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VLADIMIR V ANYSEK - Brno (ćSR) 
Zakład Astronomii Uniwersytetu Masaryka w Brnie 

CZECHOSŁOWACKIE OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE 

Pierwszymi obserwatoriami astronomicznymi w Czechach 
były prowizoryczne dostrzegalnie w Pradze i w N owych Be
natkach w pobliżu Pragi, gdzie z końcem XVI i początkiem 
XVII stulec1a obserw c.> cje przeprowadzali Tycho Brah e i jego 
następca Jan K e p l er, pracując tutaj cały szereg lat jako 
królewscy astronomowie na dworze cesarza Rudolfa II. Pierw
sze obserwatorium było położone niedaleko praskiego grodu 
w pałacu królowej Anny, który do dnia dzisiejszego jest za
chowany w doskonałym stanie, a obecnie wykorzystany dla 
pomieszczenia galerii obrazów. Ponieważ Tycho Brahe nie był 
zadowolony z tego obserwatorium, otrzymał do dyspozycji za
mek w Nowych Benatkach około 30 km na północny wschód 
od Pragi. Później niedaleko strahowskiego klasztoru zostało 
urządzone w domu tzw. Curtiov obserwatorium służące po 
śmierci Tychona Brahe Keplerowi, który żyjąc w Pradze trzy
naście lat, opracował tutaj znaczną część swojego dzieła. 

Tragiczne wydarzenia Białej Góry (Bila Hora) oznaczające 
koniec czeskiej niepodległości przerwały tak obiecujący rozwój 
kulturalnego ośrodka, jakim była Praga w zaraniu nowszych 
czasów. Z tych też przyczyn dopiero z końcem XVIII stulecia 
powstało obserwatorium astronomiczne w byłym kolegium je
zuickim - obserwatorium w Clementinum. Obserwatorium to, 
pomimo nienadzwyczajnego wyposażenia, oznaczało bardzo 
vviele dla rozwoju astronomii w Czechach- Jeden z pierwszych 
kierowników, S t e p l i n g, urządził tutaj stację meteorologicz
ną, posiadającą najdłuższy ciąg obserwacji w środkowej Euro
pie. Praskie obesrwatorium w Clementinum było też jednym 
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z obserwatoriów, które brały udział w wypełnieniu międz~·
narodowego programu pomiarów szerokości geograficznej, CJ 

z kolei umożliwiło odkrycie zmian pułożenia biegun<l· Było tn 
w okresie, kiedy kierownictwo spoczywało w rękach wybit
nego astronoma profesora W e i n e k a, znanego też z pierw
szego fotograficznego Atlasu Księżyca wykonanE:go z negat:v·
wów paryskiego Obst·rwatorium Astronomicznego. Ze wzglE:dtt 
na nieodpowiednie dla obserwacji e>stronom1cznych polożc.
nie obserwatorium w Clementinum, jak również i niewy
starczaJącą zajmowaną przestrzeń, obserwatorium praskie mo
gło rozwinąć w pełni prace obserwacyjne dopiero w roku Hl:..~ 
)(iedy to bracia F r i ! o w i e podarowali państwu obserw::.~.to
rium w Ondrzejowie. Na skutek wypadków drug1ej wojny świtt
towej stare obserwatorium w Clementinum zostało zlikwido-
wane, a większość urządzeń przede wszystkim biblioteka 
z<'stała prz,2nicsiona do nowoczesnego obsE•rwatorium w On
cirżejowie. Praska cz~ść Obserwatorium została jednak zacho
wana. Oddziały administracji, wyznaczania czasu oraz pracml'.'
nie naukowe, z których korzystają pracownicy zajmujący sic. 
przeważnie problemami teoretycznymi, znajdują si~ w Pradze. 
Praskic Obserwatorium, będące obecnie Zakładem Astronomii 
Czechosłowackiej Akademii Nauk, należy do jednych z naj
starszych naukowych zakładów nie tylko w Czechosłowacji, 
ale i w środkowej Europie. Liczne przyrządy z okresu Ty
chana Brahe znajdowały się jesżcze przed drugą wojną świ3-
tową w inwentarzu zakładu, gdzie ówczesny kierowmk 
dr S e y d l urządził małe muzeum. Obecnie przyrządy docho
wane do dzisiaj znalazły pomieszczenie w Muzeum Technicz
nym. Niektóre spośród nich są jeszcze dzisiaj używane, jak 
r1p. zegar Lepaute, pomimo swego s<;dziwego wieku wynoszą
cego niemal 150 lat. Podobnie i zegar wykonan:y w pierwsze.i 
połowie ubiegłego stulecia przez znakomitego .Praskiego me
chanika B o z k a obecnie jest używany jako zegar pomoc
niczy. 

Hu;toria drugiego najwi~kszego zakładu astronomicznego 
w Czechosłowacji, Obserwatorium Astronomicznego na Skalnatc 
Pleso, jest nieco krótsza. Pierwotnie urządzenie tej placówki 
było wyposażeniem dzisiaj już nieistniejącego Obserwatorium 
w Stare Dale (obecna nazwa Hurbanowo) założonego przed 
60 laty przez węgierskiego astronoma K o n kol y'e g o. Pod
c:zas drugiej wojny światowej działalność obserwatorium w Hur
banowie została przemocą przerwana, a urządzenie cz(,ściowo 
przeniesione do Preszowa. Dopiero w latach UH3-1944 udafo 
się drowi B e (. v a l· o w i wybudować nowe ubserwatorium na 
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~ · kalnate Pleso. Głó vnym instrumentem tego należącego do 
Slowack.iej Akademii Nauk obserwatorium jest 60 cm reflek-
1· •r Zeissa. 

Na wyższych uczelniach są dwa uniwersyt~ckie zakłady 
<'~tronomiczne: w Pradze i Brnie. Uniwersyteckie Obserwato
rium w Pradze na Smichovie zostało założone przed 60 lat~·· 
Natomiast Zakład Astronomii Brneńskiego Uniwersytetu był 
zało~ony przed 10 laty, dopiero po drugiej wojnie światowej. 

Czechosłowacja ma zatem w rzeczywistof-ci cztery główne 
placówki astronomiczne: Ondrzejów, Skalnatc Pleso oraz uni
\ ersyteckie zakłady w Pradze i Brnie. Do tego należy Jeszcze· 
doliczyć Zakład Geodezyjno-Astronomiczny Folitechniki w Pra
dze, jak również i liczne astronomiczne obsen.vatoria ludow<'. 
uczestniczące też w programie naukowym. Wśród nich znaj
etują si obserwatoria bardzo pięknie wyposażone. 

Zapoznajmy si~ teraz krótko z technicznym wyposażeniem 
oraz programem naukowym czterech głównych zakładów: 

l) O n d r z ej ów, Zakład Astronomii. Czechosłowackiej 
i\kademii Nauk. Urządzenie obserwatorium Jest ocz:rwiści:• 
tnk dobrane, aby jak najlepiej odpowiadało pracom programu 
naukowego, a mianowicit': badaniom Sło!l.ca, materii między
planetarnej. oraz badaniom wysokich warstw atmosfery. 

Głównym instrumentem jest tutaj spektroheliograf w bu
dynku nowego laboratorium słonecznego, przy którym pr·act' 
montażowe są już na ukończeniu. Oprócz tego jest tutaj czynn~.
::;pektrohelioskop typu Hallova, słoneczna kamera do fotografo
wania fotosfery, a w najbliższym czasie będzie zastosowan~· 
mono(;hromator do . stałych obserwacji całej tarczy Słońca 
w świetle linii Hu. Według głównego programu specjalnym 
zadaniem w badaniach Słońca, objętych międzynarodową służbą. 
·>ą stałe obserwacje erupcji chromosferycznych. Z oddziałem 
słonecznym współpracuje oddział radioastronomii. W Ondrze
jo~ie Jest zainstalowany 7,5 metrowy radioteleskop parabo
liczny, którym jest śledzone promieniowanie radiowe Słońca 
na fali 55 cm. 

Drugi dział bogatego programu obserwatorium Ondrzejow
;-;kiego obejmuje badani<J materii międzyplanetarnej, a przede 
wszystkim rojów meteorów. Ondrzejóv.' posiada obecnie dwa 
totograficzne urządzenia clla wyznaczania wysokości i szybko
<.ci meteorów. W przeciągu kilku lat pracy te meteoryczne pla
cówki osiągnęły bardzo piękne wyniki*). W ost3:tnim czasie 

*) P. artykuł: Z. C c p l c c h a . Fotograficzne obserwacje meteorÓ\\" 
w Ondrzejowskim Obserwatorium Astronomicznym.. ..Urania.. 28, l 
(1957). 
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udało się też otrzymać szereg widm jasnych meteorów. Praca 
oddziału materii międzyplanetarnej prowadzona jest głównie 
w trzech kierunkach. Są to: badania procesów świecenia me
teorów w atmosferze ziemskiej, powstawania rojów meteorów 
oraz prace nad fizyczną strukturą komet. 

Trzecim poważnym oddziałem jest oddział dla badań wy
sokich warstw atmosfery, zajmujący się już kilka lat zjawi
skami zmierzchu. Równocześnie opracowano tu szereg nowych 
metod badań fotometrycznych. 

Obecnie organizuje się też oddział astronomii gwiazdowe ' 
którego głównym narzędziem będzie skonstruowana obecnie 
kamera Schmidta 60/40/80/cm. 

Jak już wspomniano wyżej, kierownictwo obserwatorium 
Ondrzejowskiego znajduje się w Pradze, gdzie mieści się też 
oddział pomia.rów czasu, wyposażony w normalne narzędzia db 
prac nowoczesnymi metodami. Jest tutaj też grupa pracowni
ków zajętych zagadnieniami teoretycznymi. 

Kierownikiem zakładu astronomii jest dr Ster n b er k, 
a jego zastępcą w Ondrzejowie znany specjalista w astronomii 
meteorycznej, członek korespondent Słowackiej Akademii Nauk 
dr G u t h, który do niedawna prowadził obserwatorium na 
Skalnate Pleso. 

2) Ska l n a t e P l e s o, Obserwatorium Astronomiczne 
Słowackiej Akademii Nauk. 

Astronomiczne obserwatorium na Skalnate Pleso, było do 
niedawna najwyżej położonym obserwatorium w ĆSR. Poło
żone jest na zboczu Łomnicy na wysokości niemal 1700 m. 

Skalnate Pleso wyróżniło się odkryciem szeregu komet. Były 
tutaj też obserwowane liczne komety i obliczone ich orbity . 
Obok badań komet obserwatorium zajmuje się też badaniami 
meteorów, zwłaszcza teleskopowych. Ostatnio czyni się stara
nia, aby rozszerzonym programem objąć też prace astrofizycznP. 
Wielkim postępem jest budowa drugiego obserwatorium na 
szczycie Łomnicy na wysokości 2600 m, gdzie są doskonałe 
warunki dla badań Słońca, oraz możliwości wykorzystania 
koronografu. Znany odkrywca komet A M r kos pracuje na 
szczycie już od szeregu lat, a przed dwoma laty zainstalowa: 
tu 50 cm reflektor i 40 cm kamerę Maksutowa. Wynikiem jegfl 
pracy na szczycie Łomnicy jest wiele nowo odkrytych komet . 
Należy zaznaczyć, że pracę tę wykonuje on obok swojego 
głównego zatrudnienia, będąc głównym meteorologiem wysoko
górskiej Stacji Meteorologicznej na Łomnicy. Małżonka jeg ) 
pracująca na Skalnate Pleso zajmuje się też niektórymi pro
blE>mami fizyki Słońca 
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Jednak ostre warunki panujące na Skalnatern Pleso i na 
szczycie Łomnicy działają niekorzystnie na samopoczucie astro
nomów, wobec czego po wielu doświadczeniach urządzono po
mocniczy ośrodek w Tatrzańskiej Łomnicy, gdzie znajduje się 
codministracja zakładu i główna biblioteka. Podobnie w Braty
sławie założono oddział teoretyczny, zajmujący się przeważnie 
problemami obliczania orbit komet itp. Umożliwiono w ten 
$posób pracownikom okresowo zmianę pobytu w niekorzyst
ny ch warunkach wysokogórskich na przebywanie w pięknym 
,,:rodku kąpieliskowym, lub stolicy Słowacji. 

Kierownikiem tego Obserwatorium był do niedawna dr Guth . 
1 'o powołaniu go do prowadzenia obserwatorium w Ondrzejo
wie, miejsce jego zajął dr B o c h n i c e k. Jego głównym za
daniem jest wprowadzenie nowych metod do programu badań 
Skalnate Pleso. 

3) U n i w er syt e ck i e O b ser w a t o r i u m w P r a
d z e (Zakład Astronomii Uniwersytetu Karola, Praga-Smi
chow). 

Zakład ten, założony przed 60 laty , jest zakładem przede 
wszystkim teoretycznym. Przez wiele lat pracował tutaj pro
fesor H e i nr i c h , znany ze swych prac z zakresu mechaniki 
nieba. Obok skromnych narzędzi służących celom pedagogicz
ny m obserwatorium posiada dziesięciocalowy reflektor Zeissa 
z długoogniskową kamerą fotograficzną . Oprócz zagadnień me
chaniki nieba program zakładu obejmuje też badania komet 
i zaćmień Księżyca . W ostatnich latach profesor M o h r, obec..:. 
n ie kierownik zakładu , zajmuje się razem ze swymi współpra
cownikami problemami dynamiki gwiazdowej . 

4) Z a k ł a d A s tron o m i i w B r n i e (Uniwersytet Ma
saryka) . Przed wojną był tutaj przy politechnice maly zakład, 
założony przez profesora K l a d i v o. Na skutek działań wo
jC'nnych nieznaczna tylko część inwentarza tego zakładu stała 
się częścią nowego uniwersyteckiego zakładu, który został za
łożony w 1946 r. przez profesora Mohra . W ciągu 10 lat zakład 
tE n stał się jednym z najlepiej wyposażonych obserwatoriów 
astronomicznych w Czechosłowacji. Głównym narzędziem jest 
tutaj 60 cm reflektor, dla którego został właśnie ukończony 
fotoelektryczny fotometr. W budowie jest kamera Maksutowa 
60/40 cm. Całe wyposażenie techniczne tego zakładu z nieznacz
nymi wyjątkami wykonane jest w kraju. Niemal wszystkie 
instrumenty zostały wykonane według projektu doc· P er k a 
w warsztacie zakładu, oraz w bmeńskich Zakładach przemy
. łowych. Problemy astronomii gwia.zdowej, a zwłaszcza dyna
miki należą do zasadniczego programu tego zakładu . Kierow-
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nictwo Zakładu zostało powierzone autorowi tego artykułu , 
l-tóry pracuje w dziedzinie fizyki komet . 

Głównym nicdostatkiem uniwersyteckich placówek ' astro
nomicznych jest brak personelu, co w dużej mierze wstrzy
muje rozwój prac naukowych uczelni. Rozważa siq dlateg'"> 
możliwości przep1·owadzenia w przyszłości reorganizacji bada ,) 
astronomicznych na uniwersytetach w ten sposób, że zakład ~· 
praski i brne.ński będą włączone do wspólnego programu na u 
kowego. W ten sposób obok dwu akademickich zakładów m . 
być utworzony zakład o wyższym poziomie, w którego mozliwu
~ciach będzie sprawne wykorzystanie sił naukowych oraz in 
strumentalnego wyposażenia na uniwersytetach w P radz.> 
1 Brnie. 

5) Ludowe Obserwatoria Astronomiczne. 
Współpraca naukowych zakładów z licznymi ludowymi obset
watoriami astronomicznymi jest bardzo ważnym czynnikiPm 
w badaniach astronomicznych w Czechosłowacji . J ednym 
z największych obserwatoriów ludowych jest Ludowe Obsel
watorium w Pradze na Petrzynie, założone w 1928 r . prz<•z 
Czechosłowackie Towarzystwo Astronomiczne. Niedawno w in
nej części Pragi zostało otwarte nowe obserwatorium ludow<: 
posiadające 40 cm reflektor. Obserwatoria w Wołoskim Międz:-r 
rzeczu, Hradcu Królowej, Brnie współpracują z uniwersytec
kimi zakładami i są bardzo pięknie wyposażone. W Ołomuńcu 
budowa obserwatorium dobiega końca . W niektórych obserw8 -
toriach, jak np. w Prościejawie i Wołoskim Międzyrzeczu koń-
czy się też konstrukcje 60 cm reflektorów, dla których optykc; 
wyszlifował profesor Gaj d u s e k z Ostrawy. Pozostałe obsel
watoria posiadają mniejsze lub większe kamery Maksutowa. 
Ludowe Obserwatorium w Brnie rozporządza np. kamerą Mak
sutowa 40/30 cm wykonaną przez braci E r h a r t. Jedynie 
hrak personelu zawodowego w ludowych obserwatoriach nie ' 
dozwala na lepsze wykorzystanie wyposażenia instrumental-
nego. 

Obecnie w Czechosłowacji jest czynnych 29 ludowych obser
watoriów i mniejszych dostrzegalni, pośród których obserwa
toria: w Pilźnie , Czeskich Budziejowicach, Hradcu Królowej, 
Ołomuńcu, Prościejowie, Brnie, Ostrawie, Gattwaldowie i Ho
daninie, podobnie jak na Słowacji w Preszowie i Humennem 
włączone są do programowych prac naukowych :zakładów Aka
demii Nauk i uniwersytetów. 

Obserwatoria w Czechosłowacji będą budowane nadal, ta!i 
aby wykorzystać wszystkie możhwości, które Czechosłowacj< 
jako kraj przemysłowy posiada. Oczywiście te obserwatorb 
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astronomiczne są otwarte dla wszystkich pracowników nau
kowych, szczególnie dla pracowników z krajow zaprzyjaźnio
nych. Czechosłowaccy astronomowie spodziewają się, że i pol
scy fachowcy do nich zawitają, aby razem pracować w czecho
słowackich obserwatoriach. 

Tlurn. F. Stuulal 

f·RZEMYSŁA W HYBKA Wrocłt.w 

PROBLEMY INSTRUMENTALNE ASTRONOMIJ 
POŁUDNIKOWEJ (II) 

Zanim omówimy prace idące w kierunku zwiększenia do
kładności pomiarów astrometrycznych, dokonajmy krótkiego 
przeglądu różnego rodzaju błędów. A więc mamy błędy pocho
dzące z instrumentu, wynikające bądź z niedokładności pewnych 
jEgo części (czopy, skale, śruby mikrometryczne), bądź też z pew
nych wad wynikających z zasady konstrukcyjnej instrumentu 
(gięcie się lunety, a nawet kół z podziałką kątową) .. Drugą kate
gorię błędów stanowią błędy obserwatora, tzw. błędy osobiste. 
Ptzecież obserwator prowadzi nić mikrometru kontaktowego, 
odczytuje skale i podziałki. Na manipulacje te nie ma zbyt 
dużo czasu, wszystko należy wykonać sprawnie i ten pewne
go rodzaju pośpiech jest źródłem pewnych błędów. Zrozu

'miałe jest też, że w dniu, w którym obserwator czuje się 
gorzej, jest zmęczony lub zdenerwowany, błędy będą więk
sze. Ostatnią grupą błędów są błędy spowodowane przez 
atmosferę. Mamy tu więc refrakcję i jej zmiany, którą obli
czamy w pewnym przybliżeniu na podstawie temperatury 
i ciśnienia mierzonego w najbliższym otoczeniu instrumentu, 
drgania obrazów gwiazd wynikające z niepokoju atmosfery. 

Jest oczywiste, że wobec błędów trzeciej grupy jesteśmy 
bezsilni. Dążenia. nasze mogą iść jedynie w kierunku likwido
wania, a co najmniej zmniejszania błędów pierwszych dwóch 
grup. 

Tak więc prace te idą w dwóch zasadniczych kierunkach. 
Z jednej strony modernizuje się istniejące instrumenty, stara
jąc się przy tym zmniejszać udział obserwatora przy pomia
rach w trakcie obserwacji, a z drugiej strony pracuje się nad 
skonstruowaniem nowych typów instrumentów o korzystniej
szych zasadach budowy. 

I tak przy obserwacjach deklinacji zastosowano już apara
turę fotografującą wskazania koła (zamiast odczytywać je przez 
mikroskopy). Pozwala to szybko zebrać dokładny materiał 
obserwacyjny o dokładności niezależnej od samopoczucia obser-
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watora a potem spokojnie, bez pośpiechu opracować go w labo
ratorium. Przy rejestracji momentów przejść gwiazd przez po
łudnik zaczyna się stosować rejestrującą aparaturę fotoelek
tryczną również eliminującą udział obserwatora w dokonywa
niu zasadniczej części obserwacji. Zwiększa to znacznie dokład
ność wyników dzięki · zlikwidowaniu błędów osobistych. Wcho
dzą w życie zegary kwarcowe i chronografy drukujące z gene
ratorami kwarcowymi. Ciekawą próbą było zbudowanie chrr)
nografów fotografujących zaopatrzonych w generatory kwar
cowe. To ostatnie urządzenie rejestruje czas, nie zakłócając ru
chu podstawowej, zegarowej części, jaką są wirujące ocyfro
wane tarcze wskazujące godziny, minuty i sekundy. 

Ciągłe doskonalenie aparatury rejestrującej doprowadziło 
wprawdzie do zwiększenia dokładności pomiarów, ale także 
i do pewnego parcdoksu. Otóż dokładność pomocniczych, rejt~
strujących urządzeń przewyższa dokładność samych instrumen
tów obserwacyjnych. Urządzenia rejestrujące zlikwidowały bo
wiem błędy osobiste obserwatora, nie zlikwidowały jednak bł~
dów wynikających z zasad budowy instrumentów, jak np. błę
dów wynikających z nieregularności czopów czy też z gięcia 
się lunety. Szczególnie kłopotliwe są te ostatnie błędy. Samo 
zjawisko tzw. gięcia się lunety jest procesem dość skompliko
wanym i trudnym do uchwycenia. Składają się na to nie tyłku 
wszelkie deformacje, jakim podlega wskutek własnego ciężaru 
tubus lunety, ale także i przesunięcia obiektywu w oprawie, 
deformacje części okularowej. Wszystkie te procesy są funkcją 
położenia lunety, mówiąc inaczej, kąta, jaki tworzy oś optyczna 
z płaszczyzną poziomą . 

Wobec tego konstruktorzy starają się zbudować tego rodzaju 
instrumenty, które posiadałyby lunety poziome i nieruchome, 
lub lunety o takiej konstrukcji, aby zjawisko gięcia się nie wy
stępowało u nich. 

Ogólną cechą pierwszej grupy instrumentów jest to, że 
światło jest rzucane do nich przez odpowiednie płaskie zwier
ciadło znajdujące się przed obiektywem. Oczywiście likwiduJe 
się tu tylko błędy wynikające z gięcia się lunety, inne zaś 
błędy pochodzące od nieregularności czopów (zwierciadła obrn
cają się przecież na poziomych osiach), czy też błędów skal po
zostają w dalszym ciągu; trzeba je eliminować drogą rachunkową . 

Najstarszy z nich, bo jeszcze przedwojenny, a jednocześnie 
najprostszy był horyzontalny instrument przejściowy P a w ł o
w a. Posiadał on płaskie eliptyczne zwierciadło rzucające obraz 
do nieruchomej poziomej lunety leżącej w płaszczyźnie połud
nika. Podobny do niego był nieco późniejszy horyzontalny in
strument południkowy I l i n i c z a służący jedynie do wyzna-
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czania deklinacji. Jego ruchoma część przypominała nieco koło 
wertykalne z tą jednak różnicą, że zamiast lunety było tu ru
chome, dwustronne płaskie zwierciadło rzucające obraz do nie
ruchomej lunety (instrument posiadał dwie lunety, jedną na 
północ, drugą na południe od zwierciadła) . Ze zwierciadłem 
zmocowane było koło z podziałką stopniową do odczyta de
klinacji. 

Rys. l. Schemat horyzontalnego instrumentu południkowego. 

Powojennych rozwiązań tego typu instrumentów mamy trzy, 
jedno radzieckie i dwa angielskie . 

Pierwsze z nich. instrument południkowy S u c h ar i e w a 
jest właściwie udoskonalonym instrumentem Pawłowa. Posiada 
stalowe, grube zwierciadło z otworem w środku (co jest bar
dzo przydatne przy wyznaczaniu kolimacji instrumentu), oraz 
dwie nieruchome lunety i dwa kolimatory. 

Odmienne są konstrukcje angielskie. I tak A t ki n s o n na
dał zwierciadłu kształt dwuspadowego dachu o krawędzi w pła
szczyźnie południka . Płaszczyzny zwierciadła są nachylone do 
osi pod kątem 15°, wskutek czego obserwuje się gwiazdy poza 
południkiem. Jeszcze bardziej różni si~ od omówionych po
przednio horyzontalny instrument przejściowy skonstruowany 
w Greenwich. Dwie nieruchome lunety są skierowane jedna na 
wschód, druga na zachód, przy czym mają wspólną część oku
larową. Obraz rzucany jest przez specjalne pryzmaty umiesz
czone przed obiektywami. 

W e wszystkich tych typach instrumentów uzyskano dwie 
wielkie korzyści. Po pierwsze znikł problem gięcia się lunety, 
a po drugie nieruchomo spoczywająca na specjalnym ceglanym 
słupie luneta pozwala stosować w części okularowej dowolne 
urządzenia pomiarowe i rejestracyjne bez liczenia się z ich 
rozmiarami i wagą. Niestety nie ma instrumentu bez wad, 
a także często dzieje się tak, że poprawa pod jednym względem 
okupiona jest stratą pod innym. Tak więc te instrumenty mają 
też swoje charakterystyczne błędy. A więc w zależności od de-
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klinacji gwiazdy obiektyw lunety otrzymuje światło od mniej
szej lub większej części zwierciadła. Przy niedoskonałości po
wierzchni zwierciadła może to dawać trudno uchwytne błędy. 
Przy wyznaczaniu zaś deklinacji trzeba podwoić dokładność 
odczytów koła, bowiem przy obrocie zwierciadła promień świa
tła odchyla się o kąt dwukrotnie większy niż wynosi kąt obrotu 
zwierciadła. Są też i indywidualne błędy pewnych konstrukcji. 
tak np. przy instrumencie Atkinsona są trudności z ustawie
niem kolimatorów, a co za tym idzie, z wyznaczaniem koli
macji. Ogólnie mówiąc właściwości tych instrumentów nie zo
stały jeszcze wystarczająco poznane. 

Wiqkszą rozmaitość konstrukcji wykazuje druga grupa in
strumentów reprezentowana przez trzy różne typy. 

Z okresu przedwojennego pochodzi konstrukcja francu
skiego astronoma D a n jon a. Jego instrument przejściowy 

Rys. 2. Instrumen t przc.)Ś iowy Danjona. P - pry:tmat Dovcgo, 
O - obiektyw, M - płaskie zwic,·ciadto, R - pryzmat, I - ukular, 

C - kolimato; , T, . T! - cwpy. 

posiada poziomą lunetę skierowaną prostopadle do płaszczyzny 
południka (patrz ry~unck 2). Tubus lunety jest jednocześnie jej 
osią obrotu: Przed śro · 1kiem obiektywu u~ieszczony jest pry
zmat Dove'go obracający obraz o 180" (rys. 3). Po przejściu przez 
obiektyw promienie odbijają się od zwierciadła a potom od pryz
matu W okularze widoczne są dwa obrazy gwiazdy. Jeden po
chodzi od wiązki promieni, która przeszła przez pryzmat Dovego 
i obkktyw, druga od wiązki, która przeszło tylko przez pry
zmat. Ponieważ pienvszy obraz jest odwrócony, więc w polu 
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widzenia widać dwie gwiazdki poruszające się w przeciwnych 
kierunkach. Moment pokrycia się obrazów jest właśnie mo
mentem przejścia gwiazdy przez płaszczyznę osi optycznej in
strumentu. Ciekawą cechą tej konstrukcji jest to, że istotną 
czqścią jest sam pryzmat Dovego, przy czym reszta urządzeń 
optycznych służy tylko do rozpatrzenia obrazu. Ewentualne 
wzajemne przesuniqcia tych części nie grają tu żadnej roli, 
gdyż powodują one przesunięcia obu obrazów. Wystarczy więc 
kontrolować specjalnym kolimatorem położenie pryzmatu Do
vego; tu jednak jest wymagana duia stabilność holim:=ttnra. 

~~~~~~~-~~~ 
Rys. 3. Pryzmat Dovego i bieg promieni w pryzmr.ci~'. 

Obie konstrukcje powojenne są konstrukcjami radzieckimi. 
Jedna z nich, instrument przejściowy M ak s u t o w a- P a
w ł o w a, jest właściwie przeróbką normalnego łamanego instru-

Rys. 4. Instrument przej~ciowy lVIaksutowa-Pawłowa. 

mentu przejściowego (rys. 4). Zasadnicza różnica polega na tym, 
że lunetę z obiektywem (tj. refraktor) zastąpiono meniskowym 
teleskopem Maksutowa. Zebrane przez teleskop promienie są 
odbite na wydrążonej osi, na końcu której znajduje się foto-
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elektryczna aparatura rejestrująca. Na przeciwległym końcu 
osi umocowana jest luneta-celownica. Jak wiadomo, teleskopy 
Maksutowa mają bardzo krótkie tubusy, co w tym wypadku 
ma wielkie znaczenie. W rezultacie długość tubusa niewiele 
przekracza grubość osi w jej centralnej części i instrument 
praktycznie biorąc nie posiada tubusa lunety. Wobec tego od
padają błędy wynikające z gięcia się lunety a oprócz tego in
strument posiada wygodny kształt oraz dużą siłę światła. Jak 
każdy jednak instrument posiada on także i swoje słabe strony. 
Takim delikatnym miejscem jest sam teleskop Maksutowa. Po 
pierwsze ogniskowa jego zmienia się znacznie wskutek zmian 
temperatury, a po drugie poszczególne elementy teleskopu mu
szą być mocowane specjalnie mocno, gdyż drobne ich przesu
nięcia wywołują duże przesunięcia obrazu. I tak np. przesunię
cie głównego zwierciadła powoduje 8 razy większe przesunię
cie obrazu w okularze. 

Oryginalną koncepcję wysunął L i n n i k. Zaproponował 
umieszczenie przed obiektywem lunety zwyczajnego interfero
metru składającego się z czterech płaskich zwierciadeł . W tym 
wypadku luneta służyłaby tylko do rozpatrywania prążków in
terferencyjnych, na podstawie których można byłoby dokładnie 
określać momenty przejść gwiazd przez płaszczyznę osi optycz
nej instrumentu oraz ·wyznaczać deklinacje gwiazd. Metody po
miarowe byłyby tu dość skomplikowane choć wykonalne; 
w każdym razie Linnik spodziewa się, że tego rodzaju przyrzą
dem możnaby osiągnąć dużą dokładność . . Jest to śmiała i ory
ginalna koncepcja, na razie jednak nie została ona zrealizo
wana i, co za tym idzie, zbadana. 

Resumując, można powiedzieć, że wprawdzie w ciągu ostat
nich parudziesięciu lat opracowano zasady różnych nowych in
strumentów południkowych i niektóre z nich doczekały się pro
totypów oraz przeszły pewne badania, to jednak trudno jesz
cze rozsądzić o wyższości któregoś z tych typów nad innymi. 
lub nad dotychczasowymi. Trzeba by je wszystkie gruntownie 
zbadać, popracować jakiś czas na nich a dopiero potem można 
będzie tę sprawę rozstrzygnąć ostatecznie. Na razie astronomo
wie pracują jeszcze na modernizowanych dawnych typach 
instrumentów, nie ulega jednak wątpliwości, że z czasem przyj
dzie zastąpić te instrumenty nowymi i innymi. Konstruktorzy 
instrumentów astrometrycznych mają więc przed sobą piękne 
pole do popisu i miejmy nadzieję, że w bliskim czasie wejdą 
w użycie nowe, doskonalsze od obecnych instrumenty południ
kowe. Jest to konieczny warunek do podwyższenia dokhidności, 
która już od dłuższego czasu utrzymuje się na jednym mniej 
więcej poziomie. 
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KRONIKA 

VII konferencja meteorytowa w Moskwie 

W dniach 14-17 listopada 1956 r. odbyła się w "Domu Uczonych" 
w Moskwie VII z kolei konferencja poświęcona meteorytyce. W kon
ferencji oprócz naukowców r"dzieckich wzięli udział z zagranicy, jako 
zaproszenl przez Akademię Nauk ZSRR goście: członek-korespondent 

Bulgarskiej Akad. Nauk prof. dr N1koła B o n i e w, prof. dr F. H e i d e 
z Jeny i z Polski niżej podpisany. 

Program Konferencji obejmowal różnorodne zagadnie:nia z zakresu 
meteorytyki, przedstawione w dwudziestu kilku referatach i sprawoz
daniach, z których większość omawiam poniżej. Wstępny rzferat o rutat
nich osiągnięciach meteorytyki został odczytany przez jednego z obec
nych w zastępstwie nieobecnego z powodu niedyspozycji Akademlka 
F i e s i e n kowa, przewodniczącego Komitetu Meteorytowego AN ZSRR, 
Komitetu, który był organizatorem Konferencji. Kandydat nauk fizyko
mat. J a w n e l wygłosił ciekawy referat o prawidłowościach składu 

materii meteorytowej i warunkach tworzenia się meteorytów. Referat 
prof. G er l i n g a i L. L e w ski e g o poruszył temat pochodzenia szla
chetnych gazów w meteorytach kamiennych, a referat kandydata nauk 
fizyko-mat. L e w i n a 1 dra Słonimski e g o zagadnienie pochoóze
nin chondr. Prof. M i c h i ej e w mówił o rentgenograficznych badaniach 
meteorytów. Referaty: kand. nauk fizyko- mat. D i war i, sekretarza 
naukowego Komitetu meteorytowego K r i n o w a, Diak o n o w ej, 
kand. nauk geolog.-mincr. Kw a s z y i kand. nauk geol.-min. J u d i n a 
i W. Koł o m i e ń ski e g o poświęcone były dalszym studiom Sichote
Alińskiego meteorytu. Podpisany wysunął m. in. zagadnienie klasyfi
kacji tego meteorytu, które wywołało ożywioną dyskusję. Po tym za
demonstrowany został interesujący film przedstawiający tereny spadku 
i poszukiwania okazów Sichote-Alińskiego meteorytu. 

Na połud:niowym zebraniu Konferencji w dniu 15. XI. wygłoszone 
zostały referaty: członka korespond. AN USRR B u r k ser a i A l e k
s j oj e w ej o własnościach fizycznych meteorytów kamiennych - temat 
ciekawy, mało znany w literaturze meteorytycznej - i referat J u d i n a 
o nieprzeźroczystych minerałach meteorytów kamiennych. Referat L. 
Kwaszy dotyczył niedawnego spadku meteorytu w Nikolskoje (spadł 

6 marca 1954 r.), referat R. D rej z i n a (z Odesy) spadku meteorytu 
Krymka, a referat kand. nauk geolog.-min. S u s z y ck i e g o z Ki
jowa, spadku we wrześniu 1955 r. meteorytu Zwonkoje (2 okazy masy 
ok. 3,5 kg). Nowe dane o kraterach meteorytowych na wyspie Ozyljl 
przedstawił kand. nauk geolog.-min. A a l o c. 

Referat prof. Boniewa (jak i następne wygłoszone 16. XI). obejmo
Wał statystyczne studia rozkładu kraterów na wschod:niej i zachodniej 
s1ronie tarczy Księżyca, a prof. F. Heide mówił o tzw. "Caroli!"la Bays'' 
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płytkich utworach eliptycznych, których wielka ilość (około '/! miliona) 
ciągnie się pasem od południowej Caroliny i Atlantyku w USA do pod
nórza Piedmontu i których pochodzffil.ie było dotychczas zagadką nau
kową. M. in. szereg autorów wysuwało hipotezę ich meteorytowego po
chodzenia. Referat prof. Heidego w sposób przekonywujący udowadniał 
ich czysto ziemskie pochodzenie. Wreszcie podpisany wygłosił referat 
o meteorycie Moraska i ostatnich znaleziskach okazów meteorytów w tej 
miej soowości. 

Po zakończeniu Konferencji w dniu 16 listopada, jej uczestnicy mieli 
mcżność obejrzenia zbiorów mineralogicznych w Uniwersytecie i zbioru 
meteorytów w Muzeum Mineralogicznym AN ZSRR. M. in. obejrzeliśmy 
najwliększy okaz ze spadku meteorytu Sichote-Alińskiego masy 1745 kg 
i ciekawe odłamki achondrytu z Norton County. 

Atmosfera Konferencji nacechowana była dużą serdecznością jej 
gospodarzy, a WYSOki jej poziom wybitnie sprzyja światowemu rozwo
jowi meteorytyki. 

Przebieg Konferencji i wygłoszone na niej referaty będą prawdo
podobnie opublikowane w kolejnym zeszycie "Mietieoritiki". 

Jerzy Pokrzywnicki 

"Prywatny" sztu.., .. ny satelita Ziemi 
Amerykańska firma rakietowa "American Racket Company·· (ARC) 

przedstawiła projekt budowy bardzo małego sztucznego księl.yca Ziemi 
pod nazwą "Mighty mite". 

Satelita posiadałby rozmiary: średnica 12 cm, długość Hl cm, ładu
nek użyteczny 21/4 kg. Zostałby on zaniesiony na orbitę przy pomocy 
rakiety trzystopn1iowej na paliwo stałe o masie startowej 680 kg. Ra
kieta ta startowalaby z samolotu lecącego na wysokości 15-30 km 
;z szybkością 1500-2500 kmjgodz. 

A. M. 
Komety w r. 1955 

Wychodząc z założenia, że "Urania'· powinna obrazować wszystkie 
ważniejsze aktualne zjawiska nieb'eskie, podajemy - jak w latach 
poprzednich - krótkie zestawienie komet, jakie zaobserwowano w roku 
1955. Dane czerpiemy z "Annuaire pour l'an 1957 publie par le Bureau 
des Longitudes" (Paris) i z innych źródeł. 

Z zestaw,ienia powyższego wynika, że w r. 1955 zaobserwowano ogó
łem 8 komet. Odkrycie dziewiątej l 955h nie zostało potwierdzone. Pięć 
komet było noWYch, trzy periodyczńe. Dwie poruszały si.:: ruchem wstecz
nym i > 9011 • Oznaczenia w tytułach kolumn tabeli: mg- jasność widoma 
komety w chwili odkrycia oraz późniejsza jasność najw~ększa (w na
wiasie), T - data przejścia komety przez perihelium. i ~ nachylenie 
płaszczyzny orb:ty komety do ekliptyki (płaszczyzny drogi ziemskiej). 
a - połowa wielkiej osi elipsy kometarnej. E - mimośród orbity. 
P - okres obiegu dokola Słońca. q - odległość perlheliurn od Słońca . 

• 
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Orbita paraboliczna w praktyce nie istnieje. Pnyjmowana jest je
dynie dla wygody rachunkowej. Oznacza właściwie bardw wydłużoną 
elipsę.- Bakharev, Macfarlane, Krienke. Honda i Ren
ner są to nazwiska miłośników nieba. Ciekawe jest nazwisko Per
r i n e, astronoma obserwatorium Licka, który w latach 1895-1902 
odkrył w sumie 13 nowych komet i miał jnk.iś czas nawet ,.monopol" 
na tym polu. Np. w latach 1896-98 wykrył on pJd rząd 6 nowych 
kcmet: 1896g- 1898 b. 

J . G. 

Międzynarodowy Rok Geofizy(.ozny 

Jeszcze przed rozpoczqciem Międzynarodowego Roku Geofizycznego 
USA planują wypuszczenie licznych rakiet zarówno dużych, typu ,,Ae
robee" jak i mniejszych, typu "Nike-Cajun·'. Jako miejsce startu tych 
rakiet obrano Fort Churchill w Kanadzie, leżąc) w arktycznym pa;;ie 
zórz polarnych. Koszt tego przedsięwzi<;cia wynosi wiele milionów do
larów. 

Wysuwane są ostatnio znowu propozycje uzupełnienia badań meteo
rologicznych w MRG badaniami jądrowego pro~eniowania w atmosfe
rze. Program tych badań obejmowałby zarówno pomiary zawartości 

krótko i długo żyjących pierwiastków promieniotwórczych w dolnej 
i górnej atmosferze, badania stopnia promH.>niotwórtzośei opadów atmo
sferycznych jak i mógłby obejmować badania cyrkulacji w oceanach 
i atmosferze metodą wskaźników promieniotwórczych przy użyciu np. 
trytu, promieniotwórc2'.ego izotopu wodoru. Możnaby również przepro
wadzać badania promieniotwórczości atmosfery związanej z próbnymi 
wybuchami jądrowymi. Badania takie miałyby ogromne znaczenie za
równo naukowe jak i praktyczne. 

A. s. 

Mars w 1956 roku 

W cyrkuJarzach astronomicznych Akademii Nauk ZSRR ukazały się 

już wstępne wyniki obserwacji Marsa wykonywanych w obserwatoriach 
radzieckich podczas wielkiej opozycji l 956 r. Wykonywano obserwacje 
wizualne, fotograficzne i fotoelektryczne. A oto \\ stępne wyniki charak
teryzujące ogólny stan atmosfery i powierzchni Marsa podczas opozycji. 

Obserwacje wykazały, że podczas opozycji przejrzystość atmosfery 
Marsa zmieniała się w bardzo szerokich granicach. W sierpniu atmo
sfera Marsa była, poza małymi wyjątkami, dość przejrzysta. Natomiast 
w drugiej połowie września przejrzystość była bardzo mała. W obser
watorium w Ałma-Ata obserwowano nawet w tym okresie jasną aureolę 
wokół tarczy Marsa, co świadczy o niezwykłym zapyleniu atmosfery 
planety. W październiku przejrzystość atmosfery Marsa znów się po-



) 

Kopuły Obserwatorium Astronomicznego Czechosłowackiej Akademii 
Nauk w Ondrzejowie. 



i-.:owy budynek Obserwatorium Astronomicznego Czechosłow~ckiej Akademii Nauk w Ondrzejowie. 



Kopuła Ludowego Obserwatorium (na prawo) i Obserwatorium Uniwer.sytetu Masaryka (na lewo) w Brnie. 



Fotografia częściowego zaćmienia Słońca w dniu 2 grudnia 1956 r . wy
k(",nana przez V. Znojila - Prościcjów CSR za po:nocą aparatu o świa
tłosile l: 4,5 na płytach Foma Panchro Super 17/10 DIN, ekspozycje 

po 1/200 sek. 

l 
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prawiła i szczegóły powierzchni były widoczne bardzo wyraźnie. Opróc-z. 
ogólnego zapylenia atmosfery wspomnieć trzeba o wielkich :!óltych 
woalach, które przesłaniały czasem duże połacie powierzchni Marsa. 
Były to prawdopodobnie gigantyczne obłoki piaskowo-pyłowe wznie
sione przez szalejące burze. Największy z takich obłoków pojawił się 

29. VIII. w okolicy Mare Sirenum i wkr·ótce tak się rozsze:r-Lył, że prze
słonił prawie całą polarną część południowej półkuli Marsa. Wskutek 
tego przestała być widoczna czapka polarna, która przedtem była wi
doczna bardw wyraźnie. Obłok znikł dopiero 14. IX. 

Poza tym czterokrotnie obserwowano na Marsie bardzo jasne plamy 
i pasy. 23 sierpnia B ar a b a s z e w zauważył taką plamę w okolicy 
Pyrrhae Regio. Plama była jaśniejsza niż czapka polUIITl.a. Barabaszew· 
twierdzi, że w ciągu 20 lat nie widział na Marsie tak jasnego utworu. 
Plama ta była widoczna do 28. VIII. S z ar o n o w sądzi, że były to pO' 
prostu jakieś niezwykłe obłoki w atmosferze, chociaż nie jest wyklu
CZOIIle, że były to osady szronu na powierzchni planety (przypuszczenie
Barabaszewa). Obserwowano również jasne pasy o kierunku równoleż
nikoWYm, podobne do tych, które odkrył w r. 1954 S li p h e r . 26. VIII. 
największy i najjaśniejszy z tych pasów przecinał całą tarczę Marsa 
wzdłuż linii "mórz'' półkuli południowej. Były to obłoki atmosferyczne. 

"Morza" Marsa były widoczne dość słabo ze względu na częste za-· 
pylenie atmoo.fery Marsa i pojawianie się żółtych obłoków. W obser
watorium w Kazaniu W. I. Moroz i A. W. Charitonaw mierzyli 
:fotometrem fotoelektrycznym jasność różnych obszarów powierzchni 
Marsa. Zmierzono też albedo "mórz" i "lądów" : albedo fotograficzne 
(~495 A) wynosiło odpowiednio 0.061 i 0.063, a albedo fotowizualne 
(5450 A) odpowiednio 0,133 i 0,143. 

Oprócz tego v,'Ykonano wiele rysunków Marsa przy uzycm różnych 
filtrów barwnych w celu zdobycia informacji o zabarwieniu utworów 
na Marsie. Cały olbrzymi material jest obecnie opracowywany. 

A. w. 
Sieć kanałów Marsa 

Zdarza się czasem, że· w poważnych pismach ukazują si<: niepoważne 
Prace astronomiczne. Tematem ich są często "kanały" Marsa. 
A. W. W e b b ogłosił niedawno pracę, którą trudno określić inaczej jak 
zabawną. Autor analizuje statycznie sieć kanałów Marsa wg L o w e 11 a~ 
ich przecinanie się w .. jeziorach" i porównuje wyniki z badaniami sta. 
tystycznymi sieci linii lotniczych na świecie oraz sieci kolejowej w sta
nach Ohio i !owa (USA). Wyniki są zgodne. Autor zachowuje jednak 
powagę !l'la tyle, że stwierdza, iż nie jest to wystarczającym argu
mentem za hipotezą, że kanały zostały sztucznie wytworzone przez 
Marsjan. 
(PASP, 1955, 398) 

A. W. 
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Wiek Ziemi a. wiek wszechświata 

Nowe metody wyznaczania wieku Ziemi opierają się na bad:miu 
składu izotopów promieniotwórczych w skorupie ziemskiej. F. G. H o u
t er· m a n s zestawiając wiele ostatnio otrzymanych danych przyjmuje, 
że najlepszą obecnie wartością wieku Ziemi jest (4.5±0.4).19" lat. War
tość ta dobr-.~:e się zgadza z wynikami otrzymanymi równocześnie przez 
innych autorów. Ciekawe jest porównanie tej wartości z orlwrotnością 
stalej H u b b l a. Jak wiadomo, stała ta charakteryzuje zależność prze
sunięcia ku czerwieni prążków w widmie galaktyk od ich odległości. 

W ,.powszechnie obecnie przyjmowanym tłumaczeniu to przesunic;cic ku 
czerw1eni spowodowane jest ekspansją obserwowanej przez nas części 

wszechświata. Zgodnie z teorią rozszerzającego sic; wszechświata odwrot
ność stałej Hubbla daje początek ekspansji, czyli wiek wszechświata. 

Wed:ug ostatnich danych odwrotność stałej Hubbla wynosi 5.4.1011 lat. 
Charakterystyczna jest zgodność obu liczb. Jeszcze kilka lat temu, zanim 
B a a d e zauważył błąd w ocenie odległości galaktyk, wiek wszech
świata obliczony na podstawie stałej Hubbla wynosił mniej niż wiek 
Z~mi. A. W. 

Nowy rozbłysk n a pow ierzchni Marsa 

Astronom amerykański R R. Richard s o n zaobserwował nowy 
rCYZbłysk na powierzchni Marsa. W dniu 25 sierpnia 1956 roku o godzi
nie 6h20m czasu uniwersalnego w okolicy Ausonia pojawił się jasny 
błysk białego światła, który był widoczny przez około l s..!kundc;. Po 
zniknięciu błysku pojawiła sic; na jego miejscu biała plama. Okolica 
Ausonia znajdowała sic; w tym momencie blisko brzegu tarczy Marsa 
i plama występowała nieco poza brzeg tej tarczy. O godzinie 6,30 plama 
była już wyraźnie b ledsza, a o 6,50 była już ledwo wido=a na tle 
tarczy Marsa. Obserwowany przez Richardsona rozbłysk możnaby in
tcrp!-etować jako upadek wielkiego meteorytu na powierzchnię planety. 
Rozbłysk ten podobny jest do pic;ciosekundowego rozbłysku obserwo
wanego w roku 1954 przez T. S a h e k 1 (patrz ,.Urania". nr 9, 1956). 
Jak jednak przy takim upadku mógł powstać wielki biały obłok, nie 
wiadomo. Wielkość obłoku. według oreny Richardsona, przekraczała 

bc..wiem 400 km. Do serii tajemniczych rozbłysków na Marsie przybył 
wic.,'C jeszcze jeden przypadek. 

A. W. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 

światło gwiazd, przechodząc przez atmosferę ziemską, ulega osłabie
niu wskutek pochłaniania i rozpraszania p rzez cząsteczki powietrza. 
•Osłabienie to nazywamy ekstynkcją atmosferyczną. Wielkość ekstynkcji 
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zależy od długości drogi, jaką śwatło przebywa w atmosferze. Nie wcho
dząc w szczegóły powiem tylko, że ekstynkcja ro~nie wraz z odległością 
zenitalną gwiazdy (patrz tablica 1). Gdy gwiazda znajduje się blisko 
horyzontu, jej światło przechodzi przez bardzo grubą warstwę atmo
sfery; jak widać z tablicy, jasność gwiazdy może się wtedy zmien1ć 
·O przeszło jedną wielkość gwiazdową. 

Tablica l 
Osłabienie blasku gwia7dy w zależności od jej odległości zenita.lnej 

o rn 
11 \1.0\\ 
12 00 
l3 uo 
u 00 
15 00 
16 uo 
17 Ul 
1B Ol 
19 Ol 
20 Ol 
~l Ol 
22 Ol 
~n o1 
24 112 
25 02 
26 02 
27 02 
2fl 02 
29 03 
30 03 

Od!cgl:'lsć 
zenitalna 

" 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
,].6 
47 
48 
49 
50 

l::, m 

m 
0.03 

03 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
06 
06 
07 
07 
08 
08 
09 
o9 
10 
11 
11 
12 

Odległość 
zenitalna 

o 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

l::, m 

m 
0.13 

14 
]5 
]() 

17 
18 
19 
20 
22 
23 
25 
26 
2P. 
30 
32 
34 
36 
39 
42 
15 

O(lle~'ość 
zenitalna 

o 
71 
n 
B 
H 
75 
76 
77 
78 
79 
HO 
81 
fl2 
83 
81, 

85 
86 
B7 
88 

f::, m 

m 
ll.4B 

52 
56 
60 
65 
70 
76 
82 
90 
98 

1.07 
lR 
32 
49 
72 

2,04 
48 

3.10 

Przy obserwacjach gwiazd zmiennych prawie zawsze gwiazda badana 
i gwiazdy porównawcze znajdują się w różnych odległościach od ze
nilu. Z tego też względu wszystkie oceny jasności są obarczone błędem 
wynikającym z niejednakowej ekstynkcji, jakiej podlega ich światło. 
Przy obserwacjach gwiazd słabych najczęściej gwiazdy porównawcze 
znajdują się bardzo blisko badanej i można przyjąć, że ekstynkcja vvpły
Vva jednakO\\ o na wszystkie gwiazdy. Natomiast przy obserwacjach 
gwiazd jaśniejszych, gwiazdy porównania są często odlegle od gwiazdy 
badanej o kilka a nawet i kilkanaście stopni. Wów;;zas, już różnice wpły
wu ekstynkcji na poszczególne gwiazdy mogą być znaczne, szczególnie gdy 
gwiazdy mają w chwili obserwacji duże odległości zenitalne. 

Krótki przykład uzasadni chyba wystarczająco potrzebę eliminowa
nia wpływu ekstynkcji z obserwacji gwiazd zmiennych. Przypuśćmy, 
że w chwili ob~erwacji gwiazda porównawc:>:a a (3"'50) znajduje się 
w odległości 76" od zenitu, gwiazda b (4'!'20) w odległości 6t0 a badana 
gwiazda v ma odległość zenitalną 5811 • Przypuśćmy, że zapis obserwacji 
wygląda tak: a3v-±b. Jasność gwiazdy zmiennej wyliczona z tej obser
wacji (bez uwzględnienia ekstynkcji) wynosi 3'!'80. Natomiast uwzględ
niajqc ekstynkcję (tablica l) otrzymujemy wartość poprawną 4'!'11. 
A więc pomijanie wpływu ekstynkcji sfałszowało nam jasność bad<111ei 
·~wiazdy o !Jl'Zeszło 0'!'3. 
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Oczywiście, jeżeli obserwowane gwiazdy znajduj ą się blisko zenitu 
(gdzie wielkość ekstynkcji zmienia się nieznacznie ze zmianami odle
głości zenitalnej) wpływ ekstynkcji można bezpiecznie pominąć. 

Uwzględnianie ekstynkcji przy opracowywaniu obserwacji gwiazd 
:zmiennych nie jest rzeczą trudną, ale jest dość mozolne. Służą do tego 
celu specjalnie ułożone tablice pomocnicze. Sposób postępowania jest 
prosty: trzeba dla każdego momentu obserwacji znaleźć odległości ze
nitalne gwiazdy zmiennej i gwiazd porównawczych, a następnie sko
rzystać z tablicy l. Najprostszą drogą znajdowania odległości zenital
nych jest ich bezpośrednie odczytywanie z mapki obrotowej nieba, na 
której nałożona jest specjalna siatka współrzędnych horyzontalnych. 
Metoda ta jednak daje dokładność tylko 211-4°, co w niektórych przy
padkach może się okazać niewystarczające. 

Sposobami eliminacji wpływu ekstynkcji zajmiemy się w następ
nych numerach .,Uranii". Powiemy tylko, że istnieją metody climi
nacji dość szybkic i dokładne. 

W końcu maja warto zacząć obserwować zmienną długookrC'sową y 
Cygni, której maksimum ma przypaść w połowie czerwca. Z gwiazd 
półregularnych warto obserwować g Her, X Her, u Her, VZ Cam i 1.! 
Cep. Warto jest także obserwować mało znaną gwiazdę OP Her, której 
mapkę zamieszczamy poniżej. Jest to gwiazda, której zmienność była 

• 

• 
c..!.-~1 • 

• 

. . . .. 

Rys. l. Okolica gwiazdy zmiennej OP Her. 

odkryta niedawno. Pienvsze obserwacje sugerowały, że jest to gwiazda 
nieregularna. Natomiast obserwacje wykonane w Warszawie w latach 
1954-1956 wskazują raczej na półregularny typ zmienności z okresem 
około 2 miesięcy. Dalsze obserwacje są bardzo pożądane. Na mapce 
zaznaczona jest również (var?) jedna z pobliskich gwiazd, która jest 
podejrzana o zmiany blasku o amplitudzie 0'~'7. Warto b·d(•by również 
obserwować tę gwiazdę. 
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Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na maj (czas śr.-eur.): 
RZ Cas : V, ldlh15m. 5d20hOOm, 7dOh45m, lld1iJi130m, 12d24hOOm, 

17d19hOOm, 18d23h30m, 23d18hl5m. 24d23hOQm, 26d3h30m, 29d17h45m, 
30d22h3Qm, 

fi Lyr : V, 7d22h, 20d20h, 
U Oph: V, 4d2h45m, 5dl9hOOm, 9d3h30m, 10d19h45m, 15d20h3{)m, 20d2lhl5m, 

25d22hOOm, 3{)d22h45m. 
Andrzej Wróblewski 

Meteory 

W maju promieniują meteory z następujących radiantów: 

Nazwa roj u 
Współrzędne radiantu 

Okres aktywności 

Eta Aqr 
Teta CBr 

Rek t. 

h tn 
22 30 
15 50 

----- --- ~~--

De kl. 

30. IV. - 8. V. 
21 maj - 31 maj 

Andrzej Pacholczyk 

Efemeryda komety Arend-Rolanda 1956h 
na Ilodstawie cyrkutarza nr 1585 Biura Telegramów Astronomicznych 

Ot 1950.0 1l 1950.0 Jasność 

h lU o m 
1952 Ma j 2 4 5.9 +57 52 2.5 

4 32.0 59 57 
6 56.8 61 24 3.3 
8 5 19.8 62 22 

10 41.0 63 o 4.0 
12 6 0.3 63 23 
14 17.7 63 34 4.7 
16 33.4 63 38 
18 47.6 63 35 5.! 
20 7 0.5 63 28 
22 12.1 6318 5.7 
24 22.8 63 7 
26 32.5 62 54 6.2 
28 41.5 62 40 
30 49.9 62 25 6.6 

Czerwt .:= l 57.7 62 11 
3 8 5.0 61 56 7.0 
5 11.8 61 41 
7 18.3 61 27 7.4 
9 24.4 61 12 

A. Marki 
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Komunikat 

Od doc. Adamskiego z Warszawy otrzymaLiśmy następującą wia
domość: 

Inż. Radomir T l a l k a (Praha, Strachovsky Stadion, Tribuna D, 
Us1av Jaderne Fyziki, CSR) zajmuje się jako amator badaniami widm 
gwiazd i poszukuje w Polsce kolegów chętnych do współpracy i wy
miany do~wiadczeń Twierdzi, że technika jest stosunkowo łatwa i do
stępna dla miłośników. 

OBSERWAC.JE 

JAN MERGENTALER- Wrocław 

Aktywność Słońca w 1956 r. 

Miniony rok nie sprzyjał obserwatorom plam słonecz 1ych. Pomimo 
rozsiania punktów obs-erwacyjnych po całej prawie Polscc- od Gdańska 
aż po Nowy Sącz i Snieżkę, w ciągu 34 dni pochmurnych nie udalo się 
zaobserwować Słońca, tak że pornim ') wysiłku wielu obserwatorów 
rok 1956 był gorszy pod tym względem od roku 1955, gdyż dni obser
wacyjnych było tylko 331. Niestety, prócz mniej,;zej niż w poprzednilll 
roku ilości dni obserwacyjnych, pogorszyła się także jakość obserwacji, 
t•o wynikało z paru przyczyn. Jedną przyczyną bylo prawdopodobnie to, 
że przeźroczystość powietrza bywała gorsza n,ż w rJku ubiegłym. Je
żeli porównamy liczby Wolfa z-ebrane w Polsce z tymi, jakie otrzymali 
obserwatorawie europejscy i które są drutkowane w biuletynach Insty
tutu Fraunhoferowskiego we Freiburgu, okaże się, że te pierwsze są 
z reguły o kilka, a nawet kilkanaście procent niższe w miesiącach zimo
wych, podczas gdy w letnich miesiącach zgodno~ć jest na ogół dość 
dobra. Dotyczy to zarówno średnich liczb jak i wyników poszczegól
nych. obserwatorów, nawet bardzo wprawnych. Zapewne niska pozy
cja Słol'lca nad horyzontem w miesiącach zimowych tłumaczy to zja
wisko, gdyż wtedy trudniej jest dostrzec drobne plamy. Prawdopodobnie 
gorsze warunki ob~erwacji wpłynęły także na to, że współczynnik re
dukujący obserwacje danego autora na skalę zurychską wzrósł o kilka
naście procent dla kilku obserwatorów. Prawie nie uległ zmianie 
w obserwacjach panów B ar b a ck i e g o i S z y m a ń ski e g o; u in
nych obserwatorów zwiększył się wyraźnie, co wskazuje na to, że więk
szy procent plam bywał niedostrzegalny niż w ubiegłych latach. 

Grono obserwatorów w roku minionym zwiększyło się, ale odpadło ) 
paru dobrych obserwatorów, lub obserwowali oni tylko dorywczo. Naj-
gorzej wypadł pod tym względem Wrocław, gdzie obserwacje z powodu 
adaptacji lunety do prac MRG były robione bardzo l'zadko i Białków, 
gdzie w ogóle zaniechano obserwacji wobec przeniesienia się doc. S z e-
1 i g o w ski e g o do Wrocławia. Niepomyślna sytuacja wytworzyła się 
także w Warszawie. Odpadły obserwacje na Kasprowym Wierchu 
i w Pie~kowej Skale. Obserwacje na Kasprowym Wierchu zo;tały przer-
wane z te-go powodu, że warunki klimatyczne prawie uniemożliwiały 
prowadzenie tam dostrzeżeń. Udział w obserwacjach plam brali w r. 1956: 
B. B akowski (Śnieżka), A. B ar b a ck i (Nowy Sącz), A B isk u p
ski (Łódź), W. Jodłowski (Warszawa), W. L i siak (Poznań), T. 
K a l i n o w s k i (Myślenice), J. M e r g e n t a l er (!Wrocław), M. O r -
l i c z (Kasprowy Wierch), J. P a g a c z e w ski (Kraków), K. S a ł a
s i ń s k i (łJódź), A S ł o w i k (Kraków), W. S z y m a ń s k i (Dąbrowa 
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Górnicza), L. W o h l f e i l (Gdańsk), I. W o h l f e i l (Gdańsk), A. W r ó
b l e w ski (Warszawa). Największą ilo~ć dni obserwacyjnych miał A. 
Barbacki (301 dni), L. Wohlfeil (204 dni), T. Kalinowski (178 dni) i W. 
Szymański (16S dni). Inni obserwatorawie mieli poniżej 100 dni obser
wacyjnych w ruku. 

Aktywność Słońca wzrosła bardzo znacznie w minionym roku, jak 
to widać z wykresu średnich 3-dniowych lic·zb Wolfa (ry.> l) i z ta
blicy, w której podano średnie dzienne liczby oraz - u dołu tablicy -
średnie miesięczne. Ani jednego dnia tarcza słoneczna nie była wolna 
od plam; najmniejsza obserwowana liczba dzienna wynosiła 21 i wy-

Da~ a l I l II r III l IV l V l VI l VII l ~~I i IX l X l XI l XII-

l 
2 
:l 
1 
5 

(> 

7 
!l 
9 

lO 

l l 
J ., .. 

J:j 

16 
17 
18 
IY 
2\J 

21 

.... 
~.) 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

58 
55 
53 

42 

6~ 
31. 
72 
59 
35 

58 
H 
77 
53 
50 

l:! ·~ 
82 

117 
1110 
102 

50 lOB 
32 lll 
.'12 ll t 

l 
115 

41 116 

82 
6t 
18 
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atąpiła w dniu 5 kwietnia, największą wartość 252 zanotowano 15 wrze
&nia, podobną 251 w dniu 10 listopada. średnie miesięczne wzrosły od 
64,5 w styczniu do 178,5 w listopadzie. średnia roczna wypadła równa 

R = 125,6. . 
W lutowym numerze "Uranii" z roku bieżącego W. Szymański zwróoi.ł 
uwagę na wyjątkowość bieżącego cyklu aktywności słonecznej . Zwra
caliśmy także na to uwagę przy omawianiu wyników obserwacji z roku 
1955, kiedy już wystąpił niespodziewanie szybki wzrost liczby plam. Fa
dobnie szybki wzrost aktywności słonecznej wystąpił przed maksimum 

• 
1954 1955 1956 

Rys. 2. średnic miesięczne liczby Wolfa dla ostatnich lat według obser
wacji polskich obserwatorów. 

w r. 1778 i przed maksimum z r. 1787. Oba te maksima były wysokie, 
słuszne więc wydaje się przypuszczenie, że maksimum nadchodzące 
winno być bardzo wysokie, o ile nie najwyższe z obserwowanych. Na to, 
że maksimum wystąpi prawdopodobnie w 1957 r., wskazują zarówno
przewidywania Szymańskiego oparte o przypuszczenie, że istnieje BO
letni okres jak i badania P. D jur k o w i c z a z Belgradu, który uzy 
skał okres wahań równy 168,2 lat i przewiduje, że maksimum bieżącego 
cyklu wystąpi w pierwszym kwartale roku bieżącego, przy tym błąd 
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przepowiedni tego ostatniego autora nie powmwn przekraczać: pół roku 
Według tegoż autora następnego minimum należy się spod:Giewać około 
l'. 1961. Podobne przypuszczenia wypowiadało zresztą także wielu innycl 
autorów. Warto przypomnieć choćby o pracach W. G l e i s s b er g <ł, 
który wnio.>kował, że najwyższe maksimum powinno wystąpić około 
1947 r. Istotnie poprzedni cykl wyróżniał się podobnie szybkim wzro
stem i wysokim maksimum. Jeżeli wystęJ?uje istotnic długookresowe 
wahanie wysokości maksimów. jest rzeczą prawdopodobną, że nastqpn~ 
parę cykli będzie wyróżniać się bardzo słabą aktywnością słoneczną 

Dla unaocznienia przebiegu aktywności słonecznej od początku bie
zącego cyklu podajemy na rysunku 2 miesięczne liczby Wolfa dl<1 
ostatnich 3 lat według obserwacji polskich miłośników. Krzywa ciągła 
jcJt nakreślona tylko orientacyjnie jako przybliżona ilustracja wuostu 
liczby plam. 

Na zakOI1czenie jeszcze parę słów o konsekwencjach tego szybkicgt 
wzrostu aktywności. Prawdopodobnie przeźroczystość atmosfery w roku 
bieżącym mewicle się poprawi - stąd apel do obserwatorów o pilne 
przyglądanic się tarczy słonecznej w gorszych niż przed rokiem warun
kach atmosferycznych. Ale przy okazji warto zwrócić uwagę i na inne 
zjawiska, a więc: w nocy przyglądać się pplnocnej okolicy nieba czy 
nie wystąpi zorza polarna, notować, kiedy występuje pogorszenie odbioru 
audycji radiowych i czy nie koincydowało to z przejściem większych 
grup plam przez południk słoneczny (powinno opóźniać się o 1-2 doqy) , 
obserwować Czy nie Występuje silniej niż Z\Vyklc iryzacja chmur, luh 
próbować, czy nie uda się czasem dostrzec świecących otloków nocnych., 
co specjalnie na pólnocy Polski wydaje się prawdopodobnym; można by 
też zwrócić uwagę na przeźroczystość atmosfery i natężenie drgani<.l 
obrazu Słońca, aby stwierdzić, czy nie występuje tu jakiś związek 
z liczbą plam itp. Wszystkie tego rodzaju obserwacje pozwoliłyby zro
zLmicć lepiej, jak bardzo różne zjawiska na Ziemi zależne są od tE!go, 
co dzieje się na Słońcu. 

NASZA OKŁADKA 

Obserwatorium Astronomiczne Słowackiej Akademii Nauk 
nad Kamiennym Stawem w Tatrach 

Na morenie małego jeziorka u stóp Łomnicy zwanego Kamiennym 
Stawem (Skalt)ate Pleso) (17!JO m n. p. m.) wznosi się ładny, nowo
czesny budynek obserwatorium astronomicznego Słowackiej Akademii 
Nauk.. Dobre warunki atmosferyczne, tj. przede wszyslkim kryszta
lewe czyste powietrze, ciemne tło nieba i duża liczba pogodnych nocy 
w roku (około 150) zachęciły meteorologa i astronoma słowackiego, 
Antonina B c i:· v a i· a, do zorganizowania tej pięknej placówki, co 
przeprowadził w najbardziej - zdawałoby się - nickorzystnym okre
sie, w czasie okupacji niemieckiej w roku 1943. 

Od samego początku obserwatorium poszczycić siq może lic:z.nymi 
sukcesami naukowymi. Przede wszystkim poświęcono się po3zukiwa
niom nowych komet, tak na drodze wizualnej ('słynnymi już dzisiaj 
binarami .. Somet'') jak i fotograficznej. Dotychczas odkryto tam łącz
nie już kilkanaście obiektów kometarnych. 

Aby ułatwić obserwatorom poszukiwania komet, opracowano P<><! 
Jderunkiem A. Bei'·vara nowoczesny atlas nieba (,.Atlas Cocli Skalnati; 
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Pleso'') zawierający wszystkie obiekty niebieskie, łącznie z mgh1wtcam1 
i gromadami, do 7.75 wielkości gwiazdowej (I wyd. 1948, l[ wy.i . l '15t; l 

Oprócz komet obserwuje s1~ stale meteory oraz plamy słone :zne . 
Głównym narz~dziem astronomicznym jest teleJkcp o lus trz ,' 60 _n, 

·Tcdnicy, firmy Zciss, nowocześnic wyposażony. Ruchy kopuły, n.3 -
rz~dzia oraz ruchomej podłogi obserwacyjnej dokonywane są za po 
mocą elektryczności. Teleskop może być używany albo w systemie New
tona albo w systemie Casscgrainc'a. Jest również urządzenie pozw:~b
.i<tcc fotografować małe planety metodą Mctcalfa , Za prowadnic<; ~lu7j' 
20-cm refraktor. Wypo~qżcnic teleskopu uzupelnbją dwie krótkopgni
. kowe kamery fotograficzne. 

De prac fotograficznych służy także ni wiclk'ł lo.mc rJ Schmidt·.l. 
Druga, mniejsza kopula kryje podwójny teleskop, do którego lmtra 

(rJ średnicy 20 i 25 cm) szlifował własnor~cznie A. Bc(·v::~ l·. 
W podziemiach obserwatorium znajduje si~ st:~cja ~ejsmologtczna 

wyposażona w poziomy sejsmograf Wiecherta oraz nlka zeg::~row". 
Obserwatorium rosiacta także całkowite wyposażenie stacji meteoro

lcgicznej i wydało m. in. piękny, fotograficzny atlas chmur (A. Rcl·vai") . 
Całości dopełnia pracownia mechaniczna i pic;kna biblioteka. 

Obserwatorium przy Kamiennym Stawie współpracuj<! śc~śle z mte
szczącym sic; na szczycie Łomnicy (2634 m) Obscrwatodum Metcoro
lr.gicznym. Stoi tam już 50 cm reflektor i 40 cm k cunern Mnksutow ll 
W najb!iższ~·m czasie ma tam jeszcze stanąć koronograf oraz roz
;Joczną si~ badania nad promieniami kosmicznymi (w;pólnie z uczonym • 
. n·akowskimi) w ramach Mi<;dzynarodowcgo Ro!w Geo[izyczncgo. 

Obccn:l'm kierownikiem obserwatorium jest dr Z . B o c h' n i i· c k. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował M. Bielicki 

Maj 1957 rok. 

Pg 

Dam• o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .. Poradnik oh•erw~ 

'lra" w artykule "Meteory", t>femcrydy za~ g\VIaz<i zmiennych w artykuł<' 

Gwiazdy zmienne". 
Chwile Wfzystkich zjawisk podano w czasit• średnim slonccLnym srodkowo· 

·uropejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dnie, godziny, mlnutv 
sekundy czasu oznaczono ~ymbolami d , h. m, s. Pr7c' z u i i'I rozumi .. my n'kła· 

censję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne' ciała niebieskicg•>. 
W kalendarzyku styczniowym br. podane sq informacje dotycznce poszukiwa~1 

,>rzez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidoeznych gołym okiem. Tam 
. ównież podane cą pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 

~ iężyców galileuszowych Jowisza. Wyjaśnienia dotyc1.ącc obserwacji na.Jwir;k-
Z<'go księżyca Saturna-Tilana są podane w l> -1lend rzyku kwietniowym bL 

ObeLne najw:.:kste odchylpnia (eloganC.JC) Titona zacho(l t a w rlnlach. V.ldJII , 
·!. 1Rd2lh, VI. ldl9h. 

1<1-lOd. Można dostrzec przy dobrych warunkach atmosferycznych 
-;laby stożek światła zodiakalnego. Obserwacja nad ranem, nisko nad 
noryzontem, na wo,chodzie. 

2cl17h, Zbliżenie na niccałe 2" Merkurego i Wenus w ich ruchach 
na niebie. Zjawisko zupełnie nieob~erwowalne w blasku świaUa sło
necznego - Mcrl~ury w przestrzeni jest między Słońcem i Zicmt~, d 

Wenus daleko po7a Słońcem. 
2d-3d. Przez !t metę zao])scrwować można ciekawe zjawi3ka -w, ule h-
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dzie księżyców galileuszowych Jowisza, a mianowicie: póżnym wieczo
rem skryją się za tarczą planety księżyc l i zaraz po nim księżyc 3 
tak że przez trzy godziny będzie brakowało 2 księ:lyców na niebie koło 
Jowisza; następnie wysunie się z poza tarczy planety księżyc 3, a nie
długo potem wynurzy się z cienia planety księżyc l; wreszcie, nad 
ranem już, księżyc 3 znów zniknie, gdyż zanurzy się w cieniu planety. 

2•L-{lu. Bardzo dobre warunki do obserwowania światła popiela
tego Księżyca, które uzupełnia brakującą częścią tarczy sierp Księżyca. 

3ll191t. Księżyc mija na niebie Marsa od strony południowej w odle
głości 5° od planety. 

3"-4•1. W dobrej lunecie zaobserwujemy całe zjawisko przejścia 
po tarczy Jowisza księżyca l i jego cienia (zob. tablicę). 

4<1-5<1. Gdy księżyce Jowisza są prawie najwięcej odchylone z jed
nej strony planety, wtedy koleiność ich położenia zgadza się z kolej
nością ich odległości od planety. Taki przypadek zachodzi właśnie o wska
zanym w tablicy momencie tej nocy. 

611. Gdy Merkury przebiega w przestrzeni wystarczająco blisko linii 
prostej, łączącej środek Ziemi ze środkiem Słońca, następuje dla obser
watorów dziennej półkuli Ziemi zjawisko przejścia Merkurego na tle 
tarczy Słońca. Z powodu dosyć znacznego nachylenia płaszczyzn orbit 
Ziemi i Merkurego do siebie (ckoło 7°), zjawisko to zachodzi dosyć 
rzadko (przeciętnie co kilka lat). Właśnie w dniu podanym stanie si 
to, przy czym poszczególne momenty tego zjawiska są następujące (dla 
~redniego położenia obserwatora na Ziemi - jakgdyby w środku Ziemi) 

Wejście, kontakt zewnętrzny V. 6dQh59m 
.. ., wewnętrzny V. 6 l 9 

Najmniejsza odl. od środka tarczy Słońca V. 6 2 14 
Wyjście, kontakt wewnętrzny V. 6 3 19 

.. ., zewnętrzny V. 6 3 29 
Ponieważ całe zjawisko trwa od Qh59m do 3h29m, czyli w czasie. gdy 
u nas jest noc, nie będzie obserwowalne w Polsce, natomiast obszarami 
widzialności są: Ameryka Północna z wyjątkiem wschodniej jej częś ·i 
Ocean Spokojny, Arktyda, Australia, Azja, Ocean Indyjski, północno
wschodnia część Europy. 

611811. W ciągu dnia Księżyc mija Urana w odległości 6° na południe 
ud niego. 

6d23h. Merkury w wężle zstępującym swej orbity okołosłonecznej ,. 
czyli przechodzi przez płaszczyznę drogi Ziemi wokoło Słonca ze strony 
północnej na południową. 

8119h. Merkury podczas swego nowiu jest najbliżej Ziemi: w odle
głości 83 mil. km. 

8lł-9<1. Wieczorem i w nocy obserwować lunetą astronomiczną zja
wisko przejścia po tarczy Jowisza księżyca 2 (Europe) i jego cienia. 

9<12011. Zaraz wieczorem widać będzie nad Księżycem w odległości 6° 
(12 tarcz Księżyca w pełni) jasnego Jowisza. 

1011-lld. Póżnym wieczorem śledzić ruch ks:ężyca l (lo) i jego cie
nia na tarczv Jowisza. 

ll<ł2Qh, W swym ruchu po sferze niebieskiej Księżyc zasłoni sobą 
jasną gwiazdę Spica (Kłos) w gwiazdozbiorze Panny. Zjawisko jednak 
będzie obserwowalne tylko w południowej Afryce i w Australii, u nas 
natomiast mo7.emy wieczorem tego dnia prześledzić ruch Księżyca bar
dzo bliski tej gwiazdy, przy czym Księżyc minie ją od strony południo
wej. 

12lłllh. W ciągu dnia Księżyc minie na niebie Neptuna w odległośc; 
3% 0 na poh1dnie od niego. 
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13d-14•1. Następuje całkowite zaćmienie Księżyca, podcza.; którego 
Księ.<yc w swym ruchu wokoło Ziemi zanurzy się całkowicie w stożku 

-cienia Ziemi, wytworzonego w świetle słonecznym. 

Zjawisko to będzie we wszystkich swoich szczegół:lch obserwowalne 
u nas (oczywiście przy bezchmurnej pogodzie), a obszary ogólne wi
•dzialności będą: Australia z wyjątkiem wschodniej części, Azja z wy
jątkiem pólnocno-wschodniej czę~ci, Ocean Indyjski, Afryka, Europa, 
Ocean Atlantycki, wschodnia częś(: Ameryki Północnej, Ameryka Po
łudniowa i Antarktyda. 

Oto momenty poszczególnych zjawisk, 
Wschód Księżyca (Warszawa) 
Wejście Księżyca w półcień Ziemi 

" " w cień Ziemi 
Foczątek zaćmienia całkowitego 
Srodek 
Koniec " " 
Wyjście Księżyca z cienia Ziemi 
Wyjście Księżyca z półcienia Ziemi 
Zachód Księżyca (Warszawa) 

związanych z zaćmieniem: 
13lll9h 2m 
13 20 41.9 
13 21 44.8 
13 22 51.6 
13 23 30.9 
14 o 10.2 
14 l 17.0 
14 2 20.0 
14 3 58 

Obserwując tarczę Księżyca zauważymy pogrążanie się Księżyca 
-w stożku cienia Ziemi od lewej dolnej krawędzi tarczy, a kąt pozy-
-cyjny (czyli kąt mierzony w środku tarczy Księżyca między kierunkami 
·do Gwiazdy Biegunowej i do miejsca na krawędzi tej tarczy, gdzie się 
pojawi całkowity cień - kierunek liczenia tego kąta jest przeciwny 
do kierunku ruchu wskazówek zegara) tego miejsca będzie 116°. Ostatni 
ślad cienia Ziemi na tarczy Księżyca zniknie w miejscu krawędzi o kącie 
pozycyjnym 261". Przebieg zjawiska można obserwować gołym okiem, 
a mając do dyspozycji lunetę i dobry zegarek (o znanej do paru sekund 
poprąwce) możemy prześledzić momenty mijania się brzegu cienia 
z łatwiej dostrzegalnymi kraterami itd. powierzchni Księżyca. Poza tym 

iekawe będą obserwacje barwy i stopnia intensywności cienia Ziemi. 
15tl1Qh. Księżyc zakryje Saturna, co będzie mogło być obserwowan•' 

tylko we wschodnim okołorównikowym obszarze Oceanu Spokojnego. 
Nad ranem tego dnia u nas możemy obserwować zbliżanie się Księżyca 
<lo tej planety. 

17<.101'. V.enus jest w węźle wstępującym swej orbity wokoło Słońca, 
a obserwowana z Ziemi mija wtedy ekliptykę przechodząc ze strony 
poludniowej na północną. 

1711611. Merkury, krążąc po orbicie eliptycznej wokoło Słońca. jest 
w aphelium czyli w punkcie odsłonecznym, a więc w największej odle
,głości od Słońca (70 mil. km). 

18•18h-19d17h. Dwie planety: Merkury i Jowisz są nieruchome 
w swym ruchu na niebie obserwowanvm z Ziemi : Merkury 18"811 

w a, 19d2h w A.; Jowisz 19d3h w A., 19l117h w a. 
19 '-29h. Przy dobrej pogodzie wieczorami można poszukiwać stożk, 

:.światła zodiakalnego na zachodniej stronic nieba. 
21119hl1m. Slońcc wstępuje w znak zodiakalny Bliźniąt, czyli jego 

-długość ekliptyczna równa się 60". 
2lłll6h. Nieobserwowalne w hb.sku S!ońca zbliżenie się Wenus d0 

Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy Byka. Planeta o 6° na północ oJ 
~iazdy. 

23•L27łl. Nad ranem dobrze ,,·idoczne światło popielate Księżyc:-•. 
26<1-27d. Prz:=z lunetę prześledzić ruch księżyca l (lo) i jego cie

nia na tle tarczy Jowisza. Ob5:erwacja wieczorna. 

• 
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27<11Sh-30 illh. Księżyc minie na niebie najpierw Merkurego·, ;. 
potem Wenus. Odległości najmniejsze odpowiednio: 4)0" od strony ' pół~ 
nccnej , 3° - od strony południowej. Zjawi3ka trudno obserwowalne 
w blasku Słońca. 

3l<l. Wieczorem można zaobserwować nawet dobrą lornetką ukaza
nic si~ księżyca 3 (Ganimedes), który wynurzy się ze stożka cienia Jo
wi~za. Księżyc pojawi się w lornetce nieodwracającej obrazów z lewe.i 
strony tarczy planety w odległości 3 Y: promienia tej tarczy od jej śroc..lk:1. 

' 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 

Maj 1957 r. 

~l 
czas 

l l l tz85 l l l czas l l czas grodk.- zjawisko .; środk·. zjHwłsko .; środk.· zjawtfolkO ~ ( środk.~ :zjntrlsko 
europ. o europ. Cl l europ. Q t' llrop. 

h m l h m h m h m 

1 19 59 2ppc 8 20 29 2 ppk 15 . 22 56 2ppk 23 23 30 2310 t 

20 43 2 kpk 22 3(, 2ppc 23 30 4301 24 20 •)2 2pk,. 

22 37 2 kpc 23 H 2 kpk 16 l 13 2ppc 23 clO l UL34 
23 30 43201 12:\ :lO l 32014 L 35 2 kpk 25 1 L 22.3 . 2 kc 

2 l 35 l ppk 9 1 13 2 kpc \ 23 :w 42310 22 4L l l pk 
2 31 l ppc 23 30 2310-1 17 22 47.9 2 kc 123 30 02::!4 

22 42 

l 
l pk 10 . o :n l pk 2:3 30 40123 26 194(1 2 kpc 

22 ·14 3pk l 2 18 13 pk 2:1 42 l ppk 20 l .1 1 ppk 
23 30 

l 
240 l 20 t:\.4 2 kc 18 o 119 l ppc 21 B l ppc 

3 l 45 3 kk . 21 51 l ppk l 55 1 kpk 22 l L1 l kpk 

l 54.8 l kc 22 55 l ppc 20 49 l pk 23 25 l kpc 

2 38.51 3 pc 123 30 0243 23 30 4023 123 30 l 2104·3 
20 3 l ppk ll o 5 l kpk 19 o 13.6 l kc 27 20 37.6 l kc 

21 o l ppc l !l l kpc 20 23 l kpk z:~ 30 20341 

22 16 lkpk 221B.6 1lkc 
1

21 :n l kpc 23 45 3 ppk 

23 13 l kpc 123 30 40123 23 30 21403 28 l 23 :lll 34102 

23 30 10243 12 15:1 4 ppc 20 o 17 4pk 29 25 :w -13021 

4 20 23.5 l kc 19 36 l kpc 19 59 3ppk 30 23 30 .\2310 

23 3(; () 1234. 2:~ 30 42103 23 2 3.kpk 31 2J 32.ll i 3 kc 

5 2:l30 21034 13 ·]q 20 3 kpk 23 30 23014 22 52 2 pk 

16 19 45 3 kpc 20 16 3 ppc 21 o l5 3 ppc 23 :lO ~0131 
23.30 . 320 ].1 23 30 42301 2:~ 30 31024 

l 7 
2 17 2pk 23 43 3 kpc 22 23 30 30214 l 23 30 3102J 14 23 30 l 43J02 23 l 25 2ppk 

l 

Oznaczenia zjawisic Foczątek Koniec 

Zatmienic. księżyca p:: kc 
Zakrycie ksi<;życa przez Jowisza pk kk 
Przejście księżyca na tle Jowisza ppk kpk 
Pfl.(•j[de cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europe, Ga.ni
medes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza~ 
0-.Jowisz. 

Każdcg ~ dnia o 23h3·0m podano położenie wzajemne ksiE;życów i Jo
wisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicZnej. 
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h 1 
cz .. u Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

;g ~rodk .·europ. "' . ------ ~ -- - ---- -----,-----
0 r.cza~u ex l ~ wscb. j zach.. wsch. j zach. u;sch. • zach . u:srh .! .zach. u:a<.b l zacb wsch , zach. wsch. ,. zach. u;scb. 1 zach. 

m h rn , o h m h m h m h m h m , h 111 h m h m h m h 111 h m h m h m h m h m h m l l l l l l l 
l. V + 3 232+14.9 -~28 1931 ·1-2211917 ~26 1 1913 4 81917 417 IR58 · ~fi 19 l 4 9

1
1850 35ll l855 

1l. V +4':1101+17.8 ~91'J4Q 431935 431'!29 3HI1936 t01913 3·1819183521953361912 
21. V + 41 :ISOj+ ~ll.l 153 20 5 3411[ 1950 354d9t4 331 1953 :H7 1927 33319:13 339 191ll ~!10 1928 
31. Y + .1 , ·l .30+2I.e :~!1 , 2019 337 20 3 3441 1956 318 21} 8 3371939 322 19-tfi 3291931 .1 8

1
1942 

10. VI t l : :1 11 f-23.0 3 35 20 28 3 31 2012 3 38, 20 5
1 

3 11 : 2018 :Dl 19 48 3 16 19 55 3 23 19 40 3 2 19 51 

K S I Ę ZY C 

Ih czasu 
\\·ar.szau·a 

Ih czasu 
\Varszawa 1'(1 ~rodk. · europ . "' ~rodk.-europ. 

~ -"' o ex l 
~ u;sch. r zac~~ o l ~ wsch . l zach. ex 

b m j o b mi h m h m o h m h m 
l. V 3 20ii· 18.1 4 4łl 20 53 11. V 1239- 7.7 16 30 2 21 
2. 416 ,-t- 19.8 5 32 21 53 12. 13 33 '- 12.0 1748 219 

1 3. s 141+ ~w.~ 6 2fi 22 4(, 13. 14 29- 15.7 19 2 3 20 
4. 6 121+ 19.8 i !:9 2332 11. 15 26- 18.:ł 20 9 3 58 
s. 1 10

1
+ 18.o 84(1 - l~. 1622-19,() 21 8 4 43 

6. 8 , ,+ 15.1 9 s:; o a l f>. 17 18-20.4 21 57 5 35 
11 14 (l :{8 17. 1813.:_19.8 22 38 fi 33 7. 9 3 + 11.4 

11, 9 57+ 6,9 12 33 l 5 !l'. 19 61-18,2 23 l o 7 35 
<1. lO 51+ 2.1 13 .52 l 3] 10. 19 !)6,-15.8 23 :17 11 39 

łfl; !l1:i- 2.9 ).') 121 l ;,~. ~'.!. 2044-12.7 - 9 ·~5 

lh czasu 

"' ś rodk.·europ. -"' o ex l ~ 

h m o 
21. Y 21 30- 9.2 
22 . 22 151- 5.3 
23. 2.~ o- 1.3 
24. 23 45,+ 2.9 
25. 031+ 7.0 
'}.fo, l 19'+ 10.9 
..,~ 

2 9/+ 144 "'· 
21!. 3 2,+ 17.1 
29. .157!+ 19.4 
3tl. 4 55'+ ~0:1 
31. !lssl+ 20.1 

Warszawa l 

wsch.j uch. l 

h mi h mi o l 10 49 
o 22 11 54 
o 42 ,12 .'i81 
l 2 14 4 
l 2:~ 15 l l 
l 46 lfi 21 
2 12 i i ;)fi 
;:!'t;; 111:~9 
3 :!5 IQ t:! 
·l 17120 · ~1 
5172129 

Fazy Księżyca: 
d h m 

Nów IV. 30 O 5-J. 
Pierwsza kw. V. 7 3 29 
Pełnia \. 13 23 34 
Ostatnia kw. V. 21 18 3 
Nów V. 29 12 39 
Pierwsza kw. VI. 5 8 10 

OdległośĆ' Księ:ht:a 
od Ziemi 

Najwieksza 
Najmniej~;za 

Największa 

rl h 
V. 9 l 
V. 21 17 

VI. 3 5 

c:: 
:::0 
)o. 

z 

> 

Ul 
r,:; 



Maj 1957 r. PLANETY l PLANETKI 

<a -<a 
Q 

Merkury Wenus 

----------- ----- -------- . -. -

Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton Flora 

l • l ' l • ' l • l~ ~-~ • l ' ~ • l ' l • l ' l • l ' l 
l . l , l l 

b m, o b m u b m o b "' l o b m o b m u b m o b m o b m tJ 

l . Y 3 O + l 8.7 2 49 + 15.6 5 50+ ~U ll 34'+ 4.4 16 48- 20.5 8 22 + 20.1 13 58- 10.1 lO 17 + 22.8 16 2l -12.4 
11. Y 2 41 + H.1 3 39 + 19.3 6 18 + 24.7 ll 331+ ~.5 16 45-20.5 8 23 + 20.0 13 571- 10.0 lO 17 + 22.7 15 52 -11.9 
21. Y 2 35 + 11.8 4 30 + 22.0 6 45 + 24.3 l l 32 + 4.5 16 43-20.4 8 24 + 19.9 13 56 .- 10.0 lO 17 + 22.7 15 41 -11.5 
31. 255+12.9 523+23.7 712+23.71133+ 4.41639-20.3 8261+19.81355- 9.91017+22.61531-11.3 
10. Yl 3 39 + 16.6 6 17 + 24.3! 7 39 + 22.s 1135 + 4.2

1
16 36-20.2 8 28 + 19.7 13 s5!- 9.8 10 J7 l+ 22.5!15 22 -11.2 

. _ wsch.,_zach. _wsch . ~~wsch.~~ wsch.l zach . w_::_~·-tacb v:~ch. ~ wsch. 1~ wsch.~ wsch .~~ 
b m b m b m h m h m b m b mj h m h m h m b m b m h m, b m b m h m b m h m 

l. y 413 194-1. 422 1922 620, 2321 14 1> 3 2 2137 558 924 121 1746 . 4 9 11 l 335 20 2 6 O 
11 : Y 341 : 1818 4 9 1955 6 9 23 9 1325 222 2054 1 516 847 041 17 5 329 1022 254 1910 514 
21. Y 3111721 ·1 2 1 2026 5591 2254,1245 142 !O . 431 8101 o 2 1624 249 943, 21411818 426 
3 I. V 2 45 ; 17 12 4 3 20 51 5 53 22 36 12 8 l 3 19 281 3 52 7 33 23 20 15 44 2 lO 9 4 l 36 17 29 3 39 
10. VI 2 27 1741 413 21 lO 5 4i 22 18 11 31 o 24 18 45 . 3 11 6 56 22 42 15 1 l 30 8 26 O 56 16 38 2 50 

.. . . . . . . . . 
E 
a c.. 
n..... ..,. . < 
;';;_g 
"'n<> a.: s-...... 

Co, 
Q..~= ;-o ., 
:E;~R 

s g: .. ~ 
~-? 

:;:z 
er n;· 
-:E ., ~· 

cnO. 
;o; O 
s:<> 

N 
;:! 

en« 
o 
:>· N <>C 
00'0 . "' 

5" 
co 

;:! ~- t! .,.., o 

""' :E'"<O 
~:! ó 
." .. .., 
~§.o 
""'~ S ;o; 
~o 
o~-
"'"' ~(') 

~3 
~(;" .... 

.. 

="':El "':;:;o 
. " ~Dql,"5 

;.;::;: .. ... "' 
--g 2. 

' tp~~ 
;::c :o; 
!:l':;: o 
z~O'Q 
-en :E . ,;;·r; 

N 
;:!O. ., .. 

'llao" n .. :;: '< ., . 
;:!· -:s-rn-..!l> 

';'1;:! §.~ . 
"'"'"' • " '1 

~-~ 
Q.l':...I.N 

""'""' -·"' ... , :l 't:l 
'<00 

o 
t"'~:;: 

:E~". 
'" .-::s 

<:O 
~· · l 

;:!000.0 
~~go. 
O> N 

~·::są '8. 
(U l''• z ~::s 

-OQ Q) (i) 

~~ 8~ 
" ' ;:! :;:-oo:E -":E-
~'< ;;·~ 
:-:E;tig 
'.(DD.lg) 

N • 
00 
:E d . 
'. ' 

~~'g :El 
. ~~'E. 
."..,s:"' 
<; ;.;""' 

~-~·:;: 
!l:!'" :E en 
Q);:s;'t)N 
~on-m 
~aq '-

:E::s'8 
- · tu-
"':;:0 [i,. :E 
"<'""':;-

"'-" ."o o 
"'"'" . ' '< 

:;:ooo: 
- ·:E ;;;·o 
~'-'~~· 
g~3~ 
., -er 
. ~-~ 

w s:., 
=>::.:;: 
""'o ;;·er~ 

3., 
'--~ s: ~ 

N · Q; s. 
o::;:~ 
o. . "' 

~~en~ 
~~a~ 

'O ;o; 
~'8 ~o 

-::r 
~~:E:E 

!)q co~:E 
:;:::s<>-
. g s~ 

«'<-
:;::Eg. 
t"'"' :Emlb 
~~? 

' 

~c--g '1l 
::Sen~ 

aq ~~ ~ 
~.(D !:J;'(ti' 

:E Q;'~· 
;.;"'"' :E; O"";) 

~ lr.l 3 ~ 
l;llE2 . ;;;;,<> 
~Q)~ 
.to .., 

'O 

c.o ~=' 
~~g 

o; 
o 

c: 
!:0 

> 
z 
.... 
> 



KOLEGIUM REDAKCYJNE 
Redaktor naczelny: ADAM STRZAŁKOWSKI 

Członek Kolegium: WŁADYSŁAW KUCHARSKI 

RADA REDAKCYJNA: 
Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN 
Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI 

Adres Redakcji : Kraków, ul. Solskiego 30 (Xiawniej św. Tomasza). 
Tel. 538-92. - Sekretariat czynny codziennie z wyjątkiem niedziel 
i świąt w godz. 9-12. 

Adres Zarządu Głównego PTMA oraz Administracji URANII : Kraków, 
ul. L. Solskiego 30/8 {dawniej św. Tomasza). - Tel. 538-92. - Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 9-13 i 16-19, 
w soboty: 9-13. Konto Zarządu Głównego PTMA: PKO 4-9-5227. 

Contents Co~eplKamre 

ARTICLES CTATbii 

V. V a n~· s e k : The astronamical B. B a H hi r !' 1;: 'lt•xornoB:uumc acTpo-
observatories of Czechoslovakia. ll1l!H'ICCJmc oóct'pBaTopmr. 

P. Rybka : Instrumental problems rr. p M ó "a: llurTpyMrHra.1 h libii' 

of th~ meridian astrometry. II. 
!ł(\-

)l,U'lll Ml'pll ) \liUIIIIOi\ acTpOliOMIIII. 

CHRONICLE 
:XPOHill\A 

The Vllth meteorite conference in 
Moscow. - A private artificial sa- Yll li!CTropJJTnau I\OH!j'JC]1l'Hr\Hl! n :\lo<'
tcllite of the Earth. _ Comets in KBr. - llcKyrTBl'Hilhllt rrryTHmc :31'-
1955. - Irttemational Geophysical 
Year. - Mars in 1956. - The net 
o( canals on Mars. - The age of 
thc Earth and that of the Uni
vcrse. - A new flare on the surface 
of Mars. 

THE OBSERVER'S GUIDE 

OBSERVATIONS 

OUR FRONT COVER 

ASTRONOMICAL CALENDAR 

Mlll! 11 pnnall,JICJKall\11 ii 'JaCTIIOMY lilii\)". 

- l\oMeTbi n 1955 rO)\y.- McJK ~\YHa

po;\HbTil. reo!j'm:!II'ICCIOiii roll· - Map<· 
B 195ti ro,IT,y.- CcTb J\auarron 11a :\fap

ce. - Ik1c 3l'MJIH 11 B<.'Jc Brellemroii. 
- IJOBaH BCIIhiiiiTCa CBCTa na IIOB<.'pX-
11 o c Ta ?\lap r a. 

C'IIPABO'IIITIJ~ IJ,\B,1IOJJ:ATE.15f 

HAI>.llOll,Eril!H 

llAlllA OB:IOfi~I\A 

ACTPOIIOMll'IECJ\1 lit 
1\A.TJ.EII.IJ:APh 



KOMUNIKATY KOL P. T. 1\1. A. 
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej . 
Białystok - ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej . 

Ulecz - Przedmieście 618. 

Cena ł zł. 

Częstochowa - Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. - Sekretariat 
czynny w każdą ~radę od godz. 17-19. Pokazy nieba w każdą bezchmurną 

środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie. 

Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz. 18- 20. 
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba 
w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - II. Zakład Fizyki Polłtechnikl Gdańsklej we Wrzeszczu. - SPkretArlat 
czynny w piątki w godz. 17-18 oraz Sekretariat Ludowego Obserwatorium 
w Oliwie czynny w poniedziałki i środy w godz. 17-18. Telefon 6-419. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne. 
Gilwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzed

nim telefonicznym porozumieniu : J. Ka•za, Ruda Siąska, ul. Obrońców Stalln
gr.adu 32, teł. 52-481. 

Jędrzejów - Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów 
l. skr. poczt. 10, teł. 301-49. - W każdą pierwszą s<>botę miesiąca - wieczory 
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę mie
siąca Zebranie Sekcji Ins trumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18. 

Kraków - ul. L . Solskiego 30, m . 4. - Sekretariat czynny w ponledzlalkl 1 
czwartki w godz. 10·-20. Odczyty odbywają się 10-go l 25-go o godz. 18. -
Biblioteka czynna w poniedziałki gGdz. 18-19. 

Krosno n. W. - ul. Nowotki l, I p . 
Lódź - ul. Traugutta 18, V p .. pak. 512, teł. 250-02. - SPkretarlat l biblioteka 

czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18- 20. Pokazy nieba przez 
lunety odbywają się w bezmurne wieczory na placu przed lokalem Kota. 
Dnia 27 maja (poniedziałek) o godz. 18. Wieczór dyskusyjny pt. "Astronomia 
dla wszystkich". 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie 
w godz. 16-19. 

Oł~ztyn - Muzeum Mazurskie. 
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj . Dom Kultury, pokój Nr 45. 
Oswlęcim - ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 

bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu się: H . 
Stupka, ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna w e czwartki w godz. 18.30 do 20. 

J>łock - J . Burzyński , pl. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch". 
l'oznań - ul. Chełmońskiego l. - Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki 

l czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia szlifierska . Pu
bliczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy 
na terenie Dostrzegalni PTMA, w Parku im. Kasprzaka (przy Palmlarni). 

Racibórz - Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących. 

Szczecin - Zakład Fizyki Politechniki Szczecińskiej . 

Toruń - ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat l bibliotek>~ c~vn"e w p'lnł"tl?iallrt 
l czwllrtkl w godz. 18-20, oraz soboty w godz. 17- 19. Dnia 6. 5. o godz. 18 
odczyt mgra H. Iwaniszewskiego pt.: ,.Międzynarodowy Rok Geofizyczny". 
Dnia 20. 5. o godz. 18 odczyt H. Witkowskiego pt . ,.Nasze Niebo". 

Walcz - Zakład Wylęgu Drobiu. 
Warszawa - · Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l SekCie czynne we wtorki . czwartki 

l soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy nieba 
odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-21. 

Wrocław - ul. Pionierska 11. W siedzibie Ob•erwatorlum. ul. Ko!"'<>~.,ik>~ 11. od
będzie się dnia 3 maja o godz. 19 odczyt doc. dra Stefana Wierzblńsklego 
pt.: "Gwiazdy wielokrotne". dnia 17 maja o godz. 19 prof. dra Jana Mergen
talera pt. "Budowa Drogi Mlecznej" a 31 maja o godz. 19 mgra Jana Ku
blkowoklego pt.: "Galaktyki l wyspy gwiezdne". 

Cena dla członków PTMA 3 zł. 


