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ASTROI'IOMJI 

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

(Do Młodzieży Polskiej) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Przez ciemne wszechświata otchłanie 
Ku celom i kresom nieznanym. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warszawa 
Marzec 1925 

JEREM! WASIUTYŃSKI. 

}.ficlwl Kamie1Ł::;ki 
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 

Prezes Towarzystwa Miłośników 
f\stronomji. 

Jak zbudowałem reflektor 
astronomiczny. 

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

Szlifowanie i polerowanie lustra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l 
n . a 

1 = .n • . ~ tu ~ ;J sec a, 

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

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

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

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

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

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

Części mechaniczne teleskopu. 

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

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

: 1.11 e. a, 

~JI J 
11 '::: 11 

a.' IHrt 1 
~ 

R/s3 

h 

a. 

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

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

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

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

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

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

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

rtiektóre uwagi. 

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

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

M. WBANOW. 

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

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

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

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

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

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

Barwa filtru 

Żółty . 

Zielony 

Niebieski 

Fiołkowy 

Nadfiołkowy 

TABLICA l. 

l Efektywna l 
długosć fali 

0.565 :'· 

0.525 

0.460 

0.395 

0.340 

Granice 
przepuszczai n ości 

0.585-0.545 :J. 
0.550 - 0.495 

0.480-0.435 

0.415 - 0.370 

0.410 0.350 

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

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

IJI 
p 

o 

B 

F\ 

F 

G 

K 

M 

N 

T A B L l C A 11. 

Gwiazdy 
charakterystyczne 

Gazowe mgławice 

·1 Velorum 

s , ·;., '~ Orionis, 
·1 Cassiopeiae 

'1. Lyrae 

'~ f\quilae, '1. Carinae 

'1 f\urigae, Słońce 

'J. Bootis, 
'1. Cassiopeiae 

-:; f\ndromedae, IJ 

'1. Scorpii 

19 Piscium 

W D M O 

jasne łinje mgławic (Nebulium) 

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

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

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

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

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

jpasma absorbcyjne węgla i węgfowo-

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

Q l Gwiazdy nie odpowiadające poprzednim klasom. 

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

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

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

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

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

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

T A B L l C A IV. 

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

Bf\RWf\ .~~~~ ·c: o 

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

.... ·-
~ 

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

A Biała 100 5.92 5.82 5.92 5.83 5.87 5.58 5.63 

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

IK Pomarań. 283 8.94 9.15 9.69 10.29 9.52 10.40 9.40 

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

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

w różnych częściach widma (w granicach dopuszczalnych błę 

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

1 

r ys l 

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

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

l ( 
' (~/' ) - f 

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

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

l ' 

l ), 7' 

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

, przestaje być ścisłym. 

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

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

(' 

r 
).~ T 

- l 

l 

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

Teraz zobaczymy, jak się zr:nienia temperatura od spół

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

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

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

\ T 

> 20000' 

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

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

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

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

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

T F\ B L l C F\ V. 

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

" r;. Leonis 0."0020 0.02 11 

r;. Lyrae 31 14 2,4 

r;. Canis maj l 97 38 2,8 

r;. f\quilae . 38 20? 2 

r;_ Canis min 53 32 1,7 

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

r;_ f\urigae . 127 08 17 

a· Herculis 23 14 2 

r;. Bootis 197 09 22 

'1. Tauri 388 11 39 

r;_ Scorpii 0.0457 0.02 245 

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

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

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

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

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

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

Efemery d a: l O" czasu uniweralnego. l 

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

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

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

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

Czerwiec 4 l 6 18 19 81 36 l 1.4967 

') r odległość komety od słońca 

") i' ., ziemi. 

1.4770 

1.4820 

1.5265 

1.6080 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ja n K. L u d wińsk i. 

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

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

Jan K. Ludwiński. 

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

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

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

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

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

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

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

Organizacja wyprawy jest utrudniona 
jednakże poparciu, jakiego doznaje ze 

jest nadzieja, że zamierzona wyprawa 

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

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

( /).l.~tro ·l!oJIItl') 

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

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

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

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

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

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

Na zebraniu było obecnych 40 osób. 

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

Sprawozdanie 
z D o roczne go Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników 

Astronomji, 

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

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

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

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

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

Uchwalono na 1925 r. następujące wysokości składek: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Działalność Wydawnicza. 

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

b) Zebrania dyskusyjne. 

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

c) Poka1y niebu. 

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

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

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

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

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

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

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

Cztonkowie popierający: 

p. Chromiński Fintoni st. asystent Politechniki Warszawskiej 

Bartnicki Leonard 

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

Jasielewicz Kazim. 

Członkowie rzeczywiści: 

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

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

Żabicka Stanisława 

inżynier 

slud. U. W. 
nauczycielka 
inżynier 

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

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

Uniw. J. K., 
Lwów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I:. S. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l 
Kv. iecień l 1 47.'.:! + 14 02 

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

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

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

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

l 
- 13 40 

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

16 l 30.6 + B 14 4 43 
l 

18 17 
Maj l 2 41.3 + 14 55 

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

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

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

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

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

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

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

Kwiecień 16 J9 33.5 -21 44 l 33 9 35 

1 

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

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

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

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

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

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

Neptun Marzec. 
·1161 

9 31.4 + 15 02 

l Kwiecień . 16 9 29.5 + 15 11 
Maj . 

r6 
9 ~9.5 + tS 11 

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

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

D a t a 

1!):?:1. Maj. 

Czerwiec 

Lipiec 

ob l iczył E. Rybka. 

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

b1eg. zen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

8 

13 

16 

2H 

25 

4 

!) 

21 

22 

23 

l 

3 

6 

11 

11 

11 

22 

28 

2!) 

URf\NJf\ 
--- ------- ------------

h 
1.9 

2.0 

12.0 

7.ti 

23.1 

8.8 

8.0 l 

19.2 

18.9 

!(H 

6 

13.4 

3.0 

4. 1 

4.8 

13.1 

H:S 

04 

ZJf\WISKO 

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

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

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

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

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

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

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

Słońce najwyżej 23°.8 

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

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

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

Ziemia w afeljum . 

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

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

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

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

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

Merkury w największem odchyleniu 
wschodniem 27.02 

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

ZAĆMIENIE SŁOŃCf\. 

Obrączkowe zaćmienie slońca widzialne w południowej części Oceanu 

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

Polożenle 
radjantu Maxi· 

D a t a -
l 

u w f\ G l 
a (J mu m 

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

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

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

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

kometa 182:! IV) 

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

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

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

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

(kometa 176~) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hnl. 

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

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

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

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

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

Instytut f\stronomiczny. 

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

Dru~ .So1•t~ern Trade" , Mokotowsl<a 12. 





G.GERLACH 
FABRYKA INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH 

l RYSUNKOWYCH :: WARSZAWA, TAMKA 40. 

MAGAZYN OPTYCZNO-TECHNICZNY 

WARSZAWA - OSSOLiliSKICH 4. 
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