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Całkowite zacmienie Słońca 
19 czerwca 1936 r. 1). 

Prof. Dr. TADEUSZ BANACHIEWICZ (Kraków). 

Polskie wyprawy na zaćmienie Słońca. 

Nr. 3 (50) 

Polskie wyprawy na za6nienie Słońca w dniu 19 czerwca 
r. b., o których była już mowa w Nr. 2 Uranji, organizowane 
przez piszącego, dochodzą do skutku. 

Głównym celem wypraw jest zaobserwowanie dokładnych 
momentów całkowitego za6nienia w celu wyprowadzenia 
względnej pozycji Słońca i Księżyca, w sposób, pozostawia
jący daleko w tyle, pod względem dokładności, inne używane 
przez astronomów sposoby. Z tychże obserwacyj otrzymuje 
się również różnicę promieni Słońca i Księżyca, a więc pro
mień Słońca (przyjmując, że promień Księżyca jest dostatecz
nie dokladnie znany z obserwacyj zakryć gwiazd}, oraz uzy
skuje się dane do wnioskowania o figurze Ziemi, o ile obser
wacje uda się wykonać w dostatecznej ilości punktów. Nad
mienimy tutaj, że wyprowadzenie najprawdopodobniejszych 
elementów elipsoidy ziemskiej z kombinowania wyników róż
nych trjangulacyj opiera się na założeniu, że elipsoida ziem
ska i s t n i ej e. Czy jednak faktycznie różne wymierzone po
łacie geoidy mogą być uważane za należące do jednej i tej' 
samej elipsoidy - wykazać to mogą tylko obserwacje względ
nych położeń różnych trjangulacyj. że do takich badań mogą być 
użyte obserwacje Księżyca -zauważył jeszcze Euler, ale zwykle 
obserwacje astronomiczne są do tego celu zbyt mało dokładne. 

Przy obserwacjach wypraw polskich znajdą zastosowa
nie chronokinematografy, to jest narzędzia, stanowiące po
łączenie lunety astronomicznej z aparatem do zdjęć kinowvch 
i z urządzeniem, regestrująccm momenty zdjęć - wszystko 
ustawione na odpowiednim postumencie - o konstrukcji 

l) Przebieg całkowitego zaćmienia Słońca w Polsce został poda
ny w Nr. 2 Uranji z r. b. na str. 40. 
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znacznie doskonalszej, niż podczas wyprawy Lapońskiej w ro
ku 1927. Aparaty do zdjęć kinematograficznych będą posia
dały napęd elektryczny, zapewntający większą jednostajność 

posuwu taśmy, zaś regestrowanie :momentów zdjęć, pomysłu 

inż. J. Rodkiewicza, odbywać się będzie na taśmach filmo
wych, nie zaś przy pomocy odrębnych chronografów; ułat

wia to obsługę aparatów i daje większą dokładność, zwła

szcza, że odpada konieczność !Odróżniania "słuchowych" począt
ków sekund chronometrów od początków ,,kontaktowych" (elek
trycznych). Użyte będą w tym cdu lampki neonowe, zapalające 
się i gasnące w takt ruchów chronometrów (i aparatów do 
zdjęć), i znaczące swem światłem, za pisanem na światłoczu
łym filmie ze zajęciami Słońca, początki poszczególnych se
kund. Nie potrzeba się obawiać przytem, - jakby to mógł 
pomyśleć czytelnik - opóźnień w zapalaniu się i gaśnięciu 
lampek, gdyż lampy neonowe, różniąc się w tern istotnie od 
żarówek elektrycznych, reagują prawie momentalnie na zmia
ny napięcia elektrycznego. Stricte biorąc wystarczyłaby do każ
dego aparatu jedna lampka neonowa, faktycznie jednak będą 
dwie, gdyż jedna, widoczna dla obserwatora, użyta będzie 

za ,,świadka", że wszystkie połączenia elektryczne są w po
rządku. Urządzenie tego rodzaju będzie zastosowane do re
gestracF dokładnych momentów, o ile wiadomo, poraz pierw
szy w kronikach astronomji. 

Wyprawa do Japonji i Syberji, oraz jeden posterunek 
w Grecji, zaopatrzone będą w potężne i selektywne ośmio -
(względnie siedmio-) lampowe odbiorniki radjotelegraficzne, 
typu superheterodynowego, do przyjmowania sygnałów cza
sowych na falach 14-20 tysięcy metrów. Nadmienimy, że 

w Warszawie jeden z wypróbowanych dotychczas pod tym 
względem tych radjoodbiorników, pozwala przyjmować nie
tylko Bordeaux-Lafayette, ale i Nauen, podczas działania pra
cującej na pobliskiej fali potężnej radjostacji w Babicach. 
Mimo wszystko niewiadomo, w jakim stopniu w Azji pa
sorzyty atmosferyczne pozwolą na przyjmowanie stacyj euro
pejskich, i z tego powodu wyprawa do Japonji zaopatrzona 
będzie również w drugi odbiornik do przyjmowania sygnałów 
lokalnych. 

Z inicjatywy kierownictwa wypraw polskich radjostacja 
·w Nauen wysyłać będzie specjalne sygnały rytmiczne dokład-

Zbiory Zabezpieczone 8yt01'11 
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nego czasu, pochodzące z Obserwatorjum Morskiego w Ham
burgu, w dniach 17, 18 i 19 czerwca, w odstępach godzin
nych, poczynając od godz. 3 czasu uniwersalnego, kończąc zaś 
o godzinie 7-ej tego czasu. Być może w nadawaniu sygna
łów czasowych "rytmicznych" weźmie udział również radja
stacja w Babieach pod Warszawą. Byłyby to pierwsze sygna
ły naukowe czasu z Polski. 

Po tych ogólnych informacjach podamy parę szczegółów 
o poszczególnych ekspedycjach. 

Wyprawa do Ja po n j i będzie jednoosobowa (dr. Ta
deusz Olczak z Wojskowego Instytutu Geograficznego). Prócz 
chronokinematografu dr. Olczak zabierze ze sobą grawimetr 
Obserwatorjum Krakowskiego, uzupełniony nowerui wahad
łami, wykonaneani w zakładzie aparatów Narodowego In
stytutu Astronomicznego. Zapomocą tego grawimetru ma być 
dokonane połączenie grawimetryczne Krakowa z Tokjo. Wy
znaczenie pozycji posterunku dr. Olczaka, na nasze życzenie, 

dokonane być ma, w razie udanej obserwacji zaćmienia, przez 
geodetów i astronomów japońskich, oo znacznie odciąży tę 

zbyt mało liczną ekspedycję. 
W wyprawie do Syberji ~rodkowej uczestnikami będą: 

profesor J. Witkowski i (ewentualnie) dr. f. Koebcke z Po
znania, oraz dr. E. Stenz z Wa.rszawy. Pierwotnie projekto
wane dla tej wyprawy okolice P.etropawłowska zmieniono 
na okolice Tomska, gdzie pracować będzie również ekspedycja 
Pułkowska, japońska i angielska. 

Wyprawa do Grecji ma objąć dwa posterunki. Jeden na 
wyspie Chios (prof. Eug. Rybka ze Lwowa i dr. K. Kordy
lewski z Krakowa), i drugi w okolicach Aten (prof. T. Bana
chiewicz z Krakowa i dr. Wł. Zonn z Wilna). Do Grecji uda 
się również mechanik p. L. Kowalski oraz operator filmowy 
p. Wyszom~rski. Prócz 2 chronokinematografów w Grecji znaj
dzie zastosowanie również astrog.raf Nar. Instytutu Astrono
mkznegJo z dwiema kamerami o bardzo światłosilnych objekty
wach, O = 142 mm, f = 284 mm, zapomocą którego ma być 
zdjęta dla celów fotometrycznych korona słoneczna. Kamery 
te będą zdjęte ze zwykłej ich montury na astrog.rafie Nar. 
Instytutu Astronomicznego, i będzie dla nich wykonana spec
jalna montura ekspedycyjna. 

Aparaty do zdjęć kinematograficznych, dwa z firmy De-



44 URAN JA 

brie i dwa z As kania-Werke, zostały przeważnie wypożyczone. 
Aparaty te są wiele razy kosztowniejsze (cena jednego około 
7000 zł) od zastosowanych w ekspedycji Lapońskiej, które 
jednak nie dawały dostatecznej pewności spowodu rwania się 
filmów. Montura ich,. na postumentach z firmy Krawczyk 
w Zawierciu, dokonana została w Zakładzie Aparatów Na
ukowych Nar. Instytutu Astronomicznego, przeniesionym od 
l kwietnia r. b. do Warszawy (Podchorążych 57). Należy 

podkreślić, że tylko posiadanie własnego zakładu mechaniki 
precyzyjnej umożliwiło udział Polski w ekspedycjach z apa
ratami własnej, nowoczesnej konstrukcji. 

Rzecz prosta, że niektóre podane wyżej dane o wypra
wach mogą z biegiem czasu ulec modyfikacji. 

Warszawa, w połowie maja 1936 r. 

Wyprawy cudzoziemskie. 

Miejsce pasa całkowitego zaćmienia Słońca w d. 19 czerwca r. b. 
ętanowi jakby benefis astronomji sowieckiej, gdyż ciągnie się przez So
wiety na przestrzeni sześciu i pół tysięcy, przy szerok·ości około 130 
kilometrów, pokrywając w ten sposób powierzchnię dwa razy większą, 

niż powierzchnia Polski, i przechodząc przez kilka większych miast, jak 
Omsk, To1111sk i Chabarowsk. Astmnamowie moskiewscy wydali, pod kie
runkiem prof. A. Michajłowa, obszerną rozprawę, poświęconą okolict
nośdom geometrycznym i meteorologicznym tego zaćmieni:a, i rzecz zrozu
miała, że ekspedycyj sowieckich dla badań zaćmienia będzie więcej 11iiż 

z jakiegokolwiek innego kraju : przeszło 12. Dwie - na Kaukazie, dwie 
- w rejonie dolnej Wołgi, jedna, z Obserwatorjum Engelhardta, w oko
licy Kustanaja (dla spektrofotometrii chromosfery i fotometrji korony), 
jedna, z Obserwatorjum Pułkowskiego, koło Orenburga (widmo chro
mosfery w krańcowych ponadfiołkowych i podczerwonych promieniach, 
oraz mikrostruktura jej, badana zapomocą kamery pryzmatycznej). Druga 
ekspedycja Obserwatorjum Pułkowskiego gdzieś wpobliżu Omska, w oko
licy, gdzie będzie prawdopodobnie i polska wyprawa, zajmie się fotogra
fowaniem korony, spektrofotomeh'ją i zjawiskami polaryzacyjnemi. W Tom_ 
sku i Kańsku będą ekspedycje Instytutu Leningradzkiego, również w Brat
sku, w Krasnojarsku i w Aleksandoowsku - z Moskwy, przyczem w ostat
nio wymienionej miejsoowości, specjalnie dobranej ze względu na warunki 
geometryczne, badany będzie efekt Einsteina, dotyczący załamania się 

światła gwiazd w pobliżu Słońca. W Chabarowsku ma działać koronograf. 
W Sowietach obserwować ma również ekspedycja francuska z Ljonu, 

pod kierunkiem p. Dufay, z udziałem astronomów z Marsylji i z Paryża, 
z Pragi Czeskiej, na Kaukazie, wyprawa dr. Slouki, z Cambridge w Sta
nach Zjednocwnych (w poblliżu Orenburga), jezuicka ·z tegoż kraju 
w pobliżu Sary, gdzie będzie również wypra_wa Czeskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, która zajmie s i ę odfotografowaniem widma warstwy 
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<Odwracającej oraz przebiegiem promieniowania Słońca. W Omsku będzie· 

wyprawa angielska Uniwersytetu w Aberdeen. 
Angielska wyprawa z udziałem uczonych z Anglji, lndji Wschod

nich i Stanów Zjednoczonych (Mt. Wils·on), obserwować będzie na Hok
kaido. Do tej partji przyłączą się jeszcze ·obserwatorowie z Singapore 
i Hong-kongu. Głównym przedmi,otem badań będzie spektrofotomdrja 
chromosfery, polaryzacja korony słonecznej, linje Fraunhofera w koronie 
zewnętrznej i bezpośrednie fotografowanie korony w różnych częściach 

widma. 
W Japonji przeprowadzi badania również ekspedycja z Kalifornij

skiego Instytutu TechnoLogicznego i około 9 ekspedycyj japońskich, 

pośWięconych m. i. wspomnianemu już efektowi Einsteina, badaniom 
widma korony, obserwacjom magnetyzmu ziemskiego i innych zjawisk 
geofizycznych, przyczem Centralne Obs. Meteorologiczne urządzi wyprawę 
na aeroplanach. 

Jedna ekspedycja włoska ma fotografować koronę słoneczną w Grecji, 
, dla porównania z wynikami z Mokkaido; druga ekspedycja włoska ma 
. się udać na Kaukaz. Rumuńska wyprawa zamierza obserwować w A~ji 
Mniejszej. Jedna z prywatnych ekspedycyj angielskich udaje się na Chios, 
i zajmie się fotografowaniem korony słonecznej przez filtry. 

Naogół powiedzieć można, że zaćmienie Słońca w d. Fl czerwca 
1936 r. obserwowane będzie przez wielką ilość ekspedycyj, rozmieszczo
nych wzdłuż całego pasa, z wyjątkiem jego części w Azji Wschodniej 
z największem prawdopodobnem zachmurzeniem, ora; częś~i oceaniczne{ 

Niniejsza notatka uło;i)ona została głównie na podstawie artykułu 

·w ang. Nature Nr. 3469, który zresztą wydaje się mało ścisły. T. B. 

Dr. JAN GADOMSKI (Warszawa). 

Wrażenia z Kongresu Międzynarodowej Unji 
Astronomicznej w Paryżu. 

Międzynarodowa Unja Astronomiczna jest jedną z tych 
federacyj międzypaństwowych, jakie po Wielkiej Wojnie sta
ły się potrzebą chwili. W roku ubiegłym obchodziła ona 13-tą 
rocznicę swego istnienia, kończąc tem samem 12-stoletni okres 
_próbny, przewidziany przez założycieli, - nie trzeba nad
mieniać, że zwycięslm. 

Celem Unji jest, jak wiadomo, jak najlepsza organizacja 
-eksploracyj nieba, układanie planów najważniejszych badań 
na lata najbliższe, skoordynowanie wysiłków przy wzwiązy
waniu problemów, wymagających wieloletniej współpracy ob
serwatorjów .rozsianych w różnych stronach świata, ujedno
stajnienie nomenklatury objektów niebieskich, sposobu licze
nia czasu itp. 
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Władza naczelna Unji, mająca czuwać nad realizacją). 

tych niewątpliwie bardl!O szeroko zakreślonych celów, spo
czywa w rękach Komitetu Wykonawczego, złoż10nego z prze
wodniczącego i pięciu jego zastępców oraz 1sekretarza gene-
ralnego. Kadencja przewodniczącego oraz sekretarza trwa 3-
lata, zastępców przewodniczącego 6 lat. Na wewnątrz po
szczególnych państw reprezentują Unję lokalne Komitety Na
rodowe, które w jednych krajach, jak n. p. w Polsce, są zło
rone ze szczupłej liczby astronomów, w innych natomiast,; 
n. p. we Francji, obejmują większość 'aktywniej'szych /fa
chowców. 

Właściwym terenem pracy w Unji są jej liczne komisje, . 
złożone z wybitniejszych specjalistów w danej gałęzi astro
nomji. Co 3, względnie 4 lata odbywa się kongres 1członków 
Unji. Fundusze Unji stanowią wkładki poszczególnych państw, . 

proporcjonalne do liczby ludności. 
Pierwszy lwngres Unji odbył się w Rzymie w ,r. 1922, 

drugi w Cambridge w Angl ji w r. 1925, trzeci w Lejdzie (Ho-
landja) w r. 1928, czwarty w Cambridge (Stany Zjedn. A. P.) 
w r. 1932, wreszcie piąty w Paryżu w dniach od l O do 17 
lipca 1935 r. Ze względu na dogodne położenie miejsca obrad. 

Rys. 1. Kopuła w Meu-
don, kryjąca największy· 

refraktor Francji. Na 
pierwszym planie prof. 
Kazimierz Graff, dyrek
tor Obserwatorjum Uni
wersyteckiego w Wied-

niu. -
(Fot. aut.), 

• • 
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-ostatni kongres zgromadził znaczny zastęp astronomów, bo 
-w sumie ponad 300 uczestników, przybyłych z 25 różnych 

krajów świata. Najlicznirej wystąpili Amerykanie oraz oczy
·wiście gospodarze, Francuzi, natomiast dał się zauważyć słaby 
udział astronomów ni,emieckich i rosyjskich. Polską naukę re
_prezentowalf dele~aci Polskiej Akademji Umiejętności, pro
fesorowie: T. Banachiewicz, M. Kamień ski, F. Kępiński i J. 
Witkowski oraz podpisany, jako członek jednej z komisyj, za 
zasiłkiem Min. W. R. i O. P. 

Grupa warszawska w drodze do Paryża zatrzymała się 

·w Berlinie, by zwiedzić stoł-eczne obserwatorjum w Babels
bergu. Przyjęci uprzejmie na miejscu przez prof. L. Courvoi
sier, przyjrzeliśmy się zbliska największemu warsztatowi pra
cy astronomów niemieckich, oglądając kolejno wnętrza licz
nych kopuł, rozrzuconych zdała jredna od drugiej na obszer
_nym Jresi:stym terenie, malowniczo połoilonym nad jeziorem Ha
vel. W przedsionku jednej z kopuł, przypominających czysto
ścią i komfortem salony przyjęć, podziwiamy piękny, dużych 
rozmiarów obraz, prz:edstawiający scenę wręczenia Koperni

- ~owi na łożu śmierci pierwszego egzemplarza jego wieko
pomnego dzieła. I choć podpis pod obrazem . odbiera Polsce 
·tego "ojca astronomji nowoczesnej", to jednak kurtuazja nie 
pozwala upominać się o swe prawa. Największe wrażenie 

. uczynił na zwiedzających 65-centymetrowy ref,raktor f. Zeiss, 
przeznaczony do pomiarów pozycyj gwiazd podwójnych, oraz, 

· dzieło tejże firmy, 122-centymetrowy teleskop zwierciadlany. 
-warsztat pracy dyrflektara obserwatorjum, prof. P. Outhnicka. 
używany do badań widm gwiazd. Przy jerlnem z narzędzi 

·w fotelu obserwacyjnym spędza kilka chwil na kontemplacji 
·prof. Kępiński. Strawił tu na pracy, jako asystent obserwa
torjum, pełnych lat ośm. Jakie snuliśmy refleksje, wracając 

do Berlina po obejrzeniu tych wszystkich wspaniałości, każ

.dy się rchyba domyśli. 
Praoowite dni dla ,,kongresistów" ~rozpoczęły się dopiero 

·w Paryżu. W nowoczesnych salach chemji (Centre M. Berthe
lot) obradowano przedpołudniem każdego dnia; resztę pozo
stał,ego ,czasu spędzano na zebraniach towarzyskich i przyję
ciach oficjalnych, które ułatwiały znakomicie nawiązanie tak 
!Ważnego osobistego kontaktu pomiędzy uczestnikami zjazdu . 
.Sekretarjat, w którego sześciu działach, grupujących ~o~rew-
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ne sobie językiem państwa, urzędowały prawdziwe poliglotki~ 

już na wstępie rozdzielił uczestnikom wszystkie potrzebne do
kumenty i zaproszenia oraz odznaki metalowe z wypisanerui 
na nich nazwiskiem i przynależnością państwową. Odznaki 
te, noszone w butonierce, doskonale ułatwiały wzajemne roz
poznanie się. 

Oficjalne otwarcie Kongresu odbyło się uroczyście w obec
ności Prezydenta francji oraz Ministra Oświaty. Obrady, rów
norzędne w języku angielskim i francuskim, prowadził prze
wodniczący Unji, prof. f. Schlesinger, dyrektor obserwatorjuro 
w Yale (Stany Zjedn. A. P.). Na sali najsilniejsze mózgi 
współczesnej nauki: Adams, Eddington, Graff, Hertzsprung,. 
Lundmark, Plaskett, RUissell, Shapley oraz ujmująca sylwetka 
słynnego relatywisty, opata Lemaitre. Ze służbą ,czasu we 
francji~ z okazji 25-ciolecia nadawania sygnałów radjowych, 
zaznajamia obecnych dobrze sporządzony film. 

Następne dni wypełniły obrady w lwmisjach w liczbie 36,, 
rozlokowanych w różnych punktach obszernego gmachu. Trud
no tu wymienić choćby w skrócie ogrom przedyskutowanego 
materjału i treść powziętych uchwał. Obradowały komisje:. 
efemeryd, narzędzi astronomicznych, plam słonecznych, za-

Rys. 2. Część okularowm 
wielkiego podwójnego. 

refraktora w Meudon
(Fot. aut.) 

l .. 
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camen, planet i komet, zmiany długości geograficznej, map 
t1ieba, ruchów własnych gwiazd, fotometrji, gwiazd podwój
nych, gwiazd zmiennych, szybkości radjalnych, statystyki gwiaz
dowej, budowy fizycznej gwiazd i inne. Komisja zmiennych 
przyznała nadal Obserwatorjuro Krakowskiemu doroczną sub
wencję w kwocie 700 franków złotych na wydawanie efeme
ryd gwiazd zakryciowych. Obrady, ukończone w Komisjach, 
znalazły swój epflog na Zebraniu Zamknięcia Kongresu, na 
którem poddano pod zatwierdzenie ważniejsze wnioski 
i uchwały. 

Dużą oodzienną frekwencją cieszyła się wystawa astro
nomiczna, na którą przeznaczono jedną z największych sal 
zakładu. Oprócz stoisk wybitniejszych firm optycznych, wy
rabiających narzędzia astronomiczne, wystawiły poszczególne 
obserwatorj.a najnowsze modele konstruowanych u siebie in
strumentów pomocniczych, jak fotometry, mik11ofotometry, przy
rządy do mierzenia klisz itp . oraz wyniki, w postaci wykre
sów, ostatnich prac. Duże zainteresowanie wzbudzały dosl;:o
nałe fotografje nieba, dokonane przez astronomów amerykań
skich, wśród których zwracała uwagę oryginalna fotografja 
Księżyca o średnicy 1 1/2 metra, wykonana na Mount Wilson. 

Z przyjęć i wycieczek, któreroi organizatorzy starali się 

uprzyjemnić pobyt gościom w Paryżu, należy wymienić: go
ścinę w Obserwatorjuro Paryskiero u dyrektora i pani Esclan
gon, przyjęcie przez władze miejskie we wspaniałych salach 
Hótel de Ville, wycieczkę kolumną nowoczesnych autokarów 
do zamku Fontainebleau, wycieczkę do Wersalu i Meudon, 
bankiet na wieży Eiffla pod auspicjami Societe Astronomique 
de France, "garden party" w pałacu Prezydenta Republiki 
oraz zebranie pożegnalne, urządzone w Hotel Continental przez 
Narodowy Komitet Astronomiczny Francuski. 

Najciekawszą oczywiście była wycieczka do Meudon, gdzie 
uczestnicy zwiedzili szczegółowo najlepiej wyposażone obser
watorjuro Francji, przeznaczone do badań astrofizycznych. Du
że wrażenie swemi rozmiarami zrobił tamtejszy wielki, po
dwójny refraktor f. Oautier o objektywie wizualnym 83 cm, 
fotograficznym 62 cm, o ogniskowej 16 m, nakryty potężną 

kopułą. Z niemniejszem zainteresowaniem oglądaliśmy sze
reg nowoczesnych instrumentów, rozrzuconych na dużej prze
strzeni parku dawnego zamku delfina, otoczonego dużerui 

lasami. 
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Na przewodniczącego Unji na najbliższe trzylecie wy
brano prof. B. Lindblada, dyrektora obserwatorjuro w Sztock
holmie, gdzie w r. 1938 ma się odbyć następny zjazd człon
ków Unji. 

JERZY T. HUPPERT (Lwów) . 

Budowa najłańszych przyrządów miłośniczycb. 

Jeszcze ciągle rozpowszechnionym jest pogląd, jakoby 
obserwacje astronomiczne wymagały kosztownych instrumen
tów i specjalnych urządzeń. Tak jednak nie jest. Wielkie in
strumenty niezawsze spełniają swoje zadanie, ponieważ nie
jednokrotnie niekorzystne warunki atmosferyczne nie pozwa
lają na całkowite wyzyskanie dużej lunety. Skoro się dalej 
7waży, że wielkie instrumenty są dla miłośnika nicosiągalne 
ze względu na duży koszt oraz warunki miejscowe, staje się 

jasne, że tylko tanie i łatwo przenośne przyrządy mają wartość 
praktyczną dla miłośnika. 

Zbliża się okres urlopów i wakacje szkolne. Spróbujmy 
w tym czasie przy pomocy najprostszych środków zbudować 
małą lunetkę. Nie jest to wcale tak trudne, jak się napozór 
wydaje. Przy odrobinie cierpliwości i wytrwałości z całą pew
nością zbudujemy sobie wcale przyzwoitą lunetkę. Dzisiaj ogra
niczymy się do wskazówek, jak zbudować dwa najprostsze 
i najtańsze typy. 

Typ 1. Zwyczajne szkiełko do okularów (najlepiej okrąg
łe, tzw. "Punktal", Zeissa + 1/ 2, lub + 1 diopt.) o długiej 
ogniskowej (60- 100 cm) służyć będzie jako objektyw. W kwa-

,a.,....._ 
......... 
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-dratowej deseczce (dykcie) wycinamy okrągły otwór, nieco 
mniejszy od średnicy soczewki. Soczewkę przyklejamy do de
seczki klejem stolarskim przy pomocy rasków z papieru pakunko
wego (fig. 1). Poniżej wycinamy drugi, tym razem prostokątny 
otwór, o wymiarach, odpowiadających drewnianej listwie, sta
nowiącej trzon lunetki, następnie wsuwamy listwę do otwo
ru w deseczce, tak że objektyw daje się dowolnie przesuwać. 
Następnie wycinamy z dykty jeszcze jedną deseczkę, w któ
rej wycinamy otwór, nieco mniejszy od soczewki. służącej 
jako okular. Soczewka na okular może być użyta z lupy 
uczniowskiej, lub kieszonkowego mikroskopu. Ogniskowa oku
laru winna wynosić od 1( 2 do 2 cm. Deseczkę z okularem 
przybijamy do powstałego końca listwy, przyczem należy 

uważać, ażeby śwdek obydwu soczewek leżał w jednej osi, 
oznacz,onej na fig. 2. literami a, a1 . 

Lunetka jest gotowa. Uzyskane powiększenie wynosi przy 
ogniskowej 60 cm. i okularze o ogni1skowej 2 cm. około 30 x. 
Okular o krótszej ogniskowej zwiększy wielokrotność po~ 
większenia. Cały instrument można umieścić na widełkach 

lub poprostu oprzeć o parapet okienny. 
Typ 2. Składa się z objektywu 5 cm. średn. oraz z 2 so

czewek, stanowiących okular. Taka lwmbinacja daje 42 X po
większenie i doskonałe rezultaty. Całość może być z,montowa
na w metalowej rurze, którą wykona każdy blacharz. 

Kos z torys ty p u l: od zł: 2.50 do 4. - . Soczewki 
·do nabycia w każdym składzie optycznym. 

Kosztorys typu 2. komplet soczewek: około 7. - zł. 
Cena wraz z metalową rurą i statywem o osadzie równikowej 

· około 25.- zł. Informacyj w sprawie typu 2. udzieli Oddział 
Polskiego Tow. Przyjaciół Astronomji we Lwowie, Długo

sza 8. 
O tern, czego dokonać może cierpliwy miłośnik astro

inomj~, jakie znaczenie mi·eć mogą jego obserwacje dla nauki, 
'wspomniane jest w artykule ,,Niebo w lecie 1936 r." w ni
niejszym nUJmerze Uranji. 

Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji. 
(Streszczenie sprawozdań za rok 1935) . 

·z ar z ą d C e D tra l D y. 
Skład Zarządu Centralnego w 1935 r . : prezes - prof. M. Karnid1ski, 

-członkowie zarządu: pmf. f . Kępiński, inż. S. Lipiński, dr. ł_obarww, 
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dr. L. Orkisz i prof. E. Rybka. Główną troską Zarządu Centralnego 
było wznowienie wydawania Uranji, której redagowanie powie-rzono prof. 
E. Rybce-, uchwalając równocześnie utworze-nie osobnego Funduszu Wy
dawniczego. Na Fundusz ten składa się: 500/0 składek członkowskich 

poszczególnych oddziałów P. T. P. A. oraz wpływy z prenumeraty, i og.to
szeń. Uranja ukazuje się regularnie od 1 lutego 193ó r. jako Llwumiee 
sięcznik. Prezes Zarządu Centralnego od początku ubiegłego roku zaj
muje się sprawą przeniesienia obserwatorjum im. Jana Jędrzejewicza 

wraz z narzędziami z nickorzystnie położonego •miejsca na dziedzińcu 

Szkoły im. Wawelberga i Rotwan,da (ul. .1\tbkotowska w Warszawie) na 
dogodny ze względów obserwacyjnych teren na Saskiej Kępie, należący 

do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Uruc!wmione obserwatorjum 
im. J. Jędrzejewicza, będące obecnir własności:! Tow. Nauk. Warsz., 
będzie mogło w przyszłości służyć zarówno celom naukowo- badawczym 
jak i popularyzacyjnym. 

Oddział Częstochowski. 

Oddział liczył w końcu 1935 r. 27 członków. Oużem powodzeni~m 

cleszyły się pokazy nieba, urządzane w obserwat-orjum Oddzia.tu na sto
kach Jasnej Góry. Obserwatorjum zwiedziło w ciągu roku około 1000 
osób. 

O d dział Lwowski. 
Oddział liczył w końcu 1935 r. 5 t członków rzeczywistych. Prezesem 

oddziału w r. 1935 był sen. W. hr. Gołuchowski, wybrany ponownie na 
prezesa również na r. 1936. Na ze-braniach oddziału wygłoszono nastę~ 

pujące odczyty i referaty: p. J. Huppert - o budowie tanich lunet 
miłośniczych; dr. J. Mergentaler - · budowa teleskopów zwierciadłowych, 
- mgławice planetarne; prof. E. Rybka - rozmiary mgławic pozagalak
tycznych; prof. S. Szczeniowski - toorja Milne'a rozszerzania się wszech
świata; p. M. Wojtowicz - rola neutronów w budowie wnętrza gwiazd 
i ich promieniowaniu; dr. M. Zarycki - geneza nazw gwiazdozbiorów. 
W pogodne wieczory sobotnie cLłonkowie P. T. P. A. korzystali z poka
zów nieba w Obserwatorjum Astronomicznem U. J. K. 

O d d z i a ł P o z n a ń s k i. 

Oddział liczył w końcu 1935 r. 18 członków rzeczywistych i 13 
uczestników Koła Młodzieży. Prezesem Oddziału w r. 1935 był prof. 
J. Witkowski. Na posiedzeniach wygłoszono następujące referaty: prof. 
A .. Denizot - o obrocie Ziemi, płynne powietrze; dr. Kotceki -- promienie 
kosmiczne; p. W. Mańkawski - o świetlr zodjakalnem, o leonidarb; 
dr. .] . Pagaczewski - współczesne obserwatorja astronomiczne. Zarząd, 

dążąc do dostarczenia członkom jak najprędszych i jak najdokładniejszych 
Informacyj postanowił wydawać przy każdej okazji odpowiedni cyrkularz, 
który przybrał formę komunikatów, drukowanych na pocztówce. Z końcem 
roku ubiegłego została wydana ruchoma mapka nieba przy bezinteresow
nym udziale inż. Tukatscha, dr. Pagaczewskiego i p. Juszczaka. 

O d d z i a ł W a r s z a w s k i. 
Oddział .liczył w końcu 1935 r. 111 członków. Prezesem oddziału 

w 1935 r. był inż. Z. Chełmoński . Na posied7eniach wygłoszono nasttr--
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pujące referaty i odczyty: mgr. P. Demia11czuk - dowód twierdzenia 
Clairaut na podstawie toorji prawdopodobieństwa; dr. J. Gadomski -
Nowa gwiazda w konstelacji Herkulesa, kroni'<a astronomiczna (3- krotnie);· 
prof. F. Kępiński - wyznaczenie czasu, szerokości i azymutu z obser
wacyj przejść par gwiazd przez pmstopadłe do siebie wertykały, o pra~ 
cach prof. Graffa na Mailorce i o warunkach prac astronomicznych 
tamże; dr. M. Kowalezewski - pokaz przezr·oczy Obserwatorjum Yerkesa; . 
dr. M. Łobanow- gwiazdy Nowe, ciężki wodór; mgr. W. Opalski-kronika 
astronomiczna. Oddział opuścił dotychczas zajmowany lokal · przy uL 
Chmielnej SS, przenosząc się do Obserwatorjum Astronomicznego U. J. P. 

Kronika naukowa 
Nowa kometa. 16 maja Peltier (Ameryka) odkrył nową ko-· 

metę 9- ej wielkości. W chwili odkrycia kometa przebywała w gwiazdo
zbiorze Cefeusza (a = 23b 52m, a= 73°·4) i poruszała się na południe. 
Jest to pierwsza kometa odkryta w r. 1936. E. R. 

L u k a w c h m u rac h kos m i c z n y c h. Wzdluż plaszczyzny równi-· 
ka galaktycznego zalega warstwa gazów kosmicznych, sprawiająca międzj 

innemi to, że nie możemy dostrzegać mgławic pozagalaktycznych wpobliżu 
Drogi Mlecznej. Warstwa ta jednak nie jest jednorodna i w pewnych kierun
kach może być tak bardzo pr1ezroczysta, że prawie nie osłabia światła. 

położonych poza nią gW'iazd i mgławic. Takie przezroczyste miejsce przy· 
Drodze Mlecznej niedaleko gwiazdy 71 Arae zostało wykryte przez prof. 
Shapley'a z Obserwatorjum Harvardzkiego w Ameryce. Pomimo, że miejsce 
to jest odległe tylko o 100 od płaszczyzny równika galaktycznego i okołą 
300 od kierunku środka Galaktyki 1 ), S h a p l e y odkrył w niem wkle 
słabych mgławic pozagalaktycznych oraz szrreg gwiazd zmiennych, !lale
żących do naszego układu gwiazdowego. Na podstawie jasności kilku 
cefeid z pośród tych gwiazd zmiennych, S h a p 1 e y znajduje, że gwiazdy 
te są odległe o 40 000 Jat światła. S h a p l e y spodziewa się ważnych wy~ 
ników z badań gwiazd zmiennych we wspomnianej okolicy nieba, gdyi · 
jak się sarn wyraża, "wskazane okno w absorbującej chmurze daje dobrą 
sposobność badania tej części Galaktyki, która leży poza środkiem galal-:
tycznyrn". E. R. 

Prędkości mgławic pozagalaktycznych. Jak wiadomo,. 
mgławice pozagalaktyczne oddalają się od nas z prędkościami tern więk
szemi, im dalej mgławica jest położona. Ucieczka ta mgławic znana jest 
pod nazwą rozszerzania się wszechświata. Ostatni.o M. L. H u m a s o n, 
astronom z obserwatorjum na Mount \X'ilsrm, znal:~zl, że jedna z mgławic, 
wchodząca w skład gr·omady mglawic Wielkiej Niedźwiedzicy Nr. 2, 
posiada prędkość oddalania się od nas, równą 42 000 km /sek. Odległo~~ •. 
odpowiadająca tej prędkości, bylaby zbliżona do 200 miljonów lat światła·. 

E. R. 
Nowa osobliwa planetka 13-tej wie!k. została odkryta. 

przez astronoma D e l p ort e' a w U cele (Belgja) 12 Jutego r. b. Planetka 

1 ) Por. art. E. Rybki: Droga Mleczna wśród galaktyk wszechświata,. 

Uranja 1936, Nr. 1. 



54 URAN JA 

porusza si~ po orbicie eliptycznej bardzo wydłnżonej, obiegając Sło .1ce 

w ciągu 2· 55 lat. Punkt przys loneczny orbity leży między drogą Merku
rego i planety Wenus, planetka więc może znacznie się zbliżać do orbit~
;rbnskiej . Najmniejsza możliwa odległość planetki od Ziemi wyn:Jsi Z:J• 

1edwic 1 900 000 km i tę odległość planetka prawie osiągnęła 7 Jutego 
r . b. na 5 dni przed odkryciem. Obecnie planetka szvbko oddala się oct 
Ziemi i jest niedostępna do obserwacyj . · E. R. 

KRAKOW. Asłronomja w Polsce 
Konkurs na posadę obserwatora Obserwatorjum na Lubłlmirze. 

Zarząd Narodowego Instytutu Astronomicznego im . M. Kopernika 
ogłasza nini ejszem konkurs na stanowisko obserwator:! Obserwat01jum 
Astronomicznego na Lubomirze od 1 października 1936 r. Wymagane są 

ukończone studja wyższe z matem:1tyki , fizyki i astronomji, ewentualnie\ 
ze stopniem magistra lub doktora, przy zamiłowaniu do obserw:1cyj i pracy. 
naukowej. Uposażenie do umowy, około 200 zł . miesi ęcznie, zależnie od 
kwalifikacyj naukowych, oraz mieszkanie skromnie umeblowane. Zgłoszenia 
z opisem studjów i prac należy przesyłać pod adresem Zarządu N. I. A. 
Kraków, Kopernika 27, do końca czerwca 1936 r. 

Nowa luneta Nar. Instytutu Astronomicznego. 

Ci amatorowie astronomji, którzy tylko dorywczo zajmowali się 

obserwacjami przez lunety, nie zd3ją sobie może sprawy z tego, jak 
wielkie ułatwienie dostrzeżeń astronomicznych stanowi możność przyjęcia 

przez obserwatora dogodnej pozycji korpusu oraz łatwość w poruszaniu• 
lunetą . Przy konstruowaniu nowej lunety "ekspedycyjnej" Narodoweg-o 
Instytutu Astronomicznego wzięte zostały pod uwagą obydwa te czynnik~. 
Luneta umontowana jest na pionowej "nodze", którą można zarówno 
kręcić, jak też podn•osić i opuszczać, a dla tern łatwiejszego cłotonr
wania nią ruchów, potrzebnych przy zmianie oglądanych objektów, wy
konana jest z lekkiego ale bardw mocnego materjału - duraluminu. 
Wynikająca stąd lekkość lunety może mieć też ogromne :lllaczenie przy 
obserwacjach w ekspedycji, gdyż po dokończeniu obserwacyj jedna osoba 
może z łatwością zdjąć lunetę , ważącą tylko 17 kg, z widełek (p. rys. 1) 
i zanieść do mieszkania lub do schowku, tak że specjalna kopuła dla 
narzędzia nie jest niezbędna. 

Przy konstruowaniu tej lunety natrafiono na różne trudności, które 
stopniowo pokonano. Początkowo obserwacje zapomocą niej wydawały 

się beznadziejne, a to spowodu nadzwyczajnej chwiejności instrumentu. 
Wówczas wykonane :wsbły usztywnienia, skrupulatnie obliczone ta!;:, 
aby jaknajmniej powiększały wagę calości, i luneta uzyskała po
trzebną , nietylko zadowalającą, ale wprost doskonałą stałość. Pozatcm 
posiadany do lunety objektyw firmy Orubba, pochodzący z ekwatorjalu 
nabytego u antykwarjusza- optyka w Londynie, był bardzo mierny, abstra
hując nawet zupełnie od ogromnej rysy, powstalej skutkiem nieostroż.
JJego obchodzenia się z nim poprzednich właścicieli. Firma Orubba wy
raziła wprJwdzie z ociąganiem swą gotowość do naprawy objektywn ale 
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opatrzyła ją zastrzeżeniami, trudnemi do przyjęcia. Natomiast Zeiss zgo
d2.ił się chętnie naprawić objektyw, mimo że pochodził on z innej firmy, 
faktycznie niewielkim kosztem bardzo wybitnie polepszył jakość obrdzÓ\\ _ 
Ale objektyw w dalszym ciągu pozostawał mierny, znacznie gorszy nic
tylko od 8-o calowego Merza przy ekwatorjale Polskiej Akademji Umie
jętności, ale i od objektywu (tejże wielkości) przy lunecie, wypożyczonej 
przez Obs. Krakowskie z Obserwatorjum Harvardzkieg,o. 

W tym stanie rzeczy Nar. Instytut Astronomiczny postanowit zakupić 
nowy objektyw 203 mm średnicy firmy Zeiss. Firma długo nic dostar
ctała zamówionego objektywu spowodn trudności napotykanych przy 0dle_ 
wie szkieł, ale wreszcie objektyw przyszedł do Krakowa w połowie kwiet
nia 1936 r. i okazał się świetny. Mimo sto:mnkowo niewielkiej ogni
skowej, wynoszącej 227 cm (stosunek średnicy objektvwu do ogniskowe~ 
l :11.2), ~ dwóch tylko soczewek, jest on bardzo achromatyczny, zaś 
obrazy są tak regularltl(! i szkła tal, przejrzyste, że nowa luneta, usta
wiona tymczasem na tarasie Obs. Krakowskiego (rys. 2), jest daleko 

Rys. 1. Lunetę można z łatwością przenosie. 

leps2.a od dwóch wspomnia
nych wyżej lunet Obs. Kra-· 
k·owskiego, •O objektywach 
tejże wielkości. Ujawniło się: 

to zaraz podc1as próbnych 
obserwacyj 29 kwietnia r. b. 
Autor zauwaiył przez tę lu
netę śiicLlly trójkąt gwiazd~ 
mających wkrótce ulec la
kryciu przez księżyc, i syg
nalizował innym obserwa
torom mające nastąpić inte
resujące zjawisko, nic pre
cyzując go bliżej. Tymcza
sem ci obserwatorawie na 
Merzu i lunecie Harvarclz. 
kiej zauważyli z caleg::>· 
trójkąta jedną tylko gwiazd
kę i zaobserwowali zamiast 
trzech - jedno tylko za
krycie. Prócz tego nic wi
dzieli oni na k iężycu świa
tła J:Opielatego, doskonale 
widzianego w 1:owej lunecie. 

Zdaje się więc, że 
nowa luneta Narodowego 
Instytutu Astronomicznego 
jest obecnie w Polsce naj
silniejszą lunetą do ob
serwacyj wizualnych. Do-

skonała jej montura, pomyślana i wykonana we własnym zakładzie 

bardzo przytem ułatwia dostrzeżenia. Dezyderatami do zaspokojenia pozo-
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stają jeszcze tylko zaopatrzenie jej w okular o mmeJszem powiększeniu, 

oraz, lepsze zabezpieczenie "nogi" przed rdzewieniem. W prąsżk>ści 
Instytut zamierza używać do swych narzędzi, o ile tylko można materja-. 
łów, f!ie ulegających korrozji. l tym razem myś lano o zrobieniu nog~ 

.ze stali nierdzewnej, ale wypadłoby to zbyt drogo. 

Rys. 2. Nowa luneta na tarasie obser. krakowskiego. 

Luneta ustawiona jest tymczasem w Obs. Krakowskiem. W lecie 
1936 r. odbędzie podróż do Grecji wraz z ekspedycją zaćmieniową. Pói-

~niej ustawiona być ma w Obserwatorjum na Lubomirze. T. B. 

LWOW. 
Obserwatorjum Astronomiczne U. J. K. 

Na mocy uchwały Senatu Akadem ickieg-o U. J . K. we Lwowie Instytut 
Astronomiczny U. J . K. przemianowany został na Obserwatorjum Astrono
miczne. Obserwatorjum posiada refraktor Merza 135 mm zmontowany para
laktycznie z mechanizmem zega rowym, refraktor Zeissa 130 mm, zmonto
wany azyrnutalnie oraz astrokamerę z objektywem Zeissa 108 mm, wy
konaną w warsztatach Obserwatorjum Wiedeńsk iego. Ponadto Obserwa
torjuro posiada mikrofotometr Schilta, zakupiony w 1935 r. W Obserwa
torjum Astronomicznem U. J. K. wykonywane są badania z zakresu funda
mentalnej fotometrji fotowizualnej gwiazd oraz fotometrji gwiazd zmien, 
nych, wizualnej i fotograficznej. E. R. 

Niebo w lecie 1936 roku. 
Lato, jako czas wypoczynku zda ła od zgiełku miejskiego, sprzyja 

zainteresowaniu się niebem gwiaździstem, które w miejscowościach woi:
nych od 'światła latarń ulicznych występuje ze szczególnym prz~pychem. 

Przecina to niebo rebrzysta wstęga Drogi Mlecznej, grupująca w sweni 
sąsiedztwie większość najjaśniejszych gwiazd nieba; już: samo zaznajomienitJ 
się z gwiazdozbiorami i wczucie się ·w ten ogrom otaczającego nas 
wszechświata, daje znaczne zadowolenie, lecz nierównie większą S'ltysfakcjc 
odczujemy, gdy sami będziemy czynnie obserwowali zjawiska na ni~bic-, 

.do czego lato szczególnie się nadaje. 
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Nie będę tu opisywał wyglądu nieba gwiaździ?tego w lecie' czy
telnik sam sobie go odtworzzy z pomocą q.1chnmej mapy nieba (np. 
wydanej przez Oddz. Poznański P. T. P. A. 1). Słów parę tylko chciałbym 
pośwJęcić tym obserwacjom, które z korzyścią dla nauki wykonywać 

może każdy milośnik astronomji, dysponujący jedynie mapą nieba i zegarkiem. 
A więc przedewszystkiem od połowy lipca do połowy sierpnia licz

nie przelatują po niebie meteory z roju Perseid. Dokładne zauważenie 

na niebie drogi przelotu meteoru (początku zabłyśnięcia i miejsca zn:ik, 
nięcia) wraz z podaniem czasu zjawiska jest bardzo pożądaną obserwacją. 
Drugą dziedziną, w której miłośnicy, posiadający lornetki polowe lub 
nawet ich pozbawieni, mogą okazywać poważne usługi astronomji są 
gwiazdy zmienne. Łatwość obserwacyj, wykonywanych przez porówny
wanie gwiazd zmiennych z gwiazdami sąsiedniemi o stałej jasności, 
sprawia, że każdy kraj cywilizowany liczy wielu gorliwych miłośników
astronomów, wykonywujących te obserwacje . Najlepiej do obserwacyj 
nadaje się t. zw. metoda Argelandera, która na tem polega, że najmniej
szą dostrzegalną różnicę w jasności gwiazd oznaczamy przez 1 stopier1, 
nieoo większą przez dwa stopnie, zupełnie wyraźną przez 3 stopnie 
i t. d. Zwykle nie posuwamy się tu dalej poza 5 st<;>pni. W paździer

niku r. b., jak podano niżej w kalendarzu astronomicznym, spodziewane 
jest maksymum jasności o Ceti; jasność ta czasem dochodzi aż do 2-ej 
wielk. Już w lecie będziemy mogli w lornetkach zauważyć wzrost jasnośd 
tej gwiazdy. Prócz niej, dziesiątki innych gwiazd zmiennych b~dzie do
stępnych dla posiadaczy lornetek, kilka zaś gwiazd tego rodzaju (np. 
Algol) da się śledzić golem okiem. 

Niebo gwiaździste będzie w lecie r. b. ozdobione przez dwie piękne 
planety. Jowisz w czerwcu będzie świecił przez całą prawie noc, w sierp
niu zaś w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wężownika w Drodtc 
Mlecznej. Saturn widoczny będzie początkowo w drugiej polowie nocy 
na wschodzie, w kor1cu sierpnia - prawie przez całą noc w gwiazdo
zbiorze Wodnika, jak to czytelnik może stwierdzić w podanym niżej 

kalendarzu astronomicznym. Posiadacze nawet małych lunet będą mogli 
dostrzec księżyce Jowisza oraz zarys pierścienia Saturna. Pierścier1 ten 
w r. b. będzie bardzo spłaszczony w postaci kreski, przecinającej tarczę 
planety, w czerwcu i lipcu - widoczny z trudem. 

Zachęcamy czytelników do obserwacyj astronomicznych i prosimy 
o nadsyłanie ich wyników do redakcji Uranji. Wartościowe obseiwacje 
zostaną opublikowane. Bliższe objaśnienia tematów do obserwacyj 
będą udzielane na lamach Uranji, dokąd prosimy kierować ?=apytania 
w tym zakresie. Nie należy zapominać, że wiele doniosłych odkryć w dzie
dzinie astronomji uskutecznili miłośnicy astronomji bardzo skromnend 
środkami. Jako przykład przytoczyć można odkrywanie nowych komet lub 
gwiazd Nowych. Przypomnieć warto, że Nowa w Herkulesie, która za
jaśniała w grudniu 1934 r., odkryta została przez angielskiego mitośnika, 
obserwującego meteory. Te i inne przykłady są dowodem, że wytrwała 

praca miłośnicza może przynosić bardzo doniosłe wyniki dla nauki. E. R. 

1) Uranja Nr. 1 z 1936 r. str. 17. 
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Kalendarz astronomiczny na sierpień. wrzesień paidziernik 1936 r .. 

KsięŻY c. 
Sierpień 1936 Wrzesień 1936 Październik 1936 

. ,.c l~ l l~ l l .,.~ l ~ l l~ l l ~ I•C ., ~ l l~ l ~ ~~ ~::;-- c ~~ c ~ ~~ ~~ c ~::;-- c ~ ;5F ~::;-- c ~::;-- c 

b m 1 m b mi m 
b mi m hm m l b mi m b m m 

l sb 1819 - 4•7 140+5•7 1 wt 17 54 -0·5 438 +1·3 1 cz 16 58 +2•7 6 25 - 2'2 
2 nd 1847 -3·6 2 56 +4·5 2 śr 18 13 +0·7 6 3 -0•2 2jpt 17 25 +3·8 7 55 --3•5 
3 pn 1911 - 2'4 417 t-3·2 3 c z 18 33 +2·0 7 30 - 1'5 3 sb 17 59 +S·O 923 - 4'8 
4 wt 1931 - 1'21 541 +2·0 4 pt 1857 +3·2 8 57 --2·8 ld 1843 +5·8 1045 - 5·8 
S śr 19 50 o·o 7 s +0•7 5 sb 

1

1925 +4•3 1024 - 4·2 S pn 19 39 +6·3 1155 - 6·2 

6 cz 20 s lt-t·2J s 28 --()·7 6 nd 20 2 +5·7 1147 -5·3 6 wt 20 45 +5·8 12 51 - 6·0 
7 pt 20 29 +2·5 9 52 -:2·0 7 pn 2048 +6·2 13 2 - 6·2 7 j śr 21 57 +s·o 13 32 - 5·o 
8 sb ~o 52 +3·7

1
1118 - 3·3 8 wt 2147 +6·2 14 6 -6'3 Sicz 2312 +3·7 14 3 - 4•0 

9 nd 2122 + 4·812 41 - 4•7 9 Śr 2253 +5·7 14 55 - 5•7 9pt - - 14 27 - 3·0 
lO p n 22 l +5·8 14 1 - 5·8 lO c z 15 32 -4·8 lO sb O 24 +2'7 1447 - 1·8 

11 w t 22 50 +63 1512 - 6·5 11 pt o 7 +4•7 16 0 - 3·8 11 n d 135 +1•5 15 s - 0•8 
12 Śr 2351 +6·3 1611 - 6•3 12 sb 120+3•5 16 23 - 2•7 12 p n 2 46 +0·3 15 20 +0·2 ' 
13 c z - - 16 56 - 5·8 13 n d 233 +2·2 1641 - 1·7 13 w t 354 - o· s 15 35 +t·o 
14 p t 1 1 +5·5 17 301-4·5 14 p n 3 45 +1•2 16 58 - O· S 14 śr 5 l - 1·7 15 51 +2·0 
15 sb 2lt> +4·5 17 56 - 3·3 15 w t 455 +0·2 1713 +0·3 15 c z 610 - 2'7 1610 +2·8 

16 n d 331 +3'211817 - 2·3 16 Śr 6 3 -o·8117 29 +1-3 16 pt 717 - 3•7 1631 +3·8 
17 p n 445 +2·0 1835 - 1'3 17 c z 711 1-1·817 45 +2•3 17 sb 824 - 4·8 16 57 +4•8 
18 w t 5 58 +0·8 18 51 -0·3 18 pt 8 20-3·0 18 4 +3•2 18

1

nd 929 - 5·7 1729 +5·7 
19 śr 7 7 -()·2 19 6 + 0·7 19 sb 9 28 -4·2 18 25 +4•3 19 p n 1028 ~6·0 1811 +6·2 
20 c z 816 - 1'2 1920 +1•8 20 n d 10 34 -s·o 18 53 +s·3 20 wt 1121 - 6·2 19 l +6·2 

21 p t 924 - 2·3 1938 +2·7 21 p n 1138 - 5·8 1928 +6·2 21 Śr 12 5 --5·8 20 2 +5·7 
22 sb 1033 - 3·5 1958 +3·7 22 w t 1236 -6·3 2012 +6·3 22 c z 12 41 - s·o 2111 +4'7 
23 n d 1141 - 4•5 2021 +4•7 23 Śr 13 27 -6'3 21 8 +6·2 23 p t 1310 - 3·8 22 24 +3·7 
24 p n 12 47 - 5·5 20 so +5·7 24 c z 14 9 -5·7 2212 +5·5 24 sb 13 34 - 2·8 2342 +2'5 
25 w t 1350 - 6'212129 +6·3 25 p t 1443-4·5 2326 +4·3 25 nd 1355 - 1·5 - -

26 Śr 1448 - 6·32219 +6·5 26 sb 1510 -3·5 - - 26 p n 1415 ·-OS l l +1·2 
27 c z 15 36 - 6·2 2321 +60 27 n d 1534 -2'2 044 +3·2 :27 w t 1434 +0•7 2 24 o·o 
28 p t 1615 - 5·3 - - 28 p n 15 55 -lo() 2 7 +1-8 28 śr 1456 +2•0 349 -1·3 
29 sb 16 46 - 4·0 032 +5·2 29 w t 1615 o· o 331 +0·7 29 c z 15 21 +3'2 518 - 2•7 
30 n d 1712 - 3·0 150 +3·8 30 Śr 1635 +1·2 457 -0·8 30 p t 15 53 +4·5 6 48 - 4·0 

31 p n 17 34 - l'!l 312 +2·5 31 sb 16 33 +5·5 814 - 5·3 

l) W Warszawie czas Środkowo-europejski. 

Fazy Księżyca. 
b m b m 

Pelnia . . 
Ostatnia kwadra . 
Nów •...• 
Pierwsza kwadra • 
Pełnia • . . . . 

• Sierpień 3 4 47 Wrzesień l 13 37 h m 

8 4 14 Październik 7 13 28 

" 
" 

9 21 59 
18 4 21 
25 6 49 

" 15 18 41 " 15 11 20 

" 
23 23 12 23 13 54 
30 22 l 30 6 58 
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S l oń c e. 

Sierpień 1936 Wrzesień 1936 Paździeruik 1936 

l R' ~~ ~ ~ l c l l Równar l~ l ci \Równ•f ~~l ! 
owna~ .0 ,0 ! niosu"tt ~ ~ j ~ ~ 

~ ni:u\T ~~ ~ ~~ .. ~ nie cza-1 c;' "% ~ c o o o au 1) ~ N 

m •ih m h m / m m s b m h m . m m •ih m i h m m 
3 + 6 53 59 19 24 ±4·0 2 -o 13i448182ll+t·a 2 - 1o3ols 38!1711 =t=o·s 
8 + 5 34 4 7 1915 3•7 7 - 1 52 4 56 1~ 11 1"4 7 - 12 1 s 4717 o o·8 

13 + 4 sol4 1519 5 3·3 12 - 3 3S 5 5117 591 1'0 12 - 13 22 s 55.16 49 1'2 
t8 + 3 52 4 23 18 ss! 2"9 17 - s 21 513 1747 o·6 17 - 14 3* 3116 38 1'7 
23 + 2 41 4 32 18 45 2•5 22 -·7 7 s 22 17 35 t0·2 22 - 15 24 6 13 16 28 2•1 
28 + 119 4 40,18 331 2'2 27 - 8 50 s 30117 231=t=0·2 27 1-16 216 22,16171 2·5 

l) O północy czasu uniwersalnego (1h cz. śr.- europ.); czas Średni 

mniej prawdziwy. 

2) W Warszawie, czas Środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.- europ.). 

bms hma hms 

Sierp. 1.203741'42. Wrzes. 1.223954'62. Paźdz.l. 03811'1Y 

Zmiana czasu gwiazdowego na l dobę: 3": 56•·556 

P l a n e ty. 

Merkury. Weuus. Mars. 

l l! l 
~ 

l l l! l 
~ 

l l l! l 
~ 

Data a ·o a •o o •o 
a. .c a. ..c a ..c 

u u u 

l 
.. .. .. 

N N N 

1936 l 

h m o h h h m o b h h m o h h 
VIII. 8 10 11 +12'7 5·5 19 8 9 56 +14'1 s·1 19·8 8 3 +21•5 2"4 18·6 

18 1111 + s-5 6·5 19·5 1043 +9'7 5·7 19'5 8 30 +20'1 2'4 18·3 
28 11 59 - 1·3 7•3 19'1 1128 + 4•8 6•2 19'1 8 56 18'5 2'1 17•9 

1X. 7 12 36 - 6·9 7'7 18'6 1213 - 0•3 6'7 18'8 922 +16'7 2'3 17•5 
17 12 54 -10·0 7'6 17·9 12 58 - 5•4 7•3 18'4 9 47 +14'7 2·3 17'0 
27 12 39 - 7•9 6·4 17•2 13 44 -10·3 7•8 18·1 1011 +12·6 2'2 16·6 

X. 7 12 7- 1·2 4'4 16'6 14 31 -14·9 8•4 17·8 1035 +10•4 2'2 16·1 
11 12 23- o·s 4·3 16·3 15 19 -18 9 9·0 17•5 10 58 + 81 2•] 15·61 
27 ' 13 1s1- s-s 

1

s·o 16•0 1610 -22'1 9·5 117'4 11 21 + 5•7 12•0 15'11 
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Jowisz. 

Data l a 

1936 
h m 

VIII. 8 16 53 
18 16 54 
28 16 55 

IX. 7 16 58 
17 17 2 
27 17 7 

X. 7 17 13 
17 17 20 
27 17 27 

o 
-22·2 
-22"2 
-22"3 
-22"4 
-22"5 
-22"6 
-22"8 
-22·9 
-23·0 

Zakrycia 

Kraków 
Lwów 
Poznań 
Warszawa 
Wilno 

h 
15-4 
14•8 
14·1 
13-5 
13·0 
12·4 
11"9 
11·3 
10·8 

h 
23·3 
22"6 
22"0 
21•4 
20·8 
20"2 
19"6 
19•1 
18·5 

URAN JA 

Saturn. 

h m\ o l h 23 32 -5·4 20 4 
23 30 -5·7 19·7 
23 28 -6·0 19•1 
23 25 -6·3 18•4 
23 22 -6·6 17"7 
23 19 -6·9 17"0 
23 17 -7"1 16•4 
23 15 -7"4 15·71 
23 13 -7·5 15·0 

l 

Uran. Neptun. 

h . h mi o l h mi o 
7·6 Vllł.8 2 29 1+14·2 11 8 +6·7 
6·9 IX. 7 2 29 +14·2,11121+6·3 
6·2 X. 7 2 25 +13"9 1116 +5·9 
s·s 
4•7 
4•0 
3·3 
2·6 
1·9 

U w a g a: W spółrzędne 
planet podano dla Oh cza
su uniwersalnego; wscho
dy i zachody dla W ar
szawy w czasie Środko· 
wo-europejskim. 

gwiazd przez Księżyc (czas śr.-europ.). 

Sierpień 26 Październik 4 Październik S 
e Oph (3m•4) o Tau (4m ·4) 't Tau (4m •3) 
zniknięcie ukazanie się l) ukazanie się 2) 

h m h m h m 
18 58·0 21 47·2 s 11"7 
19 H 48·4 18"4 
18 53·1 48·6 12·3 
18 59·9 49·9 18•3 
19 s·3 54•5 26•2 

l) Północno-zachodnia ćwiartka tarczy Księżyca. 
2) Południowo-zachodnia 

" " " 

vVrzesie1i 23 6\, Ró1cnonoc. Początek jesieni astronomicznej. 
TVrzesień 24 Mars w złączeniu z Regulusem (a Leonis) w odległości Q0·8 

na północ od Regulusa. Zjawisko widoczne nad ranem. 

Gwiazdy zmienne. 
Gwiazdy długookresowe. Minima Algola. 

Spodziewane Sierp. Wrzes. Paźdz. 
Gwiazda h h h 

max. (M) lub min. (m) 14 2-4 3 4•1 1 20•2 
m m 

16 23•3 6 1·0 16 4"4 o Ceti (Mira) (2·0-10•1) 1936 Paźdz. 26 (M) 
19 20•0 8 21"9 19 1•2 

"fj Geminorum (3·2- 4·2) Paźdz. 23 (m) 11 18•5 21 221 
R Hydrae (3·5-10"1) W rzes. 23 (M) 26 2"7 24 18·8 

28 23-6 

Od Redakcji. Następny numer Uranji ukaże się l października r. b. 

Redaktor: prof. dr. EUGENJUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie Tow. Przyjaciół Astronomji. 



NOWE WYDAWNICTW A "MA THESIS POLSKIEJ" 

Z DZIEDZINY NAUKI l TECHNIKI 
Tom 10. 

SIR WILLIAM BRAGG 
Laureat Nobla 

ŚWIATŁO 
"Wszechiwiat utllan;:y jest ze łwiatla" 

Przełożył Doc. Dr Wł. Kap u ś c i ń ski. Z 110 fig. i 26 tabl. 
W opr. pł. zł 16·-

Tom 11. 

Dr EDWARD STENZ 

ZIEMIA 
5'iz;:ylta globu. snórz i atsnosfer;:y 

Z 66 fig. i 26 tabl. W opr. pł. zł 12. 

SIR JAMES JEANS, autor "Wszechświata• 

P O DRÓŻ W CZASIE l PRZESTRZENI 
Przełożył Dr B. G a w e ck i. Z 53 tabl. W opr. płpł. zł 12·-

OTTO W. GAlL 

FIZYKA NA WESOŁO 
Przełożył Dr A. Ł a 8 t o w ile ck i. Z 104 dwubarwnemi fig. 

W opr. płpł. zł 7·-

MISTRZOWIE NAUKI FRANCUSKIEJ 

GEORGES URBAIN, członek lnstitut de France 

PODSTAWY NAUKOWE CHEMJI 
Z przedmową Min. Prof. Dra W. Ś w i ę t o sław s k i e g o. Zł 9'-

"MATHESIS POLSKA" WARSZA W A,' :wsPÓLNA 64 
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