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OD HEDAKCJI 

Po 7-mitt blach przPrwy, spowodowanej wojn~.t i okupn
ej~~. prz~ -;lt_'pujcmy do wznowienia wydawnictwu l'ranii, jako 
uasopisma Polsk i ego Towarzys l w a Przyjaciół .\slronomii. 
\Yydawnidwo sl<t\\·ia sobie t-a cel, t-a-;pokojcnic kulturai l) ch 
potrzeb e!duzj~stów nauki o niehie, współprac(_' z rialem pe
dagogicznym i mlodzież:.1 liceÓ\\, ,,. klór)ch - według nl)\Ye
go programu :\Dinistersl wa Oś\\ i:Jiy 111:1 by<'· w~· klalhlna 
astronomia, jako osohny przedmiot. Orania ma sit: stać ośro<l
ldem skupiaj:)cynn wszystkich dawnych i liliowych czł•onków 
Pohkicgo Towarzyslwa Przyjariól .\stronom~ii. Pragniemy l<} 

dr'og:,t zebra(· wokół Hedakcji, roz">ianych po całej Pol-;cc, 
zwolenników i przyjaciół wi,cdzy o niebie, by wskrzesić 
w najbliższej przyszlości Oddzialy Tow)arzysl\\1a, na razie 
w Krakowie, polem \\' \Varszawic i, w mian: możności, lak
że innych wit:kszych ośrodkach Polski. Wównas Prania sl:l
Illie sic: z powrotem ol'icjalnym 01W\Il<'ll1 Towm·zystw,1, ohslu
guj:~cym \\ szyslkie jego Ocldzialy.· 

Na tym micj">cu wyra;i;amy podziękowanic ~lilllislen·stwn 
Oświat); miaJnowirie: \Vyd~ialowi Oświ.aty dla Dorosłych 
o•raz \Vydzinłowi Nauki, które przyszły 11<1\I111 z pomoq l'inar~

sow:,l, n nawet ...:ach~·l<~ w pracy nad w,znowfien1em wydaw
lticl ,,-a . 

.Prosimy naszych Czytelników o zgłaszanic swych adre
SÓ\\- do Hedakcji (I\rakó\\, ś. Tomasza :~0 m. 7, teł. 5:~~-92), 

celem zorganizowania stalej wysyłki pisnm. 



/ 

LOSY OBSEHW,\TOIU()\Y POLSKICII W· CZ.\SIE WOJ~Y 

\\'c \\TZC'ŚJtiu IH:1H t. , 'iemcy, wkn'>ll'{' r:o zdobyciu Pol
ski, z:IIJtkn~·li w..;zyslkie ,,·vż•:t.e lll'Zelnie pobkil', lik\\';'dttjac 
i r:d•uj:ll' ich Jntienie. '\nzl•śli\Y,VIll ziJ'cgil'łll okolicznoś('i 
:~ oh"l'rw:t«)ria. a"t.roJwmil'zne: '' \\',n,-z·twie, 1\rako\\'ic, no
tcm tnki.c i we L\\'0\\'ie, zostah ul1 z. nt:tJH' p1 zez okupanta, 
ktc'n·ego i::Jlll;nrn n hylo \\'{•dlug b.~ ego ok\')lnika - przf'
tJ zymanie tw·lt plac()\\('].;. w stanie uży,,·a!Jw<il··i aż do ukoJ't
czcnia J:wycic_·skiej "'OjJt\', by odda<" je potem do użytku asiJ"o 
nOltWlll 11iemieckim. Dzicki lellllJ du-;I.J l.t'g:tlnie Ie lr\\ a ty 
przez ('7.as ok 11pacji pod zarz:.tdf'm .,ld>Jnis:tr~Tznego" cły}'(·k
tora nbs.n\\·.ato•rió\\· astrono1nicznych \\' "(;l'llc.r:llnl'j Guber
Jtii", pro!'. Kurta \\'a l l l' r a, czlonka :'\S)) \P, z obserwato
rium poczdamskiego. 

L(lsy Ohserwatori·um l'Jli\\'l'rsylelu \Y.tr~zawsl\iego po
dajemy w osobnym artykull' . .Jeżeli idzie o clziałalnośt'· wy
da"'Jlicz:!. lo Obseny;ttoriuJn \\'arszaw-;kil· pit•rw-;ze w Pols,·c 
"ydalo puhlik:tcje asiJ'OJlOJllil·zJH' \\' po-;laci d\\'óch Okólni
ków nr 21 i 22 w jl;zyku angil·hkim, z:tWiL·raj<,I·Cych K pr,tC' 
z okr(·su okupa('ji. Okó!J!iki ll' sa obecnie "ysylaJH' do obser
watoriów z:tgranil'ZIIyl'h celtoin "~·lniany wylhwnid \\'. 

Oh~cr\\·:llolrimn PnliolccluJiki \\':tl''>/..1\\.~kiej splon(;lo do
szcz\lnic w 1. 1\) 11, spalone przez . 'itmt·ów. Częśt.'· biblioleki 
jednak o('a!ala. Ohec11ie ZJWjduje sic: ono w o;l'ldiuJn or,:..(nni
zacji p()(l kierunkiem pro!'. F. Kepi 1.1 <;ki f' g o. 

(J}Jq·rwatori·um {'niwcrsylelu .Ja~.(elloJ'l';kiego w Kt-.tl,u
" i{, pozh:,wilme li .. 'l. l !t;HJ dyn·klora, pi o L T. B a n ·t c 11 i e
\\' i l' z :1, l.lóry \\'J'nz z gn.t em pro!t•o;orow l 'ni\\ersylcl~l .Ja
~iellot'l';kiego zostal "~ wiezio.1y ~lo olwtll " Sar·h ('Jllwu,en, 
trwało pod kil•J unk'·(•Jn dra K. K o.r d,. Ie" !->J.; i(' \.l o. pole n 
p1 o l. J. \V i l k o w ski l' g o. Tutaj lo l1;la siedzib·1 .,k'llllis·t
rza" ohscrwaloriów "(~. (._". Ohsr:rwaloriun1 \\':~rsza\\·.;kic 
u.ral<nvalo lulaj jeden l'enny no\\ oczcsny· pr.t.yrz<,Hł (mikro
skop blysko\\ y), dzięki wy wiczicn i u go przez ~ 1icmców 
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z 'Varszawy do Po.2lnania, potem do Krakowa. Obsenvato
rium Krąl\.owskie szcz~śliwie ocalało , tracąc jedynie na rzecz 
okilipanta niektóre książki 6-raz pwrę maszyn do liczenia. Sta
cja górska na Lubomirze (912 m), funkcjonuj~oa od r. 1920, 
została przez Niemców dn. 15 wrześn1a 1944 r. oałkowlicie spa 
loiJla, a obsada wysiedlona: "Podstacja" próbna w Mogiłalnach 
pod Krakowem uległ,a r~ozgrahi-eniu p:I'zez• ludn1oś(~. Ustawio
nv tam refraktor o średnicy 16 cm przepadł bez śladu. 

• Personel naukowy Obserwralorit~m Aslron. Uniw. Po
znańskiego został w r . 1939 przez Niemców wysicdl,ony, a dy
rektor, prof. J. W i t k o w ski, a.resztowalny. Na stanowi ..;ku 
trwa l przez kilka miesięcy dr F. K o e b c. kc, aż do ch wili 
wysiedlenia go do "G. G.". Dyrektorem kolmisarycznym zo
stał prof. J. , S>to .bbe z obseirwal.orium w Kicl (zma1rl \\r. 

1943), później Fischer. Do Obserwatorium 8oznm1.skiego zo
stało również zawJ.cc:zonych przez olmpan~ta par<;> pirzyrza
dów (astrokamera o średnicy 12 cm i mik,ro[otmnJe Lr Schilta), 
wywiezionych ·z ObserwaLodulm Warszawskicg1o i .Bolilech 
niki 'VarszaW1skiej. W r. 1911 Obserwa-lowium podozas walk 
w micśde szczęśliw1e ocalało .i dziś jest j1uż na liliOWO zorga
[)Jizowane z poprzedni~ obsad~ polską. 

Obserwatorium Aslronomiczne Undwersyletu Lwtowskie
go funkcjonowało w czasie wojny jako samiodziclna placów
ka: pod kierunkiem prof. E. Rybki. Obecnie pensonel Jlflu
kowy lwowski osiadł w Obserwa'boPium we Wu~odawliu, kto· 
re ró"{nież ocalało i tyll{lo cz<;śc.iowo zos<talo splądt1'owanc . 
Do Obserwato1ri1um W:noclaw!Skieg'o pnzylmależy stacja obser
wacyjna w Biall{lowie (Belkawe) w pobJiiżu Raw~cza, niestety , 
silnie splądrowana. Obse:rwatodum znajduje si~ w stanie 
organizacji. · . 

Ohserwator·ium Bolitechniki Lwo\VIskiej spłonęło w r. 
1941. Kierowillik, prof. L. Gr a b o w s k i, zmarł w czasie oku
pacji illiemieckiej w tymże roku. 

Tuż przed wojn::,t zbudowane, nowoczesne Obserwato
rium Urriwersytetu Wileńskiego ocalało całkowicie. Personel 
zo&tał w r. ~939 wysiedlony przez Litwinów bez praWla wste
pu do zakładu. Obe,cnrie O!łiadł on w T,o:r;uni>u, gdzie przy tamt. 
Dniwersylecie im. Kiopernika mo być założone nowe obser
watorium pod dyrek.oją P'rof. W. D z i e w u l ski e g o. 

J. G. 
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Artykuł niniejszy w języku angielskim został zamie
szczony w Okólniku Obserwatorium Astronom. Uniw. 
Warsz., nr. 21, z przeznaczeniem dla obserwatoriów za-
granicznych. Redakcja. 

Zarówno .podczas pierwszych działań wojny po'lslto-nie
mieckiej, jak i podczas oblężenia ·warszawy we wrześniu 
1939 l"., Obserwatorium szczęśliwie uniknęło poważniejszych 
strat i uszkodzei'1. Klitkanaście bomb bur'zących i wliele zapa
laj~!cych nie osiągnęło swego celu; padając w niewielkiej od
ległości, pozbawiło gmach jedynie kilkuset szyb. Pociski arty
lerii niemieckiej w ciągu czterotygodnowego ostrzeliwania 
miasta uszkodziły tylko taras wschodni; odłamki żelaza zsie
kły mury i dachy grnachu. Załoga Obserwalorillun., choć CZ\:
ściowo zdekompletowana, pozbawiona światła j wody, -;tnła 
na. straży swej instytucji. Niemcy na razie n~e inlcresownłi 
się losami Lej placówki, toteż prace naukowe mogły być, bez 
większych przeszkód, kontynuowane. 

Od l stycznia 1940 r., za zgodą władz oltupacyjnych, Ob
serwatorium, jako niemal jedyna placówka zldkwidowanego 
w międzyczasie Uniwersytetu Warszawskiego, podjęło pracę, 
ofitjalnje tylko w zakresie praktyczmym (służba czasu dla -
miasta. t&rnir10we codzie'nnc obserwacje ~ bi'Ulelyny meteo
rologiczne dla instytucyj miejskich itd.); nieofi.cjalnile zaś 
kontynuowało swój program naukowy. 

W pierwszym kwartale 19-10 r ., korzystając z tygodnio
wego wyjazdu odnośnego lderownika z ramienia władz oku
pacyjnych, przybył do Warszawy członek NSD.\P, proL ob
serwatorium w Babelshergu, Joachim Srt o h h e'). ·wywiózł 

') "_Komisaryczny" dyrektor Obserwatorium Poznańskiego , 
zmarł w czasie wojny. 
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on do Poznania najlepsze instrunwnty Oh.scnvaŁorium: 
12-cenlymclro wy astrogra r Zcissa, mikcofatomelr Schiłla, no
woczesiJY przyrz:}d do pomiarów pozycyjnych na kliszach i. 
Grubba z r. 1H:~7. oraz takiż mikroskop błyskowy. Cala bogata 
biblioteka, w ilości 12 000 numerów inwenlarwwych, zoslab 
zapakowania ch.aotyrznil' w 51i skrzy11, celem wywozu do Nie
miec. W Obserwatorium pozostały pu1ste szafy b~blioleczne 
oraz ogołocone z narzędzi kopuły i praoownie. Sk,rzynie, po 
nagłym wyjeździe z \\ arsznwy prof.· Slobbego, 1\lóry zmusza 
11)' hyl przerwać sw:.1 grabież, udało sic: odzyska(: u władz nie
mieckich w Warszawic z powrotem na rzecz Ohserwalo:·inm. 
Wszystkie książki, po kilku lygodni1aeh por.z:}dkowania, po-

, wróciły na daw1:1e miejsra na półkach. 
F·al<t utrz)mywania (w rz(~czy\visuośt'il tylko w letargu) 

t rzcch obserwatoriów polskich: ,,. \Varsza w:e, Krakowie 
i Lwowie, wyzyskała propaganda niemiecka do swHh celów, 
głosz:JC, jakie Lo dobre warunki pracy sl\WH'ZOIH> '' "Lierneral
nej Gubcrnii" uczonym polskim. 'W isloÓP zaś (H·zez 3 lat 
okupacji niemieckiej personel Obserwatorium otrzymywał na 
rówtii z całe! ludnośei:J Warszawy cot·az to m'niejszt• (H'zy
dzialy żywnościowe oraz sztywne przedwojenne pobory . 

.\Jin10 lak cic:H:ie warUiiki '111'-atcrialnc i jl'szcze ci<~ż:>ze 
!'S) chkz.nc pcr.~oncl ko'nllynuowa1 swe prat·c teoretyt·ziH' na 
nastl_'puj~)cych oddnkach: badanic hiq,ru konidy (H'I"fodycz
ncj \\'olfa I, opracowanie obserwacyj folometrycznych gwi:izd 
zakryciowych oraz obliczenic ddinityw•nej orhi't~· komety. 
10:30 d. Ponadto prowadzone hyly, [)!"Zez cały czas t'J ~upacji 
systematycz1nic nast<:puj~!CC prace ohserwacyjnP: 1) obserwa
cje zakry(·. gwiazd p1-zez Ksic:życ, oparte na własnym syste111ie 
czasu, uzyskiwanym z obserwacyj narz<,>dzit'IIl (>I"Z<'.iściowym, 
wohcc shmfiskowai1ia, zaraz po wkroczeniu. 'it•nwów, \\'sz ·sL
kich radioodbiorników, (ocalone szcz<,>śliwie zapiski oh~><·r\va
cyjnc podpisanego wykazu.i:! 5:3 zahy<· z ;)li nocy). ~) ohscrwa
cj<' l'otomelrPm gwiazd zakryciowych, :3) ohserwacjt• p:>zycyj 
komPL przy pc::l;nocy astrografu, ·l) terminowe ohsPrw,tcjc me
teornlogic;Jn.c ;) razy na dobe, dokonvwan<· w Ohsnwatorimn 
War:.zrt\ '~kim niepi·zerwanie' od 1~2;) r., tj. <Hl .i<·go zalożt•ni:t, 
;Lanowi:.H'<' jeden z niPwi<·lu tak dlugieii i Iti<·l~' Z<'r\\"~tnych 
cinr;ó\' 11:1 kuli zi<•Inskil'j. 

Pr:tc-l' naukO\\"<', ''"ykonyw:IIH' w czasie okupat:.ii, nic l1yly 

' 

... 
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oułasznne w naukowych czasopismach niemieckich, mimo 
n~cisl~u w tym kien11nku. Przez cały czas obowi~!zy wał per
sonel uaukowy zakaz uJlrzymywania jakiejkol wiek bezpośre
dniej kmespondencji z astPoncmwmi in:n.ych kaajów bez cen
zury członka 'NSDAP, ,,dy.reklloll·a obsenv.atoriów aslronomi- · 
.cznych Generalnej GubcJ·nii", rezydującego w Obscrwatodnlll 
Krakow:-kim. Był nim prof. • Kurt W a l t c r z Obscrwatorimn 
Poczdamskiego. 

Latem 1910 r. została zrabowana doszcz<_>On,ie przez miej
sOO\V:! ludność huculsk ~! wysokogórska filia Obserwal01rium 
\Varszawskiego, wzniesiona Luż przed wybuchem wojny na 
szczycie góry Pop Iwan (2022 m) w Karpalach Wschodnich. 

, Z nowoczesnych Ufl'Zl!•dzeń wewnęb·wyeh ni,e po~oslało na 
miejscu dosłownie nie, za wyj:llkiem wiele tort ważącego, du
żego astrografu f. Grubb. 

Taki stan rzeczy trwał długie lat pi~ć. Pożoga wojny po
CZ\'la si~ znów zbliżać do miasta, tym razem od WJSchodu. 

Nazajutrz po wybuchu powstania w Warszawic w dniu 
2-go sierpnia 1941 r., wtargnęły na teren Obse1·walorium dw:-1. 
czołgi niemieckie oraz grupa bojowa wojsk SS. Hunęła pod 
naporem "tygrysów" brama Ogrodu Botanicznego. Padło 
w sumie kilkanaście strzałów działowych, niszcząc całkowicie 
w pi'erwszym już momencie 20-c.entymelrowy refraklor Grub
ba wraz z kopułą zachodnią, oraz 13-centymctrowy refraktor 
Cooke'n, równ.ież wraz z kopułą. Obiektywy obu narzędzi zo
stały rozbite na drobne odłamki. Pociskami działowymi roz
bito br~m~ wejśóową gmachu, powodujZ\C poważne spusto
szenia wewnątrz. Granatami ręcznymi podpalili SS-si parte
rowe kondygnacje. Obsada ObserwaLorium, wraz z rodzi·nami 
i dzicl;mi, w liczbie 44 osób łącznie z praeownikami Uniwer
syteckiego Ogrodu Botanicznego, wypędzona z piwnic., zoslała 
ttslawiona pod murem płonącego gmachu pod lufami karabi
nów nJaSZ)1nowy.ch, przeznaozonu na rozslrzclanie. Równo
cześnic czyniono przygotowania do całkowitego spalenia Ob
S<'rwatorium, wnosząc bańki z benzyn\\ pod d1·eWinianc skle
pienie sali południkowej m:a górnym pi~trze gmachu. Gdy re 
wizja, poh!czona z rabunkiem i zniszezcniem cenniejszych 
przedmiotów w gmachu, nie dała pozytywnych wyników, po
długich i ud~!żliwych pertraktacjach, udało się uchyli<': wyrok 
~mierci, zarówno na ludzi, jak i ,na gmach. O ile idzie o Len 
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ostatni, Lo tylko - jak si~ pozmeJ okazało - na dni kilkana
ście. Tymczasem jednak ,.zwycięska" ekipa SS-ów pozwoliła 
"łaskawie" przystąpić do gaszenia coraz gwałLow.ll'iej płoną
cego gmachu. P.o trzech dniach obsada zl1olkaliwwiala pożar, 
nie dopuszezając ognlia do ksią15ek i reszty _narzędzi. Brzez 9 
następnych dni praooWlnicy ohu instytucyj byli używani przez 
Niemców do oięzkich robót fizycznych na otaczają1L'Ym tere
nie, porl ustawiczną groźbą wzstrzelani!a. 

Dnia 11-go sierp11ia 1944 r. cała obsada obu instytucyj zo
stała wysiedlona przez SS-ów, z ręcznym bagażem, i skicro-_ 
wa,na pieszo, poprzez płonące ulice miasta z przeznaczeniem 
do obozu w Pruszkowie. Przed tym policja nienniecka zabrała 
klucze od gmachu, narzędzi i biblioteki, k1tóra mim1o wszyst
ko znajdow:ałao się jeszcze w stanie nienarusz01111ym. 

W pa1rę dni potem, według relacji pozostałych przy ży- 1 

du w sąsiednich Łazienkach P.olaków, Niemcy spalili doszczę
tnie gmach Obserwatorium wraz z wszystkim1i ksh!żkami, Jta

rzędziami i mieszkan~ami słuzbowy!mr astrorJJomów. Wtedy lo 
spłonęły "białe kruki" z XVI i XVII wieku oraz księgozbiór 
astronoma polskiego, Jan~ Śniadeckiego, założyciela (r. 1792) 
Obserwatorium Kirakowskiego, z dymem poszło cenne archi
wum meteorologiczne, zawierające oryginalne zapiski za czas: 
18. YIII 1825 r. - 10. VIII 1944 r., oraz cała bogata biblioteka 
Ohserwato~·ilum, gromadzona przez cztery pokolenia. W ku
pę stopionego metalu zamienił się 16-centymetr.owy asli·ograf, 
zniszczał 15-centylmelrowy szukacz komet w wypalon1ej do
szczętnie kopule wschodniej, przepadły również bez reszly: 

· wielkie koło po-lud!nikowe Erlela z milkrometrem bewsobo
wym Zeissa, duży teleskop zenitalny Wansdwffa, 11-centy
rnelrowy refraktor Goerza, 6 chronometrów astJronomicz
nych, parę zegarów, przyrz~!d do mierzen\ia klisz typu Ileyde
go, wielki nowocze\Sny przyrząd do mierzenia klisz Grubba, 
zabytkowe planetarium z XVU wieku, o muzealnej wartości, 
olejny porll·e~ KopePnika z początku XVII wie lm (oh. ryCina) 
i wieie innych cennych pomocy rn,aukowych. Ogietl. strawił 
równiPż doszczętnie cały majątek (lunety i biblioteka) Pol
skicgo Towarzystwa P,rzyjaciół' Astronomiri wraz z nakładem 
"Cranii', wydanej od r . 1922. Ocalone zostały jed)'lnie ,ruieogłq
szonet drukiem ręk·opisy prac astronomów ObserWJaborium, 
wyko~anych w czasie okupncji, oraz szereg cennych maszyno-

, 
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pisów prac :K!olegów-astronomów warszawskich'). Brzez na
st~pne dwa miesiące, ukrywając się w Okęciu, oczekiwaliśmy 
I~a możność sprawdzenia losów Obserwatorium. Na naszych 
oczach Warszawa ginęła, systematycznie bombardowana 
z powietrza, ostrzeliwana z ciężkich dział i palona przez ko
lumny niszczące. Okęcie, oddalone zaledwie 7 km od centrum 
stolicy, trwało z uslawitznym obrazem pochodów dziesiątek 
tysięcy ludności, P<?dzonej z miasta pod ścisłą strażą żandar
mów 1niemieckich i sfory psów policyjnych w kieri1Ilku Pru
szkowa, a potem: Oświęcimia, Mauthausen i innych ohozów 
karnych. 

Już stało się jasnym, że Obscrwatoriwm w tym ogromie 
zniszczenia musiało przestać istnieć. Stwierdziliśmy to nao
cz~nie dnia 12 paździennika 1944 r., zastając na rńejscu tylko 
wypalone mury. Po ostatecznym skonstatowaniu tego faktu 
część personelu przeniosła si~ w gościnę do Obserwatorium 

·w Kralwwile. 
W lut,Ym 1B45J r., w ramach odbudowy wyższych uczelni 

w Polscc, powstały na terenie niezniszczonego wojną Krako
wa Prac;:ownie Obserwatorium Warszawskiego (ul. św. To
masza 30), które zostaną przeniesione do stolicy, gdy tamtej
szy gmach będzie odrcstauil'owany. 

Kraków, dnia 1. VUI 1945 r. 

F. KĘ:PI:\;SKI. 

śp. OH MIECZYSLA W KOW ALCZE\VSKI 

W toku wydarzeń wojennych 1939 1 H 15 odeszli <)d nas, 
znani ~wiatu naukowemu astronomicznemu, Profesorowie K. 
Ja n t z en, L. Gr a h o w ski, oraz zgiiH_:li śmierci:~ tragiczną 
Asystenci J. Ja e y n a, M. Kowa l c z e w ski i .\. \V i l k , 

Skladaj~~c na tym miejscu hołd Ich pamięci, podkreśli0 
checz zasługi dla popularyzacji astronomii, znanego w szero
kich kołach Przyjaciół .\stroaomii, Dr Mierzysława K o\y ;t l
c z c w s k irg o, od poczQtku powstania "P;.t·anil' żywy bio-

' \ 

, ') ' Prace te zostały już obecnie częściowo ogłoszone drukiem, 
względnie znajdują się w pr~ygotowaniu do opublikowania. 
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rącego udział w jej trudzie redakcyjnym i auLorskim '), świe
tnego wykładowcy na zebraniach odczytowych Towarzystwa 
Przyjaciół Astronomii. Z nigdy niegasnącym zapałem odnosił 
się On do wszelkich poczynai1 w krzewien~u kulbUJry astrono
micznej w Polsce. Zawsze przychodził z wyręką, kiedy szło 
o zasilenie łamów .,Uranii", kiedy jakiś ośrodek intelektualny 

S. p. Dr Mieczysław Kowalezewski 

stolic) lUJb prowincji zwracał się o prelegenta, kiedy zacho
dziła potrzeba urz~!dzenia pokazu Nieba z wyjaśnieniami, d& 
monstracji pracy w obserwatoriach, kiedy\ m~odzież doma
gala si~ dodatk·owych wykładów, zawsze zwracano się do śp. 
Mieczysława K o w a l c z e w s ki e g o, a On nie szczędził ni
gdy ";wcgo wkładu pracy i e.zymil Lo w tak poloczySilej i przy-

1
) \V r. 1931 dr M. Kowalezewski wraz z drem L. Or

ki s z e m był redaktorem "Uranii" (przyp. Redakcji). 
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• 
ku\,aj<_!cej uwagt,: lonuie, że j)OZ)'!:ikiwal sol.Jie zaw~ze \vielkie 
uznanie słuchaczów i uc.zui. 

Specjalnie umi~owanym przedmiotem była d.la. Niego 
astrofizyka (fotometria fotograficzna), do której wniósł kilka 
przyczynków naukowych, cho(· nie obce były 1\iu i inne działy 
astronomii. ł.at \\1ośt· ujmo wwn,i,a na wet za wiły ch zagadn_ień 
w jasny obraz sprawiała, że ch~Lnie słuchano Jego referatów 
nauko\vych, a nawet powierzano prowadzenie zebrań nauko· 
wych dyskusyjnych. ' 

Duża wiedza Jego i wyrobienie ,dydaktyczne p,rzemawiały 
za tym, że mógł dojść. do katedry w wyższej uczelni. I jakże 
bardzo byłby .nam obecnie potrzebny w tej roli. Niestety, bru
talna pi<_:ść, ezy kula niemiecka, w wyniku ci~żkich i męczeit
skich dochodzeil, przech_'ła pasmo Jego żyeia wiosn1~ 19,!3 r. 
Odejście Jego boleśnie odczuwają ci, którym dane było współ
pracować i obcow::tć ze ~marłym i doświadczać Jego subtel
nego d~ nas stosunku, nacecho\vanegd wiellq dobrocią i nie
zwykłą szlachetnością. · 

LIDIA ST.\NKIEWICZó \VN .\ 

śp. DH A.t 'TONI \VILK 

Cichy i skromny uczony, zacny i do13r)· ezł(}wiek, tak ci
chy, jak niebo wyiskrzone gwiazdami, o duszy lak pogodnej, 
jak błękit oświetlony Słoilcem, śp. prof. Wilk zajmuje zupeł~ 
nie wyjątkowe stanowisko w astronomii polskiej, której przy
czynił wiele sławy, odkrywając eztc.ry komety. że czterokro
tne odkrycie pojawienia się Doraz lo nowej komety nie jest 
małym dziełem, można zrozumieć, gdy zwrócimy uwagę, iż po
za kometami Wilka · istniej1J tylko jeszcze dwie "polskie" Iw
mety: kometa Orkisza i kometa Lisa. 

Całe życie prof. \V i l k a i wszystkie Jego odhYC'ia to 
przede wszystkim triumf wylrwałej woli i pracy.• Urodzony 
18 grudnia 1878 r. w Plnwowicach, pow. :Vliechów, kształcił 
si~ w Krakowie, gdzie ukoilczył gimnazjum im. króla Sobie
skiego. uzyskując świad<>dwo dojrzałości w r. 1899. 

Następnie zapisał sil. .. · na Uniwersytet Jagielloński w celu 
studiowania matematyki i fizyki. Już jako 'uq:e!'t gillllnazjum 
okazywał wielkie zamiłowanie do tych nauk, a także do as~ro
n.omii, w szczególności do ol!serwacy.i ni<>ha. 'Jako student 
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• 
uczęszczał pilnie na :rykła?y astro_no~ii prof. !f ar l i~ ski. e-
g o, obserwował ~w1azd~ 1 ustaw1czn!e pogłęb;ał swo:3ą "?e
dz~ czytaniem d:z1eł róznych au.tor.ow, ,m. m. angielskich 
i francuskich. W tym cel u _uczył s1ę J~zykow .. Po czt~rech _la
tach studiów uniwersyteckich został nauczycielem gnnJnazJal
nym, w rok potem zdał egzamin p~ofesorski, a w d~a.lata 
uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy o Ks1ęzycu . 

• 

S. p. Dr Antoni Wilk 

Do r. 1912 pracował jako profesor ginmazjalny w Tamowie, 
a następnie przeniósł si~ do Krakowa, gdzie późmiiej zaanga
żowany przez prof. B a n a c h i e w i c z a, został asysteJn•tem 
Obserwatorium, a następnie adiunktem, sekretarzem Narodo
wego Instytutu Astronomicznego i otrzymał na Uniwersytede 
Jagiello!'Jskim zlecone wykłady astronomii ogólnej, które wraz 
z (·wiczenit~tmi prowadził do r. 19:~9. 

~limo W~!tłego zdrowia ruie zanie9-bywał· obserwacyj nieb:1 
w żadnej porze roku i odkrył komety: 1925 k, 1929 d, 19~~0 c 
i 1 !1:~7 ('. Odkrycia te t-jednały mu w Polsec przydomek "łow
cy komet", sław<: i odznaczenia. Otrzyrnał, podobnie, jak i inni 
odkrywcy komet, cztery medale pamh!tkowc ".\stronomical 
Snciety or !he Pacil'ic" i został zaproszony na członka do to-



URf\Nif\ 13 

warzystw IWł.ukowych w Tokio i Paryżu. a w r. 1931 otrzymał 
lu·zyż komandorski ,,Odrodzenia P·olski". 

Obok prac obserwacyjnych poświęcał się z zamiłowa
niem pracy pedagogicznej i popularyzacji astronomii. 

Nie uchylając się nigdy od miłych, czy niemiłych obo
wiqzków, udał· się na podstępne zaproszenie !niemieckie na 
słynny ,,odczyt" w dniu 6. XI 1939 i podzielił los większości 
pro[esorów U. J.: aresztowanie, wywiezienie, więzienie we 
Wrocbwiu i obóz w Sachsenhausen. Po trzech miesiącach 
zwolniony, w~;az z innymi pow;rócił do ukochanej rodziny, ale 
z tak wyniszczonym sercem, iż zmarł w kilka dni potem, dnia 
17 lutego 1940 r. 

Brutalna, bezwzględna siła zniszczyła życie, będące wzo~ 
rem pokoju i pogody, życie człowieka, który nie szukał zdo
byczy na Ziemi, bo nawet Księżyc dla niego był celem zbyt 
blislum. Duch Jego odszedł od nas dalej, niż na mgławice, ale 
sława Jego odkryć przetrwała burzę wojny i dziś, gdy znowu 
praca dla <nauki zaczyna kwitnąć, składamy Cześć Jego pa
mięci! 

H. SPENCER JONES 

TELESKOPY, GWIAZDY I ATOMY 
l 

Docieldmia niektórych gałęzi wiedzy, w szczególnośei fi-
zyki atomowej. nabrały znacznego rozpędu podczas wojny. 
Nie można tego powiedzieć o astronomii, której badania 
w znacznym stopniu, jeżeli nie zupełnie, zostały zahamowane. 
Obecnie, kiedy astrornomowie powTacaj~~ do swoich telesko
pów, oraz podejmuj~ współpracę międzynarodową, jest na cza
sie dokonanie przcgh~du stam1 obecnego i planów na przy-
szłoś(~. . 

Anglia może być dumna ze swych osiągni<;>ć w astronomii 
obserwacyjU1ej. Ubolewa(· jednak należy, że na razie odpadła 
z przednich szeregów post<_>pu. Przyczyn tego nie należy szu
kać daleko: wynikają one ze spadku wyposażenia obserwato
toriów angielskich w pot<;>żne narzędzia noWioczesne. Tak, 
brai< w Anglii cho(·by jednego teleskopu z otworem większym, 
niż 36 cali. Kontrast stanowi;! teleskopy amerykai1skie, z któ
rych osiem posiada otwory od ·no do 100 cali, a nawet na 
ukończeniu jest narzędzie 200-calowe! Dla peWt11ych celów 
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\vłaśdwymi są wprawdzie małe teleskopy, ale nie nwg:~ one 
c;półzawodniczyć z wielkimi w dokonywa;nin wielu rodza,V>w 
obs<'rwacyj, a nawet nic majQ zastosowania, gd); chodzi o du
żą mor skupiania światła. Wprawdzie nieco niekorzystny kli-

Kopuła, kryjąca 80-calowy teleskop zwierciadlany nowozałożo
nego w r. 1939 wielkiego obserwatorium amerykańskiego im. 
Me Donalda (Fort Davis, Mount Locke, Texas), drugie co do 
rozmiarów narzędzie świata, obecnie czynne, ustępujące jedynie 
l 00'-cailowemu teleskopowi z Mount Wi1lson. T eleskop obserwa
torium Me Donalda pracuje wydatnie na polu analizy widmo-

wej gwiazd 

mat Wielkiej Brytanii nie usprawiedliwiałby wysokich kosz
tów 200-calowego teleskopu, ale teleskopy o otworze, po
wiedzmy, od 60 do 80 cali, w miejscach wybranych, ze wzglę
du na najlepiej osiągalne warunki atmosferyczne, znalazłyby 
niewątpliwie pełne uzasadnienie. 
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Jako pewne usprawiedliwienie istniej~!cgo stanu rzea.y, 
nwżna by przytoczyć stopniowe pogarszanie sit.: w ostatnich 
50 Jatach warutn'ków dla wykonywania obserwacyj asLrono
micznych w Obserwatorium Królewskim Greenwich, wywo
łane zanieczyrszc.zeniem atmosfery i jasnością noonego nieba, 
z powodu rozrostu Londynu. Ten stan rzeczy rnie pi!.·zemawiał
hy za 7ainstalowaniem w lym miejscu teleskopów o dużej sile 
światła. Toteż decyzja p1·zeniesienia Obserwatorium z Green
wich do Herstmonccux (Sussex) '), miejscowości, upatrzonej 
przez wzgląd na korzystne warunki dla obserwacyj, zwolni 
od rozpaczliwych upośledzeil, wśród których tak długo lu pra
cowano. Wyposażenie wielkim teleskopem now1oc.zesnym po
zwoliłoby wówczas na kontynuowanie przez Królewskie Ob
«envatorium wybitnej roli, jaką w przeszłości odgrywało 
w postt:pach astronomii. 

Pol rzebom małych obserwatoriów vV. Brytanii, o nielicz
nym personelu, najlepiej można by sprostać przez załoienie 
wspólnej stacji obserwacyjnej, wyposażonej w wielki teleskop, 
tak, ~·by każde z obserwatoriów rmogło w nim wykonyw:lć 
swój własny program badai'l. Tego rodzaju plan jest obec.nie 
rozważany i jeśli b~dzie mógł być przeprowadzony, okaże się 
·wielkim bodźcem dla astronomii obserwacyjnej W. Brytanii. 

Wiele innych krajów europejskich stoi w obliczu podob
nych tru·dności, ale ponadto, wobec ograniczonych środków, 
nie stać je na zakup lub budow<; wielkiego teleskopu. Na nie
dawno odbytym kongresie delegatów Mi<2dzynarodowej Unii 
Astronomicznej w Kopemhadze odbyła się dyskusja nad ko
niecznością założenia dobrze wyposażonego obserwatorium 
międzynarodowego, klóre doslQpne było by ·dla odp-ojviednio 
wykwalifikowanych i akrcdytpwanych astronomów wszyst
kich hajów. Delegaci wszystkich reprewnLowaJn,ych krajów 
wypowiedzieli się jednomyślnie za projektem. Rozważano, czy 
Organizacja Zjednoczonych Narodów do spraw wychowania, 
nauki i kuitury nie była by najlepszą poręczycielką tego pro
jektu. Zagadnienie to musi być poddarne dyskusji w porozu
mieniu z wymienioną organizacją. 

Na tym samym kongresie wyznaczona została spegalna 
----- ' / 

1
) W odległości ok. 70 km na p6łudnie od' Londynu, 5 km 

od morza. 
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komisja do rozważenia sprawy wymiany aslronomów. W je
dnym wyp~dku wielki teleskop może być specjalrnie dobrze 
\V'yk!orzystany do pewnego typu obserwacyj, w innym,, w ra
zie odmiennego przeznaczenia teleskopu, do innego rodzaju 
obserwacyj. Można np. przez użycie specjalnie przezJnac"onej 
aparatury obserwowa~ na wysokogórskiej stacji koronę sło-
neczną, nie wyczekują~c rzadkiej okaiZji za10bserwowania cał
kowitego zaćmienia Słońca. 

Brzez wolną wymianę astronomóWI tmiędzy obserwato
riami, uninżliwiającą użycie najodpowiedmiejszy,ch . narzędzi 
do poszczególnych programów badań, uni.k!ni<;:toby do pewne
go sbopnia upośledzenia niektórych obsen\ratoriów, wynikają
cego z ograniczenia w zaopalr,zentiu narzędziowym i wwrun
ków klimatycznych. W Stanach Zjednoczony~ch astl'onomowie 
pomniejszych obserwatoriów dość regułamie odwiedzają ró
żne inne wielkie obserwatoria górskie, wyrnosząc z ln,ich ma
teriał obse:uwacyjny, który jest następnie badany i dyskuto
wany po ich powrocie , do własnych obserwatoriów. Taka 
współpcraca daje ~znakomite wyllliki. " 

Prace na 200-calowym reflektorze na górze Falomar zo
stały zahamowane z chwilą przystąpienia Stanów Zjed1110c.zo
nych do w10jny, ale obecnie na noWJo podjęte. Nie da się prze
widzieć z pewną dokładnością, jak długo j,eszcze będą trwały 
przygotowania do jego uruchomienia, mogą zejść i dwa lata. 
TeleskJop Len umożliwi sondowanie pnzestrzeni w odległości 
tysiąca milionów lat światła, a więc znaczne rozszerzenie obe
cnych granic obserwacyj. Pogłębi on znaczlilie znajomiość od~ 
ległych galaktyk i dostarczy wiadomości, dotyczących rozsze
rzania ~ię Wlszechświata i wielu innych zagad,nień. 

Wydaje się praw,dopodobne, że bwrdziej ważne uzupeł
nienia naszych wiadomo~ści przynieść mogą szczegółowe s1tu
dia wybranych gwiazd, specjalnie takich ,Móre wykaZillją oso
bliWiości w swym zachowaniu się czy widmach, niż masowy 
ich przegląd. Dlaczego np. jakaś poszczególna gwiazda mia
łaby obfitość izotopu 13 'węgla, przekraczającą jego obfitość 
na Ziemi lub na przeciętnej gwieździe? I tak słaby towarzysz 
Syriusza dosta~czył doWiodu istnienia "gęstej materii", któr·ej 
gęs.tość przenosi 50 000 razy gęstość wody. 

Słońce jest gwiazdą, którą możemy badać w najdrobniej
szych szczegółach; a mimo to ciągle nastręcza ono mnóstwo 
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. · problemów, dol~~d ni<>rozwi~~zanych. I lak niewan~! jest przy
czyna niezwykłego wzrostu, rzędu wielokrotności 10 000, pro
mieniowania ze Słoi1ca fal elektromagnetycznych o długości 

,. kilku ltllelrów, w okresach pojawiania ·się na jego powierzch
ni jasnych wybuchów i płomieni. Dalej, w km'onie słonecz
nej zmajdują się atomy żelaza i niklu, pozbawione wielu elcl;:
lronów, możnaby się spodziewać, że tego rodzaj.u odrywanie 
się elektronów może zachodzić w temperaturze miliona lub 
więcej stopni, gdy tymczasem temperatura powierzchni Słm1-
ca wynosi około 6 000 stopni. Brak na razie L1~opu do wytłu
maczenia tego zjawiska. 

Astronom m,oże bada{~ materię w warumkach temperatu
ry, ciśnienia i gęstości, niedostępny& dla l'izyka, a tym sa
mym może· uzupełniać wiadomości, osiągane na mocy hadai1 
laboratoryjnych. Rozważania nad energią, wypromieniowy
wamą przez Słońce i gwiazdy, w związl{Ju z pewnymi wnioska
mi o wieku gwiazd, potwierdzaji~, że ich pwmieniowanie jest 
podtrzymywane !Przez 111życie; energii atomowej i prowadz;~ 
do peW!nych prawie określonych W!niosków co do sposobów 
wyzwalania się energii. Bomba alomowa w wyzwalającej się 
energii atomowej korzysta w zasadzie z tej samej mocy, jaka 
płynie poprzez wszechświat. Wszędzie zachodzi równowag!l 
między energią, wyzwalającą się wewlnątrz gwiazdy, a ener
gią, wypromieniowywaną przez gwiazdę. Ale dlaczego ener
gia promieniowania niektórJICh gwiazd, również i Slm1ca, 
jest stała lub w przybliżeniu stała, gdy energia promieniowa
nia innych gwiazd wykazuje zmienność w ~zerokich grani
cach? Wydaje się, że astronomia będzie miała jeszcze dużo 
do powiedzenia ,w sprawath energii atomowej . 

\ • 
• • 

Wobec długotrwałego odcięcia naszego od zagranicy, wy
daje się celowym umieszczenie powyżej w przekładzie wypo
wiedzi Klfólewskiego Astronoma i Rrezesa Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej, H. Spence~··a J om1 e s'a, o powojennym 
stanie spraw astronomicznych w Anglii. StosUinki te mutatis 
mutandis - tak bardzo przypominają nasze bolączki, że do
brze jest przyspieszyć' skrystalizowanie się szeptem dotąd 
wypowiadrunych dezyderatów polskich asl!ronomów ogłosze
niem opinii wybitnego uczonego angielskiego o sposobach 

• 
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realizowania potrzeb astronomii w dzisiejszym układzie sto
sunków, 

Już przed wojną obserwatoria aJ~tronomiczne Warszawy 
(Uniwersytetu i Polite'chniki) były brurdzo ogrwniczone w swej 
pracy obserwacyjnej, a dziś w ogóle nie istnieją. }'ylko dwa 
obserwa·to·ria, Krakowskie i Poznańskie, U!trzymaly mniej 
wię.cej swój przedwojenny •stan posiadania. Ubytku 5 obse'r
waboriów i 2 stacyj górskich nie nadrobi odzyskanie obser
watorium Wrocławskiego . To też 25 wykwalifikowanych 
asbronomów polskich nie może się stłoczyć 1dookoła wymie
nionych ocala!l:ych 3 obserwaLoriów. Mluszą oni pomyśleć 
o jakimś właściwym rozwiązaniu powstałej dla nich -trudnej . I 
sytua.cji naukowej. 

Na czasie więc b~dzie ożywić "podziemną" dyskusję 
o•żywczym strumieniem planów angielskich i zdala od nas 
wysuwanych zamierzel'l mi<_:dzynaTodowych, w których zna
leźć się wi:nno miejsce i· dla postulatów polskiego zespołn 
astronomic.znego. • , 

W.arszawa. maj 194(1. F. Kępir1ski 

J. PAGACZEWSK! 

JAK ZOSTAł~ ODKRYTY NEPTUN 

W dniu 23 Wlrześnia b. r. upływa 100 lail od chwili odkry
cia planety Neptuąa. Jest to tak waźln•y wypadek w historii 
astronomii, że nie od rzeczy będzie przypomnieć, w jaki spo
sób odkrycie bo nastąpiło. Nie gr:tł tu roli w żadnym razie 
pros·ty przypadek, jak to cz<.:sto ma miejsce w podobnych wy
padkach. Nepbun odnaleziony został "na końou pióu:-a" i to 
równocześnie przez dwóch ludzi, nie wiedzą.cych o swych 
usiło·waniaeh. A oto jak rzeczy się miały. 

Od chwili swego odkrycia przez Williama H er s c h e l a 
w r. 1781, planeta Uran przebiegł już zna·czny szmat swej dno
gi na niebie. Jednakże jego - obliczone na zasadzie teorii 
grawitacji - pozycje, duż w niedługi .czas po odkryci!u za
częły różmić się od faktycznie zaobserwowanych. Zaruważył 
to B o; u v a ,r d, który ul·ożył tablice biegu planet Jowisza, S"a
turna i Urana, wydane w Paryżu w r. 1821. RóŻlnice te zwięk
<;zały się z czasem, wyno,szą.c w r. 1830 - 20'', w 1840 - - P/2', 

.. 
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w 1R11 2', i trzeba było wreszeie zabra(· si~ do ich wytłóma-
czenia. Zadanie to podj~ło niezależnie od siebie dwu astrono 
mów ; anglik John C .. \d a m s, student astronomii w Camhridge, 
oraz młody i nicznany jeszcze podówczas astronom francu
ski, Urban Jan Józef L c v c r i· i er w Paryżu. Obaj aslrop o
mowie· w rachu1nkarh swoich oparli si~ na wsponmianych 
wyżeJ ~ablidich B o ill van· d'a. .\ d a .m s J~t ·zesł<lJ \\' r. lR 15 
wyniki swoich obliczet't królewskiemu "astronomowi '' (l-reen-
vkh Ohscrvatory, Jerzenut ,\i r y. Ten jednakże, zamiast 
ogłosi(· światu epokowe 'odkrycie, po ,sprawdzcn.i u tegoż na 
niebie, odniósł s i<? do niego sceptycznie i zaż:~dal od A d a m 
s a dalszych wyjaś1niei1. ,\d a m. s, nic b<?dQc w stanie wpły
n:!6 na plan zaj<,_'ć obserwatorium królewskiego, ·znieclt<?ooi1y 
przestał się nadal tym Lemalem ~ajmować .. 

T)·mczasem po drugiej stronic· Kanału, w Paryżu, zdoby
wał zwolna sław~ ,młody matematyk, urodzony w r. lXlt, 
Frbatn L c v c r r i c r. 0\vczcsny dyrektor obserwatorium pa
ryskiego Ar a g o, zachcQcił go do zajQcia si<: opracowaniem 
dokładnych lablic biegu planet, najpierw Merkurego, później 
zaś komet Fayc'a i de Vico, a wreszcie wyjaśnieniem doLQ<l 
niewytłumaczonych odchylct't w biegu Urana. L e v e t' r i er, 
po bardzo dokładnych wyliczeniach, w których był mi:>lrzem, 
doszedł do wniosku, że obserwowane różnice nic nl'Og:! być 
wytłumaczone oddziaływaniem planet Salu1nvl i Jowisza, i że 
musi istnieć jaknś inna przyczyna, perturhuj~!Ca ruchy Ura
na, a przyczyn~! tą może by(~ tylko jakaś wielka, dotąd nie
znama planeta, krążąca dokołn Slot1ca w jeszcze wi<?kszej od
ległości, niż Uran. Przypuszczenie Lo potwierdziły dalsze obli
czenia. Co wjQcej, udało si\' L e v er r i c r'owi prawie ca-ł
kiem dokładnie wyznaczyć elementy biegu hipotetycznej pla
nety, określi{· jej 1masę, przypuszczalne położenie na niebie 
w danych z góry momentach (efemerydę), a nawet przybli
żoną jnsnośL~, w jakiej powinna się ona przedstawić obser
watorowi. 

' Wiadomość o tych pracach L e v er 1· i e r'a, dotarłszy la-
/ Lem 1846 do Anglii, poruszyła lamtejszych astronomów, zwła

szcza, że wyniki jego były w uderzającej zgodzie z wynika
mi, lctóre już dawniej ·otrzymał A d a m s. A i r y postanowił 
wówczas sprawdzić obserwacyjnie oba wyniki, i zwrócił się 
z lym do prof. C h a }.J i s a w Cambridge, prosząc go o po-
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moc. (,:h a 'l l i s, nie posiadając dokładnych map strefy eklip
tyki, obrał metodę pewnie prowadz~1cą do celu, lecz bardzo 
żm,udną. Mianowicie obserwował on pozycje wszystkich 
gwiazd, le.żą·cy.ch w pobliżu wskaza•nego miej.s,ca nieba, kre
śl:tc mapy; C h a l l i s czynił to w ciągu czterech nocy, doko-
nUjąc kil'ku tysięcy obserwacyf · , 

Tymcza,sem we wrześniu tegoż roku L e v er r i er prze
słał listow111ie sWtoje wyniki do Berlina pod adlfesem aslrono• 
ma G a .}l e, g o. G a l l e, w dniu otrzymania lis lu (23 wrze
śnia), uZbrQ~ony w specjalne mapy ·nieba w strefie ekliptyki, 
jakie były opracowywane od pewnego czasu wł:łśn.ie w Ber
linie, zahrał się do pos~ukiwail i w ciągu kJrótkiego czasu 
vnalazł w gwiazdozbimze W·odnika gwiazdl\.~ 8-mej wielko
ści, której nie było na mapie i która przy użyciu silniejszego 
powiększenia wykazy~ała ll1Jale1'lką tarczę, w odległości 1nie
spełna 1 sbopnia od miej:sca podanego przez L e v er r i € r a. 

Wiadomość o odszukaniu Neptu:na prrzez G a li e g o 
przykro zaskoczyŁa A i re g o jak i C h a l l i s a, który teraz 
dopieno przek·onal si~, że obserwował nową planet~ już trzy
kr·obnie jako jedną z gwiazdek, znnięniającą zwo.h11a sw~ po-
zycj~. . . 

Odhxycie Neptuna stało się triumfem. mechaniki niebios, 
opartej na newtonowskiej teorii grawitacji. Liczne akademie 
zaliczyły L e v er r i e r'a w poczet swoich członków, spadły nań 
niezliczone ordery i odznaczenia. Został m. in. oficerem Legii 
I-lono11owej. zapros~ono go na wyklady mechaniki niebios na 
uniwersytecie paryskim. Biuro Długości :mianowało go 
swym astronomem-adiunktem, wykona•no nawet jego biust. 

Nat-omiast równie zasłużony, młody astronom rungielsl.}.i, 
A d a m s, pozostał w cieniu, ntraciw.szy, nie ze swej zresztą 
wi[ly, palmę 1pierwszel'lstwa. 

STEFAN PIOTROWSK1I 
Z ZAGADNIEŃ śWIECENIA PLANET 
Artykuł niniejszy za~iera, ujęte w sposób popularny, 

niektóre wyniki rozważań autora, dotychczas jeszcze nie-
opubaikowane. ,Redakcja. 

· Odróżniając planety od gwiazd stałych, mamy zwykle na 
myśli pewien fakt. który już w starożytności doprrowadził do 
wyodrębnienia planet: mianowicie, w prze~iwiel'lstwie do 
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"gwiazd stałych", nic zmienlUF!CYcil swojego położenia, two
rzących na niebie stale le same konfiguracje, planety po nie
bie wędrują; już sama nazwa planeltl. (z greckiego - w~dro
wać) wskazuje na tę ich cechę. Jest jednak jeszcze, jak wia
domo, druga zupełnie zasadnicza różnica mi~dzy planelanni 
a gwiazdami. stałymi: mianowicie gwiazdy, w rzeczywistości 
rozżarzone do bandzo wysokiej temperalury kule ga;r;owe, 
świeq własnym światłem, planety lnaLomiasl tylko odbitym 
światłem słonecznym. · 

Jak jasno świeci jakaś planeta, (jasnośl· lt: możemy przy 
pt1mrocy fotometru zmierzy(;), zależy l'o w szczególnóści od 
tego, jak sama jest wielka, jak daleko znajduje si<;> w danej 
ellwili od Słmica i od obserwatora ziemskiego i w jakim pro 
cencie odbija światło otrzymane od Słoóca . Z pomiarów śre
dnic piatnet oraz na podslawi'e znajomości ich torów w pl·ze
strzeni możemy z zaobserwowanych jasności obliczy<.". jak 
jasno by różne planety świedły, gdyby ich oświctlóiH' '>O
wierzchnie i od,ległości od Słmiea i Ziemi były jednakie. Oka
zuie się, że dla różnych planet olrzym'.ujemy liczby .bardzo , 
różne, i lak np. w tych samych wal'unkaeh Wenus odbija
łaby około 8 razy tyle światła co Merkury. Wnosimy sl<~d, że 
powierzchnie odbijające tych planet 111/USZ~! s i~ znaczni e róż
nić od siebie pod względem zdolnośc\ odbijania światła . Spo
strzeżenie to w zasadzie jest lego smt1jego typu, co spostrze
żenie, że przy tej samej odległości ' od lampy i obserwatora 
kule jednakowej wielkości, wykonane z różnych materia
łów, -. np. z kredy, piaskowca, w~gla, będą miały różn:~ ja
sność. Już t!lkie proste spostrzeżenia i rachunki l"Arowadzą 
do ważnych wniosków odnośnic do powierzchni planet; wy
stąpi to wyra7Jnie, jeśli otrzymane np. dla Merkurego i We
nus dane o ilości odbitego światła słonecznego sformułu jemy 
tak: Merkw:y odbija tyle światła, co skały ziemskie, Wenus 
nie wiele mniej, niż chmury ziemskie. Problem nie jest jednak 
tak prosty, jak to mogłoby siC? wydawać na podstawie tego, 
co zostało powiedziane. . 

Z polm~arów jasności planet okazuje się bowiem, że dla 
niektórych z nich (głównie chodzić t)l będzie o Wenus), ilość 
śv.:iatła odbitego w przeliczeniu na tę samą· powierzchnię od
biJającą, zależy silnie od kąta (t. zw. kąta fazy), jaki w chwili 
ohsorwacji tworzą ze sobą kierunki Słońce-planeta i piane-
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ta-Zie1{1ia, i mia·nowicie: naJWI<,'cej świ~1Lła jest odbite wten
czas, gdy Len lu!t jest bliski 180" tj. wtedy, gdy Wenus jest 
blisko zh!czenia dolnego (planeta między Słońcem i Ziemi:!), 
w pobliżu natomiast fazy np. 90° ilość światła odbitego przez 
tę samą powierzchnię planety jest mniejsza. W warunkach 
ziemskich z analogicznym zjawiskiem spotykamy sic:, obset·"' 
wując ja~moś(: bezchmumego sklepienia 1niehieskiego, które 
jest najjaśniejsze w po.bliżu Slo1'1ca, gdzie k:~t odbicia si<;' świa
tła słonecznego od cząsteczek atmosfe.ry ziemsldej jest bli
ski 180°. 

W""tyrn miejscu mógłby si<_' ktoś' zapyla(·, dlaczego, dysku
tując o świetle odbijanym przez planety, w wypadku Ziemi, 
zamiast mówi(: o świetle odbitym od jej powierzchni, zaczy
namy si<,' zajmować świeceniem 1nieba, a więc światłem ( ocl
hilylm) wysyłanym przez atmosferę. Otóż dotykam.y lulaj bar
d:zo istotnego problemu; sformułujemy go lak: Z1emia prze
cioo jest Leż planetą, podobnie jak Wenus; jak świeci Ziemia 
np. dla obserwaLora na Ma,rsie?, w sze.zcgólności: czy świa 
tło odbite od Ziemi pochodzi głównie od odbkia rn·zez jej 
powierzchni<,' stal:! (l:!dy i morza), czy może od odbicia od 
dmmr i powietrza? Je żeli idzie o obszary Ziemi, nad klóry·
mi 'niebo jest za~nutc chmurami, z danych meteo.rologicz
nych wiadomo, że przeciętnie około 21:3 powierzchni globu 
ziemskiego jest przesłonięte chmurami, - sprawa jest jasna: 
światło słoneczne odhija si<;: od chmm' i od leżącej nad nimi 
warstwy atmosfery. Sytuację dla, obszarów bezchmurnych 
wyjaśni nam następujące spostrzeżenie: każdy kto zajmował 
się fotografią amatorską wie, że 1na ~dj<;'eiach krajobrazów 
niebo wychodzi naogół dużo jaśniej, niż ziemia (łąka, drze
wa, domy wyjątek stanowi śnieg) i tak jest nawet przy 
użyciu filmów panchromatycznych; stąd \Viniosek, iż, abstra
hując od ohszarów pok,rytych śniegiem, pogodlne niebo wy
syła ku nam więcej światła. niż ziemia (grunt), a ponieważ 
z pewnością i ziemia i niebo promieniwją, z grubsza biorąc, tak 
samo ku nam jak i "w górę", ku hipotetycznemu obserwato
rowi na Marsie, przeto wnioskujemy dalej, iż .Ziemia świeci 
~łównie dzięki swojej atmosferze, chmurom i powietr~u. 

Obserwu:j,ąc bez ·żadnych specjalnych Ś11odlków instru
mentalnych w którykolwiek pogodny dzień niebo, zauważy
my łatwo, iż w pobliżu Słm'lea jest ono dużo jaśniejsze,' niż 

• 
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w większy.ch odległościach od Słoilca; jeżeli zw1rócimy uwagę, 
iż dla cząsteczek atmosfery ·ziemskiej położonych perspektywi
cznie w pobliżu Słońca, kąt fazy jest bliski n~oo (przypomina
my, że jest lo kąt między padającym pnomieniem Słoł1ca, na 
cząsleczk~ atmosfery, a kierunkiem ku obserwatorowi, liczo
ny tak, iż.. w wypadku, gdy promieri oduily jest przedłuże
niem padającego, kąt fazowy = 180°), zrozumiemy, dlaczego 
dla objaśnienia wzrostu jasności powi~rzchniowej. planety 
Wenus wraz ze wzrostem kąta fazy, sięgnęliśmy do przykła
du świecenia nieba ziemskiego. 

Hównież elunury ziemskie świecą światłem odbitym du
żo jaśniej w tych miejscach, gdzie kąt fazy (w odniesieniu do 
Sł01ica) jest bliski 180°; przekona(· się o tym możemy, obscr
wuj:!c z jakiegoś szczytu górskiego rozcicwające się poniżęj 
naszych stóp może ch:rnur oświetlone słoł1cem (obłoki "bliż
sze" słońca świecą o wiele jaśniej, niż dalej od niego położo
ne); także, lec:! c ponad chmurami samolotem, możemy zau
ważyć, iż chmury wyrażnie lśni:! jasno, gdy patrzymy na nie 
,,pod słoó.ce". Tak wi~c, zarówno chmury jak i cząsteczki 
atmosfery (powietrze) odpijają, ściślej byłoby_ powiedzieć: 
r o z pras z aj :! światło dużo silniej pTzy kątac~1 fazowych 
bliskich· 180°, niż przy kątach mn\ejszych. Fakt ten, w zesta
wieniu ze stwierdzonym pomiarnnni fotomeLI·yc.znymi wzro
stem. jasności powierzchniowej Wenus \\llraz z kątem fazy, 
pozwala nam wysnuć W!niosek, iż Wenus odbija światło sło
neczne podohnie jak Ziemia, a więc, że ma, w zasadzie, po
dohn:! pod wzglQdem optycznym do ziemskiej atmosfer~. 

Wysoka zdolnośc:· odbijaj:!ca Wenus ( okazuae się, że od
bija .ona około 59% padającego świaHa słonecznego, - jak 
mówimy: albedo ·wenus wynosi 0.59) świadczy równ i eż, że 
większość światła odbija się od jej atmosfery (chmur); po
wierzchnia stała, o ile byłaby podobna do ziemskiej skorupy, 
odbijalaby znacznie mniej (ok. 10%) światła, - i rzeczywi
ście, dla Księżyca, który, jak wiadomo, jest pozbawiony atmo
sfery, zdalnoM odbijająca (albedo) jest mniejwięcej lego wła
śnie rzędu. Jak tego, wobec braku atmosfery wokół naszego 
satelity, mogliśmy się z góry spodziewać, nie obserwrujemy 
dla KJsiężyca żadnego, analogicznego do WY'Padku Wenus, 
wzrostu jasności powierzchniowej dla faz bliskich 180° (t .zn. 
w pobliżu nowiu). Podobnie pod względem fotometryczmyn1, 
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jak Księżyc, zachowuje się Merkury, z czego wnioskujemy, iż 
jest on również pozbawiony atmosfery. 

Z poprzednich rozważań widać., jak ważną rzeczą dla 
zrozumienia: i objaśnienia sprawy świecenia planet, oLoczo
nych atmosferami, - a więc w pieDWszym rzędzie, gdy cho
dzi o Wenus, jest zbadanie świecenia nieba ziemskiego. Nie 

· od rzeczy będzie zaznaczyć tu, że pierwszym, ktory to zagad
nienie wyraźnie w ten ' spos,ób postawił (w pracy opubliko
wanej w 1918 r.) był polski astronom, obecny dyrektor Obser
watorium Krakowskiego, pr·of. T. B a 1ru a c h i e w i c ll. 

Froblem wyznaczenia, z pomiarów jasności nieba, natę
żenia promienia rozpros~onego przez cząsteczkę atmosfery, 
w zależności od kąta fazy, nie jest prosty. Zrozumiemy Lo, je
śli uprzyt91mnimy sobie, że każda cząsteczka atmosfery jest 
oświetlona nie tylko bezpośrednio przez promienie sł,onecz. 
ne, ale i przez promienie rozproszone . na wszystkich innych 
cząsteczkach atmosfery; uwzlędnienie matematyczne tego 
właśnie dodatkowego oświetlenia, {są to t. zw. rozprosz e
ni a wyższych rzędów), sprawia kłopot. Nie wdając 
się tu w te zawikłania matematyczne, podajemy w przytoczo
nej poniżej tabelce dla różnych kątów fazowych nalęi;enia 
promienia roZiproszonego na cząsteczka'ch powietrza: 

Już na pierwszy rzut oka widać z licw naszej tabelki, jak 
sjln~e wzrasta, ze wzrostem kąta między promieniem padają
cym a rozproszonym, natężenie tegq ostatniego (vide wykres). 
Podobne wyniki, tylko z jeszcze znacznie silniej zaakcento
wanym wzrostem jasności przy kątach' fazowych bliskich 

Tabela powyż. została obliczona z p;miarów jasności nieba, 
dokonanych przez C. D o r n o przy pomocy fotocelki, yv promie~ 
niach fiołkowych. W obliczeniach uwzględniono rollproszenia 
wyższych rzędów. Jednostka natężenia jest tak dobrana, by świa
tło rozproszone w całej kuli było = 4 pi . 

' ' 

• 

•, 
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180°, znajd'Ujemy dla rozpraszaonia się światła na cząsteczkach 
wody w chmurze. Wspomnimy tu jeszcze, - acz1kolwiek wy
kazanie tego wymagałoby pewnych rozważań matematycz
nych, iż o dyssymetrii rozpraszania >V clu111urze (t. zn. o za
leżności od kąta fazy natężenia promienia rozproszonego) 
możemy wnosić i z tego proslego faktu, że przez cl1tnury na
ogół nie widzimy tarczy słonecznej, mimo iż przepuszczają 
one stosunkowo dużo światła (przecię_tnie około 30%, jak 
o tyn) wie każdy amator-fotograf). 

Rysunek przedstawia t. zw. diagram rozpraszania dla promieni 
fiołkowych. Niech O oznacza cząsteczkę powietrza, na której roz
prasza się promień SO; OP niech będzie promieniem rozprosz.o
nym pod kątem fazy SOP: długość odcinka OP iest proporcjo
nalna do odpowiedniej lic21by z tablicy. (Część rysunku pod li
nią SO powstała z części górnej przez obrót o 180° dokoła osi SO). 

Podobnie jak na podstawie pomiarów jasności nieba oraz 
pomiarów odbicia światła od morza chmur zbadaliśmy spra
wę rozpraszania się światła na cząsteczkach atmosfery ziem
skiej, moimaby z analizy obserwacji fotometrycznych Wenus 
otrzymać dane odnośnie do rozpraszania światła w jej atmo
sferze; dane te stanowić będą ważny przyczynek do charak-

. terystyki atmosfery tej planety. 

Kraków, maj 1946. 
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• 
W uzupełnieniu rozważat'l autora, aby dać Czytelnikom 

ogólny pogląd na problem świecenia planet oraz dominując:;! 
r.ol~ ich atmosfer w tym zjawisku, dodajemy od siebie par~ 
uwag: 

l) Ciała pozbawione atmosfery, jaJk Księżyc i MerkJUry, 
świecą bardzo słabo, wykazując niskie albedo (0.07). Olbrzy
mią wi~kszość światła słonecznego (93%) pochlani\\ ich ska.
lista powierzchnia, odbijając tylko nie wielki jego odsetek (7% ) . 

2) Planety, otoczqne przeźroczystą atmosfer<!, jak np. 
Mars (albedo 0,16% ), świecą już jaśniej, gdyż w świeceniu ich 
bierze udział także rozpraszanie światła słonecznego przez 
cząsteczki gazów atmosfery, które odrzucają il11niej więcej je
szcze raz tyle światła, oo sania stała powierzchnia planety. 

3) Wreszcie planety o gęstej atmosfene, wypełnionej 
obficie obłokami, świecą najjaśniej (albedo: od 0.15 do 0.76) 
i to głów;nie, a nawet niemal WY.l<!cznie, dzięki rozpraszaniu 
i odbija•niu światła słonecznego przez obłoki atmosferyczne. 
Typ ostatni, najliczniej reprezentowany wśród planet nasze .. 
go układu, otwiera nasza Ziemia (0.45), której tylko 21:3 po
wierzchni przesłaniają zawyczaj obłoki. Następnie idą, całko
wicie już chmurami przesłoni<2te: Jowisz (0.56), Wenus (0.59), 
U,nm (0.63), Saturn (0.63), Tytan 1

) (0.7) i wreszcie Neplun 
(0.76). 

Powyższe rozważania odnoszą się również do świecenia 
satelitów planet. Materiał obserwacyjny jest tu jednak jeszcze 
niedokładny, głównie z powodu trudności wymierzenia ich 
średnic liniowych. · Red. 

1
) Tytan, V!-y księżyc Saturna, licząc od planet.>', posiada, 

według najnowszych pomiarów Ku i per a z r. 1944, atmosferę 
złożoną z amoniaku i metanu, podobną do a~mosfer planet wiel-
kich: Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. · 

.. ' 



URf\Nif\ 27 

• 
KRONIKA 

AstrOl'lomiczne odczyty w Kr,akowje . 
W ramach popularno-naukowych audycyj wygłoszone zosta

ły przed mikrofonem Polskiego Radia w Krakowie, od VI. 1945 do 
V. 1946 r., następujące odczyty na tematy astronomiczne: dr. J. 
Gadomski, "Gwiazdy spadające" (1. 8. 45}, "Polskie nie
bo" (10. 8. 45) oraz R prelekcji o bieżących zjawiskach astro
nomicznych z uwzględnieniem nowości z obserwatoriów zagrani
cznych dn.: l. 9, l. l O, l. 11, l. 12, 1945, 3. l. 2. 2, 2. 3, 
2. 4 i 30. 4, 1946; dr]. Mergental~r: "Gwiazay i życie" 
(6, 45}, "0 zaćmieniu Słońca" (8. 7, 45}; dr]. Pagaczew
ski: "Współczesne świątynie Uranii" (29. l. 46) "W kraterach 
srebrnego globu" (16. 3, 46}; mgr. L. Stankiewiczówna: 
.,Śp prof. dr Antoni Wilk" (l K. 7, 45) oraz "Co to jest czas" 
(10'. 5. 46). 

Odczyty o aktualnych zjawiskach niebieskiCh są wygłaszane 
nadal każdego miesiąca w jednym z pierwszych iego dni. 

Ponadto dwa odczyty publiczne w ramach powszechnych 
wykładów uniwersyteckich, wygłosił dr ]. M er g e n t a l e r pod 
następującymi tytułami: "0 zacm1eniu Słońca" (8. 7. 45) 
i .. O zaćmieniu Księżyca" ( 2 l. l 2, 4 5). 

:Złe pojęta tradycja 

Obecnie, w epoce radia, służba dokłanego czasu doszła do 
takiej doskonałości, że dobrze uregulowane zegary na całej kuli 
ziemskiej wskazują yv dowolnej chwili tę samą minutę i sekundę, 
choć godzina jest inna w związku z t. zw. czasem strefowym, ró
żnym w różnych krajach gilobu. T o też p i• e rlw s z e uderzenia 
zegarów wieżowych: we Francji, Italii, Anglii, czy Ameryce, roz
brzmiewają równocześnie o tej samej sekundzie, pozwalając 
przechodni'Om na cogodzi.nną kontrolę kieszonkowych chrono
metrów. Urządzenie takie funkcionuje także w Krakowie na wie
ży kościoła Mariackiego w Rynku Głównym, kierowane od wielu 
lat przez mieiscowe obserwatorium astronomiczne. 

l dotąd ibyłoby wszystko mniej więcej w porządku. 
Jednakże po upływie paru minut, po wybiciu każdej godzi

ny i hejnale mariackim, odzywają się ponownie, zupełnie do po
przednich podobne, uderzenia tej samej godziny, tym razem 
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z niższej wieży kościoła, wprowadzając zam1eszame i chaos ze
garowy w mieście. · 

Stąd jeden tylko wniosek: wtórne ude~zenia dzwonu z dru
giej wieży, oddawane po hejnale , winny być, wobec wymogów 
dzisiejszych, ska s o w a n e, jako zupełnie zbę.dne i nawet z pun
ktu widzenia sł.użby czasu zgoła szkod~:iwe. 

400-.lecie zgonu Kopernika w okupowanej Warszawie 

Niemcy, którzy roszczą sobie prawa do · K. o p e t n i k a, 
obchodzili w r. 1943 uroczyście 400-setną rocz~icę jego zgonu, 

, urządzając również w "Geric ralnej Gubernii" szereg akademij, 
propagandowych odczytów oraz publikując osobne ll!Umery pism 
i broszur poświęconych jego dzó.ełu. Niezależnie od tego szczupłe 
grono Polaków zorganizowało w Warszawie ta•jną mszę św. 
w kościele parafialnym św. Aleksandra (całkowicie dziś zburzo
nym), by w skupieniu uczcić pamięć wielkiego rodaka. Dnia 
24 maja w zakrystii figurował w wykaz.ie wielu mszy żałobnych 
skromny napis: "za duszę Ś. p. Mikołaja ... Nabożeństwo odbyło 
się w bocznej kaplicy. Przy organach zasiadł, wtajemniczony 
w intencję uroczystości, prof. St. S z p i n a l ski . . 

Z unirwersytetu Warszawskiego byli obecni: rektor, prof. S. 
P i e ń k o w s k i, dziekan wydz. Matem.-przyr., prof. W. L a m p e 
i dr J. G a d o m s ki (Obserw. Astronom.), z Po~itechniki War
szawskiej: rektor, prof. E. War c h a ł o w ski, prof. F. Kęp i ń
s ki (ranny z niedawnego nalotu lotniczego), dr. A. C h r o m i ń
s k i, inż. O. Z a c h a r e w i c z, z ramienia Polskiego T owarzy
s twa Przyjaciół Astronomii, Śp. iqż. B. Raf a l ski, oraz prof. 
T. K r a s o w s k i i inni. 

Jeden z uc'zestn~ków uczcił Kopernika okolicznościowym wier-
szem, który, po odtworzeniu go obecnie, przytaczamy poniżej. 

Dziś mija lat czterysta, gdy nad księgą swoią. 
Z Norymbergi przysłaną, dokonał żywota 
Potentat, dla którego całą jego ZJbroją -

Owa księga, cenniejsza ponad góry złota. 
T a księga, którą Mocarz ten poruszył Ziemię . 
l wstrzymał w biegu Słońce, tworząc nowe dzieje, 
Opromienia swym blaskiem całe poJskie plemię, 
.Co dziś pod. stopą zbirów krew niewinną łeje . 

. . 

... 
l 
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Ziemio stań! i otrząśnij z siebie to plugastwo! 
Co światu śmie narzucić swe niecne bezprawie. 
Spuściznę Kopernika - to nasze bogactwo -
Chcą przywłaszczyć swej rasie w tej wojennej wrzaw1e. 

Ziemio stań! uczcij pamięć Syna ponad syny, 
Co z pęt Ciebie wyzwolił i na wieczne czasy 
Królowej Nauk stworzył mocne podwaliny, 
A T obie własnoręcznie wymościł szlak trasy. 

Ziemio stań! i wraz z nami wznieś do Niebios modły 
Za duszę Mikołaja, co przed tronem Boga 
Wyjedna dla nas łaskę, by ciemięzca podły 
Sczezł, by jego iuż u nas nie postała noga. 

Warszawa, dnia 24. maja 1943 r. 
A. Ch. 

Sprofanowanie miejsca wiecz~;tego spoczynku Miloołaja 
Kopernika 

W numerze 118 Gazety Ludowei z dnia maja 1946 r., czy
tamy z bólem ser€a reportaż p. Walentyny P o p i e l z odwiedzin 
.katedry we Fromborku (Frauenburg), w której spoczywały pro
chy naszego Wielkiego Astronoma. 

Katedra gotycka z X!IV w., w podziemiach której znajdują 
się groby biskupów warmijskich, została w barbarzyński sposób 
"rozszabrowana". Co można było wynieść, wyniesiono, ocalało 
tylk~ kilka obrazów w ołtarzach, za wielkich, aby można je było 
wziąć pod pachę. Dotychczas nie znalazł się nikt, ktoby zaopie-
kował się ocalałymi z rabunku zabytkami sztuki. , 

P. P o p i e l, odszukawszy tablicę nagrobkową M. Kop er
n i k a, zes:iła do podziemi katedry, gdzie zastała stan, godny po
żałowania. Wszystkie napotkane trumny były porozbijane, praw
dopobnie w poszukiwaniu przez złodziei drogocennych przed
miotów. W innych trumnach urządzono po 1 prostu skład 
śmiecia wŚzelkiego rodzaju. Wszędzie ślady biwakowania. Jak się 
nasza reporterka zdołała dowiedzieć, stan taki trwa już z górą 
rok i jak dotąd, nikt się nim nic zainteresował. 

Smutna ta wiadomcść wymaga pewnego komentarza. Ze p o
bieŻ! ie przeprowadzone poszukiwania p. P o p i e l za trumn,! 
K o p er n i k a nie odniosły rezultatu, nie ma nic dziwnego, gdyż 
nie znaleźli jej już T . Czack i i M. M o l ski, którzy zwiedzili 

• 
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katedrę fromborsk(! w po~Lukiwaniu parni« tek po 1-.:: o p c r n i ku 
już w r. 1802. Kopiąc pod zniszczoną płytą kamienną przy ołta
rzu, na której znaleziono resztki zatartego napisu, pozwalającego 
domyślić się, że jest to nagrobek Astronoma, znaleziono, wówczas 
nieco nadgniłych kawałków kości. Część ich złożyła u siebie ka
pituła, (gdzie?), 5 cząstek uwieźli C z a ck i i M o l ski, jako re
likwie. W r. 1928 zwiedzał katedrę warmijską dr E. S t e n z; nie 
znalazł on jednak żadnych śladów grobu Kopernik a. (Ura
nia, l 9 2 9, nr. l ) . Trzeba . zaznaczyć, że również i poszukiwania 
S t e n z a były powierzchowne. Nasuwa się przypuszczenie, że pły
ta, o której wspomina w swym reportażu p. P o p i e l, jest pocho
dzenia nowszego. 

Jest rzeczą b. interesującą, czy ocalało z obecnego pogroniu 
małe muzeum pamiątek po Kopernik u, znajdujące się od 
191 2 r. w izbie na III p. wieży, w której mieszkał Wielki Astro
nom i gdzie zakończył swoją ziemską wędrówkę. Były tam liczne 
portrety mistrza, drzeworyty, sztychy, rysunki itp. Sądząc z no
tatki p. P o p i e l o częściowym rozebraniu przez ludność ~ruel
scową cennej biblioteki kapitułnej, można wnioskować, że 1 ono 
podzieliło smutny los katedry. J. P'. 

Zgrupowanie 4-ch jasnych planet 

Z początkiem lipca 1946 r. zachodni~ niebo przedstawiac się 
będzie wieczorem wyjątkowo interesująco ze względu na zgrupo
wanie, w pobliżu linii ekliptyki, kilku jasnych planet, widocznych 
równocześnie. Najniżej nad horyzontem, w gwiazdozbiorze Raka. 
znajdzie się Merkury, który. dnia 5. VII osiągnie największą elon
gację wschodnią od Słońca (28°); nieco wyżej, na tle tej samej 
konstelacji, przyświecać będzie okazale Wenus, która nadal od~u
wać się będzie pozornie od Słońca ' (8. IX osiągonie największą 
elon~ację: 4S0

, 13. X największą jasność: -4.3 mg), przyświecając 
coraz to dłużej i świetniej; w sąsiednim Lwie, w pobliżu Reguł u
sa, dostrzeżemy wyraźnie czerwonawo zabarwionego Marsa; wre
szcie w następnym gwiazdozbiorze Zodiaku, mianowicie w Pan
nie, pr2fświecać będzie Jowisz. 

Najja;niejszą pozornie z początkiem lipca będzie \Venus / 
(-3.5 mg), potem Jowisz (-1.7 mg), mniej okazale priy~w;e
caś będzie Merkury ( t 0.4 mg), najskromniej zaś przedstawiać 
s.ię będzie Mars (-+ 1. 7 mg). Blask pozorny Merkurego, Jowisza 
i Wenus będzie odpowiednio: 2, 23 i 120 razy większy, niż Marsa . 

• 
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Kometa Timmersa ( 1946 a) 

Dnia 2. lutego 1946 r.' odkryto w gwiazdozbiorze Wielkiej 
Niedźwiedzicy, nieco na wschód od widocznych gołym okiem 
jasnych gwiazd: "mi" oraz " .lambda·· tej konstelacji, nową kometę. 
Według relacji ] . S t e i n a, dyrektora watykańskiego obserwato
rium astronomicznego w Castel Gandolfo, na południe od Rzy
mu, odkrycia dokonał T i m m er s. Jest to pierwsza kometa (stąd 
litera " a" obok roku odkrycia w nazwie komety), jaką dostrze
żono w bieżącym roku. W chwili odkrycia był to teleskopowy 
obiekt 9-ej wielkości gwiazdowej, obdarzony warkoczem,, kątowo 
krótszym, niż 2 tarcze Księżyca obok siebie ułożone, przemierza
jący szybko ( 1° łuku na dobę) tło gwiaździstego nieba w kierun
ku północno-zachodnim. 

Współpraca astronomiczna jest już widocznie po wojnie jako 
tako na nowo zorganizowana, skoro w 8 dni po odkryciu L. C u n 
n i n g h a m, jeden z astronomów czołowego obserwatorium ame
rykańskiego, Harvard College Observatory, ogłosił w CyrkuJarzach 
Centrali T elegramów Astronomicznych w Kopenhadze, wydd
wanych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, prowizory
czną orbitę i efemerydę komety. W tymże obserwatorium hą.rvar
dzkim dokonano zaraz "wstecznych" obserwacyj komety, sięga
jąc do tamtejszego archiwum zdięć nieba, gromadzonych każdej 
pogodnej nocy przy pomocy specjalnych szerokokątnych "kamer 
patrolowych", _ pokrywających fotografiami możliwie wielkie po
łacie nieba. Kometę "odkryto wstecz" na czterech zdjęciach nie
ba z dn.: 23, 24, 28 i 29 stycznia 1946 r. Zaraz po odkryciu za
interesowali się nowym ciałem niebieskim obserwatorzy w do
strzegalniach amerykańskich i europejskich. W Polsce zaobserwo
wano dokładną pozycję komety w nocy z 11 na 12 lutego w uni
wersyteckim Obserwatorium Astronomicznym w Poznaniu (dr F. 
Koebcke). 

P. N a u r oraz także A. S c h m i t t w obserwatorium w Bou
zareah w Algierze (pierwszy korzystał z pomiarów poznańskich) 
obliczyli już bliższe dane dotyczące o11bity komety. Według 
S ch m i t ta kometa Timmersa okrąża Słońce dokoła po elipsie, 
stosunkowo małych rozmiarów, dość znacznie spłaszczonej, o mi
mośrodzie: O. 77, raz na 18.5 lat. Zbliża się ona w perihelium do 
Słońca na 240 milionów km (odpowiada to odległości Marsa od 
Słońca) , w afelium natomiast oddala się od gwiazdy dziennej na 
1850 mili. km, co przewyższa znacznie Średnią odległość Saturna 
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od ciała centralnego. Kometa miała przekroczyć punkt przysło
neczny swej drogi w połowie kwietnia br. Nachylenie jej orbity 
do płaszczyzny ekliptyki jest znaczne, bo wynosi prawie 70°. 

Kometa nie rozwinęła się w okazalsze dla nas zjawisko (naj
większa jej jasność nie przekroczyła 8 wielk. gwiazd.), gdyż od
ległość jej od Ziemi była znaczna (większa, niż Ziemi od Słońca). 
Przebiegła ona szybko gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy 
i wkroczyła w sąsiedni gwiazdozbiór Zyrafy (Camelopardalis), 
mijając pobliże bieguna północnego. Była więc przez cały ·okres 
swej widzialności ciałem niebieskim w Polsce niezachodzącym. 

Opracowanie "definitywnej" orbity komety\ na podstawie 
wszystkich jej obserwa~yj pozwoli sprawdzić, o ile obliczenia po
wyższe są słuszne, a mianowicie, czy kometa rzeczywiście powróci 
do nas ok. roku 1964. jeżeli tak, to nieliczne grono komet, t. zw. 
periodyc;z.nych, ·zostanie wzbogacone o nowy obiekt. 

J. G. 
Biała plama na Saturnie 

Dyrektor Obserwatorium Paryskiego M. D a nj o n w czasie 
obserwacji Saturna przez 83-cm refraktor obserwatorium w Meu
don, zauważył wieczorem 14 lutego 1946 r. bardzo jasną plamę 
w południowej części strefy tropikal~ej Saturna. Obserwację tę 
potwierdzili astronomowie L y o t, F o urn i er i Ser v a ja n. 

Plama miała kształt owalny, jej większa oś była nachylona 
20--30 stopni do równoleżnika. Przez południk centralny pla
nety przechodziła ona, na skutek rotacji globu, w ciągu 21 minut. 

Plamy takie nadają się dobrze do wyznaczania czasu obrotu 
Saturna, który podobnie, jak to ma miejsce w wypadku Słońca 
i Jowisza, nie jest prawdopodobnie ściśle 'jednaki dla wszystkich 
części powierzchni planety. Okazje takie, jak powyższa, zdarzają 
się dla Saturna bardzo rzadko. Pierwszy wyznaczył czas rotacji 
Saturna W. Herschel na: !Oh 16m ' Os. Potem dopiero 
w r. l X76 powtórzyła się podobna okazja, którą wyzyskali astro
nomowie amerykańscy. H a l l ZI_lalazł wtedy czas obrotu równym 

, IOh 14m 24s. Plama ta pozostawała widzialną do r. IS77 ,' osh\
bła jednak wkrótce, a brzegi jej stały się rozmyte. Szczególnie 
piękne, jasne i ciemne plamy, ukazały się także w 1903 r. na pół
nocnej półkuli Saturna i były widoczne przez czas dłuższy. W ów
czas otrzymano na czas obrotu l Oh 3Rm, a więc wartość odbie
gającą znacznie '<?d dawniejszych. 
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Prawdopodbnie iednak, jak i w wypadku Jowisza, nie widzi
my samej powierzchni Saturna, a zjawiska, które możemy zau
ważyć, odbywają się w jego nieprzeźroczystej atmosferze, wobec 
czego nie byłoby nic dziwnego w rozbieżności otrzymywanych 
wyników. Obserwacje spektograficzne dały na czas obrotu Satur
na 10h 4.6m. 

J. P. 

Pochodzenie meteorów 

Prócz meteorów, związanych genetycznie z kometami, wystę
pujących rojami, takimi, jak· Lirydy w kwietniu, czy Perseidy 
w sierpniu, każdej nocy wpadają w atmosferę ziemską miliony 
drobnych pyłków, pochodzenie których do dziś dnia nie jest roz
strzygnięte. Był FZas, kiedy starano się wszystkie obserwowane 
meteory powiązać zawsze z jakimś rojem, a więc i z jakąś kome
tą. Tak postępował przede wszystkim, znany obserwator i badacz • 
meteorów, D e n n i n g, nie żyjący już dzisiaj amator-astronom 
angielski, który na podstawie własnych obserwacyj wykrywał 
setki coraz to nowych rojów meteorycznych. Jednak tylko nie
które z nich były naprawdę rojami. Późniejsze badania, przepro
wadzone zarówno w Ameryce (O e p i k), jak i w Europie 
(H o f f m e i ster), wykazały, że większość ( 700fo) obserwowa
nych meteorów nie nalleży do żadnych rbjów. Pozostało jednak 
do rozstrzygnięcia istotne bardzo pytanie, czy są one stałymi skła- · 
dnikarni układu planetarnego, podobnie iak większość komet, 
czy też pochodzą z zewnątrz układu, mianowicie z dalekich prze
strzeni międzygwiazdowych. 

Na pytanie to można odpowiedzieć, wyznaczając szybkość, 
z jaką meteor porusza się w przestrzeni względem Słońca, ' zanim 
wpadnie w atmosferę ziemską. Jeżeli szybkość fa jest tak wielka · 
(większa niż 42.2 km/sek.), że Słońce siłą swej grawitacji nie mo
głoby zmusić danego meteoru do zakreślenia koło niego kl"Zywej 
zamkniętej (koła lub elipsy), jeżeli więc meteor po hiperboli 
przebiega tylko przez układ planetarny i mija Słońce, niewiele 
zmieniając kierunek swojej drogi (nie w'ięcej niż o 90 st:;pni), 
m()Żna sądzić, iż jest on obcym przybyszem i pochodzi z dalekich 
międzygwiazdowych przestrzeni. Jeżeli natomiast szybkość me
teoru wzglę~em Słońca jest mniejsza, niż 42.2 km/se~ .. wszystko 
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przemawia za tym, że w chwili, gdy wpadł on w atmosferę ziem
ską, był już od dawna stałym członkiem naszej planetarnej rodzi
ny. Badania O epik a, H o f f m e i s t e r a i innych zdawały się 
przemawiać za pierwszym przypuszczeniem w stosunku do więk-• szości meteorów nie związanych z kometami (t. zw. meteory ko-
smiczne). Tymczasem w r. 1943 i 1945 ukazały się dwie prace 
astronoma angielskiego J. G. P o r t e r a, który ;z,badał krytycznie 
liczne dotychczasowe wyznaczenia prędkości meteorów i doszedł 
na tej podstawie do wniosku, że były one szacowane nieco prze
sadnie tak, że według niego prędkości meteorów w większości 
wypadków są mnieisze od parabolicznych ( 42.2 km/sek.). Prze
mawiałoby to za ich przynależnością do naszego układu plane
tarnego. Sprawa jest więc w dalszym ciągu otwarta. 

l 

Zagadnienie to jest ważne m. in. z tego powodu, .że wiąże się 
ono z niewątpliwym istnieniem w przestrzeniach międzygwiazdo
wych licznych chmur pyłu kosmicznego. Przez jedną z takich 
chmur wędruje prawdopodobnie obecnie nasze Słońce, a skut
kiem tego winny być obserwowane liczne meteory, wpadające 
w atmosferę ziemską z szybkością hiperboliczną. Przypuszczenie 
P ort e r a, że większość z nich nie należy do tej chmury, było by 
trudne do pogodzenia z jej przypuszczalną gęstością. Być możr: 
jednak, że ruch Słońcii po przez chmurę jest niezmiernie powol
ny, i tym tłumaczyłyby się obserwowane małe prędkości meteo
rów. Natomiast spadające na Ziemię wielkie bryły kamienne, czy 
żelazne, t. zw. bolidy, ponad wszelką wątpliwość są poebodze
ma kosmicznego. 

J. M-r. 

Układy planetarne wokół gwila,zd 

Na temat .,wielości światów zamieszkałych" wiele już pisano 
i dyskutowano, obracając się jednak zawsze jedynie w obrębie 
rl(rz,ypuszczeń., analogii i prawdopodobień~twa. Realnych dowo
dów Istnienia wokół innych gwiazd systemów planetarnych, które 
z natury rzeczy były zawsze podłożem tego rodzaju rozważań, 
nie udało się ieszcze dotychczas uzyskać. Nic w tym dziwnego, 
skoro niemal jedynym pośrednikiem, który przynosi nam iakie · 
kolwiel( wiadomości z odległych gwiaZJd, jest ich światło, a świa
tło emitowane przez planety, jako niezwykle nikłe wobec blasku 
gwiazd, w tych odległościach, o które tu id7ie, jest nawet przy pc-



URł\Nif\ 35 

mocy najpotężniejszych współczesnych narzędzi zupełnie niedo
stępne. Np. blask największej planety naszego układu, Jowisza, 
jest prawie miliard razy słabszy od blasku Słońca. Gdyby 1 owisz 
okrążał najbliższą gwiazdę, alfa Centaura, miałby _._ oglądany 
z Ziemi - jasność pozorną 22-giej wielkości, czyli pozostałby 
poza możliwościami naszych Środków optycznych zwłaszcza, że 
okrążałby swą gwiazdę centralną w odległości kątowej 4", a więc 
tonąłby najzupełniej w przeważającym jej blasku. Dla innych dal
szych gwiazd stosunki te układają się o wiele gorzej. 

Istnieje jednak jeszcze inna właściwość materii, która ujaw
n~a jej obecność, choćby to nawet była materia ciemna, jak w wy
padku lanet. Własnością tą jest siła grawitacyjna wszelkiej ma
terii, działająca na wszystkie ciała sąsiednie. O ile idzie o planety 
o dużej masie, okrążające bliskie nam gwiazdy, to wpływ ich rn<t" 
sy wini~n się ujawnić w bardzo drobnych eliptycznych ruchach 
samych gwiazd, "wodzonych na pasku" sił grawitacyjnych pla
net. l takich to subtelnych dyskusji dostrzeżeń z ostatnich lat 30-tu 
dokonano przed dwoma laty w obserwatoriach amerykańskich, 
obliczając z nich, Że następujące gwiazdy: 61 Cygni, 70 Ophiu
chi oraz 1244 Cincinnati, posiadają masywnych niewidocznych 
towarzyszów, o masach odpowiednio: 16, 12 i 30 razy większych 
od masy 1 owisza. Najwyraźniej idzie tu o wielkie planety, które, 
okrążając te gwiazdy, ujawniają się w sposób pośredni naszym 
obserwacjom. Planeta, okrążająca gwiazdę 70 Ophiuchi, dokony
wa jednego obiegu w ciągu l 7 lat. W wymienionych wypadkach 
marny tu do czynienia z gwłazdami bliskimi, u których tak'ie dro
bne ruchy na sferze niebieskiej są dostępne naszym pomiarom. 
Np. gwiazda 61 Cygni, widoczna nawet gołym okiem (jasność 
pozorna S. 1 mg), należy do naszych sąsiadek, gdyż dzieli ją od nas 
zaledwie l O. 9 lat światła. Wszystkie 3 gwiazdy mieszczą się 
w promieniu kuli o Średnicy l 7 lat światła, w której na 3H gwiazd 
,,ż cztery posiadają planety. 

Oczywiście. Że oprócz planet masywnych wokół gwiazd. 
istnieją zapewne także pbnety o mniejszych masach, które wymy
kają się z pod naszych ·metod badawczych. 

Dane liczbowe, dotyczące drobnych ruchów tych trzech 
gwiazd i mas otaczających je planet, zaczerpnęliśmy z pisma fran
cuskiego :· "La Pens(•e", nr 2 z r . 1945 , opieraj ącego się na źró-
dłach a m rykańskich . J. G .. 
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' Pojawienie się gwiazdy Nowej w konstelacji Korony Pbłnocnej 

Dnia 8 łutego 1946 r. zabłysła nagle, w gwiazdozbiorze Ko
rony Północnej w pobliżu gwiazdy "epsi'ion" jasna gwiazda 
Nowa, która osiągnęła blask 3-ciej wielkości gwiazdowej. Pod 
względem jasności ustępowała ona wówczas jedynie najjaśniej
szej gwieździe tej konstelacji .. alfa", zwanej Gemmą. Odkry
cia dokonał w Holandii, M e e s t er s, prawdopodobnie miłośnik 
astronomii. Jak to bywa regułą u gwiazd Nowych, ·blask jej po 
krótkim okresie największej świetności, szybko zmniejszał się. 
Dnia 11. II wynosił wprawdzie jeszcze 3.Sm, lecz już 14. II tylko 
S.3m, l S. 1l zaś S.Sm. Celem uzyskania bliższych danych, doty
czących tej gwia21dy przed jej zabłyśnięciem, sięgnięto do "wste
cznych" obserwacyj fotograficznych, przechowywanych w archi
wum zdjęć nieba obserwatorium harvadzkiego (U. S. A.). Oka
zało się, że jeszcze w dniach: 12., 13., I i 3. H 1946 r. gwiazda ta 
ginęła w tłumie paru milionów bladych obiektów Drogi Mlecznej, 
mając jasność odpowiednio: 11.4m, 11.4m i 11.2m, czy1i, że 
pomiędzy 3. a 8. III hlask jej wzrósł nagle 2 300 razy. 

W obserwatorium .;,., Lejdzie (Holandia) stwierdzono od rR
zu, że mamy tu. do czynienia z gwiazdą Nową z r. 1866, oznaczo
ną w katalogac}:l nazwą: T Coronae Boreałis, która już raz przed 
80 laty sprawiła astronomom podobną nie&podziankę, stając się 
z bladej gwiazdki teleskopowej 9.Sm świetnym obiektem 2-gie; 
wielkości gwiazdowej, ok. l 000 razy jaśn~ejszym, niż przed za
błyśnięcierą Ówczesnym odkrywcą był B i r m i n g h a m. Była 
to pierwsza Nowa zbadana przy pomocy spektroskopu. 

Ciekawe wyniki dały fotografie widma tej przed tym czerwo
nej gwiazdy typu M, dokonane w obserwatorium Y erkesa (U. 
S. A.), wykazując ekspansję materii gazowej, odrzucanej z gwia
zdy z szybkością 4000 km/sek. Odległość Nowej, -na podstawie 
jej maksymalnej pozornej jasności, w założeniu, że wszystkie 
gwiazdy Nowe uzyskują w czasie największej świetności tę samą 
jasneść bezwzględną, - daje się ocenić na 8000 lat światła. In
nymi słowy oznacza to, że w rzeczywistości zjawisko to rozegrało 
się tyleż tysiącleci temu. Wieść o nowym katastrofalnym ,.prze
życiu" ·gwiazdy, podobnym do zjawiska z r. 1866, biegnąc z szyb
kością 300 000 km/sek poprzez przestrzenie międzygwiazdowe, 
dopiero teraz dotarła do tych okolic Drogi Mlecznej, w których 
znajduje się Ziemia. Prawdopodobnie przyczyną zjawiska była 
tu nagła zamiana części materii gwiazdy w energię promienistą. 
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\V Polsce tej gwiazdy nie udało się zaobserwować, gdyż wia
domość o jej pojawieniu się dotarła do nas dopiero w połowie 
kwietnia 1946 r. J. G. 

Supernowa. 

Z obserwatorium na Mount Wilson donoszą o pojawieniu się 
gwiazdy Supernowej w mgławicy pozagalaktycznej NGC S 19S, 
stanowiącej "mgławicę towarzyszącą" dla M S l, podobnie jak 
Obłoki Magellana w odniesieniu do Drogi Mlecznej, lub pomniej
sze tego rodzaju utwory widoczne w sąsiedztwie Wielkiej Mgła
wicy Andromedy. Odkrycia dokonał przy pomocy fotografii M. 
II u m a s o n dn. 7. IV 1946 r., potwierdził i e tą samą drogą W. 
B a a d e dn. 12. tegoż miesiąca. Z widma zdjętego przez tego 
obserwatora wynika, że Supernowa o jasności 14m (wizualnie) 
znajdowała s:ę w tym dniu już w 6S-ym dniu po maksimum bla
sku, które nie zostało zauważone. 

W ar to nadmienić, że Supernowe są w maksimum blasku prze
ciętnie prawie l 000 razy jaśniejsze od Nowych. Poza tym nale
żą one do niezwykle rzadkich zjawisk w Kosmosie, gdy bowiem 
w obrębie każdej mgławicy pozagalaktycznej pojawia się coro
cznie 20-30 Nowych, to Supernowe "wybuchają" (taki gwał
towny charakter ma to zjawisko) ta:n zaledwie w i.Jości jednej na 
600 lat. 

Międzygwiazdowy ośrodek ga~Wy 

Pr7estr:zeń mi~ ·łzygwiazd nwa w Drodze 'V1lecznej :1ie jest 
całkiem próżna. Poza licznie rozsianymi chmurami pyłu kosmi
cznego, występują w niej obfioie także pojedyńcze atomy i czą
steczki różnych gazów, przede wszystkim wodoru, w ilości około 
jednej dziesięciomilionowej grama na kilometr sześcienny obję
tości, czyli około l O do potęgi minus 22 gr/cm". 

W r. 1944 ukazała się w Anglii praca B o n d .i 'ego i H o y 
l e'a, .poświęcona zagadnieniu wpływu tych atomów gazów na 
ruchy gwiazd i ich ewolucję. Każda bowiem gwiazda, o ile szyb
kość jej • ruchu postępowego w przestrzeni jest niezbyt wielką 
w stosunku do tego, tak rozrzedzonego ośrodka gazowego, a tem
peratuta ośrodka .gazowego niewysoka, przyciąga - na mocy 
grawitacji - poszczególne cząsteczki gazowe, dzięki czemu masa 
gwiazdy stopniowo wzrasta, tak, że w ciągu jakichś 2.S miliar-

\ 
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dów lat może się nawet podwoić. Skoro zaś promieniowanie 
gwiazd odbywa się przede wszystkim na skutek zamiany materii 
w energię głównie kosztem zawartego w nich wodoru (zamiana 
wodoru w hel), przypływ tego właśnie gazu z przestrzeni kosmi
cznych jest równoznaczny z dopływem źródeł energii z zewnątrz. 

1] ednocześnie ośrodek gazowy, poprzez który gwiazdy poru
szają się, hamuje ich ruch postępowy w przestrzeni, powoduiąc, 
Że drogi ioh dokoła środka masy Drogi Mlecznej z eliptycznych 
stają się z czasem kołowe, na skutek zwolnienia sżybkości. Przy
czyniałoby się to do wzrostu trwałości układu [)rogi Mlecznej. 
Być może, wynikiem ostatecznym byłaby zamia'na istniejących 
obecnie ramion spirali naszej Galaktyki w pierścień, jaki można 
cbserwować u niektórych odle?:łych mgławic spiralnych, Podo
bnie z tego samego powodu i w układzie planetarnym orbity 
planet winny stawać się coraz bardziej zbliżone do kołowych, co 
także wywołać winno wz.rcst stałości tego układu. 

' Teoria autorów jest na razie szkicem; nie wiadomo, o ile 
wnioski ich okażą się w czasie dalszych rozważań słuszne. Jedno 
jest niewątpliwe, Że międzygwiazdowy ośrodek gazowy jest bar
dzo ważnym składnikiem Drogi Mlecznej, decydującym z pew
nością m. in. takż_e i o ruchach gwiazd l w przestrzeni, a omawia
na praca jest bodaj pierwszą próbą ogólną, dążącą do uwzglę-
dnienia jego wpływu. J. M-r. 

OBSERWACJE 
S. P,IOTROWSKI 

Obserwacje :mr.z:y polarnej 23/24 kwi~tnial946 r. 
W nocy 2 312 4 kwietnia l 9.4 6 r. zaobserwowałem z górnego 

tafasu Obserwatorium K~;akowskiego jasną zorzę polarną. 
/ Już koło godz. 22 (wszystkie mcmenty podano w czasie 

uniwersalnym - liU) zauważyłem pomiędzy gwiazdozb. Cas 
i <Cyg jasną\ smugę-' którą uważałem początkowo za chmurę, 
o godz. 22 54 w tym samym miejscu spostrzegłem słabą drape
rię, której charakterystyczny kształt zorientował mnie odrazu, że 
chodzi tu o zjawisko zorzy polarnej. · 

Podaję poniżej momenty obserwacyj oraz krótki opis po
szczególnych faz zjawiska: 

\ 23h 02 Słaba smuga dzieląca poprzecznie odstęp ,',beta" Cas 
"alfa" Cyg w stosunku 2:3. 
2 3 l O Zjawisko zanika zupełnie. 

• 

• 
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2 3 l 4 Pojawiły się 3 jasne promienie między "epsilon" C as 
"alfa" Aur oraz jeden słabszy na prawo od Cas. 

23 24 Zabłysnął jasny slup świetlny, rozwijający się szybko 
w draperię pomiędzy "epsilon" Cas i "alfa" Aur. 

23 28 Wspaniała draperia o kolorze jasno seledynowym, wi
doczna na llle Cas. 

2 3 31 Draperia sięga ponad północny biegun niebieski. 
2 3 34 1Bardzo jasna draperia z centrum intenzywności na 

Capelli! (w tym miejscu gwiazdki: 4m-3m nikną). 
23 40 Szczyty . poszczególnych prom1em sięgają "beta" 

i "gamma" UMi. 
2 3 48 Zjawisko słabnie; lokalne słabsze rozjaśnienia na le-

wo od Capelli i w Cas. 
2 3 S 6 Słaby słup świetlny przecina Aurigę. 
24 1 () Draperie średniej jasności, niskQ, na przestrzeni Aur 

-C as. 
Poszczególne promienie i słupy wybiegały wachlarzowato 

spod horyzontu. 
W dniu 24-go rano zaobserwowałem na północnej półkuli 

Słońca 2 większe grupy plam, z których jedna właśnie przeszła 
przez południk cent1alny, a druga s1ę do niego zbliżała. Zape
wne pierwsza z nich była przyczyną op1sanego zjawiska. 

Prośba o bliższe informacje w sprawie pomnika Kopernika 
• w Warszawie 

Pomnik T h o rwa l d s e n a, przedstawiający wielkiego Astro
noma, jako symtbol polskości, był ośrodkiem, około którego to: 
czyła się swego rodzaju walka z niemieckim okupantem w \Var
szawie. Dla skreślenia i utrwalenia w druku jego historii Redak
cja zwraca się do Czytelników z prośbą o nadsyłanie bliższych 
danych w tej spraw1e. (Kto i kief'!y zdjął niemiecki napis na co
kole, kto złożył wieniec kwiatów u stóp statuy w dmu 400 nei 
rocznicy Jego zgpnu, płćtcąc za lo życiem, czy więzieniem, kto 
wyszukał pomnik na Zachodzie itp.). Red·. 

Rocznik Astronomiczny na r. 1946. 

W początku czerwca (w tym roku z uzasadnionym opoz
nieniem) ukaże się w druku, wydawany przez Instytut Geode
zyjny przy Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju, pod redakcją 
prof. dr F. Kęp i ń ski e g o, Rocznik Astronomiczny. Za wie-
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rać on będzie dane, niezbędne dla wykonywania obserwacyj ge
odezyjno-astronomicznych, a oprócz tego zaspokoić zdoła zain-
teresowania licznych w Polsce rzesz amatorów-obserwatorów 
przYijaoiół astronomii. 

Oprócz tablic położeń Słońca, Księżyca, planet wielkich 
i gwia.z·d, oraz danych, odnoszących się do wschodu i zachodu, 
przejść przez południk i ,l-szy wertyka-ł, a także zjawisk konfigu
racyjnyoh Giał układu słonecznego, poda niezbędne dane do ob
serwacyj zakryć gwiazd przez Księżyc, dalej zmiennych długo
i krótkookresowych i gwiazd zakryciowych, stanowiących szero
kie pole dla obserwacyj amatorskich. Zawierać będzie również 
wiadomości o odbiorze sygnałów czasu, spółrzędne geograficzne 
wielu miejscowości w Polsce, m. in. i odzyskanych ziem polskich 
na Zachodzie, i wieile innych wiadobości. Niewątpliwie wydaw
nictwo to zainteresuJe szerokie koła społeczeństwa, a specjalnie 
różne urzędy ·pomiarowe i instyth~je, młodzież akademicką 
i szkolną, oraz miłośników astronomii. 

• 
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Wybuchy gazów na Słońcu sięgają niekiedy' do wysokości 200 000 
km ponad jegc powierzchnię, świadcząc o olbrzymich ilościach 
energii, produkowanych przez gwiazdę dzienną. Na fotografii 
wrysowano dla porównania biały krążek, którego wielkość jest ' 

proporcjonalna do wielkości Ziemi w skali rysunku. 

(Do artykułu J. Mergen talera pt.: "Dlaczego Słońce świeci"). 



F. Kt:PIŃSKI 

IIOł~D NAH.ODóW DLA MIKOł~AJA KOPEHNIKA 
(1543-1943) 

Niepokój przenika! astronomów polskich, odgrodzonych 
okupacj~! niemieck~! od świata kulturalnego, czy przypadaj<!
ra ·dnia 21. maja 1913 L czterechsetna rocznica śmierci ~liko
laja K o p er n i k a, a wraz z 1nią i rocznica narodzin nowo
czesnej astronomii, b~dzie należycie uczczona _przez nauk~ 
światową. Dokonująca się właśnie trage.dia trzeblenia narodu 
naszego. żywo przypominała napór krzyżactwa w epoce roz
kwitu geniuszu Kopernika, który, choć już wówczas '" pełni 
rozpoznał niebezpieczeóstwo grożące z zachodu, jednak i sam 
padł po wiekach ofiarą prób zachłannych teutonów, cht<F·ych 
Go zaliczyć między swe syny ... 

Jakże więc krzepi<!cym.i były nadeszle po wojnic wia
domości, że świat naukowy, na apel Komitetu Narodowe
go utworzonego ku uczczeniu pamięci M. Koperllika, z ini
cjatywy Fundacji Kościuszkowskie] w Stmiach Zjednoczo
nych Am. Póln., - całym szeregiem uroczystych zebraó 
komemoracyjnych oddał hołd należny wielkiemu uczonemu, 
jednocześnie zapewniając jego rodaków o gotowości przyj
ścia po wojnie z pomocą nauce polskiej w dźwignięciu jej 
z przejściowych oków niewoli do właściwego poziomu. 

Właśnie mamy przed sobą dwie publikacje, wydane po 
angielsku, w Nowym Jorku. ,\.utorem ich jest Dr Stefan 
M i er z w a, sekretarz i dyrektor wykonawczy Fundacji 
Kościuszkowskiej w Ameryce. 

Pierwsza, p. t. .,Mikołaj Kopernik 1543 19--13 ", wydana 
w styczniu 1943, zawiera syntez~ zagadnień, kim był i czego 
dokonał Kopernik oraz podaje, jak jego dzieło przyjęte zo
stało pr.zez współczesny i późniejszy świat. Myśli te wypo• 
wiedziane są w pięknym i jasnym sformułowaniu, a książkę 
zdobi:! świetne ilustracje. Autor czyni ciągłe aluzje do ów
('ZC'>nej tragicznej rzeczywistości polskiej, wzniecając rów-
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no cześnie w czytelniku uzasadnione przekonanil' ze barba
rzyństwo niemieckie, które dąży do unicestwienia rze('J:ni
ków kultury. i nauki polskiej, znajdzie wreszcie swój ko
niec, a wówczas odżyje umt:czony naród polski , i kullut a 
jego zapłyśnie nową chwałą. 

W książce podkreślona jest wielostronnoś(· twórczości 
Kopernika: oprócz tego, że wykazał prostymi środkami he
liocentryczność ruchu planet i ruch obrotowy Ziemi, toru
jąc tym samym drog<_> teoriom K e p l er a i N c w l o n a, 
był Kopernik ekonomistQ, organizatorem obrony prźeciw 
najeźdźcom-krzyżako!ll, duchownym, mężem st_anu, n wre
szcie malarzem i poetą. 

Wspominając o napisie nad popiersiem Kopernika w po
bliżu głównego ołtarza w uniwersyteckim kościcle św .. \nny 
w Krakowie: 

,, Polsloe wydało go plcmi<: 
wstrzymał słollce, wzruszył ziemię' 

autor dodaje, że pełny motyw ten, pochodząc) od F. .M e
I a n c h t o n a, jest najlepszym stwierdzeniem polskości Ko 
pernika, i to ze strony Niemca i protestanta. 

-Dalej czytamy: "Polacy są dumni z Kopernika, ponie
waż cały świat cywilizowany upomina się o niego jako 
o swoją własność, z uwagi na fakt, że zarówno on sam, jak 
jego zainteresowania, jak i jego żywy udział w postępach 
nauk, mają cę_chy uniwersalności i trwałości; nawet prości 
ludzie, którzy nie pojmują idei heliocentryczności, odczu
wają poprzez Kopernika sw:! trwałą więź z innymi naro
dami". 

Ksi:!żkę swoją , kończy p. Mierzwa notatkami bibliogra
ficznymi, naczelne miejsce oddając tu prof. L. B i r k e n
m aj er o w i ("Mikołaj Kdpernik, jako uczony, twórca i oby
watel, Kraków, P. A. U. 1923"), po czym rozpatruje pro
jekty ·zamierzonej uroczystości, z okazji 400-lecia zgonu Ko-
pernika. • 

Najbardziej aktualnymi są dla nas ostatnie rozdziały, 
zatytułowane: "W imieniu Kopernika". "Wbrew zamierze-
niom teutonów, - pisze autor Pol~ka nie będzie kra- • 
jem wyzutym z kultury". Zbrodniczym oświadczeniom Niem
ców, że .,naród niewolników nie potrzebuje wyższego wy
kształcenia", wcielanym w czyn m. in. przez deportacje: pro" 
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Iesorów Wszechnicy Jagiellońskiej do obozów karnych~ ' po
trafimy przeciwstawić. się wytężoną pracą nad odNdzeniem 
kultury polskiej. Będzie pokrzepieniem dla tych profeso1·6w 
i uczonych, którzy pozostali przy życiu, gdy się dowiedzą, 
że, · z okazji u,roczystości ·100-lecia Kopernika, postanowili
śmy przyjść z pomocą, im, oraz ich następcom, w odbudo
wie pracowni naukowych, które zostały zniszczone lub roz
grabione". 

Dr u g a ksi:~żka dra Mierzwy p. l. "l lo! d narodów dla 
.Mikołaja Kopernika", daje . sprawozdanic z obch9du t:zŁe
rechsetlecia zgonu Kopernika przez cały świat. Większą 
CZf2ŚĆ jej wypełniaj-ą rela<.:je z przebiegu uroczystości w Sta
nach Zjednoczonych .\meryki, z główn<! na czele, odbytą 
w Carnegie Ilall w Ńowym Yorku, dnia 2·1. maja 1913. 

Po . odtworzeniu dźwięków dzwonu Zygmunta, odegra
niu hejnału i hymnów, amerykat'lskiego i polskiego, w obec
ności półtora tysi<!Ca delegatów instytucyj i towarzystw ame
rykańskich, reprezentantów polskiego pochodzenia i przed
stawicieli 150 uczeló, w slro.fach akademickich, rozilOczęła 
się właściwa akademia przemówieniem prezydenta Funda
cji Kościuszkowskiej i zarazem prezydenta Vassar College, 
dra H. N. !\la c C r a <.: k e n ·a, po którym zabrał głos amery
kailski przedslawici(' l Komitetu Obchodu Kopernikai1skiego, 
profesor Ilarlow S h a p l e y z Harvard College. Powiedz·iał 
on m. in.: "Zebraliśmy się dziś tutaj dla zbiorowego odno
wienia i poręczenia wiary w cywilizację ludzk9ści. święci
my specjalnie śmiały akt wolności myśli i badawczej wy
obraźni, a świętuj<!C go, podnosimy chwałę wszystkich po
dobnych objawie11 intelektu ludzkiego". Po odczytaniu pism 
Prezydenta Sl. Zj. i Prezydenta Rzeczypospolltej Polskiej na
st<wila wymiana powilm'1 świata naukowego, amerykańskie
go i angielskiego, na drodze radiowej. 

{ Jednym z najgł\hszych było pnemówienie Prezydenta 
r. \ mery kańskiego Towarzystwa .\sl ronomicznego, J. S l e b
b i n s'a: ... \stronomowie .\mcryki radzi SQ, iż danym im jest 
zjednoczy(· się w uznaniu zasług Kopernika... Przeżywamy 
obcenic zmiany lal· rewolucyjne i może podobnie mało 

' zwracamy na nir uwag~. jak za czasów, kiedy polski du
chowny w~ lr:)rał ludzkość ze stałego i uprzywilejowanego 
położenia w środku wszechświata. Przed mniej, niż 25 laty 
a5lronomowie debatowali nad rozmiarami Galaktyki, któ-
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rej jedn.ym z członków jest Sloóce, n,ad położeniem w meJ 
Słońca i nad możliwością istnienia innych galaktyk poza 
naszą. Obecnie panuje już zgodność w poglądach na te za
gadnienia. Galaktyka nasza liczy w średn.icy 100 000 lat 
światła, przy czym Słońce odległe jest od jej środka u wię
cej, niż połowę promienia. Istnieje wiele innych niezależ
nych galaktyk, a każda. składa się z milionów gwiazd. Ma
my' swoją astronomiczną tablicę mnożenia: tysiąc milionów 
gwiazd tworzy galaktykę, a . tysiąc milionów takich galak
tyk składa się na wszechświat. Kopernik oceniał prędkość 
Ziemi dookoła Słońca na 20 mil na sekundę, ale. Słońce 
z kolei porusza się z prędkością 200 mil!sek dookoła . środka 
Galaktyki i wymaga 200 milionów lat na pełny obieg. Czy 
i Galaktyka nasza, jako całość, jest w ruchu - nie wiemy. 
Począwszy od Kopernika, naprzód Ziemia, następnie Słoń
ce, a wreszcie i cała Galaktyka zostały pozbawione roli środ
kowego połozenia; astronomowi·e skłamiają się do idei, .że 
system planet, krążących dookoła Słońca, jest zjawiskiem 
rzadkim, jeśli nie jedynym, i że Ziemia wyróżnia się mię
dzy planetami. Jeśli istnieją ciała ciemne, krążące dookoła 
innych gwiazd, to liczba utrzymujących życie w takiej po
staci, w jakiej my je znamy, musi być względnie mała w pe
wnym czasie. Dwa ostatnie tysiąclecia cywilizacji stanowią 
zaledwie jedną milionową część dziejów Ziemi, a więc ze 
wszystkich ciał, kt6re mogły by kiedyś wykazywać pewne 
podobieó.stwo do Ziemi, tylko jedna milionowa część mo
głaby być do niej podobna w obecnym stanie. Słońce jest 
pospolitą gwiazdą, znajdującą się w pospolitym miejscu. 
w pospolitej. galaktyce, ale jesteśmy przekonani, że Koper~ 
nik żył na niezwykłej planecie, w niezwykłej .epoce i, zby
teczne dodawać, był wyjątkowym człowiekiem''. 

Następny punkt porządku dziennego stanowiro odczy
tanie" pism: W. Mackenzie Ki n g' a, premiera Kanady, lorda 
II a l i f a x'a, ambasadora W. Brytanii w Ameryce, i wie· 
lebnego M. J. A h er n'a, S. J., zasłużon.ego profesor11 We
s ton College. Ten ostatni kończy słow.ami: "Korzystając z po
myślnej okazji, katolickie duchowieóstwo Ameryki pozdra, 
wia bohaterski wielki naród katolicki, którego najbardziej 
majestatyczną ozdobą jest Kopernik. Naród ten mógł często 
uchodzić za pokonany, ale nigdy nie uległ w dą~u 10 wie-

l 
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kowego bytu narodowego. Porlobnie jak Kopernik, Polska 
musi odnieść i odniesie ostateczne zwycięstwo". 

Z kolei koncert Wandy L a n d o w ski ej. po którym 
następują powitania polskich uczonych na wygnaniu, odczyt 
dra O. H a l e ck i e g o, prof. Uniw. Warsz. i zarazem dy
rektora Polskiego Instytutu Sztuk i Nauk w Ameryce, kon
cert Br. II u b er m a n a. odczytanie pięknego w treści adre
su dra E. Ros e n'a, instruktora historii w Uniwersytecie 
Nowojorskim i czołowego kopernikanisty w Ameryce, i zno
wu cz<2ść muzyczna: "Gaude Mater Polonia". 

Udzielono następnie odznaczeń (Copernican Citations) 
dziesi<2ciu rewolucjonistom nauki. Oto oni: J. D e w e y, W. 
E. D i s n e y, A. E i n s l e i n, H. F o r d, E. O. L a w r e n c e, 
Th. II. Morgan, l. l. Sikorski, W. M. Stanley, O. 
W r i g h l, J. Y. C. Y e n. 

1 admienić należy, że Komilel Narodowy obchodu skła
dał si\ z 169 osób. Reprezentowane w nim były: 9 narodo
wych towarzystw naukowych i instytutów badawczych, 50 
college'ów i uniwersytetów, 8 obserwatoriów astronomicz
nych, biblioteka Kongresu, 8 fundacyj wychowawczych. 10 
różnych instytucyj. Do Komitetu wpłynęło 68 adresów z wy
rażeniem hołdu. W Ameryce odbyło się ponad 100 uro
czystych zebraLi. odczytowych, nieraz z udziałem kilku od
czytowców, zorganizowanych przez wyższe szkoły i uniwer
sytety oraz towarzystwa naukowe, stowarzyszenia i in-,ty
tucje, planetaria. Urządzono również wystawy (w liczbie 
27), obrazujące epokę Kopernika, wystawy dzieł, obrazów, 
medali, instrumentów obserwacyjnych. Nie pozostały bez 
echa również szkoły powszechne i gimnazja (primary i se
condary schools), które wystąpiły z odczytami, wyj.aśnia
jącymi znaczenie dzieła Kopernika. Osobna wzmianka na
leży się komemoracjom, zorganizowanym przez komitety 
obywatelskie i organizacje publiczne (39). Hołd świata poli
tycznego złożyli: burmistrze (mayors) miast Buffalo i Pitts
burga. Kongres St. Zj., izba przedstawicieli stanu Illinois, pro
klamacje nadesłali gubernatorzy stanów Massachusetts, Mi" 
chigan, Nebraska, New Jersey, New York, Wisconsin. Wresz
cie i radio amerykańskie wystąpiło z audycjami specjalnymi 
(12), spośród których na szczególną uwagę zasługuje przemó
wienie Doroty T h o m p s o n (Radio Station. WJZ, New 
York) p. t. ,.Kopernik, jako obywatel, polityk i żołnierz" 
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z którego cytujemy kilka słów: "Może się wydawać dziwnym, 
że pamięć zmarłego przed 400 laty jest czczona mimo wojny. 
Ale Mikołaj Kopernik jesl żywym symbolem :3D-milionowego 
narodu, który wydał w lej wojnie największych męczenników 
pośród walczących. Napiętnowani przez nazich jako naród 
bez kultury i niskiej rasy, używani w roli niewolnikó" WO· 

hec germanów, przedstawicieli wyższej rasy i kultury, Pola
cy wydają 'Z siebie człowieka, który,' gdy Niemcy Wschodnie 
znajdowały się w stanie barbarzyrisl w a, reprezentował zaró
wno naukę ścisłą, jak i nauki przyrodnicze, szlukc.:. polilyktt. 
religię, i przedstawia, jak mało ludzi w historii świata, geniusz 
uniwersalny... Niemcy, którzy obrabowali Polskę, próhnj<! 
wykraść Kopernika. Ministerstwo propagandy w pa1·1stwic Hi
tlera usiłuje wmówić w świal cały, że był on Niemcem··. 

Wspomnie{· również należy o hołdzie prasy .. \ulor cytu- · 
je ksi~!żki i ulotki, czasopisma naukowe i publikacje szkolne, 
dziennjki i ich artykuły wstępne, odnoszące się do znaczenia 
400-lecia śmierci Kopernika (wówczas częściowo dopiero 
w przygotowaniu), w liczbie około 6,0. 

Podobne uroczystości odbyły się i w innych krajach, jak: 
Wielka Brytania (z udziałem uczonych polskich, jak A. Z ó ł 
l o w ski, prof. .\. Jur a s z, prof. St. Kol i in.), .\uslralia, 
Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kuba, Egipt, Indie, Meksyk. 
Nowa Zelandia, Palestyna, Peru, Portugalia, Salwador, Zwią-
zek SSRR., Watykan. , 

- Należy się spodziewa(·, że z poruszonyd1 fal zachwytu 
i uniesień nad znaczeniem dzieła Kopernika dla postępu nau• 
ki i kultury ludzkości pozostanie realny osad postan'Owieó 
utrzymania stałej łączności i solidarności między intelektual
stami wszystl.-ch krajów w pochodzie ich myśli do nieznane
go Jutra i, co dla nas ma zpaczenie specjalne, postanowienie 
przyjścia z pomocą zniszczonej nauce polskiej, aby najrychlej 
stanęła v.· rzędzie i na poziomie nauki światowej. 

·JAN :WERGENTALER 

HLACZE<;o Sł.OŃCE śWł CI 
życie organiczne na Ziemi jesl dziełem ·słoiwa i prLl'Z • 

SłoiH'e jest podtrzymywane. Wystarczyłaby drobna stosunko
wo. zmiana w natężeniu promieniowania słonecznego, w.nn>
łana . zmiail<~ odległości Ziemi od Sło1ica, lub' niewidkilll wz ro · · 
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stem, czy obniżeniem się temperalury gwiazdy dziennej 
by powierzchnia Ziemi, albo obmarzła grubą warstwą nigdy 
nie topniejących lodów, albo utraciła wszelkie morza, rzeki 
i jeziora, które wyparowałyby na skutek gorąca. W obu wy
padkach życie na Ziemi przestałoby istnieć. Wiemy jednak, 
że trwa ono od wielu milionów lat; przez cały ten czas mu
siało więc Słońce dosyłać Ziemi mniej więcej takie same ilo
ści ciepła, j,ak obecnie. A jeżeli tak - powstaje pytanie, -
skąd się brały i biorą te olbrzymie zapasy energii, jakie 
Słoi1re wypromieniowuje w przestrzeń na wszystkie strony? 
Pamięlać trzeba o tym, że te ilości, które chwyta Ziemia, sta
nowią tylko drobną cząstk~, zaledwie dwumiliardową część, 
wysyłanej przez Słońce energii, a i to już wystarcza, by ży
cie pleniło się na naszej planecie bujnie, od biegunów po 
równik. 

Próbowano rozmaicie tłumaczy<\ z jakiego źródła pocho
dzi energia słoneczna, za\vsze oczywiście w zgodzie i na mia
rę tych pojęć, jakie panowały wówczas w nauce. Gdy najwięl(
szą wagę przywiązywano do zjawisk mechanicznych i pozna
no przy tym zasadę równoważności pracy mechanicznej i cie,.. 
pła, sądzono, że spadek cząstek materii Słońca ku jego środ
kowi na skutek siły ciążenia. a więc po prostu kurczenie się 
całej bryły słonecznej, jest w stanic dostarczy<· tyle energii, by 
podtrzyma{: wysoką jego temperaturę przez dostatecznie dłu-

- gi okres czasu. Okazało si~ jednak, że zasób energii, tak uzy
skanej, nie starczyłby nawet na drobną część trwania jednej 
epoki geologicznej na Ziemi. 

Podobn·ie nie powiodła się i _inna próba rozwiązania za
gadnienia, kiedy to źródeł energii Słońca szukano w przemia
nach chemicznych, takich, jak np. spalanie węgla. Obliczono 
bowiem, że reakcje chemiczne na Słońcu ustałyby wkrótce 
na skutek ·wyczerpania wszystkich wchodzących w grę mate
riałów, i to już przed' tym, zanim powstały na Ziemi pierw
sze ślady życia. 

Odkrycie radu i poznanie w następstwie faktu, że proce
sy ch.emiczne mają swoje źródło jedynie w zewnętrznych war
stwach atomów, gdzie wszelkie przemiany odbywają się przy 
nieznacznym stosunkowo zużyciu, lub wyprodukowaniu ener
gii, podczas gdy procesy, zachodzące w jądrze atomowym. są 
źródłem olbrzymich ilości energii, pozwolilo w teorii syn-
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tezy i rozpadu pierwiastków odnaleźć bardziej prawdopodo
bne i zgodne z obserwacją sposoby tłumaczenia .,długowiecz-
ności" Słońca. . 

Byłyby tu dwie możliwości. Je d n a - to rozpad cięż
kich pierwiastków, jak uran, czy rad, na inne lżejsze piet"
wiastki, a więc przemiana, którą obecnie zastosowano w bom
bach atomowych. Energie wyzwalane w tych procesach s<,~; 
tak olbrzymie, że Słońce mogłoby promieniować w len spo· 
sób niemal bez uszczerbku przez wiele milionów lat. .\lc we
dług wszelkiego prawdopodobiell.stwa te ciężkie pierwiastki 
nie występują tak obficie na Słońcu, by można im było przy
pisać całą zasługę wytwarzania przez miliardy lal olbrz~ 
mich ilości energii promienistej. Wiadomo natomiast, że• 
w Słońcu jest bardzo wiele wodoru i helu. Otóż lu nasuwa 
się dr u g a możliwość wyjaśnienia naszego zagadnienia. mia· 
nowicie: powstawanie na Sloi1cu helu z wodoru, przy pośred
nictwie atomów węgla, które tu dosłownie tylko pośredni· 
czą. Węgiel bowiem wychodzi z tych procesów niezrnienio
uy, a tylko atomy wodoru zamieniają się w atomy helu. 

Wiemy z fizyki, ż.e ciężar atomowy wodoru = 1.008, a ta
kiż ciężar helu 1.004. Tymczasem, gdyby z 1 atomów wo
doru powstawał jeden atom helu, powinien on waży(~ 1 1.008, 
tj. 4.032. W czasie opisanego procesu podziewa się zatem 
gdzieś 0.028 masy. Jeżeli więc brało w nim udział x atomów 
wodoru, przepada w len sposób 0.007 Xx ich masy. Masa ta nic 
przepada oczywiście. ale zamienia się w energię, która zosta
je wypromieniowana w przestrzeń, lub zużyta do podtrzyma
nia dalszych przemian, zachodzących zresztą tym intensyw
niej, im wyższą jest temperatura, (mniej więcej proporcjo
nalnie do 18-ej potęgi temperatury). Wiemy, że najwyż~za 
temperatura panuje w środku Słońca; tam też więe przede 
wszystkim muszą zachodzić te przemiany. Przy reakcjach Le· 
go rodzaju. znika nie tylko wodór; zużywa się również i azot, 
jednak dostarczycielem energii jest głównie wodór. 

Wierny, że energia jest równoważna masie. Skoro wi~c 
przy narodzinach helu każdy gram wodoru traci 0.007 g ma· 
sy, przeto, by obliczyć, ile w ten sposób uwalnia się energii, 
trzeba powyższą wartość pomnożyć przez kwadrat prędko
ści światła, czyli przez 30 miliardów centymetrów na ,;ekun· 
dę. W wyniku otrzymamy olbrzymią iłoM· () trylionów ergów 
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energii wyprodukowanej przez każdy gram materii. Jest lo 
Hość kilka razy większa od tej, jaką uzyskuje si<;: przy roz
biciu lej samej ilości atomów uranu. 

Procesy przemiany pierwiastków jednych w drugie po 
zwalają snuć prawdopodobne przypuszczenia nie tylko na le-
mal źródeł energii słonecznej, ale także i na lemat wieku 
Ziemi. Przypuszczenie, że SłOJ1ce nie jesl młodsze od Ziemi, 
wydaje się co najmniej bardzo prawdopodobne. 

1 

Metryka Ziemi zawarta jest w jej skorupie. V\' najstar
szych poldadach geologicznych, mianowicie w skałach, któ
rych główną mas<;: stanowią granity i gnejsy, spotyka się dro
bne ilości pierwiastków radioaktywnych, takich jak uran, 
oraz produkty ich rozpadu, takie jak hel i ołów (jed.en z jego 
izotopów, a więc atomy ołowiu o innym ci~żarze atomowym, 
niż zwykły ołów, ale o tych samych własnościach chemicz
nych) . Wiemy skądinąd, ile czasu mija, zanim jeden gram 
uranu, rozpadając si<,:, wyl\yorzy np. pół grama ołowiu. Je 
żeli w jakiejś skale zważymy wypreparowa.uy w niej s·amo
rzutnie z uranu ołów, będziemy mogli określić wiek skały, 
ze stosunku wagi obu pierwiastków. Obliczono w len spo
sób, że wiek ,najstarszych skał na Ziemi wynosi około półlo 
ra miliarda lat. Równie, stare są bolidy, spadające na powierz
chni<;> Ziemi, z dalekich przestrzeni kosmicznych, ale lo już 
inny temat. 

ł~ącząc Len wynik z innymi badaniami, można powie
dzieć, że Słońce conajmniej od 2 miliardów lat promieniuje 
równie, lub nawet bardziej intensywnie, jak obe nie. Skoro 
promieniowanie lo odbywa się kosztem wodoru, a Sł01łce 
każdej sekundy wysyła w przestrzeń :~.H() X 101 a ergów, to 
w ciągu 2 miliardów lal musiało wysłać 2.4 X 1o•• ergów, czy
li musiało stracić 0.1 X 10'" gramów. a więc zaledwie około 
2% całej swojej masy. (mniej więcej 6 tysięcy razy tyle, ile 
waży Ziemia). Jak widać, jest Lo uszczerbek stosunkowo nie
duży, a ponieważ wodór stanowi zapewne 35% masy Sło!'lca, 
a azot 10%, można sądzić, że starczy Słońcu źródeł energii 
jeszcze na wiele miliardów lat. 

Czy z energii Lej będzie korzystać człowiek, który w lej 
skali czasu znaczy mniej, niż jednodniówka, trudno powie
dzieć. Gatunki na ogół nie żyją tak długo. zwłaszcza tak wy
specjalizowane, . .iak człowiek. Nie wiadomo zresztą także, czy 
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Ziemia b<;>dzie przez Lak długie okresy czasu w równit• korzy
..,tnym położeniu. ~'a skutek bowiem wysokich tempcrat11r 
i znacznych gęstości we wnQtrzu każdej z gwiazd, a więc tak
że i w Słońcu, atomy są ogałacane z ich zewn~trzncj powlo
ki elektronowej, dzięki czemu mogą być "upchane" w prze
strzeni niezmiernie gęsto (całe tony materii w centymetrze 
sześciennym). W pewnych wypadkach proces ten zdaje się 
zachodzić lawinowo, albo leż jego skutki nagle się ujawniają 
i gwiazda w ciągu paru godzin rozpala się jako gwiazda ~o
wa, potęgując swój blask dziesiątki tysięcy razy. Odrzucone 
są wtedy w przestrzeń warstwy zewnętrzne gwiazdy, tworząc 
często olbrzymią mgławicową powłokę, a pozostała wewnętrz
na część staje się niesłychanie gorącą, gęstą, niewielką gwia
zdą, złożoną z samych prawie jąder atomowych. 

W czasie takiej katastrofy wyzwalane S<! olbrzymie ilości 
energii, a że odbywa się lo w bardzo królkim czasie, przeto 
wszystko co znajduje się w pobliżu gwiazdy, a więc przede 
wszystkim planety, musz:! zamienić się w ciała gazowe, Zdaje 
się, że katastrofę taką zwykle poprzedzają, wiele lat trwa
jące, drobne zmiany blasku gwiazdy, która ma doznać tą
kiej przemiany. Na Słońcu zmian takich dotychczas nie do
strzegano, można więc mieć nadzieję, że Lego rodzaju koniec 
naszej planecie tnie grozi w J!wjbliższej przyszłości, tyn:t bar
dziej, że nie wiadomo, czy wszysU{ie w ogóle gwiazdy, czy tyl
ko niektóre, kończą w ten sposób karierę słońc życiodajnych. 
A może grozi nam . koniec, wywołany nieumiejętnym obcho
dzeniem się z bombą atomową? Myśłę, że nie. Ale to już nie 
należy do tematu. 

Na jedno jeszcze warto zwrócić uwagę. Uczymy się obe
cnie nie tylko opanowywać najgłębsze źródła energii, ale tak
że ·rozumieć ich działanie w całym Wszechświecie. Są Lo le 
źródła, z których bezpośrednio czerpią energię wszystkie 
gwiazdy. Czy są jeszcze głębsze i potężniejsze przemiany ma
terii, niż atomowe, które dotychczas poznaliśmy, trudno dziś 
powiedzieć - prócz świata gwiazd istnieje, obejmujący go, 
świat mgławic spiralnych - dróg mlecznych, któ1-y, być mo
że, jest terenem przemian materii na jeszcze większą skalę, 
lub zgoła innego rodzaju. Nie sądzę więc, byśmy stali już. 
u kresu naszych badań w tej d~iedzinie. 
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SIR JAMES JEANS 
Ostatnio doszła nas przez radio wiadomość o snuen·i 

Jamesa Je a n s a. Ten czoło-wy · astmfizyk wsp.ólczec;ny, 
profesor uniwers) Letu w Cambridge (Anglia), był znany · 
i eeniony wysoko przez fachowców, dla swych prac 
z dziedziny termodynamiki gwiazd i kosmogonii; wsród sze
rokiego ogółu zyskał zaś imię przez wybitne zdolności popu
laryzatorskie. Jako astrofizyk i badacz (był częstym gościem 
obserwatorium na Mount Wilson), stworzył i wypracował 
matematycznie szereg teoryj kosmogonicznych, w których, 
nieraz jako pionier, -;zkicował wizje pt·zeszłości i przyszłości 
Kosmosu, zakreślając przed myślą ludzką szerokie horyzon
ty. Prace jego, oparte na gruntownej znajomości współcze
snej fizyki teoretycznej, przede wszystkim atomowej, cechu
je - o ile idzie o popularyzację - nastawienie wybitnie fi
lozoficzne. Dlatego, w odróżnieniu od "poety riieba" F l a m
m ar i o n a, Jeans może być słusznie nazwany "moz.ofem nie
ba". Niejeden z nas zawdzięcza mu wiele wzruszeń ducho
wych, ·gdy - czytając przyst<,>pne wywody. - kroczył prze
piękną ścieżką ku najwyższym szczytom współczesnej wie
dzy astronomicznej, która obecnie tyle ma do powiedzenia. 
A już niedoścignionym mistrzem był on w tworzeniu obra
zowych porównań. Przy ich pomocy czynił zrozumiałymi 
i dostępnymi liczby, inaczej trudne do opanowania nawet 
dla wyrobionego umysłu. 

Z prac Jeansa należy wymienić: "Dynamical Theory of 
Gases" (19.04), ,.Problems of Cosmogony and Stellar Dyna
mics" (1919). "Astronomy and Cosmogony" (1929), .,The 
Universe around us'' (w tłum. polskim: .,Wszechświat .. ) 
i "The mysterious Universe" (w tłum. pol.: ,.Nowy świat Fi
zyki" (1931). 

Popularne prace Jamesa Jeansa, przełożone na wszystkie 
kulturalne języki świata, cieszyły się także w Polsce duż~! po
czytnością. Niektóre osiągnęły po kilka wydań. Znajdziemy 
je w każdej niemal czytelni. Najdostępniejszą z nich jest: 
"Eos. czyli granice poznania"; w zagadnienia astronomii 
współczesnej wprowadza: "Niebo"*) (po ang. "The starsin their 

•) Wydanie trzecie "Nieba" przez Spółdzielnię Wydaw
niczą "Czytelnik" okazało się świeżo na półkach księgarskich. 



54 URF\Nif\ 

courses"); nieco już tmdniejszymi i wymagającymi troch<,> 
większego skupienia u laika, są: ,, Wszechświat" i "Nowy 
świat fizyki". Uzupełnieniem powyższych książek są: "Podróż 
w czasie i przestrzeni" oraz "Horyzonty nowej nauki". 

A oto skrót poglądów Jeansa na początek wszechrzeczy 
i powstawanic życia organicznego w Kosmosie. Na .,pocz~!t· 
ku czasu" - według niego - materia kosmiczna, w postaci 
luźnych atomów i clektmnów, trwała w bezruchu i martwo· 
cie, rozsiana równomiernie w przestrzeni. W tym prastadium 
niebytu Jeans dostrzega najpierw pierwsze zalążki przyszłych 
pot.:;:żnyeh galaktyk w postaci lokalnych zagęszczell i wirów 
materii, wywołanych przez wole:: z zewnątrz. (Jak się obra 
zowo wyraża, był ·nią ów ,.palec Boga", który poruszył z bez· 
ruchu pierwsze atomy materii). ~Iiliardy tych galaktyk, któ
re z czasem odseparowały się jedna od drugiej pustą prze 
strzeni:~ miliona lat światła, po upływie bardzo długiego cza· 
su rozpadły sit;: stopniowo na setki miliardów oddzielnych 
globów gwiezdnych każda. Niektóre rnieliczne osobniki w tych 
wielkich i ludnych .,miastach gwiazd" otoczyły sit;: z c:za:->!'!11 
rodziną planet, które z kolei odrzuciły od siebie księżyce. 
Według Jeansa systemy planetarne takie, jak nasz słoneczny. 
należą w Kosmosie do tworów wyjątkowych i S<! dziełem 
rzadkiego w praktyce przypadku. Zaledwie jedna na milion 
gwiazd w ciągu swego długiego żywota, obliczonego na R hi · 
lionów lal, ma szanse, dzięki przypadkowemu spotkaniu sil,;' 
w pustkach przestrzeni kosmicznych z drugą gwiazdą, dn 
otoczenia się plejadą planet. Z łóna "gwiazdy matki'' (w na· 
szym wypadlm Słoi1ca) zostaje wówczas wyrwa~na siłami gra
witacyjnymi "przechodnia" smuga gorących -gazów, która 
rozpada się potem na części, t-worzące z czasem globy planet. 
,.Gwiazda-ojciec", po spełnieniu swej roli, oddala sit;: i ginie 
na zawsze w tłumie in,.ych gwiazd. 

Wiek Kosmosu ocenia Jeans na 200 bilionów lal. 
Jeans był zdania, że materia sama, jako taka, ma wro

dzoną sobie dążność do stwarzania przez siebie życia orga
nicznego. Z biegiem czasu ulega ona stopniowej ewolucji, po
cząwszy od stadiut11 luźnych atomów, pozbawionych osłom· 
elektronów, "upakowanych" gęsto w gorących na wiele mi 
lionów stopni wnętrzach gwiazd, - poprzez stosunkowo pro
ste i niezbyt różnorodne związki nieorganiczne pierwiastków 
na ochłodzonej już powierzchni gwiazd, planet i satelitów, 

l • 
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wreszcie poprzez hardzo zawiłe i różnorodne zwi~!zki orga
niczne na powierzchni niektórych planet o umiarkowanej 
temperaturze dość ciasno określonej. Te ostatnie związki or
ganiczne tworzą z kolei, przy sprzyjających warunkach fizy
cznych, pierwsze komórki żywe, z których powstają z bie
giem czasu na drodze ewolucji prymitywne organizmy żywe 
i wreszcie istoty myślące. Na najwyższym szczeblu istot my~ 
ślących stoi człowiek. On jeden potrafi świadomie spoglą
dać we Wszechświat i przejrzeć jego kunsztowną i potężną 
strukturę. 
. Spojrzenie Jea.nsa we ·wszechświat było jednym z naj· 

bystrzejszych. 

FELIETON NAUT<.nwy 

LIDIA ST ANKIEWICZóWNA 

RZECZPOSPOLIT A LICZB 

światło dnia Wsiąka powoli w błękit, nad szarzejącymi 
w zmierzchu blokami domów; na blednącym seledynie nieba za
czynają pojawiać się gwiazdy. Jedna, druga, trzecia, -coraz wię
cej. Gdy zgasną barwy zachodu, jeśli nie oślepi nas elektryczne 
światło lamp miejskich, ze baczymy - według wyrażenia poe
tów - niezliczone roje gwiazd. Ile? - zapytali astronomowie, i ... 
znaleźli odpowiedź: nieuzbrojonym normalnym okiem, przy do
brych warunkach atmosferycznych, na jednej półkuli nieba, wi 
dać około trzy tysiące gwiazd (Ar g e l a n d er podaje, że 
w naszej szerokości gecgraficznej bez lunety dostępne jest ich 
3,300). Cóż to jest trzy tysiące? W garści piasku znajduje się 
około pięć tysięcy ziarn. Gdybyśmy rzucili garść piasku tak, by 
ziarenka rozsypały s:ę na odległości gwiazd, a następnie kazali 
im świecić tak jak gwiazdy świecą, otrzymalibyśmy całe widział · 
ne niebo gwiaździste. Gdybyśmy na tym niebie chcieli ujrzeć je
szcze Mleczną Drogę, to musielibyśmy posiać w przestrzeń kilka 
tysięcy garści pyłu, albo około stu metrów sześciennych piasku, 
bo ilość gwiazd, z których się składa Mleczna Dr c ga, wynosi 
około stu miliardów. Sto metrów sześciennych jest to objętość 
Średniego pokoju, a więc jeszcze nie cała Sahara. A ile ziarn pia
sku jest na całej Ziemi? A r c h i m e d e s zastanawiał się nad licz
bą ziarn piasku, które by można zmieścić wewnątrz całej sfery 
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niebieskiej w ten sposób dowodził, że ilość liczb jest nieskoń
czona. 

Ile gwiazd na niebie, ile ziarn płasku na pustyni, ile kropel 
w morzu - dumają poeci, a nie przeczuwają, że już w szklan
ce wody jest więcej kropel, niż oglądanych przez nich gwiazd na 
niebie, jest ich tam bowiem około stu tysięcy, (biorąc średnicę 
kropli równą przeciętnej średnicy kropli umia,rkowanego deszczu 
tj. około l ,5 milimetra), i, że taki sobie skromny miłorząb 
(drzewo cłiińskie Ginkgo-Bilcba), stojący za bramą Ogrodu 
Botanicznego w Krakow1e, ma około stu tysięcy liści. A gdybyś
my wszystką wodę oceanów zamienili na krople rosy i nanizali 
na nić, otrzymalibyśmy piękny sznur pereł, którym by można po
łączyć Ziemię -.- może z Księżycem? (odległość około sekun
dy świata), - nie. Może ze Słońcem (odległość około R minut 
światła). - może z najbliższą gwiazdą? ( 4.2 łat światła). -
Nie! Sznur nasz sięgnąłby znacznie dalej. Długość jego wynosiła
by około siedemdziesiąt milionów łat świetlnych! Odległość naj
bliższej mgławity pozagalaktycznej (mgławicy w Trójkącie) wy
nosi 860 000 łat świetlnych, a więc niespełna milion; a najdal
sze z mgławic, do kt(>rych można sięgnąć, • znajdują się w odle
głości około 300 milionów łat światła. Naszym przatc sznurecz
kiem pereł możnaby przemierzyć cały dostępny nam wszech
świat, ten wszechświat, którego zawrotną głębię możemy sobie 

. zaledwie jakc tako wyobrazić,- gdy przypomnimy, że światło 
przebiega trzysta tysięcy kilometrów w sekundzie. Na liczbę 
kropel w morzu brak nam prawie nazwy - matematyk powie
działby, że jest to dziesięć do potęgi dwudziestej siódmej i za
pisał jako jedynkę z dwudziestu siedmiu zerami, ewentualnie 
nazwałby ją z pewnym wahaniem oktylionem angielskim, albo 

• tysiącem niemieckich kwadrylionów. Nie zostały bowiem jeszcze 
ustalone nazwy wielkich liczb (czym miała się zająć przed wojną 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna) i w rezultacie Anglicy, 
Francuzi i Amerykanie używają ich w innym sensie, niż Niemcy 
i niektóre inne narody w Europie, m. in. Polacy. 

O odległościach kosmicznych możemy sobie wyrobić pewne 
pojęcie, zważywszy, że człowiek, który dużo chodzi, w ciągu 
całegó życia wykona zaledwie taką drogę jak z Ziemi na Księ
życ; na drogę zaś do Słońca trzebaby złożyć drogę całego życia 
około 400 osób, na drogę do krańców naszego systemu plane
tarnego około 30 000 osób, do najbliższej gwiazdy stu m1lio
nów, na drogę zaś do najbliższej mgławicy trzebaby złożyć 
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kroki wszystkich ludzi jacy istnieli od początku świata i to nie
wiadomo czyby starczyło. Może jednak - gorzejby byłe, gdy
byśmy brali w rachubę tylko kroki zrobione w dobrej spra
wie, - wówczas mogłoby się okazać, Że cała ludzkość nie · 
daleko jeszcze w głąb niebios zawędrowała. 

A ile jest atomów we wszechświecie? Ile liczb? Ile punktów 
na prostej? 

'Ile? - pytanie liczykrupów i filozdów, codzienne pytanie 
każdego z nas, a ' zarazem jedno z największych pytań człowieka, 
postawionych światu. Obudzeni pośród niezmiernej mnogosc1 
zjawisk, z umysłem umiejącym postrzegać podobieństwa i różni
ce, utworzyliśmy pcjęcie liczby, jedno z najpotężniejszych 'na
szych pojęć, które pozwala nam ująć i najdokładniej zdać sprawę 
z otaczających nas stcsunków, a równocześnie uchwycić w rękę 
władzę taką, Że chociaż nie mamy możności zmiany praw dzia
nia się, mamy możność wszystko, co nas otacza, zaprzęgnąć do 
swej służby. 

"Co jest najmądrzejsze? - Liczba" nauczał P i t a g o ras. 
Co to jest liczba? Pojęcie tak pierwotne, że prawie nie trze

ba i że prawie nie można go określić, a zarazem tak bogate, że 
trzeba długich lat studiów, aby poznać zbadany już jego zakres 
i objąć horyzonty, które przed nami otwiera, bo horyzonty te 
są niezmierzone. Królestwo liczb jest tak rozległe, że wobec nie 
go niknie cały wszechświat "rzeczywisty". Gdybyśmy zechcieli 
w każdym idealnym punkcie przestrzeni umieścić liczbę, to nie 
liczb by nam zabrakło, ale punktów. Grecy nie znali. jeszcze tej 
ilości liczb co my, im zabrakłoby liczb, w niezbyt dawnych do · 
piero czasach wpłynęliśmy tu na pełne morze. 

Stańmy na prcgt.t królestwa liczb - królestwa, albo raczej 
rzeczypospolitej, ta pierwsza nazwa nie ma bowiem właściwie 
sensu w świecie, w którym rządzą tylko prawa, a nie wola ja
kiegoś króla, czy cesarza. Gdzie ta rzeczpospolita? Wszędzie 
i właściwie nigdzie. Tam, gdzie cośkclwiek jest, tam jest i liczba 
tego co jest. św. A u g u s ty n powiada nawet: "rzeczy posiadają 
byt na tyle, na ile jest w nich liczba". Czy liczby nie mają istnie
nia niezależnego od' innych bytów? Jesteśmy skłonni mniemać, 
że istnieją one w oderwaniu cd przedmiotów świata fizycznego. 
Matematyk, powtarzając często sło~o "istnieje" w odniesieniu do 
liczb, nie szuka miejsca i nie oznacza czasu. Istnienie liczb jest 
pozaczasowe pozaprzestrzenne, a jedn~k są one wszędzie i są 
zawsze. 
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W rzeczypospolitej liczb nie trzeba nam skrzydeł fantazji, 
fantazja wobec prawdy wygląda, jak papierowa łódka wobec 
wieloryba; poruszać się tu można tylko przy pomocy myśli. 

Pas nadgraniczny tej rzeczypospolitej jest dość dobrze zwie
dzony; stanowią go liczby całkowite, o których znany matema
tyk Kro necker miał się wyrazić, że je Pan Bóg stworzył, da
lej idą ułamki, które już pono wymyślili ludzie, liczby niewymier
ne, według tegoż matematyka, to dzieło samego diabła, potem licz
by zespolcne, liczby tabelaryczne (tu należą krakowiany prof. 
B a n a c h i e w i c z a) i liczby pozaskończone. 

Zdawałoby się, Że liczb całkowitych jest już tak wiele, że 
jest tu już kres wszystkich liczności. Nieskończenie wiele. Czyż 
może być coś większego, niżeli nieskończoność? A jednak. Są 
ilości, wobec których ilość liczb całkowitych jest tak znikomo 
mała. Że prawie ginie. Matematycy znają wyrażenie: "prawie 
digdzie", które mc że być użyte w odniesieniu do zbioru punktów, 
w ilości równej liczb całkowitych. Nieskończoności są różnych 
mocy. Ilość punktów na prostej jest już większa od ilości liczb 
całkowitych, stanowi silniejszą nieskończoność. Nieskończoność 
punktów na płaszczyźnie nie jest większej mocy, niż nieskończc · 
ność punktów na prostej, nie jest też nią nieskończoność punk
tów nawet w przestrzeni milion wymiarowej. Są jednak nieskoń
czoności mocy silniejszych - i jest ich nieskończenie wiele. 

Kwestiami tymi zajmuje się teoria mnogości, której począt
ki mamy w dziele ks. B o l z a n o, a którą później wspaniale 
rozbudował C a n t o r. W Polsce pracuje w tej dziedzinie jeden 
z najwybitniejszych naszych uczonych, prof. S i e r p i ń ski. 
, Rozważając to wszystko, chciałoby się zawołać: o myśli ludz
ka, czego ty nie działasz, gdzie ty nie sięgasz, - gdyby nie to, 
Że każdemu matematykowi musi stanąć równocześnie przed oczy
ma obraz N e w t o• n a mówiącego: "jesteśmy jak dzieci bawią
ce się muszelkami na hrzegu morza". 

J. P.\GACZE,VSKI 

WIZLAL 'E OBSEH.WACJE CAł.KOWITEJ JASNOśCI 
KOMET 

(Krótkie wskazówi~i dla obserwatorów) 

Prawa przebiegu jasności komet nie są jeszcze dobrze 
zbadane. Dlatego każdy przyczynek w lej dziedzinie jest n~
der ważny, a już bardzo pożyteczne S<! dłuższe szeregi ohser-
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wacyj. czynione przez jednego i Lego samego obserwatora. 
W tej dziedzinie dużo przysłużyć się może nauce astronom
amator, gdyż do obserwacyj takich nie potrzeba ż.adnych spe
cjalnych przyrządów poza lornetką polową, lub nicwielką 
lunetą. Oczywiście przyjdzie ograniczyć się do zjawisk ja
śniejszych. 

Obserwacje blasku komet uchodzą niesłusznie za bar
dzo trudne. Cała trudność polega tu na konieczności porów
nania obieidu mgławicowego (l. j. komety), zajmującego pe
wną powierzchnię na sferze niehieskiej, z gwiazdami, które 
przedstawiają się jedynie jako punkty świetlne. Otóż niektó
re komety, widziane gołym okiem, prawie nie różnią się 
od gwiazd, tak, że można je śmiało porównywal1 wprost z ni
mi, jak Lo np. miało miejsce w wypadku komety Finslera 
(19:~7 f). Inne natomiast maj<! wygl<!d hardziej mgławicowy, 
bez wyraźnego zag~szczenia blasku pośrodku; w Lym wypad
ku trzeba zastosować pewien wybieg. Otóż, chcąc komet~ po
równać z jakąś g\viazd<~. trzeba obraz gwiazdy wyprowadzić 
z ogniska, tak, aby wielkość .tak powstałej plamy świellnej 
zbliżała sic: do wielkości pozornej komety. 

Oals~y przebieg obserwacji nie różni si~ już zupełnie od 
-obserwacyj gwiazd zmienych metodą .\rgelandcra. Obiera
my wi~c gwiazdę jaśniejszą i gwiazdę słabszą od komety i sta~ 
ramy si~ ocenić, o ile slopni la ostatnia słabszą jest od gwia
zdy jaśniejszej, wzglc:dnie jaśniejszą od gwiazdy słabszej. Zapi
sujemy to w postaci: am kometa nb. Znając jasności gwiazd 
porównania. obliczymy jasnośt' komety posługuj<~c się wzo
rem: 

J __,--: an + hm 
-. n+m 

gdzie a i b są jasnościami gwiazd porównania, v1·yrażouymi 
w wielkościach gwiazdowych, n i m natomiast wy-rażaj<! ilość 
stopni. 

Należy stara C:· się dobierać~ gwiazdy porównania '\ · naj
bliższym S<!siedzlwie komety i na Lej 1 samej' co ona wysokości 
nad horyzontem, w przeciwnym bowiem razie trzeba uwzglę
dnić jeszcze wpływ absorbcyjny atmosfery ziemskiej, czyli 
tzw. ekstynkcji. eo dodaje dużo kłopotliwych rachunków. 

\\ czasie dokonywa·nia doslrzeżeil zwracać należy uwa
g<: na okoliczności, które mogą ujemnie wpłynąr na jakość 

J 
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obserwacyj. Do lakich należ:! w pierwszym rz<;:dzie poslronn 
światła, jak latarnie uliczne, lub światło Ksi<;:życa. Pierwszych 
da się uniknc!(· przez odpowiedni dobór miejsca obserwacji, 

1 obecność drugiego należy zanotować w uwadze. Czas doko
nania obserwacji należy odnotowa(· z dokładności:! minuty. 

Obserwacje wizualne całkowitej jasności komet s:! tym 
ważniejsze, że - jak dot:!d - stanowi~! one jedyn:! stosowni
n:! metod<_' obserwacyjn:!, bowiem zdjęcia fotogral"ieznc ko
met do tego celu zupełnie się nie nadaj:!. 

Dłuższe szeregi obserwacyjne przesyłać należy do redak 
eji .,Uranii" (chociażby w stanie surowym, nie zredukowane). 
która drukowa(· je będzie rh~;·tnie na swych lamach. 

ASTRONOMIA W SZkOLE $REDNJE{ 

W związku z zamierzoną reformą programu nauki w szko
łach średnich, otwieramy na łamach .. Uranii" dyskusję na 
temat nauczania astrc nomii i prosimy ·P . T. Pedagogów o wy-
powiedzenie się na ten temat. Red. 

WL\DYSL\ W IlORBACKT 

KILKA UWAG O ~At:czANll~ ASTHO~O~III 
\V SZKOLE śHED~IEJ 

Immanu~l K a u l powiedział, że dwie rzeczy 11apelniaj:! 
jego umysl ci:mlc wzraslaj~~cym podziwem: lo prawo moral
ne w człowieku i gwiaździste niebo nad nim. 

Nie wiem, ilu ludzi podziwia dzisiaj prawo moralne 
w człowieku, jestem natomiast przekonany, że żaden czło 
wiek (nic licz:!C oczywista wyj:~lków) nic dostrzega dziś ma
jestatu usianego gwiazdatui nieba. 

.\ przecież. można bez przesady powiedzie(·, że pewnoś(· 
istnienia ładu \\' C \Vsz(•chświccic, więcej nawet, przekonanie, 
że świat jest, jak mówili llellenowie, Kosmosem, a wit.zc calo
ści<! uporz:!dkowan:! i pi,,o kn:~, w k01'tcu wiara w niewzruszal
noM praw przyrody - płyn:~ z j(•dncgo przeczystego źródła: 
z pradawnych dociek:n·l nad tajemnic<! gwiezdnego nieba . 

. \ J·uż żaden okres w życiu człowieka nie ,-es l bardzie ·l ' . l ' . 
predestynowany do bliskiego i serdecznego ko1ilaktu z nir-. 
hem, jak okres mlodości, gdy ulllysl jrsl tak plaslycZlly , a wy 

l 
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obraźnia rozbudzona czynna, zdolna do zawrotnych lotów 
\VZW)'Ż 

Nie raz, podczas niemieckiej okupacji, wracałem " ·ieczo
rcm z lekcji w towarzystwie paru mych uczni. Szliśmy wtedy 
beznadziejnie denmymi jarami ulic, cz~slo pod wspaniał;! ko
pułą bezchmurnego, usianego gwiazd;nni nieba. Wtedy lo, 
podczas rozmów o gwiazdach, przekonałem si~, że problema
tyka nieba poci;!ga jednak młodzież, że c)lęlnie podjęłaby 
trud bad;u'1 astronomicznych, pod '"arunkicm jednak, że mia
laby możnoś(· obserwowania g\\'iazd pod stałym, a odpowie-
dnim kierownictwem. . 

Dlatego należy podkreślić tragiczny dla popularnej astro
nomii paradoks cywilizacji: oświetlenie miast. Owo nicza 
przeczone ułatwienie naszc-go życia, ta jaskrawo świeqca, 
szeroko rozpostarta opona świellna, powoduje. że mieszkm'l
cy miast traktuj;! usiane gwiazdami niebo raczej jak krai•Bę 
nierealnej bajki, aniżel i rzeczywis toś(·. Jakże więc w tych 
warunkach trudnym jest zadanie nauczyciela astronomii, kló· 
ry mówi młodzieży o zjawiskach, pniwie kompletnie jej 
obcych. Nie należy przeto szczędzi{~ wysiłków, aby dalekie 
i obce niebo zbliżyć do młodzieży, umożliwiaj:!C jej jak naj-
częstsze jego pokazy. • 

l oto nasuwa się wniosek pierwszy: duża stosunkowo 
liczba lekcyj pod gwiaździstym niebem jest zasadniczym po 
stulatem d~brze zorganizowanej nauki astronomii. ściśle z tym 
wiąże si<;> koniccznoś(· posiadania allasu astronomi<'znego, 
w ostateczności bodaj mapy nieba. Tylko uczeó z atlasem nie
ba w ręku z korzyścią może oglądać gwiazdy i wi~!zal' je 
w dobrze orientujące go konstelacje. 
Konieczność organizowania obserwacyj astronomicZinych 

łączy się z koniecznością dokładnego przemyślenia metod ich 
realizacji. Zgromadziwszy n. p. 20 osób przy lunecie, gdy nor· 
mainie każda z rnich korzysta- z lunety przez 40 sekund -
przeznaczyć musimy 15 minut na zaobserwowanie przez na
szą grupę jednego tylko obiektu niebieskiego, do czego trzeba 
jeszcze doliczyć czas na ustawienie lunety. Wshtek lego, 
obserwacja trwająca godzinę, pozwoli obejrze·: naszej grupie 
tylko 1 obiekty. W tych warunkach, każdy uezeri korzysta 
z. lunety w sumie tylko 3 minuty, resztę zaś czasu, czyli 57 mi
nut... traci na czekanie. Dlatego obserwacjom przy pomocy 
lunety muszą towarzyszyć na miejscu pogadanKi ast'ronomi-
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czne, lekcje astronomii poglądowej, które zorientują młodzież 
w jakimś wybranym na dany wieczór szczegółowym zagad
nieniu. 

Co do użycia lunety, teodolitu, sekstansu, spektroskopu. 
fotometru i in., to nie wyobrażam sobie nauki astronomii 
postawionej na właściwym poziomie bez użycia tych przy~ 
rządów; wspólnych zresztą grupom szkół. Bez tych przyrzą
dów astronomia stałaby się równie kredkową nal'lką, jak<~ 
jest, niestety dziś, wskutek zniszczenia naszych szkół, [izyka 
i chemia. I to niechaj będzie wniosek drugi. 

Obserwacje przy użyciu lunety to bardzo efektowny, ale 
wcale nie jedyny sposób wz~:mdzenia zamiłowania do astro
nomii. Równie skutecznym środkiem są umiejętne i systema
tycznie organizowane obserwacje niektórych, prostych zja
wisk astronomicznych, jak na przykład ruchów Słońca (za 
pomocą bodaj gnomonu), Księżyca, w celu choćby obliczC'nia 
czasu jego obiegu dókoła Ziemi. Rów.nie pasjonuje. młodzież 
badanie skomplikowanych dróg planet. Oczywiście przy pla
nowaniu obserwacji planet należy tak dobrać czas, by w ci<!
gu paru miesięcy młodzież przekonała się o dobrze widoC'Z'
nym zatrzymywaniu się, a następnie ruchu wstecznym pla 
nety. · 

Działem osobnym jest mechanika niebieska. Tu przycho 
dzą z pomocą tablice astronomiczne. Kamieniem węgielnym 
mechaniki niebieskiej jest prawo grawitacji. Nauczyciel fizy
ki wie dobrze, że to prawo w szkole średniej jest abstrakcyj
nym i mało pociągającym młodzież zagadnieniem. Cóż zresztą 
może fizyka elementarna zastosować dla ożywienia i zaktu
alizowania tego problemu? Gołosłowny przecież wykład na 
lekcji dostarcza w tym wypadku tylko nowego pamięciowe · 
go balastu młodzieży w postaci prawa, którego zastosowanie 
w fizyce jest bardzo ograniczone. Tymczasem, przekazując 
to zagadnienie astronomii, uczynimy je niezwykle interesu
jącym. Weźmy więc pod uwagę zadanie obliczenia bodaj mas 
ciał niebieskich (Słońca, Marsa, Jowisza albo Saturna i pa
ru łatwiejszych gwiazd podwójnych) i zobaczymy jak zarea 
guje młodzież, po rozwiązaniu paru nawet takich zadai1, gdy 
wymiki okażą się niemal całkowicie zgodne z danymi w tabli
cach astronomicznych. Dostrzeżemy przy tym głębsze zrozu
mienie tego podstawowego prawa, a olśniona młodzież wkro
czy w ten świat zjawisk, jak w krainę baśni na jawie. 
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Przy astrofizyce, w związku z analiz:J speklraltu!, otwo
rzy si«;> nowa fantastyczna wprost dziedzina przy odróżnianiu 
mgławic gazowych od mglistych skupień gwiezdnych, albo 
przy ustalaniu naocznie bezpośrednio w lunecie, przy pomo
cy spektroskopu ustawionego w ognisku obiektywu, budowy 
chemicznej jaśniejszych gwiazd na podstawir zaobserwowa
nych barwnych pasm i linij '"" ich widmie. 

Olbrzymia, prastara nauka, niechaj otworz'y przed naszy
mi młodymi przyjaciółmi swe podwoje. Wlajemniczrnie mło 
dzieżY w podstawowe zagadnirnia astronomii musi być nsku
lrczr1iotH' \\ len sposób, by umysły uczących si~, studiując 
tę now:! dla siebie gał:!ź wiedzy, dostrzegły w niej nie jeszcze 
jeden 1lrndny rozdział matematyki stosowanej, lecz to, co wi
dzieli w niej najwięksi ludzie wszystkich deków. 

~liKOł~AYOWI KOPER~IKOWl 
HODACY 

Na odzew nasz w ostatnim zeszycie Uranii (slr. :~H) 
w sprawie losów pomnika Kopernik a w Warszawie 
i tragicznych ofiar z nim iwi:!zanych, otrzymaliśmy od p. A. 
H u d z i !1 s k i ej z ł~odzi par\' szczegółów. 

Dnia 21 maja 1 \H;~ L w 100-setną rocznicę zgonu Koper
nika, okupant uruchomił cały swój krzykliwy aparal propa
gandowy dla zadokumentowania "niemieckości" \Vielkiego 
Astronoma. \V Warszawie policja niemiecka "" dniu lym 
była specjalnie czujna. Przed pomnikiem Kopernika przy 
Nowym świecie mieścił-a si<;> w dawnym gmachu Minister
stwa Spraw Wcwn<;>lrznych komenda policji, silnie obsa
dzona. Około południa lego dnia rozeszła się w Warszawie 
wiadomość, że próba złożenia wiei'lca na stopniach pomni
ka przez Polsk«;> Podziemną została udm,emniona. P.. Ru
dzit'lska przesyła nam naslępuj:!C~! ręlację: 

"Dnia 24 maja 1913 r. o godz. 5-lej rano trzech sluden
lów polonistyki, a zarazem redaktorów pisma literackiego 
"Sztuka i Naród'· (wychodziło w latach 1942 do 1914) udało 
się pod pomnik Kopemika w celu złożenia wieóca. Wieniec 
złożył Wacław B oj ar ski, nr. w r. 1922 (pseudonim 
Marek Zaleski). · Ubezpieczenie stanowił Tadeusz Gajcy 
(ur. w r. 1922, pseud. Karol Topomicki). Wreszcie trzeci 
z uczestników z aparatem folograficznym zrobił kilka zdj«;>ć 
pamiątkowych. Byt to Zdzislaw S l roi 11 ski (ur. w r. 

l 
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1 H2~, pseud. ~larck Chmura). ~atycluniast po złożeniu wicu 
ca z położonej na wprost pomnika Komendy policji wybiegł 
granatowy policjant, usiłuj~1c zatrzymać Bojarskiego. Jak si<: 
pólniej okazało, ~iemcy nakazali .granatowej policji pilno
wa6 pomnika dzici1 i noc . Gajcy strzelił do policjanta, któr) 
rzucił si<: do ucieczki. Natychmiast jednak z gmachu policji 
wybiegło kilkunastu żandarmów nicmicekich i rozpocz<:lo 
strzelanin<:. Wszyscy trzej uczestnicy zacz<zli ucieka(·, I~o 
jarski i Stroióski w ulic<: Oboźną, Gajcy w Kopernika. J l· 
dnakże na odgłos strzałów z jakiegoś lokalu nicmicekiego 11:1 
Oboźnej wybiegli inni ~icmcy i również zaczęli strzela(·. 
\\'Led: Bojarski c i <:żko ranny w nerk<: został uj<:ly 
przez ~iemców. natomiast Slroióskiemu udało si<: col'n:~(' 
i z kolei próbował Ncicc w ulicę Bartoszewicza. l lu jednak 
naprzeciw wybiegli • ' iemcy, tak, że musiał wpaś<: do bramy 
jednego z domó\\· przy tej ulicy. Wkrótce Niemcy odua
ll'źli go lam i zatrzymali . .Jedyni<.' Gajcemu udało si<: zbiec 
przez ulic<: Kopernika, cho(· i on wpadł na patrol żandar
merii. Przy pierwszym badaniu zaraz na komendzie policji 
Bojarski oświadczy!, żr Slroióski jcsl mu zupełnie nieznany 
i że nic brał on \vcalc udziału w akcji . .\1imo ci\•żkiej rany 
Bojarski potrafił natychmiast przytomnic zeznawa(· lak, że 

•> w ~iemcach obudził) si(: w:1tpliwości co do udziału Slroii1 
l( f :·zrrwca 1911:1 r. Slroii1ski po czterech miesiącach pobytu w Pa
.zl~kiego . ~limo lo przewicźli go natychmiast na ul. Szucha, Bo-
3) jarskiego zaś do szpitala wi<:ziennego, gdzie zmarł dnia :>. 
s-) wiaku został wypuszczony. 

Folografie dokonane przrz Slroii1skiego niestety nic oca
lały, gdyż w czasie badania przez gestapo wyświetlił on aparat. 

Zarówno Slroil'lski, jak i Gajcy, zgin~li w czas'ic Pow
stania na Starym Mieście, dnia 17 sierpnia 1911 r. w don111 
na ul. Przejazd 2. Odnalezione ciało Gajcego zostało pogrze 
bane na cmentarzu \Vojskowym na Powązkach na kwaterze 
PowstaiH·ów". 

Prosimy o dalsze wiadomości. Chcielibyśmy utrwali(· 
nazwiska el{ipy, która " biały dzicó zdjęła z pomnika tablic<:. 
z niemieckim napisem, odsłaniaj<!C pierwotny polski, w odwet 
za co K i l i 11 s k i został strącony przez Niemrów z cokołu 
swego pomnika na Starym Mieście. Red. 
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W. SZPUNAH 

PAMlł'~Cl PHOF. DH.\ LCCJA~A GABROWSKlEGO 

śp. prof. Gr a b o w s k i urodził si<_- 19. V. 1871 w Tar
nowie. Studia uniwersyteckie odbywał kolejno: w Krako, 
wie, Bonn i ~lonachium. \V uniwersytecie monachijskim 

uzyskał dokl01'at astronomii. Pracował w Obserwatorium 

/ 

l 

Ś. p. prof. dr. Lucjan Kazimierz Grabowski 

Uniwersytetu Krakowskiego, początkowo jakd asystent, na
stępnie do 1909 r. jako adiunkt. ....,.., tymże okresie w latach 
190112, jako stypendysta Krakowskiej Akaaemi1 Umiejętno
ści, przebywał na pracach w Obserwatorium w Pułkowie, 
w latach zaś 1907 1908, jako stypendysta Ministerst'vva Wy-
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znań i Oświaty, w Politechnice w Sztutgarcie, a następnie 
w Pr~skim Instytucie Geodezyjnym, w Poczdamie. 

Mianowany w 1909 r. profesorem Politechniki Lwow
skiej objął katedrę astronomii i geodezji wyższej oraz kie 
rownictwo połączonych z tą kaledrą zakładów, mianowicie: 
Obserwatorium Astronomiczno•meteorologicznego i Stacji 
Sejsmograficznej Na stanowisku tym prowadził ożywion~ 
działalność naukową, pedagogicz'ną i organizacyjną, dopro
wadzając stopniowo Zakład, pod względem wyposaże111ia 
w instrumenty oraz bibliotek~, do stanu optymalnego, jaki 
można było osiągn~(· w ówezesnych warunkach gospodar
czych. 

Dorobek naukow) śp . prof. Grabowskiego, obejmujący 
kilkadziesią l prac z zakresu astronomii i geodezji wyższej 
oraz dziedzin pokrewnych, postawił Go w rzędzie wybit
nych uczonych i fachowców i zyskał Mu uznanie zarówno 
grona profesorów Politechniki Lwowskiej, jak też szero
kiego ogółu uczonych krajowych i zagranicznych. Uznanie 
lo znalazło wyraz w mianowaniu śp. prof. Grabowskiego 
członkiem szeregu towarzystw i instytucyj naukowych, w od
znaczeniu Go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze'nia . 
Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, a także w mianowaniu Go 
w 1939 roku doktorem honoris causa Politechniki War
szawskiej. 

Jako wybitny pedagog, ze specjalną starannością 1 SCI

słością wykładający w ciągu z górą 30 lat dziedziny wiedzy 
przez Siebie reprezentowane, zachował śp. Grabowski wdzię
czną pamięć u całego pokolenia inżynierów geodezji, wyrho
waroków Lwowskiej Politechniki. 

Wydarzenia dziejowe 1939 r. i Jat następnych - a wła
ściwie wypadki z tymi wydarzeniami związane, dotknęły 

Zakład kierowany przrz śp. Grabowskiego. W poło"Y~rie 
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maja 1941 r. pożar w Obserwa.torium niszczy znaczną cz<;sc 
instrumentów i bogatej biblioteki. Wkrótce po tym żolnie· 
rze personelu niemieckiego szpitala, stacjonowanego w gma
chu Folitechniki, kradną lub niszczą złośliwie instrumenty. 
Na zarządzenie prof. Kur t a W a l t er a z Obserwato
rium w Foczdamie, okupacyjnego kuratora astronomii w Fol
"ce, Obserwatorium Folitechniki miało ulec likwidacji. 

Wypadki te, stanowiące kolejne stadia upadku war
sztatu pracy, w który śp. prof. Grabowski włożył swą duszę 
i ogrom trudu całego życia, następnie aresztowanie szere+
gu profesorów Folitechniki i innych lwowskich uczelni przy 
zupełnym braku wiadomości o ich losie, odbiły się bardzo 
ujemnie na stanie Jego zdrowia, które od pewnego już czasu 
wymagało, z powodu osłabienia mięśnia sercowego, lecze
nia, odpowiedniego , odżywiania się, starannej opieki i spo-
koju. W ów czas zaś był brak i środków leczniczych i środ
ków żywnościowych. W połowie października stan zdrowia 
tak się pogorszył, że śp. prof. Grabowski nie mógł już wię

cej przychodzić do Zakładu, · a w dniu 24 października .za
koi1ezył· swój żywot pełen trudu i pracy. 

Całe swe istnienie poświ<,:cil Nauce, prowaaząc skrom
ny, prawie surowy tryb życia - a szedł przez życie sa
motny. 

Liczne grono profesorów lwowskich uczelni, współpra
cowników, uczniów i majomych odprowadziło śp. zmarłego 
Nestora astronomii i geodezji polskiej w ostatniej Jego dro
dze na cmentarz ł.yczakowski po południu 27-go paździer

nika 1941 roku. 

Niniejszy nekrolog skreślił długoletni asystent 

cownik Zmarłego (red.). 

współpra-



68 URf\Nlf\ --r --~--------

KRONIKA 

Królewski dar astronomów angielskich 

Obserwatorium uniwersyteckie w Warszawie, spalone przez 
Niemców wraz z całym inwentarzem, trzeba zakładać od nowa. 
Niemałą troskę stanowi odtworzenie biblioteki astronomicznej, 
bez której wszelka praca naukowa jest nie do pomyślenia. Dzięki 
zasiłkowi Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty zakupiono księ
gozbiór śp. dra A. W i l k a. Ostatnio biblioteka została w znako
mity sposób zasilona przez Królewskie Towarzystwo Astronomi
czne w Londynie, które nadesłało dwie duże skrzynie (wagi 400 
kg) książek treści astronomicznej.._ stanowiących schedę po zmar
łym w r. 1944 prof. H. F. N e w a l l' u, dyrektorze obserwatorium 
słonecznego w Cambridge. Według pisma c fiarodawców ma Lo 
być zaczątek przyszłej biblioteki Obserwatorium Warszawskiego. 

Odszukanie dwóch meteorytów w gruzach Warszawy 

1 W Polsce niewiele okazów meteorytów posią,daliśmy w na-
szych muzeach (w Londynie i Wiedniu są ich całe sale), obecnie 
po wojnie mamy ich jeszcze mniej. Tym milej jest nam zakcmu
nikować, że latem 1945 r. udałe się odkopać z gruzów spalone 
go przez wojska niemieckie Obserwatorium Astronomkznego 
w Warszawie, dwa piękne okazy, ukryte w swoim czasie przed 
okupantem. Pierwszy - to 1-o kilogramowy odłamek słynnego 
meteorytu z dn. 30 stycznia 1868 r., który spadł na polach pod 

·Pułtuskiem, w odległcści ok. 50 km na północ od Warszawy, -
drugi to 5-o kilogramewa bryła meteorytu z dn. 12 marca 1935 
r., który "wylądował'' w województwie łódzkim kilkanaście km 
na połud. - zachód od Łowicza. Taki jedynie remanent (poza je
dnym tylko zegarem) pozostał w popiołach spalonego Obserwa
torium. 

Obydwa ekazy "polskich" meteorytów stanowią tylko od
pryski większych brył, które, tuż przed upadkiem na powierzch
nię Ziemi, eksplodowały w atmosferze ziemskiej i zostały nastę
pnie rozsiane na znacznych przestrzeniach. Meteor pultuski roz
padł się, według źródeł współczesnych, na tysiące części; odłam
ki meteoru łowickiego były mniej liczne. Masa odnalezionych 
SX jego odłamków wynosiła ok. 60 kg, rozsianych na powierzch-. 
ni ok. l O km kw. Obydwa meteory były budowy skalistej (chon 
d ryty) z wpryśniętymi ziarnami żelaza kosmicznego. J. G. 
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Międzynarodowa Unia Astronomiczna wznawia swe czynności 

Mało która dziedzina badań wymaga tak wiele organizacji 
pracy, jak astronomia. Fachcwych astronomów zgrupowanych 
dokoła 250-ciu obserwatoriów, mamy we wszystkich krajach za
ledwie ok. półtora tysiąca, pracy zaś ba.dawczej na niebie bardzo 
w(ele. Dlatego to w r. 1919, po poprzedniej wojnie światowej 
powołano do życia, w ramach międzynar c d owej Rndy Bada w 
czej (International Research Council), między innymi także Mię
dzynarodową Unię Astronomiczną. Zadaniem jej, według statu
tu, jest organizowanie współpracy międzynarodowej w dziedzi
nie badań nieba i ich popieranie we wszystkich krajach kultural
nych. Dla spełnienia tych zadań organizuje Unia co 3 lata kon
gresy swych członków, celem oscbistej wymiany poglądów i omó
wienia programu najpilniejszych prac na najbliższą przyszłość. 
Kongresów tych odbyło się dotychczas 6: w r. 1922 w Rzymie, 
w. r. 1925 w Cambridge w Anglii, w r. 192~ w Lejdzie w Ho
landii, w r. 1932 w Cambridge w U. S. A., w r. 1935 w Paryżu 
i w r. 193~ w Sztokholmie. Od zorganizowania takiego kongresu 
w Polsce astronomowie polscy musieli się uchylić, gdyż stnn wy
pcsażenia naszych obserwatoriów byłby kompromitacją wobec 
kolegów zagranicznych. 

Po kilkoletniej przerwie, spowodowanej wojną, miały miej 
sce w dn. 7-1 3 marca 1946 r. w Kopenhadze wstępne narady 
Yeprezehtantów 13-u krajów (Polskę reprezentowali: prof. T. 
Banachiewicz i prof.]. \Vitkowski). Uchwalono zwo
łanie najbliższego plenarnego kongresu człcnków Unii do Genewy,' 
prawdepodobnie dopiero na r. 194~ . 

. Aktywniejsi specjaliści z poszczególnych dziedzin nauki 
o niebie zgrupowani są w obrębie Unii obecnie w 3~ różnycą ko
misjach. Z 25-ciu astronomów polskich l O-ciu bierze udział 
w charakterze specjalistów w pracach organizacyjnych '1 0-u ró
żnych komisyj. 

"Lista strat" w gronie fachowych astronomów za <(Zas osta
tniej wc-jny obejmuje 7 7 nazwisk spośród członków Unii (w tym 
dwóch Polaków: prof. L. Gr a b o w ski i dr. A. Wilk). O ile 
idzie o (stosunkowo liczną) grupę astronomów niemieckich, to. 
wobec zbrodm popełnion~·ch przez naród niemiecki w czasie 
ostatniej wojny, skreślono ich wszystkich z listy członków Unii. 

J. G. 
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Obserwatorimn na Mount Wilson w latach wojny 

Podczas wojny prace naukowe obserwatorium na Mount Wil
son, tei największej placówki astronomicznej świata, były prcwa
dzone nadfll. pomimo pewnych ograniczeń wywołanych działa
r~iami W?jennymi (kilka osób z personelu poświęciło się konstruk
cji narzędzi optycznych dla annii, kilka wstąpiła do służby woj
skowej). Załoga obserwatorium liczy około 40 stałych pracowni
ków naukowych, a więc prawie dwa razy więcej, niż jest w Pol
&ee wszystkich astronomów razem wziętych. Nie liczymy tu współ
pracowników czasowych, spędzających na Mt Wilson pewien 
okres czasu dla przeprowadzenia specjalnych badań. Załoga tech
mczna (maszyniści, mechanicy, optycy itd.) składa się aż z 30 
osób. 

O wielostronności badań przeprowadzanych w tym najwięk
szym na świecie obserwatorium, świadczy choćby spis działów 
naukowych, z których każdy obsługiwany jest nieraz przez kilku 
astfonomów. Oto one: fizyl<a Słońca, ruchy gwiazd i statystyka, 
fc,tometria gwiazdowa, spektoskopia gwiazdowa, fotografia, fo
tometria i spektoskopia mgławic, laboratorium fizyczne, wresz
cie dział wydawniczy. 'Biblioteka obserwatorium wzrosła do 
l 5 300 tomów. 

Warunki pracy obserwacyjnej kształtują s1ę na Mt Wilson 
o wiele pomyślniej, niż w Europie, a w Polsce w szczególności. 
Z ostatnich sprawozdań rocznych wynika, że średnio (z 31 lat) 
jest tam w ciągu roku 204 nocy całkiem pogodnych, 85 półpogo , 
dnych_y- 76 niepogodnych. Jeżeli przyjmiemy, że warunki pogody 
w Polsce kształtują się wprost odwrotnie, to . będziemy niedalecy 
od prawdy. 

Raz na tydzień obserwatorium dostępne jest dla zwiedzają
cych; wówczas cdbywa się popularny wykład oraz obserwacje 
przy pomocy teleskopu o średnicy zwierciadła 1.50 m. W r. 
1940141 zwiedziło obserwatorium 9 0<00 osób_ J. P. 

Nowa siedziba obserwatorium greenwichskiego 

Jak podaje tygodnik amerykański .,Time'' (29. IV. 46) 
londynscy astronomowie, w poszukiwaniu odp cwiedniego miejsca 
do dokonywania obserwacyj astronomicznych (obserwatorium 
w Greenwich zostało niejako .,połknięte'' przez miasto), znale 
źli ostatnio miejscowość, położoną c koło 70 km na południe od 
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Londynu, w hrabstwie Sussex, o kilka km od wybrzeża morskie
go. Znajduje się tam wspaniały zamek średniowieczny, otoczony 
obronną fosą. Jest to "Hurstmonceux Castle", zbudo.wany na 
schyłku średniowiecza, w r. 1446 (a więc pół tysiąca lat temu!) •. 
jako pałac dla Henryka Vl. 

W zamku tym znajdą pomieszczenie pracownie naukcwe, la
boratoria astrofizyczne oraz astronomowie angielscy; na terenie 
zamku staną w najbliższej przyszłości narzędzia, częściowo prze
nu~mone z macierzystego obserwatorium, częściowo zaś nowo 

Sredniowieczny zamek w miejscowości Hurstmonceux, prze
znaczony dla obserwatorium greenwichskiego 

sprawicne. Oryginalne jest, że "nowa" siedziba jes~ znacznie star
szą od "starego' obserwatorium, założonego w r. l •6 7 S z rozkazu 
króla Karola ·li w parku. królewskiej posiadłości Greenwich, wów
czas pod Londynem. Obecny "astronom królewski", sir Harold 
Spencer Jon e s, sam chce także mieszkać w zamku. Jest on no
woczesnym, praktycznym uczcnym. Zapowiedział, że pierwsze
go ducha (w zamku oczywiścle straszy), ważącego się "zakręcać 

-mu głowę" czasem średnim greenwichskim, (którego wyznacza
niem zajmuję się od czasu swego powstania obserwatorium green
wichskie}, będzie , , naukowo ·egzorcyzmował". 

J. p 
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Taką graniczną prędkością, przy której ; b ryta materii nie 
może już staćSię członkiem układu planetarnego, jest w - takiej 
odległości od Słońca, jak Ziemia, szybkość 42 km/sek. Prędkość 
ta naturalnie zależy cd odległości od Słońca, i będzie większa bli
żej od niego, niż dalej. jeżeli więc meteor, spadający na Ziemię, 
ma prędkość większą, niż wyżej podana, można przypuszczać, że 
pochodzi on z przestrzeni międzygwiazdowych. O meteorze .puł
tuskim sądzono, że prędkość jego, przed wkroczeniem w atmo~ 
sferę ziemską, która hamuje ruch wpadających w nią meteorów, 
była większa, niż 42 km/sek. Tymczasem w 1940 r. C. C. Wy
l i e opracował na nowo dawne obserwacje tego meteoru i stwier
dził , że meteor ten poruszał się w rzecz.ywistości znacznie ~olniej. 
Okazało się jednak, że opracowanie Wylie'go nie było bez za-. 
rzutu, bo autor nie miał dostępu do oryginalnych zapisków ob-

. serwatorów. Rachunki Wylie'go powtórzył więc w 1943 r. A .. V. 
N i e l s e n, sięgając do orygi]lalnych obserwacyj i stwierdził, że 
meteor pultuski biegł z prędkością nie mnięjszą, niż 30 km/sek 
w ' stosunku do Ziemi. A ponieważ wpadł on w atmosferę ziemską 
"z tyłu", doganiają{; naszą planetę, prędkość jego w stosunku 
do Słońca musiała być nie mniejsza, niż 56. km/sek., przekraczała 
więc znacznie wymienioną prędkość graniczną. jeszcze raz. więc 
potwierdza się przypuszczenie, że spadające na Ziemię wielkie 
bryły meteoryczne - bolidy, pochQdzą z przestrzeni między. 
gwiazdowych. J. M-r 

W jednym z najbliższych· numerów posw1ęcimy nieco wię
cej miejsca zjawisku bolidów, a także i metodom ich obserwacji. 
Jednak zanim to się stanie, już teraz prosimy czytelników o nad
syłanie spostrzeżeń. Być może w czasie wojny obserwował ktoś 
spadek na Ziemię meteoru.. lub mcże ostatnio dostrzegł podobne 
zjawisko. Prosimy o wiadomości. Ciekawsze obserwacje chętnie 
wydrukujemy, a każda może przyczynić się do . pogłębienia na-
szych wiadomości o tych ciałach. Red. 

Komety w r. 1945 
Napływające z zagranicy z dużym opóźnieniem publikacje 

pozwalają już w pewnym stopniu odtworzyć obraz biegu cdkryć 
na niebie w czasie ostatniej wojny. Największe zainteresowanie 
budzą zazwyczaj komety, zwłaszcza nowe, które corocznie nad
ciągają z różnych kierunków przestrzeni, stanowiąc element ~ 
wy i nieznany w naszym systemie planetarnym. Wymienimy 
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tu w porządku chronologicznym niektóre dane o kometach, któ
re w zeszłym roku przewinęły się poprzez ziemski firmlament. 
Były to 4 komety nowe i 2 periodyczne. 

l) Kometa periodyczna Pons-Winnecke {oznaczenie 1945a), 
jedna z najlepiej znanych astronomom, gdyż już 15-y raz poja
wia się przed wylotami lun er, licząc od odkrycia, tj. r. 1819. 
Okrąża Słońce raz na 6.1 5 lat po dość znacznie spłaszczonej 
elipsie . Minęła gwiazdę dzienną dn . 8. lipca 1945 r. Była ona po
wodem "deszczu gwiaździstego" w r. 1916. 

2) Kometa periodyczna 'Kopffa ( 194151b ) ·, zauważona po 
r c. z pierwszy dn. 7. maja 1945 r. przez G i c 1 a s a w obserwato
rium Lowelła we Flagstaff (U. S. A.), jako obiekt ,13-ej wielko
ści gw. , poruszający się na tle Wagi. Minęła Słońce dn. l O. sier
pnia 1945 r. Była obserwowana już po raz 7-y podczas powro
tu do Słońca, począwszy od jej odkrycia w r. l 906, z wyjątkiem 
r . 191 2. Obiega ciało centralne raz na 6.5 6 łat po elipsie. Wa
runki jej widzialności były ostatnio korzystne . 

3) Nowa kometa Du Toit 'I ( 1945cL odkryta dn. 9. kwie
tnia 1945 r. w, obserwatorium w Błoemfontein w połudn. Afry
ce, ~ gwiazdozbiorze Lwa, jako ciało niebieskie l O-ej wiełk. gw. 

4·) Nowa kometa D u T oit II I (l 94 5 d), odkryta w tym sa
mym obserwatoriull\ dn. li. czerwca 1945 r. w gwiazdozbiorze 
Wieloryba, jako obiekt l O-ej wielk. gw. Minęła ona Słońce dn. 
17. V 1945 r. w odległości takiej , jak Ziemia, biegnąc ruchem 
wstecznym. 

5) N ewa kometa Friend-,Peltier (1945f), odkryta dn. 22 . 
XI 1946 r. w obserwatorium harvardzkim (0. S. A.), w konste 
lacji Korony Północnej, jako jasny obiekt 7 .. ej wielk. gw. Punkt 
przysłoneczny śwej drogi przekroczyła dn. l 7. gru<łnia 1945 r ., 
podchodząc do Słońca wyjątkowo blisko, bo dwa razy bliżej, niż 
Merkury . .Płaszczyzna jej drogi twcrzy kąt 49 stopni z płaszczy-
zną orbity ziemskiej. ~ 

6) Nowa kometa Du Toit Hl ( 1945g), trzecia z rzędu odkry
ta przez tego astronoma w tym roku. Był to obiekt jasny 7-mej 
wielk. gw., odszukany dn. 12. XH i945 r. w gwiazdozbiorze Trój
kąta Południowego. 

Osobna wzin:ianka należy się dokonanej w r . 1945, t. zw. 
,',lokalizacji" dwóch komet periodycznych, które dawno odbie
gły od Słońca i wędrowały w r. 1945, w zwolnionym tempie, da
leko .od niego, słabo oczywiście świecąc. Komety obserwuje się 
z reguły w sąsiedztwie ich perihelium, gdy blask ich jest najwięk-
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szy. Później, oddaliwszy się od Słońca, ciała te znikają zazwy· 
czaj z zasięgu naszych narzędzi. Niektóre jednak jaśniejsze , 

F o tografia komety J urłow-Achmarow· Hassel (l Y 39d), odkrytej 
dn. 15. i 16. kwietnia, 1939 r. niezależnie przez 3·ch miłośników 
nieba, od których pochodzi jej nazwa. Zdjęcie, na którym war
kocz komety ma 9.5 stopnia długości, pochodzi z dn. 2 1. kwietnia 
1939 r. Naświetlenie kliszy przy pomocy kamery c, średnicy 12 
cm, ogniskowej 70 cm, trwało pełną godzinę. Ponieważ kamera 
podczas zdjęcia była posuwana jak najdekładniej .za ruchem ko
mety, przeto obrazy tła gwiazd konstelacji Pe"rseusza wyszły w po
staci równoległych do siebie kresek. Górna część zdjęcia jest roz
jaśniona od sztucznych świateł miasta, de lna, ciemniejsza, pocho
dzi od bezlistnych konarów drzew, przesłaniających sobą częśc:o
wo gwiazdy. Jasność wizualna komety danego wieczoru wynosiła 
4.4 wielk. gw .: warkocz zaś miał w szukaczu komet długość 

15 stopni. 
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krótkookresowe komety periodyczne, niezbyt oddalające się 
w afelium od gwiazdy dziennej, udaje się ostatnio obserwować ,. 
także w sąsiedztwie innych ich opozycyj względem Słońca, jeżeli 
oczywiście ohserwator rozporządza dostatecznie silnym optycznie 
narzędzi m. Takich to "lokalizacyj", polegających na zaobserwo
waniu pozycji komety na tle gwiazd zdała od perihelium, waż 
nych dla kontroli ruchów tych ciał dokoła Słońca, dokonał w r. 
1945 \lan B i e s b r o e ck w odniesieniu do dwóch komet. Pier· 
wszą z nich była kometa Oterma III ( 194 3a), którą sfotografo
wał, dwukrotnie dn. 14. l'V w McDonald Observatory (Fort Da
vis, T exas) przy pomocy wielkiego te}eskopu lustrzanego o Śred 
nicy 2 1 O cm, Był to oczywiście obiekt w tych warunkach niezwy
kle słaby, 1 7 -ej wielk. gw., wędrujący wolno na tl~ gwiazd Strzel
ca. Odległość komety od Słońca i Ziemi wynosiła w tym czasie 
odpowiednio: 4.3 i 4.2 jednostek astronomicznych,*) a więc 
była niewiele mniejsza od średniej odległości Jowisza o'd Słońca. 

Druga "lokalizacja" tegoż obserwatora odnosiła się do ko
mety periodycznej Viiisala ( 1 944 b), której nikły obraz w po: 
staci mglistej plamki 15.5 mg, uchwycił na kliszę w ognisku 
60-centymetrowego teleskopu zwierciadlanego w chserwato• 
rium Yerkesa (Williams Bay) w dniach: 7. i 8. ~III{. 1945 r. 
na tle gwiazd Rzeźbiarza. Kometa była wówczas odległa od 
Słońca j Ziemi odpowiednio o: 336 i 2.43 jedn. astr., a więc 
wędrowała w strefie planetoid, położonej pomiędzy orbita-
mi Marsa i Jowisza. ' 

Na zakończenie tego "kometarnego" sprawozdania za rok 
ubiegły podamy jeszcze, że obserwacje dwóch komet perio
dycznych, oczekiwanych w r. 1945, nie doszły do skutku z po· 
wodu niekorzystnych warunków do obserwacyj ich na niebie. By
ły to komety: Jackson-Neujmin (1946 IV) i Kulina (1940a). 

Jeżeli idzie o aktualny wkład polski w tej dziedzinie na
uki, to pojawienie się komety periodycznej Kopffa (l 94 5 b), 
która znajduje się od lat kilkunastu w rachunkowej "opiece" 
prof. F. Kęp i ń ski e g o (Warszawa), potwierdziło w ca
łej osnowie ścisłość tutejszych obliczeń. W czasie okupacji prof. 
F. Kępiński obliczył dla tej komety dokładną orbitę i deme-

- rydę, których jednak nie udało się na czas przesłać zagranicę 

*) Jednostką astronomiczną zowiemy średnią odległość Zie
m! od Słońca, wynoszącą okrągło: 149 4 5O 00,0 km. 
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wskutek utrudnień okupacyjnych. Dlatego to dopiero w póź
niejszych obserwacjach zagranica posługiwała się polskimi obli
czeniami. Obecnie wydano je już w druku w Polscc . Pozycja · 
tej komety na niebie w dniu jej "wtórnego" odkrycia, odbie
gała od obliczeń polskich zaledwie o +2.1 sekund w rekta
&cencji oraz +5 sekund łuku w deklinacji, a więc niemal cał
kowicie odpowiadała przewidywaniom, gdy obliczenia zagra
niczne różniły się od obserwacji odpowiednio c: -8 minut 
oraz +50 minut łuku, a zatem były obciążone odpowiednio 
błędem 200 i 61)0 razy większym, niż obliczenia polskie. Rach
mistrzowie, tym razem angielscy, nie uwzględnili znacznych za
kłóceń ruchu komety w czasie jej przejścia w r. 194:: w afe-
lium w pobliżu wielkiej masy Jowisza. J. G. 

Wyznaczenie masy Plutona 

O odkrytej w r. 1930 dziewiątej planecie naszego układu 
wiemy dotychczas bardzo niewiele. Nic w tym dziwnego, skoro 
porusza się ona w mrocznych krańcach systemu, gdzie świa 
tło słoneczne jest l 600 razy słabsze, niż u nas. Po odkryciu 
zbadano najpierw orbitę Plutona, ostatnio zaś "zważono" go, 
wyznaczając masę planety. Masa ta wynosi, według ostatnich 
źródeł amerykańskich, ok. O. 94 masy Ziemi, a więc prawdo
podobnie mamy tu do czyni~nia z ciałem niebieskim, niewiele 
różniącym się pod względem rozmiarów od globu ziemskiego. 

Sygnały radiowe z poza Ziemi 

Nie chodzi tu o sygnały, wysyłane przez inteligentne isto
ty, ale o zwykłe fale radiowe, dochodzące do nas od dalekich 
mgławic i od Słońca, co niedawno udało. się stwierdzić. Nie 
ma w tym. ostatecznie żadnej niespodzianki, bo odróżnianie 
fal radiowych od fal świetlnych jest czysto ludzką sprawą, 
wynikającą stąd przede wszystkim, że różne rodzdje fal wy
krywamy z pomocą różnych instrumentów. Wszystko to są do 
siebie zupełnie podobne fale elektromagnetyczne, choć pachc
dzenie ich oczywiście może być różne. Fale radiowe są wy
syłane przez iskrę elektryczną, źródłem fal świetlnych są- zmia
ny w zasobach energetycznych pojedynczych atomów, ale je
dne i drugie są ostatecznie podobnymi zakłóceniami pola elek- · 
tromagnetycznego, jedne i drugie niosą pewną energię, która 
pobudza do drgania membranę głośnika radiowego, lub po-

• 
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woduje zmiany chemiczne · na kliszy fotograficznej, czy w ludz
kim oku. 

Mimo, że nie ma tu niespodzianki, do niedawna jednak 
nie umiano wykrywać fal radiowych, pochodzą,;ych z poza 
Ziemi. Wiadomo było wprawdzie, Że n. p. 1 plamy na Słol1cu 
pogarszają odbiór radiowy. Dzieje się tak jednak dlatego, że 
promienie pozafioletowe (a więc takie, których radioodbior
nik nie chwyta, ale które działają na kliszę fotograficzn<t), ob
fitsze w okresie maksimum plam słonecznych, niż wtedy kie-
dy plam tych jest mało, powodują jonizację gazów górnych 
wąrstw atmosfery, do których dochodzi i cd których odbija 
się fala radiowa ziemskiej stacji nadawczej, zanim dojdLie do 
głośnika. Zmiany stopnia jonizacji atmosfery ziemskiej powo
dują zakłócenia fal radiowych w jej górnych warstwach, co 
odbija się na jakości odbioru audycji. Stwierdzono, że takie 
pogarszanie się odbioru występuje w 30-60 minut po tym, 
jak plama słoneczna przejdzie przez południk danej miejsco
wości, gdyż tyle czasu mija nim zakłócenia, wywołane przez 
promieniowanie plam w górnych W<:J.rstwach atmosfery dojdą 
do powierzchni Ziemi. 

Nie działa tu więc światło · bezpośrednio na radioodbior
nik, bo dochodzi ono ze Słońca do Ziemi już po 8 minutach, 
zakłóca ono tylko równowagę elektryczną górnych warstw at
mosfery. W 1-2 dni potem za promieniami światła docho
dzą do atmosfery naelektryzowane cząsteczki - jeny i elek
trony - i te powodują t. zw. burze magnetyczne i zorze po
larne, co znowuż nie pozostaje bez wpływu na odbiór radio
wy. Ale to wszystko nie są fale radiowe, wysyłane przez 
Słońce - choć radiocdbiorniki reagują na to, co się' na Słońcu 
dzieje. · 

\V ostatnich czasach jednak angielscy "radioci" - czer
piemy tą wiadomość z M o n t h l y S c i e n c e N e w s (Nr. 4 
z r. 1 946) - stwierdzili, Że ze Słońca dochodzą do Ziemi 
także i autentyczne fale radiowe długości 1-1 O metrów, które 
osiągają Ziemię po 8 minutach. Natężenie tych fal wzrasta 
100 000 razy, kiedy przez południk miejsca odbic ru radiowe
go· przechodzi wiełka plama słoneczna. F ale te nie są ' wysy
łane przez całą powierzchnię Słońca, ale pochodzą z ograni
czonej części jego powierzchni - zapewne, albo z plamy, albo 
z t. zw. wybuchów chromosferycznych. Zjawiska te wystąpiły 
specjalnie wyraźnie w lutym 1946 r., kiedy na Słońcu poJa-

r. 
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wiła s1ę plama największa z tych, jakie były obserwowane 
w ciągu ostatnich 20 lat. 

Ale nie tylko Słońce wysyła fale radiowe. Nadawczymi 
razgłośniami są także: Droga Mleczna i Wielka Mgławica 
w Andromedzie - jedna z bliższych dróg mlecznych, poza 
tą, w której my żyjemy. Stwierdził to G. Re b er w r . 1940. 
Zródłem tych fal są prawdopodobnie pewne procesy, zacho
dzące przy spotkaniach elektronów z jonamii (według teorii 
Henyey i Keenan·a z 1941 r.). Godne uwagi jest to, 
że nie wykryto dotychczas fal radiowych, wysyłanych przez 
pojedyncze gwiazdy. Być może. po prastu obecna aparatura 
radioodbiorcza jest jeszcze zbyt mało czuła, bo chodzi tu 
o bardzo słabe efekty, skoro nawet te fale, które dochodzą 
do nas od bliskiego Słońca, są trudne do wykrycia. Wię
ksz c ść fal radiowych, wkraczających do atmosfery ziemskiej 
z zewnątrz, odbija się bowiem od jej górnych warstw i nie do-
chodzi do powierzchni Ziemi . J. M-r. 

8 komet w ciągu 3 miesięcy 

W ostatnim zeszycie Uranii (nr 1-2), oddanym do dru
ku w czerwcu b . r. , podaliśmy wiadomość o odkryciu pierw
szej komety w r. 1 946. Była to nowa kometa Timmersa ( ozna
czenie 1946 a). Najwidcczniej astronomowie zagraniczni po
wrócili już po wojnie do pracy, skoro obecnie (paździer.) na 
podstawie urywkowych wiadomości nadchodzących (ze zna
cznym zresztą opóźnieniem) z zagranicy, możemy podać nie
które dane o pojawieniu się aż 8-u dalszych komet. Są to cztery 
komety periodyczne, a więc już znane, powracające w pobliże 
Słońca i Ziemi oraz cztery komety nowe, po raz pierwszy dopie-
ro w ogóle obserwowane. · 

Wymienimy je w kolejności odkrycia. Warto ,nadmienić, 
że odszukiwanie komet periodycznych jest w dużym stcpniu 
ułatwione dzięki obliczeniom, na podstawie których z góry 
wiadomo, kiedy i jaki odcinęk nieba należy sfotografować, by 
uzyskać na kliszy obraz oczekiwanej komety. Natomiast wykry
wanie komet nowych wymaga przeszukiwania możliwie dużych 
pcła,.ci nieba, ponieważ nie można nigdy przewidzieć, kiedy 
i skąd wyłoni się nowe ciało niebieskie . Oczywiście szanse od
krycia w tych warunkach są znacznie mniejsze. 
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1 ) Kometa periodyczna T empel lil (oznaczenie 1946 b), 
którą zauważył pierwszy dn. 1. maja, z pomocą teleskopu o śre
dnicy 60 cm, G. Van B i e s b r o e ck w obserwatorium Y er
kesa (U. S. A.) na tle gWiazdozbioru Orła, jako obiekt ł7 -ej 
wielkości gwiazdowej. Okrąża c na Słońce raz na 5.31 lat po 
dość silnie wydłużonej elipsie i jest już obserwowana podczas 
11-go powrotu w pobliże gwiazdy dziennej. 

2) Kometa periodyczna Giacobini-Zinner (oznacz. 1 946 c), 
została dostrzeżona po raz pierwszy dn. 29 maja b. r. przez 
H . M. Je f f er s a w obserwatorium Licka (U. S. A.) rów
nież jako blady obiekt teles\:opowy o jasności pozornej 1 7-ej 
wielk. gw., przesuwający s· ' powoli na tle konstelacji Ła
będzia. Z początkiem sierpnia b. r. kometa miała jasność dość 
znaczną, bo 11.5 wielk. gw. Obiega ona Słońce- po silnie spła
szczc nej elipsie raz na 6.59 łat i jest obecnie obserwowana 

. już podczas 6-go nawrotu do ciała centralnego. 

3) Nowa kometa Pajdusakova Rotbart-Weber (oznacz. 
1946 d) , odkryta w wysokogórskim obserwatorium w Tatrach 
nad Kamiennym Stawem p od Łomnicą przez czeską astronom
kę w dn. 30 maja b. r. w gwiazdozbiorze Łabędzia, jako ja
eny obiekt 7-ej wiełk. gw., z centralnym jądrem pqśrodku 
i warkoczem o długości pozornej równej dwom tarczom Księ
życa. W 7 g c dzin po tym wykrył kometę niezależnie R o t b a r t 
w Ameryce, następnego zaś dnia W e b e r w Berlinie. Stąd 
potrójna jej nazwa . W parę dni później była ona widoczna 
nawet gołym okiem jako obiekt 6-ei. wielk. gw. Okrąża Słońce 
ruchem wstecznym, tj. przeciwnym, niż planety. 

4) Kometa periodyczna Brooksa II (oznacz. 1946 e) zo
stała odnaleziona w gwiazdozbiorze Ryb dn. 28 czerwca b. r. 
rówmez przez Je f f er s a w obserwatorium Licka, jako b. 
słabe ciało niebieskie o jasności pozornej 18-ej wielk. gw. Obie
ga ona Słoftce raz na 6. 96 lat i jest badana obserwacyjnie już 
podczas 8 go powrotu do przysłonecznego punktu swej drogi. 
Obecnie przybiera szybko na blasku, w listopadzie b . r. ko 
meta osiągnie 12-ą wielkość gw. 

S) Kometa periodyczna Du Toit-Neujmin-Oelporte (oznacz. 
1946 g) zauważona została po raz pierwszy dn. 2 sierpnia b. r. 
przez B o b o n e w obserwatorium w Cardobie (Argentyna) 
na tle gwiazdoibioru Panny, jako stosunkowo jasny obiekt 
11 -ej wielk. gw. 

., 
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6) Nowa kometa Jonesa (oznacz. 1946 h) , odkryta _d n . 
6. sierpnia b. r. w Timaru, iako ciało niebieskie 9 -ej wielk. gw. 
Ma ona minąć Słońce w pierwszych dniach października b . r . 
dość blisko, bo w odległości niewiele większej, niż planeta 
Merkury. Droga komety w przestrzeni jest niemal prostopadła 
do płaszczyzny orbity ziemskiej. 

7) Nowa kometa Johnsona ( 1946 i), odkryta w obserwa
torium w Johannesburgu (połudn. Afryka) jako obiekt 12-ej 

wielk. gw. 
8) N owa kometa Berry, odkryta dn. 2 . IX 1946 r. w No

wej Zelandii, jako obiekt 11-ej wielk. gw. w konstelacji Hy
dry. Droga jej w przestrzeni nie jest jeszcze znana. Kometa 
musi biec blisko Ziemi, gdyż przesuwa się (ku południowi) 
o parę stopni na dobę. 

Z listy tegorocznych komet odpadła - rzekomo nowa -
kometa M a n g i a n i e l l o , która, po bliższym zbadaniu jej 
drogi, okazała się identyczną z planetoidą Hertha ( 135), zna
ną już od wielu lat astronomom. Pomyłka taka może się łatwo 
zdarzyć, gdyż komety, w czasie wynurzania się z mrocznych 
krańców naszego układu, niewiele różnią się wyglądem od pla
netoid. Dopiero wytwarzająca się w miarę zbliżania się do 
Słońca pod jego wpływem mglista gazowa powłoka dokoła ko
mety, niespotykana nigdy u planetoid, o dróżnia je od tych 
ostatnich. J. G. , 

OBSERWACJE 

WL DZIEWULSKI 

OBSERWACJE ZORZY PóŁNOCNEJ W R. 1940 i 1941 

I 

\V dniu 25. kwietnia 19·10 r. ukazała sie w Wilnie zorz 
północna, dosyć słabo zarpowana. Pierwszy ślad zauważy 
łem o godz. 22 min. 15 ( cz. środk. europ.), pod postaci~! ja
snych słupów, które pojawiały si<2 od czasu ao czasu. O godz. 
22 min. 20 o,we jasne słupy dochodziły do konstelacji Cassio 
peia, zwłaszcza jeden z nich wyrażnie si~gal do gwiazd~ 
"alfa". Potym zjawisko slupÓ\\ występowało mnie.i wyraźnil' . • 
natomiast stale trwała na północy , poświata nad hon zon l cm. . -

/ 
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O godz. 22 m. 50 wystąpiły smugi jasne i słupy w pobliżu kon
stelacji Perseus, zwłaszcza wyraźnie zarysował się słup jasny, 
dochodzący do wysokości gwiazdy ,,delta" Persei, o 5" na za
chód od tej gwiazdy. 

II 

W dniu 18. września 1941 r. wystąpiła bardzo, okazała zo
rza północna. Zauważyłem ją o godz. 19 m. 30. Niebo na pół
nocy było bardzo jasne, poświata wznosiła się do :~on nad ho· 
ryzontem. 

19 h 40 m Gdzieniegdzie ukazują się słupy jasne, które szyb
ko zmieniają swe natężenie. 

20 h 15m Wybija się jasna smuga, która pod ostrym kątem 
do horyzontu mija (w odległości 10" na wschód) 
Arktura. 

20 h 25m JaSine smugi w kierunku do "alfa" Ursae minorts. 
20 h 40 m Niezwykle efektowne zjawisko. Na wielkiej prze

strzeni szereg jasnych smug o nicokreślonych 
kształtach, pomiędzy nimi 'i na ich tle ukazuj;~ '>i<,: 
poszczególne plamy. Zjawiają się również smugi 
o wyraźnie zarysowanych kształtach. 

20 h 44 m Jeden ze słupów dochodzi do wysokości 80". 

20 h 47 m Trzy smugi o wyraźnych brzegach sięgaj~! mniej 
więcej do Wegi. Najjaśniejsza z nich na północo 
wschód od Wegi w odległości 5". Smuga po prze·' 
ciwnej stronie Wegi zabarwiła się na różowo. 

20 h 50 m Smugi zanikają. 
20 h 53 m P·ojawiły się nowe smugi, zwłaszcza w okolicach 

konstelacji Ursa maior, wśród nich wyraźniejsze, 
skierowane ku gwiazdom "dzeta" i "eta" Ursac 
maioris; jedna ze smug mija Wegę od strony 
wschodniej. Szybka zmiana natężeń. 

21 h 05 m Ukazują się nowe smugi; daje się w 1nich zauważyć 
szybka zmiana natężei1, co wywołuje wrażenie far 
lowania. 

21 h 10 m-21 h 20m Od czasu do czasu pojawiają si~ słupy 
i smugi, które jednak szybko zanikają. 

-
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21 h 25m Smugi, których natężenie zmienia się szybko. Nie
które z nich mają kształt iglic, czy Leż przypomi
nają chmury cirrus. 

21 h 25m obserwacje przerwałem. 

III 
W dn.iu 19. września 1941 r. dostrzeżono słabą zorzę pół

nocną. Na niebie północnym, ponad horyzontem, pojawiła się 
poświata od godz. 19 m. 30 do godz. 21 m. 30, która stopnio\YO 
słabła. 

MACIEJ MAZUR 

OBSEHWACJE ZORZY POLAHNEJ DN. 26127 LIPCA 1946 H. 

W nocy z dnia 26127 lipca 1946 r. zaobserwowałem w Pu
szczykowie, koło Kłodzka (dla Kłodzka: szer. geogr. +50° 27.0', 
dług. E = l h 6 m 44 s), zjawisko zorzy polarnej. Przebieg jej ' 
był następujący: · 

Około O h 10m (czas wsch. eurbp.) zauważyłem purpuro
w~~ plnmc;- pod gwiazdozbiorem Małej Niedźwiedzicy, przecię
tą jasnymi smugami. Zjawisko bardzo szybko przybiera •na in
tensywności, L worz~! się trzy draperie, które o O h 15m osią
gają najsilniejszy blask. Draperia środ.kowa, najwspanialsza, 
si~gn pod gwiazd<_' Polarną, jednak do niej nie dochodzi; dra
peria od strony zachodniej, znacznie słabsza, rozciąga się do 
Małej Niedźwiedzicy; draperia od strony wschodniej, w Pei" 
seuszu, o tak silnym blasku, jak zachodnia. -

Po O h 15m blask zorzy słabnie, jasne sm,ngi o draperiach 
bocznych, przesuwając się ku wschodowi - nikną, by jeszcze 
raz, na krótko, zapalić się około O h 20m. · 

O h 30m widać Lylko słabnącą draperię ..środkow:~, prze· 
suniętą w okolice;- Kapelli. O h 40 m zjawisko niknie. 

PRZĘOLĄD WYDA WNJC1 W 

ROCZNlK ASTRONOMICZNY NA ROK 1946 

W czerwcu r. b. wyszedł z druku Rocznik Astroncmiczny na 
rok 1946, wydany przez Geodezyjny Instytut Naukowo-Badaw
czy przy Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju, opracowany 
przez prof. dr. F. Kęp i ń ski e g o i inż. W. S z p u n a r a. 
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Wydawnictwa tego rodzaju ukazują się zwykle na parę m ie
sięcy przed pociątkiem roku. Wydanie Rocznika w czerwcu; 
a więc z półrocznym opóźnieni~tm , wydawać s1ę może zaniedba
niem, albo p,c myłką. A jednak tak nie jest, i to, Że Rocznik ten 
ukazał się w czerwcu, a nie ~eszcze później, dowodzi, Że dokona
na została naprawdę wielka praca, na którą nie każdy umiałby 
się zdobyć. Opracowanie bowiem tego rodzaju wydawnictwa i to 

. na takim poziomie, trwa w normalnych warunkach wiele miesięcy 
i wymaga udziału wielu osób. Opierać się przy tym trzeba o licz
ne kalendarze zagraniczne, a te przyszły do Polski dopiero w osta
tnich dniach , grudnia ubiegłego roku. Na opracowanie Rocznika 
pozostały więc dosłownie tygodnie, a nie miesiące, bo sam druk 
m~siał trwać parę miesięcy, · ze względu na brak czczionek odpo
wiednich w drukarni i trudny liczbowy skład tabel. Mimo tak li
czne trudności i opóźnienie wydawców - Rocznik jest pierw
szym na tak wysokim poziomie polskim kalendarzem astronomi
cznym i przewyższa znacznie to wszystk~. co dotychczas u nas 
było wydawane. Że przytym akurat 25 lat temu prof. Kępiński 
po raz pierwszy w Polsce wydał podobny, choć nieco skromniej
szy, kalendarz astrc nomiczny, wydanie Rocznika można nazwać 
świętem astronomii polskiej. Nie rocznicą pełną wspomnień, ale 
twórczą i budzącą nadzieję. Skoro bowiem możliwym jest w tru
dnych warunkach w zrujnowanej Warszawie dokonanie takiej 
pracy, to może i w innych dziedzinach astronomii potrafimy do
konać wielkich rzeczy. Że nadzieja ta nie jest ~rzesadną, zdają 
się dowodzić tego niektóre z ostatnich prac polskich astronomów. 

Rocznik, w przejrzystym tabelarycznym układzie ,' zawiera da
ne na rok 1946 dotyczące Słońca , Księżyca, planet i gwiazd, przy
tym dane t~ są tak dobrane, Że mogą się przydać zarówno astro
nomom fachowym, jak i geodetom (tablice współrzędnych wido
mych gwiazd okołobiegunowych, miejsca średnie 114 gwiazd 
tundamentalnych i t : p.), jak również marynarzom, Ie tnikom, na
uczycielom szkół Średnich i wreszcie amatorom astró'nomom, a na
wet każdemu nie . interesującemu się bliżej astronomią, który by 
chci~ł wiedzieć o której godzinie wschodzi, lub zachodzi Słońce, 
czy Księżyc w Polsce. Nie _zapomniano też o pomocniczych tabe
lach dla .cbliczania czasu, dla 'przyjmowania· i obliczania sygna
łów dokładnego czasu przez radio, i nawet dla zamiany miar 
i wag. Obszerne wyjaśnienia na końcu Racznika, liczącego 7 arku
szy druku, poz.:.ralają łatwo zorientować się w sposobie posłu
giwania się nim. 
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Rzecz zrozumiała, że w Roczniku znalazło się parę niedopa
trzeń, na które· recenzent mus1 zwrócić uwagę, choć są to drobia
zgi. Na str. 98 w cbjaśnieniu, co znaczy TM-Tm powinno być: 
.,czas wzrostu blasku od minimum do maksimum" (podano od
wrotnie). Na str. 60 dla gwiazd zmiennych zaćmieniowych uży
to niepotrzebnie terminu "zakryciowe". Zakrycia są to zjawiska, 
zachozdące wtedy, kiedy odległa gwiazda zostaje zasłonięta' przez 
jedno z ciał niebieskich jakiegoś układu gwiazdowego lub piane· 
taniego, (n. p. zakrycia gwiazd przez Księżyc), lub którąś z pla
net. O ile w danym układzie gwiazdowym .jeden składnik układu 
zasłania drugi - zjawisko to nazywamy zaćmieniem (n'. p. za
ćmienie Słońca, lub Księżyca). U wymienionych gwiazd podw0-
nych właśnie tego rodzaju zaćmienia powodują zmianę jasności 
całego układu. Nie wydaje się też szczęśliwą, wprowadzona na 
str. 99 nazwa "gwiazdy karlice'' i "olbrzymki". Brzmi to zbyt 
antropomorficznie. Wreszcie na str. 99, odwrotnie niż należy, 
zdefiniowano wskaźnik barwny. Winno być w 18 wierszu od góry 
"Różnica: wielkość fotograficzna mniej wielkość wizualna, czyli 
wskaźnik barwny gwiazdy .... " i podobnie w nagłówku podanej na
stępnie tabliczki, winno być: "mph-mv", a nie odwrotnie, jak 
podano. 

· Wspomniane wyżej niedopatrzenia mają raczef charakter błę
dów drukarskich, a nie istotnych i w niczym nie umniejszają war
tości Rocznika. Autorowie rozpoczęli już pracę nad następnym 
tomem. Jako recenzent obiecuję krytykować. Jako astronom prze
syłam najgorętsze Życzenia powodzenia w tej trudnej i pożytecz-
nej pracy. 

J. Mergentaler 

Pierwsze po wojnie publikacje obserwatorów polskich 

Astronomia polska poniosła w czasie wojny bardzo poważne 
straty. Z 9-ciu czynnych w Polsce placówek astronomlicznych po
zostały tylko 2 (w Krakowie i Poznaniu). Braku 7-u placówek 
nie zdoła nadrobić oddane nain po Niemcach obserwatorium we 
Wrocławiu wraz z filią w Białkowie, zresztą zupełnie "wyszabrowa
ną". W tych warunkach astronomowie polscy nieprędko będą 
mogli wziąć choćby skromny udział w obserwacyjnej eksploracji 
nieba. 

Pomimo tak wielkich zniszczeń materialnych ukazały się już 
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pierwsze powojenne publikacje obserwatoriów polskich: l) Okól-
- nik Obserwatorium Astronom. Uniw. %rsz. nr 21 (grudzień 

l 945) i nr 2 2 (styczeń l 946), zawierający 8 prac z zakresu f~
tometrii gwiazd zmiennych, mechaniki nieba itp., opartych na 
obserwacjach dokcnanych przeważnie w czasie wojny, 2) Biule
tyn Obserwatorium Astronom. w Toruniu n~ l (r. '1946) z 4-ma 
pracami z dziedziny gwiazd zmiennych, wynikami dostrzeżeń do
konanych przeważnie przed wybuchem wojny w obserwatorium 
uniwersyteckim w Wilnie, 3} Publikacja Zak1adu Astronomii 
Praktycznej Polit. Warsz. nr 23 (r. 1946}, zawierająca 4 prace 
i ro~prawy z zakresu mechaniki nieba i astronomii sferycznej, na
pisane w czasie wojny. 

Wszystkie powyższe publikacje zostały wydane z zasiłków 
Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty. 

] . PAGACZEWSKI 

TYCHO DE BRAHE 
( 1546-1946) 

W grudniu 1546 r., a więc 400 lat temu, w mleJscow.c sC! 
Knudsturp w Danii, ujrzał światło dziennie Ty c ho (Tyge} de 
Brah e, późniejsza sława na polu astronomii praktycznej. Po
czątkowo, idąc- za wolą ojca, poświęcał się studiom prawnym. 
choć już od 1 4 roku życia okazywał niezwykły pociąg do astrono
mii. Gdzie tylko mógł, obserwował ciała niebieskie budowanymi 
przez siebie, prostej konstrukcji, narzędziami. Studia prawnicze 
odbywał w Kopenhadze, p6źniej w Lipsku; do kraju powrócił 
w r. 15 70. Po śmierci ojca mógł Tycho już bez przeszkód cdda
wać się swej ukochanej wiedzy o gwiazdach. Znanym uczyniła go 
rozprawa o wspaniałej gwieździe Nowej, która ukazała się w gwia
zdozbiorze Kassiopei, w r. 15 72. W trzy lata potem odbył Brahe 
podróż do landgrafa hesskiego, Wilhelma, który w rKassel, wspól
nie z astronomami B ii r g i i R o t h'w a n d e m, c bserwował ciała 
niebieski-e w zbudowanym przez siebie obserwat~rium. Wilhelm 
zwrócił królowi duńskiemu, Fryderykowi, uwagę na wielkie uzdol
nienia jego poddanego. W ów czas Brahe otrzymał w darze od kró
la wyspę Hveen w cieśninie Sund (dziś nosi1 ona nazwę V en i na
leży do Szwecji). Na najbardziej wzniesionej części wyspy zbu
dowa.ł Brahe wspaniale, jak na owe czasy, wyposażone w narzę
dzia obserwatorium "Uranieborg", a w 9 lat potem drugie, zw. 
"Stierneborg". 



URf\Nlf\ 87 

Narzędzia, jakimi posługiwał się wielki astronom duński 
w ciągu 2 l lat niezmordowanej pracy obserwacyjnej, opisał on 
w dziele pt. "Astronomiae instauratae mechanica" ( 1598). Było 
ich wiele, m. in. olbrzymi kwadrant murowy oraz oktant 1

). Wię
ksze, masywnie zbudowane, przeważnie z mosiądzu, stały na od
dzielnych murowanych słupach, zupełnie tak samo, jak się to prak
tykuje w dzisiejszych obserwatoriach. Tycho de Brahe czynił głó
wnie obserwacje pozycyj planet, posuwając ich dokładność do 
niespotykanego podówczas stopnia (do 1 minuty łuku w deklina
cji). Dzięki tym tak precyzyjnym dostrzeżeniom, zwłaszcza pla
nety Marsa, kontynuowanym przez kilkadziesiąt lat, mógł spadko
bierca materiałów naukowych Brahego, Ja n K e p l e r (l 5 71-
1630), wyprowadzić swoje słynne prawa ruchu planet. 

Gdy w r. l 57 7 ukazała się na niebie jasna kometa, T ycho 
zwrócił na nią baczną uwagę. Pierwszy doszedł na podstawie 
swoich destrzeżeń do wniosku, że ciało to znajdowało się w więk
szej od Ziemi odległości, niż Księżyc. Była to wielka zdobycz, 
gdyż sądzono wówczas, iż komety są zjawiskiem atmosferycznym . 
Gdyby tak było - wnioskowa.ł Brahe - kometa musiałaby wy 
kazywać dużą tzw. paralaksę dzienną 2

), co nie mJiałc miejsca, jak 
stwierdził obserwacyjnie. 

J a'ki był stosunek Brahego do heliocentrycznej koncepcji bu· 
dowy świata? Zupełnie logicznym był wniosek, że, skoro Ziemia 
zatacza dokoła Słońca kołową orbitę, gwiazdy tzw. stałe muszą 
wykazywać roczne ruchy paralaktyczne, będące niczym innym jak 
odzwierciedleniem ruchu Ziemi. Tymczasem, mimo zastosowania 
wielkich instrumentów i dokładnych obserwacyj, dokonywanych 
z uwzględnieniem wszelkich popr.awek, niczego takiego nie mógł 
on skonstatować. Wobec tego należało odrzucić system Koperni
ka. Ziemia stoi, natomiast Sło~ce, dokoła którego krążą 'rszyst
kie pozostałe planety, okrąża Ziemię wraz z całym swym orsza
kiem. Geometrycznie biorąc, oba te systemy są równoważne, gdyż 
w obu względne pol e żenie planet są te same: system Brahego 
miał tę - jak się zdawało - wyższość nad kopernikowskim, że 

1
) Obydwa te narzędzia służyły do pomiarów pozycyj ciał 

niębieskich na niebie. 
2

) Paralaksą zwiemy kąt zawarty mi~dzy kierunkiem od c:a
ła niebieskiego ku środkowi Ziemi, a kierunkiem cd tegoż ciała 
niehieskieg0 ku obserwatorowi. 

• 
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odpadała w nim konieczność istnienia paralaksy. System ten w y
łożył Brahe w swym głównym dziele "Astronomiae instauratae 
prc,gymnasmata", które ukazało się drukiem w Pradze w r . 1602. 

Po śmier~i swego możnego protektora, Fryderyka II (l SH~) , 
widział się Brane zmuszonym do opuszczenia swej ojczyzny na 
zawsze, miał bowiem wielu wrogów na dworze, zazdrosnych o su· 
my idące na utrzymanie obserwątoriów, z ominięciem ich własnych 
kieszeni . Uczynił to w r . 1597, a pozestawiane na łasce losu bu-
dowle rozpadły' się nadzwyczaj szybko. _ 

Brahe, po dłuższej podróży osiedlił się ·w Czechach . Od Ru
dolfa II otrzymał w pobliżu Pragi zamek, gdzie, ustawiwszy swe 
instrumenty, rozpoczął na nowo prace obserwacyjne. T a m zetkną ł 
się z nim młody podówczas Jan K e p l er, wielki matematyk 
i astron om. Mianowany przez Rudolfa "Państwowym Matematy
kiem" asystował w pracach Tychonowi de Brahe. Dzięki temu 
stało się, że po śmierci Brahe'go, która nastąpiła niespodziewanie 
w październiku 1601 r. , Kepler otrzymał w spuściźnie wszys tkie 
jego notatki ob-serwacyjne. Wieść niesie, że przed zgonem wielki 
astronom miał wykrzyknąć ;,Nie wydaje mi się, abym żył napró -. 
żno! ". Doczesne szczątki wielkiego astrometry ' ) pechowa no 1 

w Pradze, gdzie dotąd można oglądać jego grobowiec. 

1
) Astrometria dział astronomii, zajmujący się pomiarami po 

zycyj ciał niebieskich. 

ERRATA 
Do ostatniego zeszytu Uranii (nr 66-67) wkradły się na

stępujące omyłki drukarskie: str. -26 w. l O od góry, zamiast 
O, 16%, ma być O. 16, str. 28 w. 11 od dołu, zamiast T. Kra s o w
ski, ma być, J. K r a s s o w s k i. 

. 
Redaktor: Jan Gadomski. - Komitet Redakcyjny: Jan Mcr
genlaler, Janusz Pagaczewski. Sekretarz Redakcji i Kierow
niczka Administracji: Maria Gadomska. .\dres Hedalu:ji 
i Administracji: Kraków, św. Tomasza 30 m. 7, lei. :>:3K·9~. 

Prenumerata roczna wraz z przesyłką zł 140, cena pojedynczego 
zeszytu zł 40, Konto rozrachunkowe: PKO, Kraków, IV-1162. 

Z. G. "Lilodruk" Kraków, Hadziwiłłowska 2:3. - M l ;)1~::> 
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Wydo.wnirtwa nadesłane dla biblioteki Redakcji Uranii 

Okólnik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 

Warsz., nr 21 i 22. 
Rocznik astronomiczny na r. 1946 w opracowaniu prof. dra 

F. K ę p i ń ski e g o i inż. W. S z p u n ar a. 
Zakład :Astronomii Praktycznej Politechniki War.:;zawsk:ej. 

Publication Nr 23. 
Nichałas Copernicus 1543-1943, by Stephen P. M i z w a, 

The Kościuszko Foundation, New York, 1943. 
Niebo, Sir James Jeans, wyd. trzecie, Spółdz. Wyd. .,Czy-

telnik". 
Rise Hvezd, Racnik XXV,Il, C. 1-7. 
Wiedza i życie. Rok XV, zeszyty 3-5. 

Skrzynka zapytań Uranii 

Redakcja zawiadamia, że będzie odpowiadać na wszelkie py

tania treści astronomicznej, bądź listownie, bądź na łamach cza· 

sopisma, jeżeli poruszony temat byłby interesujący dla szerszego 

ogółu czytelników. 

Astronomiczne odczyty radiowe w Krakowie 

Radiosłuchacze interesujący się zagadnieniami astran ~Jmicz
nymi mieli ostatnio sp c sobność wysłuchać za pośrednictwem an

teny krakowskiej następujących odczytów: dra J. G a d o m ski e· 
g o, ,.Niebo w lipcu" (pocz. lipca). .,Niebo w sierpniu" (pocz. 

sierpnia), ,.Niebo we wrześniu" (31. sierpnia), .,Niebo w paź
dzierniku" (1. paźdz.) oraz: mgr L. Stankiewiczówny, 

.,Rzeczpospolita liczb" (21. czerwca) i .,Przest:zeń'" (7. wrze· 

śnia). 
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ZdJęcie mgławicy poza~alaktycznej NGC 185 w promien:ach czerwonych, 
HL} ,kan e przez W. B a a d e g o w r. 1943 w obserwatorium na M t Wilson 
po 4-~odzinnym na>wictlaniu kliszy w ognisku 21/~-metrowego teleskopu. 
Mgławica ta - jak widać na zdjęciu - została rozło:l.ona na pojedyncze gwia· 
zdy. Ma kształt eliptyczny o Średnicach pozornych: 12' i 15', a więc pokrywa. 
na sferze niebieskiej (w gw:azdozbiorze Kasjopei) powil'rzchnię 6 razy mniej
szą, nii tarcza K1 ię:>.yca. Należy do grupy 13-u na'bliższych mgławic p ?Jga
laktycznvch (7-a z rz ę du), st anowiących t. zw. lok:!.lne z~rupo '.lnie tych ttwo· 
t6w, do kt§rego przynale:l.y także Dro~a Mlcc:w~ . Jasność rzeczywista m~ławi9 
jest P/2 miliona razy więk~za , ni7 Słońca, odl c;~ łość wynosi 665 000 lat ~w ia tła. 
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Mgławica zwana "Krab", widoczna na tle Drogi Mlecznej w gwiazdo.tbiorze 
Byka, pomiędzy gwiazdarni .,dzeta" i "omikron", jako obiekt 9-cj wieikoki 
gwiazdowej. Zdjęcie dokonane w obserwatorium na Mount Wilson przy za

·stosowaniu czerwonego filtru, wykazuje bog:ltą struktur~ m~ławicy o Średnicy 
po7ornej 211 , mituttv luku. 



1\.. KOZIEŁ 

GWIAZDY SUPERNOWE 
Artykuł niniejszy stanowi popu

lamie ujęte streszczenie wykładu 
.habilitacyjnego autora. 

(R c d.) . 

I 
W roku 1934 natknęli się astronomowie amerykańscy 

B a a d e i Z w i ck y, podczas badania gwiazd Nowych, pJ
łożonych w mgławicach pozagalaktycznych, na pewn~ 
,grupę tych gwiazd, wyodrębniającą się swoim zachowaniem 
spektralnym, jednolitością w budowie krzywych zmian bla
sku, oraz - co najważniejsiW - absolutnymi jasnościami *), 
i nazwali tę grupę - klasą gwiazd "Supernowych". 

Nie należy jednak sądzić, że Supernowe pojawiły się 
w nauce dopiero w roku 1934. Pod nazwą gwiazd Nowych 
(zwykłych) znamy je już od roku 1885, kiedy to H ar t w i g 
-odkrył w Dorpacie g-wiazdę Nową- dzisiaj wiemy, że na
leży _ją zaliczyć do klasy Supernowych - położoną w Wiel
kiej Mgławicy Andromedy i nazwaną S I_Andromedae. Dla
czego jednak termin "Supernowe" zjawił się tak późno? 
Stanie się to zrozumiałe, gdy uwzględnimy fakt, że właś
-ciwie dopiero przed przeszło 20 laty uzyskali astronomowie 
aostatecznie pewne podstawy do .szacowania odległości 
mgławic pozagalaktycznych, w których pojawiają się 
gwiazdy Supernowe, i na skutek tego, mogli dopiero wów
<'Zas ocenić w całej pełni niezwykłą świetność zjawiska. 

Dzisiaj odkrywa się Super.nowe prawie wyłącznie na 
drodze fot'Ograficznej. Do roku 1939 liczono w sumie 36 Su
pernowych, a większość z nich odkryto w latach ' 1934-39. 

*) Przez jasność absolutną ciała niebieskiego rozumiemy jego jas
ność wyrażoną w wielkościach gwiazdowych przy założeniu,· że znaj
duje się ono w odlef!łości 10 parseków, czyli 32.6 lat światła od Słońca, 
albo, że jego paralaksa roczna wynosi 0.1 sekund łnln1. 
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Dużą stosunkowo ilość odkr·yć w te.i dzicd,ó ni,c '' latach 
ostatnich należ) za,\-dziQezać temu, że Amerykanie zorga
nizowali S)'stemul)Czne patrolowanie niebu 1HZ) pom.ocy 
.-zerokokątnych kamer· fotograficznych, zwłaszeza na Mount 
Palomar w Kalifornii, gdzie niedługo będzie oddany do 
użytku najwi~kszy na świecie reflektor·. o średniey 5 me
trów. 

W chwili obecnej jesteśmy dopiero na początku badLu·t 
nad Supernowymi. "Prowadzą" w tej dziedzinie Amer~
kanie, przede "szystkim dzięki swoim potężnym narzt,;
dziom, ale niemniej i dzięki dobrej organizacji praq. Pozn 
wymienionymi na początku hadaczami Z'~ i e k y' m i B a a
d e' m, pracu _ją nad problemem Supernowy<-h: C. P a) n e
G a p o s z ki n, J'. W h i p p l e, M i n k o w ski i inni. 

Wszystkie Supernowe, odkryte od roku 1885, należą 
przestrzennie - jakeśm) to już stwierdzili wyżej - do S)

-;iemów pozagalakty<'znych. W nasz)m systemie galaktycz
nym, do którego wraz z całym układem słoneeznym należ~>' 
i nasza Ziemia, dostrzeżono od czasów, w których te odkr-~
cia zostały nam na piśmie przekazane, dopiero 2 Supernowe. 
a raczej clwie gwiazdy Nowe, które obecnie na podsiuwie 
rekonSJI ruk<:>j i ohserw ac) j możemy zalicz . ć do gwiazd St~
pernowych. A mianowi<'ie: Nową Tychona de Brahe z roku 
1572, która pokazała sit: '' gwiazdozbiorze Ka..c;jopci i we
dłu~ opisu Ty c h o 11 a była tak jasna, jak Wenus, a wię<· 
około - -" wielkoś<· i gwiazdowej. oraz drugą, wspomnianą 
w clriii<>kich annała<'h, ową z roku 1054, która poja" ila się 
" okolicy dzcla Tauri , tam , gdzie obecnie znajduje się 
mgławica .. Krab", oznaczona symbolem Mt ( r. 1 katalogn 
Mes s i era). (Patr·z 1·yc. str. 90). 

Jedną z pierwszych czynności astronomÓ\\, po odkry
ciu gwiazd. Nowej i emulogicznie Supernowej, jest dokładne 
wyznaczenie _jej pozycji wśród g·wiazd, czyli znalezienie 
na przy:Kład .fe.j w półrzędnych równikowych . Odkr) wca 
pierwszeJ Supernowej. Hartwig, wyznaczył te pozycje przy 
pomocy heliometru, t. j. przyrządu, pozwalaj ąeeg;o znaj
dywać odległości kątowe punktów na sferze niebieskie_j. 
Ponieważ ohecnie odkrywa siQ i obserwuje Supernowe wy
łącznie na drodze foLogrdicznej, zatem i ich pozycje wśród 
gwiazd wyznacza się na kliszaeh foto~rafieznych przy po
moc) L 7.\\. ph lomier·zy. Jakkolwiek liczhn odkrvt-ych do-
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L yehczas Supei'IlO\\ ych jest 11ie'' ielka, \Hlfto jednak na pod
sinwie uzyskanego materiału ohserwacyjnego zbadać po
zorne rozmieszczenie Supernowych na sferze niebieskiej. 
l)okonano tego w obserwatorium w Lund (Szwecja). Uży
'' ając katalog;u mgławic pozagalaktycznych S h a p l e y
A m e s' a, stwierdzono, że Supernowe są mniej więcej tak 
~amo rozmieszczone "'W przestrzeni, jak mgławice pozagalak
iyczne. 

Oprócz wyznaczania pozycyj Supernowych wśród 
gwiazd na sferze niebieskiej , mierzył Whipple położenia Su
pernowy<·h względem jąder galaktyk, w których się one 
pojawiły, albo też względem układów współrzędnych, zwią
zanych z ich osiami. Stwierdził on, posługując się materia
łem, jaki miał do dyspozyc,ji, że żadna część mgławicy po
zagalaktyczne_j nie jest uprzywilejowana, jeśli chodzi o po
_jawiani•c się Supernowych. Odkrywa się je zatem równie 
często w okolicach c·entrnm mgławic, jak i na ich peryfe
riach. Warto tu jeszcze zwrócić uwagQ na fakt, że Super
nowe pojawiają si<; najcz({ścic-j w mgławicach spiralnych, 
<dojących już u kresu swej ewolucji. 

Przechodząc teraz do obserwacyj fotometrycznych Su
pernowych, stwierdzić musimy, że o stadium Supernowych, 
przed osiągnięciem przez nie maksimum blasku, czyli o Pre
snpernowych. nic nic wiemy. Same krzywe zmian blasku 
Supernowych przebiegają podobnie, jak dla Nowych zwy
kłych, tylko może nieco regnlarniej. 

Aby nabrać wyobrażenia o tym, jak wyglądają obser
wac_je Supernowych, podajemy 3 zd_jęcia mgławicy NGC ~-) 
1003 (patrz ryc.). W mie_jscu, ikióre wskazu_ją. strzałki, wi
dzimy na pierwszym zdjęcin, od lewej Jicząc, Supernową 
.tako wyraźną gwiazdę na tle tej mgławicy. Na chugim zdję
-ciu, dla którego czas naświetlania był taki sam, jak dla pierw
szego. co stwierdzić można. biorąc pod uwagę inne. znajdu
jące się tam gwiazdy, Sunernowa jest już znacJI'..nie słabsza, 
a wreszcie na trzecim prawie już jej nie widać. 

Za pier-wsze i naczelne zadanie natury teoretycznej uwa
żać musimy przeJście od jasności pozornych Rupernowycb 

*) "New General Cata'logne of ebtllae and ClnsiPrs of Siars", wy
dan) J)r7t'Z T) T e·y C ]j' a. 
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do ich jasności absolutnych. Przejścia tego dokonujemy
. przy pomocy podstawowego wzoru astrofizyki: 

M = m + 5 + 5 log p (l) 

gdzie M oznacza jasność absolutną, odpowiadającą jasności 
pozornej gwiazdy - m, · a p jej paralaksę roczną, wyrażoną 
w sekundach łuku. Wzór ten otrzymujemy od razu z defim 
cji 'wielkości gwiazdowych. Dla wszystkich mgławic pozaga
laktycznych, dla których .znane są ich paralaksy, obliczenie 
jasności absolutnych S11pcrnowych, pojawiających się w tych 

- -

i i t 
mgławicach, nie nastręcza żadnych trudności. Baade zesta
wił w roku 1938 tabelkę Supernowych, w której figuruje ich 
10, o znanych jasnościach absolutnych. Z tej tabelki wypada, 
że · średnia wartość jasności ahsolutnych SuP'ernowych M 
w maksimum ich blasku wynosi: 

(2) 

gdz,ie wielkoŚĆ f 0.42mg oznacza t. ZW. błąd Średni obliczmiej 
średniej arytmetycznej M s~. · Z wyraż'ffil.ia (2) wynikają dwa 
fakty: 1) Srednia jasność absolutna Supernowej w czasłe ma
ksimum je.t blasku równa się średniej jasności absolutnej ca
łej mgławicy pozagalaktycznej, która tyle właśnie wynosi. 
2) Obliczony przez nas błąd średni, ·czyli rozrzut wartości 
MsN wynosi tylko ± 0.42mg, a więc rozmait·e Supernowe osią-
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gają w maksimum prawie tę samą .iasność alnmlutną. Jeżeli 
leraz uwzględnimy. że średnia wartość jasności absolutnych 
dla gwia:zd Nowych zwykł~ ch: JfN wynosi " 111aksimnm 

(3) 

- pt·t;y czym ·wartość i<; \\')Znaczono dla Now)Ch odk.l'ytych 
w mgławicach pozag;alaktycznych. dla kt(wych znamy do
kładniejsze wartości paralaksy, aniżeli dla Nowych odkry
wanych w nasz,ej Galaktyce, - to dojdziemy do przekonania, 
:lle Supernowe tworzą naprawd<; odrębną klast; gwiazd No
wych<> jasnościach absolutnych o przeszło 7 wielkości gwia
zdowych wyższych. niż . u Nowych zwykłych '=· ) . .Jest rzeczą 
jasną. że Snpel'llowe będą mogły być w przyszłości z powo
clzeniem użyte dla wyznaczania odległośc-i nowo odkt·ytych 
mgławic pozag-alaki)('Zll)<"h. Obser\\ ując bowiem ;jasność po
zorną Supernowej m i biorąc M ze \\Zoru (2). zna.idzicmy na
l)chmiast 11a podsltn\ ie wzoru (1) paralaksę Supernowej p, 
a "ic;c i odległość lllgL.micy pozngalakt) czncj. w ki<II">ej sic; 
la Superno\\ a nkazala. Prz~ poniO('Y 200-calowego r·eflcktora 
na Mon n t Palomar· będzie zatem 1110Żna olr·zymy\\ ać dosta
IN·znit• pewne odleg·lośei rzędu J()H l. j .. o.;lu milionów lal świa
tła i więcej za pośrednictwem Supl·t·uowych. 

Na podstawie krzywe.j zmian blasku możemy W) znaczyć 
t·ównież ilość energii, którą wypromieniowuje przeciętnie Su
pernowa na przykład w ciągu jednego roku w fotograficzn~.T 
cz.ęści widma. Zakładając, że rozkład energii w widmie Super
nowej _jest podobny do rozkładu energii w widmie Słońca. 
otrzymujemy prz1cciętnie 1048 ergów. Porównując to z energią 
promienistą Słońca. dochodzimy do wniosku. że Supernowa 
wypromienioWlljc pr·zeciętnic w ciągu jednego miesiąca tyle 
energii. ile nasze Slolice w c·iągu J 000 000 lat. Tu nasuwa si<~ 
od razn pytanie: skąd mogą hrać się te ogromneilości energii:? 
Otóż, gdybyśmy założyU, że tych 1048 ergów zostało otrzy
mane na .... kldck unicestwipnia materii. to na podsinwie wzorn 
Einsteina: 

M = (4) 

'' ) OtiHtC'/a to in n~ 111i s lo\\~ . .i<' Snperno\1 e "! \\' Jnak~illllllll blasku 
prawi!' l 000 ran jaśnieJsze od , 0\1 "C'h 11 t~ m sali)\ 111 stadium. a ok. 
100 000 ()()() raz) jaśniPj'<l't' ocl nao.,7f'go '-'loll('il. 
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obliczylibyśmy natychmiaHi, re rozważana ~nergia E 104" 

ergów odpowiadałaby masie M (okrągło) 

M = 1027 g (3) 

(po u wzglc;dnieniu, że c oznacza szybkość świaila). Ale otrzy
mana masa wynosi zaledwie 1/2 X 10- 6 111asy Słoń(·a. Widziul\ 
Wiięc, że " myśl tej hipotezy potrzebowałoby ulec unicestwie
niu prze<'iętnic t yJko 1 !t ooo ooo llHlS) gwiazd~ (j Pżcli po m i
niemy współczynnik 1h i założymy, że llHlS) gwiazd są rz~du 
wi{'lkośC'i mas:- Słoń<'a. (·o zachodzi z duż) m JH'zybliżeniem). 

JA\'" C ,\D0.\1SKI 

Z FOTOMETRII KOMET 
.Art~ k11l ninit ' .)'i/.~ ZH\1 it'ril 11 ~nik i 

. pracy !ll!tora dol) c·hczu'i niPopuhli
kowan<'j, ujt;tf' " formę poplllarmt. 

(R (' rl.). 

(C'. d. n.). 

K01ud:- należą niewątpli" i e do osobliwszych <'i al ukludu 
sl01wcznego. Ich nagie, zazwyczaj nieprzewidziane pojawia
ni{' się nu niebie, wielka różnorakość i zmienność orbit, nud
( · iąguni{' iych <'iał Z(' \\szystkich możliwych kierunków prze
strzeni. efektowny nierctz, ustawic·znie zmi•cniająq si<; \\ar
kocz o długoś<'i wielu milionów kilometrów, nieznane 
po<'hodzenie, wreszcie ich króiki w skali astronomiczne.[ ży
wot, - oto cechy, które do H kładu planetarnego, bądź co bądź 
o dużych cecha<'h stałoś<'i. wprowadzają element 7.mienny 
i coraz lo nowy. 

Na o.-;ohne omówienie zasługuje zjawisko zmiany hlasku 
komet, mało .reszcze zbadane, tak pod względem pr·zcbiegu, 
jak i genezy. Oto jak przedstawiają się te zmian). Kometa 
w:ynucr.a się zazwyeza.t nieoczekiwanie z mrocwych krańcó·w 
naszego układu, gdzie żółwim krokiem przez wieki. czy nawet 
tysiąclecia, przemierzała swą orbitę, posłuszna sile grawita
('Vjne.r Słoiica. Z początku ma wygląd mglistej, niepokaźnej 
plamki świetlne,l, przesuwającej si~; zwolna na tle gwiazd. 
Po pan1 tyg·odniach, cz nawet miesiącach, e;bliżywszy się do 
. 'łońca, zmienia 7..asadniczo swój wygląd. Głowa komety slop
niowo ro;r,dyma się. nieraz do rozmiarów globów planet. po-
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środku j·e.i zazw~ czaj pojRwia się jaśnic.fszc jądro, podohnc 
do gwiazdy, wreszcie okazalsze z po~ród tych obiektów od
rzucają jeden, lub nawet kilka warkoczy, odwróconych z re
guły od Słońca. Kometa w pierwszym stadium ~wieci tylko 
odbitym światłem słonecznym (analogicznie jak planety), 
w miarę jednak zbliżania się do przysłonecznego punktu swej 
drogi, dołącza się tu światło własne komety, wywołane 
impulsami wzmaga,jącego się . natężenia promieniowania bli
skiego już Słońca. W tym stadium zjawiska światło własne, 
które nicraz nosi charakter wybuchów, bierze górę nad świa
tłem odbitym. Po minięciu pr:rez kometę przysłonecznego 
punktu jej drogi (perihelium), zjawiska świetlne następują 
po sobie w porządku odwrotnym. Kometa blednie, jej światło 
·własne or·az odbite stopniowo zanika. Staje się ona z powro
tem bladą, nikłą plamką świetlną, o coraz to wolniejszym ru
chu na !Ie gwiazd, którą obserwatorzy, wyposażeni w silne 
narzc;dzia. slantją sit{ jak najdłużej utrzymać w polu \\ idze
nia dla utrwalenia ruchów komety także w odleglej zych od 
Słońca częściach orbity. Teraz dochodzą do głosu rachmistrze, 
którzy krytycz.nie obliczają zdobyty przez obserwatorów ma
teriał obserwacyjny, dotyczący ruchów komety, by na pod
stawie jego opracować ,jej "definitywną" orbitę. 

Niezależnie od baclań ruchów komety, stanowiących pro
blem mechaniki nieba, astrof,izycy śledzą je,j zmiany jasności, 
starając się całość uzyskanego materiału obscrwacyrnego ująć 
w jakieś prawo, by tą drogą zdobyć pewne dane statysi') czne 
o naturze fizycznej danej komety. Przy obserwacjach tego 
rodza,jn bierze się pod uwagę L zw. jasność całkowitą komety 
(zob. artykuł J. P a p; a c z e w ski e g o. Urania, XVIII, sir. 
58- 60), .raką dostrzega wizualnie (metody fotograficzne za
wodzą tu całkowicie) obserwator przy pómocy możliwie sła
bego narzędzia. Jasność całkowitą komety stanowi suma ja
sności jej jądra, głowy i ewentualnie pobliskich czc:ści \\ar
kocza. 

Przebieg całkowite,j jasności komety Hjmujc się, poelobnie 
jak u gwiazd zmiennych, w wykres oraz w prawo matema
tyczne (równanie), które, będąc możliwie dokładnym odzwier
ciedleniem obserwacyj, pozwala nie tylko obliczyć jasność 
komety dla dowolncg·o momentu, ale także u talić wartości 
liczbowe pc·wnych cech fizycznych, dla 11iej charaktery
stycznych. 
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Tradycyjny wzót·, uż) wan) od ćwi.er ·ć '" ieku (od r·. 1911) 
w fotometrii komet. ułożony pr·zcz S. Orlo w a. sto;.;uje sic; 
za z w: czaj w postaci: 

m = Mo r 5 log R; t- 2.5 Ił log r; (l) 

gdzie: i - oznacza numer· JHH'ządko,,· ~ obsl' t'\\·acji. 111 za
obserwowaną jasność całkowitą kom c!). W) rażoną w wiel
kościach gwiazdowych, Mo - !. Z\>\>. absolutną jasność komety, 
l. j. tę jasność, :iaką by posiadała, gdyby znajdowala sic: 
" odległości od Słońca równej 1 -dnej jednostce astronomicz
nej (ok. 150 milionów km) (r 1) oraz w od le~łości od Ziem i 
J>Ównej również 1-e.j j. a. (R - 1), r;.R;- są to odległości komet~ 
odpowiednio od Słońca i Ziemi " czasie dokonywania i-tej 
obserwacji, wreszcie k - oznacza pewną "ielkość liczbową 
(k :;;;" 2), charakteryzującą jasność komety, uwzględniającą 
11wzglądniającą jej światło własne. (Gdyby kometa świeciła. 
podobnie jak planety, jedynie tylko odbitym światłem . .;;lonec~:
nym, we wzorze (1) mielibyśmy wówczas zawsze /.: 2: po
nieważ jednak kometa wykazuj-c także światło własne. pr·zeto 
wielkość k przybier·a zazwyf'zaj wartość liczbową wic;ksz<l 
od 2). 

Kapitalne znaczenie wartości liczbowej "ielkości J.: dla 
charakterystyki własności fizycznych komet) będzie lepiej 
widoczne, jeżeli wzór (1) zamiast w wielkościach gwiazdo
wych wyrazimy w intensywnościach hlnsku kornel) (.JJ. 
Wówczas pr·zybierzc on postać: 

.lo 
.! = R--k 

i X r; 
(2) 

gdzie wielkość k wystc;puje " wykladniku potęgo\\ ym. eo 
uwidocznia, że nawet nieduże zmiany jej wartośei liczhowc.r 
mają tu duże znaczenie. 

Praktyka wykazuj'l\ że wz{lł' Orlo"a C'zęsto zawodzi, 
względnie daje wartośei liczbo\\ c na: Mo, k zgoła fałszywe. 
Jest to zupełnie zrozumiale, skor·o ~:ważymy. że wzór ten za
kłada śeislą synchroniczność naj większego h lasku kornety 
z najmniejszą odlcg·łośC'ią komet) od Sfo{lC'a i Ziemi. g:dy 
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w rzeczywistości ma Lu miejsce pewne opóźnienie momentu 
największej jasności komety, powodowane sumowaniem się 
.działania pewnych przyczyn tę jasność powodujących. (Mamy 
tu na myśli wpływ promieniowania Słońca na emitowanie 
światła własnego komety). Zjawisko jest tego typu, co znany 
ogólnie fakt, że w dzień słoneczny i bezwietrzny maksimum 
temp,eratury powietrza nie występuje w południe prawdziwe 
słoneczne, t. j. w czasie górowania slońca, lecz w parę godzin 
później. 

Zagadnieniem tym miałem sposobność zająć się bliże_j '<) 
z okazji pojawienia się w czasie ostatniej wojny, świetnej ko
mety 'Whipple-Fedtke (1942g), która przyświecała .bardzo 
długo, bo prawie przez 7 miesięcy (1942 XII 11 - 1943 VII 3), 
z czego przez niemal 3 miesiące (1943 I 18 - l Y 11) była wi
doczna gołym okiem jako ciało niebieskie u nas niezachodzące 
l'o Leż materiał ohscrwacyjn) jasności całkowitej f,ej ko
mety okazal się olbrzymi, nicspotykany dotydwzas u żad
IH'j z komet Z bieżącej literatury oraz drog<l prywatnej 
korespondencji udało mi się zebrać w sumie 996 obserwacyj 
ponad 36 różnych ohs·erwatorów (w tym udział obserwatorów 
polskich był: J. G a d o m ski - 43 obserwacyj, F. K o e b
ck e - 46, K. Ko ,z.ieł - 18, J. Witkowski-- 12). 

Opracowując krytycznie poszczególne jednolite ciągi ob
serwacyjne aktywniejszych obserwatorów, jak również i ca
łość obserwacyj wszystkich obserwatorów, zredukowaną na 
<>ystem jasności F e d t k e g o, wyprowadziłem, przyjmu_jąc 
tok rozumowania zaproponowany przez prof. F. Kęp i ń
s ki e g o, nowy wzór na jasność całkowitą komet. który nie 
lylko lepiej ·oddaje zaobserwowane jasności całkowite ko
mety, niż wzór Orłowa, ale także prowadzi do wariości licz
bowych na: Mo, k - bliższych prawdy. Poza tym nowy wzór 
pozwala wyznaczyć trzecią wielkość liczbową, charakleryzu
_jącą daną kometę, mianowicie opóźnienie przebieg·u całeg·o 
zjawiska jej zmiany blasku w odniesieniu do momentów 
prze.jścia komety przez perihelium i perigenm. 

'') Ht;kopis tej pruc-} udało llll sJę szc-zt;śliwie wynieść z płonącej 
Warszawy \\raz z unikatami maszynopitsów : 5-ciu prac proL F. Kępiń
skirgo (4 z nich został) nicdawno wydrukowane w ruhli'k~lcji nr '23 
Zakladu Astronomii Prakt. Polit. War.) oraz t' luż prac inż. St. L i p i 11-
" ], i c g o. jeszcze nirogloszonych clrnkiem. 
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Nowy wzór rozwiązuje zagadnienie drogą' kolejnych przy
bliżeń, w której w,zór Orłowa (1) stanowi 1-sze przybliżenie. 
Daje on dla tej komety na sumę kwadratów odskoków obser
wacyj od teoretycznej krzywej zmian blasku całkowitego 
komety wartość liczbową 4-krotnie mniejszą, niż formuła 
Orłowa, zaś na błąd średni jednej obserwacji wartość 2 razy 
mniejszą, niż wzór (1). 

Wartości lie7.bowe na: Mo. /.: otrzymałem zgoła inne, ni c
wątpliwie bliższe prawdy, mianowicie: 

Mo = 4m.2 ± om.2 k = 4.3 + 0.4 (Orlo·w') (3) 

oraz 

Mo = 1 .8 ± O .l k = 11.3 ± 0.3 (Warszawa) (4) 

Z liczb (3) oraz (4) wyniku, że jasność absolutna tej ko
mety była w rzeczywistości prawic 10 razy większa, natęże
nie zaś jej światła własnego wielokrotnie większe, niż daje 
wzór Orłowa. Opóźnienie najwi-ększej jasności całkowitej ko
mety względem momentów jej przejścia przez perihelium 
i perigeum okazało się znaczne, gdyż wynosi 1 :> dni. 

Załącwne w tekście dwa wykresy ilustrują ciągi obser
wacyjne Fedtkego i L o re ty (n - oznacza ilość obserwacyj), 
oraz przebieg krzywe.r zmian blasku komety według Orłowa 
(l - linie przerywane) i według· obliczeń Warszawy (Ll -
linie ciągłe). T, oraz G - oznaczają odpowiednio moment 
przejścia komet~ przez perihclium i perigeum. Na wykre'iach 
widać naocznie, że przebieg krzywej zmian blasku według 
obliczeń Warsza wy · ;jest w lepszej zgodzie z obserwacjami, 
niż krzywe,j Orłowa. 

Na zakończenie parę słów ogólnej charakterystyki tej 
komety o tak wyjątkowo obfitym materiale obserwacyjnym. 
Kometę 1942g należy, ze względu na :fe.r znaczną jasność abso
lutną (Mn = Jm.BJ. Z111ienny przebieg· jasności (liczne flukhw
cje ja.•mośei) oraz przede wszystkim ze względu na rekordowe 
natężenie światła własneg;o (/.: 11 . 3) zaliczyć do obiektów 
godnych uwagi. Warto przytoczyć. że średnia jasność abso
lutna 180 komet. skatalogowanych prz,ez V s e c h s via t
s k y' go, wynosi 5"' . 8 i waha Si<t od: - 1m . A do 11m, oraz, iż 
nawet kometa J lalley'a w r. 1910 wykazała tylko Mo = 4m. 6. 
Ysechsviatsky podaje w swym katalogu dla -ł7 komet średnio 
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k - 4 . 1 z maksymalną wartością k ~ 10 . O dla komet) 
1918 V. Kometa 1942g okazała się rekordową pod względem 
natężenia światła własnego. Na osobną uwagę zasługują liczllle 
fluktuacje blasku tej komety, nieraz o charakterze wybu
chów, dobrze zdefiniowane dzięki obfitości materiału obser
wacyjnego. 

S u m m .ary. 

Thc authar gives in a popular way some resuHs of his 
rcsearches concerning thc definite curve of the total brightness 
variaLian of thc Cornci 1942g. Ilis work is bascel on 996 vizual 
oh crvations of 36 observers. Orlow's formula (1) is an unsuf
ficient one, hecanse it givcs results which arc not in accor
dancc with thc observations. A new formula was (lcduced 
which takes into consideration the retardation of thc light
curve in rcgard to thc moments of pcrigee and of pcl'ihclion. 
(In the case in question this retardation arnotmis to 15 clays). 
Thc Warsaw lightcurve covcrs thc observations mnch better 
(v. cliagramm). According· to i t, thc sum of residual squares 
bciween thc observations and thc computecl curvo is 4 tirncs 
smal l er ilum i n Orlow's <"urve. Morcov,cr for t he ahsolu te brigh 1-
ness (Mo) of thc Comct as wcll as for the intensity of its 
proper lig·l~t (k), the lH'\\ formula gives thc valnes which are 
ncarcr the truth (4} than thosc which can he obtainccl with 
thc aid of the classical formula (3). The Comet 1942g· showed 
many considerable fluctuations of its brightncss, which wcre 
well defincd by the ohse~ndions, as well as agr·cai absolutc 
brightncss (1m. 8) and an e. traordinary quantity of its proper 
light (k: j 1. 3). 

JAN MERGENTALER 

SZEśCIOBAR WNA FOTOMETRIA GWIAZD 

Jedną z ważniejszych cech gwiazd, jaką można mierzyć, jest 
ich barwa. Pomiar6w tych można dokonywać wizualnie, a więc 
np., oceniając barwy okiem, na podstawie przyjętej skali. Łatwo 
np. zauważyć, że niekt6re gwiazdy są prawie białe, gdy inne świecą 
czerwono. Badania takie można przeprowadzać też z pomocą kli
szy fotograficznej, używając podczas jej naświetlania filtr6w o r6ż
nych barwach, lub też stosując podobne filtry w czasie pomiar6w 
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na niebie przy pomocy różnego rodzaju fotometrów (np. foto
elektrycznych), można wreszcie w tym samym celu mierzyć jasno
ści gwiazd · w różnych częściach widma, posługując się spektro
grafem. 

Barwa gwiazdy zależy głównie od jej temperatury. Gwiazda 
chłodna,, o temperaturze powierzchniowej np. 3 000 stopni, wysyb 
dużo energii świetlnej w czerwonej części widma, a mało w niebie
skiej, stąd jej czerwony kolor. Natomiast gwiazda gorąca, o tem
peraturze powierzchni np. 10 000 stopni, znacznie silniej promie
niuje w fiolecie i pozafiolecie, niż w czerwieni, że zaś oko ludzkie 
jest stosunkowo mało czułe na światło fioletowe, a już wcale nic 
widzi pozafioletu, gwiazda wydaje się biała. Jeżeli więc dokładnic 
określimy barwę gwiazdy, a barwa jest funkcją temperatury, bę
dziemy mogli obliczyć także i temperaturę powierzchni gwiazdy. 

Jak przeprowadza się tego rodzaju badania? Zgrubsza wygląda 
to następująco: Jeżeli gwiazda wysyła w czerwicni np. 2.5 razy 
tyle światła co w niebieskiej części widma, to, jeżeli ją sfotogra
fujemy przy użyciu czerwonego filtru, będzie ona 2.5 razy -
czyli o jedną wielkość gwiazdową - jaśniejsza, niż na zdjęciu przez 
filtr niebieski. W ten sposób można otrzymać dokładne dane licz
bowe dotyczące barwy gwiazdy, wyrażone w wielkościach gw~a
zdowych. Pomiary tego rodzaju robiono już dawno, porównywując 
ze sobą jasności gwiazd, otrzymane wizualnie i fotograficznic. 
W miarę rozwoju techniki fotograficznej, zaczęto wyznaczać ja
sności gwiazd przy użyciu różnych filtrów i otrzymywano jasno
ści: "żółte", "niebieskie", "czerwone" i t. p. Różnice tych jasności, 
nazywane "wskaźnikami barwnymi" - dawały liczbową mian~ 
barwy gwiazdy i pozwalały obliczać jej temperaturę powierzch
niową, typ widmowy i t. p. Najczęściej posługiwano się przy tym 
dwoma filtrami, a więc tworzono różnice n. p. między "żółtą" 
a "niebieską" jasnością gwiazdy. Jednak już przed wojną zaczęto 
stosować f o t o m e t r i ę w i c l o b a r w n ą. Fotografowano 
więc gwiazdy przy użyciu 3 filtrów w obserwatorium we Lwowie, 
mierzono jasności gwiazd w różnych częściach widma w obserwa
toriach rosyjskich, niemieckich i in., wyznaczano osobno, z po
mocą różnych narzędzi, jasności gwiazd w różnych barwach w Ob
serwatorium Harvardzkim w U. S. A., wreszcie na Mt Wilson po
lugiwano się w tym celu komórką fotoelektryczną. Ostatnio w la

tach 1941-43 w tvmże obserwatorium, S t e b b i n s i W h i t
for d zastosowali ·fotokomórkę z tlenkiem cezu, pozwalającą n:t 
bezpośrednie pomiary jasności gwiazd od pozafioletu do podczer-
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wieni. Pomiary te były wykonywane po zastosowaniu rozmaitych 
filtr6w, w następujących barwach: pozafioletowej (niewidzialnej 
dla oka), odpowiadającej długości fali 3530 Angstrom6w, fioleto
wej- 4220 A, niebieskiej- 4880 A, ż6łtej- 5700 A, czerwonej-
7190 A i podczerwonej (niewid. dla oka) - 10300 A. Dużą zaletą 
tych pomiar6w jest to, że są one znacznic dokładniejsze od pomia
r6w na kliszy fotograficznej, oraz, że z pomocą jednego aparatu, 
a więc przy minimalnej stracie czasu, otrzymuje się nieomal jedno
cześnie jasności gwiazdy w 6-u r6żnych dziedzinach jej widma. Po
nieważ przy tym rozpiętość "barw" jest bardzo duża - od 3500 
do 10 300 Angstrom6w, - przeto r6żnicc jasności w skrajnych 
"barwach" są znaczne, co jeszcze zwiększa i tak już dużą dokład
ność pomiar6w. 

Jednym z ciekawszych wynik6w otrzymanych przez wyzc1 
wymienionych astronom6w jest stwierdzenie faktu, że gwiazdy 
w płaszczyźnie Drogi Mlecznej są "zaczerwienione", a to na sku
tek tego, że światło ich przechodzi przez grube warstwy chmur 
pyłu kosmicznego. Wicdziano o tym zresztą od dawna, ale sądzono 
(na to wskazywały obserwacje), że poczerwienienie to ujawnia się 
w ten spos6b, iż tym więcej promieni jest pochłanianych przez pył 
międzygwiazdowy im kr6tsza jest długość ich fali. Z pomiar6w 
Stebbinsa i Whitforda wynika jednak, że zależność ta nie jest cał
kowicie liniowa, i, że ponadto Średnie długości fali są silniej po
chłaniane, niż sądzono. Pochłanianie tego rodzaju występuje przy 
tym w taki sam spos6b we wszystkich okolicach Drogi Mlecznej. 
Wynik ten jest o tyle ważny, że spos6b, w jaki pochłaniane jest 
światło, zalc7y od tego przez jaki Środek to światło przechodzi, t. j. 
przez gaz, czy przez chmurę pyłu. Ale i odwrotnie. Jeżcli wiadomo, 
ile i jakiego światła "przepada" po drodze na skutek absorbcji, mo
żna snuć teoretyczne rozważania na temat tego, jaki ośrodek to 
światło po drodze pochłonął. Dziś wiadomo, że są to cząstki pyłu 
kosmicznego. Pomiary omawiane pozwolą zapewne lepiej, niż to 
dotychczas było możliwym, obliczyć Średnice tych cząstek, a być 
może rzucą także pewne światło na ich skład chemiczny. Dotych
czas sądzono, że są to gł6wnie cząstki żelaza i niklu. 

Z pomocą wyżej wspomnianej aparatury Stebbins otrzymał 
serię pomiar6w gwiazdy zmiennej "delta" Cefeusza, r6wnież w 6 
barwach. Bardzo dokładne krzywe zmian blasku tej gwiazdy po
zwoliły stwierdzić z całą pewnością, że maksirnum jasności jest 
przez nią osiągane wcześniej w pozafiolecie, niż w podczerwieni, 
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co, bezapelacyjnie już, potwierdza dawniejsze, mniej dokładne wy
niki. 

Te i inne cechy krzywych zmian blasku "delta" Cefeusza po
zwalają przypuszczać, że t. zw. pulsacjom>:·), powodującym zmiany 
jasności tej gwiazdy, podlega nie tylko jej główna masa, ale rów
nież i zewnętrzne warstwy jej atmosfery. Inne wyniki Stebbinsa 
przemawiają za tym, że pomiary zmian promienia tej gwiazdy na 
skutek pulsacji, dokonywane z pomocą spektrografów, dadzą się 
uzgodniĆ z pomiarami fotometrycznymi. ·Podobne wyniki otrzy
mali zresztą pr:red wojną u nas - W. I w a n o w s k a 
i A. Opolski, w Niemczech W. B e ck e r. 

Poza omawianymi wynikami, największą zaletą pomiarów 
Stebbinsa jest ich wysoka dokładność, nie osiągalna z pomocą in
nych metod. Dzięki temu pozostaną one trwałym materiałem, 
którym posługiwać się będą w przyszłości astronomowie. 

K. KOZIEŁ 

PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘć ASTRONOMII 
OBSERWACYJNEJ W U. S. A. 

( 1\.ore~pondencjil mi u.~fltl .. U ran i i"'). 
J\iew Haven, Conn., U. S . . A. 

Obserwatorium Uniwersytetu Yale, 
styczeń, 1947. 

Każda wojna ma do zanotowania pewien postęp na polu urzą
dzeń technicznych, przy konstrukcji których korzysta technika 
z wyników nauk czystych, takich jak fizyka, chemia, matematyka, 
czy nawet astronomia. I tak np. niewątpliwym był wkład wysiłku 
twórczego astronomów przy konstrukcji bomby atomowej. Astro
nomowie mają bowiem możność "podglądania" procesów rozbija
nia atomów, jakie odbywają się nieustannie na gwiazdach. 

Ale z drugiej strony i astronomowie postanowili w ciągu roku 
1946, tego pierwszego roku po zakończeniu wielkich zmagań wo
jennych na świecie, wykorzystać urządzenia techniczne, które 
przyniosła wojna. W pierwszym rzędzie wchodził tu w grę radar 1). 

''·) Pulsacje te polegają na periodycznych zmianach objętości globu, 
);Wiazdy, powodujących zmianę jej jasności. 

1) Wynaleziony w czasie wojny w krajach anglosaskich radar jest urz'l
dzeniem technicznym pozwalającym wysyłać impulsy (fale) elektromagnetyczne 
i notować następnie ich powrót po odbiciu od jakiegoś odległego prz€dmiotu 
(echa) przy równoczesnym bardzo dokładnym rejestrowaniu okresów czasu 
potrzebnego na odbycie przez te falc drogi tam i z powrotem. 
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Już w styczniu roku 1946 użyli astronomowie amerykańscy urzą
dzeń radarowych dla "nawiązania kontaktu" z Księżycem i wy
znaczenia jego odległości od Ziemi. Wysyłając mianowicie impuls" 
radarowe w postaci fal elektromagnetycznych, obserwowali następ
nie echa tych. impulsów, pochodzące od Księżyca i wyznaczali cza
sokresy potrzebne na przebiegnięcie tych fal z Ziemi do Księżyca 
i z powrotem, uzyskując wyniki zgodne z przewidywanymi. Ktoś 
mógłby tu powiedzieć: "Dobrze! Ale przecież astronomowie znają 
odległość Księżyca od Ziemi już od paru setek lat bardzo dokład
nie. Cóż więc nowego daje metoda radarowa?" Rzeczywiście. 
Astronomowie znają odległość Księżyca od Ziemi bardzo dokład
nie, ale wszystkie dotychczasowe wyznaczenia tej odległości posłu
giwały się metodami geometrycznymi, polegającymi na wyznacza
niu pozycyj Księżyca na niebie wśród gwiazd. A przy pomocy ra
daru - wyrażając się obrazowo - "astronomowie wyciągają rękę 
do Księżyca i dotykają go wprost palcami", nawiązując z nim fi
zyczny kontakt i potwierdzając poza tym na zupełnie innej drodze 
wyniki dotyczące odległości Księżyca od Ziemi. 

Te nowe metody radarowe będą się oczywiście w zastosowa
niu do astronomii dopiero rozwijały. Pod względem instrumental
nym mamy tu bowiem do pokonania jeszcze rozmaite trudności. 
A więc np. anteny radarowe były przy pierwszych próbach naświe
tlania Księżyca przemieszczalne tylko w azymucie 2), to znaczy, że 
Księżyc mógł być radarowo obserwowany tylko w czasie wschodu, 
względnie zachodu, a więc jedynie w pobliżu horyzontt•. Spowodo
wane to było tym, że anteny radarowe były przecież budowane 
pierwotnie dla wojennych celów ziemskich, a nie dla obserwacyj 
ciał niebieskich. Warto może zauważyć, że szefem ekipy, która 
pierwsza przeprowadziła radarowe naświetlanie Księżyca, był Ame
rykanin polskiego pochodzenia, p. E. K. S t o d o ł a. 

Już w drugiej połowie roku 1946 zostały częściowo pokonane 
trudności techniczne, związane z poruszaniem anten radarowych, 
gdyż w nocy z 9-go na 10-go października 1946 został radar użyty 
z powodzeniem po raz pierwszy do obserwacyj gwiazd spadających. 
Zgodnie z przewidywaniem astronomów można było w tym czasie 
obserwować Giacobinidy, tj. gwiazdy spadające, które jako resztki 
materii snujące się po orbicie komety G i a c o b i n i'ego, dotarły 
wtedy do atmosfery ziemskiej. W tym czasie bowiem Ziemia prze
cięła płaszczyznę drogi komety Giacobini'ego. W ten sposób poza 

") czyli innymi słowy można je było obracać tylko kolo osi pionowej. 
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Księżycem już i meteory weszły w orbitę ciał niebieskich obserwo
walnych z Ziemi przy pórnocy radaru. Na zjeździe Amerykańskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, kt6ry odbył się w Bostonie, zapo
wiedział dyrektor Obserwatorium Harwardzkiego, prof. H. S h a
p l e y, w przem6wieniu wygłoszonym 29 grudnia 1946, że w naj
bliższym czasie zamierzają astronomowie amerykańscy zbadać przy 
pomocy radaru cały nasz system planetarny. 

Poza radare t' l posługiwali się astronomowie w roku 1946 jesz
cze innym wynalazkiem wojennym. Zastosowali mianowicie rakietę 
V -2 3) do obserwacyj ultra-fioletowej części widma słonecznego, 
kt6re, z powodu istnienia w atmosferze ziemskiej warstwy ozono
wej, jest dla obserwator6w z Ziemi zupełnie niedostępne. 10-go 
października 1946 został na polach pr6bnych amerykańskiego Parku 
Narodowego w White Sancis (w Stanie New Mexico) wyrzucony 
pocisk V-2, kt6ry osiągnął wysokość 88 km., a więc wzbił się ponad 
warstwę ozonową i spektrograf umieszczony na tym pocisku zdjął 
widmo słoneczne w zakresie pomiędzy 2900 A (Angstrom'6w) 
:1 2200 A. Z drugiej strony udało się w Obserwatorium Me Do
nald'a (w Stanie Texas) w grudniu 1946 obserwować przy pomocy 
\pecjalnie w tym celu skonstruowanego spektrometru, infra-czer
woną część widma gwiazd w zakresie pomiędzy l mi(mikronem) 
a 3 mi (t. j. pomiędzy 10 000 A a 30 000 A). 

Z pośr6d badań astronomicznych, może nie bezpośrednio 
związanych z wynalazkami wojennymi, na uwagę zasługuje jeszcze 
ciekawa pr6ba wyznaczenia kątowych Średnic gwiazd przy pomocy 
obserwacyj zakryć gwiazd przez Księżyc. Pr6by tej dokonał w le
cie roku 1946 przy pomocy 100-calowego reflektoru na Mt. Wilson 
Dr. W h i t for d, astronom z Obserwatorium Washburn (w Sta
nie Wisconsin). Dla oka ludzkiego, obserwującego przy pomocy 
lunety zakrycie gwiazdy przez Księżyc, znika ona momentalnie. 
Przy użyciu jednak kom6rki fotoelektrycznej, oscyloskopu i ru
chomego filmu zaobserwował Whitford w ciągu ostatniej 1/so se
kundy przed zupełnym zniknięciem gwiazdy, prążki dyfrakcyjne, 
spowodowane ugięciem światła gwiazdy na brzegu Księżyca. Z dru
giej strony wyznaczy} on teoretycznie, jak powinny by wyglądać 
prążki dyfrakcyjne, kt6re powstały by przy ugi~ciu światła na 
brzef!u Księżyca, gdyby zakrywana gwiazda była idealnym punk
tem świetlnym. Ponieważ jednak w rzeczywistości gwiazdy nie są 

3) Rakieta albo bomba latająca V-2 była używana w czasie wojny przez 
'\l"icmc6v. dla bombardowania An~lii 1 d~1żych odle~łości. 
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punktami świetlnymi, ale mają - jak się wyrażają matematycy -
średnice o skończonych wymiarach, czyli przedstawiają się obser
watorowi ziemskiemu jako znikomo małe tarcze świetlne (co jest 
spowodowane olbrzymimi odległościami gwiazd od Ziemi), '' ic;c 
z różnicy obrazów obserwowanych - przy pomocy wspomnia
nych urządŻeń - prążków dyfrakcyjnych i tych obrazów teore
tycznych, które odpowiadają punktowym źródłom światła, obli
czył Dr. Whitford Średnice 4-ch gwiazd, których zakrycia obser
wował przy pomocy nowej metody. Mianowicie: ni Virginis, 
kappa Virginis, 191 B Ophiuchi i 44b Ophiuchi mają Średnice k ;l 
towe odpowiednio równe 0".008, 0".005, 0".002 i 0".0008 ~). Ob 
serwacje Whirford'a potwierdzają ponadto znany od dawna fakt, 
że atmosfera Księżyca musi być około 10 000 razy rzadsza, niż at 
mosfera ziemska, gdyż w przeciwnym r<lZie nic możnaby obserwo
wać omawianych tu prążków dyfrakcyjnych. Około roku 1920 
zmierzył P e a s e na Mt Wilson przy pomocy interferometru 
M i c h c l s o n' a Średnice kątowe pierwszych 7 gwiazd-olbrzy
mów 5). Jest nadzieja, że metoda Whitford'a pozwoli wyznaczyć 
Średnice kątowe około tuzina dalszych gwiazd, położonych w pasie 
Zwierzyńca Niebieskiego, których Średnice byłyby zawarte pomię
dzy 0."005 a 0".018. 

FELIE'J'ON YAU KOli } 

/,fDJ A S'/' A V T\ l J<:ll'l ('%() J t• \' , l 

PRZESTRZEŃ 

Vie możemy ży/ 1w Jednym mieJscu.- tylko ·1-.: 11 11 f nie 
opusz("ztl1 ni~d.lJ Królemt<l i byT szC"zęMiroy. Nie znosi111y ldii
lek i roięzień. Dal(Jj. rvyże.i. roz.~zerzy( horyzonty lo pnl
{!nienia, klór(J {!na ją ludzi po m.<;zyslk·ich modM·h i .~zezy l ach 
.~roiata, lub dwćby po różnych 1-.·ą/a("h rodzinnep,o kraju. Noz
le~lo/;ć przestrzeni koi. zagubieni m.~ród bezmiarów le.~nych. 
("Z.'} morskirh, czu}emy .~ię dobru>, dopiero mledy czujemy się 

4) Aby nabrać wyobrażenia o tym. jak małe kąty 'l :l stąły tu 'lmicrzonl', 
podajemy, że pod kątem 0".0008 "widać" gołym okiem 'liarn.ko maku o Średniu 
1/2 mm. z odległości 130 km. 

') Objaśnienie tej metody znajdzie CZ) tein i\.. np. w ksiąic.:c: GJ.d 11m ki -
Rybka, Kosmografia, Warszaw.\ 1930, str. 202. 
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itp .. z których można tworzyć najpięknieJsze ornamenty. iVy
kTesy równań różniczkowych przed.~tawia.ią się nieraz Jak 
mzory na najozdobnieJsze koronki. TV przestrzeni trójmymia
romej napotykamy jeszcze więl-·.'lzą nmop,oH· bop,uclm: prze
tęcze p,órskie, kieliclty kmin/ów. zahęly .kieżek le.~nycl1. 
l midocznie podobn się nani laku rozmaito.~(~ bztnltóm bar
dziej, hiż pla.'lkie obr~:~zy. sl-·oro chodzimy do {olopla.~likmw. 
( 'zep,óż dopiero spodziemn{ się można m czwartym mymiarze( 
\ ie.~tely fen mymiar nie jest bezpo.~rednio dostępny dla IW

szych oczu . .f edynie liczhy nw~lł wzm o ni1n co.~ bliższego po
miedzie(~. Można iylh> marzyl~: jul-· piękne bylyby kmialy 
w prze.c;/rzeni czteromymiaromej. 11 'op,óle przesirzenie mielo
wymiarmve kryją w .~obie różne dzirvy i cuda. Dla na .~ze.i 
wyobraźni nie jest rzeczą możlimą przed.~lmvi( .~obie myj.~cie 
z wnętrza kuli na zewnątrz bez przebicia .iei pmvierzdmi. 
J>odolmie ]nk dla istoty zupclnie plask-lej. Uórn nwla hy tylko 
J>lusu·zyznę. nie byloby możliwym my].kie z- mnętrza 1..·o1n 
bez przecięcia o1..·rę~u. Ja1..·kolmie1..· dla nil.~ je.~ t lo rzecz pro
-~1<1. rvyslarczy m lym celu mz-nie.~( się lylh> nieco J>OII<HI 
J>ln.~zczyznę. Malemalyl,· iedrwk potrafi nam z-antz ll<l]>isn/ 
rómn<mia luku cią{-!lep,o. lączące{-!o pzmU memnęlrzn_l/ kuli 
z zemnęlrznym i n i e przehi.in.iące{Żo ]ej pmvierzdm i. Tylh·o. 
że luk len ro ca1o.4ci. Tul' m czę.4(·i. mybiep,nie m przeslrzerl 
czlermvymiarorvą. 

] a ka je s f przeslrzerl rzeczymisi a P M ómien i e o prz-e.~lrzen i 
rzeczymi.c;( ei niema. ml11.~1·imie sen su .. r::mia l rzeczywisty. a r<l
uej .4miat zjami.c;k, może by{ różnie u.imow<lny: damniej u.i
lllmonli.~my p.o. poslzą~u.iąc się przestrzenią lrójwymiaromn 
Fu 1..·1 i desa. nieskoń.C"zow! i 11 ieo~ran iczo11l!. E i n s l e in zwróci/ 
w u n tĘ q. że można by lu po.~ III ży{ się przesirzen ią 4eryczw! . 
. ~koń(·zon ą ch of 11 ieotirn n i c zon u. mu~lędn i e l zm. prze.~lrzen i<! 
.. ąuasi sferyczną". Vie 1110Żemy iedna1..· ulrZ.lJIII.lJWn/. że lo 
je.~t d().';kona1e uJęcie rzeczy. nni nilfvel w1jlepsze. fJI'illvclo
jJOdobnie za. pemien c:rus ludz1..·oH jeszcze lepiej 11jmie Ie 
.~IJramy. iakkolmie1..· nie mimlonw. czy bedykolwie1..· zdobę
dziemy doskonale u.ięcie i czy mw motzóle i.c;/nie]e. 

Olchlanie i przepa.~(·ie ob.c;zaróm kosmicznych zd<l]ą sil• 
nnm urąp,af: czym .k~te.~ biedny czlmviebt, 1-·lóry z<!imu]esz 
i lo fe.<;zcze tylko przez hólki czas. tak- bardz-o o{-!raniczone 
111iej.c;re na takim pylku .ia1..· Ziemia. czym .fe.~le.~ molwc calei 
nies~·miczonej. ohejmuiw·ej IP-~Z!Jslko przco.~lrzenir .1 1·zlomie~· 
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odpowiada: przestrzetl. być rnoże obe,irnu.ie co.~. ale nie obe.i
mu,ie umy.<;/n ludzkiep,o, wpro.~l przeciwnie, lo umysl obejmuje 
przestrzeń, .fest ona .fednym z .iep,o wyfmoróm i lo nie .iedy
nym, ani nie n.:1,fwspanialszym. 

Tak , przeslrzerl jest myfrvorem naszep,o umysłu, ii/e 
obejmu.fe ona nie świat rzeczywisty, tylko obra.z iego .świat~:~ 
wyłmorzony 10 naszym umyśle, a świat stoi przed nami wcią:i: 
niezbadany i niepoznany, et m na.iglęln;ze.f m>o.ie.i i.'ilncie. kto 
wie. może nawet niepoznawalny. 

JAN GADOMSKI 

GlACOBINIDY 

Wiele os6b, zwlaszcza w p6łnocnej połaci Polski, gdzie po
goda dopisała, obserwowało w drugiej połowic nocy z 9-go na 
10-go października 1946 r. wyjątkowo okazały r6j gwiazd spada
jących. Były to szczątki komety periodycznej Giacobini-Zinner 
(v. Urania, XVIII, str. 80), promieniujące z gwiazdozbioru Smoka 
(D raco). Obecnie, na podstawie nadeszły ch relacyj, można się ju'l. 
zorientować w przebiegu tego pięknego zjawiska kosmicznego, 
kt6rc rozegrało się w ciągu kilku godzin, w g6rnych warstwach 
naszej atmosfery. 

Kometc; tę odkrył pierwszy G i a c o b i n i w r. 1900. 
W r. 1913 odszukał ją niezależnie Z i n ner (stąd podw6jna na
zwa). Okazała się obiektem o kr6tkim okresie obiegu dokoła Słońca 
(6.588 lat). Obserwowano ją następnie w latach: 1926, 1933 i 1940. 
Osobliwością komety Giacobini-Zinner jest przede wszystkim nie
zwykłe zbliżenie jej toru do drogi ziemskiej, kt6re wynosi zaledwie 
215 000 km. a więc n;twet mniej, niż odległość Ziemia - Księży.: . 
To, tak wyjątkowo bliskie sąsiedztwo komety, odnosi się do tych 
części orbity ziemskiej, kt6re nasz glob przekracza co roku, w dniu 
9 październik-a. (Teoretycznie jest więc możliwe przejście komety 
pomiędzy Ziemią i Księżycem i zasypanie obu tych ciał lawiną mc
teor6w). 

Każdorazowo wchodzi tu w grę przypadek. I tak w r. 1933 
kometa "sp6źniła się" o 80 dni na spotkanie obu ciał, w r. 1939 
pojawiła się natomiast o 229 dni za wcześnie. W r. 1946 okolic7 
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ności ułożyły się bardzo "pomyślnie", gdyż - według obliczeń 
angielskiego astronoma, F. R. C r i p p s' a - kometa tylko o 8 
dni wyprzedziła Ziemię. Glob nasz zetknął się w tych warunkach 
ze szczątkami komety, jakie z reguły wloką się niewidoczne po jej 
orbicie, w ślad za ciałem macierzystym, jako produkt jej dezin
tegracji, pod postacią ciał stałych przeważnie drobnych. Wpada
jąc z kosmiczną prędkością w górne rejony naszej atmosfery, roz
żarzają się one do stanu świecenia wskutek tarcia o c7ąsteczki ga
zów i powodują popularne zjawisko niebieskie. 

Oto co mówią obserwacje, dokonane w r. 1946 w Europie: 
W Danii, przy złych warunkach pogody, obserwowano krytycz
nej nocy zaledwie l meteor tego roju na minutę; w Leningradzie 
zarejestrowano ich 10, w Sztokholmie 45, w Poznaniu zaś 50 na 
minutę. Astronomowie czescy w Pradze naliczyli ich 63, w Tatrach 
zaś, w górskim obserwatorium pod Łomnicą nad Kamiennym Sta
wem, 71. 

We Francji zjawisko było obserwowane w niezwykłej okaza
łości. Astronom obserwatorium paryskiego, R i g o l e t t, ulokował 
się dla dokonania tej obserwacji w miejscowości Lagny nad Marną, 
20 km na wschód od Paryża. Już w nocy 8/9-go października do
strzegł on pierwsze przynależne tu meteory. Nocy nastttpnej, 
z 9/10-go października, zjawisko wzmogło się. O godz. 2 min. 30 
czasu uniwersalnego, pojawiało się już 51 meteorów na minutę, 
o godz. 3 min. 30, - 310, zaś o godz. 3 min. 55 aż 533 na minutę. 
Ale był to już punkt szczytowy. Niebawem zjawisko zaczęło 
szybko słabnąć. O godz. 4 min. 43 Rigolett rejestrował już tylko 
38 meteorów na minutę. · 

Krytycznej nocy Księżyc (2 dni przed pełnią), stanowił dość 
znaczną przeszkodę, ograniczając możliwości obserwacyj tylko do 
jaśniejszych meteorów. Obserwator francuski posługiwał się lor
netką o Średnicy 50 mm, o powiększeniu lO-krotnym, obejmując 
nią pole dokoła radiantu roju, o powierzchni 2740 stopni kwadra
towych i sięgał do obiektów 41/4 wielkości gwiazdowej. (Rezultaty 
przez niego uzyskane należałoby zmniejszyć conajmniej do połowy, 
gdybyśmy chcieli uczynić je bezpośrednio porównywalnymi z re
zultatami tych obserwatorów, którzy posługiwali się jedynie okiem 
n i euzbrojonym). 

Na podstawie swych obserwacyj Rigolett wyliczył, że "Giaco
binidy" były krytycznej nocy rozsiane w przestrzeni ściśle sąsia
dującąej z orbitą swej macierzystej komety. Szły lawą o Średnicy 
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43 000 km, a więc zaledwie 31/2 razy szerszą, niż Średnica globu 
ziemskiego. 

Na osobną wzmiankę zasługują wyniki, uzyskane w Obserwa
torium Poznańskim, przez sześciu obserwatorów, pod kierunkiem 
prof. J. W i t k o w ski c g o. 

W sumie dostrzeżono tej nocy około 3 000 meteorów na ca
łym niebie. Nicktóre z nich pozostawiały za sobą świecące ślady, 
o długości 5°, trwające nickiedy 1-2 minut; w jednym wypadku 
obserwowano przez 15 minut ślad meteoru, pod postacią świetli
stej chmury, która zmieniała położenie, zwolna rozpływając si<;. 

Przy pomocy astrografu udało się tam ponadto utrwalić na 
kliszy 7 śladów meteorów na tle gwiazd, z których dr. F. Koc b
ck c wyliczył radiant roju, polożony w pobliżu gwiazdy "mi" ~ 
Smoka, oraz orbitę roju, zgodną z orbitą komety Giacobini-Zinner. 

Na uwagę zasługują różnorodne metody obserwacji tego roju, 
zastosowane w Z. S. R. R., gdzie zachmurzenie nieba, no i wcześ
niejsze tam nastawanie dnia nic pozwoliły pokryć bezpośrednimi 
dostrzeżeniami momentu największego nasilenia roju. (Rigolett 
pod Paryżem dysponował bezchmurnym niebem i nocą, której 
koniec przypadł tam ok. 2-ch godzin później). Uczeni radzieccy 
zastosowali między innymi radar, dla którego światło dzienne nie 
stanowiło przeszkody. "Echo" radarowe wykazało ślady meteorów, 
przeszywających górne warstwy naszej atmosfery, z największym 
nasileniem zjawiska o godz. 3 min. 50 czasu uniwersalnego, a więc 
w dobrej zgodzie z wynikami niezależnych, wizualnych obserwa
cyj Rigolctta. Większość meteorów dawała ślady radarowe trwa
jące od 0.5 do l sek., przelot zaś nicktórych trwał dłużej, a w je
dnym wypadku nawet 35 sekund. "Jonosferyczne" obserwacje, 
dokonane przez fizyków przy pomocy samopisów, wykazały ob
niżenie t. zw. warstwy Kcnnclly-Heaviside'a ze 100 km na 70 km, 
co odpowiada wysokości, na k,tórcj gasną zazwyczaj meteory. (Na 
tej wysokości ciśnienie atmosferyczne wynosi prawdopodobnie tyl
ko 0.01 mm słupa rtęci, atmosfera zaś składa \Ię w 96°/o z wodoru). 
Wpływu spadku meteorów na absorbcję fal radiowych w jono
sferze, nic zauważono. Odbiór radiowy odbywał się bez zmiany 
w czasie trwania zjawiska. 

A teraz spróbujmy ocenić z grubsza ogólną ilość meteorów 
roju, jaką zagarnął tej nocy glob ziemski. J cżcli na podstawie in
nych liczb, podanych przez Rigoletta, przyjmiemy, że w ciągu 
4-godzinnej obserwacji zjawiska dnia 10-go października 1946 r. 
zaobserwował on w sumie ok. 33 000 meteorów tego roju, licząc 
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w pełni ludźmi. gdy nwmy przed sobą hez/.:re:sy. Jloże ie.~t 
lnk dlatego, że lżej jest czuć się małym. niż mielkim, a może 
dlatego. że mielkością i bogadmem otoczenia zupelnimny .~wo
.itl nico.~(: . Pofrzebu nam mielJ.:o.ki i tęsknimy za nią. źle llllm. 
,!!.dy ci<l.~no. ulgę przynosi midof..: rzeczy mspaninlych i potęż-
nycli cluJ(:hy .• •t ;irzenie z liiisku llil wieżą V:1riacką. 

T .t}lllcznw>m tec/111iku przechwala się: Jwkonuli{;my prze
-~~ rze1i. (\11 <ł Zi t>HIŻ1'. a mięc cały nl18Z śmin t, możemy obJecie( 
dokola w 6ągu lti!!Wielu godzin. sfyszymy 1/ll odle{!.fl>.~(:. tllo 

żemy widxie/ nu odle{!.fo .~ć. dzialii(; 1/Cl odległo.~/. nie tylko Ż<l
den z.~kąlef..· Ziemi nie je.o;/ dla 1/łiS niedostępny. ale .~ię{!.amy 
do niewyobrnialnie dulekich m{!.lwoic msze(·l1.~mialu. \ienw 
jui d/u IW -~ odle{!.lo.~ci prze.~trzc>1l nie istnieje. 

l~ 11 /.:l i d e s. liliilematyk {!.re(·h, już okolo )()() lut Jlrzed 
Clu·tjslusem nnpi.~,d .Elementy". m których myklc~da {!.e(mle
tril!, ll<lltkę o ulworw h prze.o;/rzennych. jnl.·o .~ci.~lą teorię de
dukcyjną: D e-~( ' u r l e s. kludw (ol..·olo r. 16./.0) podmaliny 
JW d ,!!,e om efrię mwl i /.t} l' Z/l c{. wnożl i mil n i c.> ly/ J....-o Zll.~l ąpien i e 
J)(>.ię/ {!.eomelrii poję(·iami analizy nwlemalycznej. ille lc!l..·ie 
i rozwii:Żilnie r()inych fWZe~trzeni: /{ilnl myraiil .~i<? o prze
strzeni: .. islnie.fące nic". ille Jii'Zyzna.fe jej duże znnczenie. 
LIIUiiŻlljąc ogląd przeslrxenny za warune/.; poprzedzll}ący 
i umoiliwiniący do.~1nindczenie. V e m t o 11 uzrwwn1 prze
slrzdl bezwzględną. 11 fixycy późniejsi napelniali .ią hipole
lycznym e/erem . nie/l)ilżf..· im i nie podpadnjącym pod ZIII.IJ

sly. nie nw{!.ąc .~obie Jloradzic' z roxmnżaniem przestrzeni ZLL

Jielnie J>ll8lej. P o i n c il r c~ JIOddal krytyce pojęcie prze
strzeni. il mre.o;xcie 1~· i 11 -~l e i 11 10 jednyrn miejscu smoic·h 
Jli.~lll JWmindil: .. odfc):żmy 11 1 /Jok nie.i<isny ll>yrax prze.~lrze1i. 
przyzna.fąc .<;ię .~wnien11ie. że fH'zezeli nicze{!.o mła.~cimie nie 
rozumiemy". 

( 'zymże je.sl więc Jirze.~t rze0! }"'lemenlllr/1 ym. n ieskm/
C'/. till,lj/11 priip.nieniclll i tc:.,·f..·llol<l c·zlt wieka. czy mro[.!iem. 7..-ló
l'f {!.o trzebil u.s/mvir·znie J)()kon_lJWit/. /..·lóry .~toi nogom znuio
II.IJ111 nn prze .~zl..· o(lzie do celu . i 1.·/óry. ja/..·ie c·zę.~to, oddziel.-1 
llils nd 1111.szych ukrwluwych i bli.sbc·h przez dlu .~ie lula( ('z_tJ 
jest ol>e]mu iąc·ą IP.qysll..·o. nilibw·dziej islolllłł rzeczymi.~to
.(c·ią. uy leż m .l!lmnrem ll i/szej wyohraini. luh na.c~zei myMi( 
( ·z_t}HI je.sl, czym 11ie je.·/ i c·zy II'O(I'Jie je.~t CZ.tJmkolwie/.:( 

Od clziecilisfn>n z:ży/i.(my .~ię z pojęcimili przestrzennymi: 
nrlfe.a.I(>Y. l,:ientne~· . /..·szlcllf. mxminry. Z{!.odne .~miadecf,. 
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zmy.,łóro pouczało ntM o cechach przestrzennych olaczctjącef{o 
.<iroiata. WidzieWmy stołki, podłogi, ściany, schody, pnie 
drzew, ploty, - następnie przy peronych ruchach polykn
li.~my się o nie, upadaliśmy, dotykaliśmy, zumykaly nam one 
drogę. jedne były dalej, drugie bliżej nos, rozględem ~>iebie 
także pozostaroaly ro peronych stosunkach: znttjdoroaly .~ię 
dnle~·o lub blisko, obok:, przed, zn , pod, nad. albo leż jedne 
memnątrz drugich. Widzieliśmy zamsze różne przedmioty 
naraz, aro miarę ruchu pojmviały się noroe ro sposób ciągły 
i m peronym porzttdku. To uporządk·on)[mie doprmvadzilo wzs 
m hnlcu do mytmorzenia pojęciel przestrzeni. J..·tóra nakszftlll 
olbrzymiego pokoju. tylko nie po.~iudające~o Żt!dnyclz hitlll. 
rlwimuje ro:zystko, coh hviek 11WŻ1lll dotlaw/ i woa.ólt! 
z czymkolrożek można się spotkać m doświadczeniu zmyslo
mym. Nikt z nas nie dotknął Słońca. nie potknął .~ię o {!roill 
ulę. ale midzimy je, rozmażamy teoretycznie możliroo.ki do
slttnia :Jię na nie, obliczamy ich odległości i umieszc·zamy iC:' 
m przestrzeni. Nadali.~my tej przestrzeni różne cechy: przedf! 
wszystkim nieograniczoność i nie.o;kończono.4ć. Vieo{!.raniczony 
znaczy tyle, ro nie posiadający granicy. Nie dlate{J.o odma
rvit~.my przestrzeni posiadania granic, że nie nafknęli.~my się 
rw nie, lecz nie możemy sobie ich wyobrazić. W stosunJ..:u do 
J.-ażde{J.o przedmiotu ma jakiś sens pojęcie "za". przerzucum.11 
lo także na po}ęcie granicy. ]eMi .iest gdzie kres przestrzeni. 
lo pó.idę tam i rękę roycią~nę. fF co trafię? Chyln1 zrwwu 
m przestrzeń? A mięc granica przestrzeni nie .ies / .iei gnwicą . 
. ittd roniosek: nie istnieje. Drutza cecha .. nieskończono.4ć". 
ldórtt zmykliśmy, przynajmnie.i do czasóro Einsteina przypi
,ęyroać przestrzeni, nie oznacza i e {J. o samego co piermsza. h k 
mo{J.łoby się na pierroszy rzut oka mydamać. NiP.<;koriczony. 
'n nie .ie.!t nie posiada.fący końca m sensie kre.m czy p.ranicy. 
l~<·z nie kończttcy się, nie da.fący ~ię royrzerpać. W nie.~kończo
rw.ki nie to .iest rzeczą istotną, że nie ntdrnfiNny na o~rnni
cunia. bo .fakie.~ o{J.raniczenia i.5tnieć mogą nie.'!k01lczonn 
r1lur1o.M nie musi być zarazem nieskończoną .<;zeroko.~cią. 
/,cY In, że mci4ż mamy możno.~ć natrafiania na co.~ nomep.o. 
f:eomelria EuklideSll, rozroaża.ittca punk(l/, proste i plns7. 
t·z.tJ7.nlf, .inko idealne utroor.lJ przestrzenne, które da.ią siq m·ze
cl.lużnr nieo{J.rtmiczenie, oddnła nam duże u.'!lu~i m ,.sondom·! · 
niu prze&trzeni" t. f. m m.lJznaczaniu odległości różnych nie
J••I,pnlJ•h -,unkftlr. na Zwmi i n• firmlłmcmrie niebiesk·im 
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i ulrroalila mniemanie, jakoby te cechy, które przyslu{!,ui<! 
idealnej przestrzeni euklidesowej, odpowiadały róronież rze
czymisto.~ci fizycznej. Co mię(·ej, closkonalo.~ć i prostote~ lej 
{!,eomefrii narzuciła num przekonanie. że jest ona Jedynie 
nwżliroą. 

Nazwaliśmy też przestrzeń trójwyrnitlrumą. {f,Clyż kc1żdy 
punkt możemy osiągnąć, poruszaJąc się o trzy odpomiednio 
riobrane odcinki m trzech kierunkach. D e s c ar t e s ztl po
.~redniclroem układu rospólrzędnych , posługując się pojęciem 
miary. zroiązał przestrzeri Euklidesa z czysto matematycznym 
pojęciem zbioru ukladóro liczb. Każdemu punktorni prze
. .,frzeni tró.iroymiaroroej przypisał on tró.ikę liczb ro ten . po
sób, że porostała odpomiedniość doskonała, czyli .fedno .iedno
waczna między punktami i tró.fkmni liczb. Odpomiedniość la 
nw charakter izomorfii. punkty zostały zastąpione frójkclmi 
liczb, rórone rómnymi. blisk·ie bliskimi. różne różnymi, linie 
i pomierzchnie zastąpiono równaniami matemc1fycznymi. każ
demu pojęciu geometrycznemu odpmviada perone pojęcie 
analityczne, każdemu orzeczeniu o utroora(·h ~eometrycznycl1 
11e1D1H' orze(: zenie o odpmviudających im 11 {morach analitycz· 
nych, które .fest róronocze.~nie z nim słuszne. lub niesłuszne . 
Tnhe ujęcie rzeczy pozroala nll badanie utrooróro P,eometrycz
lll/Ch za pomocą rachunku, narvet na prZ'eprmvadzenie doroo
dóm przez zroykle przerachowanie. Ale nie tylko to. pro
wadzi ono do noroego u..fecia pojęcitl przestrzeni. Czym .iesl 
JII'Zestrzeń dla P,eometryP .Jest lo zbiór roszy.<~tkic·h punf..:fóm. 
n mięc ro u.ieciu analitycznym zbiór mszystkich fró iek licz
Iwmych. Podobnie płaszczyznę można uroażać za zbiór par 
liczb ćl prostą ;;w zbiór liczll oojed.zJnczych. Z druP,ie,i stront/ 
nic nie stoi na przeszkodzie do rozm;Jżania zbioróm uk1adóm 
fUl cz/ery liczby, pięĆ liczb, fysiąc l'Z,l} TWmef nie.~kończenie 
wiele liczb. Zbiory te, analogicznie do zbioru roszystki('h iró
iek- liczb, możemy nazroać przestrzeniami cztero, pięcia. ty
siąc i nieskończenie roiele - roz1miarorvymi. Poięcia Ie ma 
/r>matykoroi nie nastręcza.ią żadnych my.~lorow·l1 lrudno.~ci. 
llozroażuiąc rómnnnia mwloa.iczne do rómnml k·ul. Plip .~oid. 
walcóro, o{rzzonu ie się hi]Jerkule. liiperelipsoidy itp. hi per/W
wierzchnie. Hiperkula m fJ/?.es{rzeni o czterech roymicmu·1, iesl 
u{morem tró.imzJmiarmvtjm. podobnie Jak· przeslr7-eń Eukli
desa. ma jednak inn e mlnsno.~ci. M11lenwfw·y nlldllli lei liil'er· -
1--ttl i llil zmę Jn·ze~l rzen i s{ eryczne,i. 
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( 'z.lJm onęce.1 wymiarow. tym większe lllillll,IJ lllnżl iwo .~t ' l 
i 1vięk.~ze bof!,adwo utworów geometrycznych. Na prosl<!j. 
czyli w przestrzeni jednorvymiarorve.f, możemy rozwużm: 
jedyni<! l. zrv. liniorve zbiory punklóm. l Ie już wzed.~tnmia.ii! 
miele inl<!rC>sującydz mlu.kimo.~ci, nle tylko dla wliljemni('zn
ll.l)('h, w tym przyptulk·u malemalyk·ów. ,\i/ płaszczyźnie . 
l·zyli w przesirzetli drvumyminrmve;. może111y rozważ<!/ llilj
rozll!<llfsze li111e. luki /-()/. 'elifl''· różne c.lJ81Jidy. /o,uuryllllik-1" 

n-- ~ 

n-1.s 

g_y_ =to-fnarctg ~ 
dx 5 l · tgx 

n-o .. """' 

n .. z.s 

h jl'll\\/~~~( · 11 l~t"ill Jll"/l "cl'i illli<l t~k/ "~"ll' ' ll\1 lllli,' •t/Ji i llll ' !.!l 
11 J.!'·" .. ' r~<"illl n'lllllillliil n)żnit·zh.oii<'!.!O dla 6 nl/.n~C'h lit · z. holl~t"h 1\HI"

hści paranl('lnl 11. fhl\1 llilllil ' niżnil"zkrmt • jc•st to Jl' tllllit· o f1•nh.('jc: 
kt6ra wraz zt• ~"'l jJOchodnq ('/.\ni Z<1dość dallt'JIIII lllll"iillh.oll i. \\ 1111 -
,zym pr;r1 kladzit• szuk11111~ f11nkc· ji: ' - f(') taki1•j , lll jt j !),)<"h"''"' 
hyla rt'l\1 tli! tall~t ' ll'o" i 11 zic:l<'lllll z 11-krotno~d <IITIIst<~ng·t'll' 1 'to"'"'~ 11 
tanl{t'II'H lt-j lnkcji do ~ ullgt•nsa '\. Roz11 iąza11i" n)\1 nuniu 11'>/lliczh. •
" ''!\"O (t · z~ li. juk nHill i1111 . c·;dh.t:) ~tilllllll i Zil/11 ~czaj nit• Jt•dnii l"nnh.ejn , 
lt•c·z rodzi11a lnnh.e~ .1· stqd ho~ndwo linij IIH \l~ kn•,adL W) kn·s~ 
/lllll'lliajq sit: liitaj 11raz zt• lllliall<l llar!ośt·i liczhollt'.i JHll'<lllll'lrll /1. 

Hl(·in1 \lzieto z. lllth/111'\: (.\ llst1iim: S .- lntion' (;raphiqllt'' 
cl'i"qna'tion~ l>ilf{>;·(•lllic·lks d11 I'J't'Jllie'r Ordrt• (.\lt•ddt·landt•n l"ra11 Stu 
lt•ns ~\fPtt•orol. li~ dr. \nst. Hd. 4, Nr. fJ). 
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do 5-ej wielkości gwiazdowej włącznie, zważywszy, że z jednego 
punktu obserwaCYJnego na powierzchni Ziem1 dostrzega się około 
10 000 razy mniej meteor6w, niż chwyta ich w tym czasie Ziemia 
ze wszystkich kierunk6w przestrzeni, jeżeli wreszcie weźmiemy 
pod uwagę okoliczność, że w danym wypadku meteory nadciągały 
gł6wnie z jednego kierunku - nie będziemy dalecy od prawdy, 
przyjmując, iż glob nasz ściągnął na siebie tej nocy nawałnicę 
gwiazd spadających, złożoną ze 100 milion6w meteor6w . 

. 1.\'f'NO\OH/ .1 11 S/.A..OLH /iHHD\ll~./ 

.1 .\ '\L ·sz P \C.\CZE\\'SKI 

JESZCZE O OBSERWATORIACH SZKOLNYCli 

Projo('kt zakładania małych ohsen"a(oriów astronomie-z
n~ ch (wzgl. nsl ronomiczno-metcorologicznych) przy niektó
r~ ch sz1..ołach średnich, poruszony .i 11ż raz przeze mnie na la
maeh .,Uranii"' (rok X\, nr. 4. 1-;tr. 6!:1- :-1, 1 937), nabiera obec
nie świeżej aktualności. a to w związk11 z opr·acowywaniem 
pt'zt'Z Ministerstwo Oświaty nowych programów nauc·zania 
nslwnomii w szkolach średnich. 

Nauczanic astronomii winno być . uzupełniane bieżąco 
jak najliczniejszymi pokazami ciał nicbieskich przez. lunet<.:. 
jeśli nic ma to być jroyni.c .,nauka kredkowa". Posiadanie 
przez szkoh1~ gabinet fizyczny lunety, która stale spoczywa 
w pudle na szafie. a raz do roku wyciągana jest ct•lem zade
monsti'Owania trC'zniom plam na Slor'tcu, nie rozwiązuje 
sp w wy. 

\V W)Żej wzmiankowanym artykule Ul} roponowałem 
sposób. mogąc-~ zaradzić złcm11. ależy mianowicie w każdym 
mieście. w którym zna,jduje się więcej niż jedna. szkoła śre
dnia. zaloż\ Ć' nit'\\ ielkie (>hser\\ atm·itrrll szkolne. dosloso\\Htlf' 
do możliw<iści l'immsowvch ośrodka . 

.l es{ jasne. że trzon· takiego obserwator i u m winna siano
" ić luneta astronomiczna. Rzecz obojętna. cz~ hędzie to rc
fmktor·. t·z~ r<'fleklor·. Hozrninry l11nel\ też nie są islotne i nie 
muszą wcale być wielkie; do małego narzędzia można także 
dostosować piękny i pouczający progTam prac~. Bardziej za
sadniczą sprawą jest, aby luneta była ustawiona paralak t)
cznil' (1·6" nikowo), gd~ ż to t•ozszerza hal'(izo zakres jej stoso-
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'\ alno~C'i. (l\' p. na !ak ZIHOn!<m anej luneC'ic lllożna pn'>bo\\' HĆ 
zdjęć nieba przy pomocy zwykłego aparatu fotograficznego). 

Do innych narzędzi, które powinny znaleźć się w szkol
nej dostrzegalni, zaliczył bym: teodolit prosie.r konstrukcji, 
sekstans lub kwadrant lihclkowy. zegar wahadło\\ y łuh C'hro
nometr astronomiczny, JorndkQ polową (pryzmatyczną) o du
że,j sile światła. Kilka nana;dzi mogą 11czniowic sporządzić 
własnym przemysł·em; do takich należą: zegar stoneczn y, 
gnomon. Byłoby doiHZ{' wyposażyć taką dosLrz•cgalni(( w kilka 
najważnie.rszych instrumentów meteorologicznych; systema
tyc7...nie prowadzone ohserwac.re przez .,asystentó'v ' ' mogł ~ 
by bodaj ezę~ciowo zastąpić e w. hrak na u kcm ej s-tac·j i mr!eo
J'ologiczncj w danej miejscowości. 

Obserwatorhun winno mieścić siQ w budynk11 szkol). 
która posiada najlepsze warunki obserwacyjne ze względu 
na swoje położenie, na,jlepiej na skraju miasta, gdzie oświe
tlenie uliczne nie przeszkadza zbytnio w pairzenin na niebo, 
albo też dysponują('ej odpowiednilll do ttg-o <·el11 i.:lmscm 
z otwartym na niebo widokiem, dużym ogrodem itp . 

Zc.1- Lakim, a nie innym rozwiązaniem tej ważnej, ze 
wz.g1Qdu na nauczanie asLr·onomii. sprawy, prZtl·mawiają licz
ne względy. A wiQC przede wszystkim oszczc;dnośeiowe. Za
miast kilkuset hrnel, sprawionych dla każde[ średniej szkoly 
z. osobna, bc;dzie po!•·zcbn załed\\ ie kił~ 'lllH!-'Iu do killndzi<·
sięciu. Dzięki temu w wi((kszych ośrodkach można będzie 
może pozwolić sobie na wiQkszc, niż przeciętnie, rozmiary ln
nd:.. wz.głędnie na lcpsz<.' dodatkowe w~ posażenie obserwa
toriunl szkolnego, w co wejść musi takżt• mała biblioteczka 
astronomiczna (atlas nieba, roeznik a'ilronomiczn~ itp.). 

W przeciwieństwie do dawneg·o. llHH'oszt>go sposobu tra~ 
ktowa11ia obserwa('ji nieh:t (ł11ncta w p11dł ·e) bc;dzie pr'Z)Tzqd 
stale gotowy do obserwacji. Opieką nad dostrzegalnią zajmie 
się nauczyciel astJ·onomii (lub fizyki), ".asystent.urc;" hc:dzic 
można powierzyć zaawasowanym 11czniom, których punk
tem honoru będzie wykonywanie r-cgulamych dost.rzeżeii. 

Projekt, przedstawiony v powy:i~<>zym artykule nic jest 
z gruntu nowy; ohserwatori<J 'izkołne i<;tnieją zagnmiC'a: 
w Niemczech, Szwajcarii, a także zapewne w wielu innych 
krajach. U nas pierwsze, typowe obserwatorium szkolne po
wstało w Chyrowie w l'. 1937, w zakładzie 00. Jezuitów. 
(Zoh. Urania, rok XYT. rn. 2. 1918). 
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MIKOŁAYOWI KOPERNIKOWI - RODACY 

Jeden z naszych prenumeratorów nadesłał dane, doty
czące zdjęcia pr·zcz Polskę Podzicmną niemieckiego napisu 
z pomnika, z.aczcrpni<;t.c:~ z pamiętnika A. Kamiński e g o 
(J. Góreckiego) pL ,,Kamienic na szaniec" (Warszawa 
1946, Spółdzielnia "Wiedza", wyd. lll), str. 86 i następne. 
Dane te przyh:wzamy poniżej: 

Ciężką mosiężną tablicę z pomnika Kopernika z napi
sem niemieckim zdjął o godz. 6 rano dnia 11 lutego 1942 r. 
harcerz "Wo.rtek" i zaciągnął na ulicę Oboźną, gdzie przykrył 
ją śniegiem. W kilka dni potem kilku młodych ludzi w dzie1l. 
wywiozło ją na saneczkach we workach, niewiadomo gdzie. 
"Wojtek"' to imię fikcyjne Al,eksego Dawidowskiego, 
podharcmistrza. członka podziemnej organizacji "Wawer", 
de)\\ ódey druŻ) 11) GS, który dekorowany został krzyżem 
\ir·tuti Militari. LTr'OCizon\ dn. 1 XI !9.20 r .. zmad z ran 
;o III 19-t-1. . 

Pr·osinn o nad•n lanie dalsZ\ ('h o.;zc·z(•gółó". 

KRONIKA 

Nowe wielkie obserwatorium astrofizyczne we Francji 

Tegoroczny wiosenny zeszyt Biuletynu Francuskiego Towa
rzystwa Astronomicznego, "l' Astronomie", przynosi interesujące 
s?czeg6ły o powstaniu, budowic i pracach nowego obserwatorium 
astrofizycznego, pi6ra jego dyrektora, Jean D u f a y 'a. Potrzebę 
założenia takiego obserwatorium odczuwano we Francji już dawno, 
gdyż astrofizyka była tam działem do nicdawna po macosz~nm 
traktowanym, podczas gdy takie gałęzie astronomii, jak astronomia 
teoretyczna, teoria instrument6w, czy technika obserwacyjna, 
miały już swoje pięknie zapisane karty w historii astronomii fran
cuskiej. Istniejące w dotychczasowych obserwatoriach narzędzia 
były przestarzałe, nie nadające się naog6ł do wymagań nowoczesnej 
obserwacji. Myśl założenia nowocześnie wyposażonego, i na miarę 
światową zakrojonego obserwatorium, w szczeg6lnie dogodnej pod 
względem warunk6w obserwacyjnych okolicy, sięga roku 1924. 
W6wczas już utworzył się komitet, złożony z kilku uczonych, 
kt6ry zainicjował badania terenowe; przeprowadzono je w latach 
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1924 i 1925. Okolicą, o najlepszych danych klimatycznych do za
łożenia takiego obserwatorium, okazała się Haute Provence (Basses
Alpes), tak pod względem dobroci obraz6w, jak też i przeźroczy
stości powietrza, przyczym, dobroć obraz6w w tej okolicy była 
prawie niezależna od wysokości, bo praktycznie jednakowa tak na 
wysokości 600, jak i 1100 m. W kilka lat potem założono Stację 
Astrofizyczną Obserwatorium Paryskiego w miejscowości Forcal
quier (Haute Provcnce). Tam zainstalowano duży teleskop zwiercia
dlany o otworze 80 cm, prywatny da·r dla Obserwatorium Pary-

Wielki teleskop (pod względem rozmiarów drugie narzędzie w Europie) o Śred
nicy zwierciadła (widocznego u dołu) 1.20 m, o ogniskowej 7.20 m. Na zdjęciu 
dostrzegamy potężną oś biegunową narzędzia, wielotonową przeci'wwag~ 

i (w głębi) ruchome schodki dla obserwatora. 
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skiego. Przy pomocy tego narzędzia M. de K e r o l y r dokonał 
wielu pierwszorzędnych zdjęć nieba. Decyzja założenia nowego obser- • 
watorium zapadła ostatecznie dopiero w r. 1932. Powstała "Komisja 
Nowego Obserwatorium", mająca ten projekt szczeg6łowo prze
studiować. Postanowiono, iż nowe obserwatorium będzie stać 
otworem dla wszystkich astronom6w francuskich, kt6rzy, po do
konaniu obserwacji, będą mogli zabrać ze sobą do obserwatorium 
macierzystego uzyskany przez siebie materiał obserwacyjny w po
staci zdjęć fotograficznych, czy też zapisk6w, dla ich dalszego 
opracowania. W ten spos6b spodziewano się tchnąć nowe życie 
w stare obserwatoria francuskie. Stały persąnel nowej plac6wki 
miał być nieliczny, jednak wystarczający dla wyzyskania instrumen
t6w, a zadaniem jego miały być prace wymagające dłuższego okresu 
czasu. Z powodu braku fundusz6w budowa odwlekła się raz jeszcze 
i dopiero w r. 1936 przybrała realne kształty, gdy utworzono Pod
sekretariat Stanu dla Badań Naukowych, a podsekretarzem stanu 
została Irena Jol i o t- Curie. Jednym z pierwszych jej czyn6w 
było utworzenie Komitetu Kierownictwa Badań Astrofizycznych, 
kt6ry na pier.wszym swym posiedzeniu postanowił utworzyć w Pa
ryżu Instytut Astrofizyki, a w Haute Provence wsp6łczesne obser
watorium astrofizyczne. Ostatecznie jako miejsce pod budowę 
przyjęto płaskowyż koło małego miasteczka Saint Michel, (kt6ry 
to teren badano już w 1933 r.), w pobliżu istniejącej już stacji 
w Forcalquier. Od miasteczka obserwatorium nosi nazwę "Saint 
Michel". Budynki obserwatorium, położonego na terenie około 90 ' 
hektar6w, zaprojektował architekt P. R. H o u d i n, członek 
Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego. Budynki mieszczą: 
wielką halę dla montażu dużych narzędzi astronomicznych, labora-
toria (pracownie fotograficzne, mikrofotometry), salę zebrań, bi
bliotekę, pomieszczenia dyrekcji, biura, sale pomiar6w, mieszkania 
stałego personelu, hotel dla przyjezdnych astronom6w, wreszcie 
garaże i stację transformator6w. Trzy pawilony obserwacyjne znaj-
dują się na p6łnoc i wsch6d od laboratori6w. Najmniejsza z ko-
puł ma 6.5 m Średnicy. Większa, o 8.5 metrowej Średnicy, przewi-
dziana jest na pomieszczenie 80-o cm. teleskopu, kt6ry ma tu być 
przeniesiony z Forcalquier. Mały budynek, połączony z tą kopułą, 
zawiera ciemnię fotograficzną, małą pracownię i skład materiał6w. 
Ten sam schemat zastosowano do wszystkich kopuł celem uniknię-
cia długich wypraw i straty czasu astronom6w, kt6rzy w ten spo-
s6b mogą na miejscu opracowywać swoje obserwacje i wywoływać 
klisze. Wreszcie trzecia, największa kopuła, posiada Średnicę 11.5 m 
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i mieści w sobie teleskop newtonowski, o otworze 120 cm, zbudo
wany przez firmę Secretan; optyka pochodzi z firmy A. Couder. 
Instrument jest imponujący, lecz mimo wielkości poręczny w pra
cy; odczytywanie kół podziałowych jest łatwe (zob. rycinę). 

Platforma obserwacyjna ma niczależny od kopuły ruch obro
towy i pozwala na dogodne osiągnięcie okularu. Urządzenie po-
zwala na łatwe i szybkie przejście z jednego rodzaju obserwacji na 
inny, np. z obserwacji fotograficznej na spektroskopową lub tp. 
Pod narzędziem mieści się sala motorów, mała pracownia, pokój 
fotograficzny i laboratorium. Jest to obecnie największe narzędzie 
Francji. Dla porównania nadmienimy, że nieco większy teleskop 
o Średnicy 125 cm (największy w Europie), znajduje się w Babels
bergu pod Berlinem. Nowy teleskop umieszczono w Saint Michel 
w r. 1942, a od 1943 jest on w użyciu. 

W obserwatorium przeprowadza się od 1941 r. badania tła 
nieba nocnego, a mianowicie zmian intensywności linij tlenu i sodu 
w jego widmie. Do badania pozafiołkowej części widma nieba noc
nego używa się spektrografu kwarcowego. Otrzymano tym narzę
dziem zdjęcia widma pozafiołkowego komety 1942g (Whipple
Fedtke). Dużym teleskopem uzyskano piękne zdjęcia mgławic 
i gromad gwiezdnych. Ponadto wypracowano metodę szybkiego 
wykrywania czerwonych gwiazd i fotometrii gromad kulistych, 
metodą fotograficzną Fabry' ego. 

Pg. 

Całe obserwatorium greenwichsicie będzie przemes1one 

W ostatnim (3/4) zeszycie Uranii zamieściliśmy wiadomość 
o mającym wkrótce nastąpić przeniesieniu obserwatorium green
wichskiego do Hurstmonceux Castle, piętnastowiecznego zamku, 
położonego w pobliżu wybrzeża morskiego w hrabstwie Sussex. 
Do wiadomości tej dorzucamy obecnie kilka nowych szczegółów, 
zaczerpniętych z artykułu Astronoma Królewskiego, Spencer J o
n e s a. 

Rozważano tu dwie alternatywy. Jeden z projektów przewi
dywał przeniesienie na prowincję jedynie niektórych, zwłaszcza 
większych instrumentów, szczególnie do badań astrofizycznych, 
przy równoczesnym kontvnuowaniu niektórych prac astrometry
cznych (jak np. służba czasu) w starym obserwatorium. Druga al
ternatywa szła dalej: należy przenieść na prowincję całe obser-
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watorium, gdyż stare miejsce nie nadaje się nawet dla dokonywa
nia obserwacyj południkowych. 

Po dłuższych debatach postanowiono pójść za drugą, bardziej 
gruntow:ną alternatywą. Przeważyło przekonanie, iż obecna sie
dziba obserwatorium wewnątrz Londynu nie nadaje się nawet do 
t. zw. obserwacyj południkowych. Drugim motywem była myśl, że 
wielkie obserwatorium narodowe, takie, jak greenwichskie, jest po
wołane raczej do przeprowadzania badań na wielką skalę, nie na
dających się dla obserwatoriów uniwersyteckich. Takie badania 
wymagają znacznego personelu obserwacyjnego. Przy rozdwoje
niu obserwatorium na dwa oddzielne zakłady, powstać mogą tru
d~o~ci w <?bs~rwacjach, jak również pewne trudności natury ad
mmtstracyJneJ. 

Pg. 

T eleskop Izaaka Newtona 

Z okazji (spóźnionego z powodu wojny) obchodu trzechset
lecia urodzin N c w t o n a (1643) w dniu 15 lipca 1946 r., czyta
my w prasie angielskiej, iż w parlamencie brytyjskim postawiono 
wniosek o uchwalenic subsydium w kwocie 250 000 funtów szter
lingów, celem zamówienia wielkiego teleskopu o Średnicy 100 cali, 
tj. 2.5 metra. T eleskop ten, bliźniak słynnego teleskopu Hookera 
na Mount Wilson, przeznaczony byłby dla nowego obserwatorium 
greenwichskiego w Hurstmonceux i nosił by imię Izaaka Newto
na. Projekt ufundowania takiego teleskopu rzucił prezydent Kró
lewskiego Towarzystwa Astronomicznego, H. H. P l a s ket t, na 
posiedzeniu miesięcznym Towarzystwa, jeszcze w lutym 1946 r. 

Według sprawozdania Astronoma Królewskiego Spencer J o
n e s a, dyrektora obserwatorium greenwichskiego, w Wielkiej Bry
tanii Średnio daje się wyzyskać dla obserwacji przy narzędziach 
astronomicznych 1515 godzin nocy rocznie (znacznie więcej, niż 
w Polsce!); praca nad redukcją uzyskanego w ten sposób materiału 
obserwacyjnego zajmuje około 100 razy tyle, a niekiedy nawet 
więcej czasu, jest już oczywiście całkiem niezależna od pogody 
i pozwala zatrudnić znacznie więcej osób, aniżeli przy obserwa
cjach. 

W. M. H. Gr e a v e s, podaje program badań dla takiego te
leskopu, który był by największym narzędziem astronomicznym 
Imperium Brytyjskiego. Działy prac obserwacyjnych były by na
stępujące: l) Struktura i dynamika Galaktyki (prace fotometryczne, 
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ruchy własne, paralaksy i prędkości radjalnc gwiazd). 2) Studia fi
zyczne indywidualnych gwiazd i innych obiekt6w niebieskich. 
3) Badania kosmologiczne świata galaktyk. 

Co do konstrukcji mającego budować się teleskopu istnieją r6-
żne, dotychczas nie uzgodnione projekty. · 

Pg. 

Odkrycie atmosfery na księżycu Saturna 

Saturn nie przestaje być nadal najbardziej intrygującą planetą 
w naszym układzie słonecznym. On jeden tylko posiada osobliwy 
pierścień otaczający go dokoła. Niemniej ciekawe są liczne księżyce, 
kt6re w liczbie dziesięciu obiegają glob planety. Wśr6d nich spo
tyka się największą rozmaitość gęstości . Zdaje się, że jeden z księ
życ6w, Ja pet, składa się z materii o gęstości zbliżonej do platyny. 
Ostatnio wreszcie, w r. 1944, holenderski uczony, pracujący stale 
w Stanach Zjednoczonych A. P. - G. P. Ku i per, stwierdził 
przy pomocy analizy spektralnej, że największy z księżyc6w tej 
planety - Tytan, jest otoczony atmosferą, składającą się z metanu 
i amoniaku, a więc podobną do atmosfery Saturna. 

Odkrycie to wydaje się trudnym do wyjaśnienia, bowiem Ty
tan jest niewiele większy od naszego Księżyca. Srednica jego wy
nosi zaledwie 4360 km, a więc jest mniejsza nawet od Średnicy Mer
kurego, o kt6rym wiemy, że jest pozbawiony atmosfery, podob
nie jak nasz Księżyc. (Srednica Merkurego wynosi 4700 km, a Księ
życa ziemskiego 3400 km). Okazuje się jednak, że wyjaśnienie tego 
faktu jest dość proste, przynajmniej w og6lnych zarysach. 

Atmosfera planety - to O'Czywiście gaz. Gazem przecież jest 
także i powietrze. Każdy gaz składa się z atom6w i cząsteczek, kt6re 
ze znacznymi prędkościami poruszają się w przestrzeni, zderzając 
się wzajemnie ze sobą niezmiernie wiele razy w ciągu sekundy. 
Dzięki temu, gaz nie zamknięty w naczyniu rozszerza się, bo cząstki 
jego rozbiegają się na wszystkie strony. Gdyby więc w przestrzeni, 
w kt6rej nie działają żadne zewnętrzne siły, otworzyć butelkę wy
pełnioną np. wodorem, po pewnym czasie w butelce tej została by 
tylko drobna jego część, reszta rozproszyła by się w przestrzeni 
nieomal "bez śladu". 

Podobnie zachowało by się powietrze. Nie dzieje się ' tak .dla
tego, pońieważ występuje tu skupiająca atmosferę siła zewnętrzna 
w postaci siły ciążenia Ziemi. Ale i z Ziemi uciekają niekt6re cząstki, 
jednak te tylko, kt6rych prędkość jest większa niż 11 km/sek, 
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wszystkie inne mogą oddalić się nawet daleko od powierzchni Zie
mi, będą jednak po pewnym czasie musiały wrócić z powrotem, po
dobnie jak spada na Ziemię z powrotem wystrzelona w górę kula 
karabinowa. 

Siła, z jaką przyciąga Ziemia wszystkie cząstki materii, znajdu
jące się na jej powierzchni, nadaje im przyśpieszenie około 980 
cm/sek2 , skierowane ku Środkowi Ziemi. Na Księżycu przyśpieszc
nie to wynosi zaledwie około 170 cm/sek2 ''·). Ale i na Tytanie przy
śpieszenie jest niewielkie -- zaledwie około 250 cmlsek2 • Jak więc 
dzieje się, że mimo to jest on otoczony atmosferą? 

Szybkości atomów i cząsteczek gazu zależą od temperatury. 
Im wyższa temperatura, tym większe s~ te szybkości. Przy niskich 
temperaturach maleją one, aż stają się równe zeru wtedy, kiedy 
gaz skrapla się i zamienia się w ciecz. Otóż Średnia temperatura Sa
turna (a więc i Tytana) jest przeszło 2 razy niższa,,_,,_) i, jak wynika 
z pomiarów, wynosi około: -- 150° C. Przy tej temperaturze szyb
kości cząstek gazu są już bardzo małe, może więc nawet na takim 
drobnym stosunkowo globie pozostać trwale atmosfera, z tym za
strzeżeniem, że brak w niej pary wodnej, bo ta, o ile istniała, za
mieniła się w całości w śnieg i opadła na powierzchnię księżyca sa
turnowcgo, pokrywając ją trwałą, niczmienną warstwą lodowców, 
podobnie jak na Saturnie. W "powietrzu" tamtejszym pozostal 
amoniak, częściowo także w postaci chmur, z kropel i kryształków, 
oraz także metan, który w ciecz zamienia się w jeszcze niższej tem
peraturze, niż amoniak. 

J. M-r. 

KQmety 

Zaobserwowanie stosunkowo znacznej ilości komet w r. 1946 
przypisać należy między innymi wzmożonej już po wojnie dzia
łalności obserwacyjnej i rachunkowej astronomów. 8-a z kolei te
goroczna kometa*.:-::-) pojawiła się na południowym niebie. Jest to 
nowa kometa B e s t e r a. Obserwowano ją w południowej Afryce 
w listopadzie 1946 r. na tle niewidocznego w Polsce gwiazdozbioru 

*) Grawitacja na powierzchni Księżyca wystarcza zresztą na to, by i nas7. 
Księżyc był otoczony atmosferą. Brak jej wynika z procesów, jakie zacho
dziły przy narodzinach Ks.iężyca, a te w wypadku Tytan~ miały inny przcbie~ . 

"*) W skali absolutnej temperatura Ziemi wynosi 280°, a Saturna ok. 120" 
''·**) Odkrycie komety Johnsona (Urania XVlii, str. 81) nie zostało po-

twicnhone. · 
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Rylca (Caelum), jako obiekt teleskopowy 10-ej wielkości gwiazdo
wej. B o b o n e w obserwatorium w Cardobie (Argentyna) obli
czył już prowiz~ryczną jej orbitę. Kometa ma przejść przez punkt 
przysłoneczny swej drogi 22 stycznia 1947 r. w odległości 2.53 je
dnostek astron. od Słońca, a więc większej, niż odległość Marsa od 
gwiazdy dziennej. Biegnie ruchem wstecznym, t.j. co do kierunku 
przeciwnym, niż planety, w płaszczyźnie nachylonej pod kątem 
110° do płaszczyzny drogi ziemskiej. 

Z komet periodycznych oczekiwane jest pojawienic się ko
mety F i n l a y'a, która dnia 21 II 1947 r. ma minąć Słońce. 
Zbliża się ona także i do Ziemi, od której jednakże oddziela ją dość 
znaczna odległość, bo ponad l jedn. astron. 

Nie doszły do skutku obserwacje komety periodycznej Borel
ly'ego, która już oddala się od Słońca, zbliżając się jednakże rów
nocześnie do Ziemi. Obiega ona Słońce raz na 6.88 lat. O tatni ra7 
była obserwowana w r. 1932. 

J. G. 

Definitywna orbita komety obliczana w Polsce 

Obliczeń, wykorzystujących dokonane obserwacje zjawisk nie
bieskich, czeka na astronomów bardzo wiele, rachunkowe bowiem 
opracowanie poczynionych na niebie dostrzeżeń wymaga około 
100 razy więcej czasu, niż ich dokonanie. Dużo trudu, wielu mie
sięcy, tzy niekiedy nawet lat, wymagają żmudne obliczenia dokład
nej, opartej na wszystkich dostępnych dla rachmistrz:t obserwa
cjach, t. zw. definitywnej orbity komety, zwłaszcza periodycznej, 
której tor ulega z reguły ustawiczny111 przekształceniom pod wpły
wem przyciągania mas mijanych planet podczas każdego zbliżenia 
się do Słońca. Ostatnio obliczenie dokładnej drogi komety perio
dycznej Westphala (1852 IV) zostało- według cyrkularza nr 1072 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej - podjęte przez dr. Fry
deryka K o e b ck e, adiunkta Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Poznańskiego. 

Kometa W estphala zalicza się do komet periodycznych długo
okresowych. Okrąża Słońce raz na 61.73 lat po bardzo silnie wy
dłużonej elipsie (mimośród jej drogi wyraża się liczbą 0.920). 
W perihelium zbliża się ona do Słońca na odległość nieco większą, 
niż Ziemia (1.25 jednostek astronom.), w afelium natomiast oddala 
się od niego na 15.68 jedn. astr., a więc prawie tak daleko, jak pla-
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~eta Uran. Kometa porusza się- podobnie jak wszystkie planety
ruchem prostym, po płaszczyźnie dość silnie odchylonej od płasz
czyzny drogi Ziemi ( odepylenie to wynosi ok. 41 °). Kometa West
phala została odkryta w r. 1852. Obserwowano ją następnie w r. 
1913. Ma pojawić się w polu zasięgu naszych narzędzi ok. r. 1975. 
Przytoczone dane będą dokladnie obliczone przez polskiego astro
noma. 

W niepodległej Polsce obliczono dotychczas 5 orbit definityw
nych komet, mianowicie: Wolfa I (M. Kam i e ń ski); Kopffa-
1906 IV (F. Kęp i ń ski); Peltier-Schwassmann-Wachmanna-
1930 I (F. K o e b ck e), Giacobiniego - 1905 III, (F. K o e b ck e 
i S. S z e l i g o w ski) oraz Orkisza - 1925 I (L. Orki s z). 

Orbit prowizorycznych, które opierają się tylko na 3-ch do
branych obserwacjach pozycji komety, opublikowali polscy astro
nomowie w sumie 23. Wymienimy je w kolejności alfabetycznej 
nazwisk rachmistrzów: - T. B a n a c h i e w i c z: 1925 I (Or
kisz), - 1925k (Wilk), - 1930 II (Wilk), - 1930c (Wilk); -
M. Kamieński: 1925 I (Orkisz); - F. Kępiński: 1925 XI (Wilk
Peltier), - 1925 I (Orkisz), - 1925k (Wilk); F. Koebcke: 1907 III 
(Giacobini), - 1930 II (Wilk), - 1935a (Johnson), - 1936a (Pel
tier), - 1939a (Kozik); - F. Koebcke - S. W i er z b i ń ski: 
1937c (Wilk); - K. Kor dyl e w ski: 1925 I (Orkisz); -
A. Kw i e k: 1936b (Kaho-Kozik-Lis), - 1937f (Finsler); -
J. M er g e n t a l er: Wolf I; - L. Orkisz: 1925 I (Orkisz); 
A. Przybylski: 1939a (Kozik), - 1939d (Jurlof-Achmarof
Hassel); - J. W i t k o w ski: 1919 V (Metcalf), - 1925 I 
(Orkisz). 

Ze statystyki powyższej wynika, że ten rodzaj pracy astrono
micznej jest dobrze reprezentowany w Polsce (tłumaczy się to po
niekąd koniecznością ograniczania się do prac rachunkowych wo
bec braku nowoczesnych narzędzi do obserwacji), głównie w Ob
serwatorium Poznańskim (2 orbity definitywne, 12 prowizorycz
nych) i Obserwatorium Uniwersyteckim i Folitechnicznym w War
szawie (3 orbity definitywne i 5 prowizorycznych). W Obserwa
torium Krakowskim obliczono 6 orbit prowizorycznych. Jest rzc
cza zrozumiałą, że największe zainteresowanie budziły zawsze 
u naszych astronomów komety odkryte w Polsce (2 orbity defini
tywne i 12 prowizorycznych). · 

J. G. 
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Wystawa · Kopernika 

Wśr6d kopernikańskich uroczystości w Polscc (nielicznycJ-t 
zresztą), z okazji 400-lecia śmierci Wielkiego Astronoma, zasłu
guje na uwagę wystawa Kopernika, zorganizowana w Olsztynie 
(z 3-letnim op6źnieniem), w maju 1946 r. 

Pokazano tam szereg dzieł, wypożyczonych z bibliotek, prze
ważnie toruńskich, między innymi n. p.: "De revolutionibus 
orbium coelestium" III wyd. Amsterdam, 1617, dalej "Pierwsze 
polskie i europejskie tłumaczenie dzieł Kop er n i k a", wydane 
w Warszawie 1854 r. (Wiadomo, że pierwsze wydanie w języku nie
mieckim wyszło dopiero w 25 łat p6źniej). Nadto szereg dzieł 
wsp6łczesnych Kopernikowi astronom6w z dedykacjami, wreszcie 
monografie Kopernika. Stare sztychy dopomagały zwiedzającym 
do odtworzenia sobie rzeczywistości 6wczesnej i to nie tylko nau
kowej, ale i politycznej, jako, że Kopernik nie tylko patrzył na 
g:via~dy z wież zamk6w warmińskich, ale i bronił polskości tej 
Ziemi. 

Wystawa została utrwalona w broszurce, wydanej staraniem 
Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. 

S k. 

Sygnały z Marsa 

W trzeciej dekadzie stycznia 1947 r. obiegły prasę polską sen
sacyjne wiadomości, rzekomo pochodzące z wielkiego obserwato
rium U.S.A. na Mount Wilson. Obserwatorzy tamtejsi mieli za
-uważyć na powierzchni planety Marsa, pojawiające się co 10 dni, 
kilkominutowe sygnały świetlne w postaci tr6jkąta, dostrzegalne 
nawet w Średniej siły teleskopach. Na liczne zapytania w tej spra
wie podajemy kilka rzeczowych uwag: 

Jakkolwiek samo przypuszczenie zamieszkalności Marsa przez 
istoty inteligentne nie jest niemożliwe, ze względu na dość znaczne 
podobieństwo tamtejszych warunk6w fizycznych do warunk6w 
panujących na naszej Ziemi, to jednak w danym wypadku całą spra
wę należy zaliczyć do rzędu "kaczek dziennikarskich" (zwłaszcza, 
że brak jakiegokolwiek potwierdzenia drogą radiową). 

Z punktu widzenia rzeczowego przeczy temu obecne położe
nie względem siebie obu planet (Marsa i Ziemi). Jak wiadomo, <>d
legł<>ŚĆ naszego sąsiada od globu ziemskie&o waha się od 56 m.l.lio
n6w km, (gdy oba ciała biegną obok siebie po tej samej strM.ie 
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Słońca) do 400 milionów km, (gdy Mars znajduje się po przeciwnej 
stronie Słońca, niż Ziemia). Obecna odległość od siebie obu ciał 
wynosi okrągło 360 milionów km. Ponadto Mars znajduje się teraz 
w okresie swej największej "nieobserwowalności', gdyż tonie 
w blaskach, widocznego w pobliżu Słońca. (Dn. 6 I 1947 był 
w koniunkcji z gwiazdą dzienną). Blask pozor,ny planety, gdyby 
nawet udało się ją odszukać na niebie, jest obecnie 13 razy słabszy, 
niż w czasie opozycji względem Słońca. Efemerydy dla obserwacyj 
własności fizycznych powierzchni Marsa nie uwzględniają wogóle 
okresu: 1946 VII 3 - 1947 VI 30, jako zupełnie nieodpowiedniego. 
O tym wszystkim wiedzieliby napewno hipotetyczni Marsjanie, 
dziennikarz zaś winien najpierw zasięgnąć informacji, zanim poda 
ogółowi podobną wiadomość. 

OBSERWACjE 

Plamy na Słońcu 

Plamy słoneczne, pojawiające się często na powierzchni gwia
zdy dziennej, są zazwyczaj dostrzegalne dopiero przy pomocy środ
ków optycznych, wzmacniających siłę naszego wzroku. Niekiedy 
jednak pojawiają się tak wielkie plamy, że można je obserwować 
nawet gołym okiem, jak to czynili podobno starożytni Grecy, 
którzy oczywiście lunety nie posiadali. Sledzenie plam na Słońcu 
stanqwi wdzięczne pole dla obserwacyj amatorskich, - natural
nie przy zachowaniu Środków ostrożności, celem ochrony wzroku 
(należy stosować zakopcone szkło, wyczernioną kliszę fotografi
_czną lub ciemny, kolorowy filter). 

Załączamy 4 rysunki p. Macieja M a z u r a, który w Byto
miu w grudniu 1946 r. zaobserwował na Słońcu gołym okiem sze
reg plam, dokonując ich szkiców przy pomocy lornety pryzmaty
cznej o Średnicy objektywów 80 mm, o powiększeniu lO-krotnym. 
Rysunki I, II, III, IV pochodzą odpowiednio z dat: XII 19 godz. 
15 cz. Śr.-eur., XII 20 godz. 13, - XII 22 godz. 13 i XII 26 
godz. 14. 

Oto notatki obserwatora: "I - plamy l, 2 i 4 widoczne łatwo 
okiem nieuzbrojonym. Przed zachodem Słońca można odróżnić 
też gołym okiem plamę 3. Inne widoczne przy pomocy lornety. -
II - plama 3 widoczna lepiej, niż dnia poprzedniego. Od strony 
wschodniej wyłania się nowa plama, dostrzegalna przez lornetę. -
III - grupa plam na półkuli południowej zachodzi. Plamy 3 i 4 
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v:id_o~zne .Sil j~szcze ~epiej, niż w ,dniach poprzednich, 4-a jest naj
·stlJ?-IeJszą_ 7-e wszystkich obs~rwowanych. 5-ą i 6-ą można dostrzec 
.okiem _ni.euzbroJonym. - IV - okiem nieuzbrojonym widoczne 
:Są tylkO' plamy na p6łkuli p6łnocnej: 4, 5 i 6. Liczbą 7 oznaczono 
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,grupę plam (około 6) na p6łkuli południowej, widoczną przy po
mocy lornety". 

Obserwacje p. M. Mazura, dokonane w ciągu jednego tygod
nia, wykazują naocznie obr6t .globu słonecznego dokoła osi, kt6ry 
odbywa się w kierunku od wschodu na zach6d zgodnie z kierun
kiem obiegu planet. Obr6t ten, obserwowany z ruchomej Ziemi 
( obr6t synodyczny), trwa Średnio 27.25 dni. Obroty Słońca ~ą sy
stematycznie zliczane, począwszy od 9 XI 1853 r. (Car ring
t o n). Występowanie plam na Słońcu charakteryzuje okres 11-letni. 

SkRZYNKA ZAPY1 AN 

Czytelnik A.· K. z Olkusza, w związku z felietonem nauko
wym p.t.: "Rzeczpospolita liczb" (Urania, XVIII, str. 58), zapy
tuje: "dlaczego nieskończoność punktów na płaszczyźnie nie jest 
większej mocy, niż nieskończoność punktów na prostej". 
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O d p o w i e d ź: Dwa zbiory nazywają się równej mocy, albo 
równoliczne, jeżeli elementy ich (elementem zbioru nazywamy 
każdy przedmiot należący do zbioru) można sobie nawzajem przy
porządkować w taki sposób, aby każdemu elementowi pierwszego 
zbioru odpowiadał jeden jedyny element drugiego i na odwrót: 
każdemu elementowi drugiego zbioru odpowiadał jeden jedyny 
element pierwszego. Przyporządkowanie takie nazywa się jedno
jednoznacznym albo doskonałym. Inaczej, krótko można powie
dzieć: zbiory są równej mocy, jeżeli elementy ich można ustawić 
w pary, tak, jak równe ilości tancerzy i tancerek. 

Ustalenie pojęcia "równej mocy" ma szczególne znaczeme dla 
zbiorów nieskończonych i prowadzi tutaj do ciekawych konse
kwencyj. Okazuje się np., że .zbiór liczb parzystych jest równej 
mocy ze zbiorem liczb całkowitych (jakkolwiek pierwszy stanowi 
część drugiego), bowiem można każdej liczbie parzystej dać jako 
parę jej połowę, która jest liczbą całkowitą i otrzymujemy już od
powiednwść doskonałą. Również okazuje się, że zbiór wszystkich 
ułamków jest tej samej mocy co zbiór liczb całkowitych. Jednakże 
istnieją zbiory większej mocy, niż ten ostatni; takim jest np. zbiór 
wszystkich liczb rzeczywistych t.j. wymiernych i niewymiernych 
razem. Zbiór ten jest tej samej mocy co zbiór wszystkich punk
tów na prostej, ten zaś znów jest tej samej mocy co zbiór wszyst
kich punktów na płaszczyźnie. By tego dowieść wystarczy okazać, 
że zbiór punktów odcinka jednostkowego jest równej mocy Z;! 

zbiorem punktów kwadratu jednostkowego. Wiadomo z geome
trii analitycznej, że punkty takiego odcinka można zastąpić licz
bami zawartymi między zero a jeden, punkty kwadratu parami 
takich liczb. Każda liczba, wymierna czy niewymierna, może być 
przedstawiona w jeden sposób jako ułamek dziesiętny nieskończo
ny, jeśli wykluczymy ułamki mające od pewnego miejsca same zera. 
W cźmy teraz pod uwagę jakiś punkt wewnątrz kwadratu. Punkto
wi temu odpowiada para liczb, z których każda jest ułamkiem 
dziesiętnym nieskończonym. Przyporządkujemy teraz tej parze 
ułamek dziesiętny, który otrzymamy, biorąc kolejno po jednej cy
frze z obu ułamków i stawiając je obok siebie (czyli wstawiając cy
fry jednego ułamka między cyfry drugiego). Otrzymamy w ten 
sposób liczbę odpowiadającą jakiemuś punktowi odcinka jednost
kowego, a zatem poprzez liczby przyporządkowaliśmy każdemu 
punktowi wnętrza kwadratu określony punkt odcinka jednostko
wego. Mając teraz dany punkt tego odcinka znajdziemy liczbę rze
czywistą odpowiadającą mu i możemy utworzyć parę liczb, biorąc 
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raz tylko cyfry stojące na miejscach nieparzystych, drugi raz tylko 
cyfry z miejsc parzystych. Będzie to para odpowiadająca jakiemuś 
punktowi kwaJratu, (o ile tylko żaden z otrzymanych ułamków 
dziesiętnych nicskończonych nic zawiera od pewnego miejsca sa
mych zer), i to temu mianowicie, któremu, według opisanego po
przednio sposobu, przyporządkowalibyśmy naszą liczbę rzeczywi
stą. Za tym jak dotąd, usta wiliśmy w pary punkty wnętrza kwa
dratu z punktami odcinka, pozostającymi po wyłączeniu punktów, 
którym odpowiadają ułamki dziesil(tne nieskończone, mające od 
pewnego miejsca co drugą cyfrę równą zero. Dla tych ostatnich 
brakło punktów w kwadracie. Można je jednak ustawić w pa
ry z punktami obwodu kwadratu. 

Dla dokończenia dowodu tj. dla przejścia do całej płaszczyzny 
i całej prostej, wystarczy zauważyć, że kwadraty, na które można 
podzielić płaszczyznę, da się ustawić w ciąg, biorąc najpierw kwa
draty dokoła jednego punktu, potem kwadraty otaczające je i t. d. 

Więcej na temat równoliczności i wiążących się z nim zagad
nień można znaleźć w popularnej k siążce prof. W. Wilk o s z a 
pt. "Liczę i myślc,:", względnie w pbdręcznikach uniwersyteckich: 
W. Wilkosz: "Podstawy ogólnej teorii mnogości", W. S i c rp i ń 
s ki: "Zarys teorii mnogości", lub tenże: "Teoria mnogości". 

L. s. 
ERRAT A. 

Do zeszytu Uranii nr. 68-69 wkradły się następujące omyłki 
drukarskie: str. 56, w. 10 od dołu - słowo Anglicy obniżyć o je
den wiersz ; str. 64, wiersz 16-y od dołu należy czytać jako wiersz 
14-y; str. 65 w tytule ma być: Gr a b o w ski e g o, a nie Gab
bowskicgo; str. 73, w. 6 od dołu ma brzmieć: Napływające z zagra
nicy (choć z dużym opóźnieniem) publikacje, str. 83, w. 13 od dołu 
ma być Wielkiej, a nie Małej; str. 85, w. 7 od góry ma być: zacho
dzące. 
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Od Redakcji 

Redakcja "Uranii" przesyła Czytelnikom życzenia Noworo
czne, r6wnocześnie dzi~kując wszystkim Tvm, kt6rzy z kraju i za 
granicy nadesłali nam życzenia świąteczne. 

* * * 
Na skutek licznych zapytań kierowanych do Redakcji, poda

jemy do wiadomości Czytelnik6w, że Rocznik Astronomiczny na 
rok 1947, w opracowaniu prof. F. Kęp i ń ski e g o i inż. W . 
S z p u n ar a, jest już w druku. Gdy pojawi si~ w sprzedaży, po
damy wiadomość na łamach Uranii. 

Ponadto komunikujemy, że prenumerata Uranii, wpłacona 
w r. 1946, jest ważną do połowy r. 1947. 

A~tronomicme odczyty radiowe w Krakowie 
Ła pośrednictwem anteny krakowskiej wygłoszone zostały 

ostatnio następujące popularne odczyty o treści astronomicznej: 
dra J. G a d o m s k i e g o p. t. "Niebo w listopadzie" (2. XI.), 
"Niebo w grudniu" (5. XII.) oraz mgr. L. S t a n k i e w i c z 6 w
n e j p. t. "Ruch" (23. X.). Miesi~czne odczyty radiowe o aktual
nych zj<n..,iskach niebieskich nie będą od stycznia 1947 r. kontynuo
wane, z powodu braku miejsca w programach. 

Dar na odbudowę Obserwatorium Stołecznego 

Wypalone mury gmachu Obserwatorium w Ogrodzi;;: Bota
nicznym w \Varszawic wciąż jeszcze czekają na odbudowę. Na 
miej~cu dawnych pracowni astronomicznych zieje nadal pustką. 
Jeden z naszych Czytclnik6w, \V/. F angor z Klarysewa pod 
Warszawą, gorący entuzjasta astronomii, nadesłał do Redakcji 
zł. l 000 jako dar na odbudow~ gnnchu. na rdzo dziękujemy. Kwota 
ta zostanie przekazana na cel wskazany przez ofiarodawcę . Odbu
dowalibyśmy gmach szybko, gdyby znalazło się 20 000 takich en
ttizjast6w. 

\Vydawnictwa nadesłane dla biblioteki Uranii 

Wiedza i Życie. Rok XV, zestyty: 2, 6, 7, 8. 
Życie Nauki. Tom H. nr. 3-!L 9-lQ. 
Rise H vezd. Racnik XXVII, Cisi o 8-1 O. 

l' l 

li 
Ocr Sterncnhimmel, 1947, Robert A. Nacf, Aarau, Schwei:i. 



U.Oł3Lf83 

·. 

Kupimy ·obiektyw astronomiczny 
o średnicy ok. t6 cm:-oJniskowe]ok. ts::> cm, albo kompletny 

refraktor ~ 

o obiektywie od 10 cm w góre . - Z,Jłoszenia do Redakcji l 
Uranii . 
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