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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. 
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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-

, 



.. 

l l 

URRNIR 

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-
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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', 

.. 



URRNlf\ 19 

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-



22 URf\Nff\ 

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. · 

.. ' 
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• 
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-
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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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opracowany przez 

Prof. Dr F. Kępińskiego i Inż. Mgr. W. Szpunara 

Rocznik przedstawia bogaty ma· 
teriał dla astronomów, geodetów, 
nawigatorów, nauczycieli kosmo· 
grafii, miłośników astronomii. 

Zawiera on 88 stron różnych tablic, objaśnienia, wykres 
wschodów i zachodów Słońca i planet wielkich, map~ 
nieba północnego ze siatką spółrz~dnych horyzontalnych. 

Rocznik jest do nabycia: 

Warszawa, f\1. Stalma {f\1. Ujazdowskie) 36, f\rchiwum Głównego 
Urz. Pom. Kraju, 

Kraków, ul. św. Tomasza 30, Obserwatorium f\ str. U niw. Warsza .v-

ski ego - Redakcja "Uranii", 
Poznań, ul. Słoneczna 36, Obserwatorium !\stronom. Uniwersytetu, 
Toruń, Obserwatorium !\stronom. Uniwersytetu, 
Wrocław, ul. Kopernika 11, Obserwatorium !\stronom. Uniwersytetu. 
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