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M. ŁOBANOW. 

Chemja gwiazd. 
Wielki .... Yewton pierwszy rozszczepił światło białe i otrzy

mał widmo ciągłe. Jednak ani Newton, ani inni współcześni 
uczeni nie dostrzegli w tym przypadku, że złożone drgania bia
łego światła zostały rozłożone na drgania proste. 

Dopiero na początku XIX stulecia Fraunhofer pierwszy 
otkryl ciemne linje w widmie słońca, lecz i on nie mógł objaś
nić tego zjawiska; FreM~el był pierwszym, który próbowal tló
maczyć linje Fraunhofera jako wahania proste, mające okreś
loną długość fali. 

Prmtnhofer badał widma niektórych pierwiastków, ogrze
wając je w płomieniu, lub przepuszczając iskrę elektryczną; 
dalej dużo przyczynil się Wiston, który zbadał widma: ołowiu, 
cyny, kadmu i bizmutu. Następnie dużo p~acowali w tej dzie
dzinie 8tewart, Brewster, F'oncgult i inni; szczególnie ten ostat
ni zrobił ważne odkrycie, mianowicie stwierdził, że w labora
torjum można otrzymać ciemną linje, odpowiadającej linji D 
(sód) widma słonecznego. Lecz nie mogli stwierdzić związku 
pomiędzy jasnemi i ciemnemi linjami widma. 

Dopiero X irchhoff w r. 1859 ogłosił prawo, które skie
rowało analizę widmową na prawidłowe tory. Jak wiado
mo prawo Kirchhoff'a polega na tern, że jeżeli między źródłem 
białego światła i pryzmatem umieścimy rozżarzoną parę jakie
goś pierwiastka, to w widmie ciągłem (światła białego) zauwa
żymy ciemne linje, odpowiadające jasnym linjam rozżarzonej 
parze tegoż pierwiastka. Zaznaczyć trzebe~, że źródło światła 
białego powinno mieć temperaturę wyższą niż temperatura par 
rozżarzonych; jeżeli zaś temperatura pary będzie wyższa, otrzy
mamy linje jasne, jaśniejsze niż tło widma ciągłego. Oprócz 
tego Kirch/wf( stwierdził zdolność pochłaniania fal świetlnych 
(określonej długosci dla każdego z poszczególnych ciał) przez 
różnorodne ciała stałe i ciekłe. 

Zakładając że metoda analizy widmowej jest dostatecznie 
znana czytelnikom, rozpatrzymy sposoby zastosowania jej w as
tronomji. Przyrządy, które znajdują zastosowanie, są to głów
nie spektroskopy, spektrometry i spektrografy. Jak wiadomo 
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budowa spektroskopu jest następująca: światło przechodzi naj
pierw przez szczelinę, potem przez jeden lub kilka pryzmatów 
{w celu zwiększenia kąta rozszczepienia, czyli dyspersji) następ
nie do okularu; spektrometr podobny jest do spektroskopu lecz 
ma urządzenie pozwalające nadzwyczaj dokładnie mierzyć po
łożenie linji widmowych; spektrograf zaś zamiast okularu po
siada kamerę fotograficzną (rys. 1). 

Rys. l. 

Wiadomo, że oprócz słońca i księżyca, które mają dość 
wielką średnicę, planety i gwiazdy można uważać za punkciki, 
z tego' powodu obserwując je przez spektroskop otrzymamy 
tak wązkie widmo, że nie można będzie na niem dostrzec ja
kiejś linji. Stosując soczewkę cylindryczną rozciągamy punk
cik w linje i usuwamy w ten sposób niedogodność. Lecz ob
serwacje przy pomocy spektroskopu są bardzo uciążliwe, szcze
gólniej, kiedy trzeba mierzyć linje widmowe; w tym v..ypadku 
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używamy spektrografu (z pryzmatami lub siatką dyfrakcyjną) . 
R owlaJ/Il używając siatki dyfrakcyjnej mającej w 1 cm. 8000 
kresek, otrzymał, przy pomocy tej siatki, widmo słońca długoś
ci 13 metrów i zawierające przeszło 20 000 linji. 

Fotografowanie widm ciał niebieskich i następne badanie*) 
tych fotografji, zajmują bardzo ważny dział astrofizyki pod naz
wą "astrospektroskopii". Badając Klisze i mierząc lin je wid 
mowe możemy dokładnie wnioskować o stanie badanego cia
ła niebieskiego. Co zaś dotyczy planet, to są one ciałami świe
cącemi światłem odbitem, czyli mamy do czynienia ze świat
łem słonecznem; niektóre właściwości tych widm pochodzą 
głównie od pochłanian i a światła słonecznego przez atmosferę 
planet, lub są , prawdopodobnie, wynikiem własnego promie
niowania planet (Jowisz, Uran, Neptun). Przytern trzeba do
dać jeszcze, że wszystkie widma ciał niebieskich zawierają lin je 
absorbcyjne atmosfery ziemskiej , czyli tak zwane linje tellu 
ryczne. Linje te powstają wskutek pochłaniania · światła przez 
tlen, ozon i parę wodną atmosfery. 

Najlepszemi instrumentami dla astrospektroskopii są oczy
wiście reflektory, które nie posiadają aberacji chromatycznej ; 
oprócz tego dużą zaletą reflektorów jest wielka siła świetlna , 
zaś niedokładności w krzywiźnie powierzchni zwierciadła nie ma
ją żadnego wpływu. 

Jak wiadomo promienie pozafiołkowe i pozaczerwone są 
bardzo pochłaniane przez sz~ło; otóż stosując w pierwszym 
wypadku astrograf z kwarcową optyką otrzymujemy fotografje 
zawierającą część widma pozafiołkowego. Dla pomiarów wid 
ma pozaczerwonego stosujemy spektrometr z pryzmatem zro
bionym z ciała przepuszczającego tę promienie np. z soli ka
miennej. Pomiary nad widmem pozaczerwenem są bardzo 
uciążliwe, gdyż jak wiadomo promienie te nie dają się sfoto
grafować, mierzymy je więc bezpośrednio za pomocą termoele
mentu, połączonego z bardzo czułym galwanometrem. 

Od zmiany temperatury zależy zmiana wielkości kąta za 
łamania pryzmatów, otóż warunkiem otrzymania dobrych klisz 
jest stała temperatura; uskuteczni a my to w ten sposób, że 
cały spektrograf umieszczamy w termostacie z elektrycznem 
ogrzewaniem i termoregulatorem (dokładność około 0.01 C). 
Nie spełniając tego warunku otrzymamy fotografję bezużytecz
ną, gdyż podczas kilkugodzinnych ekspozycji temperatura po
wietrza może znacznie się zmienić. Fotografje widm ciał nie
bieskich zostały otrzymane, nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfi-

*) Mierzenie linji widmowych uskuteczniamy za pomocą specjal 
nych mik roskopów lub stereokomparatora (patrz "Uranja" N2 1 artykuł 
p. B. Zaleskiego "Stereokomparator i t. d. "). 
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kować linji tych widm z linjami widm pierwiastków, otrzyma
nych w laboratorjach; ta sama przyczyna nie pozwala nam 
mierzyć klisz, gdyż nie wiemy jakiej długości fali odpowiada 
linja zasadnicza*). Fotografując jednocześnie obok widmo ja
kiegoś znanego pierwiastka (wodór, hel) usuwamy tę niedo
godność-

Pole działania spektrografu jest jednak ograniczone, na
wet przy długich ekspozycjach n ie dają się sfotografować 

Rys. 2. 

gwiazdy poniżej 6.0 wielkości, tylko ~ obserwatorjum na 
Mount Wilson może za pomocą 2.5 metrowego .(rys. 2) reflek
toru posunąć tę granicę do 8.0 wielkości. Zeby otrzymać 
widmo gwiazd słabych, używamy innej metody, mianowicie 
przed objektywem astrografu**) umies7czamy jeden lub kilka 

*) Linja, od której zaczynamy mierzyć inne linje widma. 
**) Aparat folograficzny używany dla folografji nieba. 
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pryzmatów (rys . 3). Metoda ta pozwala nam fotografa wać widma 
gwiazd bardzo słabych; w celu rozszerzenia widma stosujemy 
również soczewkę cylindryczną. Za pomocą pryzmatów ob
jektywowych zbadane zostały widma przeszło 222 000 gwiazd 
(do roku 1921) praca ta była prowadzona głównie przez W. 
Pick l'rinp 'a i jego współpracowników (obserwatorjum Harwardz
kie). Metoda ma tę . dogodność że otrzymujemy fotografję 
widm dużej ilości gwiazd (rys. 4), co ułatwia porównanie, od
nalezienie nowych gwiazd, oraz nowych 
zmiennych. Ujemną stroną te j metody 
była niemożność otrzymania widma po
równania źródła ziemskiego, lecz i ta .;;:::=~ 
trudność została pokonana przez uży- -~---::~!.._:· 
cie flitrów świetlnych , zawierających so 
le niektórych pierwiastków rzadkich 
(erb, neodym, prazeodym). Dają one 
widma absorbcyjne dokładnie zmierzo
ne. Otrzymujemy więc w ten sposób 
widma porównania. 

Zanim przejdziemy do szczegóło
wego rozpatrzenia widm gwi e zdnych, 
zobaczymy jakie wyniki otrzymaiiśmy 
w tym dziale astrofizyki. 

Po pierwsze musimy stylierdzić, że 
cały ws;;.:e(·h.~wiat jest zbudowany z tych 
samych piPnviastków, które są dobrze 
znane na ziemi; niektórych tylko linji 
nie możemy zidentyfikować z linjami 
znanych pierwiastków, do tych linji za
liczamy linje tak zwanego .,n ebuliwm", 
który znajduje się w mgławicach, skąd 
i pochodzi jego nazwa. Po drugie zaś to , 
że na podst<;~wie astrospektroskopji, jak 
powiedziałem wyżej, można wnioskować 
o stanie fizycznym ciał niebieskich, a co 

Rys 3. 

zutem idzie, opracować teorję "rozwoju gwiazd" (np. 11. .N. 
R ussel' a.). 

Najłatwiej było oczywiście zbadać skład chemiczny na
szego słońca; otóż badanie widma pokazało, iz bez żadnych 
wątp l iwości znajdują się na nim następujące pierwiastki*): 

*) Spis pierwiastków jest uło żony według ilości zidentyfikowanych 
linji widmowych (liczby w nawiasach). 
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Rys· 4. 

Żelazo (2000 lub więcej) Sód 
Nikiel Krzem 
Tytan Wodór 
Mangan Stront 
Chrom Bar 
Kobalt Glin (4) 
Węgiel (200 lub więcej) Kadm 
Wanad Rad 
Cer Erb 
Wapń (75 lub więcej) Cynk 
Skand Miedź (2) 
Neodym Srebro (2) 
Lantan Beryl (2) 
Itr German 
Niob Cyna 
Molibden Ołów (1) 
Pallad Potas (1) 
Magnez (20 lub więcej) 

niezupełnie stwierdzona obecność następujących pierwiastków: 
Iryd, Osm, Platyna, Ruten, Tantal, Tor, Uran 

nieobecne: 
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f\rsen, Bizmut, Cez, Złoto, Rubid, Selen, Bor, 
f\zot, Ind, Rtęć, Fosfor, Siarka, Tal, Prazeodym*). 

Co zaś dotyczy obecności na słońcu tlenu, fluoru, chloru, 
bromu, jodu i innych, to kwestja ta nie jest załatwiona osta
tecznie. Według badań S. Joh?l'a (Mount Wilson) w w1dmie 
słońca niema nawet główniejszych linji odpowiadających tlenowi. 

Więc widzimy, że analiza chemiczna ciał niebieskich opar
ta jest na analizie widmowej; lecz zdarzają się wypadki, kiedy 
można wykonać analizę bezpośrednio , posługując się metoda
mi chemji analitycznej. Są to wypad~i analizowania meteorów. 
Jednak i one za~ierają dobrze znane na ziemi pierwiastki: 

Krzem, Glin, Zelazo, Magnez, Wapń, Sód, 1->otas, Nikiel, 
Kobalt, Mangan, Fosfor, Tlen, Siarkę, Węgiel i t. p. 

Praca nad identyfikacją linji, otrzymanych przy pomocy 
.astrospektrografów i otrzymanych w laboratorjach, jest bardzo 
trudna, gdyż trzeba wziąć pod uwagę to, że warunki są bardzo 
odmienne. Na gwiazdach i mgławicach mamy ciśnienie i tem
peraturę oraz wyładowania elektryczne i pola magnetyczne 
daleko potężniejsze, niż te, które jesteśmy w możności otrzymać, 
to też z pomocą, jak zobaczymy póżniej , przyszła teorja budo
wy materji, na podstawie której daje się wytłómaczyć pocho
dzenie linji widmowych. 

c. d. n. 

*) Z punktu widzenia chel))icznego, ciekawą jest nieobecność pra
zeodymu, gdyż na ziemi neodym i prazeodym zawsze znajdują się razem 
i zdradzają oprócz tego taką chemiczną analogje, że były odkryte w mie
szaninie jako jeden pierwiastek .,dydym", na s tępnie rozłożony na powyż
sze dwa. 

M. BIALĘCKI. 

Obserwacje powierzchni Księżyca. 
l. 

Wśród milośników nieba niemało znajduje się posiadaczy 
lunet astronomicznych o średnicy objektywu około 10 cm. lub 
większych. Obserwacje, wykonywane miejszemi lunetami, są 
trudne, męczą prędko oko i nie dają dobrych wyników. Jeżeli 
teraz r ozporządzają kilku okularami o cordz większem powię
kszeniu, to śmiało mogą przystąpić do obserwacji Księżyca. Jak 
wiemy, pierwszym krokiem astronoma-miłośnika, posiadającego 
lunetę, jest zwrócenie jej na naszego satelitę. Jest to pierwszy 
etap jego w wędrówce po niebiosach. 

W niniejszym artykule zapoznamy miłośnika nieba ze spo-
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sobami obserwacji, a następnie podamy opis powierzchni Księ
życa i tych utworów, które zasługują na uwagę. 

Kto pierwszy raz spojrzy przez lunetę na Księżyc, zostaje 
zdumiony jego widokiem. Ujrzy wówczas na powierzchni na
Szego satelity tysiące kraterów, rozmaitej wielkości, łańcuchy 
górskie, mnóstwo oddzielnych zbiorowisk górskich, szczeliny, 
jasne smugi, promienisto rozchodzące się od niektórych pun
któw i wiele innych szczegółów w utworach księżycowych. 

Chociaż księżyć należy uważać obecnie za bryłę martwą, 
wygasłą, jednak w miarę coraz dokładniejszych badań okazuje 
się, że na nim trwają pewne zmiany o charakterze niewyjaśnio
nym i zagadkowym ... 

Przystępując do obserwacji Księżyca, nie trzeba drogich 
instrumentów ani też specjalnego przygotowania. Należy tylko 
uzbroić się w cierpliwość i starać się o zebranie jak największej 
ilości materjału obserwacyjnego i rysunkowego i następnie do
kładnie go sprawdzić i porównać. 

W tym celu trzeba obrać jakąś niewielką cześć powierzchni 
Księżyca, gdzie zauważono zmiany, dobrze ją zbadać, starając 
się przytern wykonać możliwie dokładne rysunki. Rozumie się, 
że te pierwsze rysunki będą niezgrabne, nieudolne, lecz nie na
leży się zniechęcać tem niepowodzeniem. Dla nabrania większej 
wprawy moi na narazie wy konać rysunki niezbyt trudnych fra
gmentów księżycowych. 

Rysować należy jak najmniejsze części powierzchni Księ 
życa, np.: krater, plamę, szczeliny i t. d. 

Z powodu zmieniającego się ciągle oświetlenia powierzchni 
księżyca, rysunki trzeba robić prędko, zwracając uwagę wyłącznie 
na te utwory, które nas głównie interesują. 

Każdy taki rysunek powinien posiadać datę, godzinę i mi
nutę czasu obserwacji i położenie linji terminatoru na równiku 
księżyca i powiększenie okularu. 

Położenie terminatoru liczy się od głównego południka, 
dodatnio dla miejsc, które widać z ziemi na prawo od połud
nika głównego, i ujemnie - dla miejsc leżących od tego po
łudnika na lewo. 

Obserwować należy tylko w dobrych warunkach atmosfe
rycznych, kiedy powietrze jest spokojne i obrazy Księżyca w lu
necie . nie ulegają częstym zamgleniom. 

Podczas obserwacji Księżyca musimy umieć odróżnić zmiany 
o~tyczne od fizycznych. Pierwsze bowiem mają przyczynę w li
bracji, czyli wahaniu Księżyca; uwidocznia się to w rozmaitem 
położeniu kraterów i plarn na tarczy Księżyca. Widzimy wtedy, 
jak np. pewien krater na powierzchni co pewien czas leży wy
żej lub niżej, przesuwa się nieco :na wschód lub na zachód. 
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Wahania te są dosyć znaczne. 
Widzialny środek tarczy Księżyca przesuwa się względem 

swego średniego położenia o 6"50' na równiku i o 7"53' wzdłuż 
południka. 

Libracje Księżycowe wywołują zmiany w oświetleniu i mogą 
spowodować, że obrazy księżyca przyjmą inną postać, co może 
dać podstawę do przypuszczenia rzekomej zmiany w danym 
utworze. W tym wypadku trzeba umieć odróżnić wpływy libracji 
od wpływów fizycznych, wewnętrznych gl o bu księżycowego. 

Do bardzo ciekawych utworów księżycowych należą ciemne 
prążki, bruzdy; są to szczeliny w skorupie, które znajdują się 
na całej powierzchni, przeważnie jednak w sąsiedztwie gór. Szcze
liny widać i na dnie wielkich cyrków. 

Obserwacje szczelin są bardzo trudne; wymagają bowiem 
dobrych warunków atmosferycznych i dużych lunet. Niektóre 
z nich mogą być widziake w cią(_)u kilku zaledwie godzin i przy 
niskiem położeniu słońca. 

Podczas pełni ukazują się tylko największe szczeliny w po
staci białych prążków. 

Najwybitniejsze szczeliny znajdują się kolo cyrku Hyginusa, 
f\riadaeusa, F\ristarcha i wewnątrz cyrku Petavius. 

Obserwujący winien zwrócić uwagę, czy szczeliny zawsze 
są dobrze widzialne, i czy nie zmienia się ich szerokość i długość. 

Do obserwacji szczelin~ używać, o ile na to pozwalają wa
runki atmosfNyczne, najsilniejsze okulary. 

Jasne smugi również należą do zagadkowych zjawisk na 
Księżycu. Rozchodzą się one promienisto od niektórych krate
rów we wszystkich kierunkach, często na znaczne odległości. 
Jasne smugi występują tylko w czasie pełni. Szczególną uwagę 
zwraca układ promieni, wychodzących z krateru Tycho. 

Dziwny ten układ promienisty nie znajdują dotąd żadnego 
wyjaśnienia. 

Pożądane byłoby, aby obserwujący starali się zauważyć 
powstawanie tych zagadkowych promieni w miarę wzrastania 
fazy. 

Podczas pełni można zauważyć na Księżycu mnóstwo 
jasnych punktów, niektóre z nich są olśniewającej białości. 
Są to niewielkie kratery lub płaskie wyniosłości. 

Obserwacje tych jasnych punktów polegają na porówna
niu ich blasku z blaskiem sąsiednich części w celu zauważenia, 
czy nie ulegają zmianom. 

f\by ocenić blask jasnych punktów, używa się pewnej 
określonej skali. 

Według tej skali najaśniejszym punktem na powierzchni 
Księżyca jest środkowa górka cyrku f\ristarcha, która oznacza 
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się w skali liczbą l O. Zupełne czarne mieJSCe oznacza się O~ 
Znany badacz księżyca, KlPin, podaje spis punktów oraz 

ich jasność: 
l 0 

-- Najciemniejsze części wewnątrz cyrków Grimaldi 
i Riccioli. 

l 1
. / -Wewnętrzna powierzchnia cyrków Boscowich 

Billy i Zupus. 
2°- Wewnętrzna powierzchnia cyrków Endymnion , 

Le Monnier. 

2 1 ~ ·· - Wewnętrzna powierzchnia cyrków f\zout , 
Vitruvius, Pitatus, Hippalus i Marius. 

3 1 
./ - Wewnętrzna powierzchnia cyrku Hansen ,. 

Archimedes, i Mersenius. 
4 11

, 0 - Wewnętrzna powierzchnia cyrku Maniliu s, 
Ptolomaeus i Guerike. 

4 1
; ~~~- Zewnętrzna powierzchnia koło cyrku f\ristillu s.. 

i Sinus Medii. 
511 - Wał cyrków: f\rago, Landsberg, Bullialdus, zew ,_ 

nętrzna część koło Ke piera i Archimedesa. 
5 1 "'J - Wał cyrków: Picard i Timocharis, ~.smugi . 

Kopernika. 
6 11 

- Wał cyrków: Kant, Bessel, Macrobius, Mosting 
Flamsteed. 

6 1
//

1 --Wał: Langrenus, Theaetetus i Lahire. 
?fi - Theon, f\riadeus, Bode B., Wichmann i Kepler. 
8°- Wał Kopernika, Godin i Bode. 
8 1 

;;"- Wał Hipparcha C., Proelus i Bode f\ . 
go - Censorinus, Dionysius, Mosting f\ ., Marsenius 

B i C. 
g 1 
/- Wewnętrzna powierzchnia f\ristarcha i La-

peyrouse. 
10° - Środkowa górka f\ristarcha . 

Prócz tego należałoby jeszcze zwrócić uwagę obserwu
jących nasz "sre brny glob" na pewne zjawiska, dotąd małc;. 
badane, mianowicie na ciemne plamy- W astatich czasach 
](lPin i Plr·k rm1tf/ zajmowali się badaniem tych zagadkowych 
zjawisk. 

Otóż te dziwne zjawiska występują tylko wtedy, kied y' 
słońce znajduje si ę już do~yć wysoko nad niemi. 



URFINJFI 11 

Zwykle selenografowie zajmują się badaniem utworów 
księżycowych, znajdujących się blisko terminatoru. Plamy 
ciemne, pojawiające się w okresie różnych faz, mało były dotąd 
badane. 

Zanim się przystąpi do obserwacji takiej ciemnej plamy, 
należy poprzednio przygotować sobie rysunek okolicy księżyca, 

•gdzie si~ pojawia plama. Rysunek samej plamy powinien być 
'Wykon01ny możliwie dokładnie. Plamy należy badać przy każ
dej fazie, z pomocą tego samego okularu. Zanotować trzeba 
i zabarwienie plamy. 

Obserwacje powyższe dla poczqtkująch narazie mogą się 
wydać bardzo trudne. Lecz nie należy się zniechęcać pierwszemi 
próbami. Dokładność, cierpliwość i systematyczność- oto czyn
niki, które są przyczyną doniosłych nieraz odkryć milośników 
nieba w dziedzinie astronomji. 

Poniżej zamieszczamy spis tych dzieł, które są niezbędne 
dla zajmującego się badaniem naszego satelity. 

E. Neison. Der Mond und die Beschoaffenheit und Gestal
tung seiner Oberflache. Nebst einem Atlas von 26 Karten 
und 5 Tafeln in Farbendruck. 

Lohrmann. Mondkarte in 25 Sectionen und 2 Erlauterung
stafeln. J. Schmidt Lipsk 1878 r. 

J. Schmidt. Karte der Gebirge des Mondes nach eigenen 
Beobachtungen in der Jahren 1840- 1874. 

E. Debes. Kleiner Mcindatlas. H. Wagner i E. Debes, 
Lipsk. 

n. d. c. 

.EDWARD STE\Z 

Z wyprawy na drugą półkulę. 
Po długotrwałych przygotowaniach, najeżonych najrozmait

szemi trudnościami finansowemi, okrętowemi, paszportowemi, 
konsularnemi i t. p., udało mi się wreszcie wyruszyć z Warszawy 
dnia 22 sierpnia 1925 r., aby przez Poznań, Berlin i Hanower 
udać się do Amsterdamu. Zamiary moje miały się wkrótce 
spełnić. Miałem na pokładzie "Fiandrji" odbyć daleką podróż 
do Ameryki Południowej , aby w czasie glugetrwałej drogi mor
skiej wykonać szereg pomiarów promieniowania słonecznego 
w różnych szerokościach geograficznych Oceanu Atlantyckiego. 

Badania naukowe polskie, dokonywane na morzu, należą 
obecnie jeszcze do rzadkości. Wynika to częściowo ze słabo 
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jeszcze nawiązanego kontaktu między społeczeństwem naszem 
a morzem, częściowo też wypływa z powodu wielkich trudności, 
jakie napotyka organizacja małej nawet wyprawy naukowej 
morskiej w czasach dzisiejszych. Tern chętniej też zabrałem 
się do rzeczy, mając nadzieję pokonania wszelkich trudności 
i osiągnięcia celu, którym było przebycie możliwie dużej drogi 
na powierzchni kuli ziemskiej w kierur.ku południka. 

Chodziło bowiem m. in. o wykrycie zależności, jaka zda 
wała się istnieć między charakterem widma słone cznego a sze
rokością geograficzną . lJ!fl". H'ł(l(l. Uorr?Z.Ifl iski , podczas swej 
podróży do Siamu w r. 1923, znalazł, że skład widma słonecz
nego przy przesuwaniu się obserwatora z szerokości średnich 
Europy ku równikowi zmienia się w ten sposób, iż promienio
wanie czerwone słabnie, a co za tern idzie, że promieniowanie 
fiołkowe wzrasta. Dw. Gon:.<.'fll 8k i ogłosił dotychczas wyniki 
prowizoryczne (patrz np. Rocznik Astronomiczny Obs. Krak. 
na r. 1925), zjawisko więc z punktu widzenta fizycznego nie 
było narazie dostatecznie wyjaśnione. Chcąc zatem sprawdzić . 
czy zjawisko zmienności widma słonecznego ma miejsce i w in
nych częściach kuli ziemskiej, i czy występuje również po 
drugi e j stronie równika, dążyłem do przebycia jaknajwiększej 
różnicy szerokości geograficznych. Dlatego też wybrałem linję 
okręto.vą Królewsko-Holenderskiego Lloydu, której okręty do 
cierają aż do stolicy Argentyny, pod 35'1 sze rokości na półkuli 
południowej. W ten sposób miałem zapewmoną różnicę sze
rokości między krańcowemi punktami drogi morskiej, wynoszącą 
około ćwiartki południka ziemskiego, co mi dawało możność 
wyznaczenia wpływu szerokości geogr. na promieniowanie sło 
neczne z wystarczającą dokładnością. 

Niestety, w praktyce nie zawsze jest tak , jak przewiduje 
teorja. Od samego Amsterdamu aż do brzegów Hiszpanji to
warzyszyły nam gę s te, nieprzenikliwe chmury, udaremniając 
wszelkie próby spostrzeżeń pyrheliometrycznych . Chmury te 
zrzedły dopiero pod Lizboną, pozwalając na pomiary między· 
przejściami pojedynczych obłoków przed tarczą słoneczną, ustą
piły zaś dopiero u wysp Kanaryjskich. Mijając słynną wyspę Ferro 
oraz znaną z badań słonecznych Teneryffę, lądujemy na czas 
krótki w Las Palmas, aby po nabraniu wody i paliwa ruszyć 
na pełny Ocean ku Ameryce Południowej. Chmury, które 
stale towarzyszą okrętowi aż do brzegów Brazylji, zgęszczają 
się znowu, pokrywając niebo pod Rio de Janeiro grubą war
stwą Strato ·Cumulus, nieustąpującą już aż do Argentyny. Niebo. 
południowe nie było więc łaskawsze od europejskiego, skut
kiem czego obserwacje nasze ograniczają się jedynie d o pasa 
o szerokośc i 55", zawartego między 42" N i 13" S. 
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Mimo tych nieprzychylnych warunków atmosferycznych, 
w jakich pracowała ekspedycja pyrheliometryczna, wyniki ba
dai1 przedstawiają się b. interesująco. Zagadnienie zmian 
widma słonecznego okazuje się jednak bardziej złożone, niż 
pierwotnie przypuszczano; zres1tą obecnie podlega ono szcze
gółowemu opracowywaniu. O wynikach tych zamierzam podać 
w "Uranji"' osobną wiadomość. Tutaj zaś pragnę podzielić się 
z Czytelnikami niektóremi wrażeniami, które odniosłem podczas 
pobytu pod egzotycznem niebem południowem . 

Jeszcze gdym wsiadał na okręt, zdawałem sobie sprawę, 
że podczas podróży będę świadkiem niezwykłych dla Europej 
czyka zjawisk niebieskich, związanych z przejściem na drugą 
półkulę . Pierwsze głębsze wrażeni e wywarło na mnie przejście 
sło11ca przez zenit (6 września). Dnia 7 września , gdyśmy się 
znajdowali na szerokości około 2" na północ od równika, zmie
rzyłem podczas dokonywania spostrzeżeń aktynometrycznych, 
wysokość słońca za pomocą pos iadanego kwadrantu . Ku memu 
zdziwieniu, zn a la z ł e m 94" , a więc więcej, niż kąt prosty. Jasną 
było rzeczą, że mi e rzyłem dopełnienie wysokości sło1ica do 180" . 
Aby zmierzyć właści wą wysoko ść, musiałem się odwrócić twa
twarzą na północ, słońce bowiem w dniu poprzednim przeszło 
na drugą stronę zenitu. Należy dodać , że deklinacja słońca 
w chwili jego przejścia przez zenit wynosiła 6," a więc zjawisko 
nastąpiło na 6 stopniu szerokości geograficznej. Przejście słońca 
przez zenit sprawiło na mnie większe wrażenie, niż owacyjnie 
dnia następnego obchodzone przepłynięcie przez równik, połą
czone z tradycyjnym chrztem przybywających po raz pierwszy 
na południową pólkulę pasa żeró w. 

Dziwny jest bieg pozorny słońca dla obserwatora, znaj
dującego się na równiku. Przyzwyczajeni jesteśmy w Europie 
do tego, że górowaniu słońca towarzyszą pewne cechy, a więc 
przedewszystkiem bardzo powolne zmiany wysokości słońca 
w okolicy kulminacji, oraz stc.le się zmieniający azymut. Ob
serwator, który pracował w pyrheliometrji przez lat kilka, tak 
jest do tego typu ruchu pozornego słońca przyzwyczajony, że 
będąc na równiku, mimowoli reguluje położenie przyrządu "po 
europejsku". Tymczasem pod równikiem sprawa ma się zu
pełnie inaczej; słońce biegnie wzwyż zupełnie pionowo, skutkiem 
czego wysokość jego stale wzrasta z jednakową prędkością aż 
do chwili południa. Azymut zaś , począwszy od wschodu słońca . 
pozostaje wciąż niezmienny . W południe następuje nagły zwrot. 
Azymut momentalnie zmienia się o 180," wysokość zaś, po 
przejściu słoń ca przez zenit, maleje z tą samą prędkością , z jaką 
rosła do południa. Zamiast wię c mierzyć wysokość wzgl. od -
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ległość zenitalną, wystarczyłoby wyznaczyć kąt godzinny. W tych 
warunkach wychodzi bowiem na jedno i to samo. 

Trzecią charakterystyczną cechą ru<:hu słońca na równiku, 
z którą trudno oswoić się człowiekowi, pochodzącemu ze śred
nich szerokości geograficznych, - to szybki wschód i zachód 
słońca i związana z tern krótkotrwałość zmroku. W rzeczy 
samej, u nas w Polsce słońce, kryjąc się pod horyzontem, 
schodzi pod kątem 40" względem horyzontu, dzięki czemu 
zmierzch trwa dwie godziny. Pod zwrotnikami zaś, dzięki pio
nowemu opuszczaniu się tarczy słonecznej, proces ten trwa 
zaledwie godzinę i 10 minut, a więc prawie o połowę krócej, 
niz w Polsce. Zjawisko to jest szczególnie wybitne, jeżeli się 
znajdowa(' w pomieszczeniu zamkniętem. Ciemność następuje 
wówczas prawie natychmiastowo. 

Takie oto zjawiska rozgrywają się na niebie podzwrotni
kawern we dnie, gdy warstwa chmur nie zasłania błękitu. f\le 
prawdziwy raj dla milośnika nieba nastaje dopiero z nadej
ściem nocy. Wówczas na ciemnem tle nieboskłonu rozbłysku
ją nieznane tajemnicze gwiazdy, bezladnie jakgdyby rozsiane 
po niebie, nad horyzontem zaś zawieszony jest poziomo wąski 
sierp księżyca, który majestatycznie opuszczając się, jak gon
dola, zanurza się w otchłani wodnej. Przez zenit przeciągają 
gwiazdozbiory, które zwykliśmy w Polsce oglądać nisko nad 
horyzontem, a więc Niedźwiadek, Strzelec, Wieloryb, Erydan. 
Na południowej zaś części nieboskłonu pojawiają się egzo · 
tyczne, nieznane nam "z widzenia" gwiazdozbiory _Korony Po
łudniowej, Ołtarza, Teleskopu, Pawia, Mikroskopu, Zórawia, Tu
kana, Feniksa, Okrętu f\rgo, Kameleona i t. d. Gdybyśmy Lak 
zatrzymali się tu, na równi~u, jakieś 8 miesięcy, moglibyśmy 
poznać wszystkie gwiazdy Swiata, jakierni Ludzkość cała oczy 
swe raduje. f\le niestety, na równiku zabawiamy zaledwie 
chwil kilka. Okręt nasz , poruszany siłą potężnych maszyn, 
pruje wytrwale fa le f\tldntyku , przesuwając s ię po powi e rzchni 
globu z prędkością 5 stopni geogr. na dobę. Wkrótce też 
opuszczamy zwrotnik, zapuszczając się wgłąb średnich szero
kości półkuli południowej . 

Daremnie kierujemy wzrok nasz ku północy, spodziewa
jąc się odnaleść znane na m od dzieciństwa gwiazdozbiory. 
Wielka Nied źwiedzica oddawna zniknęła pod horyzontem, Kas
siopea zaledwie jedną gwiazdką jeszcze słabo świeci, reszta 
gwiazd północnych tuła się w tumanach nisko nad poziomem. 
Obracamy się na południe i szukamy drogowskazu w postaci 
jakowejś gwiazdy biegunowej . Napróżno. Tam, gdzie oś świa
ta przecina sferę niebieską w jej biegunie południowym, nie
masz gwiazd. Ciemne tam jest miejsce na niebie, przez skrom-
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ny gwiazdozbiór Oktanta zajęte, nikłemi gwiazdkami czwartej 
zaledwie wielkości zasiane. Jedynie nisko nad poziomem 
świeci sławny Krzyż Południowy, a obok n i ego przepiękne 
gwiazdy r;_ i ~ Centaura. Droga Mleczna, na tle której wszyst
kie te objekty są po większej części rozmieszczone, nie roz
tacza swego maJestatu przed wzrokiem człowieka z powodu 
wyjątkowo niekorzystnego położenia w danej porze roku. Re
zygnujemy więc z dalszych obserwacyj i powracamy znów do 
Słońca, które nas aż tu, pod Uruguay, przywiodło. 

Powyżej opisałem niektóre cechy ruchu słońca na równi
ku. Ale bodaj czy nie bardziej uwydatnia się cala odrębność 
zjawisk astronomicznych w średnich szerokościach półkuli po
łudniowej, a więc np. w Argentynie. Wystarczy bowiem prze
śledzić nieco ruch słońca, aby zauważyć, że przesuwa się ono 
po sklepieniu nieba nie od lewej strony ku prawej, tak jak 
w Europie do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale w kierunku 
wręcz przeciwnym, t. j. od prawej strony ku lewej. Ponieważ 
Europejczykowi wciąż się jeszcze zdaje, że gdy patrzy na słoń
ce w południe, to widzi je w stronie południowej, więc ulega 
temu dziwacznemu wrażeniu, że tarcza słoneczna w przeciw
nym biegnie kierunku, z zachodu na wschód. Oczywiście, 
w rzeczywistości jest inaczej. Słońce jak wschodziło na wscho
dzie, tak wschodzi. Ale Europejczykowi łatwiej sobie wyobra
zić zmianę kierunku ruchu słońca, aniżeli ten fakt napozór 
paradoksalny, że w południe słońce nie znajduje się na połud
nie, lecz na północ od obserwatora. 

O wszystkich tych zjawiskach doskonale sobie Europej
czyk zdaje sprawę. Tern nie mniej jednak z odmiennym ru
chem pozornym tarczy słonecznej na niebie trudno mu się 
oswoić. Dla mnie były to zjawiska tak obce, że w porównaniu 
z niemi wydawała mi się niczem odrębność języka i kultury 
południowo - amerykańskiej. 

F\ jednak znalazłem w Buenos f\ires osoby ·(wśród euro
pejczyków naturalnie), które nie zauważyły odmiennego cha
rakteru ruchu słońca. Doprawdy, mało jeszcze ludzie patrzą 
na niebo, skoro nie spostrzegają nawet kierunku ruchu życio
dajnej dla nich Gwiazdy. 

Pobyt mój w pięknem i bogatern m1escte Buenos F\ires 
nie trwał długo, wracałem bowiem do Europy tym samym 
okrętem. Podczas tygodniowego zaledwie pobytu w lirgenty
nie udnło mi się zwiedzić, wśród innych instytucyj naukowych, 
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i Narodowe Obserwatorjurn f\stronomiczne w La Plata. O tern 
jednak, jak rówmez o moich wrażeniach z Holandji, postaram 
się napisać słów kilka w najbliższej przyszło~ci. 

Gdańsk- Nowyport, w grudniu 1925 r. 

Dr. \NTONJ WILK. 

Jak odkryłem nową Kometę. 
W ciągu Kilku ostatnich miesięcy b. r. zajmowałem się 

·głównie systemaŁycznem przeszukiwaniem zachodniej strony 
nieba, posługując się silną lornetką pryzmatyczną Zeissa, zwa
ną., Binoctar", o 7-krotnem powiększeniu i o średnicy objektywów 
50 mm; od dwóch miesięcy używam także poszukiwacza ko
met Zeissa o średnicy objektywu 80 mm i odległości ognisko
wej 50 cm, z trzema okularami, dającemi powiększenia 12,20 
i 40-krotne. Ponieważ mieszkam na zachodnim krańcu miasta 
i posiadam balkon zwrócony na południa-zachód, więc warunki 
obserwacji zachodniej strony nieba są znośne . chociaż częsta 
mgła i światła okolicznych lamp ulicznych niemało przeszka
dzają subtelniejszym poszukiwaniom na niebie. Zwłaszcza 
w ostatnich czasach powie trze było prawie zawsze mniej lub 
więcej mgliste. Jednak kilka wieczorów było możliwych pod 
względem przezroczystośc i powietrza, t. np. 9 października r. b. 
kiedy od 18" 30111 do 201' 40"' czasu uniwersalnego przeszu
kiwałem południową stronę nieba, nie było tam jednak rzeko
mej komety Barabaszewa, o której donosi Beobach. Zirk . 
d. F\. N. Nr. 37. Po kilkunastodniowem zachmurzeniu nieba 
wypogodziło się dnia 19 listopada b. r. tak, że wieczorem 
o 17" 10"' cz. u. mając ze sobą Binoctar i poszukiwacz kornet, 
mogłem rozpocząć poszukiwania. Po kilkunastominutowej 
obserwacji zauważyłem Sinoetarem gwiazdkę mglistą o jasności 
około 8.5111

, w sąsiędztwie gwiazd U i W gwiazdozbioru Her
kulesa. Skierowawszy lunetę zauważyłem okrągłą małą mgła
wicę o typowym wyglądzie komety teleskopowej. Po stwier
dzeniu w katalogu mgławic (W. Valentiner, Handworterbuch 
d. f\str. Bd. III.), że w tern miejscu na niebie niema żadnej 
mgławicy, przekonałem się, że dostrzeżone ciało niebieskie jest 
niewątpliwie kometą teleskopową i to wcale jasną. Natychmiast 
udałem się do Prof. T. Banachiewicza, Dyrektora tutejszego 
Obserwatorjum f\stronomicznego i zawiadomiłem o odkryciu. 

Fakt, że nawet małemi instrumentami optycznemi można 
skutecznie zająć się badaniem niektórych ciał niebieskicich, 
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np. badaniem jasności gwiazd zmiennych, poszukiwaniem komet, 
gwiazd nowych i t. d., tak, że dla poważnie pracujących miłoś
ników astronomji, zwłaszcza dla tych, którzy posiadają mniejsze 
lub większe lunety astronomiczne jest otwarte dość szerokie 
a bardza przyjemne i ważne pole badań. 

Dr. Ai\T0:\1 CZUBRYŃSKI. 

Bestje apokaliptyczne. 
Jednem z centralnych zagadnień Apokalipsy jest zagad

nienie bestji.~Szczupłość miejsca, na którem mam rozwinąć moje 
dnciekania zniewala rT'nie do odesłania czytelnika bezpośrednio 
do tekstu biblji, którego tu streszczać nie mogę, ograniczając 
się do samych tylko wyników jednego z najzawilszych zagad
nień astralistyki biblistycznej. Czytelnik, który powyższe stu
djum nie przeczyta tylko pobieżnie, ale /II".?Pstw(jujP będzie 
jednak z niego zadowolony. 

Bestje mają znamiona astralistyczne, i znaczenie polityczno
symboliczne. Punktem wyjścia w badaniu są dla mnie bestje 
z Księgi Daniela VII 3 - 8. "Z morza", czyli z Oceanu 
okrążającego ziemię wyłaniają się kolejno znaki: 1) Lew, sty
lizowany skrzydlato, z gwiazdą Alpha, czyli Sercem, 2) Panna 
z Centaurem na poludnie od niej, z którego gwiazd składał 
się babiloński gwiazdozbiór Wieprza, kakkab Entennamaszszig, 
3) Wilk na południe od Wagi, czyli "pantera", 4) Niedźwiadek 
o dziesięciu kleszczowatych zakończeniach odnoży i "zębach 
żelaznych", z "oczami na rogu", co odpowiada anatomicznym 
szczegółom jego. - Tę ostatnią bestję z księgi Daniela bio
rę za punkt wyjścia do oznaczenia w Apokalipsie XIII 1 "be
stji morskiej, siedmiogłowej i dziesięciorogiej". Rogi jej odpo
wiadają kleszczowatym odnóżom. Siedem głów odpowiad<~ 
przeguoom Niedźwiadka, których w starożytności liczono na 
jego odwłoku sześć lub siedem. Trzy pierwsze zwierzęta z po
śród czterech wymienionych w Ap. Xlll2 wyrażają żarłoczność
bestji. Są nimi leopard, niedzwiedż, lew, znane z księgi Da
niela VII 4-6. Osobno ich traktować w tym wypadku nie moż
na, choć mogłyby one mieć na niebie odpowiedniki astralisty
czne. Czwarte zwierzę wymienione w Ap. odpowiada Smokowi 
biegunowemu. Zabicie głowy i uleczenie rany (f\p. XIII 3) odnosi 
cię do Miecza Perseusza, co wiedział już Andrzej Niemojewski,
tuż pod widnokręgiem wschodnim, gdy góruje głowotułów 
Niedźwiadka. Uleczenie odnosi się do Wężownika-Asklepiosa, 
boga lecznictwa, na pólnoc Niedźwiadka. Bluźnierstwa ozna
czają w symbolice politycznej wprowadzenie kultów obcych. 
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Niewiasta z kubkiem (f\p. XVII 1 - 4) oznacza Pannę z Puha
rem, a jako symbol miasto Rzym (f\p. XVII 18) zbudowane na 
siedmiu wzgórzach. Było to już wiadomo Andrzejowi Niemo
jewskiemu i dawniej. Siedem królów oznacza siedem mo
narchji, które wesz ły w skład imperjum rzymskiego. Pięć z nich 
upadło: egipska, assyryjska, chaldejsko-babilońska, medo· perska, 
grecka. Już księqa Daniela (Dn. II i VII) wspominała o czte
rech z nich, bądżto je przedstawiając jako metale, lub bestje 
(Dn. VII). Piątem królewstwem jest rzymsko-republikańskie. 
Oznacza ono bestję "która była, a nie jest", bo od f\ugusta 
zaczęła się nowa era, a "rana mieczowa" walk domowych 
została uleczoną (f\p. XIII 12). f\le pomimo, że byt bestji na
leży do przeszłości, to jednak ma się z niej wydobyć ("a ma 
wstąpić z przepaści" Ap. XVII 8). Jest to stan szóstego króla 
( .. jeden jest" Ap. XVII 10) Rzym po-republikar1ski, od f\ugusta. 
Stódmy król jeszcze nie przyszedł: a gdy przyjdzie na mały 
czas ma trwać, co w wersecie ósmym już jest zapowiedzianf! 
i co tłumaczy rozdział następny (f\p. XVIII), gdzie czytamy 
o upadku Babilonji- Rzymu, której przyczyną był pożar (f\p. 
XVIII 18). Obiecywano sobie po nim ostateczny koniec pań
stwa rzymskiego. Nadzieje zawiodły jednak. Spodziewano się, 
iż 10 królów, t. j. 12 prowincji rzymskich za Augusta, styliza
cyjnie zredukowanych w f\p. do 10 ze względu na liczbę od
nóży Niedzwiadka, rÓŻ!'Je "ludy, narody i języki" (f\p. XVII 5) 
"nad wodami" Morza Sródziemnego, podzielą siG spuścizną po 
wszechwładnem imperjum. Panna, czyli miasto Rzym rozsiada 
się na siedmiu kręgach głowotułowia Niedźwiadkowego, czyli 
siedmiu prulstwar·h, idących w chronologicznym porządku. Prze
gradzający Pannę od Niedźwiadka znak Wagi, w którym widziano 
według Maniliusa (IV 773 i Cycerona (Divin. 11 47, 98) także 
Rzym umieszczono w ręce Panny, łącząc ją z jej znakiem 
w jedną figuralną całość. Stąd Panna rozsiada się bezpośrednio 
na NiedżwiC!dku, miasto na siedmiu imperjach o 10 (12) pro
wincjach nad wodami. Niedźwiadek u Pawła z f\leksandrj! 
przedstawiał ltalję, choć Manilius, Dorotheusz z Sydonu i Cy
cero umieszczali ltalję w Wadze. f\le Wagę łączono z Nie
dźwiadkiem w totus Scorpius, o czem donosi Macrobius, Sa
turn l, XXI 25. Wychodzi to niemal na jedno, czy Rzymu 
dopatrywać będziemy w Wadze, czy w Niedźwiadku, skoro 
znaki te łączono. Wychodziło z tego szczególne zestawienie: 
oto siedem kręgów Niedźwiadkowego głowotułowia oznaczało 
siedem państw kolejno po sobie następujących, a Niedźwiadek 
cały, czyli ltalja oznaczał to, co jeden z owych kręgów, t. j. Rzym 
od f\ugusta. Stąd więc NiedŻ\Yiadek-bestja, ltalja- cesarstwo 
rzymskie było ósmem pojęciem, choć należącem już do wy
mienionych siedmiu. 



URf\NJf\ 19 

Liczba bestji jest liczbą człowieka, a jego liczbą jest 666 
(f\p. XIII 18). Do licznych nieporozumier1 doprowadzało nied
bałe l odczytanie tego tekstu, względnie algebraiczne stosowa
nie zasady. a -b, b 666, więc a=- 666. Tu jednak niema 
o tern mowy, iż liczba bestji wynosi 666, tylko, że liczbę bestji 
można obliczyć za pośrednictwem liczby człowieka, któreyo 
(t. j. człowieka) liczbą jest 666. Gdyby liczba 666 odnosiła się 
także do bestji bezpośrednio, to niepotrzebnem byłoby powo
ływanie się na "człowieka" Pomijam dotychczasowe wyjaśnie
nia. Są mi znane. Obliczyłem wartość. nazw greckich wszy
stkich realnych i mitycznych zwierząt. Zadna jednak nie daje 
liczby 666. Liczba 666 oznacza rok od założenia Rzymu, t. j. rok 
87 przed erą chrześcijańską, rok proskrypcji Marjusza. Liczba 
Marjusza, czyli człowieka wynosi 751 (.JI - 40, rr l, r 100, 
i 10, 11 400, s 200). Równa ona jest liczbie bestji Skorpios, 
czyli 750 (8 200, k 20, o = 70, 1· 100, p- 80, i 10, 
o 70, s - 200). Liczba "człowiekZ~" jest wprawdzie o jedność 
większą od liczby bestji, ale literę a=- l możemy usunąć, po
dobnie jak zamiast Sex (tus) pisano w skróceniu Sx. W wer
secie f\p. XIII 18 nie chodzi jednak o 1Jostar: "owego człowieka", 
ale o jego imię. którę należy traktować jako klucz, vox merno
rabilis dla łatwiejszego stwierdzenia liczby bestji Skorpios. 
Przedchrześcijański Marjusz nie ma związku z chrześcijaństwem, 
a może posłużyć co najwyżej za aluzję do owej "rany mieczo
wej" uleczonej ostatecznie dopiero przez Augusta. "Rana ta" 
jednak obejmowała cały okres i wielu ludzi, a nie jeden rok, 
ani jednego człowieka. 

Owego Augusta, restauratora Rzymu oznacza "bestja 
o rogach podobnych Barankowym" (f\p. XIII 11). Takie rogi 
wśród gwiazdozbiorów może mieć tylko Koziorożec , oznacza
jący cezara Augusta, który się pod tym znakiem począł i jego 
Legion (Marek V 9), a zarazem według Zenona z Werony 
znak djabła. Koziorożec jest bestją wychodzącą z ziemi, gdyż 
oznacza jako legjon wojsko, władzę lądową, ale niezależnie 
od tego Manilius Koziorożca zaliczał do znaków ziemnych (Astro
nornica 11 231: Koziorożec dla ziemi sporny-ambiguus terrae 
Capricornus), podczas, gdy Niedżwiadka, czyli bestję wychodzącą 
z morza (f\p. XIII 1) do wodnych (f\stron. 11 226, 229). Rana 
(f\p. XIII 12) odnosi się do .,bes~j1 pierwszej", czyli kmj11, który 
dał władzę bestji drugiej, czyle jPIIII08tre. f\ więc raną uleczoną 
może być to wszystko, co działo się przed władzą bestji dru
giej t. j. przed Koziorożcem -Augustem. Ogień na ziemi (f\p . 
XIII 13) jest aluzją do Westy, która opiekowała się Koziorożcem 
(Manillus li 445: "f\ Westa opiekuje się gwiazdami ciasnego 
Koziorożca - "atque angusta fovet Capricorni sidera Vesta"). 
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Bestja druga, czyli Koziorożec oznaczający tu wojskowośc 
rzymską. zorganizowaną za cesarstwa, po rozruchach i wojnach 
domowych zniewala ludy do pokłonów bestji pierwszej, t. j. Rzy
mowi jako państwu. 

Oto streszczenie najważniejszych zagadnień z pomnięciem 
drugorzędnych, które są w rękopisie także już gotowe. Wszy
stkiego jednak przedstawić w krótkim artyl<uje niepodobną. 
Oby choć powyższe myśli spotkały umysły, które je zechcą 
sobie przyswoić. 

Warszawa, 22 XI 1925. 

Kronika Astronomiczna. 
Kometa 1925 k (Wilk - Peltier). Uzupełniając artykuł p. Dr. F\. Wilk a 

podajemy elementy obliczone przez p. M. E b e l l (Bergedorf). 

1' (czas przejścia przez periheljum) 1925, grudzień 7. 2813 (czas 
uniwersalny) 

<•> (argument szerokości periheljum) 126" 9.' 05 l 
~~ (długość węzła górnego) 140 43. 78 

1
. 19 5O 

i (nachylenie orbity do ekłi;Jtyki) 144 30. 81 

loy lj ( logarytm odległuści periheljum od słońca 9.88D8. 
Efemerydę ze względu na południowe poleżenie komety na niebie 

(zachodzi przed zmrokiem) nie podajemy. W Warszawie w Obserwatorjum 
Astronomicznym kometę obserwował głównie p. Dr. F, Kęp i ń ski z czę 
ściowym udziałem p. E. R y b k i. 

P. M. Ł o b a n o w otrzymał przy pomocy objektywu Steinhel'a 
o średnicy lQQmm (f 40')m n) zdjęcie na którym w i da-: kometę, ekspo-
zycja 40 minut. 

Trzeba zaznaczyć, że 13. XI. kometa była otkryta przez L. C. P e l
l i er' a w Ameryce, lecz nie będąc p'!wnym tego nie zawiadomił natych
miastowo Centrali w Kilonji. Zawiadomienie nadeszło po otrzymaniu 
wiadomości z Krakowa o odkryciu komety przez Dr. F\ W i I k a. 

Kometa przedstawia się jako mgiełka bez wyraźnego jądra, średnicy 
około 3'. .J[. Ł. 

Siulecie obserwatorium wars1awskiego. Dnia 13 grudnia obchodzono 
uroczyście stuletnią rocznicę założenia obserwalorju:n astronomicznego 
w Warszawie. 

W dużej salt uniwersyteckiej, przybranej zielenią i dywanami, na 
podjum ustawiono biust założyciela obserwatorjum, Franc i s z k a F\ r
m i ń ski e g o. 

Na uroczystość przybyli przedstawiciele instytu cji naukowych, pro· 
fesorowie, pracownicy naukowi i młodzież. 
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Uroczystość zagaił J. M. Rektor Uniwer~ytetu prof. d;. S. P i e ń 
k o w ski, następnie składał życzenia obserwalorjum prof. Z ó r a w s k i 
w imieniu Polskiej Rkademji Umiejetności w Krakowie, 

Prof. D i ck s t e i n przemawiał w imieniu Polskiego Tow. Matema
tycznego i wychowańców b. Szkoły Głównej 

W dalszym ciągu przemawiali, życząc owocnej pracy, imieniem 
Obserwatorjum Krakowskiego p. W i t k o w ski, i w imi eniu państwow ego 
Instytutu Meteorologicznego prof. D o b r o w o l s ki. 

P. inż. P. Strzesze w ski mówił w imieniu Tow. Miłośników Rsl ro
nomji , podkreślając w swem przemówien iu ważnoś ć zjawisk astronomicz
nych dla ż ycia codziennego, i p. M akowska, słuchaczka astronomji, 
składając podziękowania prof. M. K a m i e ń s ki e m u, dyrektorowi obser
watorjum. 

W końcu, witany oklaskami , wszedł na katedrę prof. l~ a m i e ń ski 
i wypowiedział prelekcję na lemat: ., Fi stronomowie ?olscy a nauka światowa " . 

W swym pit;knym od czycie prof. Kam i e ń ski przedstawił rozwój 
aslronomji polskiej od epoki Renesansu, która wydała wielkiego astrono
ma polskiego, M i koł aj a Koper n i k a, aż do czasów obecnych. 

Mówca w dalszem swem przemówieniu zaznaczył , że stulecie ob
serwalorjum warszawskiego przypomnieć nam powinno imiona szeregu 
astronomów polski ch, a wi ę c - założyciela T. R r m i ń ski e g o i Ja n a 
Kowalczyka i inn. · 

Opłakane warunki materjalne - mówił dalej prof. Kam i e ń ski -
ujemni e wpływają na rozwój tej nauki w Pol sce. Kiedy na kongresie 
mi ę d zynarodowej unji astronomicznej w Cambridge proponowano, aby 
zjazd następny zwołać do Warszawy, astronomowie nasi musieli się zrzec 
lego zaszczytu, gdyż nie chcieli pokazywe ć astronomom zagranicznym 
naszych obserwatorjów i instrumentów. 

Pod koniec uro czystości pro f . dr. H r y n i e w i e ck i odczytał listy 
i depesze z życzeniami od Obserwatorjum Krakowskiego, Wileńskiego. 
Poznańskiego, Lwowskiego, od Wydziału Morskiego w Nowymporcie, od 
Młodzieży Rkademickiej i ze stacji astro11omicznej :na Łysinie i inn, 
a następnie w imieniu wydziału filozoficznego . którego jest dziekanem, 
złożył gorące życzenia długiej i owocnej pracy. 

Badania widmowe komety Orkisza. W .,Popular Rstronomy", zeszyt 
za sierpień i wrzesień 1925, znajdujemy wyniki badań widmowych komety 
Orki sza, wykonanych w obserwatorjum Y er k e s'a koło Chicago. Zdjęć spek
trograficznych dokonano z pomocą astro·kamery Zeissa i szeregu pryz
matów ze szkła przezroczystego i dla promieni pozafiołkowycl·1. Otrzymano 
12 zdjęć w okresie od 28 kwietnia do 29 maja . Pomimo trudnych warun
ków obserwacji (kometa była jako gw. S-9 wielk.) na spektrogramach 
znaleziono linje należące do cjanu, tlenku węgla i dwie linje nieznanego 
pochodzenia. Wogóle obserwacje widmowe tej komety wykazują znaczną 
przewagę ilości odbitego światła słonecznego od cząsteczek komety nad 
promieniowaniem własnem komety. 

...l!. B . 
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Kronika T. M. A. 
Dostnegalnia T. M. A. przy ul. Chmielnej 88, z powodu przebudowy 

gma'chu, która, jak się okazuje, potrwa jeszcze przez całą zimę, bę
dzie dopiero czynna na wiosnę. Przez ten cały czas cz łonkowie T. 'M. /1. 
mogą korzystać z obserwacji co poniedziałki od g. 18-ej z pomocą 135 mm. 
refraktora Cook'a, znajdującego się w Obserwatorjum Rstronomicznem, 
111. Ujazdowska 618. 

Posiedzenie dyskusyj ne. W dniu 24 października w Uniwersytecie. 
w lokalu Zakładu Botanicznego, odbyło się miesięczne zebranie dysku
syjne członków T. M. 11. 

Prezes T-wa, prof. M. K a m i e ń ski, zawiadomił zebranych o przy
znaniu zapomogi T-wu w kwocie 1600 zł. przez Magistral m. st. Warszawy, 
a następnie o śmierci znakomitego popularyzatora aslronomji, Kamila 
F!ammariona, proponując uczcić Jego pamięć przez powstanie. 

W końcu czł. T-wa p. M. B i a l ę ck i wygłosił odczyt p. t. "Wymarły 
Świat". Prelegent przedstawił współczesny stan naszych wiadomości o księ
życu, ilustrując swe przemówienie licznemi pięknemi prZI~zroczami po
wierzchni "srebrnego globu". Po odczycie wywiązała się dyskusja, w której 
wzięli udział członkowie T-wa. 

Na odczycie było obecnych l 09 osób. 

Następne posiedzenie odczytowe odbyło się w Uniwersytecie dn. 
:! l listopada. 

Dosiedzenie zagaił prezes T-wa, prof M. Kam i e ń ski, donosząc 
o odkryciu przez czł. T. M. 11. dr. 11 Wilk a, nowej komety, w gwiazdo
zbiorze Herkulesa. 

Na wniosek prezesa. uchwalili wysłać do odkrywcy telegram 
z powinszowaniem. Jest lo już druga kometa odkryta w tym roku, przez 
czł. T. M. 11. Pierwszą bowiem odkrył p. L Orki s z. 

Następnie czł. T-wa Dr. /1. C z u bry ń ski wygłosił odczyt p. t.: 
.Greckie mity o gwiazdozbiorach", zapoznając zebranych z mitami grec
kiemi, uwiecznionemi na niebie w postaci konstelacji, których pochodze
nie ginie w pomroce dziejowej. 

Odczyt był ilustrowany przezroczami. 

Na odczycie było 89 osób. 

Zmiana statutu. Na skutek starań Zarządu T-wa w Minislerjum Spr. 
Wewn. o zalegalizowanie zmian odpowiednich paragrafów statutu T-wa, 
według których do T-wa mogą na l eżeć osoby prawne, jak szkoły, towarzy
slwa i inne instytucje, zmiany te zostdy zatwierdzone. 

Ustąpienie redaktora "Uranji". Z powodu wyjazdu na stałe do Gdańska, 
p. E. S t e n z zrzekł się godności członka Zarządu T. M. 11. i redaktora 

Dnia 19 grudnia o g. 6 m . .'3() odbyło się posiedzenie dyskusyjne 
członków T. M. 11. w lokalu Zakładu Botanicznego U. W. 

Sekretarz p. ~l. B i a ł ę ck i przedstawił zebranym projekt nowej 
okładki "Uranji", która ukaże się już w nowej szacie , a następnie zakomu
nikował, o terminie Walnego Zebrania. 

Następnie p. E. S t e n z wygłosił odczyt na te~at : "0 wyprawie 
pyrheliometrycznej do Rmeryki Południowej". Prelengent w nader cieka-
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wem i barwnem przemówieniu opisał swą podróż z Amsterdamu aż do 
brzegów f\rr,eryki Południowej do Argentyny. Podróż ta miała na celu 
zbadanie intensywności )Jromieniowania słonecznego, w różnych częściach 
jego widma. Przy tym potwierdzone zostały wyniki pracy dyr. W l. G o r
e z y ń ski e g o (patrz artykuł p E. S t e n z a). Krótki pobyt prelegenta 
w Argentynie, wywołany brakiem funduszów nie pozwolił dostatecznie 
zaznajomić się z działalnością tamtejszych uczonych. Wspaniałe Obser
watorjum w La Plata. służy raczej jako reklama; ogromny reflektor, o śre 
dnicy 79 cm., jak to stwierdził prelegent, podczas rozmowy z jednym z asy
stentów Obserwatorjum w spoczynku jest już od 10 lat! 

Odczyt ilustrowany był przezroczami. Obecnych około 40 członków 
gości. 

Na zakończ e nie prof. M. K a m i e ń s k i składał życzenia świąteczne 
noworoczne zebranym członkom T. M. f\. 

Jl. B. 

Bibljografj a. 
Ukazał się l tom "Das Wellall im Bild", wydawanego przez "Tow. 

Przyjaciół Gwiazd" pod redakcją R. Hensefinga (Potsdam "D ie Slerne") 
Pierwszy tom powyższego wydawnictwa p. t.: "Die Milchstrasse und 

die Kosmischen Nebeln" obejmuje 16 reprodukcji, wykonanych z orygi
nalnych fotografji prof. M. Wolta. 

Wszystkie reprodu kc] e tego pięknego wydawnictwa są wydane sta
rannie; szczegóły wyszły bardzo wyraźnie, co rzadko można spotkać w tego 
rodzaju dziełach. Rysunki obejmujące Drogę Mleczną i mgławi ce, zostały 
wykonane z fotografji za pomocą małego objektywu Zeiss· Tessar o średn. 
31 mm i 40 cm refraktora Bruce. 

Do lablic jest dołączona broszura. 

Cena dosyć wysoka, około 21 zł. 
"f\stronomische Minialuren" 1922 r. i "Die Hauptprobleme der Mo

dernen Astronomie" 192:>, przez E. Slromgrena, Berlin, J. Springer. Dwie 
książeczki popularne obejmują szereg artykułów z dziedziny astronomji, 
zaznajamiając czytelnika z naj11owszemi zdobyczami wiedzy astronomicznej . 
Książeczki są wydane bardzo starannie i, ozdobione licznemi ilustracjami 
Ze względu na treść i nizką cenę, winny się znaleźć w ręku każdego mi 
łośnika astronomji. 

Ukazał się N~ 2 Okólnika Obserwatorjum Astronomicznego w War
szawie. 

Zawiera obserwacje komety Orkisza {1925 c). wykonane w Obser
watorjum przez D r. F. Kęp i ń ski e g o z pomocą refraklora 162 mm. 
i efemerydę tej komety, jak również obserwacje komet van Biesbroeci< 
i Wilka zrobione przez p. p. Dr. F. Kęp i ń s k i e g o i E. Ryb k ę. 

Wyszedł N~ 3 "Okólnika Obserwatorjum Warszawskiego'' i zawiera 
efemerydę komety Wolfa na miesiący styczeń - marzec, obliczoną, na 
zasadzie poprawionych elementów prof. ?11. K a m i e ń ski e g o, przez 
p. Z. \lakowską i E l{ybkę . Dalej zawiera obserwacje zakryć ·gwiazd 

i planet przez księżyc dokonanych w Obserwatorjum Warszawskim, 
opracowane przez p . E. H y b k ę. W końcu p. Dr. F. Kęp i ń ski po
daje wiad0mości wstępne dotyczące orbity niedawno odkryte] komety 
Wilka Peltier (1925 k). 

J!. JJ. 
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Lista członków T. M. A., 
::przyjętych w okres ie paźdz i ernik-- grudz i eń 1925 roku. 

Członkowi e rzeczywiści: 

Borkowska Stan i sława 

Jezierski Ja n 
Kukliński Władysław 

Kurzawiński Franci szek 
Lewiński Jan 
Nowicki Wlady5ław 
Taraszkiewicz Edmund 

Wyczałkowski Włodzi
mierz Jan. 

Kierow. Biura Kasy im. Mia-
nowskiego. 

wizytator Min. W. R. i O. P. 
nauczyci el 

emeryt 
profesor W. S. H. 
nauczyciel 
inspektor lek. Wydziału Zdro

wia Kom . Rządu. 
Inżynier. 
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"' "' ·c ·c: Rekta- De klina-
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Cl Cl OJ scensja cja 

1:' 

h m 
J pn. 2J 57.4 -17" 
4 cz. 21 09.6 -16 
7 nd. 21 21.7 -15 

10 śr. 21 33.6 -14 
13 sb. 2l 45.4 -13 
16 wt. 21 57.1 -12 
19 pt. 22 08.8 -1 1 
22 pn. 22 20.3 -10 
25 CZ. 22 31.7 - 9 
28 n d. 22 43.0 - 8 

3 śr. 22 54,2 - 7 
6 sb. 23 05.4 - 5 
9 wt. 23 16.5 - 4 

12 pt. 23 27.5 3 
15 pn. 23 385 -2 
18 CZ. 23 49.5 - 1 

2l nd. 00 00.5 + O 
24 śr. 00 114 + 1 
27 sb. CO 22.3 + 2 
30 wt. CO 33.2 + 3 

2 pl. 00 44.1 
5 pn. 00 55.0 
8 CZ. Ol 06.0 

11 nd. Ol 17.0 
14 
17 

23 

śr . Ol 28.1 
sb. Ol 39.2 

20 wt. Ol 50.3 
pl. 02 01.5 

26 pn. 02 12.8 

+ 4 
+.? 
+ 7 
+ B 
+ 9 
+10 
+ t1 
+ 12 
+ 13 

m 
14' + 13.7 
22 + 140 
27 + 14.3 
30 + 14.4 
31 + 14.4 
29 + 14.3 
26 + 14.0 
22 + 13.7 
16 + 13.3 
08 + 12.8 

00 + 2.2 
51 +1 1.5 

41 1+ 10.8 
30 + 10.0 
19 + 9.2 
08 ,+ 8.4 
03 + 7.5 
14 + 6.6 
25 + 5.6 
35 + 4.7 

hm hm l gm hm 
7 19 16 22 l 20 05 9 21 
7 14 16 27 23 30 9 58 

7 09 16 33 l l 56 11 11 1 
7 03 16 39 l 5 27 ]3 40 
6 57 16 45 7 40 17 45 
6 51 l 6 50 8 56 21 53 
6 45 16 56 l 1 o 06 o 26 
6 39 17 02 11 54 3 40 
6 32 17 07 14 40 5 52 ' 
6 26 17 12 17 57 7 07 ' 

6 19 17 18 21 20 8 04 
6131723 9 11 
6 06 17 28 3 12 11 22 
5 59 17 34 5 35 15 09 
5 52 17 39 l 6 55 19 25 
5 45 17 44 8 05 23 20 
5 38 17 50 l 9 50 l 33 
5 -32 17 55 12 30 3 54 
5 24 18 00 15 46 5 13 
5 18 18 05 19 11 6 09 

45 + 3.8 5 11 18 10 22 48 7 14 
9 12 

12 44 
16 55 
20 57 

53 + 2;9 5 04 18 15 1 06 
Ol + 2.1 4 57 18 20 3 34 
08 + 1 2 4 50 18 25 4 56 
14 + o.s 4 43 18 30 6 o~ 
18 - 0.3 4 37 18 36 l 7 41 
21 - l. O 4 30 18 41 1 o 17 
22 - 1.6 4 24 18 46 13 32 
22 - 2.1 4 18 J8 52 16 57 

39 CZ. 02 24.1 +14 ]9 - 2.6 4 12 18 57 20 38 

l 54 
3 18 
4 15 
5 17 

*) czas śred ni mniej prowd ziwy 



26 

Planeta l M i esiąc 

1
1926 

Merkury Luty 

Marzec 

Kwiecień 

URf\NJf\ 

Tf\BLICf\ II 

PLANETY. 

Luty - Kwi e cień 

l Cl~ l Rekta_ scen-~ D ki l w Warsza w ie 
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1 ~--:...->{)-, -,--/'-7-:--, r a3 -~ ·,:' ,:~ '::'h~~ 
16 ~2 01.4. - 1+ 12 7 0 7 ,. Jti 42 
1 ~~ 30J) - :1 18 li ;>O t B 19 

IG III) 4R.!1 7 ilO u 0:1 19 31 

l 
t oo ~7.0 l -t n n:'l 4 nt IH oo 

Jli 00 ]'>·> -l O 08 4 O!J l l(i 17 

--:-------;~-:---------

Wenus Luly 

Marzec 

Kwiecień 

Mars Luty 

Marzec 

Kwiecień 

1 
16 

l 
16 

J 
16 

l 
!G 
l 

16 
1 

16 

21 ~7 . 5 
20 .->'2 .7 
2U 4iJ.l. 
21 0-l-.R 
21 49.!1 
2~ 43.J. 

17 :lli.<'l 
! B ~~.7 
19 OH.O 
l!l +9.2 
~o 37.6 
21 21.8 

- 7 :n 
- 8 53 
- -10 W 
-11 .j..j. 

-1o afl 
- 7 30 

l -23 31 
-:!3 44 
-l3 14 
-ll 5:) 
-19 3!l 
-lo n2 

g f>7 117. 4± 
5 2!! l(i 03 
4 ii!J 1 + r)2 
4 o;, 14 10 
:; 42 
3 19 

13 5H 
14 09 

4 3\J l 12 19 
4 2H 12 04 
4 13 11 57 
3 f>l 11 53 
3 22 11 52 
2 f>O 11 5& 

l--------.---------~~----------~--------~------~------
1 Jowisz 

Saturn 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

l G 
16 
16 

16 
lli 
16 

20 49.il 
21 14.-l 
~l :n.;> 

l.'i 31i.1 
};) 36.!1 
15 31.!) 

- 1'1 jq 
-\6 35 
-14 fl2 

-17 03 
-17 00 
-1() 38 

(j 19 
114 
2 54: 

()() 59 
?3 ()({ 
20 fl7 

1

15 0~) 

lJ 50 
12 22 

1 () o l 
H 1'2 
li 07 

-------+------~~~------~------~-----------
Uran 

Neptun 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

16 2R fl" 11 
111 23 4 <.:l 
lG 23 50.6 

16 
l() 

lu 

09 ·tl. t 
09 40.3 
09 3~.3 

- 3 07 
- ~ 2!1 
- l •J!l 

7 ·11 
') :-)7 
3 flH 

!li 15 
H 21 l 
12 17 

Hl 15 
17 37 
15 41) 

7 21 
5 05 
3 02 
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TRBLICF\ III. 

Z JAWISKA. 

Z J R W S K O 

Merkury w złączeniu z Jowiszem; 
·Merkury o 1"32' na S. 

Saturn w złączeniu z księżycem ; 
Saturn o 2°27' na S. 

Mars w złączeniu z księżycem, 
Mars o 2"33' na S. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 0"43' na N. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 10016' na N. 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 0°08' na N. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 2"09' na S. 

Mars w złączeniu z księżycem; 
Mars o 1 °02' na S. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 7"22' na N. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; 
Jowisz o 1" 18' na N. 

Wenus świeci najjaśniej. 
Merkury w największem odchyleniu 

wschodniem 18°23'. 
Merkury w złączeniu z ksi~życem 

Merkury o 7°51' na N. 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 1 "53' na· S. 

Mars w złączeniu z księżycem; 
Mars o 0"31'· na N. 

Jowisz w złączeniu z księżycem; ' 
Jowisz o l 052' na N. 

Wenus w złączeniu z księżycem; 
Wenus o 4"56' na N. 

Merkury w złączeniu z księżycem; 
Merkury o 5"21 ' na N. 

Wenus w największem odchyleniu 
zachodniem 46"16' 

Mars w złączeniu z Jowiszem; 
, Mars o 0".'>1' na S. 

Merkury w największym odchyleniu 
zachodnim 27°04' 

Saturn w złączeniu z księżycem; 
Saturn o 1 °48' na S. 
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T f\ B L l C f\ IV . 

ROJE METEORÓW. 

Położenie 

D f\ T f\ radjantu u w f\ G l 
fJ. r; 

o 
27.1ł i -~.VI l !l~ I+S około a Comae Berenices. 

:?lś +l i oko ł o i1 Boolis. 

l~:.! +") l około O Ursae majoris. 

1\l-~i?.VI 2/11 +:l3 LI RYDY. Około 'J. Lyrae. Meteory pręd-

19~6 

Luty 

ki e. Maxi mu m około 20 VI. 

:.!:l:l +')-_, około a. Coronae borealis. 

2;1 l +:li około 
. , 

Herculi s . Meteory prędkie ., 
(Kometa 1849 III) . 

269 +~:.! około 97 Herculis. 

:.!71 l+ 7 około 70 Serpentis. 

::o~ +o:! około 'J. Cephei (Kometa 1850 1). 

l 

FAZY KSIĘŻYCA. 

1921i 
h h 

G Ostatnia kwadra fHl.i 
12 Nów ll::i .i.l 
l 9 Pi erwsza kwadra 13.1i 
27 Pełnia 17.~ 

Marzec 7 Ostatnia kwadra 1:!.!-, 
l4 Nów OU 
21 Pierwsza kwadra 06.~ 
2\l Pelnia lil.O 

Hl:!G 
h 

Kwiecień f> Ostatnia kwadra :! l 8 
12 Nów 13.\1 
21 l Pierwsza kwadra 00.+ 
:!8 Pelnia 01.3 



4 URf\NJf\ 

Tajemnice Wszechświata. 
(Wiadomości wstępne z astronomji). 

Gdy w pogodny wieczór skierujemy wzrok nasz ku niebu, 
ujrzymy tysiące gwiazd rozsianych bezładnie dookoła; świecą 
one równym blaskiem i dają się być przymocowane do skle
pienia niebieskiego. 

W zamierzchłej przeszłości, w umysłach ludów starożytnych 
sklepienie niebieskie było czemś materjalnem, niejako .,kry
ształową sferą", do której przyłączone były różnej wielkości 
ogniki-gwiazdy. Ale z biegiem czasu, wraz z rozwojem wiado
mości przyrodniczych i te pojęcia ulegly ewolucji. Obecnie wia
domo nam jest, że "sklepienie niebieskie", jest tylko złudze
niem optycznem. Wzrok nasz nie może rozróżnić odległości bar
dzo wielkich i, gdy przedmioty są niezmiernie od nas oddalone, 
wydają się one umieszczone w tej samej od nas odległości. 

Podobnie gwiazdy, choć znajdują się w różnem oddaleniu, 
sprawiają wrażenia umieszczonych w jednakowej od nas odle
głości na kuli niebieskiej. 

Przecięcie się sklepienia niebieskiego z powierzchnią ziem
ską tworzy koło - t. zw. horyzont pozorny. 

Niewiele czasu potrzeba, by przekonać się, iż gwiazdy nie 
są umieszczone nieruchomo na sklepieniu niebieskiem, lecz po
ruszają się w pewnym określonym kierunku, mianowicie ze 
wschodu na zachód. Dość zaobserwować, nie ruszając się z miej
sca, odległość pewnej gwiazdy od wierzchołka jakiegość wyso
kiego przedmiotu, nap. drzewa lub komina, by stwierdzić, że 
gwiazda zmienia stale swe położenie. 

Również Słońce i Księżyć poruszają się po sklepieniu w tym 
samym kierunku, t. j. ze wschodu na zachód. Słońce wschodzi 
na wschodniej części horyzontu, podnosi się na niebie coraz 
wyżej, w południe dosięga największej wysokości nad horyzon
tem, następnie zaczyna zniżać się, wreszcie zachodzi na zacho
dzie. Punkt horyzontu, 
nad którym Słońceby-
wa w południe, nazy- B 
wamy punktem po-
łudniowym, punk t 
jemu przeciwległy -
punktem północy, 
prostą, łączącą te dwa 
punkty - linją połud
niową. Cztery punkty 
horyzontu: punkty 
wschodu, zachodu, 

Rys. 
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południa i północy nazywamy punktami kar dynalnem i. W celu wy
znaczenia tych punktów najłatwiej posiłkować się gnomonem. 
Jest to pręt ustawiony prostopadle do płaszczyzny poziomej S N. 
(rys. 1). W dzień słoneczny pręt ten rzuca cień. Jeśli Zi:lznaczymy 
kreskami kierunek cienia, to zauważymy, iż cień gnomonu przesu
wasię wraz z Słońcem, przyczem długość jego jest zmian na : przed 
poludniem maleje, w południe osiągają minimum. Po południu 
długość zaczyna wzrastać. Kierunek najmniejszego cienia f\N 
wyznaczy kierungk linji południowej. Metoda ta wyznacza stron 
świata stosowana juz wgłębokiej starożytności, zawodzi podczas 
dni pochmurnych, a w niektórych wypadkach, np. na morzu , 
gdy okręt znajduje się ciągle w ruchu , staje się wręcz niemoż
liwą do zastosowania. 

Wówczas dla przybliżonego wyznaczenia linji południowej 
używamy kompasu (busoli) . Należy jednak zaznaczyć, iż kierunek 
strzałki nie jest identyczny z linją południową . Tworzy tu niewiel 
ki kąt, zwany zboczeniem magnetycznym. Dopiero znajomość tego 
kątu pozwala dokładniej wyznaczyć kierunek północ-południe. 

Zajmijmy się teraz bliżej ruchem dziennym gwiazd. Jeżeli 
zwrócimy uwagę na jakiśkolwiek 

2 z gwiazdozbiorów, np. na znaną 
wszystkim Wielką Niedźwiedzicę, 
to łatwo stwierdzimy, iż kształt 
jej nie ulega zmianie, zmienia 
się tylko położenie tego gwiaz
gozbioru względem horyzontu. 

S ,- Siedząc dalej ruch gwiazd za
uważymy niebawem, że niektóre 
z nich wschodzą na południo
wo-wschodniej części nieba, pod
noszą się coraz wyżej na skle
pieniu, osiągając nad punktem po
łódniowym największą wysokość, 

Rys. 2. następnie zachodzą na południO 
wo-zachodniej części nieba.(rys.2). 

Idąc dalej na północ, zauważymy gwiazdy, wschodzące 
w punkcie północnym, opisujące całkowitą drogę swą nad ho
ryzontem i zachodzące w punkcie północy. Wreszcie spotykamy 
gwiazdy, nie zachodzące wogóle i stale znajdujące się nad ho
ryzontem. Stwierdzimy również , że prędkość, z którą gwiazdy 
poruszają się po sklepieniu niebieskiem nie jest jednakowa, 
np.: gwiazda wschodząca w punkcie północy porusza się znacz
nie wolniej niż gwiazda, wschodząca w punkcie wschodu. 

Wszystkie opisane zjawiska najlepiej dają się uzmysłowić, 
jeżeli weźmiemy do pomocy globus gwiazdowy. Wówczas łatwo 
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wywnioskujemy, że ruch gwiazd odbywa się w ten sposób, jak 
gdyby były one umieszczone na sklepieniu obracającerP się do 
okola pewnej prostej. Prostą tę nazywamy osią świata, a punkty 
przecięcia si~ ze sklepieniem nieba - biegunami. Biegun, który 
znajduje się nad poziomem na naszej półkuli, nazywa się bie
gunem północnym i biegun zaś, znajdujący się pod poziomem, 
nazywa się biegunem południowym. 

Jeżeli z miejsca obserwacji przeprowadzimy prostą pio
nową, to prostą ta przetnie sklepienie niebieskie w dwuch punk
tach! Jeden, położony ponad nami, nazywamy Zenitem miejsca 
obserwacji, drugi - jemu przeciwległy - nadirem. Koła prze
chodzące przez oś świata nazywamy południkami (liczba ich 
jest oczywiście nieskończenie wielka). Z tych południków jeden 
przechodzi przez zenit miejsca obserwacji i południk ten nazy
wamy południkiem danego miejsca. Z rysunku widać, iż gwiazda 
w południkll danego miejsca osiąga największą wysokość nad 
horyzontem. Mówimy wówczas, że gwiazda góruje lub znajduje 
się w kulminacji górnej. Obserwując wysokość bieguna nad ho
ryzontem, zauważymy, że nie powstaje ona jednakową dla wszyst
kich miejscowości. Mianowicie wzrasta ona przy przenoszeniu 
się na północ, a maleje przy posuwaniu się na południe. Ta 
zmiana wysokości bieguna nad horyzontem wskazuje na to, że 
powierzchnia ziemi nie jest płaską. Wiadomo nam jeszcze z ław 
szkolnych, iż ziemia ma kształt kulisty. 

Rozpatrzmy kilka dowodów kulistości ziemi. Znany jest 
powszechny fakt, że okręt, odbijając od brzegu, nie znika odrazu 
z oczu. Początkowo przestaje być widoczna burta okrętu, 
następnie znika pokład, wreszcie maszty. Wręcz odwrotnie 
będzie przy zbliżaniu się okrętu do brzegu, Początkowo uka
zują się nam maszty, następnie części niższe . Powyższe zja
wiska łatwo dają się objaśnić, jeżeli przypuścimy, że powie
rzchnia ziemi jest kuliste. 

Zaćmienia Księżyca również mogą służyc jako dowód 
kulistości ziemi. Mianowicie, gdy ziemia podczas zaćmienia 
znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, rzuca ona wtedy 
w przestrzeń stożek cienia. Gdy Księżyc wschodzi w obszar 
cienia, wtedy widzimy. jak ciemne koło wrzyna się sto pniowo 
w jasną tarczę księżyca. Podczas zaćmień Ziemia bywa zwró
coną coraz to inną stroną, jednakże zawsze cień rzucony na 
księżyc będzie miał kształt koła, co świadczy w sposób dobitny 
o kulistości Ziemi. 

W ten sposób przekonaliśmy się, że Ziemia nasza przed
stawia sobą ogromną kulę, unosząc się w przestworzach. Rle 
w jaki sposób określić rozmiary tej kuli? Bezpośrednio zmie
rzyć np. średnicy ziemskiej niepodobno, ale jak zobaczymy, 
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przy pomocy pewnych rozważań geometrycznych, zagadnienie 
daje się rozwiązać teoretycznie dość łatwo. Praktyka atoli 
nastręcza poważne trudności. Jak wiądorno okrąg dzielimy 
na 360 stopni, stopień na 60 minut, minutę na 60 sekund, 
Oznaczamy ten podzlał w sposób następujący: 360°, 1 "= 60', 
l' 60". Jeśli Jakimkolwiek sposobem zmierzymy długość 

łuku, odpowiadającego n", to, mnożyć tę wielkość przez ~. 
określimy długość całego okręgu . Znając obwód ziemi, łatwo 
już obliczyć jej promień. Jeżeli chodzi o wyznaczenie długo"ci 
łuku południka, to postępujemy w sposób następujący: 

Niech (rys. 3) o-z z 
/ 

Z ' znacza środek Ziemi, 
A miejsce obserwa
cji (rysunek przedsta-

N 
wia przekrój pionowy 

="'-+-=--+-+---- Ziemi), S N - linję 

/ 

L) 

Rys. 3. 

żna uważać za równoległe do siebie. 

południową. Dajmy na 
to, że podczas kulmi
nacji jakaś gwiazda 
przejdzie przez Zenit 
punktu A. Wobec te
go, że odelgłości, 
w jakich gwiazdy się 
znajdują, są, praktycz
nie biorąc, nieskoń 
czeine wielkie w sto
sunku do rozmiarów 
Ziemi, promienie, 
idące do gwiazdy, mo-

Jak już zaznaczyliśmy, zenit miejsca obserwacji - okreś
lamy przy pomory pionu, a ponieważ kierunek pionowy jest 
prostopadły do płaszczyzny poziomej w punkcie .A, prosta 
A S (przecięcie horyzontu z płaszczyzną rysunku) l:>ędzie styczna 
do powierzchni Ziemi. Jeśli teraz, przesuwając się na północ, 
przyjdziemy do punku A', to kiernek pionu będzie już inny, 
mianowicie Z' O. W Zenicie punktu A' kulminować będzie 
inna jakaś gwiazde Z', gwiazda zaś Z znajduje się w odległości 
_kąta Z A'Z' = n". Jeżeli teraz uda nam się zmierzyć łuk AA'= l 
w jakikolwiek sposób, wtedy dług)ŚĆ całego okręgu (obwodu 
południka) będzie 360 ~ . Opisaną wyżej metodą grecki filozof 
i matematyk Eratosthenes w Ił wieku przed Chrystusem wy
znaczył obwód ziemi, który według niego wynosi 46.000 kiło
metrów. Nasze pomiary podają liczbę 40.000 kilometrów, co 
odpowiada promieniowi około 6370. L. H. 

l{edakcja { ~11 ?kksły~iŁijabn Białęcki. Wydaw~a T-wo Miłośników Flstronomji. 
,, 1 o aJ o anow. 
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