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URł\N J 1\ 
KW.f\RT.f\LNIK 

TOW.f\RZVSTW.f\ 
MIŁOŚNIKÓW 

.f\ STRONOMJI 

Rok Vll. STYCZEŃ - M.f\RZEC 1928 R. N2 1. 

---.--------------------------------------------
Prof. M. Kf\MIEŃSKI. 

Obserwacje częściowego zaćmienia Słońca 
w dniu 29 czerwca 1927 r. w Warszawie. 

1. Obserwacje częściowego zaćmienia Słońca mają dla 
teorji ruchu Księżyca mniejsze znaczenie, niż obserwacje całko
witego zaćmienia; niemniej jednak, mogą być wykorzystane dla 
wyznaczenia poprawek współrzędnych Księżyca. Ponadto, w cza
sie całkowitego zaćmienia Słońca można obserwować szereg zja
wisk, które nie są widoczne w innych warunkach. Dlatego też 
wszystkie kraje kulturalne korzystają z każdego całkowitego 
zaćmienia Słońca, aby wysłać specjalne ekspedycje do takich 
miejscowości, w których może być zaobserwowane to zjawisko. 

Pomiędzy ekspedycjami, wysłanemi przez różne kraje w celu 
obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 29 czerwca 
1927 r., na szczególną uwagę zasługuje wyprawa polska, zorga
nizowana przez prof. T. Banachiewicza, Prezesa Polskiego To
warzystwa Astronomicznego. Prowizoryczne wyniki tej wyprawy 
zostały ogłoszone przez prof. T. Banachiewicza w N!! 24 "Okól
nika Obserwatorjum Krakowskiego"; widzimy, że dokładność 
oceny momentów kontaktów czyli zetknięć tarcz Księżyca i Słoń
ca, otrzymanych przez astronomów polskich, jest rzędu os. 1. 
Dokładność ta mogła być osiągnięta wyłącznie dzięki zastoso
waniu przez prof. T. Banachiewicza wynalezionych i zbudowa
nych przez niego specjalnych przyrządów - chronokinemato
grafów; opis tych narzędzi i ich widok zewnętrzny podany jest 
w artykule d-ra E. Stenz'a "0 ekspedycji astronomicznej do 
obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca 29.Vl.1927 w Laponji", 
wydrukowanym w N!! 3 "Uranji" z r. 1927. 

2. Obserwatorja astronomiczne krajów, położonych nie na 
linji centralnego zaćmienia Słońca, nie zaniedbały jednak doko
nać obserwacyj zaćmienia częściowego. Obserwacje te przeważ
nie zostały już opublikowane w różnych pismach astronomicz
nych -jak np. f\stronomische Nachrichten, L'f\stronomie i t. d. 
W artykule niniejszym mam zamiar podać wyniki dokonanych 
w Warszawie obserwacyj tego zaćmienia. 
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Ponieważ dr. E. Rybka, starszy asystent Obserwatorjum 
Warszawskiego, brał udział w polskiej ekspedycji do Laponji, 
.adjunkt zaś Obserwatorjum, dr. J. Gaiomski (mianowany na to 
stanowisko od dnia 1 lipca 1927) jeszcze nie przybył do War
·szawy, - więc udział astronomów fachowych w obserwacjach 
częściowego zaćmienia Słońca w Warszawie był zredukowany 
<lo minimum. Dlatego też chętnie przyjąłem propozycję kilku 
.słuchaczy astronomji w Uniwersytecie Warszawskim, zarówno 
jak grona osób z Zarządu Towarzystwa Milośników f\stronomji, 
zorganizowania tych obserwacyj wspólnemi silami. Należy tutaj 
zaznaczyć, iż wszystkie te osoby, w miarę sił i możności, do
brze wywiązały się z powierzonego im zadania, tembardziej, iż 
·dla niek~órych z pośród nich były to pierwsze obserwacje, ma
jące wartość naukową. W obserwacjach wzięli udział, oprócz 
niżej podpisanego i p. W. Jędrzejewskiego, młodszego asystenta 
Obserwatorjum Warszawskiego, osoby następujące: p. M Bia
lęcki, inż. Z. Chefmoński, dr. M. Łobanow, inż. B. Rafa/ski, 
p. ). Sawiezewski - członkowie Zarządu T. M. f\. oraz p. p. 
S. Domańska, T. Karpowicz, J. Hergentaler. H. Hikolajewska, 
J. Wasiutyński, J. Wrono, L. Zajd/er - słuchaczki i słuchacze 
astronomji w Uniwersytecie Warszawskim. Zauważyć należy, iż 
wszystkie te osoby są ponadto członkami T. M. f\. W obser-

Ryc. 1. Uczestnicy obserwacji zacmienia Słońca 29 czerwca 1927 r. 
w Warszawie. 
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wacjach brał udział także p. K. Dembowski, członek T. M. f\., 
który dokonał kilku zdjęć krajobrazu, dla uwidocznienia pólksię
życowych cieni od liści drzew. Po ukończeniu prac uczestnicy 
obserwacyj zostali sfotografowani przy narzędziach na tarasie 
Obserwatorjum {vide ryc. 1). 

3. Program obserwacji obejmował następujące czynnosct: 
1. Porównywanie chronometrów i wyznaczenie ich 

poprawek z sygnałów Naueńskich. 
2. Wizualne notowania momentów kontaktów. 
3. Fotografowanie Słońca na ekwatorjaJe Heyde'go 

i astrokamerze przy refraktorze Cooke'a. 
4. F otografje krajobrazu. 
5. Obserwacje meteorologiczne. 

f\by otrzymać zdjęcia Słońca o jak największej średnicy, 
p. T. Karpowicz, przy pomocy mechanika z. Sadowskh!go, skon
struował specjalną kamerę, która zosta!a przymocowana do oku
larowej części refraktora Heyde'go. Srednica objektywu tego 
refraktora wynosi 162 mm. długość ogniskowa 1460 mm. W cza
sie zdjęć, średnica objektywu została zmniejszona do 45 mm., 
długość ogniskowej okularu użytego do obserwacji, wynosiła 
25 mm. Długość ekspozycji wynosiła os. 01. Ponieważ zaś ta 
wielkość jest zbyt duża, więc fotografowano Słońce przez filtr 
żółty XlO, umieszczony przed objektywem refraktora. 

W tych warunkach, średnica Stońca wynosiła około 50 mm.,
co dawało nadzieję dokonania dokładnych pomiarów klisz i wy
znaczenia tą drogą momentów kontaktów. 

Sama kamera została zrobiona z mocnej tektury i zawie
rała w środku potrzebne diafragmy oraz adepter; była ona po
malowana ze strony wewnętrzej na czarno. Przymocowanie jej 
do części okularowej lunety Heyde'go było bardzo dobre -
i w toku zdjęć kamera nie uległa najmniejszym nawet prze
sunięciom. 

Niestety, pierwsze zdjęcia zostały znacznie opóźnione -
a to z tego powodu, iż mechanik nie zdążył dostarczyć na czas 
pewnych części kamery; dla uratowania sytuacji p. T. Karpo
wicz pracował całą noc przed zaćmieniem, kamerę wykończył -
lecz nie zdążył już znaleźć dostatecznie dobrego ogniska - co 
nie jest rzeczą łatwą, zważywszy, iż to ognisko można znaleźć 
tylko na drodze kilku prób. To też niektóre zdjęcia Słońca nie 
są dostatecznie ostre - co bardzo utrudniło ich pomiary. 

Dokonano wszystkiego 10 zdjęć, z których 9 najbardziej 
charakterystycznych czytelnik znajdzie na załączonej do niniej
szego artykułu tablicy. Zdjęć tych dokonali dr. M. Łobanow 
i p. T Karpowicz. 
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Na astrokamerze przy lunecie Cooke'a dokonano 8 zdjęć. 
przez p. inż. Z. Che/mańskiego i p. J. Mergentalera. Na tych 
zdjęciach średnica Słońca wynosi zaledwie 4 mm. - a więc. 
z braku dokładnego przyrządu do mierzenia klisz, zdjęcia te nie 
nadały się do pomiarów. 

Według obliczeń, dokonanych w Obserwatorjach Krakow
skiem i Warszawskiem i opublikowanych w Calendarium Rocz
nika Astronomicznego Obserwatorjum Krakowskiego na r. 1927 
oraz w kalendarzu Towarzystwa Miłośników Astronomji na r. 1927. 
początek zaćmienia powinien był nastąpić w Warszawie o 5h 21m. 
środek - o 6h 19m, a koniec - o 7h 22m czasu śr. europ. Naj
większa faza dla Warszawy powinna była wynosić 0,80 - co 
znaczy, iż w chwili maximum zaćmienia, powinno być zakryte 
przez Księżyc 0,80 średnicy Słońca. 

Chwila największej fazy jest uwidoczniona na zdjęciu 
N2 6 (v. tablica I). 

4. Przechodząc do opracowania obserwacyj, zauważę, 1z 
za podstawę obliczeń zanotowanych momentów kontaktów zo
stały wzięte następujące porównania chronometrów i zegarów 
Obserwatorjum Warszawskiego: 

1927 czerwiec 28 

" 29 

" 30 

Tutaj oznaczyliśmy 

h m s 
Nd. 12 53 6 .00 
Nd. 13 11 41 .00 
Dt. 22 30 21 .50 
Sd. 2 41 4 .90 
Nd. 5 8 25 .00 
Fr. 22 44 23 .50 
Nd. 5 29 48 .00 
Nd. 6 5 54 .00 
Nd. 6 8 47 .00 
Dt. l O 40 .00 
Nd. 7 14 32 .50 
Fr. O 50 33 .50 
Sd. 5 29 20 .50 
Fr. l 4 54 .00 
Nd. 7 29 26 .00 
Dt. l 58 14 .00 
Sd. 5 33 14 .00 
Dt. 2 3 9 .00 
Nd. 9 59 31 .00 
Nd. 12 59 58 .00 
Nd. 13 8 53 .00 

h m s 
Hw. 7 56 32 .00 
Hw. 8 15 10 .00 
Hw. 23 9 4 .00 
Hw. 23 45 2 .00 
Hw. O 14 33 .50 
Hw. O 15 2 .50 
Hw. O 36 O .00 
Hw. l 12 12 .00 
Fr. 23 44 27 .00 
Hw. l 39 23 .00 
Hw. 221 2.00 
Nd. 7 14 42 .00 
Hw. 2 33 48 .00 
Nd. 7 29 O .00 
Hw. 2 35 58 .00 
Nd. 7 30 25 00 
Nd. 7 31 10 .00 
Hw. 2 41 52 .00 
Hw. 5 6 28 .00 
Hw. 8 6 25 .00 
Hw. 8 20 22 .00 

Nd. chronometr średni Nardin N2 498 
Sd. " " Sandoz N2 143 
Dt. - chronometr gwiazdowy Dent N2 1630 
Fr. " " Frodsham N2 3338 
Hw. zegar gwiazdowy Hohwu N2 26 
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Ponieważ chronometr Obserwatorjum Gugenmus NQ 1, na
zywany "trzynastnikiem" z tego powodu, iż w ciągu 6 sekund 
daje 13 uderzeń, znajdował się w remoncie - więc porówna
nia chronometrów i zegarów zajęły dużo czasu, gdyż trzeba 
było wyczekiwać koincydencyj. N~dto, porównanie zegaru Hw 
z chronometrami gwiazdowemi Dt i Fr, zarówno jak porówna
nie chronometrów średnich Nd i Sd, nie mogą być z natury 
rzeczy, dokładniejsze niż + os.1. 

Zauważę, iż obecnie chronometr Gugenmus NQ 1 jest do
brze naprawiony przez firmę Modro w Warszawie, i wszystkie 
porównania chronometrów i zegarów odbywają się zapomocą 
niego nadzwyczaj szybko (do 3 porównań na 1 minutę); dokła
dność zaś porównań jest rzędu + os.o1. 

Z porównań chronometru Nd498 z sygnałami czasu, nada
wanemi z Nauen, i po uwzględnieniu poprawek tych sygnałów, 
otrzymałem następujące poprawki chronometru Nd 198: 

d s 
1927 Czerwiec 28 .50 Czasu Uniwersalnego. Poprawka = + 6 .5 

29 .50 = + 7.7 
30 .50 = + 9 .5 

Widzimy, iż ruch chronometru Nd 498 w danym okresie nie 
był dostatecznie jednostajny, - co zostało niewątpliwie spowo
dowane zmianą temperatury tego chronometru, przy wielokrot
nych jego przenoszeniach w czasie obserwacyj zaćmienia Słońca. 
Ponieważ jednak podane wyżej trzy poprawki zostały ne~tych
miast przeniesione na główny zegar Obserwatorjum (Hohwi.i 
NQ 26), znajdujący się w dobrych warunkach, i na tym właśnie 
zegarze zostały oparte następnie wszystkie poprawki, - więc 
można uważać, iż podane poniżej poprawki chronometrów nie 
zawierają błędów, większych niż os.1 lub co najwyżej, os.2 -
co jest zupełnie dostateczne dla naszych celów. 

Poprawki te, na podstawie danych powyższych, przedsta
wiają się następująco: 

F\. Poprawki Hohwi.i: 
d m s 

1927 Czerwiec 28 .50 Cz. Un. *- Hw =- 16 52 .8 
" 29 .50 ., ,, *- Hw =- 16 54 .9 
,. 30 .50 " " *- Hw =- 16 57 .O 

Widzimy, iż rzeczywiście główny zegar Hw. miał ruch zu
pełnie jednostajny. 

B. Poprawki Dent'a: 
h m 

1927 Czerwiec 29 Epoka 22 30 Dt 
" " ., ., l l Dt 

" " 
" .. " , . l 58 Dt 

2 3 Dt 

m s 
*-Dt =+ 21 48.4 

" =+21 48.7 
" =+ 21 48.8 
" =+21 48.8 



6 URANJA 
·------------------------------

C. Poprawki Frodshama: 
h m h m s 

1927 Czerwiec 29 Epoka 22 44 Fr *- Fr = +l 13 H .8 
44.3 

" " " " 
" " " 

" " " " 

23 44 
o 51 
l 5 

Fr 
Fr 
Fr " 

" 
43 .7 
43 .5 

D. Poprawki Sandoz'a: 
h m h m s 

1927 Czerwiec 29 Epoka 2 41 Sd 8 sE- Sd = +l 58 O .8 
,. " " " 5 31 Sd " + l 58 3 .4 

Uwaga: Dla IV kontaktu poprawka Sandoz'a wynosi 
h m s 

+l 58 3 .3 
E. Poprawka Nardin'a: 

h m s 
Dla chwili l kontaktu (5 21 N d) 8 sE- N d = + 7 .4 

" IV " {722 Nd) 8 sE-Nd = +7 .5 
5. Momenty kontaktów zostały zaobserwowane przez niżej 

podpisanego (M. K.), p. J. Sawiczewskiego (J. S.), p. J. Wasiu
tyńskiego (J. W.), p. M. Bialęckiego (M. B.) i p. inż . Z. Cheł
mońskiego (Z. C.). Momenty te, oraz inne dane, tyczące się 
obserwacyj, są zestawione w tablicy następującej: 

Kontakt (początek zaćmienia) 

Ob serw. Moment Narzędzie Kolor ciemnego szkła 
h m s 

M. K. 5 20 51 Nd. G. fioletowe 
J. s. 22 56 20 Fr. U. F. czerwone 
J. w. 22 56 35 Fr. w. zielone 

Kontakt IV (koniec zaćmienia) 

Obserw. Moment Narzędzie Kolor ciemnego szkła 
h m s 

M. K. 7 22 5 Nd. G. fioletowe 
M. B. 7 22 9 Nd. L. s. czerwone 
J. s. o 58 5 Fr. U. F. czerwone 
J. w. o 57 51 Fr. w. zielone 
z. c. 5 24 15 Sd. c. zielone 

Oznaczyliśmy tutaj przez 

G. lunetę Goerz'a (Laskowskiego), ze średnicą 
objektywu 110 mm., ogniskową 1650 mm., 
powiększeniem 41, 

C. ekwatorjal Cooke'a, ze średnicą objektywu 
140 mm. i powiększeniem 44, 

L S. lunetę Lerebours et Secretan, ze średnicą 
objektywu 94 mm., i powiększeniem 55, 

U. F. lunetę Utzschneider und Fraunhofer, ze śred
nicą objektywu 971/ 2 mm., powiększeniem 41, 
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W. Reflektor J. Wasiutyńskiego, własnej jego 
roboty (vide "Uran ja" N2 7-8, 1925 r.), o śred
nicy zwierciadła 156 mm., zredukowanego 
do 91 mm. i powiększeniem 55. 

Redukując do czasu środk. europ momenty, odnotowane 
na chronometrach, za pomocą podanych w § 4 poprawek tych 
chronometrów, otrzymamy; 

Kontakt l 
h m s 

5 20 S8 M. K. 
56 J. s. 
71 J. w. 

Kontakt IV 
h m s 

7 22 12 M.K. 
17M. B. 
20 J. s. 
6J. w. 

18 z. c. 
Widzimy, iż zanotowane momenty różnią się między sobą 

dość znacznie; jednakże, różnice te są u nas nie większe, niż 
u innych obserwatorów tego zaćmienia - jak to można stwier
dzić, przeglądając f\. N. i inne pisma astronomiczne. Jako wy
nik średni, przyjmujemy: 

h m s 
Kontakt 1: 5 21 2 Czasu środk. europ. 

" 
IV: 7 22 15 " " 

6. Na specjalnej kamerze, dopasowanej do okularu re
fraktora Heyde'go, dokonano ws1ystkiego 19 zdjęć; chwile 16 
zdjęć, na których widoczna jest tarcza księżyca, podane są 
w tablicy następującej (Czas środkowo-europejski) 

h m s h m s h m s 
N~ l 5 40 l .4 N~ 7 6 20 52 .8 N~ 13 7 18 5 .O 
N~ 2 5 41 59 .l N~ 8 622 3 .6 N~ 14 7 19 31 .3 
N~ 3 5 43 52 .8 N~ 9 6 23 28 .4 N~ 15 7 21 6 .l 
N~ 4 6 16 13 .5 N~ 10 6 27 8 .8 N~ 16 7 22 3 9 
N~ 5 6 18 l .2 N~ 11 6 56 37 .O 
N~ 6 6 19 25 .o N~ 12 7 o 19 .4 

Jak widać z tej tablicy, zdjęcia rozpoczęto ze znacznem 
opóźnieniem z powodu, o którym wspomnieliśmy już wyżej. 
Z tego samego powodu zdjęcia nie są naogół dostatecznie 
ostre - wskutek czego nie można było dokonać dokładnych 
pomiarów cięciw; ponadto, odstępy pomiędzy zdjęciami są bar
dzo niejednakowe. Z braku w Warszawie odpowiedniego przy
rządu do mierzenia klisz, musiałem użyć do pomiarów linijki 
metalowej, podzielonej na milimetry. Linijka ta jest zresztą bar
dzo dobra; błędy jej podziałek są znikomo małe i nie przekra
czają prawdopodobnie 0.01 milimetra, jak przekonałem się z po
równań tej linijki z jednym z normalnych metrów Obserwator
jum (N2 421 Ertel und Sohn). 
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f\czkolwiek w ten sposób można dokonywać pomiarów 
klisz z dokładnością do kilku setnych części milimetra - to 
jednak, wskutek niedostatecznej ostrości zdjęć, nie można rę
czyć za + omm.3. 

Zostały pomierzone: średnica Słońca i długość cięciwy dla 
zdjęć N2 N2 1, 2, 3 oraz N2 N2 12, 13, 14, 15, 16. Po zreduko
waniu do wspólnej średnicy Słońca (5Qmm.o resp. 45mm.O) otrzy
małem serję cięciw, odpowiadających chwilom zdjęć. Próby 
opracowania całego tego materjału zajęły mi dużo czasu i osta
tecznie, w wyniku badań i rachunków, przyszedłem do wniosku, 
iż ze zdjęć N2 N2 1, 2, 3 niemożna wyznaczyć chwili l kontaktu 
z dostateczną dokładnością. Lepiej przedstawiają się pomiary 
N2 N2 12-16, z których dało się wyprowadzić chwilę ostatniego 
kontaktu. Przy ostatecznem jednak opracowaniu, przyjąłem da
ne następujące (zdjęcia N2 N2 13-16): 

Średn. Słońca 
Cięciwa Chwila zdjęcia 

N2 klisz zmierzona Cięc. Zred. cz. Ś.-Eur. 
mm h m s 

13 45 .4 15.2 15.1 7 18 5 .o 
14 45 .o 12.6 12.6 7 19 31 .3 
15 45 .2 8.9 8.9 7 21 6 .l 
16 44 .8 3.1 3.1 7 22 3 .9 

Tutaj w 4-ej kolumnie podana jest długość cięciwy, zredu
kowana do średnicy Słońca równej 45mm.o. 

Przyjmując, iż dla małych odstępów czasu około l lub 
IV kontaktów, długość cięciwy y wyraża się przez wzór 

y 2 = a (t- t 0 ) 

gdzie t jest dana chwila obserwacji, t0 - niewiadoma chwila 
kontaktu, a- współczynnik proporcjalności (na razie nieznany) -
otrzymałem w wyniku rozwiązania tych czterech równań: 

a = +54.1 
h m s 

Tiv = 7 22 24 

Rozwiązania tych równań dokonałem dwiema metodami, -
przyczem wyniki okazały się zgodne. Ten sam wynik otrzyma
łem na drodze graficznej. 

W ten sposób moment ostatniego kontaktu, wyznaczony 
na drodze pomiarów klisz, okazał się o 9 sekund późniejszy, 
niż średni moment z 5 obserwacyj wizualnych, -- a wogóle, 
jest o kilka sekund póżniejszy od wszystkich momentów zaob
serwowanych - co jest rzeczą zupełnie zresztą zrozumiałą. 

7. Warunki obserwacyj zaćmienia były doskonałe: na zu
pełnie jasnem niebie nie było ani jednej chmurki w czasie prze
biegu całego zjawiska, - i tylko lekka mgła przyćmiewała dolną 



T a b l i c a 1. 

Przebieg częściowe!;O zaćmienia słońca 29 czerwca 1927 r. w Warszawie. Momenty zdj1:ć podane zostały na str. 7. 
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część błękitu nieba. W czasie największej fazy niebo przybrało 
barwę ciemno szarą (stalową). 

W ciągu całego przebiegu zaćmienia, asystent Obserwa
torjum p. W. Jędrzejewski dokonywał obserwacyj meteorolo
gicznych. 9bserwacje te wskazują, iż przebieg zmian elementów 
meteorologicznych był wogóle normalny - z wyjątkiem tempe
ratury, której krzywa uległa zupełnie wyraźnemu załamaniu. Da
ne meteorologiczne są zestawione w tablicy następującej: 

C. S. E. l ts F. l Wiatr m/s l B. l Uwaga 

h m mm 
5 00 + 80.8 + 8°.2 92 s l 751 .3 -

15 8 .8 8.3 93 ssw l 751 .3 -
30 9 .9 9 l 1\9 s l 751 .3 -
45 ' 10 .8 9 .6 85 s l 751 .3 -

6 00 10 .9 9 .7 85 s l 751 .3 -
lO 10 .9 9 .8 87 s l 751 .3 rosa 
20 10 .9 9 .9 89 s l 751 .3 rosa 
30 10 .9 9 .9 89 s l 751 .3 rosa 
40 li .2 10 .l 86 - 751 .3 rosa 
55 12 .3 10 .7 82 ssw l 751 .4 -

7 10 12 .8 11 .2 82 s 2 751 .4 -
28 14 .3 12 .3 78 ssw l 751 .4 -
40 15 .l 13 .7 85 - 751 .4 -

Tutaj C. S. E. oznacza chwilę obserwacji w czasie środkowo
europejskim, ts - temperaturę powietrza według termometru 
<;uchego (Fuess N!~ 1061), t, - wskazanie termometru zwilgo
conego (Fuess N!:! 1062), F- wilgotność względną, B- ciśnie
nie barometryczne. Do wskazań termometrów są już dodane od
nośne poprawki, a ciśnienie barometryczne zawiera już poprawkę 
barometru i jest zredukowane do 0 ''. Wysokość barometru nad 
poziomem morza wynosi 120m.6. Widzimy zatem, iż zjawisko czę
ściowego zaćmienia Słońca odbiło śię wyrażnie tylko na spadku 
temperatury, a to wskutek tego, iż przy maksymalnem zakryciu 
tarczy słonecznej (faza 0,80) promieniowanie znacznie osłabło. 

8. Podczas częściowego zaćmienia Słońca daje się zau
ważyć bardzo ciekawe zjawisko - mianowicie, obrazy słonecz
ne na murach gmachów, po przejściu przez liście drzew, mają 
wyraźny charakter półksiężyców, - zamiast krążków lub elips, 
jak zwykle . Tłumaczy się to w ten sposób, iż obraz tarczy sło
necznej, po przejściu przez małe otwory pomiędzy liśćmi drzew, 
zachowuje ten sam kształt , jaki ma w rzeczywistości . Na dołą
czonych zdjęciach (ryc. 2 i 3), wyobrażających wschodnią część 
parteru Obserwatorjum, widać zupełnie wyraźnie · obrazy Słońca 
w kształcie półksiężyców. W oknie (ryc. 3) widać odbicie drze
wa, znajdującego się na zewnątrz Obserwatorjum. 
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Ryc. 2. Obrazy Słońca podczas zacmJenia, widoczne 
na ścianie w kształcie półksiężyców. 

9. Z danych, przytoczonych w ninieJszym artykule, wnio
skujemy, iż obserwacje częściowego zaćmienia Słońca, dokona
ne przez niżej podpisanego przy współudziale członków T. M. f\., 
dają momenty l i IV kontaktu z dokładnością tego samegc rzędu. 
z jaką obserwuje się podobne zjawiska. Ponadto, zdjęcia foto
graficzne stwierdzają dokładność IV kontaktu. Krzywa przebiegu 
zmian temperatury zupełnie wyrażnie świadczy o zmniejszeniu 
promieniowania Słońca . 



URANJA 

Ryc. 3. Obrazy Słońca podczas zaćmienia, widoczne 
w kształcie półksiężyców. 

11 

Momenty kontaktów mogą być więc użyte, razem z dane
mi innych Obserwatorjów, do wyprowadzenia położeń Księżyca 
w czasie tego zaćmienia. 

Warszawa, 18 marca 1928 r. 

Prof M. Kamieński. 
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Wyk a z ~2 2 
dalszych składek na Narodowy Instytut 1\stronomiczny 

imienia Mikołaja Kopernika. 

Od czasu wykazu ofiarodawców, wydrukowanego w Nr. 4 "Uranji" 
(1927 r.), (Nr. 1), następujące osoby złożyły ofiary na Nar. Inst. f\str .• 
Konto Nr. 6600 w P. K. O. (w porządku chronologicznym). 

Dr. f\ntoni Szwojnicki (za 250 obywateli), Z. Konopka, dr .. E. Rybka, 
dr. W. Jezierski, W. Szelągows]<a, O. Zacharewicz (za 250 obywateli), 
B. Odębski, S. Czarnowski , na bloczek powierz.:my dyr. J. Goldmanowi 
(za 250 obywateli), J . Balicki, Z. Bąkowski, K. Bobrowski, S. Gut, Z. Jur
czyński, J. Kozień, W. Król, S. Lewkowicz, M. Łapiński, J. Marzec, L. 
Nosek, F. Pautsch, H. Ringel heim, K. Sieczkowski, W Siedlecki, J. Ski
mina, W. Tomek, M. Versta ndig, S. Wysocki, M. Zadwórny, J. Zathey. 
f\. Zimmet, H. Barański, S. Bry l iński, L. Bulwa, W. Dudzik, J . Gawet, 
F. Karolus, J. Kawula, F. Kosek, H. Lauterbach, J. Pilarz, W. Repczyńsk i, 
J. Sas, S. Schmidling, K. Siewierski, M. Sobieski, J. Wartman, F. Bie
niek, J. Brzeski, M. Chwastek, Z. Czapliński, J. Drużbacki, G. Groeb l. 
D. Haubenstock, W. Kacz. K. Kasprzak, K. Książek, W. Mączka, M. Metali
mann, J. Niediwiecki, M Osiek, B. Pieczara, E. Rac hwat, M. Roth, J. 
Rntka, J. Siwek, T. Śliwa, T. Stefański, M. Trzyna, f\. Tyra lik, H. Wohl
gesang, dr. St. Krzysik, Z. Konopka, W. Szelągowska, H. Popławska, prof. 
T. Banachiewicz, dr. K. Zarankiewicz, P. Jarocki, f\. F. Rochmiński, Ch, 
M. Międzyrzecki, Sz. Popower, Ch. Olszo\Ver, J. Munkotow, f\. Chromiń
s ki, L. Warzewski, H. f\ntosz, S. Biel, K. Bugajski, S. Chowaniec, W. 
Cudzich, S. Fischer, H. Grossmann, M. Jasiński, M. Josefsberg, K. Maza
nek, J. Pacanower, f\. Pietruszewski, J. Rosenhauch, M. Rożkowicz, E. 
Ryś, T. Słomiany, M. Smagowicz, J. Śliwa, S. Targasz, J. Massalski, T. 
Worochowa, H. Worochówna, E. Worochówna, B. Worochówna, U. Wo
rochówna, T. Jordan, f\. Banach, J. Bobrowski, J. Dzida. J. Górski, E. 
Holzer, T. Korc, B. Kolpy, T. Kruczkowski, T. Lasko, H. Miroń, f\. Modes, 
S . Moszkowski, S. Nosek, J. Patkaniowski, J. Szaflarski, f\. Szeliga, W. 
Zarosły, S. Rozental (za 250 obywatel i), S. Karcz, dr. G. f\rmiński (za 
3CO obywateli), Z. Konopka, W. Szelągowska, O . .lacharewicz (za 250 
obywateli), Cb. Międzyrzecki, f\. Kornwasser, M. Ferszt, Wł. Taborowski, 
M. Elbinger, S. Karp, J. Karp, f\ . F. Rochmiński (za 250 obywateli), N. 
Gruszki ewkz (za .500 obywateli), Sz. Silherberg (za 625 obywateli) , kap. 
M. Jasiński (za 1250 obywateli) f\ . He ller (za 375 o bywate li), T. Zarosły, 
dr. S. Dzięci e l ':'wski , inż. S . Mostal s ki, H. Miroń , J . Bo brows ki, J. Dzida, 
B. Kolpy, W. Holzerówna, J. f\der, S. JudkiewiC7, dr. f\. Szwojnicki (za 
250 obywateli), ppłk . dr. St. Krzysi k, ppłk . dr. St. Krzysik, dr. St. Szeli
gowski (za 345 obywateli), T-wo Miłośników f\ s tronomji (za 1250 obywa
teli), Z . Kon opk"', O. Zacharewicz (za 250 obywate l') W. Szelągowska, 
M. Łobanow , J . Kamiński, Ch. M i ędzyrzecki , inż . f\. Bia~er (za 250 oby
Wil teli), R. Ta baczkowicz (za 250 obywate li), R. F. Rochmiński (za 250 oby
wateli), Sz. Grynberg (za 625 obywate li) , f\ . Szenfe ld (za 750 obywateli), 
ppłk. dr. S1. Krzysik, J . Brzes ki, M. Chwastek, Z . Czapliński, J. Drużba
cki, W. Gędłek, G. Gro e bl, D. Haubenstock, l. Jąkimowicz, \V. Kacz, 
K. Ksią żek, W . Mączka, M. Me tallman, W . Mięso, Wł. Mrocze k, J. Ni e
dźwiecki , M. Osiek, F. Prochows ki , J. ·Rutka, J . Siwek, T. ::>liwa, T. Ste
fański, f\. Tyralik, M. Trzyna, K. Węg i er, H. Wohlgesang, F. Landesdor
fe r, J. Banach, J . Bobrow!> ki, J. Dzida, J. Górski, K. Holzer, T. Kerc, 
B. Kolpy, M. Kozubek, T. Lasko, H. Miroń, f\. Modes, S. Moszkowski 
(za 1250 obywateli), S. Nosek, J. Patkaniowski, f\. Szeliga, J. Szafląrski. 
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W. Zarosły, Z. Bąkowski, K. Bobrowski, S. Gut, Z. Jurczyński, J. Kozień, 
W. Król, J. Marzec, K. Mastalski, L. Nosek, F. Pautsch, H. Ringelheim, 
K. Sieczkowski, W. Siedlecki, J. Skimina, W. Tomek, M. Verstandig, M. 
Zadwórny, f\.Zimmet, p. Gołembski, p. Wróblewski, p. Wierzbicki, p. Ro
gawski, dr. E. Stenz (za 250 obywateli), L Jaśkiewicz, M. Woroch, J. 
Gworkówna, J. Lelek·Bednarski, J. Iwaszkiewicz. 

Z ofiar na konto' P. K. O. Nr. 6600, jak poprzednio, żadnych wydat
ków nie czyniono. Ze składanych pieniędzy P. K. O. zakupuje procen
towe, zabezpieczone od dewaluacji papiery państwowe, które składa do 
depozytu Narodowego Instytutu f\stronomiczuego Nr. 950 w P. K. O. 

W depozycie tym obecnie znajdują się: 
6% pożyczki dolarowej na sumę nominalnie 2.600 (dwa tysiące 

:.ześćset) dolarów. 
10% pożyczki kolejowej na sumę nominalnie 4.650 (cztery tysiące 

sześćset piećdziesiąt) franków złotych. 
Podana w wykazie Nr. 1 (.,Urąnja" r. VI Nr. 4) 8% pożyczka kon

wersyjna została wykupiona przez Rząd z powodu wygaśnięcia terminu; 
z uzyskanej z tej operacji finansowej sumy zakupiono ff! 0 pożyczkę do
larową oraz lfJJ/o pożyczkę kolejową. objęte już pozycją 2600 dolarów 
względnie 4650 fr. zł. 

Ze zaś wartość kuponów bieżących od powyższych pożyczek wy
nosi około 180 zł., a na koncie 6600 P. K. O. znajduje się 200 (dwieście) 
zł., przeto, uwzględniając kurs giełdowy powyżej wymienionych papierów, 
uskładany kapitał Narodowego Instytutu f\stronomicznego wynosi obec
nie przeszło 28.000 zł., co jest równoważne składce, przypadającej na 
przeszło 700.000 obywateli. Od wspomnianego wykazu Nr. l przyrost 
kapitału wynosi przeszło 2.000 złotych. 

Komitet do zbierania ofiar z wdzięcznością przyjmuje wszelkie 
ofiary, nawet najdrobniejs7e, gdyż z kropli tworzą się strumienie, ze 
strumieni zaś rzeki. 

Od stycznia 1927 wszyscy ofiarodawcy otrzymują numerowane po
dziękowania. Podziękowania te wystawiane są z dwoma podpisami (jeden 
z nich - prezesa komitetu), względnie za jednym podpisem, o ile ofiara 
wpływa bezpośrednio na konto 6600 P. K. O. 

Kraków, 25 kwietnia. Warszawa, 27 kwietnia 1928 r. 

Tadeusz Banachiewicz 
Prezes Komitetu. 

A. Chromiński, M. Kamieński, J. Witkowski 
członkowie Komitetu. 

Kronika astronomiczna. 
Kometa Encke'go (1927 h.). W roku ubiegłym zaobserwowano po

wrót znanej komety Encke'go. Odnalazł ją V a n B i e s b r o e ck 13 listo
pada 1927 r. w Obserwatorjum Yerkes'a w Williams Bay w miejscu bardzo 
b liskiem do wskazanego przez efemerydę, obliczoną przez M a t ki e w i
c z a. W chwili odnialezienia kometa była 16-ej wielkości. Kometa prze
szła przez punkt przysłoneczny 19 lutego 1928 r. Okres obiegu jej dokoła 
Słońca wynosi 3·303 lat. 

(L' f\stronomie 1927 str. 564) 

E. R. 
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Kometa Schwassmanna - Wachmanna (1927 j.). f\stronomowie 
obserwatorjum w Bergedrofie pod Hamburgiem, S c h w a s s m a n n 
i W a c h m a n n, odkryli 15 listopada 1927 r. nową kometę w gwiazdo
zbiorze Ryb. Kometa w chwili odkrycia miała jasność gwiazdy 14-ej wiel
kości; położenie jej na niebie było: a = ]h 32m 12s, o = + 20° 53'; ruch 
dzienny: we wznoszeniu prostern =- 24s, w zboczeniu =- 2'. 

(L' f\stronomie 1928, str. 45). 
E. R. 

Mgławice pozagalaktyczne. Nazwą tą zostały objęte mgławice, 
położone daleko od naszego lokalnego układu gwiazdowego Drogi Mle
cznej. Są to zbiorowiska gwiazd, położone w wielkich od nas odległościach. 
Natomiast mgławicami galaktycznemi nazywamy masy gazowe ciemne lub 
jasne, rozsiane w naszym układzie gwiazdowym. Mgławice pozagalaktyczne, 
stanowiące oddzielne układy gwiazdowe, podobne do układu Drogi Mle
cznej, zawierać mogą również mgławice gazowe, analogiczne do naszych 
galaktycznych. 

W r. 1926 E d w i n H u b b l e w Obserwatorjum na Mount Wilson 
przeprowadził statystykę 400 mgławic pozagalaktycznych, dla których 
H o l e t s c h e k wyznaczył całkowitą jasność wizualną. Wykaz zawiera 
wszystkie mgławice nieba północnego do 12n ·s i niektóre jaśniejsze 
mgławice nieba południowego. Z mgławic tych cztery są widoczne okiem 
nieuzbrojonem: Dwa Obłoki Magellana, Wielka mgławica f\ndromedy (M 31) 
i mgławica w Trójkącie (M 33). Ilość zaś ich na calem niebie, którą mo
żna byłoby otrzymać na kliszach fotograficznych w ognisku reflektora 
o średnicy 150 cm. przy jednogodzinnej ekspozycji, wynosi według S e ar e s' a 
300.000. 

H u b b l e dzieli mgławice na dwa typy: regularne i nieregularne; 
wśród regularnych odróżnia eliptyczne i spiralne. Wśród zaś tych ostat
nich odróżnia sześć odmian. 

Zasadniczą cechą regularnych mgławic pozagalaktycznych jest ich 
symetrja rotacyjna. Kształt mgławic tych przechodzi od nierozwiązanych 
na gwiazdy mas kulistych aż do szeroko rozwartych spirali, których ra
miona składają się z rojów gwiazd . 

W kształtach tych zbiorowisk gwiazd widzimy niezwykłe bogactwo 
form; bardzo często spotykamy się z kształtem kulistym i eliptycznym; 
ten ostatni przeważnie bywa wynikiem perspektywy. Oddzielną grupą sta
nowią mgławice , których ramiona wychodzą nie ze środka spirali, lecz 
z końców podłużnej mgławicy środkowej. 

H u b b l e znajduje, że związek między logarytmem największej średnicy 
mgławicy d, i całkowitą jasnością mgławicy mr wyraża się następującym 
wzorem 

mr = C- 5 log d. 
C jest stałą, zależną od typu mgławicy. 

Średnia jasność absolutna, t. j. jasność, jaką miałaby mgławica 
w odległości 10 parseków (32·6 lat światła), wynosi - 1Sm·2; wielka mgła
wica w f\ndromedzie (M 31) ma jasność absolutną =- J?m·]. 

Średnice mgławic spiralnych są rzędu 3000 parseków, czyli około 
10,000 Jat światła, eliptyczne mgławice są znacznie mniejsze od spiralnych. 
Nasz zaś układ Drogi Mlecznej, mający według S h a p l e y'a średnicę. prze
wyższającą 10.000 parseków, jest znacznie większy od znanych nam mgła
wic spiralnych, musimy więc rozpatrywać go oddzielnie ... 

Dla mgławicy N. G. C. 4594 5) astronom estoński O p i k znalazł, że 
przy absolutnej jasności - J5m,2 posiada ona masę 2·6X 108 razy większą 

5) Litery N. G. C. są skrótem tytułu katalogu mgławic Dreyera New Generał Catalogue. 
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od masy Słońca. Liczbę tę przyjąć możemy, jako przeciętną masę normal
nych mgławic. 

Teleskop zwierciadlany o średnicy = 150 cm., pozwalający przy 
jednogodzinnej ekspozycji znaleić na calem niebie 300.000 mgławic, daje 
nam obraz wszechświata w promieniu 2.4X 107 parseków . .::.rednia jasność 
~gławic, otrzymywanych tym reflektorem, jest 16.7; zaś reflektor o śre
dnicy 250 cm., największy z istniejących na Ziemi, pozwala przy jedno
godzinnej ekspozycji osiągnąć wielkość wizualną 18m·O., a więc pozwala 
sięgnąć do odległości 4"4 X 107 parseków, czyli 140.000.000 lat światła, 
W kuli o tym promieniu powinno się znajdować około 2.000.000 mgławic; 
średnia odległość między niemi jest rzędu 570.000 parseków. - Srednia 
gęstość materji we wszechświecie wypadnie wówczas = 1"5X J0-3I gramów 
na 1 cma. Jest to dolna granica gęstości, gdyż przy jej obliczaniu nie 
uwzględniono materji, rozrzuconej między układami. 

Jeżeli przyjmiemy za E i n s t e i n e m, że swic.t jest ograniczony i pro
mień jego wynosi 2.7'>( 1010 parseków, wówczas 250 cm. reflektor daje nam 
wgląd we wszechświat na '/600 jego promienia. Masa calego wszechświata 
wyniosłaby wówczas 9X J022 mas Słońca, czyli więc byłoby w niej 3·5X 1015 
normalnych mgławic. 

(Rstrophysical Journal, tom 64 str. 321-369) 
E. R. 

Temperatury wnętrza gwiazd. J. H. J e a n s obliczył temperatury 
i gęstości wnętrza pewnych gwiazd na zasadzie swej teorji. Dla Słońca 
temperatura wnętrza wynosi 70.000.000°, gęstość zaś wnętrza jest 300 razy 
większa od gęstości wody. Dla innych gwiazd otrzymujemy następujące dane 

Gwiazda Temperatura Gęstość wnętrza 
wnętrza względem wody 

Gwiazda Plasketta 500 000 000• bardzo wielka 

V Puppis 300 000 000 5 000 

Syrjusz 150 000 000 l 000 

60 Kri.iger B 70 000 000 30 000 

rJ. Centauri B 15 000 000 lO 

rJ. Orionis 4 000 coo O· l 

Je a n s przypuszcza, że we wnętrzu gwiazd atomy zupełnie lub prawie zu
pełnie pozbawione są elektronów. 

(Monthly Notices tom 87 str. 36-43) 

E. R. 

Najbliższe gwiazdy. W kuli o środku w Słońcu i promieniu, wy
noszącym 5 parseków, mamy 28 gwiazd. Poniżej przytoczony jest wykaz 
najjaśniejszych naszych sąsiadów; w drugiej kolumnie mamy ich jasność 
absolutną, t. j. jasność, jaką miałyby te gwiazdy w odległości 10 parseków; 
w trzeciej kolumnie mamy liczby, wyrażające, ile razy gwiazda jest ja
śniejsza od naszego Słońca, którego absolutna jasność wynosi 4m·S. 
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Gwiazda 

Syrjusz 
F\ltair 
Procyon 
r:J. Centauri 
o Pavonis 

URANJA 

Jasność absolutna 

]•3M 
2'5 
3•0 
4•7 
5.1 

Stosunek jej do jasności Sło~ca 

25 
8 
5 

]·J 
o·8 

7 gwiazd ma jasność absolutna 6m-8m, 16 gwiazd zaś 1Qm-12m.' 
W Plejadach, znanem skupieniu gwiazd w gwiazdozbiorze Byka, gwiazdy 
leżą znacznie gęściej, w kuli bowiem o promieniu 5 parseków mamy 
300 lub 500 gwiazd różnych jasności. Najjaśniejsza z nich, F\lcyone, jest 
600 razy jaśniejsza od naszego Słońca. (Die Sterne str. 118-124). E. R. 

Zaćmienie Słońca 29 czerwca 1927 r. Wzdłuż pasa całkowitego 
zaćmienia przeważała pogoda chmurna. O przebiegu tego zaćmienia 
w pólnocnej Szwecji, dokąd udała się polska ekspedycja, czytelnicy "Uranji" 
wiedzą już z artykułu dr. E. Stenza') . W F\nglji, gdzie całkowitego zać
mienia nie oglądano od r. 1724, poczyniono wielkie przygotowania do 
obserwacji tego zjawiska w roku ubiegłym. Niestety w znacznej części 
pasa całkowitego zaćmienia było pochmurno; jedynie w Giggleswick, gdzie 
była ekspedycja z obserwatorjuro w Greenwich pod kierownictwem sir 
D y s o n a, na chwilę całkowitego zaćmienia chmury ustąpiły, dzięki 
czemu udało się sfotografować koronę słoneczną. - Pochmurno było 
w południowej Norwegji, mianowicie w F\1, miejscu pobytu ekspedycji 
angielskiej z Cambridge (prof. N e w a !l), i w Fagernes, miejscu pobytu 
ekspedycji amerykańskiej, pod kierownictwem znanego badacza zaćmień 
słonecznych, S. F\. M i t c h e l !'a. - Nieco dalej na pólnoc warunki po
gody były dobre, dzięl<i czemu S a l a n d i V e g ar d w Ringebu oraz 
L i n k e i Kro g n e s s w Nyborgmundzie mogli dobrze zaobserwować 
zaćmienie. 

(L' f\stronomie, 1927 str. 363). 
E. R. 

Małe płanety.2) Ilość planetoid, ciągle wzrasta. l stycznia 1927 r. 
było już 1160 małych planet ponumerowanych; w ciągu całego 1926 roku 
odkryto 115 nowych małych planet. Wiele planetoid otrzymało nawy 
w r. 1926; na szczególną uwagę zasługują planetoidy 1001, 1002 i 1003. 
Pierwsza z nich otrzymała nazwę Piazzia na cześć astronoma P i a z
z i'e g o, który odkrył pierwszą planetoidę, Ceres; drugą nazwano Gaussia, 
na cześć G a u s s'a, pierwszego rachmistrza orbity planetoidy Ceres, 
trzecia zaś otrzymała nazwę Olbersia, na cześć O l b er s a. Ten ostatni 
bowiem astronom odszukał planetoidę Ceres po jej złączeniu ze Słońcem. 

Ilość tych drobnych ciałek, obiegających dokola Słońca, jest olbrzy
mia. S t r o o b a n t oblicza, że ilość planetoid zawarta jest w granicach 
60.000 - l 00.000. Każdy więc rok przynosić będzie jeszcze bardzo dużo 
odkryć nowych planetoid. 

(L' F\stronomie, 1927 str. 337-339) 
E. R. 

Kometa czy planeta? Jeszcze kilkanaście lat temu panowało 
ogólne zdan.ie, że planetoidy, czyli małe planety, tworzą rój, obiegający 
Słońce w przestrzeni między Marsem i Jowiszem. Pierwszy wyłom w tych 
poglądach został dokonany przez astronoma G. W i t t a, dyrektora ber
lińskiej Uranji; mianowicie, odkryta przeL niego w r. 1898 mała planeta 
Eros (433) posiada orbitę, i<tórej punkt przysłoneczny znajduje się bardzo 

l) patrz N• 3 Uranji z 1927 r. 
2) patrz N• 3 Uranji z 1927 r. str. 87. 
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blisko do orbity Ziemi. Orbity innych planetoid, jak np. Hidalgo (944), 
mogą zachodzić daleko za orbitę Jowisza. Lecz najbardziej ciekawym 
z tych objekłów jest ciało niebieskie odkryte w Japonji na początku b. r. 
Otrzymało ono nazwę "Tokyo 1". Mimośród orbity tego ciała wynosi 
0.88666, odległość w periheljum 1·20825, odległość co w afeljum - 20·114 
jednostek astronomicznychl); obieg jego dokola Słońca trwa 34·809 lat. 
Ciało to ma więc orbitę o charakterze bezwzględnie kometarnym, lecz 
wygląda, jak planetoida - zupełnie tak samo, jak Hidalgo. Według zda
nia słynnego astronoma angielskiego, f\. C. D. C r o m m e l i n a, mogły 
niektóre komety z biegiem czasu stracić otaczającą jądro mgławicę i wów
czas ukazywałyby się nam jako planetoidy. 

Jeszcze przed odkryciem Tokyo l analogiczne poglądy wypowie
dział znany uczony amerykański prof. f\ O. L e u s c h n e r. Możliwem 
jest, że takiego rodzaju planetki kometarne mają mne pochodzenie, niż 
zwykle planetoidy, obiegające Słońce między Marsem a Jowiszem. 

(The Observatcry, Dec. 1927). 
M. K. 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
Miłośników 1\stronomji w r. 1927. 2

) 

l. WŁRDZE T. M. f\. 
A) Zarząd. 

Wyłoniony na Walnem Zebraniu T. /V',. f\. w d. 25 lutego 1927 r. Za-
rząd ukonstytuował się w następujący sposób: 

Prezes Zarządu . prof. Michał Kamieński 
Vice-Prezes Zarządu prof. dr Felicjan Kępiński 
Vice-Prezes Zarządu mjr. Ksawery Jankowski 
Sekretarz Gene;·al ny radca Jerzy PokrziJwnicki 
Skarbnik dr. Mikołaj Łobanow 
Redaktor "Uranji'" . dr. Eugenjusz Rybka 
f\dministrator ,,Uranji" inż. Bronisław Rafaiski 
l~ierownik Dostrzegalni p. Maksymi/jan Białęcki 
Kierownictwo Propagandy dr. Wacław .fezierski 

" p. Antoni Chromiński 
Bibljotekarz p. Jerzy Sawiezewski 

Oprócz wymienionych osób Zarząd kooptował do swego składu 
w d. 7 marca: mjr-a inż. Zygmunta Chełmońskiego, w charakterze Zastępcy 
Kierownika dostrzegalni, oraz p-ą Stefanję Domańską, jako pomocniczkę 
i Zastępczynię Sekretarza Generalnego; a w d. 10 listopada - d-ra Jana 
Gadomskiego, w charakterze Członka Komitetu Redakcyjnego "Uranji". 

Niezależnie od tego w pracach Biura Zarządu brali czynny udział 
od d. 9 marca: panie: Mikolajewska i Wronówna oraz pan Zajdler - słu
chacze astronomji na Uniwersytecie Warszawskim. 

W d. 2 czerwca złożyli rezygnację ze swych mandatów: prof. dr. 
F. Kępiński i p. R.. Chromi(lski; stanowiska ich nie zostały obsadzone. 

W d. 13 grudnia zrezygnował z mandatu p. J. Pokrzywnicki i funkcje 
jego na stanowisku Sekretarza Generalnego objął cza-;owo inż. Rafalski. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 15 posiedzeń. Prócz tego 
Zarząd w znacznej swej większości zbierał się w poniedziałki każdego ty
godnia dla załatwienia korespondencji i spraw bieżących. 

1) Jednostką astronomiczną nazywamy średnią odległość Ziemi od Słońca 149500000 km. 

2) przedstawione na Walnem Zebraniu 24 lutego 1928 r. 
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B) Komisja Rewiz.11jna. 

Na temże Walnem Zebraniu wybraną została Komisja Rewizyjna 
w składzie: radcy f\dolfa Dębczyńskiego, d-ra Leopolda Brennejsena i inż. 
Piotra Strzeszewskiego. Wskutek śmierci ś. p. Radcy f\dolfa Dębczyńskie
go w d. 29 sierpnia r. z. skład Komisji od tego dnia był zdekompletowany. 

11. CZŁONKOWIE T. M. R. 

W początku zeszłego, 1927 roku do T. M. f\. należało 203 osoby. 
W ciągu roku i do dnia obecnego przybyło 38 osób, skreślono zaś 

ze spisów 59 osób, z nich: 3- z powodu śmierci, 3- na własne żądanie, 
l - z powodu straty kwalifikacyj i nakoniec, - 52 osoby z powodu nie
opłacania przez czas dłuższy składek członkowskich. Wielu z nich o tyle 
zerwało wszelkie nici, łączące ich z Towarzystwem, że Zarządowi niewia
dome są nawet ich adresy. 

Tak znaczna liczba członków, skreślonych z powodu nieopłacania 
składek - co dla Zarządu jest sprawą w najwyższym stopniu bolesną -
naprowadza na smutne refleksje. 

Zarząd T. M. f\. głęboko rozumie ciężkie materjalne położenie na
szej inteligencji, to leż z największą gotowością rozkłada na drobne raty 
i tak bardzo niewysoką składkę członkowską, której wysokość zupełnie 
nie pokrywa świadczeń, jakie członkowie mają lub mieć mogą ze strony 
T. M. f\. W celu ułatwlenia przesyłania składek do Kasy Towarzystwa Za
rząd załącza do listów, przypominaj11cych nieakuratnym swym dłużnikom 
o konieczności wypełnienia dobrowolnie zaciągniętych przez nich wobec 
T. M. f\. zobowiązań, przekazy pocztowe, lecz, w znacznej części nawet 
nie otrzymuje odpowiedzi na swoje listy. Nawet próby posyłania inkasen
la do członków. zamieszkałych w Warszawie, dały nikle rezultaty. 

Korzystając ze sposobności Walnego Zebrania, Zarząd T. M. f\. zwra
ca się z gorącem wezwaniem do Członków Towarzystwa o regularne wpła
canie składek, już nawet nie w imię żywotnych interesów Kasy Towarzy
stwa, lecz dla składania dowodów zainteresowania się naszego społeczeń
stwa sprawami astronomji, bez czego Towarzystwo nasze nie ma racji bytu. 

Po dokonanych skreśleniach T. M. f\. posiada obecnie 182 Członków; 
z nich 6 Członków Założycieli i dożywotnich, 4 Członków popierających, 
168 Członków rzeczywistych, 1 Członka zbiorowego oraz 3 Członków -
uczestników Kola Młodzieży. 

W roku ubiegłym z szeregu C:zlonków T. M. f\. ubyli wskutek śmierci: 
l) ś. p. Roman Bar, ~ejent; zmarł w m-cu styczniu 
2) ś. p. Walentyna Olechnowiczowa; zeszła ze świata tragicznie w ma

ju r. z. 
3) ś. p. f\dolf Dębczyński, Radca Najwyższej Izby Kontroli Państwo

wej; zmarł w d. 29 sierpnia. Zgonem jego jest szczególnie 
dotknięta Komisja Rewizyjna, której zmarły był długoletnim, 
nader czynnym członkiem. 

III. DZIRŁRLNOŚĆ ZRRZf\DU. 

Jako organ wykonawczy Walnego Zebrania Towarzystwa Milośników 
f\stronomji, Zarząd wypełnił wszystkie polecenia z d. 25 Jutego 1927 roku. 

Zarząd zwrócił się do Ministerjum Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z prośbą o wprowadzenie do programów szkól średnich wy
kładów kosmografji, jako przedmiotu obowiązkowego. 
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W odpowiedzi na to zwrócenie się Zarząd otrzymał 23 listopada r z. 
odpowiedź, że Ministerjum weźmie uchwałę Walnego Zebrania T. M. R. 
pod rozwagę przy rewizji programów szkół średnich. Prócz tego Minister
jum wyjaśniło, że i w dotychczasowych programach wiadomości z kosmo
grafii są już częściowo uwzględniane. 

Dalsza działalność Zarządu - podobnie jak i w latach ubiegłych-
wyrażała się. 

R) - W działalności wydawniczej i 
B) - W działalności oświatowo-propagandowej. 

A) Działalność Wydawnicza. 

Zarząd, jak i w latach poprzednich, wydawal kwartalnik "Uranja" 
według programu, wyłożonego w sprawozdaniu Zarządu za rok 1926. (Patrz 
N2 3 "Uranji" i r. 1927). Z całego wydawnictwa N2 4-ty uległ opóźnieniu 
z powodu nakładu pracy Zarządu przy wydaniu "Kalendarza" na r. 1928; 
a w części i z powodów trudności finansowych, co czego przyczynili się 
bez wątpienia członkowie, zalegający w opłatach swych składek. 

Redakcję "Uranji" sprawował dr. E. Rybka. Ponieważ redagowanie 
i późniejsze drukowanie "Uranji" zajmuje zbyt wiele czasu jednej osobie, 
więc d. 14 listopada Zarząd uchwalił powierzyć redakcję Komitetowi w skla· 
dzie: inż. Z. Chełmońskiego, d-ra Gadomskiego, d-ra Łobanowa, inż. Rafal
skiego i d-ra Stenza, - który pod przewodnictwem d-ra E. Rybki będzie 
prowadził redakcję "Uranji". 

Bardzo wiele czasu pochłonęło Zarządowi wyjaśnienie celowości wy
dawania Kalendarza Rstronomicznego. Po długich i bardzo ożywionych de
batach Zarząd przyszedł do przekonania, iż podobne wydawnictwo jest 
potrzebnem nie tylko dla członków T. M. R., lecz także i dla szerszego 
ogółu studentów i specjalistów, którym Kalendarz dostarczy wielu niezbęd
nych informacyj i, choć w części zastąpi konieczność posiadania drogich 
wydawnictw w obcych językach. Kalendarz Rstronomiczny, zdaniem Za
rządu, powinien być wydawnictwem stałem, coraz ulepszającem swoją 
treść i swój wygląd, i świadczącem o żywotności T. M. R. i jego stałym kon
takcie z nauką. 

Kalendarz na rok 1928 opracowała Komisja Redakcyjna w składzie: 
dr. Gadomski, dr. Łobanow, inż. Rafalski, dr. Rybka, pod ogólnem kie
rownictwem profesora Kamieńskiego. 

Zbyt może obszerne wyjaśnienie podstawowego punktu, czy należy 
wydawać Kalendarz, ważnego nadzwyczaj pod wzglądein finansowym oraz 
jako wytyczna dalszej działalności T. M. R., - było przyczyną pewnej 
zwłoki w wydaniu jego (wydawnictwo pojawiło się w końcu listopada) 
oraz - źródłem pewnych, nieznacznych zresztą, usterek. 

Zarząd T. M. R. zastanawiał się nad moŻliwością zasilenia nadzwy
czaj ubogiej naszej literatury popularno-astronomicznej drogą wydania 
oryginalnego lub tłumaczonego podręcznika, uwzględniającego obecny 
stan astronomji. Nie wyrzekając się tej myśli w imieniu T. M. R., Zarząd 
nie mógł jednak jej wykonać z przyczyn finansowych. 

B) Działalność Oświatowo-Propagandowa. 

1) Z e b r a n i a dysk u s y j n e. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące Zebrania dysku
syjne w pomieszczeniu Zakładu Botanicznego Uniwersytetu, za udzielenie 
którego na ten cel Zarząd sklaaa Profesorowi d-rowi Wóycickiemu ser· 
deczne podziękowanie. 
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Dn. 11 marca. Prelegent inż. Wł. Wyczałkowski: .,Teorja La Rosy 
gwiazd zmiennych" . 

Dn. 29 kwietnia. - Prelegent Prof. M. Kamieński: .,0 zaćmieniach 
z uwzględnieniem zaćmienia Słońca w d.29.VI.27. 

Dn. 20 maja. - Prelegent Dr. E. Rybka: .,Droga Mleczna". 
Dn. 3 czerwca Prelegent Dr. S. Szczeniowski: .,Widma pier

wiastków chemicznych w atmosferach gwiazd". 
Dn. 17 czerwca . Prelegent Inż. Br. Rafalski: .,lsaac Newton" 

(Z powodu 200-ej rocznicy śmierci). 
Dn. 4 listopada. Prelegent Dr. E. Rybka: .,Zaćmienie Słońca dnia 

29 czerwca 1927 r. (Z wrażeń członka Polskiej 
zaćmieniowej ekspedycji do Laponji) . 

Dn. 25 listopada. Prel egent Dr J. Gadomski: .,Od Ziemi, jako 
planety do wszechświatów- wysp". 

On 14 grudnia. Prelegent Inż. R. Niewiadomski: .,Krytyka ko
smogon icznej hipotezy Laplace'a" . 

Dn. 20 stycznia rb.- 1) Prelegent prof. M Kamieński : .,Okresowość 
ostrych zim". 

2) Prelegent inż. R. Niewiadomski: .,Hipoteza 
kosmogoniczna Chamberlina i Moultona". 

Do spisu tych wygłoszonych już odczytów należy dodać zapowie
dziany na dzień Walnego Zebrania przez Profesora M. Kamieńskiego re 
ferat .,Odnalezienie wieikiego meteorytu, który spadł w Syberji w 1908 r. , 
oraz o związku jego z kometą Pons-Winnecke" . 

Prócz tych materyj, omawianych mniej lub więcej szczegółowo 
przez prelegentów, przy rozpoczęciu Zebrań dyskusyjnych Przewodniczą
cy dzielił się ze słuchaczami wiadomościami o ostatnich pos tępach nauki. 

Odczytom - -Zebraniom d) skusyjnym Zarząd przypisuje nadzwy
czajną wagę i stara się urządzać je możliwie najczęściej. Niestety brak 
prelegentów umożliwia regularne urządzanie tych odc.zylów w od stępach 
przynajmniej dwutygodniowych. 

2) O d c z y t y p e r r a d j o. 

Odczyty per radjo, słuchane przez zwolenników radja w całej 
Rzeczypospolitej, mogą stanowić wielce pożyteczny sposób zaznajam·a
nia szerokich warstw społeczeństwa ze zjawiskami astronomicznemi 
i zl\szczepiać zamiłowanie astronomji. W lej myśli członkowie Zarządu: 
Dr. E. Rybka i Dr. J. Gadomski mieli odczyty w studio Warszawskiego 
radja. Pierwszy z nich mówił o zaćmieniach księżyca , z racji całkow i t e
go zaćmienia 8-go Grudnia; drugi zaś wygłosił odczyt: .,Od ziemi jako 
planety do wszechświatów- wysp". Odczyt len daje zarys ogólnej bu
dowy Wszechświata i jego rozmiarów. 

3) O d c z y t y s z k o l n e. 

Z inicjatywy Inż. Chełmońskiego Zarząd zwrócił uwagę na możli
wość rozwoju działalności propagandowo - oświatowej wśród młodzieży, 
drogą urządzania odczytów na tematy astronomiczne w szkolach średnich . 

Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie są doskonałe warunki do 
osiągnięcia tych celów, które ma na widoku T. M. f\ . Wrażliwość mło
dych dusz i · umysłów przy względnem ich przygotowaniu naukowem daje 
możność wszczepienia w nie umiłowania astronomji, jako wykładniczki 
wspaniałości i piękna budowy świata. Możność urządzania odczytów bez 
żadnych kosztów jest dla T. M. f\ . nadzwyczaj cenną, a wzgląd na upo~ 
śledzenie kosmografii w programach naszych szkół średnich stawia od
czyty szkolne, jako nadzwyczaj pożądane środki wykształcenia pozapro
gramowego. Toteż Zarząd naszkicował krótkie programy odczytów, 
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z których: pierwsze w jednym dwugodzinnym odczycie dawałyby pojęcia 
ogólne o budowie i rozmiarach wszechświata, drugie w formie cyklu 
z 5 odczytów zawierałyby rozwinięcie pierwszego odczytu i pozwoliłyby 
przejść do systematycznych cykli odczytowych o oddzielnych zjawiskach 
astronomicznych. Zapytany w tej materji specjalista - pedagog, p. Pa
czuski, Dyrektor Muzeum P.edagogicznego, w zupełności podzielał myśl 
Zarządu, który zajął się zorganizowaniem odczytów. 

Niestety rzeczywistość znacznie ochłodziła nadzieje Zarządu: na 
61 Dyrekcyj Szkół Średnich w Warszawie, do których dwukrotnie zwracał 
się Zarząd w sprawie organizacji odczytów, tylko 7 (wyraźnie siedem) 
zgłosiło się z gotowością urządzenia u nich odczytów (należy zaznaczyć, 
że odczyty te szkolne nie pociągały żadnych zupełnie kosztów dla szkól). 
Potwierdza to fakt smutnej obojętności naszego społeczeństwa na spra
wy nauki, nawet w warstwach, specjalnie powołanych do jej krzewienia. 

Odczyty więc odbyły się tylko w 7 Zakładach, a mianowicie: w 3-ch 
żeńskich: P. labusiewicz - Majewskiej, Tow .. , Współpraca" i P. Krystyny 
Malczewskiej, oraz- w 4-ch męskich: 1-sze Ghmazjum Męskie Magi
stratu m. Warszawy, Gimnazjum Męskie Państwowe im. Króla Władysła
wa IV i 2 Gimnazja Związku Zawodowego Nauczycieli Szkól Średnich: 
na Nowolipkach N2 29 i Mazowieckiej N2 11. 

Stosunek młodocianych słuchaczy do odczytów znakomicie wyna
grodził pracę Zarządu: ich szczere zainteresowanie się przedmiotem, 
chęć opanowania nowych przeważnie faktów, szereg pytań, niezawsze 
naiwnych,- wskazują, że tej drogi nie należy porzucać, owszem należy 
ją rozwijać, a z wielu obecnych młodych słuchaczy możemy zezasem do
czekać się dzielnych Członków T. M. R. 

4) K o m u n i k a l y p r a s o w e. 

Komunikaty o bieżącyah zjawiskach na niebie, w redakcji p. M. Bia
łęckiego były rozsyłane redakcjom pism w początkach każdego miesiąca; 
redakcje przeważnie korzys lały z nadesłanego malerjału. 

5) P ok a z y n i e b a. 

Nieoczekiwanie długo przeciągająca się budowa Szkoły Państwowej 
Kolejowej przy ul. Chmielnej, która ła skawie oddała T. M. F\. pomiesz
czenie na dostrzegalnię, p ozbawia dotychczas Zarząd możności urządza
nia pokazów nieba na włas nym gruncie, i dzięki tylko wysok iej uprzej
mości P. Dyrektora Obserwatorjum f\stronomicznego Warszaw skiego rnoż
liwem jest dla Zarządu urządzanie pokazów nieba. 

Pokazy te odbywały s ię przez cały rok, - w poniedziałki pod 
kierownictwem PP. M. Bialęckiego, inż. Z . Chełmońskiego i dr. M. Ło
banowa*). 

Do końca listopada pokazy odby wały się w jednym z ogrodowych 
pawilonów Obserwatorjum , zapomocą dobrego narzędzia Cooke'a o śred
nicy 135 m /m. Póź niej, ze względów pogody, a głównie, iż narzędzie 
Cooke'a stało się potrzebnem Obserwatorjum do zajęć naukowyth, po
kazy odbywały się na południowym tarasi e Obserwatorjum , głównie za
pomocą włąsnej lunety Bardou, o średn i cy 11)8 m / rn. Pokazy cieszyły 
się naogół sporą frekfencj ą . ' 

Prócz tych regularnych pokazów, które niestety często uniemożli
wiała pogoda, liczne koło członków T. M. f\. obserwowało w doskona
łych warunkach częściowe zaćmie n i e Słońca w dn. 29 czerwca i całko
wite zaćmienie księżyca w dn. 8 grudnia. 

·) W czasie przerwy wakacyjn ej od 1 lipca do 15 września in t . Chełmoński urządzał 
pokazy nieba, któ re sta le zgromadz ały po kilk anaście osób. 
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Nieza l eżnie od pokazów hieba dla członków T. M. f\. Zarząd urzą
dzał pokazy dla wycieczek, które organizował Wydział Kultury Magistra
tu m. Warszawy, przynajmniej raz na miesiąc. 

IV. DZif\Łf\LNOŚĆ CZŁONKÓW T. M. R. POZ f\ TOWf\RZYSTWEM. 

Chociaż Zarząd nie posiada w tym kierunk u ścisłych danych, lecz 
liczy koniecznem podk reś l ić, że wielu Członków T. M. f\., występując po
za terenem Towarzystwa, pracuje w duc hu i kierunku jego. 

Tak- z oddzielnych przejawów tej pożytecznej pracy notujemy: 
P. Prof. Kamieński wygłosił swój odczyt o zaćmieniach w Uniwer

sytecie. 
P. Bialęcki zasila! czasopisma dla młodzieży artykułami na tematy 

astronomiczne. 
P. Prof. Te lwiński mial szereg odczytów per radjo z historji astro

nomji. 
P. Dr. Rybka wziął udzia ł w serji odczytów dla inteligencji, urzą

dzanych przez Wydział Kultury Magistratu, i zamieszcza ł artyk uły popu
larne w dwutygodniku "Wszechświat". 

P. Dr. Gadomski drukowal parę szkiców astronomicznych w róż
nych wydawnictwach; np. ciekawą notatkę o fabrykacji szkieł astrono
micznych w czasopiśmie "Przyroda i Technika", oraz zasilał prasę Ma
łopolską artykułami treści astronomicznej. 

P. Inż . Chełmoński mial odczyty popularne z astronomji ogólnej 
w szkolach średnich, jeszcze przed rozpoczęciem tej akcji przez Zarząd . 

P. Inż. Niewiadomski powtórzył swój odczyt o teorjach kosmogo
nicznyc;J w Stowarzyszeniu Techników. 

Sprawozdanie kasowe za czas 
28. I. 1927 - 1. II. 1928. 

Suma 
Dochód --

l gr. 
Rozchód 

1-
Zł. 

A. Pozostałość z roku 1926 666 58 A. Uranja Nr. Nr. l 2 
B. Składki członkowskie i 3 {1927) 

za rok 1925-26 94 20 Kalendarz Astronomiczny 
Składki członkowskie za za rok 1928 

rok 1927 1277 - Wydatki Sekretarjatu, 
Składki członkowskie za pocztowe i administra-

rok 1928 254 50 cyjne 
Subsydjum Magistratu m. Drobne rlruki 

st. Warszawy 1500 - Bibljoteka (czasopisma, 
SubSydjum Ministerstwa przezrocza) 

W. R. i O. P. 500 - Szafa dla Sekretarjatu 
Subsydjum kasy im. Inkasen to\>. i 

J. Miano~skiego 500 - Koszta manipulacyjne 
Sprzedaż wydawnictw 253 78 P. K. O. 
Ogłoszenia 70 - B. Pozostałość na dz. 
Ofiary na wydawnictwa 60 - l. II. 1928 
Odsetki P. K. 0. 4 38 -

5180 144 ...• ·- . 

l Suma 
~r;: 

\ 2261 lO 

1299 74 

490 25 
218 20 

88 165 
53 50 
13 -

5 40 

750 60 

51 80 174" 
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Składając ninieJsze sprawozdanie z działalności T. M . f\. w ciągu 
7-go roku istnienia Towarzystwa, a także za roczny okres swej działal 
ności, Zarząd zaznacza, że może nie wyczerpał wszelkich możliwości ku 
rozwinięciu zamiłowania astronomji w tej mierze, jakby tego wymagały 
okoliczności, panujące w Polsce, gdzie znajomość astronomji i świadcze 
nia społeczeństwa na rzecz jej rozwoju są wprost niegodne narodu, pra· 
gnącego zajmować wśród społeczeństw cywilizowanych nieostatn ie miejsce. 

Na tern tle tern cenniejszą jest dla nas pomoc pieniężna Magistra
tu m. st. Warszawy w sumie zł. 1500, Ministerjum Wyznań Religijnych 
i Oświecenia publicznego w sumie 500 zł. i Kasy im. Mianowsklego w su
mie 500 zł. , - które dały możność rozwinięcia skromnej działalności wy
dawniczej,- za co, na Walnem Zebraniu , Zarząd składa tym instytucjom 
głębokie podziękowanie. 

Jak widać z niniejszego sprawozdania, cała prawie działalność T. 
M . f\ . opiera się na nielicznym zespole kilku osób. 

Siły ludzkie są ograniczone, i ludzie ci, ZCtjęci j ednocześnie pracą 
naukową, zarobkową, nie mogą podołać wszystkiemu, przy najlepszych 
chęciach. 

Zarząd , korzystając z ostatnich słów sprawozdania, zwraca się z go
rącym apelem do Walnego Zebrania - starajcie s ię, obecni Członkowi e 
T. M. F\ .. o jaknajszersze popularyzowanie naszych celów, zadań i metod, 
przysparzajcie Członków - płatników, Członków - działacz y. 

Jakkolwiek może skromnemi są rezultaty naszej rocznej pracy,-
zawsze to jest plus w naszym narodowym dorobku duchowym. 

Będzie on większm , gdy nas będzie w i ęcej u pracy. 
Wątpić nie trzeba, pamiętając o słowach poety: 
.. Wiele jest sił w narodzie" l 

Warszawa, 24 łutego 1928 r . 

Nowi członkowie, przyjęci od I. 1 -31 III 1928 r. 

1) f\ntoni Brzeziński - nauczyciel fizyki i matem. 
2) Michał Dowgerd - nauczyciel matematyki. 
3) Włodzimierz Helwich - student politechniki. 
4) f\leksander Kochański - r>rof. Warsz . Szk. Techn. 
5) Marja Koziołówna - studentka U. W. 
6) Lucjusz Niediwiedzki -- Komi.sarz Kasy Chorych. 
7) Roman Mieczysław Niewiadomski- i.nżynier emer. Radca Kole i. 
8) Leonidas Okulicz - f\stronom. 
9) Helena Połońska - Demonstratorka Zakł. f\str. we Lwowie. 

10) Witold Ruszczycki -- nauczyciel. 
11) Karla Roszkowska - Obywatelka ziemska. 
12) Walenty Szponar - Demonstrator astr. U. J. K. 
13) Halina Taraszkiewicz. 
14) Mikołaj Trzecieski - Inżynier. 
15) Witold Wize - Student politechniki. 
16) Józef Zaborski - Emeryt. 
Bez dyskusji, na podstaw(e deklaracji, przyjęty. 
17) ppr. Tadeusz Jankowski - oficer wojsk łączności. 
18) p. Władysław Herlaine - członek popierający TMF\, na własne 

życzenie został członkiem rzeczywistym zwyczajnym. 

Sprostowanie: W ostatnim nurnerze .,Uranji" mylnie podano 
nazwisko jednego z członków; winno być 

Maciej Bielleki - Student U. W. 
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OD REDF\KCJI 

W pierwszych dziewięciu artykułach z cyklu "Ta
jemnice Wszechświata", umieszcwnych w poprzednich 
numerach "Uranji", podaliśmy w ogólnych zarysach 
obja ś nienia szeregu pojęć astronomicznych i praw, 
rządzących ciałami niebieskiemi. Teraz przystępujemy 
do opisu budowy fizycznej Wszechświata - głównej 

treści naszego cyklu artykułów. Jako wstęp do tych 
artykułów podajemy ogólny rzut oka na Wszechświat. 
skreślony przez inż. Z. Chełmońskiego 

R E D f\ K C J f\. 

Tajemnice Wszechświata. 
1\rt. 10. Na szlakach nieskończoności. 

Kto z nas nie odczuwał czaru pogodnej letniej nocy, gdy 
Ziemia, znojem dziennym znużona, wypoczywa cicha, uśpiona, 
a nad nią w przestworzach bezkresnych płynie, jak korab, 
wielki, błyszczący tajemniczem, chłodnem światłem, od prawie
ków wierny jej, milczący i tajemniczy sam, towarzysz - Księ
życ... f\lbo w mroźną zimową noc, roziskrzoną miljonami 
gwiazd i gwiazdeczek, rozsianych jak brylanty na czarnym aksa
micie nieba, - mimowoli nie zapytywał tych gwiazd ... gdzie 
ich krainy, skąd nam świecą, jakie ich drogi i życie, dalekie 
są nam czy bliskie, bezludne czy też noszące na sobie takie 
same światy, jak nasza kolebka ludzkości - Ziemia? .. 

Jeżeli więc tyle czaru, uroku i piękna posiada ta, wi
dzialna zaledwie w zarysach naszym słabym wzrokiem, kraina 
nieskończoności i jej mieszkańcy- ciała niebieskie,- to o ileż 
piękniejszem, wspanialszem i wprost oszałamiającem widowis
kiem będzie, gdy, oderwawszy się od szarej naszej Ziemi, unie
siemy się w te bezgraniczne przestworza, lecąc z zawrotną szyb
kością na promieniu światła ... od błękitno- seledynowej W e n u s 
do czerwonego boga wojny Marsa, od rozpalonego tysiącami 
stopni żaru źródła życia naszej planety i nas samych -Słońca
ku oddalonym o miljardy kilometrów, mroźnym i mrocznym 
najdalszym planetom naszego układu słonecznego... wśród ro
jów spadających gwiazd, poprzez ogniste szlaki meteorów, go
niąc za blademi, nieuchwytnemi warkoczami komet, wciąż da
lej i dalej w bezkresy.. . aby utonąć wreszcie w ogni
nistym chaosie miljardów tęczowych gwiazd -słońc, w mgli-
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staściach mgławic i jeszcze nie znaleźć końca tej drogi, kresu 
światów i tworów, ... bo kraina ta niema kresu, a granicami jej 
nieskończoność ... 

W ten to kraj tajemnic i cudów wprowadza nas właśnie 
astronomja. Daje nam ujrzeć wszechświat takim, jakim jest 
on w rzeczywistości; potęgując tysiące razy siłę naszego wzro
ku, pozwala nam poznać dokładnie nasz najbliższy świat - nasz 
układ słoneczny, którego maleńką cząstkę stanowimy, naszych 
ognistych gości przelotnych -meteory i komety, niedoścignio
ne światy gwiazd - i wtedy ukazuje nam, czem wśród tego 
tłumu jest nasza Ziemia, a na niej my, nasze życia i przeżycia ... 

F\by umożliwić tym z czytelników, których wiadomości 
z astronomji są niedostateczne . poznanie początkowo ogólne, 
a w następstwie, więcej szczegółowe tych światów, budowy 
wszechświata, praw w nim rządzących, zjawisk, zachodzących 
na niebie, - przedstawię w szeregu artykułów kolejno: zrazu 
obraz ogólny, w głównych zarysach, całego wszechświata, aby 
dać odrazu pojęcie o całości jego; następne zaś artykuły za
wierać będą więcej szczegółowe i wszechstronne poznanie 
poszczególnych działów i zjawisk niebieskich. Całość da czy
telnikom te zasadnicze ogólne wiadomości z astronomji, bez 
których dzisiejszy kulturalny człowiek obejść się nie może. 
Miłośnicy zaś astronomji być może znajdą w nich zachętę 
i podnietę do żywszego i bliższego zainteresowania się tą, jed
ną z najpiękniejszych nauk ludzkich. 

Najbliższem dla nas i najważniejszem w życiu naszem 
ciałem niebieskiem jest źródło życia ziemskiego- Słońce. 
Od niego też rozpoczniemy poznawanie wszechświata. 

Zanim jednak przystąpimy do studjów, do badania, mie
rzenia i t. p., musimy ustanowić miarę, którą będziemy mierzy
li odległości po niebie. Ziemska miara, kilometr, będzie dla 
nas nieprzydatną, jest zamała. Przestrzeni bowiem, wyrażają
cych się w biljonach, tryljonach i t. d. kilometrów, umysł 
ludzki nie potrafi ani uplastycznić ani wyobrazić sobie. Cy
fry takie byłyby więc dla nas nic nie mówiącemi naprawdę, 
a dla rachunków astronomicznych - wręcz nieprzydatnemi. 
Dlatego też astronomja używa innych, przeważnie dwóch miar. 
Jedną z nich jest t. zw. "jednostka planetarna", 
równająca się średniej odległości Ziemi od Słońca, wynosząca 
jak zobaczymy niżej, okrągło licząc, 150000000 kim ; drugą
t. zw. rok światła, t. j. odległość, jaką światło, przebie
gające, jak wiemy, blisko 300000 km. na sekuodę, przebywa 
w ciągu jednego roku. Rok światła w kilometrach wyraża się 
jako cyfra 9500000000000 km. 
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Tak więc odległości w astronomji mierzą się albo je d-· 
n o s t k a m i p l a n e t a r n e m i albo l a t a m i ś w i a t l a. 
Istnieje jeszcze trzecia, większa jednostka p ar s e k, równająca 
się 3.26 lat światła; lecz dla naszych studjów nie jest ona niez
będną. Interesujących się nią czytelników odsyłam do artyku
łu dr., Rybki (Uranja N2 4 z 1926 r., Tajemnice Wszechświata). 

W niektórych wypadkach, gdy rzecz zwłaszcza będzie do
tyczyła odległości mniejszych, podam równocześnie je, wyra
żone w kilometrach; a to dla ułatwienia czytelnikom wyraź
niejszego uplastycznienia sobie i uświadomienia ich. 

Słońce. Słońce, widziane golem okiem (przez ciemne 
szkło), przedstawia się, jako jasna z odcieniem żółtawym tar
cza, wielkości mniej więcej Księżyca w pełni . W rze
czywistości jest ono kulą, złożoną z par i gazów pierwiastków 
takich samych, jakie znajdują się na Ziemi , rozpalonych do 
temperatury około 6000'' C na powierzchni Słońca a dochodzą
cej w głębi Słońca według najnowszych badań astronomicznych 
do 70000000'' C. Stąd pochodzi wydzielane przez Słońce świa
tło i ciepło , stanowiące źródło siły, ciepła, ruchu i życia na Ziemi. 

Powierzchnia Słońca , zwana f o t o sferą, badana przez 
lunetę, przestaje wydawać się gładką jednolitą, a przeciwnie
robi wrażenie chropawej, ziarnistej, usianej jakby ziarnami 
o kształtach ziarn ryżu. Ziarna te, noszące nazwę gr a n u l a c y j, 
są tworami krótkotrwałemi, trwającemi nieraz zaledwie parę mi
nut, wciąż zmieniając się : wielkośĆ zaś ich niejedno
krotnie wyraża się w tysiącach kilometrów. Prócz granulacji dostrze
gamy na powierzchni Słońca w różnych, zmieniających się, miejs
cach ciemne, również zmieniające się co do formy i czasu 
trwania plamy. Są to t. zw. p l a my s l o n e c z n e, stanowią
ce jakby wiry lejkowate, tworzące się się wskutek bezustanne
go wrzenia i ruchu materji Słońca, na podobieństwo wirów na 
głębokiej wodzie. Wskutek niejednakowego oświetlenia, części 
tych wirów, zagłębione niżej ku wnętrzu kuli słonecznej, wy
dają się ciemniejsze, wyżej położone są nieco jaśniejsze; stąd 
dają się w plamach słonecznych wyraźnie widzieć środkowe 
części ciemne, zwane jądrem, a dokoła nich jaśniejsze pól
c i e n i e. Plamy słoneczne, podobnież jak granulacje, są utwo
rami zmiennemi, niestałemi, jednakże przewyższają niepomier
nie granulacje wielkością swą, która nieraz przewyższa śred
nicę Ziemi. 

Ilość plam na Słońcu nie jest stała. Na podstawie badań 1 
ustalono pewne okresy, w ciągu których pojawia się mnóstwo 
plam, stopniowo schodzi do minimalnej ilości, żeby znów w cią
gu takiegoż okresu dojść do maximum. Okres taki wynosi. 
około 11 lat. Zauważono przytern bardzo ciekawe zjawisko-
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pojawianie się na Ziemi w niezwykłej sile i ilości zaburzeń 
i kataklizmów atmosferycznych, magnetycznych, wulkanicznych 
i t . p. w okresie maximum ilości plam na Słońcu. Dotychczas 
jednak zanotowano jedynie w s pól c z e s n ość tych zjawisk 
w s pólzależ n oś c i zaś ewentualnej ich astronom ja dotąd 
jeszcze nie ustaliła. 

Przy obserwowaniu Słońca przez lunety, zwłaszcza pod
czas całkowitych zaćmień, dają się widzieć na jego brzegach 
wytryski świetlne, krótkotrwałe, zmienne co do formy i wiel
kości, dające niezwykle świetne zjawisko ognistych purpurowo
czerwonych płomieni na czarnem tle nieba. Są to wytrysk\ 
materji z cienkiej zewnętrznej warstwy gazowej, otaczaJącej 
Słońce, złożonej przeważnie z wodoru, wapnia i helu; warstwa 
ta nosi nazwę c h r o m o s f e r y, która, znajdując się podobnie 
jak f o t o s f e r a w ciągłem wrzeniu, kłębiąc się i wybuchając, 
tworzy wytryski te, zwane wyskok a m i lub pro t u b er a n
c ja m i, dosięgające nieraz wysokości kilkuset tysięcy kilo
metrów. 

Nie mniej pięknem zjawiskiem jest, widzialna tylko przy cał
kowitych zaćmieniach Słońca, t . zw. kor o n a słone c z n a,
świetlna aureola, otaczająca Slor'lce i przybierająca kształty 
bądź jasnej warstwy, mniej więcej równomiernie rozłożonej do
kola czarnej wówczas tarczy Słońca, bądź - z rozgałęzieniami 
w kierunku pionowym lub poziomym, w kształcie np. snopa 
zboża, a rozciągniętemi na miljony kilometrów w przestrzeń . 
Jest zauważona i stwierdzona ciekawa okoliczność, iż kształt 
i układ korony słonecznej stale powtarza się przy - maximum, 
średnich ilościach i minimum- plam na Słońcu. Okresowi 
każdej z tych ilości towarzyszy zawsze stała forma korony 
słonecznej . 

Z tego krótkiego przeglądu budowy Słońca i ciekawych 
a imponujących zjawisk, zachodzących na niem, widzimy, jak 
potężnem ciałem niebieskiem jest ono, tak z pozoru niewielkie, 
gdy na nie spoglądamy golem okiem. 

Istotnie, średnica Słońca wynosi 1391000 klm. czyli 109.5 
razy jest większą od średnicy Ziemi, skutkiem czego objętość 
Słońca jest około 1300000 razy większa od Ziemi. f\by więc 
zbudować z kul takich jak Ziemia, kulę, równą Słońcu, trzeba
by na to użyć nieomal 11/ 2 miljana tych kul. 

Tej olbrzymiej wielkości Słońca nie podejrzewamy nawet 
patrząc na nie. Przyczyną tego jest również ogromna odległość 
Ziemi od Słońca. Wynosi ona, jak już o tern wzmiankowałem, 
mówiąc o miarach astronomicznych, w okrągłej liczbie 150000000 
klm. Łatwiej uświadomimy sobie odległośc tę na następującym 
przykładzie. Gdybyśmy chcieli przejść ją pieszo, idąc po 5 klm, 
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na godzinę, musielibyśmy iść około 3425 lat. Pociąg pospiesz
ny, biegnący z szybkością 50 klm. na godzinę, przebyłby ją 
w 3421/ 2 lat, pocisk armatni uderzyłby w Słońce po upływie 5,8 
1at od chwili wystrzału. 

Ryc. 4. Plam a słoneczn a. 

Ryc. 5. Wy likoki słoneczne. 



URAN] A 29 

Jakże potężnym ognistym tworem jest więc Słońce, blas
ków i ciepła którego, rozrzucanego, możnaby rzec, marnotraw
nie na wsze strony w przestrzenie bezkresne, od miljonów lat 
wystarcza i na miljony lat jeszcze wystarczy dla utrzymania 
życia na Ziemi. 

Księżyc. Innym, zupełnie różnym od Słońca tworem, 
jest drugie najbliższe naszemu życiu ziemskiemu, ciało nie
bieskie, towarzysz Ziemi, Księżyc. Łagodne, nie rażące i nie 
palące światło jego pozwala nam spoglądać bezpośrednio na 
jego tarczę, doszukiwać się na niej wyobrażenia twarzy ludzkiej 
i snuć fantazje o tern, co też tam na nim się znajduje. f\stro
nomja jednak szybko rozprasza te fantazje i daje kategoryczną 
zimną odpowiedź: pustka, cisza mogiłv i wieczny spokój 
śmierci. 

Księżyc nie jest, jak Słońce, ciałem ognistem, żywem, 
jest ciemny, zastygły z materjałów takich samych jak Ziemia, 
świeci nie własnem światłem, lecz odbitem od swej powierzchni 
światłem Słońca, mniejszy prawie 50 razy od Ziemi, jest pla
netą martwą wystygłą i prócz pewnych zjawisk, jakie wywołuje 
na Ziemi bezwładną swą masą, nie odgrywa żadnej prawie już 
roli w świecie gwiazd i planet. 

Ongiś był on takiem samem płonącem ciałem niebieskiem, 
jak Słońce, lecz dzięki swym niewielkim rozmiarom ostygł 
szybciej, skurczył się i dziś powierzchnia jego zaledwie około 
4 razy przewyższa Europę, równa się prawie Afryce i f\ustralji, 
razem wziętym, i trzebaby 60 miljonów takich kul, jak on, aby 
zbudować kulę słoneczną. 

Że, tak mały w porównaniu z Ziemią, a ternbardziej ze 
Słońcem, wydaje się nam, patrzącym z Ziemi, prawie tej wiel
kości co Słońce, pochodzi to z nikłej dla astronomji, choć 
ogromnej dla mieszkańców Ziemi, odległości jego od Ziemi, 
nie przenoszącej średnio 400000 klm. O ileż krótszą byłaby 
wędrówka nasza do niego od wzmiankowanej podróży na 
Słońce . Już w 9 lat dotarlibyśmy do niego pieszo, lub w nie
cały rok pociągiem. Gdybyśmy zaś, za przykładem śmiałych 
wędrowców polecieli w pocisku-ekwipażu, aby szukać wrażeń 
"Na srebrnym globie",- już w 4 dni moglibyśmy lądować tam. 
Lecz niestety mepodobnaby nam było opuścić ekwipaż. Cicha 
jak grób noc otaczałaby nas, nieludzki mróz, dochodzący do 
200° stopni niżej zera, w jednej chwili zmroziłby krew w na
szych żyłach, płuca nie miałyby czem oddychać, gdyż niema 
tam powietrza, więc tylko przez okna naszego wagonu podzi
wialibyśmy straszliwą pustynię, najeżoną bez końca twardemi 
ostremi sylwetkami skał, na czarnem jak kir, dla braku atmo-
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sfery, niebie iskrzyłyby się, o wiele jaśniej i świetniej błyszczą
ce, niż widziane z Ziemi, gwiazdy, a między niemi płynąłby 
wspaniały olbrzymi, 24 razy większy od naszego ziemskiego 
Księżyca, inny Księżyc-nasza dawna siedziba, nasza "Stara 
Ziemia". 

Długo trwa noc księżycowa . Piętnaście blisko dni biegnie 
po swych niewidocznych szlakach nasz satelita, zanim obiegnie 
od nowiu polowę drogi dokola Ziemi i stanie w pełnym blasku 
Słońca, widoczny dla nas z Ziemi jako pełnia . Wówczas do
piero nastaje na nim dzień, który podobnież, piętnaście blisko 
dni trwając, kończy się, gdy Księżyc, obiegłszy drugą połowę 
swej drogi około Ziemi, znów pograża się w mroku nocy 
i znika z przed oczu naszych na nowiu. Trzydzieści dni zatem 
ubiega od chwili, zanim ponownie możemy oglądać błyszczącą 
pełnym blaskiem tarczę Księżyca i, jak fantazja i wyobraźnia 
ludzka kaźe, widzieć na niej wyraźną twarz ludzką. Luneta 
jednak astronoma znów rozwiewa te fantazje i ukazuje, czem 
są w istocie te ciemne plamy na tarczy Księżyca, które my 
usilnie staramy się uważać za oczy usta i t. d. "twarzy" . 
Lecz fantazjując tak, nie wiemy, że bezwiednie nawet dla nas 
samych, dokonaliśmy (i stwierdzamy je wciąż) niezmiernie do
niosłego odkrycia astronomicznego. 

Widząc od wieków na tarczy Księżyca wciąż tęż samą 
"twarz", dajemy świadectwo niezbite faktowi, że widzimy tylko 
wciąż tę samą część Księżyca. l" tak jest w rzeczywistości. 
Księżyc, obiegając dokoła Ziemi, jedrocześnie, jak każde ciało 
niebieskie, wiruje dokoła swej osi. Ze zaś za każdym powro
tem po 30 dniach ukazuje nam znów starą znajomą "twarz", 
dowodzi to, że przez okres czasu, w którym obiegnie dokoła 
Ziemi, dokona również jednego, pełnego obrotu dokoła 
swej osi. Gdyby było inaczej, to musielibyśmy widywać różne 
obrazy na tarczy Księżyca, czemu jednak przeczy ten właśnie 
od wieków stały obraz "twarzy" na nim. 

Lecz spojrzyjmy już na tę twarz przez lunetę; ujrzymy 
zupełnie inny widok. To co było "oczami", "ustami", przedsta
wia się nam, jako wielkie ciemne gładkie przestrzenie w prze
ciwieństwie do reszty powierzchni Kiężyca, usianej literalnie 
nierównościami, większemi lub mniejszemi górami o wyglądzie 
kraterów wulkanów, olbrzymich cyrków, otoczonych pierście
niami gór o twardych, ostrych i wyraźnych konturach, od 
-których padające długie, ukośne czarne cienie, odrzynają się 
'Wyraziście na powierzchniach, oświetlonych światłem Słońca. 
Przy niewiełkiem powiększeniu lunety daje to obraz jakby 
mapy geograficznej, przyczem wzmiankowane gładkie ciem
niejsze przestrzenie mają podobieństwo mórz ziemskich. To 
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podobieństwo właśnie skłoniło dawnych astronomów, nie roz
porządzających tak udoskonalonemi, jak obecnie, instrumentami 
optycznemi, do uważania tych ciemnych pól za morza księży
cowe. Aczkolwiek obecnie oddawna wiadomo, iż nie są one 
morzami, jednak astronomja utrzymała to miano "mórz", jak 
również imiona własne, któremi wzmiankowani dawni astrono
mowie, powołując bujną fantazję na pomoc, je ochrzcili. Tak 
więc do dzi$ pozostały nazwy: Morze Deszczów, Morze Opa· 
rów, Morze Swiatłości, Morze Płodności, i t. p. aczkolwiek rze
czywistość warunków fizycznych na Księżycu, jak to zobaczymy 
niżej, zadaje najzupełniejszy kłam tym nazwom. W miarę sty
gnięcia Księżyca i zmniejszania się jego objętości, istniejąca 
początkowo atmosfera dokoła niego rozpraszała się, uciekała 
w przestrzeń międzyplanetarną, aż przy całkowitern ostygnięciu 
globu Księżyca znikłfl zupełnie. Podobnież częściowo ulotniła 
się zamieniona w parę woda czy wilgoć, znajdująca się ongiś 
na Księżycu, część zaś weszła w skład minerałów skał księ
życowych. 

Dziś więc Księżyc jest pozbawiony atmosfery i wody, co 
stwierdzają niezbicie właściwe zjawiska, obserwowane przez 
astronomów. W takich warunkach więc istnienie mórz jest 
wyłączone. Pola zaś wzmiankowane, nazywane morzami, są 
to rozległe równiny, zajmujące powierzchnie ogromne (np. Mo
rze Deszczów-900000 kim. kwadr. Ocean Burz-około 5 mil
jonów km. kwadr.) na których gdzieniegdzie znajdują się góry 
pierścieniowe t. zw. krat{?ry Powierzchnie tych mórz są po
kryte stopionym lub nawet zeszklony n przez ognie wulkanicz
ne w pierwszych stadjach istnienia Księżyca materjałem, z ja
kiego składa się cały glob Księżyca, skutkiem czego załamują 
i odbijają promienie światła inaczej, niż pozostała powierzchnia 
Księżyca i przeto odróżniają się od niej i są widoczne. Brze
gi tych mórz, mniej lub więcej zaokrąglone, stanowią zazwy
czaj góry, które z wyjątkiem tylko kilku dłuższych pasm, nie 
łączą się, tak jak na Ziemi, w łańcuchy gór, lecz stojąc prze
ważnie pojedynczo lub niewielkiemi zgrupowaniami, w postaci 
gór pil>rścieniowych, cyrków i kraterów, pokrywają zupełnie ca
łą, poza morzami, powierzchnię Księżyca. Najczęściej wystę
pujące jako forma górska, kratery bynajmniej nie są podobne 
wielkością do ziemskich kraterów wulkanicznych, posiadają 
bowiem średnice przewyższające niekiedy 200 kim. Np. krater 
"Clavius" zajmuje powierzchnię, równą prawie połowie dawne
go Królestwa Polskiego. Góry księżycowe wysokością nie 
przenoszą naogół 7000 m., przyczem, zwłaszcza w formie kra
terów, posiadają zbocza zewnętrzne łagodne, wewnętrzne zaś 
strome. Częstem zjawiskiem jest wewnątrz krateru pośrodku 
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wznosząca się stożkowata góra, której wysokość jednak nie 
dosięga wysokości krawędzi samego krateru . 

Jedną z najciekawszych osobliwości Księżyca są niewy
jaśnionej dotąd przez astronomję ostatecznie natury smugi 
świetlne, rozchodzące się nakształt promieni od niektórych 
kraterów, ciągnące się po linjach prostych na powierzchni 
Księżyca. Do najwspanialszych należą wybiegajace od krateru 
"Tycho", dające się zauważyć już przez zwykłą teatralną lor
netkę, dochodzące do 5000 klm. długości. Wyraziste bardzo 
smugi posiadają też kratery "Kopernik" i "Kepler". Kilka 
innych kraterów jest otoczonych takiemiż smugami, lecz mniej 
wyraziste mi. 

Poznawszy w ten sposób wygląd i naturę naszego sateli
ty, możemy już z łatwością wyobrazić sobie, z czem spotkali
byśmy się, znalazłszy się na Księżycu. Najważniejszą okolicz
nością, od której zależą inne zjawiska księżycowe, jest, jakeś
my stwierdzili poprzednio, brak atmosfery i wilgoci; niema 
więc zasadniczych podstaw do życia organicznego. Pozostaje 
tylko martwa natura . Jakiż jej wygląd i charakter? Dla braku 
wilgoci niema-aczkolwiek temperatura waha się od 200 stopni 
mrozu podczas nocy do 130 stopni ciepła podczas dnia - zna
nego na Ziemi wietrzenia t. j. kruszenia się skał. Skutkiem 
tego wszystkie kontury na Księżycu, krawędzie, szczyty gór są 
ostre, twarde i takiemi pozostają stale. Jeszcze donioślejsze 
skutki ma brak atmosfery. Prom'ienie światła, nie rozpraszane 
przez cząsteczki powietrza, nie tworzą półcieni; niema więc 
łagodnych przejść i stopniowań oświetlenia: miejsca oświetlone 
błyszczą jasno, a najmniejsze załamania powierzchni lub zasło· 
nięte od światła są pogrążone w czarnym mroku. Dlatego też 
odrazu rzucają się w oczy, przy spojrzeniu na Księżyc przez 
lunetę, niezwykle ostre i wyraziste zarysy konturów i kontrasty 
światła i cienia. Z powodu tegoż braku atmosfery miejsca 
oświetlone są rozpalone do ogromnego żaru, gdy jednocześnie 
obok zacienione, są objęte kilkudziesięciostopniowym mrozem. 
Najlżejszy wiaterek nie powieje -bo niema powietrza, najsłab
szy odgłos nie narusza ciszy, - bo niema powietrza, któreby 
głos poniosło... Pustynia bezludna, kraina wiecznej ciszy 
i śmiertelnej martwoty, niemych bezlitośnych skal, wyrw 
i przepaści i nie mniej bezlitośnego straszliwego, mrozu pod
czas długich, czarnych jak kir nocy. 

· Takim jest nasz wierny towarzysz, nieme memento mori 
dla naszej rodzicielki Ziemi. 

(Dokończenie nastąpi). 

lnż. Z. Chełmoński. 

Reda.ktor dr. Eugeniusz Rybka Wydawca T-woMilośników Astronomji. 
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J. MERGENTf\LER. 

Gromady gwiazd. 

Jednem z najbardziej tajemniczych zjawisk, jakie widać na 
niebie - to sprawa skupiania się gwiazd w pewne określone 
grupy . Mówię wyraźnie-jedną z najbardziej tajemniczych- aby 
uniknąć nieporOZlJIT'ienia. Tych spraw tajemniczych "na niebie" 
jest pełno. 

Wiemy, źe istnieje coś, co nazywamy przestrzenią. W da
dym wypadku nie chodzi mi o specjalną ścisłość ujęcia for
malnego - raczej o pewien intuicyjny ogląd, zatem czytelnik mi 
wybaczy, jeżeli pozwolę na pewne zlekka nienaukowe wyra
żenia. Wiemy dalej, że w tej przestrzeni istnieją setki miljar
dów gwiazd . Powstaje pytanie, jaki jest przestrzenny rozkład 
tych gwiazd. Oczywiście musimy tu już mówić nietylko o abs
trakcyjnej przestrzeni, ale metrycznej, to znaczy, o tym spe
cjalnym przypadku przestrzeni wrażeniowej, która da się usyste
matyzować i wymierzyć. F\ więc, naprzyklad, w sensie geome
trji Euklidesa. W jakimkolwiek punkcie obieramy "środek 
świata" -wyprowadzamy osie prostokątne i patrzymy jak wzglę
dem tych osi układają się gwiazdy. Tak jak układamy ziarnka 
grochu na podłodze względem dwu skrzyżowanych prostych 
patyków, z tą różnicą, że mamy do czynienia z trzema, a nie 
z dwoma wymiarami. Wymiar czwarty - czas, pomijam tym
czasem, przypuszczając, że współrzędna czasu równa jest zeru 
dla wszystkich gwiazd, że widzimy wszystkie gwiazdy "jedno
cześnie" (założenie oczywiście wysoce mgliste ale -jak dotąd, 
przeważnie milcząco przyjmowane przy badaniach rozkładu 
przestrzennego gwiazd). 

Wtedy uderza nas następujące zjawisko. Mamy - tuż 
blisko - ogromny układ Drogi Mlecznej, otoczony kilkudziesię
ciu mniejszemi kulistemi gromadami gwiazd. l dalej pustka. 
Dopiero gdzieś w kolosalnych odległościach napotykamy tu 
i owdzie znowuż zbiorowiska- potężne spiralne mgławice
iak nasza Dr9ga Mleczna. Tak to mniej więcej wygląda prze
strzennie . "Swiat" nie jest równomiernie usiany gwiazdami. 
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Są wielkie obszary naprav- d~ · pzeraźliwych pustek i mro
ków i tylko gdzieniegdzie rozp'Ostarte są ~olosalne roje gwiazd 
pełne ruchu, zmian, świateł i życia. Tak. Zycia. 

Kiedy mówiłem o przestrzeni - mówiłem o tern, że za
niedbuję cżas. 

f\le on istnieje. Istnieje w abstrakcji matematycznej, jako 
jedna ze współrzędnych, istnieje w ujęciu filozoficznem, jako 
Bergsonowskie trwanie . l właśnie to pojęcie trwania jest tern, 
które nasuwa nam przypuszczenie o istnieniu życia. Oczy
wiście- nie mam tu zamiaru mówić o t. zw. życiu organicznem 
na planetach, o ludziach na Marsie i t . p. Chodzi mi o inne 
życie. Już sam fakt przestrzennego układania się gwiazd w pew
ne grupy nasuwałby przypuszczenie, że nie jest to tylko 
przypadkowy zbió~ elementów niezależnych-jako zbiór ziarnek 
piasku w worku. Ze siła ciążenia, promieniowanie, zmiany pól 
elektromagnetycznych stwarzają jakąś jedność organiczną 
z takiego konglomeratu. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze trwa
nie, uzyskamy to pojęcie - jakie w biologji nazywamy życiem 
pewnego organizmu. Brzmi to paradoksalnie. Przypomnę jed
nak o tych wnioskach, do jakich doprowadziło badanie oceanów. 
Wnioskach o tern - że chcąc ująć całą różnorodność zjawisk 
oceanu, trzeba go rozpatrywać jako jeden wielki organizm. 

Trochę trudniej wyobrazić sobie jako organizm gromadę 
gwiazd. f\le wystarczy sięgnąć do jakiejkolwiek kosmogonji, by 
natrafić na pojęcie, zbliżające jaknajbardziej do wyobrażenia 
o organizmie Drogi Mlecznej. 

O kosmogonji zresztą nie będę tu mówił, a tylko poruszę 
parę zagadnień, dotyczących gromad gw.iazd - rozpatrywanych 
jako coś w rodzaju organizmów. f\ specjalnie ·o ich ewolucji . 

Kilka uwag ogólnych. Rozróżniamy trzy zasadnicze typy 
gromad: kuliste, otwarte, ruchome. Kuliste - gdzie istnieje wy
raźna koncentracja ku środkowi, otwarte, w których spotykamy 
prawie równomierny rozkład słońc w całej gromadzie, ruchome
gdzie przynależność do gromady charakteryzujemy wspólnym 
ruchem. Dwie ostatnie kategorje gromad leżą prawie wyłącznie 
wewnątrz Drogi Mlecznej, pierwsza zaś za tym układem w dość 
znacznej odległości od niego -· stanowiąc jednak z nim rów
nież jedną całość, t . zw. wielką galaktykę. 

Często słyszałem zapytanie na temat jakie siły utrzymują 
w pustce słońce, planety, gwiazdy. Czemu się to wszystko nie 
rozlatuje. Siła ta napozór jest bardzo prosta, gdyż jest to znana 
wszystkim siła ciążenia. Nie wchodząc w trudności, połączone 
z ujęciem tej siły i jej działania - zatrzymam się na tern, że 
ona to skupia gwiazdy w gromadę kulistą. Ruch gwiazd po
woduje siłę odśrodkową i wyv- ołuje to, że gwiazdy te nie w pa· 
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dają na siebie, ale są oddzielone znacznemi przestrzeniami 
i· poruszają się prawie swobodnie. Powstaje w ten sposób 
pewna równowaga między siłą skupiającą i siłą rozpraszającą 
a więc gromada długie wieki 'zachowuje swój wygląd rojowiska, 
skoncentrowanego ku środkowi . Wiemy jednak, że gromady te 
nie są zbyt oddalone od układu Drogi Mlecznej. 

Zaledwie dziesiątki tysięcy parseków. l} Galaktyka - to 
kolosalne zbiorowisko materji - zafem źródło pola grawitacyj
nego i sił przyciągania. Otóż równowaga gromady kulistej nie 
jest nadzwyczaj stałą - nie jest tak stałą jak np. równowaga 
takiego zbiorowiska atomów, jakiem jest np. planeta. 

Działająca z zewnątrz sila przyciągania, wywierana przez 
naszą Drogę Mleczną, ma wpływ podobny, iak siła odśrodkowa 
wywołana ruchem gwiazd . Następuje przewaga siły rozprasza
jącej - tern większa, im dana gromada jest bliższa galaktyki. 
Wyobraźmy sobie, że gromada zbliża się ku Drodze Mlecznej. 
Siła rozpraszająca wzrasta - gromada zamienia się w otwartą, 
by wreszcie, gdy znajdzie się wewnątrz naszego układu, po 
miljonach lat stać się ruchomą. 

Jeżeli więc początek badanego przez nas życia gromad 
przyjąć w gromadach kulistych - będą to utwory najmłodsze, 
ruchome - będą najstarszemi. Jakie stadjum poprzedza gro
madę kulistą - z jakiego embrjonu ona wyszła - mgławicy 
planetarnej? jako odprysk mgławicy spiralnej?- o tern dziś 
trudnoby było cośkolwiek mniej więcej ścisłego powiedzieć . 

To jest rzut oka pobieżny -zewnętrzny na życie gromady. 
Jej młodość, wiek średni i zgrzybiałość. f\le jak wygląda wnę
trze tego organizmu. 

Musimy tu sięgnąć do jego składników, do gwiazd po
szczególnych i 1ch ewolucji. 

Z artykułu p. Labanowa (Uranja Nr. 3 i 4 z 1926 r.) wie
my cośniecoś o tern, że gwiazda przechodzi przez pewne typy 
widmowe w sposób ewolucyjny. Typy widmowe charakteryzują 
oczywiście w pierwszym rzędzie powierzchnię gwiazd, ich atmo
sfery, zatem temperaturę tych atmosfer, gęstość, skład che
miczny i t. d. Jednak są one również związane i z wnętrzem 
gwiazd - z ich masą, gęstością i t. d. Wiemy, że istnieją gwiazdy 
olbrzymy z gałęzi początkowej ewolucji typów MB oraz 
gwiazdy karły z gałęzi starszej BM. Przypuściliśmy wyżej, 
że gromady kuliste są młodsze. Jeżeli gromada jest organiz
mem, jeżeli wyszła z jednego embrjonu, jeżeli jest tworem 
jednolitym a nie luźnem zbiorowiskiem przypadkowo ugtupo-

1) Parsek jest to odległość, z której promień orbity Ziemi widać 
pod kątem 1 ". Odległość tę światło przebywa w ciągu 3·26 Jat. 
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wanych koło siebie gwiazd - typ gwiazd w gromadach wm1en 
wykazać pewną regularność i zależność od typu gromady. 
l rzeczywiście tak jest, gromady kuliste składają się prawie 
wyłącznie z gwiazd olbrzymów, otwarte zaś, im bardziej rozpro
szone, tern mniej są zasobne w olbrzymy, i tern bardziej prze
ważają w nich karły . 

Ewolucja gromady nie jest więc jedynie ewolucją i prze
mianą jej formy, jest jednocześnie ewolucją jej składników, jest 
procesem obejmującym cały organizm w najdrobniejszych jego 
częściach. 

Wydaje się zatem, że sprawa przedstawia sie prosto. Że 
znamy już dzisiaj bieg ewolucyjny gromad kulistych . l tak 
i nie . Znamy w tym sensie, w jakim możemy ująć to w pewne 
ogólne obrazy i opisy matematyczne. f\le nie jesteśmy pewni
czy te obrazy i opisy - są odzwierciedleniem rzeczywistości
czy tylko jedną z hipotez - pozwalającą postawić nowe za
gadnienia, rzucające nowe światło na sprawę istnienia gromad 
gwiazd. Bo przecież wiemy - że ewolucja gwiazd nie prze
biega zapewne tak prosto -jak to wyżej założyłem, chcąc 
przedstawić ewolucję gromad. Wiemy z drugiej strony, że ru
chy własne gromad kulistych, o ile dotychczas zostały zbadane, 
naogół nie zdają się wykazywać kierunku ku Drodze Mlecznej, 
jakby należało przypuszczać, skoro to mają być utwory młodsze
starzejące się przy zbliżeni u do galaktyki. 

Wreszcie wiemy - jak to ostatnio wykazał Baade, że ist
nieją gromady o wszystkich cechach typu pierwszego, więc 
także i położone daleko od galaktyki - nie mówiąc o innych 
cechach wewnętrznych tych gromad - a nie posiadają naj 
mniejszego śladu koncentracji ku środkowi. Powstaje tu pyta
nie, czy rzeczywiście mamy prawo twierdzić, że gwiazdy, 
wchodzące w skład gromady mają wspólne pochodzenie, czy 
czasem nie są tylko Jużnem przypadkawern zbiorowiskiem. 

Nakreśliłem tutaj tylko pobieżny rzut oka na niektóre spra
wy związane z gromadami. Oczywiście nie mogę też z tego 
względu wyczerpująco omówić powyższych pytań. 

Jedno tylko wydaje się pewnem-gwiazdy wchodzące 
w skład gromad istotnie mają wspólne pochodzenie. Dowodził
by tego fakt istnienia zależności pomiędzy wielkością ich, 
a częstością występowania określonej wielkości. 

Zależność - która wygląda inaczej, gdy mamy do czynie
nia z przypadkowym zbiorem . W gromadach, mianowicie, ma
my dość jednolity materjał, który takimby nie mógł być, gdy
by to była grupa obcych sobie, przypadkowo zetkniętych ze 
sobą osobników. 
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Nie wiele dziś jeszcze wiemy o gromadach. Wszak mo
nografja o nich Bruggencatego1) liczy zaledwie 156 stronic. 
F\ Niemcy w monografjach nie liczą się z grubością tomu. 
Jest to dziedzina- jak wszystkie gałęzie astrofizyki-gdzie na
uka stawia pierwsze kroki. Te pierwsze kroki jednak już od
słaniają nam wspaniałe perspektywy w tajniki życia kosmicz
nego. T ego trochę większego, niż sprawy na planetach. 

Łysina 19.1V.1928. 

Zaćmienie Księżyca z dn. 8 grudnia 1927 r. 
(Zestawił J . Wasiutyński.) 

Całkowite zaćmienie Księżyca ·w dniu 8 grudnia 1927 
było obserwowane w Obserwatorjum f\stronomicznem Uniw. 
Warsz. z obu kopuł, z tarasu południowego i z pawilonu 
środkowego {refraktor Cooke'a). Warunki atmosferyczne były 
bardzo korzystne: niebo zupełnie czyste, duża przezroczystość 
powietrza, wiatr zaledwie słaby 1 lub cisza. 

Wschód Księżyca tego dnia w Warszawie przypadł na 
15h 16m . Przewidywane momenty: 

wejście w półcień 
" " cień 

początek całkowitego zaćmienia 
koniec całkowitego zaćmienia 
wyjście z cienia 

" z półcienia 

Obserwatorowie: 

M. K. prof. M. Kamieński , 

15h 53m.o 
16 51. 9 
17 54. 5 
19 14. 9 
20 17. 7 
21 17. 2 

Instrumenty: 

Cz. Śr. Eur. 

dyrektor Obs. refraktor Merz 'a ó 1622), 88 X 
J . G. dr. J . Gadomski, adjunkt 

Obs. re fraktor Cooke'a ó 140 mm, 44 \( 
E. R. dr. E. Rybka , st. asy· 

stent Obs. 
M. Ł. dr. M. lobanow 
J. S. p. J. Sawiezewski 
J. W. p. J. Wasiutyński 

poszukiwacz komet Heyde 'go ó 162 mm, 81 X 
refraktor Goerz 'a, Ó 1IOmm, 40X . 
lun~ta Utzschn . u. Fraunh. (/) 97 mm, 53X 

Lerebours et Secretan O 102 mm, 55 X 

1) P. ten ., Bruggencate" Berlin. Springer 1927 G d M. 17,50 (Brug
gencate nie jest Niemcem, ale sposób pisania książki nie wiele się różni 
od monografji niemieckich). 

2) ó oznacza średnicę objektywu ; cyfry z krzyżykiem oznaczają 
powiększenia , stosowane przy obse rwa cji. 
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Była też w użyciu luneta Ba1dou (B) (/; 105 mm., 40 X (włas
ność T. M. f\.), dająca jasne obrazy i dogodna dla obserwacyj 
barw części zaćmionej Księżyca 

Półcień zaczął być dostrzegalny na tarczy około 16h 23m, 
zaś koło 20h 37m nie można go już było dojrzeć. 

(E. R.). W początkowej i końcowej fazie zaćmienia, na 
krótko po · wejściu i przed zejściem cienia, granica między 
cieniem i półcieniem bardzo niewyraźna. Cień był już widocz 
ny na tarczy o 16h 53m (J. G., E. R.). 

Początek całkowitego zaćmienia: 

E. R. 17h 53m 59s 
J. G. 17 54 26 . 
J. s. 17 54' 26 
J. w. 17 54 26 
M. K, 17 54 37 
M. Ł. 17 54 51 

Koniec całkowitego zaćmienia: 

E. R. 19h 15m 4s 

Zejście cienia: 

E. R. 20h 17m.2 
J. G. 20 17. 7 
M. K. 20 19. 4? (moment nieuchwytny). 

Jak widać, przytoczone momenty obserwowane zgadzają 
się zadawalająco z momentami obliczonemi. 

Przystępuję teraz do wyszczególnienia w początku chro
nologicznym obserwacyj, poczynionych w czasie zaćmienia. 

h m 
16 23 półcień zaczyna być dostrzegalny (J. G., E. R.). 
16 37 prawy brzeg tarczy bardzo mętny (przyćmiony) (E. R.). 
16 38 półcień widoczny zupełnie wyraźnie (E. R ). 
16 40 zmętnienie zajmuje 1/ 3 część tarczy, widoczne jest 

dobrze golem okiem (J. G.). 
16 45 półcień zasłania 1/ 2 tarczy (E. R.). 
16 59 cień widoczny zupełnie wyraźnie (J. G, E. R.). 

Granica między cieniem i półcieniem niewyraźna (E R ). 
16h 56m 575 - 16h 57m os cień przechodzi przez środek Ary

starcha (J. G.) 
.~16 58 cień zupełny ma barwę popielato- siną. (f\rystarch w cie

niu widoczny) (J G ) 
17 O cień intensywny, szaro-stalowy; brzeg wschodni Księ

życa w lunecie widoczny, okiem nieuzbrajanem- nie
widoczny (E. R.). 
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J 17h 2m na lewym brzegu tarczy w lunecie 1) czerwonawe zabar-

1 
wienie; golem okiem cień wydaje się czarny (J. G.). 
Występuje zabarwienie czerwone (E. R.) 

17 5 465 

17 6 5 
17 10 3 
17 11 
17 13 
17 17.5 

17 19.7 

17 21 

17 23 
17 25 
17 27 
17 29 
17 32 

17 36.8 

17 38 

17 39 
(Bardou) 

17 42 

27 

46 

cień przechodzi przez środek Piteas'a (J. G). 
cień dotknął Kopernika (E. R.) 
Plato całkowicie w cieniu (E. R ). 
barwa czerwonawa wzmocniła się (J. G.). 
f\ristarch błyszczy w cieniu (J. G.) . 
cień przekracza f\peniny. Brzeg tarczy zaćmio
nej wyraźnie rudawy, dalej przechodzi w barwę 
ci.emno - popielatą z lekko zielonawym odcie-
mem (J. S.) · 

okiem nieuzbrajanem widać czerwonawą część 
zaćmionego Księżyca (E. R.) . 
Cień przechodzi przez środek Manilius'a: (E. R.) 

kontakt cienia z jasną smugą Tycho na Mare 
Serenitatis prawie· równoległy do cienia (J. S.) 
cień przechodzi przez środek Menelaus'a (J. G ). 
cień bardziej ostry (E. R.). 
ukazanie się Plejad (J G.) 
c~ła zaćmiona część nabiera barwy rudawej (J. S.). 
Menelaus, Manilius, Plinius widoczne jako jaś
niejsze punkty na tle zaćmionej tarczy (J. W.). 

stalowo niebieski brzeg cienia dotknął Mare Cri
sium. Niebo bardziej pociemniało. Drogę Mlecz
ną widać dość wyraźnie. Kontur niezaćmionej 
części Księżyca zarysowany w lunecie dość sła
bo (E. R.). 

Mare Tranquillitatas zakryte (J. S.). Okiem nie
uzbrajanem zaćmiona część Księżyca jasno-czer
wona (E. R.). 

północna część tarczy. do północnych brzegów 
mórz: lmbrium, Serenitatis i południowa część 
do południowych brzegów Oceanus Procellarum -
jaśniejsze (J. W.). 

widać wiele gwiazd i Drogę Mleczną, cień gołem 
okiem czarny (J. G.). Tarcza na wschodzie za
czyna się zlewać z tłem nieba (J. w.). 

l) R więc na zachodnim brzegu. 
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r7h 42.mo 

l17 43 

17 45 
17 47 
17 50 
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cień zakrył Mare Crisium (E. R.). Morza nabie
rają barwy ciemnej, prawie czarnej, w lunecie 
nieco jaśniejsze (J . S.) 
cień zakrył Mare Crisium (J. S.). Niebieska bar
wa części zaćmionej sięga do południowego cypla 
Mare Foecunditatis, czerwona - do 50° dług. 
zach. u południowych wybrzeży Mare Tranquilli
tatis (J . W.). 
w zaćmionej części widać kontury mórz (E. R.). 
Mare Foecunditatis zakryte (J. S.) 
rozkład barw na tarczy Księżyca (J. G.). (ryc. 6). 

Wyżyny rudawe, morza ciemno-popielate z odcieniem zie-
lonkawym (J. S.) · 
17 54 okolice Mare Crisium bardzo bledną (J . S.). 

Około 17h 54m.5 następuje początek całkowitego zaćmienia. 
Momenty obserwowane podano wyżej. 
18 4 połowa wschodnia Księżyca jasna, połowa zachodnia 

ciemna (J. w .). 
18 7 czerwona barwa obejmuje pólkulę wschodnią, poma

rańczowa sięga zachodnich brzegów Mare Nectaris, 
żółta - krateru Petavius; dalej wąski pas zielonawo
niebieski (J. W.). 

18 23 zabarwienie nieco bardziej czerwone niż poprzednio 
(B.) (J. S.). Oś symetrji układu barw przebiega, jak na 

załączonym szkicu: (ryc. 7). 

/""'~7 

Ryc. 6. 
f 
Ryc. 7. 

18 29 (B.) niebieska barwa zanika, rozpływa się w żółtej (J. W.). 
18 33 znaczna część tarczy ma zabarwienie jasno czerwone, 

z lewej strony u góry - stalowo-niebieskie (w lune
cie) (E. R.). 
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18h 49m barwy po brzegach niebieskawe; pośrodku tarczy nalot 
cegla'ity (J. S.). 

18 50 (B.) oś symetrji barw równoległa do linji, łączącej po
łudniowy brzeg Mare Nectaris z punktem, położonym 
na południe od połudn. brzegu Sinus Medii, a nieco 
na północ od sąsiednich brzegów Mare Nubium (J. W.). 

18 52 brzeg górny tarczy (w lunecie) z prawej strony jaśnieje. 
Przez cały czas zaćmienia aż dotychczas górna część 
tarczy Księżyca znacznie jaśniejsza od dolnej (E. R.) 

18. 56 Księżyc ji'lśnieje do po~owy, czerwony jest tylko u do
łu (w lunecie) (E. R.) 

19 3 Księżyc jaśnieje coraz bardziej; u góry zarysowują się 
na niebieskawern tle wyrażnie góry i doliny (E. R ). 
górny brzeg tarczy Księżyca już jasny (J. G.). 19 5 

19 12 
19 14 

połowa tarczy już jasna (E. R.). 
(B.) rąbek tarczy jaśnieje . Części cienia, położone 
najbliżej brzegu jasnego, są barwy stalowej. Następnie 
idzie pas żółty, sięgający prawie do połowy tarczy, 
dalej zaś rozciąga się barwa czerwona (J. W.). 
Kmńce tarczy Księżyca całkiem jasne (J. G.) 

19 15 45 koniec całkowitego zaćmienia (E. R.). 
19 20 sierp jasny przy obserwacji golem okiem zdaje się 

przesadnie duży, jakby nasadzony na ciemną część 
tarczy, która wydaje się równomiernie stonowana (J W.). 

19 22 kraniec wewnętrzny pasa stalowej barwy przechodzi 
(B.) przez środek Tycho; kraniec zewnętrzny styczny do 

Mare Humorurn od południa. Pas ten od strony we
wnętrznej ma odcień fjoletowy. Brzeg tarczy na za
chód od Mare Serenitatis i M. Tranąuillitatis jest brud
no-czerwono-brunatny. (J. W.). Okiem nieuzbrajanem 
część ciemna ma tony brunatno-błękitne (J. S.). 

Wewnętrzny kontakt cienia z kraterem Tycho: 
19h 31m 425 (E. R.). 

Środek krateru Tycho na granicy cienia: 
19 32 40 (J. G.). 

Zewnętrzny kontakt cienia z kraterem Tycho: 
19 33 48 (M. K.). 

Wewnętrzny 

19 33 55 (E R.). 
19 33.9 (J . W.). 

kontakt cienia z kraterem 
19 36 30 (M. K.). 
19 36 9 (E. R.). 
19 36.6 (J. W.). 

Kopernika: 
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Około 19h 35m 505 zajaśniał wierzchołek na wale krateru 
{20 sek. przed kontaktem) (E. R.). Czerwonawa barwa zaczyna 
zanikać (J. W.) 

Środek Kopernika na granicy cienia: 
19h 37m15s (M. K.). 
19 37 O (J. G.) 

Zewnętrzny kontakt cienia z Kopernikiem: 
19 3812 (M. K.). 
19 38 31 (E. R.). 
19 38.3 (J. W.) 

Cala tarcza zaćmiona oświetlona jednakowo; odcień sta
lowy, dalej żółty i brunatno-czerwony. Wszystkie barwy przy
dymione (J .. W.) 
19h 38m 245 środek Piteas'a na granicy cienia (J . G.) . 
19 41 szerokość ledwie dostrzegalnego półcienia wynosi 13/ 4 

średnicy Kopernika (J. W.). 
19 42 ciemna część tarczy Księżyca staje się coraz bardziej 

niewyraźna, zabarwienie czerwone znika (E. R.) 
19 42 31 środek Timocharis 'a na granicy cienia (J . G.). 

Wewnętrzny kontakt cienia z kraterem Plato: 
19 44 50 (M. K.). 

Środek krateru Plato na granicy cienia : 
19 46 18 (J. G.). 

Zewnętrzny kontakt cienia z kraterem Plato: 
19 46 56 (M. K.) . 
19 47 (E. R.). 
19 46 57 (J . W.) . 

Kolor częsc1 zaćmionej Księżyca żółto-brunatny (J . S. J. W). 
19 49 8 środek f\ristillus'a na granicy cienia (M. K.). 
19 50.1 zewnętrzny kontakt cienia z f\utolycusem (E. R.) . 
19 50.9 zewnętrzny kontakt cienia z F\ristillus'em (E. R.). 
19 51 57 środęk Manilius'a na granicy cienia (J. G.) . 
19 52.1 cień wchodzi na Mare Serenitatis (M. K.1. 
19 52.4 cień styczny zewnętrznie do Mare lmbrium między 

f\lpami i f\peninami (J. W.). 
19 54 
19 55 

19 55 28 
19 55 51 
20 o 

20 1 11 

czerwone zabarwienie prawie niedostrzegalne (E. R.) . 
okiem nieuzbrajanem cień wydaje się czarno-szary 
.M. K.). 
środek Menalaus'a na granicy cienia (J. G.). 
zajaśniał Cassini C. (E. R.). 
zabarwienie czerwone znikło; ciemna część ma ko
lor stalowo-szary, prawie jednostajny (E. R.). 
cień przechodzi przez środek Posidonius'a (M. K.). 
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20h 3.m 4 Cień przechodzi przez środek Endimion'a (obserwacja 

20 4 

niezupełnie doki., bo granica cienia stała się niewy
raźna (M. K.). 
zabarwienie na pół szerokości odcinka zaćmionego 
szare, na drugiej połowie - żółtawo-szare (J. W.). 

20 5 425 środek krateru Goclenius na granicy cienia (J. W ). 
20 7 granica między cieniem a półcieniem staje się coraz 

bardziej niewyraźna (E R. l. 
20 9 7 

20 11.9 
20 12.5 
20 14.7 
20 17.2 

kontakt cienia z kraterem Proclus. Cień szary, 
lekko żółtawy na brzegu tarczy (J . W.). 
Mare Crisium na granicy cienia 1 E. R.). 
cień przechodzi przez środek Mare Crisium 
zewnętrzny kontakt cienia z Mare Crisium 
zejście cienia z tarczy (E. R.) - patrz wyżej 
momenty. 

(M. K ). 
(E R.). 
podane 

20 26 półcień zalega tarczę na 1/ 4 promienia (E. R.). 
20 37 półcień niedostrzegalny (E. R.). 

Jak widzimy, zaćmienie było dość ciemne. Kontur tarczy 
był trudno dostrzegalny w lunecie, a golem okiem niewidocz-
ny w momentach pokrycia go przez szaro-stalową część cienia. 
W pierwszej fazie zaćmienia nastąpił moment silnego przyćmie
nia tarczy Księżyca około J7h 42m. Wkrótce później nastąpił 
początek całkowitego zaćmienia, lecz tarcza rozjaśniała się 
szybko od pbludnio-wschodu, w miarę zbliżania się do krańców 
stożka cienia. Barwy, występujęce na tarczy, przechodziły 
stopniowo od czerwonej przez pomarańczową i żółtą do blado
niebieskiego, może zielonkawego odcienia. stykającego się ze 
stalowym pasem obwodowym. Pas ten, wyraźnie odgraniczony • 
od reszty części zaćmionej, miał grubość około 500 km. (na 
odległości Księżyca), t. j. 1/ 7 średnicy Księżyca, jak łatwo obli
czyć z obserwacyj, zanotowanych o 19h 22m i 19h 32m 405 (patrz 
zestawienie). 

P r z y p i s e k re d a kc j i. Podczas tego zaćmienia dokonano 23 
obserwacyj 9 żakryć gwiazd przez Księżyc. Zakrycia te są opracowane 
i wydrukowane w N~ 6 Okólnika Obserwatorjum Vv' arszawskiego. 

E. R. 
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Kronika astronomiczna. 
Kometa Reinmuth'a (1928a.). Kometa była odkryta przez dr. K. 

Re i n m u t h' a na kliszy fotograficznej 22 lutego r. b. W chwili odkrycia 
miała jasnosć 12m·s. Polożenie komety w chwili odkrycia: 1928 luty 22, 
23h 4m·7 cz. uniw. IX 192R·O = 9h 15m 7s 45, o 192 R·O = + 210 44' 54"·7. Kometa 
więc wówczas znajdowala się w gwiazdozbiorze Raka. Z następnych 
obserwacyj okazało się, że orbita tej komety jest eliptyczna. Wielka pół
oś tej orbity wynosi 3·71 jednostek astronomicznych, okres obiegu-7 lat 
2 mies., mimośród tej orbity = 0"501. Czas przejścia przez periheljum 
nastąpił 2 lutego 1928 r. 

E. R. 

Kometa Giacobini'ego (1928b.). Odkrył ją G i a c o b i n i 17 marca 
r. b. w Paryżu. Położenie w chwili odkrycia: 1928 marzec 17, 22h 14m·O cz. 
uniw., a. = 5h 50m·O, o = + 14t 35' (na granicy gwiazdozbiorów Byka 
i Orjona). Kometa wówcząs miała jasność JJm·O. - Według przybliżonych 
elementów, podanych przez C r o m m e l i n a, kometa przeszła przez pe
riheljum 2 kwietnia 1928 r. w odległości 0·997 jednostek astronomicznychl) 
od Słońca. 

E. R. 

Orbita komety 1925a. (Szajn-Comas Sola). Kometa była odkryta 
22 marca 1925 r., jednak do końca 1926 r. była obserwowana; znajdowała 
się wówczas poza orbitą Jowisza. Kometa była słaba, dostępna tylko dla 
wielkich lunet. Na szczególną uwagę zasługuje odległość periheljum ko
mety od Słońca, wynosząca 4·2 jednostki astronomiczne. Odległość ta jest 
największa z pośród wszystkich znanych. 

(L' Rstronomie, 1927 str. 384). 
E. R. 

Kometa Ponsa-Winnecke'go (1927c.). Jądro tej ciekawej komety, 
która przeszła 27 czerwca 1927 r. w odległości od Ziemi zaledwie 5.800,000 

·• kilometrów, zostało zbadane przez F. B a l d e t' a w obserwatorjum 
w Meudon pod Paryżem zapomocą wielkiej lunety 83 cm. Jądro tej 
komety widzialne było jedynie przy wielkich powiększeniach podczas 
spokojnej pogody. Otoczone było ono kolową mgiełką, rozciągającą się 
na 2"-3", co odpowiada 75 km. B a l d e t ocenia, że jądro tej komety miało 
średnicę zawartą w granicach 200-5000 metrów. Po pewnych hipotezach 
za najprawdopodobniejszą wartość średnicy jądra B a l d e t przyjmuje 400 
metrów. Jądro z otaczającemi je gazami miało jasność 10-ej wielkości, 
cała zaś kometa, widziana okiem nieuzbrojonem. sprawiała wrażenie 
gwiazdy 4 lub 4'5 wielkości. Kometa zajmowała ogromny obszar o śre
dnicy 30, t. j. 300.000 km. - a więc_ 24 razy większy, niż średnica Ziemi. 

Jak przypuszcza B a l d e t, jądro komety otoczone .było warstwą 
gazów dość błyszczących, sięgających do odległości 30-40 km. od jądm; 
nad nią zaś rozciągała się "coma" - warstwa gazów bardzo rozrzedzo
nych i słabo świecących - aż do odległości 150.000 km. od jądra. 
Prawdopodobnie kometa ciągle traci cząsteczki gazu z powlok zewnętrz
nych, odnawiane zaś są te warstwy z jądra. 

(L' Rstronomie, 1927 str. 402 -- 406). 
E. R. 

l) Jednostkę astronomiczną nazywamy średnią odległość Ziemi od Słońca - 149.500 000 
kilometrów, 
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Temperatura ciemnej części Księżyca podczas nocy ·księżyco
wej oraz podczas całkowitych zaćmień. P e t t i t i N i c h o l ~o n 
w f\meryce znaletli zapomocą termoelementu w punkcie tarczy Księżyca, 
położonym dokladnie z przeciwnej strony niż Słońce, temperaturę bez
względną 1100, czyli - 163° C. Jest to więc temperatura tarczy Księżyca 
w czasie pólnocy Księżycowej. Również bardzo niską okazała się tempe
ratura Księżyca w czasie całkowitego zaćmienia. Ciż sami P e t t i t i N i
c h o l s o n dokonali szeregu pomiarów promieniowania tarczy Księżyco
wej podczas całkowitego zaćmienia K<>iężyca, widocznego w f\meryce 
14 - 15 czerwca 1927 r. Przed początkiem zaćmienia bezwzględna tem
peratura wynosiła 3500, przy początku całkowitego zaćmienia spadła do 
1700 bezwzgl., a przy końcu całkowitego zaćmienia wynosiła tylko 1500 
bezwzgl., czyli - 1230 C. 

(Die Sterne 1927 str. 237). 
E. R. 

Najbliższe gwiazdy. Z gwiazd do wielkości 5·5, których znamy 
2826, zaledwie 56 należy do przestrzeni, obejmującej odległości od Słońca 
do 10·5 parseków. Według statystycznych badań Kap t e y n a kula o pro
mieniu 10 parseków powinna zawierać 190 gwiazd, połowę zaś tej ilości 
k ula o promieniu 7•94 parseków. Istotnie z danych obserwacyjnych 
L u n d m ark znajduje w kuli o promieniu 7·94 parseków 85 gwiazd, to 
jest tylko o 10 mniej, niż przewidywał Kap t e y n. L u n d m ark sądzi, że 
w odległości od Słońca mniejszej od l O parseków istnieje jeszcze co
najmniej 80 gwiazd, przeważnie słabych, których paralaksy nie zostały 
jeszcze zmierzone. 

Najbliższe nasze sąsiedztwo gwiazdowe zupełnie jest pozbawione 
gwiazd olbrzymich, gwiazd zmiennych typu o Cephei, długookresowych 
i zaćmieniowych, gwiazd Wolfa-Rayet'a (klasa widmowa 0), nowych, mgła
wic planetarnych i gwiazd, związanych z nieregularną materją mgławicową. 
Dotychczas znana jest w tej przestrzeni tylko jedna gwiazda zmienna 
S Z Ursae Maioris. Natomiast g w i a z d y p o dwój n e staowią 37% 
ogólnej ilości gwiazd w rozważanej kuli. 

Godną uwagi jest rzeczą, że w naszem sąsiedztwie znajdujemy bardzo 
ciekawe dwie gwiazdy .,białe karły": towarzysz Syrjusza2) i gwiazda V a n 
M a a n e n a. Białemi karłami nazywamy gwiazdy należące do klasy F lub f\ 
i posiadające przy małej objętości wielką gęstość. Np. E d d i n g t o n oblicza, 
że gęstość towarzysza Syrjusza jest 53.000 razy większa od gęstości wody. 

Na zasadzie kombinacji badań Kap t e y n a, oraz własnych L u n d
m a r k ocenia, że w pobliżu Słońca przeciętnie jedna gwiazda przypada 
na 16·4 parseków sześciennych, czyli . przeciętna odległość między gwia
zdami wynosi 16 lat światła. 

Zupełnie inaczej rozmieszczone są gwiazdy w gromadach kulistych. 
Z badań von Z e i p e l a nad kulistern skupieniem M 3 (w Psach Goń
czych) wynika, że w środku tego skupienia gwiazdy leżą 700.000 razy 
gęściej, niż w naszem sąsiedztwie. W kuli więc o promieniu 10 parseków 
znajdujemy tam więcej, niż 100 miljonów gwiazd. Średnia odległość 
między gwiazdami jest tam zaledwie 4000 razy większa, niż odległość 
z Ziemi do Słońca, a więc tylko 23 dni świata. Na niebie, jakie . widać 
wewnątrz ty.ch skupień kulistych, olbrzymie gwiazdy jaśnieją, jak u nas 
Księżyc w pełni. 

(Die Sterne 1927 str. 156 - 159). 
E. R. 

2) Uranja N'• 3 z 1926 r. str. 79. 
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Ruch obrotowy układu galaktycznego. Prędkości radjalne od
ległych gwiazd i s kupień wykazują pewną zależność ich od długości ga
laktycznej. Na zasadzie tych faktów obserwacyjnych astronom szwedzki, 
L i n d b l a d, założył, że wielki układ galaktyczny rozpada się na cały 
szereg układów drugorzędnych; te drugorzęd11e układy obracają się do
kola wspólnej osi, lecz każdy z nich z inną prędkością. Hipoteza ta 
zgadza się dobrze z zaobserwowanym faktem, że przeciętny kierunek 
ruchu systematycznego gwiazd z dużą prędkością jest proslopadły do 
kierunku, w którym skupione są kuliste gromady. Zapewne lam więc leży 
środek galaktyki, w kierunku o współrzędnych: długość galaktyczna = 3250, 
szerokość galaktyczna = 0°. 

J. H. O ort poddal dyskusji prędkości radjalne i ruchy gwiazd. 
Z prędkości radjalnej otrzymuje on długość galaktyczną środka galaktyki= 
= 3230 łub punkt odległy o 1800. P. więc te wyniki zdają się potwierdzać 
hipote1ę L i n d b l a d a o obrocie galaktyki dokola skupienia kulistych 
gromad. Na zasadzie zaobserwowanych prędkości radjalnych gromad 
kulistych prędkość ich względem Słońca ocenić możemy na 272 km. 
na sek., a odległość na 5.900 parseków. 

Dużą trudność w powyższej hipotezie sprawia fakt, że nie obserwo
wano olbrzymich centralnych mas, które, aby wywołać obrót galaktyki, 
musiałyby być 80.000.000.000 razy większe od masy Słońca. - W każdym 
bądi razie myśl znalezienia środka nas1ej galaktyki jest bardzo ciekawa, 
sądzić więc można, że dalsze badania statystyczne posuną wyżej podąną 
hipotezę naprzód. 

(B. R. N. N2 120). 
E. R. 

Dnia 15 kwietnia r. b . zmarł w Genewie ś. p. Zyg m u n t L a s k o w ski, 
profesor Wydziąlu Lekarskiego Uniwersytetu Genewskiego, miłośnik astro
nomji. Obszerniejszy nekrolog podamy w następnym numerze Uranji. 

Kronika T. M. f\. 
R.) Zebrania dyskusyjne. 

W dn. 30 stycznia r. b. w sali Zakładu Botanicznego Uniwersytetu 
odbyło się zebranie dyskusyjne, na które m wygłoszono 2 odczyty; pierwszy 
z nich wygłosił prof. M. Kam i e ń ski, drugi inż. R. N i e w i a d o m ski. 
1. Prelegent prof. M. Kam i e ń ski mówił .,0 okresowości ostrych zim". 
W odczycie prelegent wskazywal na niezmierne skomplikowanie warun
ków, które mogą wpływać na przebieg pogody w ciągu roku, co wogóle 
uniemożiiwia prognozę pogody na czas odleglejszy. Dotychczas nie 
mamy żadnych danych do twierdzenia, by zmiany pogody, r.rócz zwykłych 
rocznych zmian, miały jakiś okres; okres B r ii ck n er a (30-35 lat) nie 
jest dokładny i nie nadaje się do prognoz. Zestawiając wszakże notatki 
kronikarzy, którzy często w swych kronikach zaznaczali lata wyjątkowo 
gorące łub zimy niezwykle ostre, wielu badaczy ustala okresy tych zja
wisk (wielokrotności 93 łat); badania te jednak nie mają jeszcze wielkiego 
znaczenia naukowego. 
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2. Prelegent inż. R. N i e w i a d o m ski zaznajomił słuchaczy z kor
mogoniczną teorją C h a m b er l i n 'a i M o u l t o n ' a, co stanowiło za
kończenie odczytu tegoż prelegenta z dn . 14 grudnia r. ub. 

Według tej teorji Słońce było kiedyś gwiazdą pojedyńczą bez pla
net. W pewnej epoce zdarzyło się, że w bezpośredniem sąsiedztwie 
Słońca przeszła inna gwiazda. Wywołane przez to przejście silne przy
pływy oraz wybuchy gazów ze Słońca pokonały siłę ciążenia, wskutek 
czego wielkie masy zostały ze Słońca wyrzucone i wskutek działania za
kłócającej gwiazdy nie spadły na Słońce, lecz zaczęły krążyć po orbitach 
w kierunku biegu tej gwiazdy. Z tych mas utworzył się świat planetarny. 

Piękna ta teorja, w którą twórcy włożyli wiele materjalów obser
wacyjnych i dociekań mechanicznych, znacznie lepiej objaśnia ustrój 
obecnego układu planetarnego, niż teorja L a p l a c e 'a. 

Dnia 24 Jutego po odbyciu się Walnego Zebrania (o którem niżej) 
p. prof. M. Kam i e ń ski wygłosił odczyt: .,Odnalezienie wielkiego sybe
ryjskiego meteorytu, który spadł w r. 1908, oraz o związku jego z ko
metą P o n s 'a- W i n n e ck e 'g o". Prelegent wyłożył ogólną teorję me
teorytów, wspomniał o wypadkach spadania wyjątkowo wielkich okazów, 
między innemi przypomniał o słynnym meteorze Pułtuskim, którego 
cząstkę demonstrował słuchaczom, wreszcie przeszedł do opisu zjawisk 
przy spadnięciu meteoru syberyjskiego w 1908 r. i, demonstrując bieg 
komety P o n s ' a - W i n n e c k e ' g o w tym czasie, uzasadniał przypusz
czenie o pochodzeniu tego meteorytu z tej komety. 

W dniu 4 maja p. inż. W. Wy c z a l k o w ski wygłosił odczyt: "Zo
rze polarne", w których opisał nowe teorje tych pięknych, a tak tajemni
czych zjawisk. 

Według najnowszych badań Zorze Polarne powstają w górnych 
warstwach atmosfery przez jonizację jej elektronami, wyrzuconemi ze 
Słońca. 

B) Walne zebranie. 

W dniu 24 Jutego odbyło się w tejże sali Zakładu Botanicznego 
Walne Zebranie pod przewodnictwem Członka Rzeczywistego T. M. f\. 
p. P. C h o m i c z a. Ustępujący według statutu Zarząd złożył Walnemu 
Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności za r. 1927, oraz sprawozdanie 
kasowe za ten okres czasu. Sprawozdania te wydrukowane zostały 
w ·Nr. 1 "Uranji" z r. b. Walne Zebranie, po wysłuchaniu opinji Komisji 
Rewizyjnej, która aprobowała obydwa sprawozdania, zatwierdziło spra
wozdania Zarządu i, dziękując dotychczasowemu Zarządowi za jego pracę, 
udzieliło mu absolutorjum. 

Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na rok 1928 dały następujące 
wyniki: 

1. Na prezesa Zarządu został wybrany prof. M. K a m i e ń s ki 
jednogłośnie . 

2. Na członków Zarządu powołano: p. M. B i a l ę ck i e g o, inż. Z. 
C h e l m o ń s k i e g o, p. S. D o m a ń s k ą, dr. J. G a d o m s k i e g o, dr. 
M. Ł o b a n o w a, inż. Br. R a f a l s k i e g o, dr. E. Ryb k ę. 

3. Na członków Komisji Rewizyjnej: dr. L. B re n n ej s e n a, inż. 
P. Strzeszewskiego, dr. E. Taraszkiewicza. 

Następnie Walne Zebranie wysłuchało wniosków Zarządu w- 5pł:a.lllle 
zmian statutu, a mianowicie: 

1. Ustaloną w § 1 nazwę "Towarzystwo Milośników f\slror10mji" 
zmienić na ,,Polskie Towarzystwo .Miłośntk~ f\stronomF". Maiywy tej 
zmiany - podkreślenie charakteru ogólno- państwowego naszego Towa
rzystwa. 
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2. Zarząd prosi o dodanie w § 8 statutu uwagi: .,Niepełnołetni 
słuchacze wyższych uczelni korzystają z praw osób pełnoletnich". Brak 
tego zastrzeżenia w dotychczasowym statucie, zdaniem Zarządu, w niczem 
nie zabezpiecza spraw Towarzystwa, a tylko krępuje jego rozwój. Oba 
wnioski Zarządu Walne Zebranie po dyskusji zaaprobowało i upoważniło 
Zarząd do wszczęcia kroków o zmianę § 1 i § 8 statutu. 

C. Zebrania Zarządu. 

W okresie od l stycznia do 1 lipca r. b. Zarząd odbył 6 posiedzeń. 
Na pierwszem z nich po Walnem Zebraniu Zarząd ukonstytuował 

się w następujący sposób: 
Prezes Zarządu - prof. M. K a m i e ń s ki 
Vice-prezes Zarządu - inż. Br. Raf a l ski 
Sekretarz Generalny - dr. J. G a d o m ski 
Skarbnik - dr. M. Ł o b a n o w 
Redaktor "Uranji" - dr. E. Rybka 
Bibljotekarz - inż. Z. C h e l m oń ski 
Kierownik dostrzegalni -- p. M. B i a l ę ck i. 

Prócz tego Zarząd powierza następujące funkcje swym członkom: 
Inż. Z. C h e l m o ń ski e m u: sprawy propagandy, odczyty szkolne 

zastępstwo kierownika dostrzegalni; 
Inż. Br. Raf a l ski e m u: administrację ,.Uranji", oraz zastępstwo 

w odczytach szkolnych; 
P. S. D o m a ń ski ej: zastępstwo Sekretarza Generalnego, oraz 

bibljotekarza; 
P. L. Z aj d l er o w i, kooptowanemu do Zarządu 2.111.1928 r., pomoc 

sekretarjatowi w sprawach personalnych, oraz romoc i zastępstwo kie
rownika administracji "Uranji". 

Z prac Zarządu wymienić należy: 1. Nabycie szafy dla bibljoteki 
Towarzystwa, co dało możnośc przeniesienia bibljoteki do czasowego 
pomieszczenia Zarządu w Obserwatorjum Warszawskiem . Przy tej spo
sobności dokonana została inwentaryzacja bibljoteki i zbioru przezroczy. 
2. Sporządzenie nowego spisu członków T. M. A. od początku istnienia 
Towarzystwa. 3. Wystaranie się i otrzymanie od Magistratu m. st. War
szawy zasiłku w sumie 1500 zł. na dokończenie remontu dosfrzegalni 
Towarzystwa na ul. Chmielnej 

Następująca jednak sprawa będzie miała, zdaniem Zarządu, donio.słe 
Zni\CZenie dla rozwoju T. M. f\. 

Do p. prof. M. K a m i e ń s k i e g o zwrócił się mjr. W. S krzy w a n 
zamieszkały w Częstochowie, prosząc w imieniu Magistratu m. Często
chowy o delegowanie przedstawiciela Obserwatorjum Warszawskiego 
i przedstawiciela T. M. f\ . dla przyjęcia udziału w posiedzeniu Magistratu, 
na którem będzie omawiana sprawa urządzenia obse-watorjum w Często
chowie. Jako delegaci wyjechali pp. dr. E. Rybka i dr. M. Ł o b a n o w. 
Posiedzenie odbyło się 13 maja i próC7 członków Magistratu i delega
tów udział w niem wzięli ks. prałat B. M e t l er i mjr. W. Skrzy w a n .. 

Na posiedzeniu tern delegaci dowiedzieli się, że w wyniku kilku
nastoletnich zabiegów, CZ) ni onych przez ks. prałata B. M e t l er a, pro
boszcza w Kruszynie, Magistrat m. Częstochowy urządził dostrzegalnię 
astronomiczną z kopułą metal ową w jednym z pawilonów byłej wystawy. 
Oprócz tego Magistrat m. Częstochowy przyznał dla dostrzegalni coroczne 
znaczne subsydjum. · 

Z obrad na wyżej wspomnianem posiedzeniu wypływa. że Magistrat 
gotów jest oddać dostrzegalnię jakiemuś ciału naukowemu, które gwa
rantowałoby należyte wyzyskanie jej, oraz subsydjować to ciało, lecz 
w danej chwili niema w Czestochowie odpowiedniej instytucji dla podję
cia tych obowiązków i ks. M e t l er właśnie pracuje nad stworzeniem 

l 

' 
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mieJscowego Towarzystwa astronomicznego. Zdaniem delegatów wska
zanem jest •. by dostrzegalnię w Częstochowie, razem z darami ks. M e
t l er a i mjr. Skrzy w a n a w formie 2-ch teleskopów milośniczych 
objęło nie ad hoc sformowane towarzystwo z sił miejscowych, a oddział 
T. M. P. . w Częstochowie . Dla realizacji tej myśli w dn . 5 czerwca Za· 
rząd urządził posiedze nie wspólne z ks. prałatem M e t l er e m i mjr. 
S krzy w a n e m, jako prze dstawicielami interesów miłośników z Często
chowy. W czasie dyskusji wyłoniła się zasadnicza zgoda zebranych na 
wspólną pracę, lecz także stało się jasnem, że uzgodnienie tej pracy ha 
podstawie obecnego statutu przy pewnej samodzielności prowincjonalnych 
oddziałów nie jest możebnem . Ks. prałat M e t l er proponuje zmiany 
statutu w nastepującym kierunku: 1) T. M. P.. (o ile nie nastąpi zmiana tytułu 
Towarzystwa, za cze m przemawia projektodawca) składa się z oddziałów, 
otwieranych w miarę potrzeby i środków w calem Państwie i zarządza
nych przez wspólny Zarząd Centralny z siedzibą w Warszawie, 2) Od
działy lokalne mają autonomję w Lakresie własnym na terenie swego 
miasta i okolicy, :;) Oddziały lokalne nazewnątr;,. samodzielnie nie wy
stępują, 4) Wydawnictwa a~tronomiczne wydaje Zarząd Centralny, na rachu
nek którego lokalne oddz i ały odliczają część swoich dochodów. 

Po dyskusji nad temi punktami uchwalono prosić mjr. S krzy w a n a, 
jako prawnika z zawodu, wypracować odp0wiednie zmiany statutu dla 
rozpatrzenia go przez Zarząd T. M. P.. i przedstawienia Walnemu Zebraniu. 

O ile sprawa zmiany statutu zostanie szczęśliwie rozwiązaną, Za
rząd ma nadzieję, że T. M. P. . zyska poważną podstawę dla rozszerzenia 
swej działalności. 

Nowi członkowie 
przyjęci między 30.IV - 9.VII 1928 r. 

a) N a c z l o n k ów rzec z y w i s ty c h z o s t a l i przyjęci: 
1} Barska Janina - urzędniczka 
2 Charaszkiewiczówna Bogusława - urzędniczka 
3 Dobrowolski P.rkadjusz - buchalter (Baranowicze) 
4) Goclawski Stefan -- urzędnik 
5) Jarosz Kazimierz - współwłaściciel nieruchomości 
6) Jasionawski Bolesław - inżynier Stow. Dozoru Kotłów 
7) Klarner Czesław - inżynier, b. minister 
8l Kowalski Marjan - inżynier 
9 Lesiewska Marja - urzędniczka (Baranowicze) 

10 Maj Jan - sejmikowy lekarz weteryn. (Ożarów) 
11 Piuszczewski Witold - inżynier 
12 • Rusnarczyk Stanisław - emeryt. major W. P. 
13) Skłodowski P.leksander - przedsiębiorca budowlany 
14 Skrzywan Wincenty- major Korpusu Sądowego (Częstochowa) 
15 Skoraszewski Włodzimierz - inżynier, Dyr. Wodoc. i Kanaliz. 
16 Szokalski Kazimierz - nauczyciel 
17 Topolnicki Władysław - inżynier, emer. ppłk. W. P. 
18 Wodziański Piotr - student Uniw. Warsz . . 
19 Zambrowicz Stanisław - Kierownik Kasy Chorych (Baranowicze). 

b) N a c z l o n k ów Kol a M l o dzieży: 
l) Janowski Tadeusz - uczeń liceum handl. (Poznań) . 

S p r o s t o w a n i e: 
W poprzednim numerze .,Uranji" mylnie podano nazwisko jednego 

z członków; winno być: 
Michał Dowgird - nauczyciel matematyki . 
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Tajemnice Wszechświata. 
1\rt. 10. Na szlakach nieskończoności. 

(Dokończenie). 

Planety. Porównywując Słońce i Księżyc, widzimy za
sadniczą różnicę między temi ciałami niebieskiemi. Słońce 
jest kulą rozpaloną, wydzielającą światło i ciepło, Księżyc- bry
łą martwą, ciemną, nieposiadającą własnego światła i ciepła. 
Jest to zasadnicza różnica, dzieląca wszystkie ciała niebieskie 
na dwie grupy. Takie ciała, jak Słońce, będące same źródłem 
światła i ciepła, - są to g w i a z d y; drugie - nie świecące 
własnem światłem i nie wydzielające ciepła- p l a n e ty. 

W pojęciach starożytnych Ziemia stanowiła ośrodek świata, 
dokoła którego obiegały wszystkie widzialne wówczas ciała na 
niebie, nie wyłączając Słońca. Taki układ świata, ujęty w 11-giem 
stuleciu po N. Ch. przez astronoma Ptolemeusza w pewien sy
stem, przetrwał wieki całe, dopóki nie został obalony w wieku 
XVI-m przez Kopernika, który udowodnił, że nie Ziemia, lecz 
Słońce stanowi ośrodek naszego świata, Słońce -gwiazda, do
koła której obiega Ziemia i inne planety. System ten, zwany 
układ e m słoneczny m, jest istotnym i obejmuje cały naj
bliższy nam i związany w jedną współzależną całość, świat, 
którego jedynie cząstką i to bynajmniej nie najznaczniejszą 
jest nasza Ziemia. 

T en więc nasz układ słoneczny składa się: z ośrodka -
Słońca, które mocą swej siły przyciągającej kieruje ruchami 
otaczających je pozostałych ciał niebieskich -ośmiu planet, 
w liczbie których znajduje się Ziemia. 

Na rys. 8 widzimy szematyczny obraz układu słonecznego. 
Wyobraźmy sobie, że wszystkie planety znalazły się na jednej 
prostej po jednej stronie Słońca . Patrząc z Ziemi w kierunku 
do Słońca widzimy, iż najbliżej jego znajduje się planeta 
M er kury. Jest to ciało niebieskie niewielkie, około 17 ra
zy mniejsze od Ziemi, a oddalone od niej, około 92 miljonów 
klm. Znajdując się tak blisko Słońca, tonie Merkury zawsze 
w blaskach jego i z tego powodu obserwacje tej planety są 
bardzo utrudnione. Dzięki jednak tej bliskości Słońca ottzy
muje on 7 razy więcej ciepła, niż Ziemia, tak że panuje na 
nim temperatura niezmiernie wysoka, którą jeden z amery
kańskich astronomów określił dowcipnie w ten sposób, iż "na 
Merkurym bochenek chleba upiekłby się w parę minut na 
otwartem powietrzu i przytern trzebaby doświadczonego pie
karza, aby dopilnował, żeby się nie przypalił". 
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Następną zkolei, dalszą od Słońca, a bliższą ku nam, bo 
oddaloną o 41 miljonów klm. od Ziemi, planetą, jest dobrze zna
na wszystkim, jako piękna "Jutrzenka", planeta "W e n u s", 
zwana nieprawidłowo Gwiazdą Poranną, lub Wieczorną, gdyż, 
jak wiemy już, gwiazdą nie jest. Rozmiarami równa prawie 
Ziemi, jednak dwa razy cieplejsza od niej, pojawia się (przed 
lunetą) w fazach podobnych, jak Księżyc, lecz prawie stale 
otulona w gęstą nieprzenikliwą oponę swej atmosfery i chmur 
zazdrośnie strzeże swych tajemnic i nie wiemy, czy kiedykol
wiek odkrywa nam swe istotne oblicze. 

Te dwie planety leżą, jak widzimy na rysunku, między 
Ziemią, a Słońcem i noszą w astronomji nazwę planet d o lny c h . 
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Rys 8. Schematyczny obraz układu planetarnego. 
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Odwróćmy się teraz w stronę przeciwną od Słońca i po
biegnijmy dalej w przestrzeń szukać reszty sąsiadów. 

Przebiegliśmy około 72 miljonów klm. i trafiamy na tak 
znanego nam z fantastycznych opisów, powieści i t . p. czerwo
nawem światłem błyszczącego, boga wojny - planetę M ar s a. 
Niewiele, bo około 7 razy mniejszy od Ziemi, posiadający at
mosferę, wilgoć, zdawna był przez fantazję ludzką zaludniony 
nie mniej fantastycznemi mieszkańcami, Marsjanami, istotami 
obdarzonemi inteligencją, przedsiębiorczością, która dozwoliła 
im wykonać gigantyczne inwestycje na swym globie, jak np. 
ciągnące się tysiącami kim. drogi czy kanały, dla celów uty
litarno - życiowych. 

W każdej bajce jednak jest połowa prawdy, jak mówi 
przysłowie . F\czkolwiek dość ubogą w tlen, niezbędny do od
dychania żywych istot, - posiada Mars atmosferę, podobnież 
niezbyt obfitą wilgoć; skutkiem większego oddalenia od Słoń
ca, niż Ziemia, otrzymuje on od Słońca mniej światła i zale
dwie 4/ 9 tego ciepła co Ziemia, dlatego więc temperatura naj
wyższa nie przechodzi ponad 30° C ciepła, spada natomiast 
podczas zimy tamtejszej, trwającej jak inne pory roku na 
Marsie, dwa razy tak długo, jak na Ziemi, do 40° C, a jak 
twierdzą niektórzy astronomowie- i do 100 stopni n1żej zera, 
Istnienie pór roku potwierdza zjawisko, widoczne przez lunety, 
zmniejszania się białych plam, otaczających obydwa bieguny 
Marsa, w okresach, kiedy na danej półkuli przypada lato, 
a zwiększających się podczas zimy tamże . Plamy te zdają się 
więc być śniegami i lodami podbiegunowemi, tającemi pod
czas lata , a rosnącami podczas zimy. Chociaż więc rok na 
Marsie, wskutek ogromnej drogi, jaką Mars ma do przebycia, 
aby okrążyć Słońce, a więc- i surowa zima i mało ciepłe la
to- są 2 razy dłuższe, niż na Ziemi, to jednak widzimy, iż 
znajdują się tam zasadnicze niezbędne i umożliwiające życie 
organiczne warunki fizyczne. F\ więc- i roślinność i stworze . 
ni a żyjące na Marsie być m o g ą ; na to jednak czy są - nie
ma dotąd żadnych dowodów. Gdyby nawet były, to w mrocz
nej nieco i naogół chłodnej krainie nie mogłyby nigdy rozwi 
nąć się wyżej i bujniej, nawet tak jak ziemskie rośliny i stwo
rzenia, gdyż brakłoby im dostatecznej ilości światła i ciepła 
słonecznego. Jedynie noce mają jaśniejsze i piękniejsze niż 
my, bo nam jeden, a im dwa księżyce, satelici Marsa, przy
świecają stale. Jednak nie zastąpią one radości i ciepła bla
sków słonecznyc~. 

Kroczmy więc dalej po szlakach przestwornych, gdyż 
daleka jeszcze droga przed nami. 
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Opuściwszy Marsa napotykamy w odległości 600 miljo
nów kim. od Ziemi najpotężniejszego przedstawiciela planet 
naszego układu słonecznego-J o w i s z a. Olbrzym to praw
dziwy przeszło 1300 razy większy od Ziemi. Krąży w dali, 
niechętnie też pozwalający badać swe tajemnice; każe nam 
zgadywać, co znaczą ciemne tajemnicze smugi na jego tarczy,· 
czy są to rysy jego powierzchni czy też warstwy obłoków, 
w które się otula. l dotąd istotnie niema możności ustalić tego. 
Jedynie wiadomo iż, tak wielki objętością, ma gęstość zaledwie 
nieco większą od czystej wody, a jednocześnie, wskutek tak 
znacznie większego odsunięcia od Słońca, niż poprzednik jego 
Mars- jeszcze mniej otrzymuje światła i ciepła i biegnie ze 
swymi 9 księżycami wśród stałego mroku i zimna. 

Posuwamy się dalej. Jesteśmy już l ~/4 miljarda kim. od 
Ziemi i przepiękny widok uderza nasze oczy. Przed nami 
wisi w przestworzach olbrzymia, 730 razy większa od Ziemi, 
świetlna kula, otoczona wielokroć większym od niej błyszczą
cym, jaśniejącym przepysznie, pierścieniem. Jest to S a t urn -
jedna z piękniejszych, a jedyna co do kształtu planeta naszego 
układu słonecznego (rys. 9). Złożona z par i gazów, posiadająca 
gęstość mniejszą, niż woda, otoczona jest potrójnym świetlnym 
pierścieniem, zbudowanym z miljardów drobniutkich meteorów, 
błyszczących jaśniej, niż sama planeta. W tej świetnej aureo
li biegnie bez wytchnienia, bo daleką jest jej droga,-:- 29 lat 
biec musi, zanim obiegnie okoła Słońca. Dwadzieścia dzie
więć lat więc naszych ziemskich trwa rok na Saturnie, dwa
dzieścia dziewięć razy dłuższe lato, lecz choć tak długie - jak
że straszliwie zimne. 

Bo tę niezmierną odległość, na jaką Saturn uciekł od 
Słońca, ciepło słoneczne z trudnością zdoła przebyć, ginie po 
drodze, rozprasza się i dla Saturna i jego 9 księżyców przyby
wa zaledwie ilość 90 razy mniejsza, niż na naszą ziemię. 

W coraz smutniejsze- ciemniejsze i mroczniejsze krainy 
wiodą nas szlaki niebieskie. Lecz jeszcze nie koniec "naszych 
posiadłości".. . Lecimy dalej, już stale wsród mroku i zimna, 
i znowu,-23/ 4 miljarda km. od naszej kolebki, Ziemi, napotykamy 
nową planetę. Jest to przedostatnia z planet naszego układu 
słonecznego - świecący słabem zielonkawem światłem, o nie
wyraźnych nieco rozpływających się konturach, mdłych zarysach 
powierzchni, otoczony 4 księżycami, większy 64 razy od Ziemi, 
odbywa swą wędrówkę w przestworzach Uran blisko już kre
sów naszego świata. 

l jeszcze jeden skok, jeszcze około półtora miljarda kim. 
dalej i na odległość prawie 41/ 2 miljardów kilometrów od Ziemi 
znajdujemy ostatniego już, strażnika naszych granic, N e p t u n a. 
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Rys. 9. Saturnl). (Le Ciel str. 116) 

Na takiej odległości bardzo słabo widoczny jest Ziemi, tak że 
astronomja mało może dotąd powiedzieć o nim, choć jest pra
wie 60 razy większy od Ziemi . Długo też ukrywał się przed 
wzrokiem astronomów. Lecz licząc na słabość oczu ich, za
pomniał o potędze i sile ludzkiego umysłu . Ukrywający się 
wieki od uchwycenia przez ludzi został ujęty wkońcu przez 
genjalnego astronoma Le Verrier'a w nieugięte okowy cyfr 
i formuł matematycznych. Le Verrier. siedząc w swym gabi
necie, nie widząc go nigdy, jaknajściślej zapomocą obliczeń 
matematycznych wykrył i oznaczył jego kryjówkę. Wówczas 
wysłani z bronią- lunetami - astronomowie pochwycili go 
i zmusili poddać się ich prawom i przykazaniom. 

l tak, oto, stanęliśmy wreszcie u wrót naszych posiadłości, 
u granic naszego układu słonecznego . Olbrzymia dla ziemskich 
przestrzeni odległość 4 1

/ 2 miljarda klm. jest jednak zaledwie 
nikłą cząstką przestrzeni wszechświata. 

Stojąc tak w tych wrotach, rzućmy okiem przed siebie na 
rozciągające się przed nami, nie nasze już, obce posiadłości .. . 
Dokoła, gdzie spojrzeć, - noc czarna. Blask słoneczny, do 

') Fotografie do niniejszego artykułu zapożyczono z książki f\. Ber· 
get - Le Ciel (Librairie Larousse). 
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którego przywykliśmy na Ziemi, dawno JUZ za nami, malał 
słabnął ... l stąd, z tej rubieży naszego świata ujrzelibyśmy Słoń
ce jedynie w postaci świetnej gwiazdy, najjaśniejszej w tłumie 
je otaczających. A nad nami jakby nic się nie zmieniło te sa
me gwiazdy, te same konstelacje, co oglądaliśmy z Ziemi, ta 
sama blada Droga Mleczna przepasuje niebo Tak jest w isto
cie .... bo tak nikłą, kroplą w morzu jest w stosunku do wszech
świata ta "olbrzymia" droga, jaką przebyliśmy! 

Lecz czy istotnie moglibyśmy kiedykolwiek odbyć tak 
długą drogę? Nie łudźmy się. Pociąg, który niósł nas do 
Księżyca niecały rok, -tu potrzebowałby 10000 lat, za nimby 
dobiegł do końca, ekwipaż- pocisk, w jakim po 4 dniach 
znaleźliśmy się na Księżycu, doniósłby na Neptuna już tylko 
nasze dawno ostygłe ciała,- w 130 lat po wyruszeniu z Ziemi; 
i nawet promień światła, który dociera po nas z Księżyca wcią
gu 11/ 4 sekundy, ze Słońca wciągu 8 1/ 2 minut, przybiegłby 
z Neptuna dopiero po upływie 4 1

/ 4 godziny. 
Gwiazdy. Zrobiliśmy więc tylko maleńki krok we wszech

świat; a mamy go zbadać tak daleko, jak, nie tylko wzrok 
nasz, wzmocniony kilka tysięcy razy przez szkła lunety, lecz 
sam umysł nasz sięgnie. 

Idźmy więc do tych rzesz, miljonów dużych i mniejszych 
aż drobniutkich światełek, które tak cudnie upiększają nasze 
niebo podczas nocy, - do gwiazd. Widzimy ich mrowia z Zie
mi; lecz nie zapominajmy, iż między niemi świecą też nasze 
dobrze znajome już,-mieszkańcy naszego układu słonecznego,
planety. Jakże możemy je rozróżnić? Możemy dokonać tego 
bez trudności. Llważnie wpatrzmy się w jakąkolwiek wskazaną 
nam na niebie planetę i porównajmy światło jej z sąsiednią 
gwiazdą. Planeta świeci równem, spokojnem, nieruchomem 
światłem, gwiazda zaś drga, iskrzy się, migoce, świ<~tło jej na 
chwilę nie pozostaje bez ruchu. Taki jest, jak widać, nie
zmiernie łatwy sposób rozróżnienia planety od gwiazdy. Gwia
zdy płoną, wrą ogniami, rozsypując je szczodrze we wsze stro
ny, planety zaś,- twory zimne, ostygłe i ciemne, -jedynie 
odsyłają nam biernie te światła i blaski, jakie zapożyczyły od 
Słońca. 

Kiedy spojrzymy na niebo, na gwiazdy, pierwszem pyta
niem, jakie nasuwa się nam na myśl, jest- ile też jest ich, 
światełek, zda się niezliczonych? ...... . 

O.czy nasze słabe są na te przestrzenie. Golem okiem 
dojrzymy zaledwie około 6000 gwiazd na calem niebie, a po
ław e. tej ilości z tej półkuli, na której znajdujemy się. Lecz 
rzeczywista ilość wszystkich gwiazd jest niepomiernie większą. 
Lunety astronomiczne, fotografja i inne środki astronomji dały 
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możność określić dostatecznie ścisłe liczby. f\by ułatwić sobie 
studja nad gwiazdami, astronomja rozklasyfikowała je wszystkie 
na t. zw. w i e l koś c i, na podstawie jasności ich t . j. tych po
zornych wielkości, jakie wydają się nam patrzącym z ziemi, 
a które jednak w rzeczywistości mogą być wręcz przeciwne 
w zależności od tego, czy gwiazda znajduje się bliżej lub da
lej od Ziemi niż inna, porównywana z nią. W i e l koś c i tych 
astronomja liczy dotychczas dwadzieścia kilka, zaczynając ra
chubę od największych pozornie aż do najmniejszych . Przez 
największe lunety dostrzegamy jeszcze gwiazdy 20-ej wielkości 
i W tych 20 wielkościach naliczyć można miljard gwiazd wi 
dzialnych. Cała zaś ilość gwiazd, uchwytnych dla wzroku czło
wieka zapomocą tych lub innych środków pomocniczych, wy
nosi 30- 40 mil jardów. Lecz, jak powiedziałem, wzrok nasz 
dojrzeć może: tylko małą cząstkę tej ilości. Przyczyną tego są 
niesłychanfe wielkie odległości, w jakich znajdują się gwiazdy 
od Ziemi . Tak np. najbliższa Ziemi gwiazda t . zw. "Proxima", 
w gwiazdozbiorze Centaura znajduje się na odległości 3.6 lat 
światła, co w kilometrach wyraziłoby się cyfrą 34200000000000 
klm. -nieomal nieczytelną, a jednocześnie przestającą już 
przemawiać do naszej wyobrażni. Dalej idą gwiazdy, odległe 
od Ziemi o dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy lat 
światła. Jakiemiż potwornemi liczbami byłyby cyfry kilome· 
trów tych odległości, i jak jednocześnie oszałamiająco rosną 
i rozszerzają się, w oGzach naszych, granice świata dla nas, 
dla których odległość Księżyca od Ziemi - 400000 klm. -była 
już imponującą, i których nigdy nawet nie próbowaliśmy uprzy
tomnić sobie, by wyobrazić sobie istotne rozmiary wszechświa 
ta! Te gwiazdy, jakie widzimy co noc na niebie, noszą nazwę 
g w a z d stały c h, ponieważ widzimy je od wieków, rozłożone 
i ułożone stale w tym samym porządku i ugrupowaniach. Na
zwa ta jest tylko warunkową, symboliczną, gdyż w świecie ciał 
niebieskich nic nie pozostaje i nie może na sekundę pozostać 
bez ruchu, gdyż właśnie tylko wzajemne przyciąganie i ruch 
utrzymuje je w przestworzach . Była ona wprowadzaną w wie
kach średnich dla odróżnienia tych gwiazd od planet, zwanych 
wówczas gwiazdami ruchomemi. 

Ugrupowania te gwi.azd stałych zostały niejako ujęte 
w pewne granice, i noszą nazwę g w i a z d o z b i o rów lub 
k o n s t e l a c y j, które, podobnież jak morza księżycowe , 
otrzymały · imiona chrzestne, fantazyjne , nie mające nic wspól 
nego z istotną formą lub rysunkiem ugrupowania . Komuż nie
znaną jest np. nazwa W i e l ki ej N i e d ż w i e d z i c y? f\ da
lej idą: Lew, Skorpjon, Wożnica, Perseusz i dziesiątki podobnych, 
zrodzonych w płodnej fantazji ludzkiej ... Lecz jak wszelka no-
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Rys. 10. Niebo gwiaidzisle w sąsiedztwie gwiazdozbioru Oriona. 
(Le Ciel str. 140) 
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menkłatura w każdej nauce, nazwy te utrzymane, gdyż uła
twiają orjentację przy studjowaniu gwiazd. 

Niektóre gwiazdy, widoczne gołem okiem, jako pojedyń
cze, przy badaniu przez lunetę rozpadają się na 2, 3 i więcej 
gwiazd, bliżej lub dalej odsuniętych od siebie i przeważnie 
różnych kolorów: zielonych, szafirowych, czerwonych, żółtych 
i t . p., co daje patrzącemu niezwykle piękny widok. Są to 
gwiazdy t. zw. w astronomji p o d w ó j n e, p o trój n e i t. d. 

Poznane przez nas wyżej ilości i odległości gwiazd nie 
dają nam jednak jeszcze całkowitego pojęcia o wielkości ich 
królestwa. Musimy poznać jeszcze ich wielkość. l tu rozpocz
nie się zmierzch naszej zarozumiałości, pychy, i dotychczaso
wych złudzeń o wielkości i znaczeniu centralnem naszej Ziemi 
we wszechświecie. Już Słońce półtora miljana raza większe 
od Ziemi, zadało poważny cios naszym "snom o potędze". 
Spojrzyjmy teraz na gwiazdy, nie szukając nawet największych. 
Gwiazda "R r k t u r" z gwiazdobioru W o l ar z a, odległa od 
ziemi o 41 lat światła, jest blisko 20 tysięcy razy większą od 
od Słońca; inna - "R i g e 1", znajdująca się w świetnej kon
stelacji Oriona, (Rys. 10 prawa na dole), oddalona od nas o 466 
lat światła, przenosi wielkością swą Słońce około 30.000 razy; 
inna gwiazda ze wspomnianego gwiazdozbioru Oriona (Rys. 10 
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lewa u góry) " B e t e l g e u z e", płonąca o 296 lat światła od nas, 
jest przeszło 27 miljonów razy większą od Słońca; "A n t ar e s" 
z gwiazdozbioru Niedźwiadka, w odległości 340 lat światła, jest 
jeszcze potężniejszy, bo już 91 miljonów razy większy od Słoń
ca i t. d. 

Czemże więc jest w tym świecie olbrzymów nasza Ziemia, 
którą iskra elektryczna może obiedz dokoła trzy razy w ciągu 
jednej sekundy, a nawet nasze potężne Słońce. Istotnie też
Słońce w astronomji zaliczone jest do kategoryj gwiazd karło
watych. - A jednocześnie - jak gwałtownie pękają wyznaczo
ne naszą wyobraźnią granice wszechświata i uciekają w nie· 
zmierzoną dal od nas, gdzie do najbliższej stacji, najbliżej 
"Proxima" Centaura - dotarłby nasz pospieszny pociąg, wio
zący nas niecały rok na Księżyc, dopiero po upływie 70 mil
jonów lat. 

Skupienia gwiazd, mgławice, Droga Mleczna. 
Lecz i tu jeszcze nie kres tym przestrzenion . . Jeszcze 

szklane oko lunety lub aparatu fotograficznego sięga dalej i no
we odkrywa światy . 

Przyglądając się uważnie niebu, nieuzbrojonym nawet 
wzrokiem możemy spostrzedz tu i owdzie między gwiazdami 
jakby białe mgiełki, niewyraźne, jaśniejsze od ciemnego tła 
nieba plamki. Spojrzyjmy przez lunetę na jedną z nich np. 
przedstawiona na rys. 11. Widzimy, iż jest to rój niezliczony od
dzielnych gwiazd, które tylko niezmierna odległość zbliża po
zornie do siebie tak, że dla naszego nieuzbrojonego oka wy
dają się razem ja~ną mgiełką. A teraz przypuśćmy, iż każda 
z tych oddzielnych gwiazdeczek jest choćby tylko równa wiel 
kością Słońcu (a przecież widzieliśmy wyżej, jak wiele większe 
od Słońca bywają gwiazdy), i następnie - pozostawmy dokola 
każdej, konieczną dla niej do odbywania swego biegu prze . 
strzeń, która, jak to widzieliśmy przy Słońcu i planetach, wy
nosić może miljony razy więcej, niż wielkość samego ciała nie
bieskiego. Do jakichże zawrotnych rozmiarów rozrośnie się 
w jednej chwili ta niewielka grupka na rysunku, ta blada mgieł
ka, zauważona przez nas na niebie . A takich mgiełek - zwa 
nych w astronomji gr o m a d a m i lub skup i e n i a m i gwiazd, 
jest wiele tysięcy na niebie. Taka też mgiełka, lecz gigan 
tycznych wprost rozmiarów, jest ta mistyczna wstęga opasują
ca niebo, a znana wszystkim pod nazwą Dr o g i M l e c z n ej . 
Na niej skupione są niezliczone gwiazdy, lecz jest ich tyle, 
taki tłum, że zaledwie nieznaczna ilość daje się dojrzeć od
dzielnie, reszta zaś zlewa się razem i wytwarza to niezwykle 
piękne zjawisko świetlne na niebie. 
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Rys. 11. Gromada gwiazd w Herimlesie. (Le Ciel str. 148). 

Gromady skupionych gwiazd, które nawet przez najsilniej
sze lunety nie dają się rozdzielić na oddzielne gwiazdy, no
szą ogólną nazwę m g ław i c; dopiero drogą analizy spektral
nej można było stwierdzić, iż istotnie składają się one z od
dzielnych gwiazd. Jednakże istnieje jednocześnie wiele mgła
wic, które nie są skupieniami gwiazd, lecz olbrzymiemi masami 
gazów, przyczem odkryto, iż prócz mgławic gazowych jasny c h, 
świecących, istnieją podobnież m g l a w i c e c i e m n e zu
pełnie 

Kształty mgławic bywają najrozmaitsze, przeważa jednak 
pośród nich forma s p i r a l i. Jedne z piękniejszych i więcej 
zbadanych są: kuliste skupienie gwiazd w gwiazdozbiorze 
H er ku l e s a, składające się z kilku tysięcy gwiazd, mgławica 
w P s a c h G o ń czy c h, mgławica P i e r ś c i e n i o w a w L u t
n i i t. p. oraz najpotężniejsza ze znanych, którą dopiero nie
dawno udało się rozdzielić na poszczególne gwiazdy,-mgławica 
w gwiazdozbiorze A dr o m e d y. Posiada ona kształt spirali, lecz 
przedstawia się nam w formie owalnej, skutkiem nachylenia płasz-
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czyzny jej do kierunku widzenia naszego oka. l ta wreszcie choćby 
sama jedna mgławica, sądzę, że zniszczy ostatecznie nasze .,sny 
o potędze" i zwali wszelkie słupy graniczne, jakieby, w istocie 
słaba wyobraźnia ludzka próbowała, w poczuciu swej bezsil
ności pójścia dalej, stawiać w przestrzeni wszechświata. Znaj
duje się bowiem mgławica f\ndromedy od nas w odległości 
blizko 900.000 lat światła (w kilometrach przedstawia się ta 
odległość jako cyfra 9000000000000000000 kim.), a rozmiary po
siada takie, że średnica jej wynosi 58000 lat światła 
(550000000000000000 klm.). - f\ przecież i za nią jest wciąż 
dalej przestrzeń!. .. 

Komety, gwiazdy spadające, meteory. 

Jednakże tak mali i oddaleni od tych światów, utrzymu
jemy z nimi stałą komunikację i otrzymujemy materjalne 
pamiątki - dowody niezbite ich istnienia i natury. Rolę goń
ców, przynoszących nam wiadomości stamtąd, grają komety, 
rolę posłańców - meteory. 

Komety są to ciała niebieskie, złożone z niezmiernie 
rzadko skupionych cząsteczek twardych, stałych, które w miejs
cu największego skupienia ich t. j. w t. zw. głowi e czy 
jądrze komety są jeszcze tak drobne i daleko od siebie 
rozsunięte, że nie przesłaniają ani dostrzegalnie zmniejszają 
jasności gwiazd, przez któremi kometa przebiega. W częściach 
zaś wydłużonych komet, t. zw. o g o n a c h lub wark o
e z a c h, masa materyi jest kilka tysięcy razy rzadszą nawet od 
powietrza. 

f\czkolwiek komety przybiegają do nas prawdopodobnie 
z przestrzeni międzygwiezdnych, to z uwagi na to, iż ruchy ich 
są kierowane siłą przyciągającą Słońca, muszą one być zali
czone do naszego układu słonecznego . 

Komety bywają kształtów najrozmaitszych, jak to widzimy 
na rys. 12 z warkoczami lub bez. Jedną z ważniejszych cech 
komet, która dzieli je na dwie zasadnicze grupy, są fakty 
i okresy pojawiania się ich na naszem niebie. Niektóre z ko
met zjawiają się, trwają na niebie i znikają, aby nie ukazać 
się już nigdy. Są to komety niejako błędne, przelotni chwi
lowi goście naszego świata. Inne zaś komety ukazują się nam 
w pewnych, obejmujących kilka lub kilkadziesiąt lat, stałych 
okresach, jako komety p e r j o d y c z n e. 

Podobnie jak kształt, tak i rozmiary komet, a zwłaszcza 
warkoczy ich bywają rozmaite. Warkocze komet mają po kil
kadziesiąt tysięcy, a nawet przeszło sto miljonów kilometrów 
długości. Np. warkocz t. zw. "Wielkiej Komety" z r. 1843 
niektórzy astronomowie oceniali na przeszło 500 miljonów kim. 
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Rys. 12. Kometa Donaliego (Le Ciel str. 129) 

Jakiegokolwiek znaczniejszego, dającego się odczuć wpły
wu na naszą Ziemię, komety nie wywierają. Jako rzadkie 
a świetne, niezrozumiałe, a więc groźne dla umysłów nieo
świecollych zjawisko, zdawna były uważane za zapowiedź nie
szczęść na Ziemi, końca świata i t. p. Obawy te jednak są wo
bec tak niezmiernie rzadkiej masy komet najzupełniej nieuza
sadnione i bezpodstawne. 

Świeże są jeszcze w pamięci obawy wielu ludzi w r. 1910,-
obawy katastrofalnego dla ziemi spotkania z kometą Halley'a, 
która wówczas pojawiła się i przebiegała między Słońcem, 
a Ziemią w odległości 24 miljonów klm. od tej ostatniej . Ze 
względu na to, iź w materyi komet znajduje się m. in. znany 
trujący związek c ja n, były lękliwe przepowiednie masowego 
zatrucia ludzi na kuli ziemskiej przy zetknięciu z tą kometą, 
a nawet choćby z warkoczami jej. Tymczasem zaś,-aczkol
wiek tysiące komet pojawiało się od istnienia ziemi "końca 
świata" dotąd niema, a w tym właśnie r. 1910 ziemia przeszła 
przez jeden z 2 warkoczy wzmiankowanej komety Halley'a i. .. 
nikt z tych złowróżbnych !Jroroków nawet nie wiedział o tern. 
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Rys. 13. Świ etny przebieg meteoru (La Ciel str. 139) 

Przeciwnie -ten smutny los, zakończenia istnienia, jest 
udziałem właśnie częstym dla samych komet. Kiedy, ciemne 
zupełnie , nie świecące z natury materji swej, dostaną się 
z przestrzeni międzygwiezdnych do naszego układu słoneczne 
go, zaczynają wskutek działania Słońca świecić, są wówczas 
widoczne; ale jednocześnie podlegają innym działaniom tegoż 
Słońca, które powoduje rozpad ich i wreszcie zgubę całkowitą. 
Jako ciekawy przykład może służyć perjodyczna kometa B i e-
1 a , z okresem pojawienia · się 6 1/ 4 lat. Ostatnio widziana 
w r. 1836, w 6 1

/ 1 lat później, w r. 1842 ukazała się już 
rozdzielona na 2 niezbyt oddalone od siebie części, później 
na 3, coraz więcej rozsunięte, i wreszcie w r. 1872, kiedy 
miała znów pojawić się w dn . 27 listopada, nie ukazała 
się wcale, natomiast w okolicach nieba, gdzie miała przecho
dzić, nastąpił obfity deszcz gwiazd spadających . Właściwe ba
dania astronomiczne stwierdziły w następstwie , iż deszcz ten 
gwiazd - były to szczątki razpadniętej komety Biela . 

Takie to ząsadniczo pochodzenie mają wszystkie te pięk
ne, bezszelestnie rozpadające się, przemigające i gasnące 
gwiazdki, które tak lubimy obserwować w pogodne noce . 

Ostatnimi gośćmi poza granic "naszego świata", nasze-
go układu słonecznego , ukazującymi się nam bądź na chwilę 
tylko bądź przybywającymi tu do nas, aby na naszym globie 
zakończyć żywot swój, są t . zw. m e t e o r y, ku l e o g n i s t e, 
b o l idy. 

Meteory są to większe lub mniejsze cząstki ciał kosmicz
nych, składające się z takich samych pierwiastków, lecz w po-
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łączeniach nie spotykanych na Ziemi, jako materjał Ziemi na
szej. W biegu swym, napotykają atmosferę ziemską, wskutek 
tarcia o powietrze rozpalają się do tego stopnia, że świecą 
jasnym blaskiem i: mniejsze- spalają się całkowicie w powie
trzu, opadając w . następstwie na ziemię jako t. zw. pył k o
s m i c z n y, większe zaś- częstokroć rozpryskują się z hukiem 
na drobniejsze części, pozostawiając za sobą ognisty ogon, 
ślad przebywanej drogi, i niespalone całkowicie, spadają na 
ziemię pod postacią większych lub mniejszych brył, zwanych 
meteorytami lub aerolitami. 

Meteoryty bywają najrozmaitszej wielkości od ważących 
kilkadziesiąt gramów do tysięcy ton. Np. w r. 1868 spadł 
w okolicach Pułtuska meteor tak wielki, że huk, z jakim padał, 
był słyszany aż w Poznaniu i Dorpacie. Przed niedawnym 
czasem odnaleziono w Syberji spadły w r. 1908 meteoryt, któ
ry przy spadku na ziemię zniszczył las w tajdze na powierzchni 
680 klm. 2 W stanie P.rizona w P.m. Półn. spadł był meteoryt, 
który padając utworzył w ziemi krater o promieniu prze
szło jeden kilometr. Waga tego meteorytu jest obliczona na 
400000 ton. 

Tak, w ogólnych zarysach, jest zbudowany świat - te 
bezgraniczne przestworza i nasz układ słoneczny, stanowiący 
ich nieznaczną tylko cząstkę, - których nie znając człowiek 
krótkowzroczny a pyszny, wyobrażał siebie panem wszystkiego 
"pod Słońcem", a siedzibę swą - punktem centralnym i naj
ważniejszym wszechświata. 

Tymczasem przekonaliśmy się z tego nawet pobieżnego 
opisu-ile jest istotnej prawdy w określeniu sławnego Pascala, 
który wyraził się, iż "Wszechświat jest to krąg, którego środek 
jest wszędzie, a obwód ..... nigdzie"! 

Jakim więc mikrokosmem jest w tej nieskończoności Zie
mia, a na niej my - ludzie. 

Skądże więc tak górne mniemanie człowieka o sobie, ta 
duma? gdzie fundamenta tego piedestału, na którym stanąć 
czuje się on godnym? 

Są, istnieją od początków ludzkości i istnieć będą po 
wiE.. ki. 

Karzeł wśród olbrzymów, mikroskopijny pyłek wśród po
nad pojęcie ludzkie wielkich mas ciał niebieskich-fizycznie,-
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człowiek jest Tytanem- wielkością, potęgą nieskończonością 
swego umysłu, swego genjuszu. 

Umysłem i genjuszem swym przebił wrota ku tym, zda 
się niedosięgalnym światom, potrafił przebyć nieskończone 
przestrzenie, podpatrzył wszystkie ich tajemnice i wreszcie 
ujarzmił i ujął tych olbrzymów wszechświata w. stalowe pęta 
sił i praw, którym, choć tak wielcy i potężni, posłusznie pod
dać się muszą. 

Słuszną więc jest duma jego, nie mniej potężne funda
menta piedestału, na którym staje! 

l tym wiecznym, nienasyconym głodem umysłu swego -
poznania nieznanego-pędzony, stworzył, jak przepięknie okre
ślił Kamil Flammarion, "Naukę nauk, Naukę o Wszechświecie 
mate rjalnym i Wszechświecie żyjącym, Naukę o Światach 
i Istnieniach, o Przestrzeni i Czasie, o Nieskończoności i Wiecz
ności" - F\stronomję. 

Szkic ten, ujmujący w ogólnych zarysach strukturę wszech. 
świata i naturę ciał niebieskich, stanowi jedynie niejako wstęp, 
i ma za zadanie,-dając czytelnikom pierwsze ogólne podstawy 
pojęcia o wszechświecie,- umożliwić i ułatwić im dalsze stop
niowe, więcej dokładne już, zapoznawanie się z temi tajemni
czerni światami i zjawiskami na niebie, któremi zajmuje się 
astronom ja . 

Materjał do tych dalszych studjów znajdą czytelnicy w na
stępnych artykułach. 

Inż. Z. Chelmoński. 

Redaktor dr. Eugeniusz Rybko Wydawca T-wo Miłośników Astronomii. 
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Rok vn. LIPIEC - WRZESIEŃ 1928 R. N2 3. 

M. BIRŁĘCKI. 

Obserwacje powierzchni planety Jowisza podczas 
opozycji w r. 1927. 

Zeszloroczne obserwacje Jowisza należały do bardzo cie
k(;lwych z powodu niezwykłego zbliżenia się planety do Ziemi. 
Jowisz d. 22 września znajdowal się od nas w odległości 3,956 
jedn. astr., czyli przypadła najkorzystniejsza opozycja planety. 
Obserwacje Jowisza były ciekawe jeszcze i z tego względu, że 
opozycja planety zbiegała się z nadchodzącem maximum plam 
na Słońcu. 

Już dawniej przypuszczano, że stan powierzchni Jowi
sza pozostaje w związku z plamami slonecznemi. 

Jowisz bowiem w okresie maximum plam podlega za
gadkowym zmianom. Obłoki, widoczne na planecie w postaci 
jasnych pasm, podczas zwiększonej ilości plam stają się nie
zwykle szerokie i błyszczące 

Równocześnie zdolność odbijania światła słonecznego przez 
planetę, czyli jej albedo, zwiększa się w sposób widoczny. 

Badania fotometryczne i widmowe Vogel'a 1) potwierdziły 
fakt istnienia zgodności krzywych działalności Słońca i Jowisza. 
Do tego samego wyniku doszedł i Hanskij2

) 

Znalazł on, że szerokość ciemnych pasm podczas maxi
murn plam zmniejsza się; niektóre z nich zupełnie znikają, 
a pozostałe stają się mniej czerwone. 

Wogóle zmiana w działalności materji słonecznej znajduje 
swe odbicie nietylko na naszej planecie, ale i na tym odleg
łym globie planetarnym, powodując zwiększenie lub zmniej
szenie się jego zachmurzenia. 

Podczas zeszłorocznej opozycji obserwowałem planetę od 
d. 26; VIII do d. 28; IX, z pomocą refraktora Cooke'a, użyczo
nego mi łaskawie przez Dyrektora Obserwatorjum f\stronomicz
nego, prof. M. Kamieńskiego. 

1) Rrrhenius: "Jak powstają światy", str. 98. 
2) Hanskij: Influence de l'activite Sola i re sur l es planetes, "l' Rstro

nomie", 1905 r. 
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W ciągu powyższego okresu czasu wykonałem 12 rysun
ków planety. 

Dla orjentacji podaję schematyczną mapkę Jowisza z no
menklaturą i czasem obrotu w rozmaitych szerokościach. 

Okolice podbiegunowe S, o barwie szarej, nie odznaczały 
się niczem wybitnem. Dalej ku równikowi ciągnęły się dwa 
ciemne pasma, z których jeden bardzo szeroki posiadał kilka 
podłużnych ciemnych plam, (rys. 15 Nr 2). Czarna okrągła 
plamka to cień 3-go Księżyca Jowisza Widoczne były jeszcze 
białe plamy (rys. 15 Nr. 11). Pasmo ·umiarkowane S szerokie 

Odcinek S 

Pasmo umiarkowane S 

Strefa umiarkowana S 

Pasmo zwrotnikowe S 

Strefa równikowa 

Pasmo zwrotnikowe N 

Strefa umiarkowana N 

Pasmo umiarkowane N 

Odcinek N 

Ryc. 14. Mapka schematyczna Jowisza. 

ghsom.4 

równe, pokryte białemi i ciemnemi plamami (rys. 15 Nr. 2, 4, 
i 6), dzieli się białym mostem (rys. 15 Nr. 6 i 10). Strefa 
umiarkowana S szeroka, równa i bardzo jasna z powodu obec
ności licznych białych plam i zamgleń (rys. 15 Nr. 2, 5 i 8) 
budziła zaciekaV-'ienie swym utworem, t. zw. "plamą czerwor:ą" 
(rys. 15 Nr. 6 i lO). Prócz "plamy czerwonej", znajdował się 
tu inny jeszcze utwór, podobny do plamy (rys. 15 Nr. 3) 

"Piama czerwona" miała wygląd niewyraźny; mogłem ją 
dostrzec tylko po obwódce szarej, mającej dwa ciemne za
gęszczenia (rys. 15 Nr. 6 i l 0). Czarna plamka oznacza cień 
2-go Księżyca planety. Pasmo zwrotnikowe S uległo ogromnej 
zmianie. Dawniej przedstawiało się jako dwa wąskie i dosyć 
ciemne pasma, podczas ubiegłej zaś opozycji miało postać 
tylko jednego, bardzo wąskiego pasemka. Strefa równikowa
szeroka i jasna, pokryta białemi zamglonemi i błyszczącemi 
plamami, ze strefą umiarkowaną S tworzyła razem najbardziej 
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Rys. 15. CJbserw11cje powierzchni Jowisza od 26.VII do 18.1X 1927 r. 
(Niżej przytoczone numery odnoszą się do annlogicznie ugrupowanych 

rysunków). 

N2 1, 26 Vlll 22h 
4, 2 IX 22h 45m 
7, 6 IX 22h 

" 10, 22 IX 20h 30m 

N2 2, 29 VIII 22h 
" 5. 4 IX 22h 
" 8, 16 IX 22h 30m 
.. Jl, 26 IX 19h 25m 

N2 3, 31 VIII 22h 
" 6, 5 IX 23h 
" 9, 19 IX 21h 
" 12, 28 IX 20h 20m 
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Jasny utwór planety. Brzeg jej od strony pasma zwrotniko
wego N - nierówny i poszarpany. 

Pasmo zwrotnikowe N nierówne, obfitowało w liczne 
rozmyte ciemne i jasne plamy. Strefa umiarkowana N o nie
równej szerokości, porozrywana na wąskie jasne wlokące się 
smugi (rys. 15 Nr. 12). 

Pasmo umiarkowane N wyróżniało się ciemnemi plam
kami (rys. 15 Nr. 7 i 8). 

Pozostałe pasma ciemne nie zaw-ierały żadnych ciekawych 
szczegółów. 

Okolice podbiegunowe N były, jak zawsze, ciemne, cie
mniejsze, niż rejony podbiegunowe S. Sumując wyniki zeszlo
rocznych obserwacyj Jowisza, znajdziemy, że powierzchnia 
planety uległa znacznym przeobrażeniom. Zmiany te zaszły 
przedewszystkiem na pólkuli południowej. 

Ilość stref (białych pasm) na pólkuli poludniowej po
większyła się znacznie w porównaniu z latami ubiegłemi. To 
samo zjawisko, choć w mniejszym stopniu, objęło i półkulę 
północną, tak, że naogól powierzchnia planety w r. 1927 od
znaczała się wybitną jasnością. 

Zaznaczyć jeszcze trzeba ukazywanie się licznych białych 
plam, podobnych do naszych chmur typu "cumulonimbus". 

Na rysunkach moich z r. 1914 (w r. 1913 nastąpiło mini
mum plam słonecznych) Jowisz posiadał większą ilość pasm 
ciemnych, niż w r. 1927; pasma te były szerokie i ciemne. 
Pasm białych było mniej, przyczem nie miały żadnych jasnych 
plam. Ponieważ w roku 1913 przypadło minimum plam, rok 1927 
zaś znajduje się blisko maximum, możliwe więc, że w obu ra
zach zaznaczył się wpływ zmiennej działalności Słońca na tej 
planecie. 

W epoce minimum plam, ilość 'jasnych pasm na Jowiszu 
ulega zmniejszeniu się,. przeważają pasma ciemne. Podczas zaś 
maximum, pasma białe rozszerzają się, powiększa się ilość 
jasnych utworów (obłoków), pasma ciemne stają się węższe, 
mniej ciemne, a niektóre z nich zupełnie znikają. 

Możliwe więc, że zmiany, jakie obserwujemy na po
wierzchni tej potężnej planety, mają przyczynę w zmiennem 
natężeniu pola elektromagnetycznego naszego Słońca, powo
dującego na niej większe lub mniejsze zachmurzenie. 
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Dr. J. GRDOMSKI. 

Sygnały czasu nadawane przez Obserwatorjuro 
Warszawskie za pośrednictwem Polskiego Radja 

w Warszawie. 

Z dniem l-go października 1928 roku radjostacja War
szawska rozpoczęła nadawanie sygnałów dokładnego czasu, opar
tych bezpośrednio na wskazaniach zegarów Obserwatorjum War
szawskiego. Sygnały te są nadawane osobiście przez astrono
mów dwa razy na dobę, o godz. 12-tej, oraz 20-tej czasu 
środkowo- europejskiego, za pomocą osobnego przewodu, łączą
cego Obserwatorjum z anteną radjostacji Warszawskiej. Syg
nały są równocześnie transmitowane przez radjostacje w Kato
wicach, Krakowie i Wilnie do użytku radjoamatorów, posiada
jących jedynie odbiorniki kryształowe. Dotychczasowy sposób 
sygnalizowania czasu "per radjo" z dokładnością 15-stu sekund 
został zarzucony, dokładność zaś nowych sygnałów wyraża się 
w ułamkach sekundy, a więc ewentualny błąd jest zawsze 
mniejszy od jednej sekundy. 

Schemat tych sygnałów jest następujący: 

Rys. 16. 

o 

Schemat sygnałów czasu, nadawanych przez radjo 
z Obserwatorjum Warszawskiego. 
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Na 4-5 minut przed godziną 12- tą, względnie 20- stą 
speaker zapowiada nadawanie sygnałów dokładnego czasu, wy
jaśniając krótko ich znaczenie. Trzy minuty przed godz. 12-stą, 
względnie 20-stą, odzywa się "tiker", naśladujący szybkie ty
kanie zegara, na tle którego Obserwatorjum nadaje parę zna
ków próbnych (W = . - -, według altabetu Morse'a). Do
kładnie o 11 h 58m O s, względnie o 19h 58m os następuje minu
towa serja długich, czterosekundowych sygnałów wstępnych, 
nadawanych już z Obserwatorjum, zaczynających się w sekun
dach O, 10, 20, 30, 40, 50, a kończących się odpowiednio o se
kundach: 4, 14, 24, 34, 44, 54, jak wskazuje dołączony sche
mat, wyobrażający tarczę sekundnika na zegarze. 

Właściwy sygnał czasu nadawany jest w ci4gu ostatniej 
minuty przed godz. 12-stą, względnie 20-stą. Rolę sygnałów 
wstępnych odgrywają w ostatniej minucie znaki dwusekundowe, 
zaczynające się na sekundach: 2, 12, 22, 32, 42, 52, a kończą
ce się odpowiednio na sekundach. 4, 14, 24, 34, 44, 54. Wla
ściwe zaś sygna!y czasu stanowią dźwięki krótkie (kropki), 
przypadające, jak wskazuje schemat, na ostatnie sekundy każ
dego dziesiątka sekund. Ostatni dźwięk krótki serji ostatniej, 
złożonej z 6 kropek, oznacza dokladnie po!udnie, względnie go
dzinę 20-stą czasu środkowo- europejskiego. 

$. p. prof. ZYGMUNT LASKOWSKI 

(ur. 19 stycznia 1841 r., zmarł 15 kwietnia 1928 r.) 

Dnia 15 kwietnia zmarł w Genewie ś. p. prof. Zygmunt 
Laskowski. 

Urodzony w Warszawie 19 stycznia 1841 r. po skończeniu 
średnich nauk wstępuje do f\kademji Medyko-Chirurgicznej 
w rodzinnem mieście w r. 1858. Wypadki 1863 r. pociągnęły mło
dego studenta do szeregów powstańczych, w których walczy 
początkowo, jako chirurg, a później zostaje członkiem Rządu 
Narodowego. Został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej, lecz 
zdołał z niej zbiec już po upadku powstania i wyjechał do f\n
glji, gdzie studjuje medycynę w Cambridge i w Londynie, po
święcając się specjalnie anatomji. Następnie wyjeżdża do Fran
cji, gdzie studjuje dalej medycynę i w r. 1867 otrzymuje dok
torat. Pracując w laboratorjum prof. Sappey'a w Paryżu młody 
uczony odkrywa nową metodę konserwowania ciał, używając do 
tego gliceryny. 

Metoda ta dała mu rozgłos światowy, szereg dyplomów 
i medali oraz katedrę anatomji w Szkole Praktycznej w Pary-



URANJA 71 

żu, gdzie wykłada, jako profesor zwyczajny w okresie 1867 -
1875 r. W czasie wojny francusko - niemieckiej oddał ważne 
usługi cierpiącej ludzkości jako szef ambulansów na linji bo
jów oraz później w Paryżu podczas jego oblężenia. 

W r. 1875 prof. Laskowski zostaje powołanym na kate
drę anatomji normalnej w uniwersytecie -genewskim, z którym 
już się nie rozstawał do końca życia, piastując w nim niejed
nokrotnie godność dziekana i rektora. Zorganizował on wzoro
wo słynny. instytut anatomiczny przy uniwersytecie i szkołę 
dentystyczną. Z licznych jego dzieł specjalnych szczególnie 
jest cenionym przez specjalistów całego świata jego wielki 
atlas anatomji ciała ludzkiego. Poza swemi obowiązkami pro
fesora anatomji prof. Laskowski z wielkiem zamiłowaniem stud
jawał astronomję i zbudował dla swych zajęć niewielką dostrze
galnię, wyposażoną w główniejsze narzędzia. W tern to obser
watorj urn w r. 1918 odkrył on nową gwiazdę w gwiazdozbiorze 
Orła {Nova f\quilae). Lunetę swoją darował on Obserwatorjum 
Warszawskiemu. 

Prof. Laskowski został wiernym do końca życia tym ide
ałom, za które walczył w młodości w 1863 r. Gorący patrjota, 
niezłomnie wierzył w zmartwychwstanie Ojczyzny i niestrudze
nie pracował w tym kierunku. On to razem z Platerem i Ga
lęzowskim zainicjował muzeum narodowe w Rapperswylu, któ
re niedawno przewieziono do Warszawy. W uznaniu jego za
sług narodowych Rząd polski mianował prof. Laskowskiego 
Kawalerem Orderu , Polonia Restituta". 

W osobie ś. p. Zygmunta Laskowskiego zeszedł do gro
bu jeden z najwięcej zasłużonych polaków, który umiał połą
czyć głęboką fachową wiedzę z płomiennym patrjotyzmem. 

Cześć Jego pamięci! . 
lnż. B. Rafa/ski. 

Kronika astronomiczna. 

III zjazd Międzynarodowej Unji Rstronomicznej odbył się w Lej
dzie {Holandja) w czasie od 5 lipca do 13 lipca r. b. Wzięli w nim udział 
następujący polscy astronomov:ie: prof. T. B a n a c h i e w i c z, prof dr. 
M. Er n s t, dr. L. H u f n a g e l, prof. M. K a m i e ń ski, prof. dr. 
F. Kęp i ń ski i p. K. Kor dyl e w ski. Delegatami Polskiej f\ka
demji Umiejętności byli profesorowie: T. Banachiewicz, M. Ernst i M. Ka
mieński. Szczegołowe sprawozdanie ze zjazdu podane będzie w następ
nym numerze "Uranji". 

Odkrycie 124 gwiazd zmiennych. f\stronom niemiecki dr. B a a d e, 
pracujący w obserwatorjum w Bergedorfie pod Hamburgiem, wykrył 
ostatnio (f\. N. 5548) cały szereg nowych, nieznanych dotychczas gwiazd 
zmiennych. Odkrycia dokonał przy pomocy fotografji, zdejmując w pew-
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nych bdstępach czasu na 70 kliszach dwie wybrane okolice Drogi Mlecznej 
i badając następnie otrzymane klisze zapomocą mikroskopu. Fotografo
wana przez niego część nieba zajmuje ledwie 8 stopni kwadratowych 
i mieści się jedna w gwiazdozbiorze Strzały, druga w gwiazdozbiorze 
Łabędzia. 

Znalezione tą drogą nowe gwiazdy zmienne posiadają średnio 
jasność 14-ej wielkości gwiazdowej, a więc są widzialne tylko przy po
mocy silniejszych narzędzi astronomicznych Charakterystycznem jest, że 
połowę z nich stanowią gwiazdy zaćmieniowe. 

Zważywszy, że powierzchnia nieba przez dr. B a a d e g o zbadana 
jest stosunkowo mała, należy się spodziewać, że liczba gwiazd zmiennych, 
znajdujących się w całej "chmurze" gwiazdozbioru Łabędzia, wynosi po
nad 800. Jest to ilość bardzo duża, jeieli wetmierny pod uwagę, iż do
tychczas na calem niebie skatalogowano zaledwie około 3.000 jaśniejszych 
gwiazd zmiennych. 

]. G. 

Nova Rquilae (1927). f\stronom niemiecki, W o l f z Heidelberga zna
lazł na 4 kliszach w końcu lipca 1927 r. gwiazdę 9-ej wielkości, której na 
zdjęciach z okresu 1892-1925 nie było. Gwiazda wykazuje wyratne wid
mo gwiazd nowych; jest czerwonawa i ma wygląd planetarny. Położenie 
jej: a JU2T·O = 18h 52m.2, O J92T•O = - 3°25'. 

(Die Sterne, 1927, str. 193). 
E. R. 

Obserwacje nowej gwiazdy w Łabędziu (Nowa Cygni 1920). 
W r. 1925 i 1927 D a w i d o w i c z w obserwatorjum Harvardzkiem 
dokonał kilku zdjęć gwiazdy Nova Cygni z 1920 r. Gwiazda stale słabnie. 
W chwili maxi mu m blasku w r. 1920 była ona 2-ej wielkości, potem szybko 
słabła. W sierpniu 1921 r. blask jej wynosił tylko 12m·8, w lipcu 1925 r. 
13m·5, - zaś w maju 1927 r. - tylko 14m·8. - Podane wielkości wyra· 
żone są w skali fotograficznej. Według obserwacyj S t e a v e n s o n a 
z r. 1925 (maj-wrzesień) średnia jasność wizualna tej gwiazdy wynosiła 
w tym okresie l3m.2. 

(Die Sterne, 1927, str. 193). 
E. R. 

Odległa gwiazda zmienna CG Sagittarii. Gwiazda ta jest 
znana jako zmienna, od 1924 r. Położona jest ona w pobliżu kulistej 
gromady gwiazdowej N. G. C. 6723. Gwiazda zmienia blask od 14m.o do 
14m.5 w okresie 64d·l. G er a s i m o w i c z w obserwatorjum Harvardzkiem 
na zasadzie 83 zdjęć wyprowadził krzywą zmian blasku, ze związku zaś 
między okresem i jasnością u gwiazd zmiennych cefeid znajduje on, że 
bezwzględna jasność gwiazdy1) wynosi 4m, jest więc ona 4000 razy jaś
niejsza od Słońca. Z tych danych wynika, że odległość gwiazdy ocenić 
można na 130.000 lat światła. Wśród gwiazd, oddzielnie położonych na 
niebie, jest to najdalsza dotychczas znana gwiazda. Gwiazda ta nie na
leży do skupienia, obok którego ją widzimy. 

(Die Sterne, 1927, str. 197), 
E. R. 

l) Bezwzględną jasnością nazywamy blask, jakiby gwiazda (miała, gdyby została 
umieszczona w odległości 10 parseków (32·6 lat światła). 
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Bibljografja prac astronomów polskich 
z lat 1927 28*). 

W Polsce w okresie czasu od 1.1 1927 r. do l.X 1928 r. następujące 
zakłady astronomiczne wydawały drukiem swe publikacje, zawierające 
prace astronomiczne. 

Kraków. O b ser w a t o r j u m R stron o m i c z n e U n i w er
s y t e t u Ja g i e l l oń s ki e g o. 

1. Okólnik Obserwatorjum Krakow!>kiego. (0. O. Kr.) Nr. 23, 24, 25. 
2. f\cta Rstronomica (R. R.), centralny organ Polskiego Towa

warzystwa Rstronomicznego. Ser. a, Vol. l, Pg 55 - 138, Ser. c, Vol. l, 
Pg 17 - 20. 

3. Rocznik Rstronomiczny Obserwatorjum Krakowskiego (R. R. 
O. Kr.) wydawany przez prof. T. B a n a c h i e w i c z a. Calendarium 
R. R. O. Kr. M r. 1927, R. R. O. Kr. na r. 1928 (tom V). 

4. Dodatek Międzynarodowy do R. R. O. Kr. Nr. 5 (r.1927), Nr. 6 (r. 1928). 
Warszawa. O b ser w a t o r j u m R s t r o n o m i c z n e U n i w er

s y t e t u War s z a w ski e g o. 
1. Okólnik Obserwatorjum Warszawskiego (0. O. Wr.) Nr. 5, 6. 
2. Publications of the Rstronomical Observatory of the Warsaw 

University (P. f\. Wr) Volume 3, part 1, 2. 
Wilno. O b s !'! r w a t o r j u m R s t r o n o m i c z n e U n i w e r s y

t e t u S t e f a n a B a t o r e g o. 
1. Biuletyn Obserwatorjum Rstronomicznego w Wilnie (B. O. W!.) 

Meteorologie Nr. 4. 
Pozatem prace astronomów polskich ukazywały się w następują-

cych wydawnictwach: 
1) Biuletyny Polskiej Rkademji Umiejętności. Ser. R. (B. R. Urn.) 
2) Uranja, kwartalnik T. M. R. 
3) Czasopismo Techniczne we Lwowie (Cz. T. Lw.) 
4) Przegląd Mierniczy (Prz. M.) 
5) Wiadomości Metereologiczne (W. Met.) 
6) Rstronomische Nachrichten (R. N.) 
7) Beobachtungs-Zirkular der Rstronomischen Nachrichten (B. Z.) 
8) Comptes Rendus des seances de J'f\cademie des Sciences a Paris 

(C. R.) 
9) Journal des Observateurs. Marseille. (J. 0.) 

10) Nature (tygodnik przyrodniczy wydawany w Londynie), (Nat.) 
1 l) Lun d Meddelanden, (wydawnictwo obserwatorjum w Lund). (L. Md). 
Poniżej podajemy zestawienie prac według nazwisk w porządku 

alfabetycznym, wymieniając krótko ich treść. 
Prof. Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorjum Rstrono

micznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie . 
V a r. 1. 1 9 2 6 C o r v i (O. O. Kr. Nr. 23). Notatka o dostrzeżeniu 

w obserwatorjum krakawskiem gwiazdy zmiennej w konstelacji Kruka, 
uprzednio w tym zakładzie odkrytej. 

L a Tri g o n o m e tri e s p h er i q u e e t l e s v o i e s n o u v e l
l e s d e l 'n s t r o n o m i e m a t h e m a t i q u e (0. O. Kr. Nr. 24). Krótkie 
streszczenie w języku francuskim rozprawy autora, przedłożonej Polskiej 
Rkademji Umiej~tności, traktującej, jak tytuł wskazuje, o stosunku trygo-

Pragnąc informować czytelników .,Uranji" o pracach naukowych astronomów polskich, 
rozpoczynamy w bieżącym numerze druk polskiej bibljografji astronomicznej od r. 1927. 
Uwzgl<:dniono tu tylko prace o charakterze naukowo-badawczym , pomini<:to zaś liczne arty
kuły popularne, ogłaszane przez astronomów.- W nast<:pnych numerach .,Uranji" bibljografja 
b<:dzle kontynuowana. (Przypisek Redakcji). 
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nometrji sferycznej do nowych dróg, otwierających się przed astronoroją 
matematyczną. 

P o l s k a wypraw a n a z a ć m i e n i e S t o ń c a 1 9 2 7. V l. 2 9 
d o L a p o n j i S z w e d z ki ej (0. O. Kr. Nr. 24). Krótka wiadomość 
o wynikach prowizorycznych (po pomyślnem wywołaniu filmów) obser
wacji zaćmienia Słońca w Laponji. Ostateczne opracowanie uzyskanego 
materjału obserwacyjnego wymagać będzie dłuższego czasu. 

Les relations fondamentales de polygonometrie 
spherique et les systemes de Gausset de Delambre 
d e tri g o n o m e tri e s p h er i q u e (0. O. Kr. Nr. 25). Streszczenie 
pracy wydrukowanej w C. R. fiulor podaje zestawienie wywodów wzorów 
poligonometrii sferycznej, t. j. nauki o wielokątach sferycznych. Nauka 
ta jest inwencją autora, posługuje się zaś nowemi tworami malematycz
nemi, zwaneroi .,krakowjanami". Trygonometria sferyczna stanowi jej 
.szczegółowy przypadek. 

Bru c h i n d er Z a h l u n g d er Julia n i s c h e n T a g e (0. 
O. Kr. Nr. 25). Krótka notatka, zwracająca uwagę na niedogodność no
wego sposobu liczenia w astronomji "dni jnljańskich". 

Uber die Behandlung mehrfacher Losungen des 
Kometenproblems bei Bauschinger (f\. f\. Ser. c. Vol.1, 
Pg 17 - 20). f\rtykuł zawierający uwagi, w zw i ązku z nowem wydaniem, 
podręcznika Bauschingera, nad problemem wielokrotnego rozwiązania 
przy wyznaczaniu orbit metodą Olbersa. 

Calendarium Rocznika Obserw. Krak. na r. 1927. 
(Str. 36). Zawiera w skróconej formie dane, tyczące się zjawisk astrono
micznych w r. 1927. Odnośne daty podano: dla Słońca co 10 dni, dla 
Księżyca co 5 dni, dla planet co miesiąc. Pozatem Calendarium podaje 
momenty wschodu i zachodu Słońca i Księżyca (dla Warszawy) na każdy 
dzień roku, fazy Księżyca, konfiguracje księżyców Jowisza na każdy dzień ro
ku, oraz daty ich zaćmień, widocznych na Ziemiach Polski. Nadto podano 
nadzwyczaj ważne dla obserwatorów momenty zakryć jaśniejszych gwiazd 
i planet przez Księżyc, obliczone dla 5 obserwatorjów polskich, oraz dane, 
tyczące się zaćmienia Slońca: wreszcie artykuły p. t. "Dokładny czas za
pomocą radjo", oraz "Pianety w r. 1927". (Patrz "Uranja" Nr. 1 z 1927 r) 

Rocz n i k f\ stron o m i c z n y O b ser w. Kra k. n a r. 1 9 2 8. 
(Str. VI + 216). 

Część kalendarzowa jak w r. 1927. Ponadto wydawnictwo to za
wiera artykuły następujące: "odkrycie nowej gwiazdy zmiennej T w gwiaz
dozbiorze Kruka w Obserw. Krak.", "Impresje z Łysiny" (J. M er g e n
ta l er), "Stosunki klimatyczne Łysiny" (T. O l czak), .. Zakrycia gwiazdy 
6 G. Librae przez Jowisza, oraz jego satelitę Ganimedesa" (J. W i t k o w
ski), "Wspomnienie o ś. p. B. Zaleskim" (J. W.), "Nauka astronomji 
w szkole średniej" (Dr. ł\. W i l k), "0 pomiarach grawimetrycznych wo
góle, oraz o polskiej ekspedycji grawimetrycznej na Pomorze w r. 1926" 
(J. W i t k o w ski). Nadto: "Dziewięć lat astronomji polskiej 1919- 27" 
na który składają się sprawozdania profesorów: T. B a n a c h i e w i c z a, 
C. B i a l o brzeski e g o, W. D z i e w u l ski e g o, M. Er n s l a. L. Gr a
b o w s k i e g o, M. K a m i e ń ski e g o. oraz F. Kęp i ń ski e g o. Wresz
cie szereg stron poświęcono organizacjom astronomicznym w Polsce, 
oraz streszczeniu prac astronomicznych polskich, przedstawionych Pol
skiej f\kademJi Umiejętności w okresie 1921 - 1928. 

D o d a t e k M i ę d z y n ar o d o wy d o Rocz n i k a f\ s t r. O b
ser w. Krak N r. 5, r. l 9 2 7 (Str. 63). 

Zawiera szczegółowe efemerydy (przepowiednie) na każdy dzień 
roku zaćmień 264 gwiazd zmiennych "zaćmieniowych", oparte częściowo 
na obserwacjach krakowskich, ponadto tablice pomocnicze do rachun
ków arytmometrycznych przy pomocy wzorów "nowego rodzaju", służące do 
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obliczenia nachylenia ekliptyki, współczynników precesji, oraz libracji 
optycznej Księżyca. Gwiazdy zaćmieniowe, oprócz efemeryd, otrzymały 
zestawienie najświeższych elementów ich zmian blasku. 

D o d a t e k M i ę d z y n a rodowy d o Rocz n i k a R s t r. O b
serw. Krak. Nr. 6, r. 1928 (Str. 80). 

Stanowi dalszy ciąg (na r. 1928) takiegoż wydawnictwa z r. 1927, 
przyczem ilnść gwiazd zaćmieniowych została podwyższona do 301. Po
nadto dołączono tu momenty zakryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc 
w r. 1928, obliczone dla 5 obserwatorjów polskich. 

Trygonometria kulista a nowe metody w astronomji 
m a t e m a ty c z n ej (B. R. Urn. Ser R. r. 1927). Rutor wyprowadza 
przy pomocy "krakowjanów" ogólne związki, zachodzące pomiędzy wszyst
kiemi bokami i wszystkiemi kątami wielokąta kulistego, oraz zastosowuje 
je z powodzeniem tam, gdzie trygonometrja sferyczna posilkuje się w spo
sób żmudny pomocniczerni wielkościami trygonometrycznemi. Zastoso
wanie poligonometrii sferycznej do astronomji mc>tematycznej przypomina 
uogólnienie, jakiego dokonano w wiekach średnich, zastępując rozwiązy
wanie trójkątów sferycznych nieprostokątnych przy pomocy ich rozkładu 
na trójkąty prostokątne. 

Le s relations fondamentales de polygonom etrie 
spherique et les systemes de Gausset Delambre de 
tri g o n o m e tri e s p h er i q u e (C. R r. 1927, tom 185) (Str. 3). Rutor 
rozciąga podstawowe wzory trygonometrii kulistej G a u s s a oraz D e
J ambr e' a na poligonomelrję sferyczną, stosując krakowjany. 

S o n n e n f i n ster n i s s l 9 2 7 J u n i 2 9 (B. Z. 1927 Nr. 23. 
Krótka wiadomość z Porjus (w Laponji) o zaobserwowaniu przez 3 pol
skie stacje metodą chronokinematograficzną początku, fazy całkowitości, 
oraz końca zaćmienia Słońca. 

Prof. Czesław Białobrzeski, kierownik zakładu fizyki teoretycznej 
Uniw. Warszawskiego. 

Fluktuacje termodynamiczne i promieniowanie 
g w i a z d (B. R. Urn. Ser. R. 1927). Praca ta zawiera rozważania teore
tyczne nad promieniowaniem gwiazd, oraz fluktuacjami termodynamicz
nemi we wnętrzu globów gwiezdnych, które stanowią pierwszorzędny czyn
nik w "życiu" gwiazd, dotychczas nieuwzględniany. 

R a d i a t i o n o f S t a r s a n d T h e r m o d y n a m i c a l F l u c t u
a t i o n s (Nat. 120, 154- 155). Rutor stara się rozszerzyć teorję powsta
wania i istnienia gwiazd przez wprowadzenie termodynamicznych fluktu
acyj, oraz nieregularnych wahań około ich stanu równowagi. J. G 

(Dalszg ciąg bibljografji w następngm numerze). 

Kronika T. M. R. 
Komunikat Zarządu T. M. R. 

Zarząd T. M. R. podaje członkom do wiadomości, że prof. M. K a
m i e ń ski z powodu niemożności w chwili obecnej pełnienia obowiązków 
prezesa T. M. R. złożył kierownictwo Towarzystwa w ręce vice-prezesa 
inż. B. R a f a l s k i e g o. 

Nowi członkowie: 
W czasie od 9. VII do l.IX. 28 przybyli w poczet członków T-wa: 
a) rzeczywistych: 
Celnerski Stanisław - nauciel gimn. 

Długowski Gerard - pułkownik. 
Offenberg Stefan - inżynier. 
Pohl Eugenjusz - urzędnik. 

b) do Koła Młodzieży: 
Ożarowski Zbigniew - uczeń gimn. 
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Tajemnice Wszechświata. 
1\rt. 11. Słońce. 

(.Rrtykuł 2-gi z cyklu "Na szlakach nieskończoności"). 

Człowiek od prawieków czuł, uświadamiał sobie i uznawał 
potęgę i znaczenie Słońca tak dla ziemi, na której żył, jak i dla 
siebie samego. W radosnem uczuciu, budzącem się w duszach 
ludzkich i uroczystych powitaniach na wiosnę Słońca. jako daw
cy radości i życia dla całej przyrody, w tęsknem wyczekiwa
niu powrotu jego wciągu martwych, zda się nieskończonych 
nocy polarnych, w lęku czy przerażeniu, ogarniającem na wi
dok gasnącego Słońca podczas zaćmienia, i wreszcie - w reli
gijnym kulcie Słońca, jako Najwyższego Bóstwa -ludzkość pod
świadomie oceniała dominujące znaczenie Słońca dla Ziemi 
i siebie i oddawała mu hołd należny. 

Dzięki jednak prymitywności jeszcze umysłu swego, na
wet kiedy ludzkość już zaczęła ze świadomością rozglądać się 
i zdawać sobie sprawę z natury przedmiotów, faktów i zjawisk 
dokola siebie,- umysłu, który rozumiał jedynie zjawiska bez
pośrednie i namacalne, - ta sama ludzkość temuż czczonemu 
Słońcu przyznawała nie więcej, niż podrzędną rolę sługi pierw
szego, najważniejszego w jej pojęciu tworu niebieskiego, nie
wzruszonego w swym spokoju i bezruchu, Pana całego świata -
Ziemi. 

Pogląd taki trwał wieki nawet w najwyższych umysłach
uczonych ówczesnych. 

Dopiero potrzeba było gienjuszu Mikołaja Kopernika, aby 
"poruszyć z posad Ziemię", rzucić ją w przestrzeń bezkresną 
i kazać - jako równej między równemi - współzawodniczyć 
w wyścig u po szlakach nieskończoności. 

Od XVI wieku zmieniła się rola Słońca ze sługi na pana, 
zostało bowiem niezbicie udowodnione, że nie Słońce biega 
wkoło Ziemi. rządzącej jakoby Wszechświatem, lecz, przeciw
nie, Ziemia posłuszna Słońcu krąży dokoła niego i wypełnia 
jego rozkazy. 

Fizjonomję Słońca poznaliśmy w poprzednim artykule ("Ta
jemnice Wszechświata" Nr. 1 i 2 "Uranji", 1928 r.) poznajemy 
teraz naturę, charakter i istotną rolę jego. 

Po wybiciu pierwszej szczerby w murze fałszywych pojęć 
i przesądów- dalej poszło łatwiej. l dzisiaj Słońce zajmuje 
ta stanowisko, jakie mu się słusznie należy - jest ośrodkiem 
naszego układu Słonecznego . gwiazdą, która potężną siłą swe
go przyciągania nakazuje. kieruje i reguluje ruchy i biegi nie 
tylko Ziemi, lecz i wszystkich planet i planetoid naszego ukła-
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du słonecznego, a nawet pojawiających się na naszem ziem
skiem niebie komet i meteorów. 

Kiedy więc przypomnimy sobie teraz o roli Słońca, jako 
źródła światła, ciepła i życia na Ziemi- widzimy, że nic nie 
dzieje się z naszą Ziemią bez udziału Słońca. 

Drugiem ważnem znaczeniem Słońca jest okoliczność, iż 
jest ono jedyną gwiazdą, tak blizko przysuniętą do nas i uka
zującą wyraźnie swą tarczę, że możemy badać i poznawać na
turę jej szczegółowo i dokładnie, i potem te same wiadomości 
i spostrzeżenia, zdobyte na niej, stosować przez analogję do 
innych gwiazd, które opierają się wszelkim wysiłkom ludzkir.l 
i nie chcą ukazać się nam wyraźniej, niż jako drobne świecące 
punkciki. Bez dokładnej znajomości Sł01'1ca, jako gwiazdy,-
wiadomości nasze dzisiejsze o gwiazdach wogóle byłyby nie
pomiernie mniejsze i niedokładniejsze. 

Ponieważ wiemy, jak wielkie są masy planet i na jakich 
ogromnych odległościach od Słońca krążą one (Jowisz- prze
szło 1300 razy większy od Ziemi, Neptun najdalsza planeta -
oddalona przeszło 4' /1 miljarda kilometrów od Słońca)- to si
łą rzeczy powstaje w nas myśl, jakże olbrzymią musi być masa 
Słońca, aby siłą przyciągania swego wszystkie te światy utrzy
mać i kierować w ruchu. Dziś, dzięki z jednej strony potęż
nym umysłom matematycznym, z drugiej zaś- coraz to do
skonalszym instrumentom astronomicznym,-- jest ona zmierzo
na i obliczona i przedstawia się imponująco; a mianowicie ku
la ognista Słońca, miljon trzysta tysięcy razy większa od Zie
mi, posiada masę około 300000 razy większą od masy Ziemi, 
i aczkolwiek gęstość tej masy jest zaledwie 1.4 razy większą od 
gęstości wody, t j około 4 razy mniejszą od gęstości Ziemi,
to jednak zamkniętej w niej siły przyciągającej wystarcza w zu
pełności do rządzenia rzeszą planet, planetoid i przygodnych 
przybyszów- komet i meteorów. 

W tern miejscu uważny czytelnik być może zrobi mi za
rzut niezgodności wywodów, w jednem miejscu ("Tajemnice 
Wszechświata", Nr. 1 z 1928 r. "Uranji") przedstawiających Słoń
ce, jako kulę gazową, obecnie zaś podających gęstość masy 
jego, jako większą od wody lub tylko 4 razy mniejszą od Zie
mi. Niezgodność ta jednak jest tylko pozorną, gdy weźmiemy 
pod uwagę olbrzymią temperaturę, jaka panuje na Słońcu -
około 6000° C na powierzchni, a dochodzącą do 70.000.000° C 
w głębi . 

Przy takiej temperaturze żadne ciało nie może być nie 
tylko w stanie stałym lecz nawet płynnym; musi i może być 
tylko w postaci gazu. l tak też jest z materją Słońca: pod dzia
łaniem tej temperatury cała pozostaje w stanie gazowym. 
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Pozornie przeczący temu wzmiankowany wyżej fakt gęstości 
materji Słońca zaledwie około 4 razy mniejszej od gęstości 
Ziemi, a 1.4 razy większej od gęstości wody, znajduje wytłu
maczenie w następujących okolicznościach. 

Wskutek, olbrzymiej masy Słońca (300000 razy większej 
od masy Ziemi) na cząsteczki gazowe działa siła ciążenia, sta
rająca się skupić je w kierunku środka kuli słonecznej. Siła 
ta jest przeszło 27 razy większą od podobnej siły przyciągają . 
cej Ziemi, tak że np człowiek ważyłby na Słońcu 2 - 3 ton. 
Przyciąga ona tak potężnie do środka Słońca cząsteczki gazu, 
że wytwarza na nie olbrzymie ciśnienie, które np. już na 1 1

10 
części drogi od powierzchni Słońca do jego środka dochodzi 
do 1000 atmosfer. 

Z drugiej zaś strony na materję gazową Słońca działają 
jeszcze inne siły skupiające ją. Jak wiemy, wystarczy nagrzać 
wodę do 100° C, aby wytworzyć z niej parę, posiadającą już 
pewną prężność . Nagrzewana w kotłach parowych więcej, oko
ło do 350 ' C, prężnością swą porusza już maszyny parowe i fa 
bryki. Jeżeli więc już przy takich temperaturach posiada taką 
siłę prężności, to jak kolosalnie wielkie siły cisnące wytwarzać 
musi materja Słońca, o temperaturze, jak wiemy, 6000u C na 
powierzchni a do 70.000.000° C w głębi. 

Mamy już dwie potężne siły, starające się stłoczyć między 
sobą gazowe cząsteczki materji Słońca . Działa jednak na nie 
jeszcze trzecia - zjawisko niezmiernie ciekawe a mało komu 
znane- ciśnienie światła. Przy studjowaniu komet ujrzymy, iż 
warkocze komet, przebiegających kolo Słońca, są zawsze zwró
cone w kierunku przeciwnym od Słońca. Jest to skutkiem 
właśnie odpychającej je siły promieni świetlnych Słońca. Nie 
rozpatrując narazie zjawiska tego, podaję jedynie jako ilustrację 
mocy jej, warkocz Wielkiej Komety z r. 1843, mający długość 
około 500.000.000 klm. a utworzony z cząsteczek materji komety, 
odpychanych na taką · odległość siłą ciśnienia światła słonecz
nego. 

Trzecia więc sila ta działa również na cząsteczki gazowe ma
terji Słońca i znów powiększa ciśnienie, wytworzone przez opi
sane wyżej dwie poprzednie. 

Dzięki więc znajdowaniu się pod działaniem tych trzech 
sił cisnących, materja gazowa Słońca tak jest stłoczona ciasno, 
że, nie przestając być gazem, skupia się i posiada średnią gę
stość, jak było zaznaczone, prawie 1 4 razy większą od wody. 

Nadając Ziemi ruch, Słońce jednocześnie wzbudza na niej 
życie, udzielając światła i ciepła. Nie próbujmy jednak badać 
blasków i ciepła słonecznego lekkomyślnie i nieopatrznie. Oczy 
nasze nie znoszą spojrzenia wprost w Słońce; musimy dać im 
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ochronę z ciemnej (zakopconej) lub kolorowej szybki (najlepiej 
ciemno niebieskiej) łagodzącej blaski promieni. Znalazł się, 
podobno, śmiałek, belgijski fizyk P/ateau, który zaryzykował 
patrzeć golem okiem wprost na Słońce w ciągu 20 sekund, 
doświadczenie to jednak przypłacił utratą wzroku. Ternbardziej 
zaś musimy chronić oczy przy obserwacjach Słońca przez lu
netę, która skupia jeszcze promienie słoneczne. 

O sile blasku światła słonecznego możemy sądzić z na
stępującego przykładu, jaki podaje amerykański astronom Lang/ey 
w "The New f\stronomy". W piecu do topienia żelaza w jed
nej z hut w Pittsburgu zostało roztopione około 15.000 f. że
laza poczem zapomocą wdmuchiwania powietrza doprowadzono 
je do temperatury daleko przewyższającej normalną temperatu
rę top~iwości żelaza (1.600 ' C). w pewnym momencie do tej 
masy wlano taką samą ilość również roztopionego w innym 
piecu żelaza. Efekt optyczny był taki że ta druga nalewana 
do pierwszej porcja żelaza wydawała się tak ciemną, jak "cze
kolada, wlewana do białej filiżanki". Gdy zaś całą mieszaninę 
doprowadzono do temperatury pierwszej masy (daleko ponad 
topliwość) Langley zapomocą odpowiednych instrumentów po
równał blask tej masy z blaskiem Słońca. Okazało się, że blask 
powierzchni Słońca był jeszcze 87 razy silniejszy, blask zaś 
wewnątrz Słońca jest nie mniej, niż 5.000 razy silniejszym. Jest 
to całkowicie zrozumiałe, gdy porównamy wzmiankowaną tem
peraturę roztopionego żelaza z olbrzymią temperaturą Słońca. 

Lecz i kolorowe szkiełka, o których wspomniałem, t . zw. 
f i l t r, umieszczany dla ochrony wzroku przed okularem lunety, 
umożliwia patrzenie na Słońce jedynie przez krótki czas. gdyż 
szkło lunety skupia nie tylko promienie świetlne lecz również 
i cieplne skutkiem czego w punkcie, gdzie przykładamy oko, 
wytwarza się tak wysoka temperatura, że filtr pęka lub szkło 
topi się a papier podstawiony zapala się. Dla dłuższych obser
wacyj umieszcza się przed okularem ekran papierowy i na nim 
bada otrzymany przez lunetę obraz Słońca. Do najdokładniej
szych zaś stosuje się fotografja Słońca przez lunetę oraz różne 
precyzyjne instrumenty: spektroskop, dający możność obser
wowania wyskoków słonecznych (protuberancyj) w kC!żdym 
czasie, nie jak dawniej tylko przy całkowitem zaćmieniu Słoń
ca; spektroheljograf- obserwowania unoszących się w kształcie 
obłoków nad powierzchnią Słońca gazowych mas, zwanych 
p o c h o d n i a m i, pierwiastków wodoru i wapnia; bolometr, 
zapomocą którego, mierząc temperaturę poszczególnych pro
mieni w widmie badanego ciała, wydzielającego promienie 
świetlne, można określić temperaturę istotną samego ciała . 

Spektroskop nadto pozwala na podstawie widma określić 
pierwiastki, składające materję słoneczną (podobnież- i innych 
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ciał niebieskich). Tą drogą właśnie zostało ustalonem, iż w skład 
materji Słońca wchodzą te same pierwiastki chemiczne, z któ
rych składa się Ziemia. Pierwiastek hel był odkryty na Słońcu 
zapomocą spektroskopu już w roku 1868. 

Następstwem niesłychanie wysokiej temperatury Słońca są 
te masy ciepła, jakie wydziela ono wkoło siebie, a którego 
część dochodzi do naszej Ziemi i stanowi jeden z czynników 
życia na niej . 

Ilości wszystkiego wydzielonego przez Słońce ciepła ściśle 
wymierzyć naturalnie niepodobna; można określić ją jedynie 
przez obliczenia matematyczne. 

Poglądowo podają ją, oczywiście w przybliżeniu, Mitchell 
i Abbot w "Fundamentals of f\stronomy" w sposób następu 
jący. Gdyby Słońce otoczyć, jak kloszem, olbrzymią kulistego 
kształtu warstwą lodu, przyczem lodowa bania ta miałaby pro
mień, równający sią promieniowi orbity Ziemi a grubość ścia 
nek 30-40 metrów, to cała ta ilość lodu (ważąca mniej wię 
cej 4X1025 ton) mogłaby być stopioną ciepłem Słońca wciągu · 
nieco więcej, niż jednego roku . 

Dla porównania można zaznaczyć, iż do roztopienia jej 
ciepłem np. ze spalonego węgla trzeba byłoby spalić 4X102 3

, 

t. j. 400.000.000.000.000.000,000.000 ton węgla 
Jak powiedziałem, ilość ciepła, wydzielaną przez Słońce, 

obliczono matematycznie z danych z obserwacyj. Wynosi ona 
1,94 kaloryj na 1 cm.~ wciągu 1 minuty. Inaczej można określić 
ją w ten sposób, iż idący od Słońca promień (cieplny) o prze
kroju 1 cm .2 mógłby nagrzać 1 gram wody w ciągu 1 minuty 
od 0° do 1,94° C. 

Ilość ta nosi w astronomji nazwę stał ej słone c z n ej. 
Jednakże ku zadowoleniu jednych a strapieniu innych -

do powierzchni Ziemi dochodzi tylko część tego ciepła, jakie 
Słońce wysyła ku niej. Gdyby dobiegała cała ilość , to tempe
ratura na Ziemi byłaby bez porównania wyższą. Znaczna bar
dzo ilość idącego do nas ciepła ginie w atmosferze ziemskiej . 

Wahania ciepła na Ziemi zależne są nadto jeszcze od in 
nego czynnika, mianowicie od opisywanych w artykule pierw
szym plam słonecznych. f\by naocznie uświadomić sobie zasad
niczą możliwość oddziaływania wogóle tworów tych na Ziemię 
i zjawiska, na niej zachodzące, podaję na ponfższym rysunku 
(rys. 17) porównanie wielkości jednej z plam słonecznych 
z wielkością Ziemi (Ziemia i plama narysowane są w jednej skali) . 
Jasnem jest z tego rysunku, że przy tej olbrzymiej różnicy wiel 
kości podstawa do ewentualnego oddziaływania plam słonecz
nych na Ziemię być może. Plamy słoneczne wydają się ciemniej
.szemi na oślepiającej powierzchni Słońca (aczkolwiek istotny blask 
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Rys. 17. Ziemia i plama słoneczna w jednej ska li 
(Porównanie wielkości). 
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posiadają taki, że najsilniejsza lampa elektryczna wydałaby się 
przy nim slabem mdłem światełkiem) ponieważ mają tempera
turę niższą - około 4000° C - niż reszta powierzchni Słońca 
(6000° C). Wpływu jednak na ogólną temperaturę powierzchni 
Słońca plamy nie mają, gdyż powierzchnia wszystkich razem 
wziętych nie przenosi 1

/ 500 części powierzchni całego Słońca . 

Na zjawiska cieplne wszakże na Ziemi oddziaływują 
w pewnym stopniu. Zagadnienie to jednak jest jeszcze w naj
pierwszych stadjach badań, więc ograniczam się narazie do 
zanotowania go jedynie dla informacji iż, w każdym razie, pewna 
współzależność jest stwierdzona. Gdy dodamy do tego jeszcze 
ustaloną już bezspornie współprzyczynowość między ilością 
plam słonecznych a zjawiskami, nieraz zaburzeniami, magne
tycznemi na Ziemi, zjawiskiem zorzy północnej - to na tern 
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·wyczerpiemy dotąd znaną i ustaloną sferę oddziaływania plam 
słonecznych na Ziemię. 

Natomiast samo Słońce jest głównym regulatorem udzie
lanego Ziemi ciepła, a tern samem - regulującem a nawet 
kształcącem niejako życie ludzi, które przybiera te lub inne 
formy i uzależnia się zasadniczo od dwóch zasadniczych czyn
ników - światła i ciepła. Dzień i noc, lato i zima, żar przy 
równiku, mrozy pod biegunami - to ramy, zbudowane przez 
Słońce, ograniczające życie ludzkie, do których ono dopasowy
wać się musi. 

Rozpatrzmy bliżej zagadnienie pór roku i długości dni 
i nocy. Kiedy życie na Zierr:i zaczyna pulsować z największą 
mocą, wszystkie siły przyrody przejawiają najintensywniejszą 
działalność. Wtedy, kiedy Słońce długo świeci na niebie -dni 
rosną a noce kurczą się, gdy mocny żar spływa na Ziemię i na
sze głowy - wiosną i latem. Gdy zbliża się jesień - coraz 
krócej gości w dzień z nami, ustępując więcej miejsca nocy, 
skąpe na swe blaski i promienie, słabsze, chłodniejsze - aby 
wreszcie, gdy przyjdzie zima, udzielać nam światła jedynie 
przez parę godzin krótkiego dnia, a ciepła tyle tylko zda 
się , aby zamierające życie przyrody nie zgasło całkowicie. 

Te zmiany długości dni i nocy oraz zjawiska pór roku są 
następstwem kształtu i położenia w przestrzeni drogi, po której 
Słońce pozornie biegnie, zajmując w różnych porach różne poło
żenie i oddalenie od Ziemi. Drogę Słońca, zwaną w astronomji 
e klip ty k ą, możemy wyrysować, złączywszy jedną lin ją punkty, 
przez które Słońce przechodzi wciągu roku po sklepieniu nie
bieskiem. Na rysunku 18, wyobrażają ją lin je przerywane, nakre
ślone dla trzech pór roku - lata, jesieni i zimy. Rysunek ten 
właśnie najdokładniej wyjaśnia nam warunki powstawania oma
wianych zjawisk pór roku i długości dni i nocy. 

W pozycji 1-ej Słońce, jak widać, opisuje największą dro
gę, a więc pozostaje najdłużej nad naszym horyzontem; skut
kiem tego dni są długie; a że wznosi się w południe bardzo 
wysoko, więc promienie jego padają na Ziemię w kierunku 
najbliższym do prostopadłego i przeto grzeją najmocniej. Jest 
to nasze lato: najdłuższe dni, krótkie noce i najcieplej . W po
zycji 2-ej widzimy mniejszą drogę Słońca, mniejsze wzniesie
nie się go nad horyzontem, a więc promienie padające więcej 
skośnie na Ziemię. Dni krótsze, noce dłuższe, chłodniej - na
deszła jesień. Wreszcie w pozycji 3-ej Słońce tylko maleńką 
drogę przebiega nad naszym horyzontem, większą część pod 
nim, pozostawiając nas w ciemnościach nocy, i zaledwie nie
wysoko wznosi się w południe . Noc więc długa, dni krótki~, 



... 
2 o 
:t g ... 

URAN] A 

' ' 
' ' ' 

' ' ' ', 
' ' ' 

'\. %ACKOC) 
' L.€1'NI 

Rys. 18. Schemat położenia słońca względem poziomu 
w różnych porach roku . 
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promienie bardzo skośne a więc słabo grzejące ... i jesteśmy 
w objęciach zimy. 

Jednocześnie ten sam rysunek wyjaśnia nam, znane każ
demu zjawisko, że Słońce w miarę jak zbliżamy się ku z1m1e 
wschodzi i zachodzi w punktach horyzontu, coraz dalej odsu
wających się od północy. 

Tak więc, jak widzimy z niniejszego szkicu, Słońce jest 
tym spiritus movens niejako dziejów Ziemi i Judzi na niej . 
Daje życie i kieruje niem. 

Jednakże człowiekowi i tego wydało się zamało. Jak za
przągł do pracy dla siebie i za siebie przy maszynach w ·fa
brykach wodę, wiatr, elektryczność, tak stara się zaprządz 
i Słońce. Chwyta ciepło, wydzielane przez nie, i próbuje zastą
pić niem niezbędny sobie w fabrykach i t . p węgiel. 

Na rysunku 19 widzimy dowcipnie skonstruowaną kuchnię 
słoneczną. Wielkie Justra (f\), ułożone w kształaie kielicha 
kwiatu zbierają ciepło promieni Słońca i koncentrują je na 
naczyniu {B) w takiej ilości, że potrawa, umieszczona w na
czyniu, gotuje się jak na ogniu. Rys. 20 ukazuje nam podobne 
zużytkowanie ciepła słonecznego, lecz już na wielką skalę. 
Olbrzymiej długości zwierciadła, w formie wielkich rynien, 
chwytają żar promieni słonecznych kierują go na odpowiednio 
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urządzone przyrządy, które z niego, zamiast jak zwykle z wę
gla, .wytwarzają dalej siłę do poruszania maszyn fabrycznych. 

Są to dopiero pierwsze próby, ponieważ Słońce opiera 
się jeszcze mocno ujarzmieniu, do tego stopnia, że dotychczas 

Rys. 19. Kuchnia sloneczna 

udaje się wyeksploatować w opisany lub podobny sposób za
ledwie 3'~, całej energji cieplnej Słońca. Jednakże przy przed
siębiorczości i wynalazczości człowieka wszystko przemawia 

Rys. 20 Urządzenia do użytkowania energji słonecznej 
w celach technicznych. 

za tern, że kiedyś, może w tych czasach, gdy - jak przewi
dywał gienjalny uczony fantasta Juljusz Verne, my ludzie pół
nocy będziemy ogrzewali nasze mieszkania "paląc zamiast 
węgla wodę", mieszkańcy krain słonecznych będą gotowali 
nie "na gazie" jak dotąd lecz "na słońcu". 

lnż. Z. Chelmoński. 

Redaktor dr. Eugeniusz Rybka Wydawca T-wo Milośników Astronomji. 
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DR. FELIKS BURDECKI. 

Zasada odrzutu przy problemie podróży 
międzyplanetarnej. 

Żadne zagadnienie nie jest może równocześnie tak stare 
jakoteż tak nowoczesne, jak problem podróży międzyplanetar
nej. Stare - gdyż w zamierzchłej już starożytności spotykamy 
u Chińczyków, później u Greków fantastyczne bajki i opowia
dania o bohaterach, opuszczających ziemskie kręgi. Nowe -
gdyż dopiero od niedawna zagadnienie to zdobyło sobie pra
wo obywatelstwa w ścisłej nauce . 

Jeżeli odbywamy podróż lądem, morzem, czy powietrzem, 
to zawsze spełnione są pewne warunki, umożliwiające nam 
ruch względem skorupy ziemskiej. Tym najważniejszym czyn
nikiem podróży ziemskich jest tarcie lub opór, który skądinąd 
bardzo niekorzystny stanowi jednak warunek sine qua non 
wszystkich ziemskich wehikułów . 

Wóz lub samochód, poruszający się na lądzie, zawdzięcza 
ruch swój tarciu o powierzchnię ziemi; okręt posuwa się wsku
tek oporu wodnego elementu, a samolot skrzydłami swemi 
"opiera się" bezpośrednio o warstwy powietrza. 

W pustej przestrzeni oporu ni tarcia niema . Dla realizacji 
podróży międzyplanetarnej należy więc skonstruować wehikuł, 
poruszający się w obecności braku oporu i tarcia, czyli w wa
runkach zgoła odmiennych, aniżeli na naszej powierzchni zie
mi. Jedynie zastosowanie trzeciej zasady dynamiki Newtona 
może tu dać rozwiązanie problemu 

J eżeli pocisk, wyrzucony z silą wybuchu gazów procho
wych, opuszcza lufę armaty, to lufa ta zostaje z równą siłą 
odrzucona w kierunku przeciwnym. Jeżeli pomiędzy dwoma 
kulami o masię m 1 i m 2 umieścimy sprężynę ściśniętą, wtedy 
po zwolnieniu sprężyny obie kule poruszą się w przeciwnych 
~ derunkach, przyczem jednak iloczyny masy i prędkości muszą 
być sobie równe, mianowicie m 1 v1 = m 2 v ~ (P.atrz rysunek 21). 
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Rys. 21. 

Zasada ta jest ogólnie znana i często w technice stoso
wana. Naprzykład przy wybuchach motorów benzynowych na
szych samochodów tłoczki poruszają się pod wpływem uderze
nia cząsteczek gazowych, przyczem i tutaj iloczyny masy 
i prędkości muszą być odpowiednio równe. W roku bieżącym 
niemiecki przedsiębiorca samochodowy Opel pierwszy raz za
stosował zasadę odrzutu do poruszania samochodu bez pośred
nictwa tłoków, używanych przy zwykłym motorze benzynowym. 
Wyniki były częściowo dodatnie, częściowo skończyły się ka
tastrofą Niezależnie od tego, jak rozwiną się dalej doświad
czenia zakładów Opela, jedno jest pewne, że motor rakietowy 
stworzony jest na dalszą metę, dla przestrzeni kosmicznej, 
nie zaś dla ciasnych granic powierzchni ziemi. 

Aby wogóle podróż międzyplanetarna stała się możliwą, 
konieczne jest, by zachowane zostały dwa warunki: 

Odrzuty muszą się odbyć w ten sposób, aby: 1) przyspie
szenie nie zagrażało życiu pasażerów względnie całości instru 
mentów i aby 2) mimo częstych odrzutów stosunek masy po
czątkowej (przy starcie) do końcowej (po przezwyciężeniu pola 
grawitacji) nie był zbyt wielki. 

Drogą matematyczną można łatwo wykazać, że najkorzyst
niej w myśl poprzednich warunków przedstawia się sprawa, 
jeśli zapomocą ciągłych wybuchów stale nieskończenie małe 
ilości gazów zostają odrzucone. Oznaczmy przez c stałą pręd
kość (względem rakiety) gazów odrzuconych w danej chwili, 
przez v prędkość końcową rakiety względem pierwotnego 
układu odniesienia po działaniu motoru rakietowego, przez H 
masę początkową przy starcie ( masa użytecz na + masa ga
zów przeznaczonych do odrzutów), masę zaś końcową ( masa 
użyteczna) przez m: Wtedy otrzymujemy następujący związek 

v -= c In 
H 
m 

(1) 
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Tabliczka niżej zamieszczona daje stosunek M odpowied
m 

nio dla danego c i dla danego v (w klm. na sek.): 

V s 9 10 11 12 13 H 1S 16 
c 

l 

2 SS 90 148 245 403 665 1097 1808 2981 
3 HS 20 28 39 55 76 106 H8 207 
1 7.S 9.5 12 16 20 26 33 42.S SS 
5 s 6 7.5 9 11 13.5 16.5 20 21.6 

10 2.23 2.46 2.72 3 3.32 3.67 4.05 1.18 5 
20 1.49 1.57 1.67 1.73 1.32 1.92 2.01 2.12 2.23 

Z tabelki tej wynika, że prędkość końcowa będzie tern 
większą, im większą jest prędkość wybuchowa, oraz im więk
szy jest stosunek masy początkowej do masy końcowej. Gdy
byśmy np. chcieli osiągnąć prędkość końcową 12 kmtsek. 
a prędkość wybuchowa równałaby się 4 km sek., to stosunek 
mas równałby się 20, czyli na każdy klgr. masy użytecznej na
leżałoby zabrać 19 klgr. wybuchowych gazów w stanie płyn
nym lub gazowym, albo nawet jak proch. 

Tabliczka wyżej podana zasadniczo da się zastosować 
tylko do podróży w przestrzeni pustej i nie podlegającej polu 
grawitacji jakiegoś ciała niebieskiego. Rozważmy teraz zagad
nienie ruchu rakiety w polu ciążenia Ziemi. 

Gdy weżmiemy kamień i rzucimy go pionowo, kamień 
wzniesie się na pewną wysokość maksymalną, gdzie ruch jego 
ustaje, aby następnie paść z powrotem, osiągając przy uderze
niu o powierzchnię Ziemi tę samą mniej więcej prędkość, co 
przy rzucie. Jeśli kamień rzucimy z większą silą, t. j. jeśli mu 
nadamy większą prędkość początkową, kamień wzniesie się do 
większej wysokości, jednak po pewnym czasie spadnie. Ze 
wzrostem prędkości początkowej wzrasta też czas od chwili 
rzutu do chwili upadku. Pokazuje też to znana formuła szkolna: 

V - ~g T (2) 

gdzie v oznacza prędkość początkową kamienia, g przyspie
szenie ziemskie 981 cm/sek~. a T okres czasu całego rzutu, 
wzwyż i nadól. Gdybyśmy chcieli, aby kamień wogóle nie 
spadł, czy li mówiąc matematycznie, powrócił na powierzchnię 
ziemi po nieskończonym czasie, to w myśl naszej formuły po
trzebowalibyśmy nieskończonej prędkości początkowej. 

Tak jednak nie jest. 
Formuła nasza jest bowiem ścisłą tylko, dopóki kamień 

porusza się w bezpośredniem sąsiedztwie powierzchni ziemi, 



88 URANJA 

to znaczy gdy v i T są stosunkowo małe. Już dla v =--
1 km/sek. formuła przestała być: ścisłą. Należy bowiem pami~:;tać:, 
że w miarę oddalania się od Ziemi zmniejsza się jej przycią
ganie a tern samem zmniejsza się przyspieszenie, które Zie
mia udziela spadającym ciałom. Przy wyprowadzeniu wzoru 
v ~ gT założyliśmy, że g jest stałe, tymczasem faktycznie 
jest ono zmienne przy większych wysokościach. W wysokości 
np. promienia kuli ziemskiej ponad powierzchnią Ziemi g ró
wna się już tylko 245 cmt sek~ (zamiast 931 cm/sek~). to zna
czy wynosi zaledwie ~ przyspieszenia na powierzchni Ziemi . 
Jasnem więc jest, że istnieje taka prędkość: skończona, przy 
której już nigdy kamień nie wróciłby na Ziemię, i wynosi ona 
około 11,2 km sek. 

Czy prędkość: tę osiągamy nagle zapomocą wystrzału 
armatniego, czy też powoli, jak to właśnie zamierzamy uczy
nić: zapomocą rakiety, niema tu żadnego znaczenia. Gdyby 
nasz wehikuł przestrzeni został wyrzucony w kierunku stycz
nym do powierzchni ziemi, prędkość: wspomniana również by 
starczyła na to, aby okręt przestrzeni nie powrócił na Ziemię; 
różnica będzie tylko taka, że rakieta poruszy się po drodze 
p.:srabolicznej. Gdyby prędkość: wystrzału była mniejszą, rakieta 
poruszałaby się po drodze eliptycznej; przy prędkości zaś 8-miu 
km. na sek. wehikuł poruszałby się po drodze kołowej, okrą
żając jako sztuczny księżyc Ziemię. Przy jeszcze mniejszych 
prędkościach rakieta spadłaby na ziemię. 

Prędkości wzmiankowane są obliczone bez uwzględnienia 
oporu powietrza, który może powodować: znaczne zmiany . 

Jak wykazał prof. Oberth, niekorzystny wpływ oporu po
wietrza możemy zredukować: do minimum, jeśli przy starcie 
obierzemy sobie tak zw. drogę synergiczną. Krzywa synergicz
na podobna jest do krzywej, po której porusza się promień 
świetlny, przechodząc z wyższych warstw atmosfery do powierzch
ni ziemi; jest to krzywa najmniejszego oporu. Rakieta w tym 
wypadku wznosi się początkowo niemal prostopadle, a następ
nie drogJ jej coraz więcej nachyla się do stycznej do powierz
chni ziemi. 

Poruszając się w ten sposób, wehikuł nasz musiałby od
rzucić: tylę mas gazowych, ileby w pustej przestrzeni bez pola 
ciążenia starczyło na osiągnięcie prędkości około 13 kim. na 
sek . Z tabelki naszej możemy teraz łatwo określić: stosunek 
mas dla danej prędkości wybuchowej gazu. Gdyby prędkość: 
wybuchowa gazu mogła być: dowolnie wielką, problem rakiety 
już dawnoby nie istniał, gdyż już od dziesięciu lat wehikuły 
przestrzeni krzyżowałyby drogi planet Niestety chwilowo mo-
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żerny się liczyć tylko z prędkościami wybuchowemi do 4 kim. 
na sekundę. 

Profesor Gaddard w f\meryce otrzymał przy wybuchach 
gazów -prochowych prędkość około 2.300 metrów na sek., zaś 
Oberth zapomocą gazu piorunującego osiągnął prędkość wy
buchową 3.900 metr. na sek. i przypuszcza, że będzie możli
we osiągnąć prędkość nieco ponad 4 km sek. Przyglądając się 
teraz naszej tabliczce, widzimy, że dla osiągnięcia prędkości 
końcowej 13 kim sek., lub, inaczej mówiąc, dla oderwania się 
od powierzchni ziemi przy takiej prędkości wybuchowej stosu
nek mas równa się 26, to znaczy na każdy klgr . masy uży
tecznej, jak to masy pasażerów, instrumentów mierniczych 
i kabiny obserwacyjnej należałoby zabrać 25 klgr. gazów, słu 
żących tylko do odrzutów. Jest to stosunek bardzo wielki. 
Stąd nasuwają się poważne wątpliwości, czy przy tak małych 
prędkosciach wybuchowych problem rakietowy da się wogóle 
uskutecznić. 

To też Esnault-Pelterie wspomina o innych możliwościach 
odrzutowych i zwraca uwagę na wielkie zapasy energji, uta
jonej w molekułach ciał: na energję radu oraz energję atomową 

Gdyby udało się zapomocą tych zapasów energetycznych 
osiągnąć większe prędkości wybuchowe np. 10 kim. na sek 
lub 20 kim. na sek., to, jak widać z tabliczki, zagadnienie po
dróży międzyplanetarnej byłoby już rozwiązane. Stosunek 

M 3,67 względnie 1,92 dałby się już z łatwością tech
m 
nicznie wykonać. 

Dotychczas rozważaljśmy tylko sam proces przezwyclęze
nia siły ciążenia ziemi. Siedzimy nadal bieg rakiety w prze
strzeni kosmicznej. Wiemy już, że motor rakietowy powinien 
być jaknajmniej używany, gdyż konieczna jest najskrupulat
niejsza oszczędność gazów odrzutowych. Po oderwaniu się od 
ziemi należy więc wykorzystać siły kosmiczne i w wypadku 
podróży na Marsa lub Wenus wehikuł skierować do toru elipsy 
keplerowskiej, na którym poruszałby się bez działania motoru 
pod wpływem siły przyciągania Słońca. 

Jednak przy samem skierowaniu należy również czerpać 
z zapasów mas gazowych, by nadać naszemu wehikułowi od
powiedni kierunek oraz odpowiednią prędkość. Następnie po 
ruszy się rakieta w przestrzeni tylko pod wpływem przyciąga
nia Słońca aż dotrze w okolicę danej planety; tu konieczny 
jest ponowny "skręt", aby móc lądować. 

Jeżeli planeta otoczona jest atmosferą, przy lądowaniu 
będzie można wykorzystać opór atmosfery celem złagodzenia 
prędkości rakiety, w każdym razie ten opór nie wystarczy 
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i również tym razem trzeba będzie korzystać z motoru rakie
towego. aby zwolnić bieg. 

Widzimy więc, że samo przezwyciężenie przyciągania 
ziemskiego nie wystarczy i motor rakietowy nawet przy sta
rannem wykorzystaniu siły przyciągania Słońca jeszcze kilka
krotnie będzie musiał być w użyciu. Jednak w każdym wy
padku zagadnienie jest to samo. F\by osiągnąć zmianę kierun
ku lub prędkości, zawsze należy odrzucać pewne ilości gazu. 
Rachunkowo rzecz jest bardzo prosta. Nie mogę tu ze wzglę
du na brak miejsca podawać bliższych szczegółów, znajdzie 
je czytelnik w książce mojej "Podróże międzyplanPtarne 
w świetle nauki", gdzie również bliżej omawiane są trudności 
fizjologiczne i psychologiczne podróży międzyplanetarnych. 

Bibljografja prac astronomów polskich 
z lat 1927 28. 

( Dok01iczenie). 

Prof. Dr. Władysław Dziewulski. dyrektor Obserwalorjum Flslrono
micznego w Wilnie. 

O przebiegu rocznym i dzie,,nym usłonecznle r ra 
w W i l n i e (B. O . Wł. Nr. 4, str. 27 - 32). Opracowanie malerjału obser-
wacyjr,ego usłonecznienia w Wilnie z lal 1922 26. 

Occullalions d"Eioiles par la L.une observees 
a l' O b ser v a l o i re d e l· U n i v er s i l e d e W i l n o (J. O. 10, 41). 
lawiera momenty obserwacyj zakryć gwiazd przez Księżyc, dokonanych 
w Wilnie w latach 1925 26 przez: W D z i e w u .l ski e g o, M. Kowa l
c z e w ~ k i e g o, S. S z e l i g o w s k i e g o i M. Z m i j e w s k i e g o. 

Observations failes pendant J'eclipse lotale de 
L. u n e d u 8 d e cembr e. 1927 a 1'0 b ser v a l o i re d e W i l n o (J. O 
Vol. XI, N2 7). Zestawienie momentów obserwacyj lego zjawiska, doko
nanych przez następujących obserwatorów: Wł. D z i e w u l ski, W. l w a
n o w ska, M. Kowa l c z e w s k .i. J. Rod z i k, FI. Roje ck i, S. S z e
ligowski, W. Zonn i M. Zmijewski. 

Prof. Dr. Marcin Ernst, kierownik Zakładu nslronomicznego Uni
wersytetu we Lwowie. 

FI s t r o n o m j a s f e r y c z n a. Obszerny podręcznik (606 str.) na 
poziomie uniwersyteckim, zawierającym całość (z wyjątkiem zjawisk za
ćmień) tej gałęzi wiedzy. Dzieło cenne dla słuchaczów aslronomji i geo
dezji. Obejmuje wzory matematyczne astronomji sferycznej, rozważania 
o kształcie i rozmiarach Ziemi, ruchu dziennym nieba, ruchu Słońca, re
frakcji astronomicznej, paralaksie, aberacji, precesji. nutacji, ruchu wła
snym gwiazd, astronomicznej rachubie czasu, oraz redukcji poącji gwiazd 
Pozatem książka ta zawiera dwanaście różnych tablic. przydatnych przy 
rozważaniach astronomicznych. · 
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Dr. Jan Gadomski, adjunkt Obserwatorjum Warszawskiego. 
RT f\ n dr o m e d a e (0. O. Kr. Nr. 23). Z 40 obserwacyj własnych 

wyprowadzono minimum normalne, które zupełnie zgadza siE: z nowemi 
elementami zmian blasku, uprzednio (O. O. Kr. Nr. 19) przez autora wy
prowadzonemi. 

RX G e m i n o rum (tamże). Z lO obserwacji własnych, oraz 29 
obserwacyj K. Kordylewskiego wyliczono moment najmniejszego blasku tej 
gwiazdy. 

~ L y r a e (0. O. Kr. 24). Opracowanie 72 obserwacyj własnych 
blasku tej gwiazdy, oraz wyprowadzenie poprawki efemerydy jej zaćmień. 

Per i o d o RZ Er i d a n i (0. O. Kr. 24). f\utor zestawia wszyst
kie dotychczasowe, uprzednio przez siebie opracowane, obserwacje tej 
gwiazdy, pochodzące od 6 różnych obserwatorów i odpowiada na zarzut 
prof. Hertzsprunga, udowadniając, iż wprawdzie średnia wartość okresu 
zaćmień tej gwiazdy, przypadających raz na 39 dni, jest taka, jak oblicza 
prof, Hertzsprung, lecz w latach 1923- 27 była istotnie nieco dłuższa, 
jak wynika to z obserwacji. 

RX C a s s i o p e i a e t tamże). Opracowanie 26 obserwacyj włas
nych, z podaniem epoki minimum blasku tej gwiazdy. 

RX Hydr a e (O O. Kr. 25). Opracowanie 13 obserwacyj własnych 
celem ustalenia momentu najmniejszego blasku. 

Z V u l p e c u l a e (B. f\. U m. r. 1927, str. 27 - 32). Opracowanie 
129 obserwacyj własnych, zestawionych w osobną tablicę z podaniem 24 
momentów najmniej~zego blasku, oraz wyprowadzenie krzywej zmian 
blasku w zestawieniu tabelarycznem, oraz w wykresie. Porównanie na 
przyKładzie tej gwiazdy metody rachunkowej oraz graficznej wyznaczania 
momentów minimum blasku gwiazd typu f\lgola. 

Z H er c u l i s (B. A U m. r. 1927, str. 175 -1 SO). Opracowanie. ana
logiczne, jak u Z Vul, 141 obserwacyj własnych, pod~nych ,.in extenso", 
z obliczeniem krzywej ?mian blasku. Minima tej gwiazdy dadzą się w ca
łości zaobserwować tylko podczas niektórych lat. 

Prof. Dr Lucjan Grabowski, Dyrektor Obserwatorjum Politechniki 
Lwowskiej. 

O metodzie Krugera, zapomocą której sposlrze
z e n i a z a w a r u n k o w a n e w y r ó w n y w a s i ę w e d l e d w u k o-
1 ej n y c h g r u p w a r u n k ó w: i o g e o m e l r y c z n ej i n t e r p r e
tacji istoty tej metody. (Cz. T. r. 1927.) 

Beobachlungen der Sonnenfinsternis 1927 Juni 
2 9 a u f d. O b servat o r i u m d. T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e 
1 n L e m b er g (Lwów). (A. N. tom. 230, str. 293). Notatka, podająca 
momenty kontaktów tarczy Księżyca .z tarczą Słońca, oraz wyniki obser
wacyj meteorologicznych, dokonanych podczas zaćmienia przez L G r a
bowskiego, W. Lichtenberga i J. Ryznera. 

W y z n a c z e n i e r a d j o t e l e g r a f i c z n e d l u g o ś c i g e o
gr a f. L w o w a. (Str. 45). Nakładem Akademji Nauk Techn. w Warsza
wie. Na podstawie obserwacyj astronomicznych, dokonanych przy pomo· 
cy narzędzia przejściowego (zakufJionego w r. 1925 od firmy Sartorius 
w Getyndze), oraz dokładnych sygnałów czasowych radjotelegraficznych 
z Paryża i Nauen, znaleziono jako długość geograficzną miejsca ustawie
nia narzędzia w wieży obserwatorjum Politechniki we Lwowie: Jh 36111 3.5 401 
+0•.005 na wschód od Greenwich. 

O o d w z o r o w a n i a c h p l a ~ k i c h w i e r n o k ą t n y c h e l i p
s o i d y o b r o t o w e j, w k t ó r y c h p e w i e n wy b r a n y p o l u d n i k 
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o d w z o rowu je się jak o l i n j 11 pro s l a. (str. 8). Nakładem Aka
demji Nauk Technicznych w Warszawie. Praca z zakresu geodezji wyższej. 

B e o b a c h l u n g e n d e r t o t a l e n M o n d f i n s t e r n i s 1927 
D e z e m b er 8. (1'1. N. 5598). f1utor podaje zestawienie wyników obser
wacyj zaćmienia Księżyca, dokonanych przez siebie oraz dr. Ryz n e r a 
w obserwatorjum Politechniki we Lwowie. 

Dr. L. Hufnagel, asystent Zakł11du f1stronomicznego Wolnej Wszech 
nicy Polskiej w Warszawie . 

Z u r G e s c h w i n d i g k e i l s v e r t e i l u n g s c h w a c h e r S t e r
n e. (1'1. N. 231, 297 304) f1utor zajmuje się rozważaniami nad 
ro7kładem ruchów własnych gwiazd, opierając się na ruchach własnych 
4547 gwiazd. 

Uber die raumliche Ges~hwindig keitsverleilung 
d er S l er n e z w i s c h e n 9. u n d. 14 Gr 6 s s e. (L. M d (2), 5 N2 496) . 
Praca rodaje ciąg dalszy wyników poprzednio wymienionych rozwaiań 
(1'1. N. 231). 

On the influence of the accidenlal errors in the 
p rop er m o t i o n s o n l h e v e l o c i ty d i s t r i b u t i o n (L. M d l 
N2 114). f1utor zajmuje się wpływem błędów przypadkowych ruchów 
własnych gwiazd na kształt elipsoidy prędkości . 

Prof. Dr. K. Jantzen, prof. Uniwersytetu Wileńskiego. 

O p r z e b i e g u r o c z n y m t e m per a t u ;· z i e m n y c h w W i l
nie. (B. O. W l. N2 4 str. 11 - - 25). Opracowanie obserwacyj temperatur 
ziemnych, dokonanych na Wileńskiej stacji meteorologicznej w okresie 
1918-1926 r. 

Prof. Michał Kamieński, dyrektor Obserwalorjum Warszawskiego. 

Determinalion of Latilucle by the Methodof 
e q u a l f1 l t i t u d e s o f D i f f er e n t s t ar s (P i e w z o w ·s M e· 
t h o d) u n d t h e c o r r e s p o n d i n g s t a r - p a i r s f o r N o r t h e r n 
Latiłudes 20° - 40° and for the Epoch 1930. Vol. l. Nor
therns La litudes 200 ·-25°. Part l (str. 53) Genera l Slatement. Part 11 (str. 44) 
(with the collaboration ot Pro f. D r. F. Kęp i 1i ski a n d Dr. E. Ryb
k a). The list of slars. 

W pracy powyższej autor podaje oryginalne sposoby doboru par 
gwiazd, służących do wyznaczenia szerokości geograficznej metodą rów
nych wysokości (metodą Piewco w a), zarówno jak i wzory dla oblicze
nia samej szerokości z obserwacji. Do części 1-szej dołączono specjalną 
mapę, ułatwiającą dobór par gwiazd dla pomiaru szerokości pólnocnych 
od 200 do 256. (Podobną mapę gwiazd dla Warszawy wykreślił potem 
inż. K o l a n o w s k i w Drz. M.) Część 11-ga zawiera zestawienie 585 par 
gwiazd dla szerokości pólnocnych 200 do 250 wraz z podaniem czasu 
gwiazdowego osiągania przez pary gwiazd jednakowych wysokości, ponadto 
inne dane, ułatwiające obliczanie azymutów i wysokości gwiazd. 

f1zymuty nabieżników na Helu. (W. Met. Marzec 1927. 
Str. 7). 

Wyniki pomiarów obserwacyj magnetycznych, dokonanych w r. 1925 
na pólwyspie helskim przez autora przy pomocy deklinomierza Schnei
der'a Nr. 405 (wypoż. z Obser. Krak.) . Praca o znaczeniu praktycznem dla 
marynarki polskiej. 

O b ser w a c je z a ć m i e n i a S l oń c a w War s z a w i e 29.VI. 
1927. (Ur. Rok VJJ. Nr. l str. 11). Zestawienie obserwacyj tak astrono-
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micznych jak i meteorologicznych tyczących się tego zjawiska, dokona
nych przez 6 obserwatorów w Obserwatorjum Warszawskiem. 

Prof. Dr. Felicjan Kępiński, kierownik Zakładu Astronomji Prak
tycznej Politechniki Warszawskiej. 

L ' o r b i t e d e l a c o m e t e W i l k- P e l t i er (B. A. Urn. 1927). 
f\utor podaje opracowanie orbity tej komety, bez uwzględnienia 

perturbacji planet, na podstawie 207 obserwacyj jej pozycji. Oprócz wzo
rów logarytmicznych użyte zostały z powodzeniem wzory "nowego ro
dzaju". f\ u tor znajduje, że komety o orbitach, zbliżonych do parabol, nie 
zasługują na ścisłe obliczenie z uwzględnieniem perturbacji, oraz, że po
miary pozycji komet zapomocą niewielkich narzędzi dają niemal równie 
dokładne wyniki, jak obserwacje wielkiemi lunetami. 

S p ó l r z ę d n e g e o g r a f i c z n e ś r o d k a w i e ż y O b s e r-
wa t o r j u m P o l i t e c h n i ki War s z a w ski ej. (Prz. M. 1927, 
Styczeń). 

Kazimierz Kordylewski, asystent Obserwatorjum f\stronomicznego 
w Krakowie . 

U b e r d e n N o v a a r t i g e n V e r a n d e r l i c h e n 1.1926 C o r v i 
i n d er N a h e S C o r v i. (0. O. Kr. Nr. 23). 

f\utor podaje historję odkrycia przez siebie tej nowej gwiazdy 
zmiennej, którą, po zniknięciu w. r. 1926, dostrzegł ponownie 5.111 1927 r. 
Dołącza mapkę gwiazd sąsiednich, oraz dokładne współrzędne nowej 
zmiennej. 

RX D r a c o n i s (0. O. Kr. Nr. 25) Na podstawie 46 obser
wacyj własnych wyprowadza moment minimum blasku. 

RY Er i d a n i (tamże). Z 28 obserwacyj wła:>nych znajduje mo
ment minimum blasku i konstatuje. że momenty zaćmień tej gwiazdy 
zostały zagubione. 

f\K H e r c u l i s (tamże) . Na podstawie 149 obserwacyj własnych 
znajduje momenty głównego minimum blasku, oraz wtórnego, potwier
dzając zmienność typu ~ Lyrae. 

RX Hydr a e (tamże). Z 10 obserwacyj własnych, oraz 19 obserwacyj 
Pagaczewskiego wyprowadza moment minimum i nowe elementy zmian 
t> lasku. 

DV S a g i t t ar i i (tamże). Na podstawie 51 obserwacyj włąsnych 
wyprowadza epokę najmniejszego blasku tej gwiazdy. 

Jan Mergentaler, asystent Obserwatorjum Astronomicznego 
w Krakowie. 

L' o r b i t e d e l a c o m e t e p er i o d i q u e W o l f, d e d u i
t e d e s o b servat i o n s f a i t e s e n 1 9 2 5. (0. O. W r. Nr. 5) 
Wyprowadzenie elementów orbity tej komety perjodycznej, na podstawie 
świeżych obserwacyj z r. 1925, w związku z gruntownemi badaniami jej bie
gu, dokonanemi na podstawie rachunków przez prof. M. Kam i e ń
s ki e g o. 

RZ C a s s i o p e i a e (0. O. Kr. Nr. 25). Na podo;tawie 68 ob
serwacyj własnych wyprowadzenie momentu minimum blasku 

WZ O p h i u c h i (tamże) Z 15 obserwacyj własnych moment 
najmniejszego blasku. 

U S a g i t t a e (tamże). Z 30 obserwacyj własnych obliczenie chwili 
minimum jasności gwiazdy. . 

X Tri a n g u l i (tamże). Z 42 obserwacyj własnych wyznaczenie mo
mentu maksymalnej fazy zaćmienia. 



94 URAN) A 

Janusz Pagaczewski, asystent Obserwatorjum Krakowskiego. 
U C e p h e i (0. O. Kr. Nr. 23). Z 50 obserwacyj własnych wypro

wadzenie momentu minimum blasku oraz poprawki efemerydy zaćmień 
tej gwiazdy. 

Inż. M. B. Piasecki. D e t e r m i n a t i o n d e l a l a t i t u d e 
geographique de l'observatoire flstronomique de 
l' U n i v er s i t e d e V ar s o w i e (B. FI. Urn . 1928, str. 18). - Praca 
dyplomowa, wykonana przez asystenta Zakładu flstronomji Praktycznej 
Politechniki Warszawskiej, według metody Horrebow-Talcotl'a, przy pomo
cy teskopu zenitalnego f. Wanschaff, będącego własnością Obserwatorjum 
Warszawskiego. fiutor otrzymał (dla pawilonu wschodniego). 

'f' = 520 13' 5".36 ± 0".060 

Dr. Eugenjusz Rybka, starszy asystent Obserwatorjum War• 
szawskiego. 

O c c u l t a t i o n s o f s t a r s b y t h e M o o n. o b s e r v e d 
i n C r a c o w , W a r s a w a n d L w 6 w f r o m l 9 O l t o 1 9 2 2. 
(FI. FI. Ser. a, Vol. l, Pg. 96 - 131). Praca dyplomowa doktorska. zawie
rająca opracowanie obserwacyj 204 zakryć gwiazd przez Księżyc, dokona
nych w ciągu 21 lat w obserwatorjach: w Krakowie, Warszawie i Lwowie 
(Politechnika). fiutor posługuje się w rachunkach "Krakowjanami", wy
prowadzając nowe wzory dla obliczenia współrzędnych selenografiemych 
punktów na powierzchni Księżyca . W rachunkach uwzględniono nie
równości pasa brzegowego Księżyca . Obliczenia zostały doprowadzone 
do ułożenia układu równań warunkowych, w których jako niewiad0me 
występują poprawki pozycji Księżyca, czasu obserwacji, paralaksy, oraz 
promienia Księżyca. Obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, dające się 
wykonywać nawet przy pomocy małych narzędzi astronomicznych są 
w istocie swej bardzo dokładne i doskonale nadają się do wykrycia nie
regularności w ruchach naszego satelity. 

O c c u l t a t i o n s o b s e r v e d a t t h e W a r s a w FI s t r o n o
m i c a l O b servat o r y i n t h e y e a r s 1 9 2 6- 2 7. (0. O. W r. 
Nr. 6, str. 3). Zawiera obliczenie dokładnych momentów obserwacyj 35 
zakryć gwiazd przez Księżyc, dokonanych w Obserwatorjum Warszawskiem, 
w latach 1926-27 przez następujących obserwatorów: J. G a d o m s k i e
g o, M. K a m i e ń s k i e g o, F. K ę p i ń s k i e g o, K. K o r d y l e w s
k i e g o, M. Ł o b a n o w a, J . M P. r g e n t a l e r a i E. - R y b k i. 

T U C a s s i o p e i a e (B. Z. 1928, Nr. 23). Na podstawie 473 
obserwacji własnych, z lat 1926-27, odnoszących się do zmiany blasku 
tej gwiazdy typu o Cephei, podaje autor nowe dokładne jej elementy, 
wyprowadzając przedewszystkiem dokładny okres. (P= 2d.139296±0d.000008). 
Momenty maximum blasku gwiazdy okazały się o 0.8 dnia opótnione 
w odniesieniu do efemerydy ostatnio używanej. Opótnienie to jest 
bardzo znaczne, jeteJ.i wetmierny pod uwagę wartość samego okresu. 

T U C a s s i o p e i a e. T h e ex a c t p e r i o d o f t h e l i g h t 
varia t i o n. (Odbitka ze sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa Nauko
wego Warszawskiego. XXI. 1928. Wydział III). Obejmuje prowizoryczne 
wyniki, otrzymane z opracowania 473 obserwacyj z okresu czasu 1926. V1.16-
1928. V.23, z których autor wyprowadza nowy, dokładniejszy, niż dotąd 
był zn11ny, perjod zmian blasku tej gwiazdy zmiennej typu 8 Cephei. 

Dr. edward Stenz, 
Lwowskiego. 

asystent zakładu geofizyki Uniwersytetu 

Observations de la 
l • o p a c i t e a t m o s p h e r i q u e, 
dant l'eclipse de Sol e il 

radiation solaire et de 
f a i t e s a J o k k m o k k p e n

d u 2 9 J u i n 1 9 2 7. (C. R. str. 3) 
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fiutor podaje wyniki swych obserwacyj promieniowania słonecznego, do
konanych przy pomocy aktynometru termo-elektrycznego, oraz pomiarów 
przejrzystości atmosfery podczas polskiej ekspedycji zaćmieniowej w La
ponji. 

Jeremi Wasiutyński, słuchacz astronomji Uniwersytetu War
szawskiego. 

Zaćmienie Księżyca z dn . 8 grudnia 1927 r. 
(Uranja, Rok VII, Nr. 2, str 37- 43). Zestawienie obserwacyj tego zja
wiska, dokonanych w Obserwatorjum Warszawskiem, przez następujących 
obserwatorów: J . G a d o m s k i , M. K a m i e ń ski, M. Ł o b a n o w, 
E. Rybka, J. S a w i c z e w ski, J. W a s i u ty ń ski . 

Józef Witkowski, docent astronomji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. 

Occuitations de l"etoile 6 G. Librae par Ju
piter et son satellite Ganymede (Ie 13 aout 1911). 
(f\ . f\. Ser. a, Vol. l, Pg. 55- 93). Praca habilitacyjna na docenta astro
nomji Uniw. Jagieł. Poświęcona jest szczegółowej analiz ie obserwacji 
zakrycia gwiazdy 6 G. Librae przez Jowisza w dniu 13 sier.pn ia 1911 r. 
Gwiazda ta została zakryta również przez księżyc Ganymedes. Było to 
pierwsze w astronomji zakrycie gwiazdy przez ks iężyc planet, przewi
dziane rachunkiem (przez prof. T. Banachiewicza). Celem głównym pracy 
było wyznaczenie średnicy Jowisza. Pozycję planety w odniesieniu do gwia'ldy 
ustalono na podstawie dyskusji 50 fotografij tego zjawiska, dokonanych 
w różnych obserwatorjach. Jako wartość półosi wielk iej planety, obli
czoną, na podstawie tego zjawiska , podaje autor: 18". 90.±-0". 08. Ponadto 
wyliczono poprawkę pozycji planety w odniesieniu do efemerydy 
D. a= Qs.OO ± os.006, D.o = - 0".4 + 0".07. Na koniec praca zawiera pewne 
propozycje i dezyderata, tyczące się obserwacji zakryć gwiazd przez planety. 

J. G. 

Kronika astronomiczna. 

Zmiany w widmie gwiazdy zmiennej R Rquarii. Widmo tej gwiazdy 
długookresowej było obserwowane przez P. W. M er r i l l a w obserwator
jum na Mount Wilson od czasu odkrycia w tej gwieździe w r. 1919 linij mgła
wicowych. Wr. 1920 linje mgławicowe byly wyraźne, a widmo ciągłe 
słabe. W lipcu i wrześniu 1926 r. mgławicowe linje i jasne prążki, po
chodzące z wewnętrznych warstw gwiazdy, były słabe. Lecz około grud
nia 1926 r. nastąpiła nagła zmianą, widmo ciągle bowiem stało się wy
rażniejszem, niż kiedykolwiek przedtem. Szczególnie wyróżniały się ja
sne linje wodorowe z szerokiemi czerwonemi prążkami, towarzyszącymi 
tym linjam ze strony fjoletowej widma, pozatern w widmie gwiazdy moż
na było dostrzec liczne jasne linje, pochodzące od pobudzonego żelaza. 
Widmo R fląuarii wykazuje pewne podobieństwo do widma towarzysza 
Mira Ceti. 

(P . f\. S. P. 1927 str. 48-49) . 

Pochodzenie przenikliwych promieni kosmicznych. Niedawno 
wykryto w naszej atmosferze promieniowanie bardzo przenikliwe, o bar
dzo wysokiej częstości drgań pochodzenia niewątpliwie kosmicznego. 
Istnieją różne poglądy wśród fizyków na naturę i ogólny charakter tych 
promieni. M i 1 l i k a n twierdzi, że promienie te przechodzą przez 



96 URAN] A 

przestrzeń we wszystkich kierunkach jednakowo, natomiast Kol h 6 r ster 
przed pięciu laty wykrył zmiany dzienne tego promieniowania, zależne 
od wysokości Drogi Mlecznej, okolic f\ndromedy i Herkulesa. Niedawno 
f\ x e l C orli n podał teorję, która tłumaczy zmiany dzienne tego pro
mieniowania przez promiPnie, pochodzące z gwiazd zmiennych długookre
sowych typu Mira Celi około maximum blasku. Zagadnieniem tern zajął 
się B. P. G er a s i m o w i c z w f\meryce, jednakże jego wyniki nie zgadzają 
się z wnioskami C orli n a. Zagadnienie jest więc w dalszym ciągu otwarte. 

(Buli. Lyon 1927, str. 193-196). E. R. 

Gwiazda z podwójnem widmem. f\stronom amerykański, P l a s· 
ket t, znalazł, że gwiazda o Sagittarii posiada złożone widmo, które 
powstaje z nałożenia typów widmowych f\2 i B31). Jakkolwiek gwiazda 
wykazuje zmienną prędkość radjalną z okresem 137d·7 i amplitudą 
96 km./sek., jednakże złożone jej widmo nie pochodzi od dwóch różnych 
gwiazd, gdyż przesunięcia prążków obu typów odbywają się w jedną 
stronę. o Sagitiarii jest więc gwiazdą pojedyńczą. F o w l er sądzi, że 
w gwiazdach olbrzymich, takich jak o Sagittarii, wielkie zmiany w gwieź
dzie mogą być przyczyną nakładania się widm; według M i l n e'a dwa 
typy widmowe pochodzić mogą z różnych warstw o różnej temperaturze. 
P łask e t t prócz o Sagittarii przytacza jeszcze kilka innych gwiazd 
o podwójnem widmie. 

(Buli. Lyon 1927, str. 199). E. R. 

Temperatura Plejad. W obserwatorjum Harvardzkiem czynione są 
obecnie pomiary natężenia widm gwiazd. Ostatnio F. S. H o g g zapo
mocą mikrofotometru zmierzył widma ciągłe gwiazd w Plejadach; w wy
niku otrzymał on temperatury gwiazd do 9m.28; przytaczamy poniżej wyniki 
dla gwiazd jaśniejszych: 

Gwiazda a,~OO·t 0!9CY.Xl·O Wielk. Widmo l emperatura 
f\lcyone 3h 41m.5 + 23°48' 2m.82 85 18 000° 
Elektra 3 38 .9 f'" 3 .57 B5 16 000 
Mai a 3 39 .9 24 3 3 .80 B5 16 200 
Taygeta 3 39 .2 24 9 4 .13 B5 13 100 
Merope 3 40 .4 23 38 4 .18 B5 13 600 

3 42 .5 +23 8 5 .30 B8 14 000 
C e Ieno 3 38 .9 +23 59 5 ·37 B5 16 300 

3 39 .2 +24 32 5 .49 B8 12 000 
f\sterope l 3 40 .o +24 15 5 .69 B8 13 400 

3 43 .8 +22 25 6 .04 88 13 000 
f\sterope 11 3 40 .1 +24 13 6 .37 B9 13 000 

nie 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Taygeta i Merope są znacz-

chłodniejsze, niż pozostałe gwiazdy typu B5. 

(Harv. Circ. 209). E. R. 

Mgławica, otaczajaca gwiazdę Nova .Rquilae (1918). Przed 10 
laty w gwiazdozbiorze Orła zajaśniała nagle nowa wspaniała gwiazda. 
Liczni obserwatorowie, między którymi znajdował się również ś. p. prof. 
dr. Z. L a s k o w s k i, ujrzeli tę gwiazdę 8 czerwca 1918 r.. jaśniejącą już 
blaskiem l-ej wielkości. Następnego dnia gwiazda osiągnęła jasność 

l) Obja~nienia typów widmowych pdtrz . .,Uranja" N2 3 z 1926 r. str. 57-66. 

ł 
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-Om. 5, poczem powoli słabła. Obserwacje tej gwiazdy wykazały bardzo 
dużo cieka wy ch szczegółów, przedewszystkiem zaś na u wagę zasługuje 
otacLająca gwiazdę powloka mgławicowa, zauważona i zmierzona po raz 
pierwszy przez B ar n ar d a w październiku 1918 r. Według tych po
miarów średnica zaobserwowanej powloki mgławicowej wynosiła 2/ 3". 
Powloka ta stale powiększała swą objętość, oddalając się jednak od 
gwiazdy, słabła i stawała się niedostrzegalną. W trzy lata po zajaśnie
niu gwiazdy, f\ i t k e n otrzymał z pomiarów na średnicę powloki przy 
Nova fiquilae wartość 5".0. 

W r. 1926 zajęli się powloką tej gwiazdy astronomowie E. H u b b l e 
i J. C. D u n c a n z obserwatorjum na Mount Wilson. Gwiazda wów
czas już posiadała ten sam blask, co przed zajaśnieniem, JQm.S. Powloka 
mgławicowa, zaobserwowana przez wielki teleskop 21/ 2 metrowy, wykazała 
w lecie 1926 r. średnicę około 16"; kontury tej powloki były dość wyraź
ne, gwiazda zaś leżała w środku zaobserwowanej mgławicy. 

Zakładając, że ekspansja mgławicy dokonywała się z jednostajną 
prędkością, szybkość wzrastania promieni powloki powinna wynosić 
około 1".0 rocznie. Zgadza się to z pierwszemi pomiarami B ar n ar d'a 
i f\ i t k e n 'a. Rozszerzenie to posłużyło H u b b l e' o w i i D u n c a
n o w i do obliczania paralaksy Nowa f\quilae (1918). 

Z licznych spektrogramów, otrzymanych w r. 1918, wypadło, że 
gazy mgławicy odbiegały od centralnej gwiazdy z szybkością około 1700 
km. sek. Prędkość ekspansji 1".0 na rok odpowiada odległości D'==0.211 r. 
gdzie D (odległość) wyrażamy w parsekach, a r (prędkość radjalna) 
w km./sek. Z wyżej przytoczonych danych wypada D= 360 parseków, a więc 
paralaksa Nova f\quilae wynosi 0"0028. średnica powłoki mgławicowej 
tej gwiazdy wynosi obecnie około 6000 jednostek astronomicznych i wzra
sta o 360 tych jednostek rocznie. 

(f\stroph. Journal vol. 66 str. 59) . E. R. 

Słaba gwiazda w sąsiedztwie Słońca. f\stronom amerykański 
van M a a n e n niedawno powiększył znane nam grono bliskich gwii:lzd 
o bardzo ciekawą gwiazdi<ę . Współrzędne tej gwiazdy, odniesione do 
1875 r., wynośzą: a. = 1QhSQm 20s , o=+ 7° 44'.6. Dla tej gwiazdy jeszcze 
M . W o l f znalazł nadzwyczaj wielki ruch własny, 4".84 rocznie. V a n 
M a a n e n, dokonal18 zdjęć tej gwiazdy zapomocą wielkiego 21 ~ metrowego 
teleskopu na Mount Wilson w latach 1922- 1927; otrzymał na paralak ~ ę 
jej wartość 0".404. Jest to więc jedna z najbliżs1ych gwiazd, bliższe od 
niej są jedynie, Prox ina Centauri , a. Centauri i Gwiazda B ar n ar d a. 
Gwiazda ta jest nadzwyczaj słaba, gdyż jej fotowizualna jasność wynosi 
J3m.S. Ze zmierzonej paralaksy oraz powyższej widomej jasności otrzymuje
my na fotowizualną wielkość bezwzględną gwiazdy van M a a n e n a wartość 
16m.S, fotograficzna zaś bezwzględną jasność tej gwiazdy wynosi 18m.S. Ze 
znanych bliskich gwiazd jest to najsłabszy karzeł, gdyż towarzysz Syrjusza 
ma wizualną wielkość bezwzględną 15m .S, Proxima Centauri i Gwiazda B ar· 
n ar d a są jeszcze jaśniejsze. Gwiazda v a n M a a n e n a wysyła 50000 
razy mniej światła, niż nasze Słońce, które przecież zalicza się do gwiazd 
niewielkich. Jeżeli z tą gwiazdą porównamy odkrytą niedawno przez 
P l a s ket t' a (Kanada) gwiazdę, której masa jest S'O razy większa od masy 
Słońca, a jasność bezwzględna przewyłsza blask bezwzględny Słońca 
15000 razy, będziemy zdumieni olbrzymiemi różnicami, jakie napotykamy 
w blasku gwiazd. Olbrzymia bowiem gwiazda P l a s ket t' a jest 
750000000 razy jaśniejsza od słabej gwiazdki v a n M a a n e n a. 

(P. f\. S. P. 1927, s,r. 174 i 195) E. R. 
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Wielokrotny układ gwiazdowy Polaris. Gwiazd<~ Biegunowa Pół
nocna należy do gwiazd zmiennych typu o Cephei, ponadto jest ona 
gwiazdą wizualnie podwójną. Towarzysz jej jest gwiazdką 9-ej wielkości. 
Jrtk wszystkie cefeidy, również i Polaris wykazuje w okresie zmienności 
blasku zmiany prędkości radjalnej. Okres zmiany blasku wynosi 3d .968. 
Na szczególną uwagę zasługuje jednak zaobserwowana zmiana rrędkości 
radjalnej u środka masy układu podwójnego Polaris; najmniejsza pręd
kosć zbliżania się do nas Polaris wypada około 11.4 km/sek., największa 
zaś - 18.2 km /sek. Zapewne więc te zmiany wywołuje nieznany jeszcze 
drugi towarzysz Gwiazdy Biegunowej. Ciekawy więc ten układ składa 
się z trzech gwiazd; główna jasna gwiazda jest zmienną typu a Cephei 
i zaobserwowana zmiana prędkości radjalnej w okresie blisko 4-dniowym 
wywołana jest przez pulsacje; ponadto wraz z nią dokola wspólnego środ
ka masy krążą dwie słabsze gwiazdy, z których jedną już znamy od 
1914 r. 

(P. P.. S. P. 1927, str. 249). E. R. 

Centralna masa układu galaktycznego. W związku z badania· 
mi L i n d b l a d a i O ort a o ruchu obrotowym układu galaktycznego,1) 

P a n n e k o e k zbadał jasny obłok gwiazdowy, położony w gwiazdozbio
rze Strzelca (Sagittarius między r, 8. J.. i X Sagittarii). Obłok ten, które· 
go długość galaktyczna wynosi 3300, leży w pobliżu hipotetycznego środka 
galaktyki posiadającego według O ort a długość galaktyczną 325°. 
Ze szczegółowych obliczeń, dokonanych przez P a n n e k o e k a, wypada 
16 miljonów gwiazd na 1 stopień kwadratowy; ponieważ zaś cały ten 
obłok gwiazdowy pokrywa około 50 stopni kwadratowych, więc zawiera 
800000000 gwiazd. Na podstawie badań statystycznych możemy przyjąć, 
że przeciętna masa gwiazdy w przybliżeniu jest równa masie Słońca; 
w tym wypadku więc masa opisanego obłoku w Strzelcu jest 800000000 
razy większa od masy Słońca. Z badań O ort a wynika jednak, że 
centralna masa układu galaktycznego powinna być 100 razy większa, 
widoczne raś gwiazdy nie mogą utworzyć olbrzymiej masy 80 miljardów 
mas Słońca. W rozważaniach tych zostały pominięte ciemne masy ko
smiczne, w wielkiej obfitości rozrzucone wzdłuż Drogi Mlecznej i znane 
pod nazwą ciemnych mgławic. Przeciwko temu oponuje P a n n e k o e k, 
zaznaczając, że wówczas jasne części Drogi Mlecznej powinny conaj· 
mniej 100 razy jaśniej świecić, niż to obecnie dostrzegamy. 

(Die Sterne, 1927, str. 241-242). E. R. 

Rpeks Słońca, wyprowadzony z bliskich gwiazd. P.s1ronom 
rosyjski Ku n i c kij, znajduje, że apeks Słońca a.= 27QO, a = +300, oraz 
prędkość Słońca względem gwiazd 20 km/sek. wykazują ruch tylko w sto
sunku do odległych gwiazd olbrzymów. P.by uwzględnić również wpływ 
gwiazd karłowatych na apeks Słońca, Ku n i ck i j poddał badaniu 
ruchy 833 gwiazd, odległych od Słońca nie dalej, niż 50 parseków. Z ba· 
dań tych otrzymuje on nową wartość apeksu: a.= 2840, 8= +38°; prędkość 
Słońca względem badanych gwiazd wypadła 30 km/sek. 

(Russkij P.stronomiczeskij Żurnal, t. IV, str. 58-59). E. R. 

') Patrz Uranja N• 2 z 1928 r. str. 46. 
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Z tAŁOBNEJ KARTY. 

Dnia 6 grudnia r. b. zmarł nagle ś. p. dr. Wacław 
Jezlerskl, rzeczywisty członek T. M. f\. Zmarły brał 

żywy udział w pracach naszego Towarzystwa jako 
członek Zarządu, zajmując w r. 1926 godność vice
prezesa, oraz wchodząc do zarządu T. M. f\. w r. 1927. 
Obszerniejsze wspomnienie, poświęcone nieodżałowanej 
pamięci łtr. W. Jezlersklego, umieścimy w następnym 
numerze "Uranji". 

Kronika T. M. R. 
za okres od 12/IX do 20/XI 1928 r . 

l . Nowi członkowie. 

Wstąpili do liczby członków T. M. R: 

a. C z l o n k o w i e rzec z y wiś c i: 

Ks. Kanonik Bonawentura M e t l er -· Proboszcz parafji 
w Kruszynie. 

Zbigniew Wasiutyński - Inżynier w Warszawie. 
Tadeusz Witkowski - Dyrektor Kasy Chorych we Włocławku. 

b. C z l o n k o w i e Kol a M l o d z i e ż y; 

Władysław Opęchowski - uczeń szkoły średniej w Warszawie . 
Jerzy Przepiórka 

II. Działalność Zarządu. 

Zarząd odbył 3 posiedzenia zwykłe 4/ X, 29/X i 5/XI oraz jedno 
nadzwyczajne w dniu 1/X. Posiedzenia zwykle miały przedmiotem obrad 
sprawy bieżące i organizacyjne, posiedzenie zaś nadzwyczajne, odbyte 
przy udziale Ks. Kan. B. M e t l er a i mjr. W. Skrzy w a n a, wystę
pujących w charakterze Milośników Rstronomji w Częstochowie i orga
nizatorów tamtejszego miejskiego obserwatorjum astronomicznego, było 
poświęcone ostatecznemu uzgodnienieniu projektu zmian Statutu Towa
rzystwa. W dn. 5 listopada Sekretarz Generalny Zarządu T. M. R. Dr. 
J. G a d o m s k l zgłosił rezygnację ze swego urzędu ze względu na 
brak czasu, który mógłby poświęcać sprawom Towarzystwa. Na miejsce 
ustępującego Generalnym Sekretarzem jednogłośnie wybrany został czło 
nek Zarządu Dr. F. Burdecki . 
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III. Nadzwyczajne Walne Zebrąnie T. M. R. 

Dzlalając na podstawie Statutu, Zarząd zwołał Walne Zebranie 
T. M. f\. na dzień 26 października o· godz. 19 w pierwszym i o godz. 20 
w drugim terminie. Na porządku dziennym, prócz zwykłego punktu 
o zagajeniu i wyborach prezydjum Zebraniu, były punkty: a) Wybór Pre· 
zesa T. M. Pt. b) Projekt zmiany statutu i c) Wolne wnioski Zarządu. 

Walne Zebranie odbyło się w drugim terminie w obecności 27 pra
womocnych członków; prócz tego Zarząd zgłosił 19 zapieczętowanych ko
pert od prowincjonalnych członków w sprawie glosowania. Zebranie za
gaił p. o. Prezesa T. M. f\. inż. Br. Raf a l ski, proponując wybory 
prezydjum Walnego Zebrania przez aklamację: na przewodniczącego
Dr. E. T a r a s z k i e w i c z a, na asesora - p. f\. B r z e z i ń s k i e g o 
i na sekretarza p. S. D o m a ń s k ą, co zostałe jednomyślnie przyjęte. 
Prócz tego do prezydjum zostali zaproszeni Ks. Kan. B. M e t l er 
l mjr. W. Skrzy w a n, poczem przewodniczący przystąpił do porządku 
dziennego. 

a. Wybór Prezes a T. M. f\. P. o. Prezesa T. M. f\. inż. 
Br. Raf a l ski zakomunikował Walnemu Zebraniu, że prt.f. M. K a
m i e ń ski zgłosił swoją rezygnację ze stanowiska Prezesa T. M. f\., po
zostając jednak członkiem zarządu; odpowiedni list prof. Kam i e ń ski e
g o został odczytany. Ponieważ prośba Zarządu o cofnięcie rezygnacji 
nie mogla być przez prof. Kam i e ń ski e g o uwzględnioną, Zarząd od
wołuje się do Walnego Zebrania, gdyż tylko ono według statutu ma 
prawo powoływania na stanowisko Prezesa T. M. f\. Zarządzone przez 
Przewodniczącego głosowanie kartkami dało 44 głosy, z których jeden 
został unieważniony, 3 padło na prof. M. Kam i e ń ski e g o i 40 gło
sów wypowiedziało się za p. ini. Z. C h e l m oń ski m, który w ten 
sposób został powołany na stanowisko Prezesa T. M. f\. na czas pelno
mocnictwa obecnego Zarządu. 

b. S praw a z m i a n y s t a t u t u T. M. f\. Upoważniony przez 
Zarząd mjr. W. Skrzy w a n uzasadnił potrzebę zasadniczej zmiany 
statutu T. M. Pt., który w dotychczasowej postaci nie przewiduje organi
zacji w wystarczającym stopniu oddziałów prowincjonalnych. W łatwo 
zrozumiałych interesach Milośników Hstronomji leży wzajemne łączenie 
się na gruncie popularyzacji wiedzy, a nie rozstrzeliwanie się na drobne 
kółka, które, jeżeli nawet powstaną. to będą bardzo słabe pod każdym 
względem. Lecz otwierając oddziały prowincjonalne, potrzeba ściśle 
zabezpieczyć ustawowo ich prawa i stosunek do centrali. Ponieważ 
obecnie jest w toku organizacja Towarzystwa Przyjaciół f\stronomji 
w Częstochowie, które jest nawet poważnie ugruntowane pod wzlędem 
środków naukowych i pieniężnych, więc sprawa zmiany statutu, klóryby 
zabezpieczał współpracę z nowem Towarzystwem. jest wysoce aktualną. 
Walne zebranie zaakceptowało potrzebę zmiany Statutu i przeszło do 
szczegółowej debaty nad projektowanemi zmianami, które z istoty rzeczy 
zaszły bardzo daleko. Główniejsze z nich są: 

1. Zmiana dotychczasowej nazwy na .,Polskie Towarzystwo Przy
jaciół f\stronomji", w skróceniu P. T. P. f\, 

2. Towarzystwo składa się z autonomicznych lokalnych oddziałów, 
zorganizowanych na wzór obecnego T. M. f\., zarządzanych przez swe 
władze: Walne Zebrania, lokalne Zarządy i Komisje Rewizyjne. Zakres 
działalności lokalnych oddziałów jest ten sam, co i obecnego T. M. f\. 
lecz bez prawa ogłaszania wydawnictw i bez przedstawicielstwa ze
wnętrznego. 

3. Towarzystwo jest kierowane przez Zebranie Delegatów, Cen
tralny Zarząd i Komisję Rewizyjną, które stoją w takim <:tosunku do 
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władz oddziałów lokalnych, jak władze lokalne do oddziałów. Zebranie 
Delegatów składa się z członków Zarządu Centralnego, prezesów od
działów lokalnych oraz delegatów Walnych Zebrań lokalnych; zebranie 
Delegatów obiera Zarząd Centralny i Komisję Rewizyjną. 

4. Zarząd centralny ma prawo wydawania publikacyj w imieniu 
P. T. P. A.. i reprezentuje towarzystwo na zewnątrz. 

5. \V dziedzinie fachowo-naukowej Obserwatofjum A.stronomiczne 
w Warszawie obejmuje prot':!ktorat nad działalnością P. T. P. A.. 

6. Na wydatki Central n ego Zarządu oddziały lokalne przekazują 
6Cfl/0 swych dochodów (z wyjątkiem wpisowego od swych członków). da
rowizn, legatów i zapisów, jeżeli darowujący je nie zastrzegł wyratnie. 
że je przeznacza na cele oddziału. 

Takie są główne zasady nowego statutu. Dla ścisłości dodać na
Jeży, że głównym aulorem nowego statutu jest p. W. Skrzy w a n, Major 
Korpusu Sądowego, który go przedstawił Zarządowi w połowie czerwca; 
od tego czasu do patdziernika, projekt był opracowywany w Zarządzie 
T. M. A.. 

Walne zebranie wprowadziło parę poprawek do projektu sfatutu, 
zaczem przyjęło go zasadniczo oraz poleciło Zarządowi po wprowadzeniu 
poprawek .stylistycznych przedstawić projekt do zatwie1 dzenia przez władze 
państwowe. Do czasu zatwierdzenia statutu i organizacji władz central
nych P. T. P. A.. Wal n e zebranie specjalnym przepisem przejściowym 
nadało Zarządowi T. M. A.. prawa centralnego Zarządu względem otwie· 
rających się oddziałów. 

7. W o l n e wnioski Z ar z ą d u. P. o. Prezesa T. M. P,. inż. 
Br. Raf a l ski odczytał uchwałę Zarządu, proponującą Walnemu Zebra
r i u nadanie b Prezesowi T. M. A.., prof. M. K a m i e ń ski e m u tytuł 
Honorowego Członka T. M. A.. a to w uznaniu jego zasług, położonych 
dla towarzystwa. W dalszej swej mowie p. o. Prezesa od swego imienia 
charakteryzował pracę i wielką życzliwość prof. Kam i e ń ski e g o 
dla celów Towarzystwa i uzasadniał, że to największe uznanie, które 
może okazać Walne Zebranie swemu członkowi. jest przez prof. K a
m i e ń ski e g o w zupełności za~łużone. Walne Zebranie jednogłośnie 
przychyliło się do prośby Zarządu i wybór prof. Kam i e ń ski e g o na 
członka honorowego T. M. A. wywołał huczne oklaski zebranych. 

Walne zebranie zakończyło się o godz. 22 min. 45. 

IV. Zebrania dyskusyjne. 

a. Dnia 19 patdziernika dr. F. B u r d e ck i wygłosił odczyt na 
temat "Wehikuł pzrestrzeni". Prelegent poświęcił swój odczyt jednemu 
z najciekawszych marzeń astronomów - możności podróży międzypla
netarnych lub nawet międzygwiazdowych. Powołując się na prace O b er
t h'a, G o d d a r d'a, E s n a u l t- P e l t er i e, prelegent widzi możność 
zrealizowania tych podróży przy dalszem opracowaniu motoru rakieto
wego, który w pierwotnej, a więc prymitywnej jeszcze postaci, niedawno 
był zbudowany i wypróbowany przez znaną fabrykę automobilową O p e l'a. 

Prelegent wskazuje, że do poruszania podobnego motoru potrzebny 
jest materjał wybuchowy. którego cząstki przy wybuchu miałyby znacz
nie większą szybkość, niż cząstki obecnie używanej do tego mieszanki 
benzynowej, a więc realizacja ,.wehikułu przestrzeni" zależna jest od 
dalszych postępów techniki. Licznie zgromadzona na odczycie publicz
ność oraz ożywiona dyskusja, jaka wynikła na temat odczytu, św1adczą, 
jak popularnem wśród miłośników jest piękne marzenie o podróżach 
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międzyplanetarnych, któremu jednak, zdaje się, nadługo, jeżeli nie nazaw
sze, sądzone jest pozostać marzeniem. 

b. Dnia 16 listopada miał miejsce odczyt dr. E. Rybki p. t. 
"Chronokinematog raficzne 7djęcia zaćmienia Słońca 29 czerwca 1927 r., 
wykonane przez polską ekspedycję zaćmieniową". Metoda zdjęć c)1rono
kinematograficznych przy obserwacjach zaćmienia Słońca, zastosowana 
w obszerniejszej skali poraz pierwszy przez prof. T. i3 a n a c h i e w i c z a, 
posiada szczęśliwie nietylko zalety zwykłej metody fotograficznej, ale 
daje ściśle doKładny materjał pomiarowy i dzięki temu zyskała uznanie 
najpoważniejszych badaczy. Prelegent opisał metodę zdjęć chronokine
malograficznych oraz wyświetlił część oryginalnego filmu, wykonanego 
podczas zaćmienia Słońca 29 czerwcą 1927 r. w Laponji przez polską 
ekspedycję astronomiczną 

V. Działalność pokazowa. 

Pokazy nieba odbywały się regularnie w poniedziałki na południo· 
wym tarasie Obserwatorjum i cieszyły się, jak zwykle, liczną frekwencją. 
Niestety, pogoda wogóle nie dopisywała, jak zwykle, u nas, w czasie je
siennym. 

VI. Odczyty szkolne. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 odczyty w szkolach śred
nich - 2 z nich wygłosił inż. Z. C h e l m oń s ki i jeden Dr. F. B u r
d e c ki. 

VII. Działalność wydawnicza. 

W ostatnich dniach okresu sprawozdawczego opuścił prasę dru
karską "Kalendarz astronomiczny na rok 1929-y" .Wydawnictwo to w po
równaniu z Kalendarzem na 1928 r. jest znacznie powiększone, szczególnie 
dodaniem części stałej Kalendarza, gdzie zgrupowane zostały stałe 
astronomiczne, klasyfikacja gwiazd, oraz stałe tablice do obliczeń astrono
micznych. Miłośnikom f\stronomji bardzo zalecamy artykuł dr. J. G a
d o m ski e g o, pomieszczony w końcu Kalendarza, który daje treściwy 
zarys naszych wiadomości o gwiazdach zmiennych i ich klasyfikacji. 
Cena Kalendarza 6 zł. 

VIII. Oddziały prowincjonalne. 

W dniu 17 listopada w Magistracie m. Częstochowy w obecności 
członków Magistratu, delegatów T. M. f\. i licznie zgromadzonej publicz
ności dokonano założenia oddziału P. T. P. f\ i wyborów jego Zarządu. 
Prezesem nowego oddziału wybrany został Ks. Kanonik B o n a w e n tur a 
M e t l er, którego niezmordowanej energji zawdzięczać należy powsta
nie oddziału i wystaranie się o materjalne poparcie przez Magistrat 
m. Częstochowy. Szczegółowe sprawozdanie o tym radosnym w życiu 
T. M. f\. fakcie będzie p-:Jdane póiniej, a tymczasem nowej placówce 
na polu populąryzacji f\stronomji ślemy starOpolskie "Szczęść Boże!". 

Br . Rafulski. 

Sprostowanie. W Nr. 2 "Uranji" z r. b. na str. 49 mylnie wydruko
wano nazwisko jednego z członków T. M. f\. Zamiast Rusnarczy k 
powinno być Rus n a c z y k. 
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Tajemnice Wszechświata. 
f\rt. 12. Księżyc. 

(f\rtykuł 3-ci z cyklu "Na szlakach nieskończoności"). 

Księżyc, wierny towarzysz Ziemi w wiecznej podróży JeJ 
w przestworzach, krążący wciąż dokola niej, jak mewa dokoła 
okrętu, żeglującego po oceanie, aczkolwiek nigdy nie odgrywał 
w życiu ludzkości tak wielkiej roli, jak potężne życiodajne Słońce,
nie mniej jednak od czasów najdawniejszych pociągał do siebie 
wzrok i myśli ludzkie, wzbudzając najróżnorodniejsze uczucia. 

Cichem srebrzystem światłem swem dodając czarów i uro
ków spokojnej nocy letniej, strojąc w brylantowe blaski ośnieżone 
pola i lasy, śpiące twardym półmartwym snem zimy - wzbu
dzał nastroje i wzruszenia i zaciekawiał niezbadaną tajemnicą 
istotnego oblicza i natury swej, której słabe ludzkie oczy prze
niklląć nie mogły. Różnemi zato .. funkcjami" obdarzali go 
mieszkańcy naszego globu. Był boginią Seleną w Grecji, Luną 
w Romie aż w końcu zszedł pod ludowem imieniem "miesiąca" 
do roli miernika czasu, twórcy i regulatora pogody na Ziemi, 
deszczów, wiatrów i t. p. Inne narody wreszcie obciążyły go 
zdecydowanie złośliwym wpływem na ludzi, jak to dobitnie 
stwierdza po dziś dzień używany w języku angielskim wyraz 
"lunatic'', oznaczający "obłąkany"· 

O pochodzeniu tajemniczego satelity istniało od najdaw
niejszych czasów wiele różnorodnych poglądów i teoryj. Pier
wotnie twierdzono, iż jest on kulą, utworzoną z gazów, które 
wydziemy się w przestrzeń z Ziemi i tam zapaliły; nieco póż
niej, gdy przyznano mu już konsystencję stałą, miał on być 
olbrzymiem zwierciadłem, odbijającem w sobie obraz po
wierzchni Ziemi; wreszcie wyobrażnia ludzka nie hamowana 
niedostateczną wówczas jeszcze nauką, pokryła go zielonemi 
łąkami i lasami, zaludniła żyjącemi stworzeniami, wśród któ
rych znależli się upodobnieni do ludzi Selenici, istoty rozumne 
i myślące, które nawet, obserwując na swem niebie ruchy 
Ziemi, nadali jej - jak utrzymywał astronom Kepler w swern 
dziele "f\stronomia lunaris", nazwę Volv a t. j. Wirująca (od 
volvere - obracać się). 

W roku 1609 Galileusz pierwszy zwrócił pierwszą lunetę 
na Księżyc i od tej chwili rozpoczęła się ucieczka fantazji 
i nieraz wprost naiwnych bajek z Księżyca, a spieszyła zająć 
należne miejsce prawda i rzeczywistość. Dzisiaj - dzięki nie
znacznej wielkości Księżyca, bliskiego (dla astronomji) oddale
nia od Ziemi i doskonałym instrumentom - przestał on być 
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światem tajemniczym i z nieznacznym wyjątkiem pewnych do
tąd jeszcze niewyjaśnionych szczegółów na nim, natura jego 
jest poznana i zbadana, aczkolwiek pochodzenie (tak jak i in
nych światów niebieskich wogóle) pozostaje nadal w sferze 
hypotez Dawniejsza teorja kosmogoniczna Laplace'a uważała 
go (analogicznie do powstawania innych ciał niebieskich) za 
część materji Ziemi, oderwanej działaniem siły odśrodkowej 
od Ziemi, gdy ta była jeszcz'e w stanie płynnym, poczem- osty
głej i stwardniałej, jako niewielkiej, o wiele szybciej niż Ziemia. 
Niewystarczającą z biegiem rozwoju astronomji teorję Laplace'a 
próbował Darwin zastąpić inną, w ostatnich czasach Moulton 
i Chamberlin i inni, lecz - aczkolwiek umysł ludzki zbliża się 
coraz więceJ do poznania prawdy - ostatnie słowo co do po
chodzenia światów, a więc i Księżyca, dotąd jeszcze jest skryte 
w przyszłości. 

Od chwili wynalezienia lunety poznawanie Księżyca po
stępowało niezmiernie szybko. Już w r. 1647 Hevelius wydał 
pierwszą mapę Księżyca. Brakło jednak na niej wiele nazw 
miejscowości, gór i t. p., gdyż, postanowiwszy użyć do tego 
nazwisk sławnych lub uczonych ludzi, Hevelius jednakże zmu
szony był zaniechać tej myśli, jak sam przyznaje, "z obawy, 
aby nie narobić sobie nieprzyjaciół z tych, którzy mogliby być 
wypadkowo pominięci lub otrzymać zaniskie stanowisko na 
mapie". Mniej drażliwym okazał się włoski astronom Riccioli, 
który mało ceprawda badając Księżyc lecz wiele pisząc o nim, 
nadał miejscowościom i formacjom na Księżycu te nazwy, które, 
choć nie odpowiadające rzeczywistości, utrzymały się do dzi
siaj, jako niezbędna nomenklatura . Kratery, cyrki i t. p. ochrzcił 
nazwiskami uczonych astronomów, matematyków i t. ·p. (nie 
zapominając i o sobie); przy wynajdywaniu zaś nazw dla 
"mórz" księżycowych puścił całkowicie wodze fantazji . Z fan
t.azji tej właśnie jego powstały Morza: Deszczów, Płodności, 
Swiatłości, Nektarów. Niebezpieczeństw, Ocean Burz, Jezioro 
Snów, Bagno Gnicia i wiele innych, które przynajmniej swemi 
dżwięcznemi i poetycznemi nazwami upiększają ponury i nie
gościnny świat księżycowy. 

Słusznie jednak w pewnym stopniu jest Księżyc obarczo
ny obowiązkiem przekazywania na wieczną pamięć imion 
i sław wielkich Judzi Ziemi lub wyrazów bogatego i wznio
słego ducha i umysłu ludzkiego, gdyż bardzo wiele danych 
przemawia za tem, iż jest on istotnie dzieckiem Ziemi, powsta
łem .. kość z kości i krew z krwi" jej . Materjał bowiem z ja
kiego jest on zbudowany jest taki sam, z jakiego zbudowaną 
jest Ziemia; podobnież wiele zjawisk, jakie na nim zachodziły, 
jak również fizyczna natura jego odpowiada podobnym-ziemskim. 
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Że zamarł wcześniej od Ziemi-przyczyną tego nieznaczna 
wielkość jego. Posiada średnicę około 4093.4 kim. t. j. wy
noszącą 0.273 średnicy Ziemi. Objętość więc jego stano
wi zaledwie 1t 1n objętości Ziemi, a masa-81.5 raza mniejszą 
od masy jej. Zgodnie z prawami ciążenia siła ciążenia na 
nim dosi-ęga zaledwie 1

/ 6 takiejże siły na Ziemi. 
Średniej tuszy człowiek, ważący np. 72 kg., przeniesiony 

na Księżyc, byłby lekki-można dla porównania rzec - "jak 
piórko", gdyż ważyłby zaledwie 12 kg., jeździec zaś na koniu, 
biorący łatwo przeszkodę dwumetrowej wysokości, na Księży
cu mógłby podskoczyć niemal do drugiego piętra. 

Inne cechy Księżyca, jak również wy~ląd jego powierzchni, 
zwróconej do Ziemi, poznaliśmy już poprzednio. Na powierzchni tej, 
jak wiemy, panują nieomal niepodzielnie w ilości około 50 000 
szczególnego kształtu góry, stojące przeważnie w odosobnie
niu, rzadko łącząc się w ciaśniejsze skupienia,- t. zw. krate
ry, góry obrączkowe (rys. 22). Dwie zasadnicze teorje-hypotezy
starają się objaśnić powstanie kraterów księżycowych. Jedna 
z nich uważa je za kratery istniejących ongiś i zdawna wy
gasłych i zamarłych wulkanów. Przeciw teorji tej przemawiają 
jednak poważnie następujące okoliczności. Pierwszą - są 
olbrzymie rozmiary kraterów wulkanicznych (kilkadziesiąt i wię
cej kim. średnicy). f\czkolwiek, wobec wykazanej wyżej ma
łej siły ciążenia na Księżycu, kataklizmy wulkaniczne mogły
dochodzić tam do skali nie do pomyślenia na Ziemi, jednakże 
zjawia się druga okoliczność - brak jakichkolwiek śladów wy
lewów lawy wulkanicznej, co przy wybuchach wulkanów byłoby 
nieuniknionem. l wreszcie krate~y księżycowe mają przeważ
nie dno niżej poziomu otaczającej krater powierzchni. 

Wobec takich wątpliwości powstała druga teorja, uważa
jąca kratery księżycowe, za ślady, pozostałe od uderzeń 
w powierzchnię Księżyca olbrzymich meteorów, w epoce, gdy 
materja Księżyca była jeszcze w stanie plastycznym, przyczem 
meteory te uderzały z o wiele większą siłą, niż padające np. 
na Ziemię, gdyż pęd ich nie był zwalniany przez atmosferę, 
której Księżyc nie posiadał. Ciekawe doświadczenia, robione 
dla potwierdzenia tej teoryi przedstawia rysunek 23. Wyo
braża on ślady, jakie otrzymano przy puszczaniu z dużej wyso
kości kamieni na plastyczną glinę, umieszczoną w płaskiej 
skrzyni. Podobieństwo do zasadniczych zarysów kraterów 
księżycowych jest istotnie duże. Wreszcie zdjęcia fotograficz
ne ostatniej doby z aeroplanów wyrw i "lejów", wytworzonych 
w ziemi przy upadku olbrzymich pocisków armatnich w czasie 
wielkiej wojny, daje; też w ogólnym wyglądzie podobieństwo 
konturów kraterów księżycowych. Ostatnieso słowa jednak 

• 



106 URAN] A 

Rys. 22. Powierzchnia Księżyca, oglądana przez lunetę. 
Morze Deszczów. 

astronomja dotąd jeszcze o tern zagadnieniu nie wypowiedziała, 
aczkolwiek przewagę bierze coraz więcej pierwsza teorja. 

Jak poznaliśmy w artykule 1-)11 1) -Księżyc ukazuje nam 
tylko jedną połowę swej tarczy. Sciśle jednak rzecz biorąc
widzimy nieco więcej, niż połowę, mianowicie nieco ponad 
7
/ 12 całej powierzchni Księżyca. 

1) Uranja N2 1 z 1928 r. str. 29 - 32 . 

• 
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Rys. 23. Ślady uderzeń kami eni w plasty cz ną glinę. 

Główną przyczyną tego jest niejednostajny ruch Księżyca 
po orbicie. Wiemy już , że okres obrotu Księżyca dokoła osi 
jest ściśle równy okresowi obiegu jego dokoła Ziemi, i dlatego 
Księżyc stale jedną stroną jest do nas zwrócony. Prędkość 
kątowa obrotu Księżyca jest stała, natomiast prędkość obiegu 
dokoła Ziemi jest zmienna, wskutek czego prosta, łącząca 
środek Ziemi ze środkiem Księżyca, nie przechodzi zawsze 
przez jeden i ten sam punkt naszego satelity, lecz waha się 
dokoła średniego swego położenia. Wynikiem tych wahań jest 
ukazywanie się na brzegu tarczy niewielkiego pasa (najwyżej 
do 10°) odwrotnej strony srebrnego globu. Wahania te noszą 
nazwę libracji (ważenie od łacińskiego wyrazu libra = waga). 

Obok omówionej przyczyny drobne odchylenia libracyjne 
są wywołane przez wahania osi obrotu Księżyca oraz ten fakt, 
że obserwujemy Księżyc z powierzchni Ziemi , a nie z jej 
środka. 
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Bieg Księżyca dokoła Ziemi możnaby porównać do obra
cania się kamienia , przywiązanego do końca sznurka, dokoła 
ręki trzymającej sznurek i wprawiającej kamień w bieg obrotowy. 

We w zmiankowym ruchu Księżyca dokoła Ziemi, przy
ciąganie Ziemi odgrywa rolę sznurka, przytrzymującego kamień
Księżyc , i nie pozwala mu uciec w przestrzeń . Księżyc obiega 
Ziemię po orbicie eliptycznej, bardzo bliskiej do koła, w jednem 
z ognisk której zn ajduje się Ziemia . Po orbicie tej Księżyc 
biegnie w kierunku tym samym, w jakim Ziemia wiruje doko
ła swej osi, t . j. z zachodu na wschód,- z szybkością 1027 m. 
na sekundę t . j. 72 razy szybciej od pociągu pospiesznego. 
Skutkiem eliptycznego Kształtu drogi swej Księżyc, przy okrą
żaniu całkowitern Ziemi, znajduje się raz w punkcie najbliższym 
do Ziemi t. w zw. per i g e u m, i raz w punkcie najdalszym
w a p o g e u m. 

Ten to właśnie okrężny bieg dokoła Ziemi powoduje zja
wisko- znane każdemu i zużytkowane przez ludzi do mierze
nia czasu,- różne kształty Księżyca, w jakich ukazuje się na 
niebie, t. j. f a z y lub o d m i a n y Księżyca . Poniższy rysu
nek (rys. 24) ilustruje jasno to zjawisko. 
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Rys. 24. Fazy Księżyca. 
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W pozycji, najbliższej na prawo od 1-szej, widzimy zale
dwie małą część tarczy Księżyca, oświetloną promieniami Słoń
ca, -w kształcie wąskiego jasnego sierpa. W postaci tej uka
zuje się nam Księżyc po tygodniowej prawie niewidoczności na 
niebie. W miarę posuwania się Księżyca po orbicie sierp ten 
rozszerza się coraz bardziej, i w pozycji 1-szej oświetloną jest 
już połowa tarczy. Pozycja taka nosi nazwę p i er w s z ej kw a
dry. Idąc dalej za biegiem Księżyca, widzimy jeszcze więcej 
zmniejszający się obszar zaciemniony, aż wreszcie w poz. 11-ej 
świeci nam wspaniale cała zwrócona do nas i zalana światłem 
Słońca tarcza Księżyca, w pełni (rys. 25). Dalej rozpoczyna się 

Rys. 25. Folografja Ksi~życa w pełni. 

zjawisko zmierzchania się Księżyca. Zaczyna nasuwać się na nie
go cień, rośnie, w pozycji lii-ej, zwanej o s l a t n i ą kw a drą 
zajmuje już połowę tarczy, jasna część kurczy się znów do 
kształtu sierpa, lecz odwróconego wypukłością w stronę prze
ciwną, niż opisany sierp przed pozycją 1-szą, aż wreszcie Księ
życ staje nawprost między Ziemią a Słońcem pozycja IV-ta · 
i tarcza, którą oglądaliśmy dotąd, nie otrzymując już żadnego 
promienia od Słońca, staje się dla nas niewidoczną Jest to 
nów Księżyca. 

Pozycje li i IV noszą w astronomji nazwę s y zyg j ów. 
Skutkiem jednakowego kierunku biegu Księżyca i Ziemi 
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dokoła swej osi, o czem wspomniałem wyżej, Księżyc opozma 
się ze wschodem codziennie około 1 godziny, tak że w kształ
cie sierpa ubywającego (przed nowiem) wschodzi dopiero nad 
ranem. 

Pejzażyści więc, malując krajobrazy wieczorne lub poranne, 
winni pamiętać o tern niejednakawern położeniu sierpa księ
życowego (kierunek rogów) w zależności od tego czy Księżyc 
wschodzi rano czy zachodzi wieczorem. 

Ponieważ Księżyc w pełni znajduje się (pozycja 11 na ry
sunku 24) w stronie przeciwnej Słońcu, to zimą, gdy Słońce wzno
si się nisko nad ziemią, unosi się wysoko i wydaje się mniej
szym, niż podczas pełni latem, gdy Słońce wznosi się wysoko 
nad ziemią, a przeto Księżyc- nisko. 

Ogromny miedziano-czerwony Księżyc, jakim ukazuje się 
wschodząc, -- zabarwienie takie otrzymuje wskutek załamywania 
się promieni świetlnych, idących od niego do nas przez grub
szą, niż przy kierunku pionowym, warstwę atmosfery, zawiera
jącej nadto wieczorem i rankami znaczną ilość wilgoci. Zja
wisko podobne możemy zauważyć, patrząc na jakiekolwiek 
światło np. lampę przez obłoki pary, lub przez zarosiałą szybę 
na wystawie sklepowej . 

Fazy Księżyca, służąc, jak widzimy, niezbitym dowod e m 
tego, że nie posiada on własnego światła, lecz świeci jedynie 
odbitem światłem Słońca, skłoniły ludzi, obserwujących regu 
larne perjodyczne powtarzanie się kształtów Księżyca, do licze
nia czasu według niego . Okres czasu między powrotem Księ
życa do tej samej fazy , np. pełni, nazywamy miesiącem . 
Nazwa ludowa Księżyca "miesiąc", zawiera właśnie zlanie się 
tych dwóch pojęć: przedmiotu i okresu czasu przezeń odmie
rzanego . F\stronomja rozróżnia jednak kilka rodzajów miesię
cy, jako okresów czasu . Księżyc, obserwowany w pewnym 
momencie w położeniu w stosunku do jakiej np . gwiazdy sta
łej, powraca do tego samego położenia po upływie 27 dni 
7 godzin 43 min . 11 .47 sek. Okres ten nosi w astronomji 
nazwę miesiąca g w i a z d o w e g o lub syderycznego. Okres 
czasu, jaki upływa od jednej fazy Księżyca do następnej takiej 
samej, np. pełni, t. j. od pozycyi Księżyca w stosunku do Zie
mi i Słońca, jest nieco dłuższy, gdyż przez ten czas Ziemia 
przeszła już część drogi w tym samy~ kierunku, Księżyc: 
więc musi ją dopędzić. Na to zużywa 2 dni 5 godz. 51.31 sek . 
i w ten sposób tworzy inny okres, zwany miesiącem syn o
dy c z n y m, zawierającym 29 dni 12 godzin 44 min 2.78 sek. 

Nasze miesiące zaś - kale n d ar z o w e, przedstawiają 
rok podzielony na 12 części - dla udogodnienia rachuby 
czasu-nie równe, lecz zawierające całkowitą liczbę dni . 

,.. 
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O innych jeszcze miesiącach, stosowanych w astronomji, nie 
wspominam, jako mających mniejsze znaczenie dla czytelnika. 

O niegościnności Księżyca, uniemożliwiającej istnienie lub 
przebywanie nawet krótkotrwałe istot żyjących i roślinności 
na nim, przekonaliśmy się w poprzednim artykule (Nr. 1 "Uranji" 
1928 r.), jak również o tern. iż ustalenie tej prawdy nastąpiło 
dopiero w dobie późnej, gdy wynalazki udoskonalonych instru
mentów optycznych i innych pozwoliły dokładnie poznać istotną 
naturę jego. - Długie wieki przedtem Księżyc w przekonaniu 
ludzi był niezmiernie zaciekawiającym a niezwykłym światem. 
Za czasów Pfutarcha już miał posiadać warunki fizyczne, kli
matyczne, roślinność i stworzenia żyjące - podobne do ziem
skich. Jedynie mieszkańcy Księżyca selenici- byli wzrostu 
piętnaście razy większego od naszego! 

Odkrycie prawdziwej fizjonomji Księżyca przez Galileusza 
w 1609 roku rozwiało te bajki; pozostało jedynie jeszcze upo
dobnienie Księżyca do Ziemi pod względem warunków fizycz
nych i klimz,tycznych ("morza" i t. p.) Pornirno jednak coraz 
to dokładniejszego i prawdziwszego poznawania Księżyca, po
wróciła, dzięki skłonności umysłu ludzkiego do wierzenia w rze
czy nadprzyrodzone a niezbadane, powrotna fala cudownych 
bajek o Księżycu . W r. 1835, Europa z przejęciem debato
wała (nawet pisma naukowe jak "London and Edinburgh Phi
losophical Magazine") nad odkryciami, przypisywanemi astro
nomowi Herschlowi, który przez niezwykłej wielkości lunetę, 
miał dojrzeć na Księżycu lasy, jeziora, zwierzęta czworonożne, 
ptaki i nawet miesLkańców Judzi księżycowych .. o skrzydłach 
nietoperzych, i - latających w powietrzu "jak dzikie kaczki". 

Dziś przy lunetach, powiększających do 4000 razy, t. j. 
zbliżających Księżyc niejako do nas na odległość 100 kim, 
a więc umożliwiających ujrzeć przedmiot taki, jak np. most 
Warszawski, a ternbardziej lasy, jeziora, miasta, wieże i t p., 
gdyby istniały na Księżycu,-już takie bajki nie powtórzą się . 
Bez powietrza nie może istnieć ani stworzenie żyjące ani 
roślina, a na Księżycu, jak wiemy, atmosfery niema . Cały 
szereg dowodów stwierdza brak powietrza i wody na Księżycu: 
raptowne znikanie gwiazd za tarczą Księżyca przy t . zw. za
kryciach gwiazd przez Księżyc przy biegu jego po sklepieniu 
niebieskiem, i takież pojawianie się ich z za brzegu tarczy, 
przy przejściu Księżyca - bez najmniejszego osłabienia lub 
zaćmienia blasku ich; ostre kontury nierównosci i cieni gór bez 
półcieni spowodowanych rozpraszaniem promierni świetlnych 
przez atmosferę, (patrz rys . 22) jednakowej siły blask środka 
tarczy słonecznej i krajów jej. nie zaciemnionych grubszą 
warstwą w stosunku do kierunku patrzenia z ziemi, atmosfery, 
wszystko stwierdza brak atmosfery i wilgoci na Księżycu. Stopień 
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siły blasku Księżyca również może służyć dowodem tych warun
ków. Księżyc, zbudowany z takich samych materjałów, jak 
Ziemia, podobnież jak ona odbija padające nań promienie 
Słońca. Stosunek ilości odbitych promieni do ilości padają
cych nosi nazwę a l b e d o. f\lbedo śniegu np wynosi 0,78, 
t. j. odblija on 78q, padających na niego promieni; albedo zaś 
ciał ciemnych oczywiście jest o wiele mniejsze, gdyż pochła
niają one większą część światła. f\tmosfera, otaczająca nie
które ciała niebieskie przysparza im blasku, ponieważ sama 
odbija promienie słoneczne Np. albedo planety Merkurego 
wynosi 14' ~ (0.14), Wenus, otoczonej bardzo gęstą atmosferą,-
769, (0.76), Księżyc zaś posiada albedo zaledwie 0.073 t. j. od· 
bija on nieco więcej, niż n promieni, resztę zaś pochłania . 
Gdyby Księżyc otaczała atmosfera wydawałby on się o wiele 
jaśniejszym. Dziś daje on, nawet w czasie pełni, zaledwie 
1
/ 40 ., 000 tej ilości, jaką daje Słońce. 

Mówiąc o blasku Księżyca, muszę wspommec o interesu
jącem zjawisku, mianowicie, iż w fazie Księżyca, gdy ma on 
kształt wąskiego sierpa, zupełnie dokładnie widoczną jest po
została część tarczy dopełnienie do całego koła - o sla
bem zielonkawo-popielatem zabarwieniu . Pochodzi to od oświe
tlenia tej części Księżyca promieniami Słońca, odbitemi od 
Ziemi. Jest to tak zwane świat l o p o p i e l a t e, występu · 
jące zwłaszcza silnie przed nowiem Księżyca, gdy znajduje on 
się na wschodniej stronie nieba, i w godzinach rannych, gdyż 
wówczas pada na niego światło, odbite od obszernych jasnych 
pustyń afrykańskich i równin f\zji. f\nalogicznem zjawiskiem 
jest widoczność tarczy Księżyca mętnego (czerwonawo- bru 
natnego koloru) podczas całkowitego zaćmienia Księżyca . Przy 
czyną tego jest padanie na tarczę jego promieni słonecznych, 
załamanych w atmosferze Ziemi. 

Ten to olbrzymi, unoszący się w przestrzeni grób, milcząc 1 

cmentarz dawnego, być może, bujnego życia ludzie zdawna upor 
czywie starali się i dotąd starają wpleść w swoje "żywe", 
kipiące życie ziemskie i nawet samej Ziemi . Zmiany pogody, 
deszcze, burze, wiatry, wpływ na temperaturę, roślinność nawet 
i t. p. - wszędzie miał i ma Księżyc odgrywać rolę - to 
złą - to dobrą, to twórczą - to regulującą. 

Tymczasem dotychczas mniemania te w żadnym kie-
runku nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Najbardziej 
drobiazgowe i najdokładniejsze badania meteorologiczne nie 
wykryły dotąd związku Księżyca ze zmianami pogody, de
szczami, wiatrami i t. p . zjawiskami atmosferycznemi na Ziemi . 
Już w starożytności, domagającym się wyjaśnienia "dlaczego 
Księżyc wpływa na zmianę pogody'' Plutarch dał mocną odpo-
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wiedź "poprostu dlatego, że to nieprawda". Również żaden 
w istocie. jest wpływ Księżyca na temperaturę lub jej zmiany na 
Ziemi. Zyjące, gorące Słońce stwarza i reguluje temperaturę 
ziemską, tak, że może wywołać wahania jej nawet o 50 - 60 
stopni; martwy i zimny Księżyc nie zdoła zmienić naszej tem
peratury nawet o 0.0001 stopnia Podobnie nikły jest wpływ 
magnetyzmu księżycowego na ziemski. 

Jak widać więc całą tę przypisywaną Księżycowi "współ
pracę" z Ziemią należy odrzucić. 

Jedna jest tylko dziedzina, w której wywiera on wpływ 
na Ziemię, a i to nie "źywem" - że użyję tego wyrażenia -
działaniem swem, lecz mechaniczną siłą grawitacji - siłą przy
ciągającą martwej bewładnej bryły swej. Tą siłą wywołuje on 
zjawisko przypływu i odpływu na morzach i · oceanach ziem
skich. 

Codziennie, na obszarze do 66° szerokości po obu stro
nach równika, wody mórz i oceanów, w ciągu 6 godzin wzno
szą się, zalewając brzegi lądów, gdy jednocześnie w miejsco
wościach, położonych pod kątem 90" do południków przypływu, 
poziom mórz wciągu tyluż godzin obniża się, morze ucieka od 
brzegów nieraz daleko bardzo. Tamto był przypływ, tu 
zaś o d pływ. Po upływie 6 godzin zjawisko to powtarza się, 
lecz w porządku odwrotnym: gdzie był przypływ - następuje 
odpływ i przeciwnie. W następnych 12 godzinach powtarza 
się, to samo, tak że każda z wzmiankowanych miejscowości 
ma w ciągu doby kolejno (ściśle - w ciągu 24 g. 4tl min. -
okresie między dwoma przejściami Księżyca przez południk 
danej miejscowości) 2 przypływy i 2 odpływy. Zjawisko to po
woduje siła przyciągająca K!'.iężyca, który potrafi podnosić pod
czas przypływu wody morskie na wysokość od 75 ctm. do 
13 m., a nawet w jednem miejscu globu zierrrskiego-w zatoce 
Fundy w f\m. Półn.-ponad 20 metrów. Rysunek poniższy (rys. 26) 

B 

:B1 
ZIEMIA 

A 

Rys. 26. 



114 URANJA 

wyjaśnia schematycznie powstawanie przypływów i odpływów. 
Powierzchnia morza A, jako najbliżej zwrócona do Księżyca, 
podlega silniejszemu przyciąganiu przez niego, niż wnętrze 
Ziemi, wznosi się więc, i na tym obszarze następuje przypływ. 
Morze na przeciwnej stronie A 1 jest odwrotnie - słabiej przy
ciągane, niż wnętrze Ziemi, jako dalej znajdujące się od Księ
życa, niż ono. Dno więc morza niejako cofa się wgłąb i w A 1 
następuje również przypływ. W tym samym zaś czasie w miej
scowościach B B 1 leżących pod kątem 90' do miejscowości 
A i A 1 morze odpowiednio opada i następuje w nich odpływ. 

Taką jest teorja przypływow i odpływów morskich na 
Ziemi wskutek działania siły przyciągającej Księżyca. Szcze
gółowy rozbiór zjawiska tego narazie pomijam, odkładając go 
do oddzielnego specjalnego artykułu. Tu dodam tylko, że ludzie, 
w pierwszym rzędzie pomysłowi i przedsiębiorczy amerykanie, 
już potrafili w pewnym stopniu wyzyskać zjawisko to dla celów 
praktycznych, i zapewne niedaleką jest chwila, kiedy morza 
i oceany nie tylko będą nosiły na swych barkach ludzi lecz 
i pracowały dla nich, - jak to widzieliśmy poprzednio, czyni 
już nawet Słońce. 

Tymczasem zaś przypływy powodują inne jeszcze, wtórne 
zjawisko na Ziemi, zjawisko, które, o ile obliczenia ludzkie 
sprawdziłyby się, mogłyby mieć rezultaty niezwykle doniosłe 
dla Ziemi.- Ponieważ kierunek fal przypływu jest ze wschodu 
na zachód, bieg zaś wirowy Ziemi - w kierunku przeciwnym, 
przeto stawiają one pewien opór temu ruchowi Ziemi, acz 
nieznacznie, lecz stale zwalniając go. Zmniejszenie to szybkości 
powoduje zwiększanie się długości doby. Wzrost jednak dłu
gości doby jest bardzo powolny, mniej więcej około 1 

1000 sek. 
na 100 lat. 

Zjawiska przypływów i odpływów morskich oraz opisane 
zjawisko - wtórne wyczerpuJą istotne i odczuwalne działanie 
Księżyca na naszą Ziemię. Martwy -nie może oddziaływać 
na żywą Ziemię. 

Zewnętrzna ta, dziś nie wzbudzająca w nikim wątpliwości, 
martwota Księżyca - czy istotnie objęła cały, przeniknęła na
wskroś glob jego i wygasiła całkowicie szalejące ongiś w jego 
wnętrzu ognie wulkaniczne? Czy w postaci, w jakiej ukazuje 
się nam, istnieje niezmiennie od wieków i istnieć będzie 
po wieki? 

Pytanie to zdawna zadawano sobie, obserwując jedno
cześnie pilnie, czy nie uda się dostrzedz jakichkolwiek zmian 
na powierzchni Księżyca. Kilku astronomów próbowało zaalar
mować świat uczonych o dostrzeżonych jakoby przez nich 
zmianach w krajobrazie pustynnych przestrzeni Księżyca (np. 
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rzekome zniknięcie krateru Linneusza, pojawianie się zielona
wych plam na Eratostenesie i t . p.) lecz obserwacje te posia
dają zamało pierwiastku ścisłego i naukowego, tak że dotąd 
astronomja wstrzymuje się z wypowiedzeniem ostatniego słowa 
o tern zagadnieniu. Niewątpliwą jedynie, zasadniczo, rzeczą, 
iż możliwe są zmiany wyglądu gór lub skorupy Księżyca wsku
tek kurczenia i rozszerzania się materji księżycowej wobec 
ogromnej różnicy temperatur dnia i nocy księżycowych (blisko 
350°C); dotąd jednak nawet najlżejszych śladów nikomu nie 
dało się dostrzedz . 

Jak przekonaliśmy s i ę więc z poprzedniego niniejszego 
szkicu "na srebrnym globie" nie znal e żlibyśmy, dostawszy się 
nań , nic dla nas zachęcającego . Jedyną chyba atrakcją byłby 
widok nieba księżycowego , tak wspaniały i piękny, jakiego 
z Ziemi, otoczonej woalem atmosfery, ujrzeć nigdy niepodobna . 

Rys. 27. Jak wyglądają szczeliny na Księżycu. 
(Rysunek Rudaux. L'aslronomie 1927, str. 424) . 
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Na rozpoczęcie dnia księżycowego, z poza horyzontu wy
trysnęłoby nagle, bez przejść stopniqwych brzasku i świtu, 
oślepiające Słońce w świetnej aureoli Swiatła Zwierzyńcowego, 
zalałoby blaskami pustynne milczące krainy, lecz nie zdołałoby 
rozświecić niezmiennie jak kir czarnego nieba. Błyszcząca nie
zwykle jasno i wyraźnie Dro::Ja Mleczna wiłaby się wśród ro
jów iskrzących się, jak naJczystsze brylanty, o wiele silniej niż 
na Ziemi, gwiazd, a wśród nich unos i łaby się ogromna, pra
wie 13 1/ 2 raza większa od Księżyca, jasna kula-nasza Ziemia. 
Otoczona różowawą obwódką atmosfery, obracając się dokoła 
swej osi, ukazywałaby nam z poza przesuwających się przed 
nią ciemnych plam obłoków swe oblicze - znane zarysy 
części świata, morza i oceany, lądy, śniegi polarne. A tak wiel
ka -że Słońce wydawałoby się daleko, bo 13 razy, mniejsze 
od niej Toteż często zasłaniałaby je całkowicie, powodując 
częste dla Księżyca a tak rzadkie dla Ziemi, zjawisko całko" 
witego zaćmienia Słońca. 

Rozrzucone między gwiazdami, też o wiele świetniejsze, 
niż widziane z Ziemi, planety dopełniałyby czarodziejskiego 
widoku, który, przesuwając się przed naszemi oczami prawie 
30 razy wolniej, niż dla ziemskich obserwatorów, długie go
dziny pozwoliłby nam podziwiać go i napawać się jego pięk
nością i urokiem. 

A jednak - tak piękny - czyż zdołałby opanować nas 
tak, aby zapomnieć i nie zatęsknić Z3 tą właśnie daleką, otu
loną w mgły, unoszącą się w bezkresach - naszą starą, sza
rą niepozorną i zpowszedniałą zbliska i na codzień- Ziemią? 

In. Z. Chelmoński. 

Redaktor dr. Euf{enjusz Rybko \1. ydawca T-wo Miłośników Astronomji. 
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