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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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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. 



4ó URAN} A 

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 

' 



.... 

URANJA 49 

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 . 



50 URANJA 
-----'----------· 

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) 

57 

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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