. . M . 8 20. 26 180 Tauri 6.8

1

16 84.9 , 69 &> p 

l 12 4 OO.ó zn. l &J 1117.8 26 26 Geminor. 5.i 16 29.0 l 59 91 p 

II 18 28 54.9 zj. /1 l l ó.9 zn. 23 6. lanec 
8 

l 
· . 2 48 Leools 5.2 17 42. 109 146 p 

III 20 · O 28.8 zn. l 2 ll:l 84.31&n. 26 l. l 
11120 2 10.1 zj. III i 21 48.8zj. 22.6 8 "'l Librae 5.6 6 22.6 80ó 286 k 

9 24 Scorpii 5.0 5 2.8 811 803 k 
I 21 O 41.8zn. I 9 28 87.8sj. 8119.6 CI Q..IL: ,., l 

9 
k 

11 9ó l' """!;~ttarliu.7 l ~.8 888 
II 26 O 6.9zn. I 11 18 6.7 zj. 

· L t 28 a 'l;anri (ANI') 1.1 15 58.8 2'l 11 
II 26 2 29.6 zj. I 17 l 81.1 zj. u Y 

16 
40.

4 
,
321 

299 

11127 
2
4 21.1zn. 11117 1 4l.ózj. S 16.8 

28 29 
~ancri 5~91 ,l 7_8 ;

120 88 

p 

k 

p 
I 28 84.9 JSD. l 18 19 69.6 zj. 16 !ł.ó Iwinlei 

Marzec II 18 20 :!2.2zj. 18 0.4 l & Virginia 4.4, 22 7.S 74 84 p 

11 5 2 U.9zn.l 26 9 68.6zj. 21. • ., 1 28 O.H '388,888 k 

I 7 4 27.9 zn. II 26 22 69.2 zj. 1tł. S ~t Virglnłs 4.81 O ._6 61 61 p 

8 22 66.2 z n. " " " O 49.9 841 j888 k 
16 O 49.2211l Czerwiec 10 9ó BCaprioor.6.9 2 ł8.6 298 328 k 

l 23 2 42.3 z n. I l 28 47.7 sj. 7 6. 19 &1 Tanrł 4.21 19 6.4 110 , 71 p 
11127 21 56.8zj. ,ll 2 l 86.4zj. 10 2.1 19 3' Tanri 8.6 19 17.1 138 100 p 
11 29 28 45.7zn.

1

1 S 18 16 S zj. 12 22. 19 264 B Tauri ._8 ' 20 4.0 61 \ 26 p 

l ~l 28 3.8zn l 10 20 10.6zj. 1519.7 21 124 H 1 1rltllt6.7 21 0.1 t!) 887 p 
I 17 22 4.9 zj. 30 8 Maj 

Kwiecień 2 
1
"1j Lłbrae 6.ó O 4.2 887 888 k 

11 19 20 9.8 zj. Kwie-
lll 4 O 8. 7 zn. m 21 19 48.8 zn. cień 2 24 

Scorpli 
5

·
0 21 

5
2
·" SM 3ó8 k 

24: 't Leonłs 5.2 28 18.1 tri 50 p 
IJI 4 1 68.9 zj. 11121 21 M.8zj. 2 0.6 

27 
~t 

l 
Vlrgłnłs 4.8 21 84..4 68 ó2 p 

I 6 2 21.6 z n. l 24 28 69.4 zj. 4 21.4 Curwlac 
l 8 O 67.1 zn. l 26 18 28.1 sj. 51. 1 d Sagitarli 6.0, 22 41.2 28.'ł 266 k 
11111 4 ó.9zn. U 26 22 47.0zj. 24 23.1 6 )" Aquaril 8.8 O 18.( · 77 110 p 

l tó 2 60.6 zn.lllll8 28 47.6zn. 2719. • l ,. " l 28.6 246 218 k 
l 
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Lista Członków T. M. A. w styczniu 1923. , 

1921 
1921 
1921 
1921 

1922 

1922 
1921 
1923 
1921 

1923 
1922 

1922 

1922 
1921 
19~2 
1923 

1922 
1922 
1921 
1922 
1922 

1922 

• Członkowie 2łalożyciele i Dożywotni. 

pp. Białęcki Maksymiljan , urzędnik państw., Warszawa, (Załot.) 
Larissa·Domański Józef, Warszawa, (Założ.) 
mec. Niewodniczański Jan, Warszawa, (Założ.) 
dr. Kępiński F., adjunkt i zast. kier. Obser. Uniw., Warszawa, 
~b. Prezes) 
inż. Rowerski Karol, dyr. Tow. Kred. Przem. Polsk., W~r
szawa, (czł. Dożyw.) 

Członkowie Popierający. 

pp. inż. Kępiński :\fieczysław, w Piotrkowie 
dr. Lewenstern Eugenjnsz, chirurg, Warszawa 
Mergentaler Czesław, dyrektor banku, Pińsk 
prof. Michalski Stan,, dyr. Depart. Nauki Sekretarz 
nowskiago, Warszawa 

Kasy Mia-

Osmołowski Jerzy, \il Warszawie 
Wróblewski 'l'adeusz, przemysłowiec, WarRzawa 

' . 
Członkowie Rzeczywiści 1). 

pp. 1922 Boye Stefan w \Varszawie 
Adamowicz .J., tuz. państw. 1921 dr. Breonejsen L., prof. Państw. 
Łuck l. Dent. 
Adamski St. w Warszawie 1922 Buchweitz ,J., stud. Uniw. 
Archutowski 'l'., stud. U niw. 2) 1922 Cękalski Eug. w \Varszawió 
Arlitewicz J. w V\' arszawie 1922 Chromik Józef, stud. W. S. H. 
prof. Banacbiewicz T., dyr. 1921 ks. Chwiłowic~r. Z., stud. Uniw., 
Oh8erw. Uniw., Kraków Kraków 
Bart Jerzy, stud. U ni w. 1922 Czarnowski .F. w \Vat·szawie 
Bezwuhły Mik. stud. Polit. 1921 dr. Czubryński A., naucz. gimn. 
dr. Białobrzeski Cz. prof. U niw. .1921 dr. Danilewicz J., dyr. Zakł. 
Uielicki .Maciej w Warszawie Rent.g., !l;akopane 
inż. Błeszczyński TaeL w W ar-

1922 Dębczyi1ski A., urz. państw. szawie 
BorowiankaJ.,RtłHl. W. W. P., 1921 Oembowska Z., stud. Uniw. 

Skierniewice 1922 Dickstein Sam., prof. bon. Un. 

1) N a liście tej znajdują się również Członkowie Koła .Mlodzie~y 
w liczbie 24. 

2) O ile przy na:t.wisku Członka nie zamieszczono miejsca jego za. 
miuzkania, należy rozumieó, że miejscem zamieRzkania jest Warszawa. 

• 
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1922 Doleżał Wł., naucz. gimn., 
Łowicz 

1922 Domaniewska Z. w Warszawie 
i922 Duniec Kaz. w Warszawie 
1921 prof. Dziewulski Wł., dyr. 

Obserw.Uoiw. Wilno 
1922 prof. Erost M., dyr.Zakł. Astr. 

Uniw., Lwów 
1922 Ertman Al. w Warszawie 
19:t-;,1, Ji'abiani Tadeusz w WarEzawie 
1~22 Frankenstein T. w \Vars:r.awie 
1923 Gadomski Jan, asyst. Obserw., 

Kraków 
1922 Gajęcka J. stud. Un. Kraków 
1922 Uieca Bron., naucz. gimnazjum 

Skierniewice 
1922 Gilewicz Halina w rroruniu 
Hl22 Glik~man Jan w Warszawie 
1922 Uocławska W. w Żvrardowie 
19~1 prof. Grabowski z:, dyr. Obs. 

Politechn., Lwów 
19~2 Gutkow!lki Tadeusz, kupiec 
1922 Hnhicki Z. buch. w Granicy 
1921 cli-. Hufnagel Leon, astronom 
1922 in7.. Iwaszkiewicz J., urz.kolej., 

Wilno · 
1922 Jankowski Ksaw., astronom 
1921 dr. Jantzen ~.,adj. Obs. Wilno 
19~2 in~ Juxa-Kwiatkowski w War-

szawie 
1921 Kałiński Stefan, student U niw. 
1922 Kałaska Jan w War!'lzawie 
1923 prof. Kamieński M., astronom, 

Kraków 
1922 Kapicki Stanisław, urzędnik 
1921 Kapuściński Wład.,.stud. U niw. 
1922 Kaszyńska Anna, m·zę łniczka. 
1922 Kierski W ład., przemysłowiec 
1922 Koczorowska Z. w Warszawie 
1921 Konarski Stan., urz. panstw. 
1922 Kurwi n· Kossakowski · h St., 

art. malarz 
1922 Kor·win-Kossakowska M. 

w Warszawie 
1921 Kosińska S. asyst. P. I. Meteor. 

1921 Kowalr;r.ewski M., uy11t. Oba. 
19~2 Kowalczyk Alfred, koresp. 
19~2 Kowalczyk Julja. w Warszawie 
19~2 KozłowRki E lm. J., nau~. gi-

mnazjum, Garwolin 1 

1922 KrasińskaMarjaw Warszawie 
1922 dr. Kra~sowski Jan, prof. W. 

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. 

1922 
19:H 
Hl2t 
1921 
192·~ 

1921 
1~:H 
192l 
1922 
1921 
19·~2 
1922 
19.H 
1922 
19·~2 
1923 

1923 

Kraków 

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

Neuman Bron., urzę •lnik 
Niczyperowict. S., stud. Polit. 
Niedziałkowsk:~ A . ,urz~riniczka 
Niedziałkowski W., stud.leśo.ik 
Nowakowski Lll<'jan w W <~.rsz. 
NowińskaS., lieen. Uniw. S&w. 
Nowodworski Jerr.v W· W dorsz. 
Okrasil1ski .M w Warszawie 
Orkisz L., asyst. Obs., Krakó-w 
OrłowRki A., stnd. Politeobniki 
Pawlikowski Jan, uaucz. gimn. 
Pawlusiewicz .Tór.ef, siemiaoi.a 
(w Łęgu, l\lałop.). 

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 po-

wiatowy, Jędrzejów 
1922 Ra~zyóski S., pprokur. Sądu 

Okr., Kielce 
1921 inż . Rafaiski Br., Stamcbowice 
1922 Rodzik J., IITZ. państw., Nowa 

Wilejka 
1921 Rybka E .. asyst. Obs. Kraków 
1921 dr. Ryzner J., adj. Obs., Lwów 
1922 Salzman Piotr, stud. Politecb. 
1921 Sienicka Ant., stud. Uniwer. 
19~1 Sienicki Józef, rolnik 
1922 Smoleński lgn., stud. Uniw. 
1921 l:lołtan Andrzej, asyst. Uniw. 
1922 Steinberg Al eks. w Warszawie 
1921 Stenz Edward, asyst. Uniwer. 
1922 inż. l:ltruzik Stan. w Krakowie 
1 922 Strzałka l:'eliks w Warszawie 
1922 inż.Strzeszeweki Piotr w W arsz. 
1923 Strzeszeweki Stefan, st. Polit. 
1923 Strzeszeweki Włodz., st. Polit. 
1921 Świderski St., insp. s~.k., Wilno 
1922 Szaniawski Stefan, nrt. malarz 
l !ł23 Szczeniowski S., asyst. UIIiW. 
1922 Hzczyrba Emil, dyr. fabryki 
1922 Szeligowski Stan., asyst. Obs. 

Wilno 

1922 dr. Sznabl Adam, lekarz 
1922 Szopiński Tadeusz w W arsz. 
1922 Szulc K., pr. Pol., v-dyr. P .I.M . 
1921 Szwarc Ksawery, stud. Uniw. 
1922 Szychtówna Reg. w Warszawie 
1922 Szyfkówna P., słucb. Uniw. P. 
1922 Szyllerówna Marja,urz(;ldniczka 
1921 Taucbert Ota w Warszawie 
1922 Teitelbaum Wacław w Warsz. 
1922 'l'erajewicz M, stud. W. S. H . 
1921 'fołwiński G., prof. W. W. P. 
1922 Treliński A.,cheinik,Przeworsk 
1922 Tuwan Wład., dyr. banku, 

Skierniewice 
1922 inż. Twardowski St. w W arsz. 
1922 Wasiutyński Jerorni w Warsz. 
1922 Wf;lgr;~;yn Wadaw w Wars"- . 
1922 \VercStan .,stud. Uniwersytetu 
1922 Wieezorkiewicz K., nauczyciel, 

Pruszków 
1922 Wiłczyńska Z., st. Uniwersyt. 
1921 ur. Wilk Antoni, nnucz. gimn. 

Kraków 
1923 WitkowskiJ.,adj.Obs.,Kraków 
1922 iui. Zacharewicz Olg. w Warsz. 
1922 Zacharski Stan. w Warszawie 
1921 7.art~nkiewicz Kaz., stuq. U niw. 
1922 Zdanowicz Miecz. w Warsz. 
1922 Zieliń>~ki Stanisław w Warsz. 
1922 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. 
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SPÓŁKA AKCYJNA 

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

TELEFON 14·67 

WYKONYWA WSZELKIE ROBOTY W ZAK~ES 
DRUKARSTWA WCHODZACE 

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: 

Analiza Matematyczna, prof. E. GoL•rsat. Arytmetyka Haacłlo· 

wa, prof. M. Feldbluma. Elektrotechnika prędów ałabych. inż. 

K. Gnoińskiego. Logarytmy czterocyfrowe, prof. T. Gutkowakieco. 
Rocznik Pedagogiczny. Sprawozdania i Prace Towarzyatwa Fi· 
zycznego. Turbiny parowP., prof W . Chrzanowekieco. Urz~tdze• 

nia elektryczne, inż St, Wysockiego. Uczta upierów, poezje. 
Wstęp do Hutnictwa żelaza, inż . H Korwin·Krukowakieco, etc. 
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G. G ER LA C H 
WARSZAWA, TAMKA 40. 

l 

FABRYKAINRTRUMENTÓW 

GEODEZYJNYCH l RYSUNKOWYCH. 
Cena zeszytu 1500 mk. 

---- -~ 
DRUKARNIA 1ECHNICZNA. WARSZAWA, CZACKIĘ:CC\ 3 'S 




