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ADAM PENCONEK - Warszawa 

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 
MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU 

Ze wszystkich zabytków nauki i kultury w Polsce na pierw
szy plan wysuwa się obserwatorium astronomiczne Miko

łaja Kopernika we Fromborku. Pierwszeństwo w hierarchii 
zabytków należy się temu obserwatorium, gdzie największy 
astronom wszystkich czasów ustalił zmianę funkcji Ziemi, 
planet i Słońca w naszym układzie słbnecznym. 
, Jeżeli więc myśl Kopernika wybiegła poza granice nie tylko 

naszego kraju, ale i globu, jego warsztatowi pracy przypada 
bezsporne pierwszeństwo. 

Dostrzegalnia przy wieży 
Gdy by obserwatorium miało znajdować się tuż przy w1ezy. 

w której była zarówno pracownia jak i mieszkanie wielkiego 
astronoma, to niewątpliwie pozostałości trwałego fundamentu 
pod drewnianym pavimentum 1) powinny tkwić w gruncie. 

Badania a:rcheologiczne przy wieży mogłyby odkryć frag
menty murowanej podstawy pod pavimentum, a analiza che
miczna użytej zaprawy mogłaby określić rok powstania, pod
murówki pod pavimentum. 

Nieco historii 
Jakże jednak sprawa obserwatorium kopernikowskiego wy

gląda od strony tradycji? Bawiący na początku XVII wieku 
we Fromborku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan 
Brożek nie fatygował się odszukać dostrzegalni DoktO!ra Mi
kołaja, natomiast odnalezione rękopisy zabrał z sobą do Kra-· 
lrowa i tam zaprzepaścił. 

W r. 1802 bawili we Fromborku Tadeusz C z a ck i i Mar
cin M o l ski z ramienia Warszawskiego Towarzystwa Nauk. 
a po wykopaniu kości, jak się potem okazało, biskupa F l e
m i n g a, ogłosili, że wydobyli resztki kości Mikołaja Koper
nika. Ich wzmianka w przedmiocie obserwatorium Kopernika 
była krótka: "Od wieży Kopernika do obserwatorium dochodzi 
się wzdłuż drewnianego ganku". 

Niejako potwierdzeniem konieczności dojścia do obserwa
torium wzdłuż ganku przy murze zachodnim fortecy frombor
skiej jest wzmianka Juliana Ursyna N i e m c e w i c z a, który 
w r. 1817 żywo interesował się wieżą, jako mieszkaniem i pra
cownią Kopernika. "Trwa dotąd kanonicze mieszkanie, które 
wielki ten człowiek zajmował. Składa się z niewielkiego przed-

1) łac. - podłoga. 
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pokoju, pokoju i alkierza. Na drugiej stronie izba do ksiąg 
i nauki; z tej ganek wąski drewniany, spróchniały już całkiem 
prowadzący do wieżyczki, gdzie było obserwatorium((. 

Jeśli Niemcewicz mówi, że na wieżyczce było obserwato
rium, to zapewne chodzi o wieżę nad bramą w murze zachod
nim. Niewielka wieża mogła uchodzić w oczach Niemcewicza, 
jako wieżyczka, ale rozmiary pavimentum na owej wieżyczce 
nie mogły być wystarczające dla potrzeb Kopernika, bowiem 
przyrząd triquetrum wymagał obejścia, a zatem długość pa
vimentum musiałaby sięgać 4 metrów, zaś szerokość prawie 
ty l e co długość. 

Pobieżne oględziny górnej części wieży bramnej nie wska
zują, aby kiedyś miało na niej istnieć pavimentum. 

Dziwne jakieś fatum zawisło nad dostrzegalnią Doktora 
Mikołaja, bo żaden z uczonych nie zadał sobie trudu, aby owe 
najprawdopodobniej zakonspirowane obserwatorium odszukać. 

Do Fromborka nie raczył wybrać się autor monumentalnego 
dzieła o spuściźnie po Koperniku Ludwik B i r k e n m ajer, 
który niemal przez całe życie s:operał po różnych bibliotekach 
europejskich w poszukiwaniu materiałów kopernikowskich. 

Podobnie ma się rzecz z Jerem im W a s i u t y ń s k i m, 
autorem znakomitej pracy o Mikołaju Koperniku. Nigdy we 
Fromborku nie był. 

Natomiast na krótkie odwiedziny do Fromborka wybrał się 
w r. 1929 Edward S t e n z ; cóż kiedy niewielka objętościowo 
broszurka, poświęcona temu pobytowi nie zawiera niestety 
wzmianki o próbach odnalezienia obserwatorium kopernikow
skiego. Z rozmowy na ten temat z prof. Stenzero autor tego 
artykułu nie odniósł wrażenia, aby entuzjastyczny wielbiciel 
Kopernika miał ambicje poszukiwawcze za obserwatorium-

Oktogon 
Cóż wobec tego pozostaje do kontynuowania dalszych przy

puszczeń? Chyba tylko oktogon, który z natury posiadał wa
runki do obserwowania nieba we wszystkich kierunkach z wy
jątkiem północno-wschodniego, gdzie masyw katedry przesła
niał widoczność w razwartości poziomej około 30°, a pionowej 
23° od horyzontu. 

Zatem oktogon odznaczaJ się najkorzystniejszymi warun
kami widoczności, jak również masywnym a grubym na 7 me
trów murem, z czego jeden metr należy przydać blankom 
strzelniczym. Przydatna na pavimentum obserwacyjne szero
kość muru oktogonu sięgała 6 metrów. Blanki wysokości nie
mal dwóch metrów mogły służyć Kopernikowi za parawan 
podczas obserwacji nieba, bowiem wiele okoliczności wskazuje, 
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że wielki astronom swe posłannictwo życiowe spełniał w skry
tości ducha, zwierzając się ze swych odkryć kilku przyjacio
łom i unikając wszelkiego rozgłosu. 

Rys. l. Taras okto
gonu we Fromborku -
domniemane obserwato
rium astronomiczne Mi
kołaj a Kopernika. 

Wystarczy powiedzieć, że gotowy rękopis "De RevoLutio
nibus" przeleżał bezczynnie kilkanaście lat, zanim go autor 
nie wydobył z zapomnienia, ulegając namowom Jerzego Re
tyk a i Tydemana G i s e. 

Rys. 2. Oktogon widziany ze środkowej wieży katedralnej. 
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Wszak powołaniem członków kapituły była modlitwa, a nie 
"spekulacje" naukowe, o co pomawiano Doklora Mikołaja, szy
dząc publicznie podczas przedstawienia teatralnego Moroso
phus w Elblągu. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że Kopernik krył się ze swy
mi obserwacjami nieba i ta ostrożność mogła skłonić genial
nego samotnika do obrania miejsca na obserwacje astrono~ 
miczne na poziomych murach oktogonu, w naturalny a nie 
sztuczny sposób zasłoniętych przed wzrokiem ludzkim blan
kami. 

Taras oktogonu wzorem tarasu obserwacyjnego prof. N o
v a r y w Bolonii mógł skłonić Kopernika do porzucenia zew
netrznej kanonii, położonej na zachód od fortecy katedralnej, 
a przydzielonej mu na mieszkanie jeszcze podczas studiów 
w Italii. 

Nader trudny dostęp do wnętrza oktogonu dla osób nie
pożądanych był wielkim walorem poziomych murów tego 
obiektu, jako miejsca obserwacji astronomicznych. 

Pozytywizm Kopernika 
Pochopność S a w o n a r o l i, spalonego na stosie za bez

kompromisowe przeciwstawienie się utartym, choć niezbyt 
wzniosłym obyczajom osób duchownych w Italii z końca XV 
wieku, mogła pouczyć Kopernika, że za daleko posunięta od
waga może mieć zgubne następstwa, bowiem stan umysłów 
możnych świata w wiekach XV i XVI nie sprzyjał ewolucji 
poj ęć naukowych, a obowiązująca od czternastu wieków nie
poruszalność Ziemi wydawał się być czymś nie do obalenia. 
Toteż długi czas myślał Kopernik o ustnym przekazaniu swych 
odkryć heliocentrycznych nielicznemu gronu wykształconych 
matematyków, tak jak to czynili pitagorejczycy. 

Kiedy biskup D a n t y s z e k przeciwny był dalszemu po
bytowi Anny S c h i l l i n g w domu Kopernika, lękliwy go
spodarz bez szemrania zastosował się do żądań zwierzchnika. 
Wszak mógł zrzucić szaty duchowne i objąć katedrę astrono
mii na uniwersytecie krakowskim lub gdzieindziej. Ze tak nie 
postąpił, a rezygnując ze związku z Anną Schilling i wypeł
niając wszystkie kolejne żądania Dantyszka, dowiódł, że był 
rozważnym pozytywistą. 

Te i tym podobne okoliczności wskazują niezbicie, że 
z obserwacjami astronomicznymi Kopernik krył się, szukając 
do ich przeprowadzania miejsca trudno dostępnego dla wszel
kiego rodzaju intruzów. 

Otoczenie kanonii zewnętrznej nie posiadało warunków 
sprzyjających skutecznemu zamaskowaniu miejsca na obser-
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wacje astronomiczne i z tych względów Kopernik mógł zre
zygnować z kanonii jako mieszkania i pracowni, a przeniósł 
się do wieży wewnątrz zespołu katedralnego, gdzie z racji swej 
pozycji w kapitule mógł sobie zapewnić użytkow.anie okto
gonu, który w czasie pokoju nie wiadomo na co praktycznie 
mógł być użytkowany. 

Kuria zewnętrzna 
Przekazy historyczne wskazują na gotycki budynek, jako 

kanonię Kopernika, która w r. 1520 uległa całkowitemu zni
szczeniu w pierwszej fazie wojny. Ten sam los spotkał wszyst
kie budynki we Fromborku, oprócz zabudowań klasztornych, 
jak i samego klasztoru Antomianów. 

Forteca katedralna oparła się atakowi wojsk krzyżackich, 
pozbawionych artylerii, której oddziały zakonne nie mogły 
z sobą zabrać na skutek niezwykle grubej warstwy śniegu, 
zalegającego cały teren W armii. 

Zniszczeniu uległ przyrząd kwadrant, którym w latach 
1515 i 1516 Kopernik przeprowadzał obserwacje astronomiczne. 

Ponieważ kwadrant wymagał Gsadzenia na trwałej, a do
kładnie wypoziomowanej podstawie "za pomocą dyoptry lub 
śródwagi, iżby się w żadną stronę nie pochylał", jak to Ko
pernik podaje w De Revolutionibus, można posunąć się do 
twierdzenia, że owa trwała podstawa pod kwadrant zapewne 
z muru znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kanonii. 

A zatem przekopanie terenu na południe i zachód od 
omawianej kanonii mogłoby dać pozytywny rezultat. 

Wobec faktu, że po wojnie w r. 1520 Kopernik nie robił 
kwadrantem żadnych obserwacji, nasuwa się przypuszczenie, 
że już nigdy nie odtwarzał tego przyrządu. Z tego też względu 
poszukiwanie trwałej podstawy kwadrantu w pobliżu wieży 
kopernikowskiej nie ma realnych przesłanek. 

Przypuszczenia, że w miejscu, gdzie Niemcy w r. 1909 
postawili pomnik ku czci Kopernika, znajdowało się pavi
mentum pod kwadrant, nie można brać poważnie, bo obser
wacja górowania Słońca była by uniemożliwiona przez budynek 
kanonii Kopernika, znajdujący się w niewielkiej odległości 
od ·rzekomego pavimentum, akurat na południe od cokołu 
pomnika. 

Badania archeologiczne 
W pierwszej kolejności należałoby zbadać grunt do głębo

kości 3 metrów przy wieży kopernikowskiej poszukując w za
sadzie podmurowania konstrukcji drewnianego pavimentum. 

W drugiej kolejności należałoby podjąć poszukiwania mu
rowanej podstawy pod kwadrant na południe i zachód od 
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budynku kanonii zewnętrznej Kopernika (obecnie schroniska 
Folskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego) na odle
głość do 20 metrów. Głębokość przekopu do 3 metrów. 

Zespól badawczy 

Rys. 3. Przyrząd koperni
kowski triquetrum na tle 
portalu katedry (obserwuje 
dr J. Pagaczewski). 

Z uwagi 11a ścisłe powiązanie 

prac poszukiwawczych za obserwa
torium kopernikowskim z pracami 
rekonstrukcyjnymi wieży, j.ako pra
cownią i mieszkaniem Kopernika, 
wyłonienie zespołu spośród znanych 
i zasłużonych kopernikanistów rów
nież nie wydaje się być sprawą 

trudną. 

Punktem wyjścia prac zespołu 

winna być uchwała Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich, poparta 
stosowną dotacją pieniężną z Fun
duszu Grunwaldzkiego, jako wido
mego rezultatu akcji społecznej. 

Nadzór resortowy nad całością 

sprawowałyby czynniki kon,serwa
torskie Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Orientacyjny koszt prac rekonstrukcyjnych 
Badania archeologiczne przy wieży koperni-

kowskiej . ok. 
Badania archeologiczne kanonii zewnętrznej " 
Praca zespołu w okresie dwuletnim, na co 

złożyłyby się: honoraria członków zespołu, 
zwroty kosztów przejazdu z miejsc zamie-

40 000 zł 

80 000 " 

szkania do Fromborka . " 280 000 " 
Dokończenie odbudowy wieży lropernikowskiej " l 000 000 " 
Warunkowy koszt budowy pavimentum przy 

wieży 
Tablica okolicznościowa na budynku kanonii 

zewnętrznej Kopernika (obecnie schronisko 
PTTK) 

" 

" Scenariusz wyposażenia wewnętrznego wieży " 
Eksponaty, przyrządy astronomiczne i meble 

dla wieży 
" 

Razem około 

120 000 " 

40 000 " 
20 000 " 

800 000 ., 
2 380 000 zł 
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Obserwatorium, pracownia i mieszkanie Kopernika 
magnesem dla turystów zagranicznych 

Tak pomyślana akcja rekonstrukcyjna mogłaby przynieść 
krajowi nie tylko korzyści kulturalne, ale i dewizowe, bowiem 
postać Kopernika dla obcokrajowców nie wymaga reklamy, 
czy propagandy. Trzeba na pół roku przed zakończeniem 
rekonstrukcji podjąć akcję informacyjną dla zagranicy po
przez: 

l. Krótkie artykuły w prasie codziennej, z jednym lub 
dwoma zdjęciami fotograficznymi. 

2. Obszerniejsze publikacje w periodykach z kilkoma 
zdjęciami fotograficznymi. 

3. Specjalne prospekty turystyczne, wydane przez Biuro 
Podróży "Orbis", a rozprowadzane po wszystkich od
działach zagranicznych biur podróży. 

Wycieczki turystów z zagranicy 
Program zagranicznej wycieczki turystycznej pow1men 

objąć: Gdańsk, Malborrk, Frombork, Lidzbark, Olsztyn, Grun
wald i Toruń lub odwrotnie, to znaczy z Torunia do Gdańska 

Rys. 4. Cokół pomnika wzmeswnego ku czci Kopernika w 1909 r . 
Dalej widoczna jego wieża i fronton katedry. 

w wypadku przyjazdu wycieczki do Warszawy, a nie drogą 
morską do Gdańs~a. Noclegi w Gdańsku, Fromborku, Olsztynie 
i Toruniu są w zasadzie możliwe dla grup do 50 osób. 

Przydzielony przez B. P. "Orbis" na ten cel autokar 
mógłby sprostać zadaniu JUZ w pierwszym roku wycieczek 
turystycznych "Szlakiem Kopernika". 
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Inne obiekty w zespole katedralnym 
W następnych latach należałoby pomyśleć o renowacji 

baszty północno-wschodniej, gdzie wielki astronom wielokrotnie 
brał udział w posiedzeniach kapituły. 

Jakkolwiek inne obiekty w zespole katedralnym nie mają 
bezpośredniego związku z odkryciami nauk.owymi Kopernika, 
wypada jednak podejść do ich uporządkowania pod kątem 
upodobnienia ich faktury do wyglądu z ostatnich lat życia 
gen1alnego astronoma. 

Uwagi końcowe 
Reasumując można posunąć się do twierdzenia, że Frombork 

może stać się Mekką dla turystów z całego świata. Im wcześ
nieJ zostanie przygotowany do ich przyjęcia, tym lepiej 
dla inicjatorów szybkiej odbudowy obiektów kopernikowskich, 
której realność, opłacalność i racjonalność jest właściwie poza 
dyskusją. 

Nad korzyściami dewizowymi dla kraju, jalm rezultatami 
wyłuszczonej wyżej działalności kulturalnej nie potrzeba ani 
.się rozwodzić, ani ich uzasadn~a:ć . 

.JAN GADOMSKI - Warszawa 

REKONSTRUKCJA OBSERWATORIUM KOPERNIKA 

D zięki uprzejmości Redaktora "Uranii" mogłem zapozna1ć się 
z artykułem inż. A. P e n c o n k a pt. "Obserwatorium as-tro

nomiczne Mikołaja Kopernika we Fromborku". Oto kilka uzu
pełnień na ten temat. 

Propagowanie odtworzenia dostrzegalni Kopernik a jest 
jak najbardziej godne poparcia. Sprawa stała się obecnie szcze
gólnie aktualna, gdyż odbudow,c. 7 niszczonego w ostatniej woj
nia miasteczka Fromborka dobiega końca. Teraz kolej na re
konstrukcję i renowację architektury skastelizorwanego wzgó
rza katedralnego, która we względnie niezłym stanie prze
trwała ostatnią wojnę. Spłonął jedynie pałac biskupa Maury
cego F er b er a (1523-1537) i wypalona została dzwonnica 
nadbudowana w r. 1685 przez kardynała Michała Rad z i e
j o w s k i e g o na murach oktogonu. Oktogon ten służył dla 
załogi fortecy jako ostatni punkt oporu w oczekiwaniu na 
<>dsiecz. Spełniał także roJę prochowni. 

Konserwatorzy mieliby tu do rozwiązania jako główne za
gadnienie doprowadzić kastel do takiego stanu, w jakim był 
<>n w ostatnich latach życia Kopernika. Pałac Ferbera należy 
odbudować, półokrągłą, zniszczoną przez czas wieżę sąsiadu
jąc z oktogonem - odnowić, wszelkie zaś późniejsze dobu-
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dówki wewnątrz murów fortecznych rozebrać. Dotyczy to także 
wyniosłej dzwonnicy Radziejowskiego, która nie harmonizuje 
z gotyckim obliczem kastelu (patrz 3 str. okładki). 

Specjalnej pieczołowitości i odpowiedniego zagospodarowa
nia wewnątrz wymaga wieża Kopernika. Osobnym wreszcie , 
bardzo ważnym zagadnieniem byłoby odtworzenie obserwa
torium Kopernika. 'Da ostatnia pozycja będzie nie tyle ko
sztowna, co trudna do zrealizowania pod względem meryto
rycznym, gdyż dotąd brak jednoznacznej lokalizacji obserwa
torium astronoma. Nic o swym obserwatorium nie wspomina 
Kopernik, ani też jego uczeń i biograf Jerzy Joachim von 
L a u c h e n, zwany Re tyk i e m (1514-1574), który bawił 
we Fromborku prawie trzy lata i musiał dobrze znać obser
watorium swego mistrza. 

Obserwatoria astronomiczne w owych czasach były skrom
ne, albo mieściły się na szczycie jakiejś wieży, jak np. wie
deńska dostrzegalnia Jerzego P e u r b a c h a (1423-1461), albo 
po prostu były to balkony na kamiennych wspornikach, ulo
kowane na południo.wej, szczytowej ścianie domu, jak to zrobił 
Bernhard W a l t er w Norymberdze (t 1504) dla słynnego
astronoma Re g i o m o n t a n a (1436-1476). Byli to bezpo
średni poprzednicy Kopernika. 

Co można dziś powiedzieć na temat obserwatorium Koper
nika? Porównajmy w tym celu regesta kopernikańskie z da
tami obserwacji Kopernika 1). Lata 1503-1509 spędził Koper
nik w charakterze sekretarza u boku biskupa warmińskiego, 
Łukasza W a c z e nr o d e, głównie w Lidzbarku. Wciągnięty 
w krąg polityki biskupstwa Kopernik doszedł prawdopodobnie 
do wniosku, że w niedalekiej przyszłości bez rozprawy orężnej 
pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Polską się nie obejdzie. Po
lerr.ti bitwy będzie Warmia. W r. 1510 osiedlił się Kopernik na 
stałe we Fromborku, gdzie w następnym roku przystąpił do 
obserwacji astronomicznych. Przewidując nadejście okresu 
wojennego, nabył w r. 1512 od kapituły jedną z wież obron
nych (północno-zachodnią) za "175 grzywien dobrej monety". 
Należność spłacał w ratach przez cztery lata. Gdy już wyrów
nał dług, przystąpił do adaptacji wieży na obserwatorium 
i mieszkanie, płacąc kapitule, jak wykazują rachunki zacho
wane w archiwum fromborr-skim, 30 grzywien za cegłę i wapno. 
W latach 1515-1516 za pomocą kwadrantu, który był usta
wiony - jak wynika z późniejszego biegu wydarzeń - w jego 
kanonii, przeprowadził Kopernik długie serie pomiarów dwóch 

1) L. B i r k e n m ajer, Mikołaj Kopernik, Akademia Umiejętności, 
Kraków 1900, str. 317-318. 
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podstawowych wielkości astronomicznych: szerokości geogra
ficznej Fromborka i nachylenia ekliptyki do równika. W owych 
czasach posługiwano się wyłącznie współrzędnymi ekliptycz
nymi. Kanonia ta była prawdopodobnie położona w pobliżu 
wieży kopernikowskiej, za fosą forteczną. 

W Nowy Rok 1520 wybuchła wojna z Zakonem. Zaczęła się 
podstępnym zajęciem ufortyfikowanego Branięwa. Wiadomo ze 
źródeł historycznych, że 23. I. 1950 (w poniedziałek po Fabia
nie i Sebastianie) podj.aJZd krzyżacki z Braniewa pojawił się 
pod Fromborkiem. Tutaj zaskoczenie się nie udało, gdyż nie
wiele dni przedtem fortecę obsadziło 30 żołnierzy polskich, 
skierowanych tu z Elbląga. Kopernik rezydował w tym czasie 
w Olsztynie, jako mianowany przez króla polskiego komisarz 
Warmii i komendant tamtejszego, obronnego zamku. Najazd 
zakończył się spaleniem miasteczka, przede wszystkim kurii 
kanoników. Krzyżacy mieli dostateczne powody emocjonalne, 
by puścić z dymem kurię Kopernika, który w zespole przy
bocznej rady biskupa warmińskiego, jaką stanowiła kapituła 
we Fromborku, był głównym orędownikiem polityki propol
skiej. Niewątpliwie tego dnia został zdemolowany kwadrant. 
Istotnie, po roku 1520 obserwacje tym narzędziem już się nie 
pojawiają. Zresztą Kopernik uskarżał się potem na zniszcze
nie ltwadrantu, którego już nie odtworzył. 

Opisując to narzędzie w "De Revolutionibus" (księga II, 
r ::lZdz. 2) mówi, że kwadrant buduje się "na podstawie kamien
nej, ułożonej do płaszczyzny poziomu". Dla odszukania śladów 
kwadrantu w postaci solidnej, murowanej podstawy należa
łoby dokonać szeroko zaplanowanych wykopów wokół, głównie 
zaś od południowej strony, obecnego schroniska PTTK (rys. l), 
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które nosi wewnątrz ślady kominków średniowiecznych i po
siada dobrze zachowane gotyckie piwnice. Najprawdopodobniej 
jest to budynek wzniesiony na ruinach dawnej kurii koper
nikowskiej, której bliższa lokalizacja wymknęła się zapisom. 
Ślady fundamentów kwadrantu, łatwe do rozpoznania ze 
względu na orientację w kierunku południe--północ, miałyby 
kapitalne znaczenie dla umiejscowienia obserwatorium Koper
nika. W pobliżu kwadrantu mogłyby się znaleźć także ślady 
murowanego pavimentum, dokładnie wypoziomowanego, n:1 
którym w pogodne. wieczory ustawiał przenośne, jodłowe na
rzędzia kanonika, jego famulus, Wojciech S z e b u l ski i chło
piec do posług H i e r o n i m. 

Niektóre dane, jak wypowiedzi kanonika Rh e d e n a 
z r. 1543 i E. O. C i m b er a z r. 1584 2) wskazują, że Koper
nik dolmnywał po wojnie polsko-krzyżackiej obserwacji z "po
szerzonego ganku" swej wieży. E. Brach v o g e l, główny 
kopernikanista niemiecki, który przez trzydzieści lat był wi
karym, a potem proboszczem we Fromborku, badając archi
wum kapituły natrafił na wypowiedź kanonika Rhedena, jed
nego z wykonawców testamentu Kopernika, z której wynika , 
że astronom posiadał na południowej ścianie swej wie·ży bal
kon otwarty, gdzie wynosił swe narzędzie i schodki obserwa
cyjne. 

Aby sprawdzić tę wersję dokonywania obserwacji z "posze
rzonego ganku", M. Kamieński, J. Pagaczewski i J . 
G a d o m s k P) zbadali w dni:ł,ch 11-18. IX. 1953 r. za po
mocą pomiarów narzędziem uniwersalnym możliwoś·ć doko
nywania przez Kopernika obserwacji astronomicznych z "gan
ku" przy wieży. 

Posłużono się prowizorycznym tarasem, zbudowanym na 
południowej ścianie czwartej kondygnacji wieży na zlecenie 
Ministerstwa Kultury i Sztuki (w najwyższej, piątej kondy
gnacji mieściła się pracownia i biblioteka Kopernika). Poło
żenie na niebie obiektów obserwowanych przez Kopernika we 
Fromborku obliczył prof. M. Kamieński w oparciu o wykaz 
63 obserwacji kopernikowskich zestawionych przez L. Birken
rnajera (Loc. cit.). Niezbyt dokładne, bo wyrażone w dość du
żych ułamkach godziny, momenty obserwacji zostały zaczer
pnięte z "De Revolutionibus". W ten sposób pTzeprowadzona 
ekspertyza wykazała, że wszystkie dostrzeżenia Kopernika we 
Fromborku mieszczą się w horyzoncie "poszerzonego ganku'' 
(rys. 2). Wyjątek stanowią dwie obserwacje zimowego stano-

2) J. G a d o m ski, Obserwatorium Kopernika we Fromborku, Ura
nia, XXV, 45-47. 

3) J . G a d o m s ki, Ekspertyza astronomiczna we Fromborku, Ura
nia, XXV, 1-7. 
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wiska Słońca (x), które uniemożliwiał profil sąsie:iniej "w1ezy 
bramnej". Lecz w tym wypadku idzie o użycie kwadrantu 
w latach 1515-1516, kiedy Kopernik swej wieży jeszcze nie 
przysposobił do obserwowania nieba. W związku z powyższym, 
konieczne będą głębokie wykopy przy południowej ścianie 
wieży do odległości 4 m od niej w poszukiwaniu fragmentów 
filarów, które zapewne dźwigały "poszerZ'ony ganek". 

Nową zupełnie myśl wysuwa A. P e n c o n e k, iż Koper
nik "przemykał się" gankami wraz z przenośnymi narzędziami 
na taras pobliskiego oktogonu, skąd był pełny horyzont: Trudno 
o solidniejszą podstawę dla narzędzi obserwacyjnych, jak grube 
mury oktogonu. Wieża Kopernika była przelotową dla załogi. 
Górny ganek na wysokości 4 kondygnacji prowadził do wnę
trza oktogonu. Oktogon ten przy rekonstrukcji architektury 
wzgórza fromborskiego powinien być odsł•QIIlięty i uwolniony 
z nadbudówki. 

O ile idzie o odtworzenie narzędzi obserwacyjnych Koper
nika, które -jak wiadomo - spłonęły wraz z obserwatorium 
Tychona de B r a h e na wyspie Hven, to sprawę tę mamy 
już poza sobą. Jeszcze w r. 1948 F. i T. Przypko w s c y, 
opierając się na autentycznych opisach w "De Revolutionibus", 
dokonali wiernej ich :rekonstrukcji 4). Jeden zespół tych instru
mentów znajduje się w Muzeum Kopernika we Fromborku. 

KRONIKA 

Powstawanie pierwiastków w supernowych 

Istnieją dwie zasadnicz-e hipotezy, które starają si<: wytłumaczyć 
pochodzenie p ierwiastków i częstość ich występowania. W myśl jednej 
z nich !I1iemail WSIZysticie pierwiastki utworzyły się w ciągu kilkudziesię
ciu •pierwszych minut po rozpoczęciu ekspansji Wszechświata, który 
składał się wówczas z niezwykle gęstego i gorącego gazu neutronowego. 
Według drugiej teorii, która zdaje się być bardziej uzasadniona, 
Galaktyka, a może i cały Kosmos zawierał początkowo tylko wodór, 
który następnie w wyniku przemian jądrowych zachodzących i obecnie 
w gwiazdach, przemieniał się w hel a następnie w pierwiastki cięższe. 
Dużą rolę w tym procesie odgrywają supernowe, jako główne dostar
czycielki pierwiasltków takich jak żelazo lub jeszcze cięższych, Ostatnio 
F. H o y 1 e i W. A. F o w l er rorz.patrzyli dokładniej zjawirska zacho
dząc·e w tych niezwykłych gwiazdach. 

Trzeba przede wszystkim zaJUważyć, że mamy do czynirenia z dwoma 
rodmjami supernowych. Supernowe I typu są to gwiazdy niezbyt 
masywne, należące do drugiej populacji. W czasie wybuchu wyrrzucają 
one około 0,1 MO z prędkością 2000 km/sek. W wyrzuconych gazach 
nie ma w ogóle wodoru. Należy więc sądzić, że są to gwiazdy, 
w których już cały wodór "spalił" się na hel. źródłem energii była 
przemiana helu w węgiel, następnie w tLen, neon, magnez itd. aż do 

4) T. Przy p k o w s k i - Instrumentarium Mikola ja Kopernika od
tworzcne w Potsce - Urania, XIX, 83-86. 
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żelaza. Struktura gwiazdy przed wybuchem byłaby następująca: naj
batrdziej zewnętrz..'1e waii"stwy złożone by były z wodOti"U, nieco głębiej 
znajdowałby się hel, a im daaej w głąb gwiazdy spotlkal'ibyśmy 
późniejsze produkty prz€mian jądrowych. Samo jądro zbudowarne było 
by z żelaza o temperaturze 3,5 · 109 stopni i gęstości 2 · 109 g /cm3• 

Materia przy tak wysokiej gęstości znajduje się w stanie tak zw81Ilego 
gazu zdegenerowanego. GWiazda o takiej budowie nie może mieć 
masy Wli.ę.!Gzej od 1,16 MO. Brzy mniejszej masie gwti!azda przechodzi 
bez żadnych wybuchów w tadium białego kaJrla. Przy masie większej, 
po uzyskaniu na drodze ewolucji masywnego jądra żela.znego i ogrzaniu 
się otaczających jądro warstw, złożonych z pierw.iaJStków tak:ilch, jak 
węgiel, tlen, neon itp. do temperatury około 2 miliardów stopni, nastę
puje eksplozja. W temperaturze 2 · 109 °K wymienione pierwiastki 
bilo!rą udział w reakcjach jądrowych, w wyniku których każdy gram 
tej mieszanki wydzliela energię 5 · 1017 ergów. W niezwykle krótkim 
cz;as,ie w gwieździe wydzdela się 10~> 1 ergów. Gaz ulega gwałtownemu 
-ogrzaniu i eksipandruje w przestr1zeń otaczającą gwiazdę. Nowa Keplera 
z 1604 roku była właśnie zjaw1skiem tego typu. 

Inaczej wygląda s:prarwa supernowych II typu. Są to masywne 
gwiazdy pierws~ej populacji. Spotykamy je w ramionach spiralnych 
galaktyk. W na•szym otoczeniu pozostałością supernowej II typu jest 
słynna mgławica Krab. W czasie wybuchu gwiazdy te wyrzucają kilka 
mas Słońca z prędkościa 5 000 km/sek, w tym dość dużo wodoru. Zja
wisko to według Hoyle'a i Fowlera ma mieć chaJrakter następujący. 
W masywnej gwieźdzlie J)T'zemiany jądl'owe przebiegają bardzo szybko. 
W krótkim czas,ie wytwarza Siię żelaz;ne jądro, i temperatur-re lcilku 
miliaJrdów stopni. Z chwilą, gdy w centrum gwiarr.dy temperatura 
osiągnie wartość 7 · 109 °K i gęstość wzrośnie do 107 g/cma. ż~>lazo 
zacznie się pod wpływem talk wysokiej temperatury roopadać na 
-cząstki a i na neutrony. Ponieważ reakcja ta jest silnie endotermiJCz!na, 
temperatura samego jądra żelaznego znacznie spadnie, ciśnienie gwał
townie zmaleje, i warstwy otaczające jadro po prostu zapadną się. 
Dzięki temu spadkOIWii otaczających waJrstw ich energia gNtwli.tacyjna 
zamieni się na ciepło i ogrzeją się one prawie natychmiast do tempe
ratury ponad 2 miliardów stqpni. Ale warstwy te składają się, jak 
wiemy, z pierwiastków, które w tej temperaturze wydzielają ogromne 
.lości energii dzięki szybko przebiegającym reakcjom jądrowym. Dzięki 
:emu temperatura tych warstw wz.rośnie jeszcze b~ej i wylecą one 
7v przestrzeń W!ra.z z warstwami poWierzchni~wymi z prędkością 
i 000 km/sek. Ze względu na dużą masę supennowej typu II rzędu 
:o M'O wydzieli się znacznie więcej niż w supernowej typu I i w wy
liku eksplozji wyrzucone zostanie kilka do kilkunastu mas Słońca, 
v tym ponad 2 MO pierwiastków grupy żelaza . 

(Wg Astrophysical Journal, 132, November 1960) B. Paczyński 

Reguły aktywności słonecznej 

Reguł takich poszukiwano od dawna. Jeżeli wykreślimy np. liczby 
Volfa w zależności od lat, otrzymujemy wykres w postaci kmywej idą
~j zwykle dość stromo do maksimum i opadającej zwykle wolniej ku 
rustępnemu minimum. Z1arówno długość czasu oddzielającego kolejne 
ninima, jak i wysokość maksiimów podlegają silnym wahaniom i sta
rmo się wahania te ująć w jakąś regułę, pozwalającą nie tylko opisać 
to oo już l;)yło, ale także prrewidzieć to, jak będzie w przyszłości. Pró
bcwano powiązać 11-letni okres zmian ilości plam na Słońcu z dłuż
s~ 80-90-letn.im okresem powodującym wahania wysokości poszcze
gónych cykli. O ile jednak udawało się stosunkowo dobrze opisać mi-
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nione obserwacje, o tyle przewidywanie z,a,wodziło na ogół oałk:owicie
W najlepszym razie można było przewidywać, co będzie rpod koniec 
danego cyklu, wtedy kiedy ponad połowa danego okresu już minęła. 

Pewnym postępem wydają się w tej dzdedz.inie prace greckiego a.stxo
noma J. X a n t h ak i s a z obserwatorium w AtenCłiCh. Wprawdzie jego 
metoda wymaga także znajomości pilerwszej części cyklu, ale z chwilą, 
gdy wstało osiągnięte maksimum aktywności, można zapewne z dość 
dużą dokładnością przewidzieć dalsz.y przebieg, włącznie nawet z drob 
nymi fluktuCłiCjami :aktyWiliOści. 

Xalnthakis wprowadził mianowice jako parametr określający dany 
cykl aktywności tzw. "czas wzrostu", a, więc odstęp C'ZJasu jaki mija od 
minimum do maksimum, i rposzuk:ilwiał zależności innych cech krzywej 
zmian aktywności od tego czasu WIZJI'Ostu. Okazało się. że parametJr ten 
w sposób decydujący wpływa nie tylko na liczby Wolfa, ale na po... 
wierzchnie pLam i pochodni. Można opisać z pomocą prostego WZQ['U 

(równania patraboli) zależność ilości plam od oZJasu w każdym pojedyn
czym cyklu posługując się, jatko p!arametrem równaltllia, czasem wzrostu. 

Z obliczeń wykonanych przez Xanthakisa wynik1a" że np. powierzchnie 
plam można wystarczająco dokładnie opisać z pomocą takiego wz.oru , 
podobnie jak i liczby Wolfa. Jeżeli jednJak oddzieluLe policzymy ilośCL 
plam lub zmiel1ZJYIIly ich powiel'ZIChnie na północnej i na południowej 
półkuli, do wzoru trzeba będzie jesrzcze dodać wyraz okresowy uwzględ
niający 88-letnią okresowość zmian amplitudy wahań ilości płaJm. 
~ory podane przez autora stosunkowo bardzo ściśLe przedstawiają 

krzywe zmian powierzchllli plam lub liczb W()lfa za ostatnie 8 -;- 18 cykli. 
Jak bG<izie z, cyklem obecnym, na razie trudno porwiedzieć bez przepro
wadze·nia. bardziej szczegółowych obliczeń. Zdaje się jednak, że odchy
lenia nie będą zbyt duże. 

Badając różne cykle o tym samym mniej więcej czasie wzrostu, 
Xanthak:is stwierdził, że w cyklach takich zarówno prZJed jak i po 
maksimum występują lokalne większe wahania, mniej więcej w jedna
kowych odstępCJJch czasu od maksimum. Skoro czas wz.rostu obecnego 
maksimum był dość kr ótki, moena go zaliczyć do jednej z grup podanej 
przez Xanthakisa i obliczyć , że gdzieś w grudniu tego roku, lub może 
na początku przySIZJl:ego, powinny wystąpić na powierzchni SŁońca plamy, 
niewiele ustępujące tym, jakie obserwowano w okresiie maksimum. Za
pewne liczby Wolfa tak znacznie nie wzrosną, jedynie pojawią się pLamy 
o znacznei powierzchni. Jeżeli słuszne okaże się to przewidywanie, bę 
dZie to bodaj pierwszJY przypadek przewLdzenia nie iylko momellltt. 
maksimum, ale momentu drobnego wahania na opadającej gałęzi krzy· 
wej aktywności. Wiadomo, jek ważną sprawą dla radiotlrornurukacj 
a na pewno i dla astronawigacji jest możność przewidz.enila jak Słoń~ 
będzie się zachowywać nie tylko w jakimś roku, ale także w określonyn 
choćby tylko mieSJi.ącu. Jeżeli z rozważań Xanthak:isa można będze 
wyciągać takie WfiWstk:i , choćby w ogranic:z..onym zakresie, będzie t> 
ogromny postęp, nie tylko z punktu widzenia czysto teoretycznego. 

· J. Baergentaler 

" Słońce i relacje Słońce-Ziemia" 
W dniach 8-10 czerwca 1960 odbyło się w Paryżu kolokwium pl

święcone francuskim badaniom Słońca i związków między zjawiskani 
słonecznymi i ziemskimi. Celem kolokwium było: 

l) Wykonanie bilansu badań Słońca we Francji i podanie jasn~o 
obrazu aktualnej sytuacji w różnych zagadnieniach tych badań. 

2) Skontaktowanie ze sobą teoretyków, obserwatorów i instrumrn
talistów - aby teoretycy mogli sobie zdać sprawę czego mogą obec1ie 
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żndać od obserwatorów, a instrumentaliści - w jakim kierunku udo
skonalać przyrządy. 

3) Przez wspólne przedstawienie sobie rezultatów otrzymanych przez 
różnych obserwatorów pomóc w interpretacji zjawisk słonecznych, które 
same przez się są bardzo złożone. 

4) Skontaktowanie tych, którzy obserwują Słońce, tych, którzy 
stwierdzają lub podejrzewają jego wpływ na zjawiska ziemskie i tych, 
którzy starają się te wpływy wyjaśnić - aby pomóc w znalezieniu 
wspólnego języka. 

Seanse kolokwium poświęcone były kolejno instrumentom i tech
nikom oberwacyjnym. Słońcu "spokojnemu", Słońcu "średniemu", zja
wiskom .,aktywnym" na Słońcu i odbiciom tych zjawisk na Ziemi. 
Łącznie wygłoszono 35 referatów . 

A. Woszczyk 
Ciemna materia w gromadach kulistych 

Sprawa istnienila ciemnej materii w gromadach kulistych me jest 
jak dotąd wyjaśniona. N~edruwno M. B e ster i P. W. H o d g e wyko
nali półtorametrowym teleskopem obserwatorium w Boyden {Połu
dnf.owa A:f.ryka) fotografię gromady kulistej NGC 2209. Giromada ta 
naJleży do Wielkiego Obłoku Ma,gel1am~ i jest od nas oddalona o 53 
kiloparseki (160 000 lat świetlnych). Na jasnym tle zbiorowiska gwiazd 
wyrażnie jest widoczny ciemny obsZJa<r o średnilcy około 15". Pooadto 
można zauważyć szereg mniej wybitnych ciemnych pasm. Absorpcja 
w tym obszarze została ocenilona na 2 wielkości gwiazdowe. Na pod
stawie tych danych Hodge oszacował całkowitą masę obłoku na 700 
mas Słońca, z czego setna część przypadałaby 1na pył. Za1em byłoby 
to największe z dotychczasowych obserwowanych skupisk materii mię
dzygwiazdowej w gromadach kulistych. Dla porównania, Rob e r t s 
obserwował w M13 obłok, którego masę dcenił na 200 mas Słońca., zaś 
I d l i s i N i kol s kij są zdania, że ciemne pasma w M4 mają masę 
ZiaJledwie 0,1 mas sł01necz.nych. 

Możliwe jest jednak, i tak sądzi H. H o o g, iż materia ta nie znaj
duje się w gromadach kulistych, lecz że są to nilewielkie kłaczki pyłu, 
które leżą w pobliżu płaszczyzny naszej Galaktyki i rzutują się przy
padkowo na jasne tło odległych gromad. Na korzyść tej hipotezy prze
maw:iJa fakt, iż rozmiary kątowe ciemnych obszarów w M13 i NGC 
2209 są mniej więcej takie same. Oazywiście w takim wypadku przy
tocZJOine wyżej masy obłoków byłyby znacznie przeceniooe, i zupełnie 
nieprawdziwe. 

(Wg Publ. of the Astron. Soc. ot the Pacific, nr 427, 1960 r) 
B. Paczyński 

Wielki reflektor dla celów astrometrycznych 
Obserwatorium Mo~rskte USA przys<tępuje do buldowy :reflektora 

o średnicy 152 cm pNez.naczonego specjaJnie dla celów astrometrycznych. 
Głównym ceJem tej inwestycji jest uzyskanie przyrządu, który pozwa
lałby na dokładne wyznaczanie położeń, paralaks i ruchów własnych 
gwiarzd i małych jasnościach obserwowanych (pondżej 13m). Istniejąc.e 
już wlielkile reflektaTy przeznacz.ooe głównie do badań astrofizycznych 
mają zwykle ndewrellde ogniskowe, a ich wysoka wprawdzie jakość 
optyczna i mechaniczna nie jest jednak wystarczająoo dla pomiarów 
astrome1!rycz.nych. 

Nowy reflektor będzie miał ogniskową ok. 15 m. Wiązka promienio
wanila skupionego p:r:z,ez 152 cm zwierciadło głóWI!lJe będzie odbijać sdę 
od płaskiego ·zwierciadła (średnicy 90 am) umieszcZJonego na osi optycznej 
w odległości równej połowie ogniskowej i skupiana tuż za płytą pod-
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trzymującą główne zwierciadło. Układ ten będ.me zatem przypominał 
układ Cassegraina, z tym, że wtórne zwierciadło będzie tu płaskie. Dla 
uzyskania maksymalnej wydajności przyrządu zaprojektov.nano automa
tyczme prowadzenie (prowadnica fotoelektry=a), oraz automatyczne 
zakładanie i naświetlanie klliisz (reflektor będzie pracować głóWil1..ie na 
dirodze fotograficznej). B-minutowa ekspozycja zapewnić ma, wyraźny 
obraz gwiarzdy 18 wielkości. O planowanej precyzji świadczyć może 
fakt, że według IPTzeWLdywań, w polu centralnym o wym1arach 22' X 22' 
dokładność pomiarów położeń gwiazd V\rynosić będzie ± 0" .04, co odpo
wiada ± 0.003 mm na kliszy. 

Reflektor zostanie zmontowany w stacji Nava,l Observatory, we 
Flagstaff (Arirwna) . 

(Wg Sky and Te~escope, 20, 335, 1960) J. Smak 

OBSERWACJE 

Gwiazda zmienna R Scuti 

Jak podaje najnowszy "Ogó~ny katalog gwiazd zmiennych" (OKPZ-
1958) gwiazda R Scuti jest zmilenną półregularną o ,Qk.r.esie 144 dni; typ 
zmienności RVa. Ze względu na charakter zmian blasku zalicza się 
więc do gwiazd pulsujących typu RV Tauri. 

W skład tej klasy gwiazd zmiennych wchodzą nadolbrzymy o nastę
pujących cechach: l. Względnie stała okresowość zmian blasku z ogólną 
nmplitudą do 3m; 2. Krzywa blasku składa się z dwóch fal z następu
jącymi po sobie, głównymi i wtórnymi, minimami; 3. Głębokość milni
mów zmienia się, przy ·czym często następuje "zamliana" minimum 
głównego na wtórne i odwrotnie; 4. Klasy widmowe od G do K 
rzadko M) . · 

Grupa gwiazd typu RV Tauri rozpada się na dwie podgrupy: na 
zmienne, u których występuje stałość średniego blasku - 02lnaczenie 
RVa ora~ na zmienne, których średni blask zmienia się okifesowo -
oznacztnie RVb. 

Gwiazda R Set jest zalicwna do tej podgrupy, do której należą 
gwiazdy Q stałym średnim blasku. Pona<dto Katalog podaje uwagę 
o występowaniu wielu nieregularności w zmianach blasku tej gwiazdy. 

W latach 1955-1960 gwiazda R Set byla obserwoWiana p!t1zęz nastę
pujących obserwatorów Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA: A. B i
s kupski (104 obserwacje) , H . Kaczmarek (45 obs.) , Z. Kier· ć 
(79 obs.), A . Wrób l e w ski (27 obserwacji). Ogółem wykonaillK> 255 
w.izualnych oren blasku. 

Poniżej (rys. l) poda,jemy wykres zmian blasku R Scuti. Jest on 
sporządzony w jednolitym systemie, oprócz dwóch pierwszych fragmen-

\ 

\ 
Rys. 
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tów, jednakże amplitudy zmian na cailym wykresie są podane w jedno
litym systemie. Materiał obserwacyjny (pod względ2m ilościowym) jest 
jeszcze zbyt ubogi, ażeoby wysnuć jakąś ogólną cha:rakterystykę. Narzu
cają się jednak pewne uwagi, które w dalszym ciągu należałoby 
obserwacyjnie zweryfikować. Oto niektóre z nich: · 

l. Amplituda głęboki·ch minimów niewątpliwie zmienia s]ę. Ciekawa 
pod tym względem jest czwarta część krzywej, gdzie zaobserwowane 
trzy sąsi.ednie !ninwa są ba.vd2lo płytki,e; dwa z nich są przypus.zczaJlnie 
minimami głównymi. Boniższ;a tabela zawiera wielkość amplitudy 
w pasz:czególnych momentach. 
Moment Amplituda w stopniach 
2433500 * 24.0 
2435375 8.0 

2436085 

10 

o 

• ' 

23.5 

o 
/ ' 

/ ' 
?Set 

' / ' ' / ' 'o/ 

2.434000 24:.5 ... 

Moment 
2436365 

435 
795 

2437200 

2436 ... 

Amplituda w stopniach 
10.0 

5.5 
1!1.0 
25.0 

\ 
\ 

2.43'7 ... 

\ 
\ 
o 
VIII-XI 
1961 

Dalile oznac2l0!1'1e gwiazdką przytocziOino na podstawie wyników A. 
Krusz e w s ki e g o ("Urania" 1951, nr 1-2, str. 26-29). 

Rys. 2 ilustruje graficzne dane powyższej tabelki; linią przerywaną 
naszkioOiWia!llO przypuszczaJlny przebieg wielkości amplitudy w czasie. 

.. o a 
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.e .... • 
• a.,· R, 
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Prawdopodobnie wielkość .amplitudy głębotkich mimmów zmi.enia się 
z okresem około 1100-1200 dni. Nadchodzący sezO!ll obserwacyjny może 
dostarczyć dalszych istotnych danych na ten temat - z wykresu bowiem 
wynika, iż wielkość amplitudy powinna być raczej mała. 
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2. Nie jest wcale pewne, że średni blask nie podlega wahaniom. 
Fragmenty krzywej 3-6 wskazują raczej na możliwość niewielkich 
zmian. DaJs.ze obserwacje pozwolą wyjaśnić także tę kwestię. 

Wobec poczynilOnych uwag R Scuti trzeba zailiczyć do obiektów 
jeszzce mało zbadanych i bardzo interesujących. Obok podajemy mapkę 
okolicy tej gwiazdy z zaznaczeniem gw:ia~Z~d porównawt:.zych. 

Andrzej Biskupski 

Obserwacje jasności komety Candy'ego (1960 n.) 
Wiadomość o odkryciu dość jasnej komety (8m) przez Candy'ego 

w dniu 26 XII 1960 r. nadeszła do Warszawy w pierwszych dniach 
stycznia. Natychmiast rozesłane zostały zawiadomienia do członków 
Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA. Niestety kapryśna zimowa pogoda 
uniemożliwiła obserwacje aż do 12 l. Jasność komety ustalano następnie 
metodą Argelandera (po·równywanie obrazu komety z pozaogniskowymi 
obrazami gwiazd) podczas 14 wieczorów aż do 14 II. Kometa poruszała 
się w tym czasie na tle gwiazdozbioru Pegaza, stając się coraz trudniej 
dostrzegalna ze względu na niskie położenie nad zachodnim horyzontem. 
Ogółem wykonano 22 obserwacje (A. B i s k u p s k i, H. K a c z m a r e k 
i Z. Ki e ń ć - po l, W. Jod ł o w s ki - 2, L. W o h l f e i l - 5, 
A. Wrób l e w ski - 12); obserwacją nazywana jest średnia z ocen 
jednego wieczoru - ocen poszczególnych było oczywiście znacznie 
więcej. 

Na podstawie 22 obserwacji polskich i 7 obserwacji zagranicznych 
opublikowanych dotychczas w CyrkuJarzach Międz. Unii Astron. można 
było wyznaczyć parametry fotometryczne *) komety 1960n: 

Jasność absolutna Ho = 7,m9; wykładnik n = 3,2. 
Warto dodać, że obserwacje nasze zostały przesłane do Kopenhagi 

i opublikowane w Cyrkularzu nr 1757 Centrali Telegramów M. U. A 
wraz z nielicznymi obserwacjami jasności komety Enckego - 1960i 
(L. Wohlfeil - 5 obserwacji fotograficznych, A. Wróblewski - l 
ołJserwacja wizualna). A. Wróblewski 

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ 

Historia astronomii polskiej na sztychu z 1861 r. 
W tygodniku "Przyjaciel Dzieci" z 11 maja 1861 r. ukazał się ozdo

biony sztychem Antoniego O l e szczy ń ski e g o portret Mikołaja K o
perrnika (1473-1543). Ciekawy ten sztych wykonany w stylu odro
dzenia przedstaw.i.a wybitniejsze postacie z dziejów astronomii polskiej. 
U podstawy ryciny jest osiem milniatur Kopernika, a w środku nich 
medal wybity na cześć naszego wielkiego astronoma w 1818 r. przez 
Duranda w PaTyżu. 

U gó>ry po lewej st.ranie Woj c i e c h z Bru d z e w a (1445-1497) 
z globusem w ręku wykłada klęczącemu Kopernikowi. Z tyłu rektor 
Akademii Krakowskiej M a c i e j z K o b y l i n a (zm. 1503) oraz b~o
gosławiący nauce genialnegro Polaka Papież P a w e ł III (1468-1549), 
któremu Kopern.ik poświęcił swe dzieło. W prawym, górnym rogu Jan 
H e w e l i u s z (1611-1687) kreśli mapę nieba. Obok król Jan III, na 
cześć którego Heweliusz jeden z utworzonych przez siebie gwiazdo
zbiorów nazwał "Tarcza Sobieskiego". Nad głową Kopernika znajduje 
się opromieniony Słońcem geniusz astronomii, a obok Mikołaj S c h o n
b er g (1472-1537), który namawiał Kopernika do ogło~enia swego 
dzieła drukiem. 

*) Patrz Urania, nr 9, 1960 r., str. 274 
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W środku po lewej stronie współaałożyciele Akademii Krakowskiej 
klról Jagiełło i królowa Jadwiga oraJZ książe Józef A. Jabło
n o w ski (1712-1777), który wydał dzieło o systemie heliocentrycanym. 
Zaś w środku po prawej stronie jest król Kazimier z IV, Z 'l pano
wania którego urodził się Kopernik. Dallej Król Z y g m u n t I, który 
polecił mu zairZąd biskupstwa warmińskiego, oraz Stanisław S t a s z i c 
(1755-1826) trzymający w ręku projekt warszawskiego pomnika Ko
perruiika. 

Na dole po prawej stronie Marcin P o c z o b u t - O d l a n i ck i 
(1728-1810), dyrektor obserwatorium w Wilnie. Starzec z brodą to 
Tildem G i z e, biskUJp warmiński, który bronił nauki K!opern.iJka. Ko
bieta z książką to księżna P u z y n J n a; oniarowała ona znaczną sumę 
na budowę obserwatorrium w Wilnie. W prawym dolnym rogu Jan 
śni a d e ck i (1756-1830), autor rozprawy o Koperniku i założyciel 
obserwatorium w Krakowie. Poniżej badacz Kopernika AdrJ.an Krzy
ż a n o w ski (zm. 1852). W Ś!'odku pod potrtretem Kopernika postac 
podpierająca głowę wyobraża zbunony gmach astrologili. 

St. R. Brzostkiewicz 

CZy przodkowie Kopernika pochodził'i z Czech? 
W numerze 5 "Rise hvezd" z roku 1953 zamieszczony jest artykuł 

inż. J. Stycha (1881-1941) p. t. "Mikulcis Kopernik". Autor pisze 
mięclizy innymi: "Mikołaj Kopernik urodzony 19 lutego 1473 r. w Toru-
1tiu w Polsce. Jego przodkowie pochodzili z Czech, gdzie jako szlachcice 
byli właścicielami malej miejscowości Koprnik, która jeszcze dziś 
z-najduje się między Bakovem, Kosmonosy a Knezmostem". 

Redakcja wyjaśnia, że autor cytuje błędne przypuszczenie pnf. 
F. J. S tu d n i ck y o czeskim pochodzeniu przodków Kopemika. Nie
stety, dziś jeszcze niektórzy uczeni czescy są przekonani, że ród Ko
pernika wywodzJ. się z Czech. 

Ks. I. P o l k o w s k i w swej pracy p. t. "żywot Mikola ja Koper
nika" - GGnie.zno 1873, str. 139-90) podaje, że myśl ta powstała 
w 1828 r. kiedy to profesor Uruiwersytetu Warszawskiego Ku c h ar ski 
w czasie podróży po Czechach znalazł wieś Koprnik (we wsi miał stać 
kiedyś zamek Koprnik). Powiadomił on o tym prof. A. Krzyżanow
s k i e g o, który chcąc pl"Zekonać uczonych niemieckich o słowiańskim 
pochodzeniu naszeg>o astronoma, wy,prowadził ród Kopexn.ik z Czech. 
Pogląd ten rozwinęli uczeni czescy jak również i niektórzy uczeni 
polscy (Czyń ski, R a d w a ń ski). 

St. R. Brzostkiewicz 

Data śmierci Kopernika 
Dnia 24 maja 1543 r. zmarł we Fromborku najwybitniejszy astronom 

polski, Mikołaj K o p er n i k. O tym smutnym a pamiętnym dla nas 
obecnie dniu, Ar a g o powiedział: "Zgasl, trzymając w swych drżących 
rękach pierwszy egzemplarz dziela swego, które otoczyć Polskę mialo, 
chwalą pelną blasku". 

Dokładną jednak datę śmierci Kopernika ustalono dopiero po żmu
dnych badaniach. W wielu biograiiach naszego astronoma anajdujemy 
różne wersje i to nie tylko co do daty jego zgonu, ale nawet co do 
miejsca. 

W bibHatece Królewca mia~ się .znajdować pDITtret Wopernika, na 
odwrocie którego miały być słowa: "Nicolaus Copernicus Canonicus 
Varmiensis exactissimus Mathematicus anno MDXLIII die XII Junii 
Thorunii obiit". Jan Henryk D e w i t z w listach historycznych o Ko
perniku pisze:"Wiadomo mi jest, że Kopernik umarl w Toruniu 11 
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czerwca 1543 r." Z er n e ck e podaje datę śmierci Kopernika też na 
11 czerwca, ś n i a d e c ki na l czerwca, C z y ń s k i na 23 maj a, B a r
toszewicz na 20 maja, Szulc na 21 maja, Cantu zaś podaje 
rok 1545. 

G i z e, biskup Chełmiński w dwa miesiące po śmierci Kopernika, 
w liście dJO Re tyk a podaje datę 23 maja 1543 r. WrpraJWdze Gi!ze 
nie był przy zgonie Kopernika, ale zapewne był o tym dobrze poin
formowany od D o n n er a. Przypuszcza się więc, że o iJle G i ze Zlamiast 
wyrazu . "Undecimo" napisał rzymską liczbą "die XI Kalendas Junii", 
to przy przepisywaniu pomylono się i napisano IX. Stąd praJWdopodo
bnie pochodzi ta nieści'słość. 

Opierając się na danych Gizego, jeden z pierwszych biografów Ko
pernika Star o w o l ski podaje da1.ę jego śmierci na 24 maja 1543 r. 
Za nim tą samą datę powtórzyli: Gassendi, Centne1·, Hipler, 
W a t t e r i c h, K r z y ż a n o w s k i i inni kopernikolodzy. 

St. R. Brzostkiewicz 

Polskość Kopernika na medalu Duranda 
W 1818 r. znany medalier paryski D u r a n d wybił medal na cześć 

Mikołaja Kopernik a. Na medalu było popiersie Kopernika oraz na
pis, w którym znajdowało się następujące zdanie: "Natus Toruni in 
Prussia An. MCCCCLXXIII, obiit An. MDXLIII". 

Bawiący wówczas w Paryżu p11of. Adrian Krzy ż a n o w s k i zebrał 
materiał odnośnie polskości Kopernika jak również i Torunia i zwrócił 
Durandowi uwagę na błąd w napisie. Frzekonany Durand przerwał 
wybijanie medalu i zrobił nowy stempel, na którym poprawny już na
pis brzmiał: "Natus An. MCCCCLXXIII, Torunii in Polonia Casimiro IV, 
Jagellonide Regnante Obiit An. MDXLIII. 

Stempel z blędnym napisem Durand oddał prof. Krzyżanowskiemu, 
który po przekreśleniu napisu dłutem, złożył go do archtwum Uniwer
sytetu Warszawskiego. 

St. R. Brzostkiewicz 

Z KORESPONDENCJI 

Artykul St. R. Brzostkiewicza "Chronologia dzieła t zycia Jana He
weliusza" opublikowany w nr l Uranii z 1961 r wzbud,;il duże zainte
resowanie nie tylko w kraju, ale 1·ównież wśród czytelników za granicą. 
Oto fragmenty dwóch listów jakie nadeszly do Redakcji ze Związku 
Radzieckiego: 

Heweliusz i zjawisko halo 
Z wielkim za,interesowaniem przeczytałem w nr l Uranii z 1961 r. 

artykuł St. R. Brzost ki e w i c z a "Chronologia dziela i życia Jana 
Heweliusza". Wyd&je mi się, że należałoby również napisać w Waszym 
miesięczniku cośkolwiek o pracach Heweliusza w dziedzinie optyki 
atmosfecrycznej a w szczególności o jego obserwacji złożonego zjawiska 
halo w .1~?1 r. i rysunku "Septem Soles Gedani Anno 1661 Die 020 
Februart ... . 

Rysunek ten zawiera pierwszą obserwację białego pierścienia halo 
o promi€niu 90°. Pierścień ten w rosyjskiej i francuskiej literaturze 
meteoroJ.ogicznej nazywany jest p1etrśoieniem Heweliusza (w literattl["Ze 
polskiej również - przyp. red.). Jest to jedna z najrzadszych postax:i 
halo. Ani mnie, ani innym obserwa1.orom radzieckim, nie udało się nigdy 
tego pierścienia zaobserwować, chociaż badaniami zjawisk halo zajmu
jemy się od wielu lat. 
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Tym bacrdz.iej intecresujący jest rysunek halo księżycowego obserwJo
wanego przez J. Grę b ski e g o (Urania, 1957 r. nr l l, str. 347\. Na 
rysunku tym linią III zaJZ~D~aczony jest niewielki odoinek piecrścienia 
Heweliusza. Jest to niezwykle rzadka obserwacja. 

W. M. Czernow, Zap?roże, ZSRR 

Pożar w obserwatorium Heweliusza 
W nr l Uranii z 1961 r. na str. 17 podano, że 26. IX. 1679 r. w ob

serwatorium Jana Heweliusza wybu~hł pożacr. Dowiedziałem siG od prof. 
P. G. Ku l i k o w ski e g o, przewodniczącego Kor,., is i i Historii Astro
nomii Rady Astronomicznej ZSRR, że biografowie Heweliusza nie znają 
nazwiska winnego pożaru. Sam Heweliusz nie podał tego nazwiska 
zaznaczając tyllro w swym Annus Climacterius (1685 r.) że "byl to naj
bardziej niegodny z dwunożnych i do tego pomocnik". 

Optietrając się na Z!Ilalezionej prz-eze mni·e w Głównej Bibliotece Aka
demii Nauk Łotewskiej SSR pracy Vortrab Teutsch- und Curliindischen 
Gewitter-Historie, Riga 1700 er. wysuwam przypuszcrenie, że winnym 
pożaru był pomocnik Heweliusza Geocge K r li g er, późniejszy na
dworny astronom (ściślej astrolog) księcia księcia kurlandzkiego Fry
deryka Kazimierza. W szkicu autobiograficznym, zawaTtym w Olffiavvli.a
nej prr-acy, Kriiger pisze, że w r. 1676 uzyskawszy w Wirtemberdze 
stopień magistra, za radą swego nauczyciela Mkhała S t r a n c h a przy
jął propocycję Heweliusza objęcia funkcji jego asystenta i "w końcu 
.l676 r. opuścil Niemcy udając się do Prus, do Gdańska", gdzie "w ciągu 
trzech lat, tj. do r. 1679, pracowal u znakomitego uczonego, pomagając 
mu w pracach astronomicznych i przy wydawaniu jego dziel". 

Dalej Kriiger podaje, że praca u Heweliusza nie mogła go zadowolić, 
pooieważ dążył do "samodzielnych badań w dziedzinie m.eieorolog;ii 
astronomicznej". Wobec tego "mając już 37 lat, zacząl szukać okazji 
do zajęcia się układaniem kalendarzy", i "skierowal się jeszcze dalej 
na pólnocny wschód, do Kurlandii". O pożarre w obserwatorium Hewe
liusza nie ma u Kriigera ani słowa. Wspomina on tylko, że "dzięki wy
rokom boskim przyszlo mu znosić na drodze do studiowania niebios 
wiele zmartwień i nieprzyjemności z powodu zawiści i intryg szatana". 

Z innych p!rac KrUgera (jest on autorem "Kalendarza Kurlandzk:ego") 
wynika, że był on pastorem luterańskim, fanatycznym wyznawcą astro
logii i przeciwnikiem nauki Kopernika. Tak więc bardzo możliwe były 
rozdźwli.ęki ideoUogiczne między nim i Heweliusz-em. 

Byłbym baTdzo rad, gdyby ta informa,cja okazała się pomocna komu
kolwiek z nasrzych przyjaciół - polskich historyków astronomii. W raztie 
potrzeby gotów je3tem dostarczyć dalsz.e dane o Kriigerze. 

I. Rabinowicz - przewodniczący Komisji Historii Astro
nomii Ryskiego Oddziału WszechzwiąZikowego Towa~rzystwa 
Astronomiczno-Geodezyjnego (WAGO). 

Lirydy 
W związku z artykułem J. P a g a c z e w ski e g o o Lirydach (Ura

nia", 1961 r., str. 98-101) wartoby dodać i polską obserwację (Publ. 
Warsaw Observatory V, 69). Niżej podpisany zereje trował w Bieszcza
dach w dnd.u 21. IV. 1922 w godzinach 18~7- 201)5 TU rój Lirydów 
\V ilości 217 jasnych meteorów (od --4m do +4m), co daje średnio 114 
meteorów na godzinę. Według relacji prasy z tamtych czasów w rejonie 
Wołgi odnotowano tegoż wieczoru od 21h30m do 23h10m czasu moskiew
skiego pramdziwy deszcz meteorów, którego największe nasilenie przy
padło o 22h45m, dając 10 sztuk na sekundę. Odpowiada to ilości około 
26 000 meteorów na godzinę. J. Gadomski 
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Meteoryty na Litwie 
Pan Juozas D a l i n k e v i c i u s (Wilno) prosi o bliższe dane o me

teorycie Zabrodzie spadłym na Litwie 22. X . 1893 r. W celu otrzymania 
ich zwróciliśmy się do dr J . P ok r z y w n i ck i e g o z Zakładu Nauk 
Geologicznych i Muzeum Ziemi P AN, przewodniczącego Sekcji Meteory
tyki PTMA z prośbą o informacje. Oto one: 

M e t e o r y t Z a b r o d z i e spadł we wspomnianym dniu około l4h 
(CSE) w Zabrodziu, powiat Wilejka, dawny powiat Os:m:niański (współ
r.zędne miejsca spadku: CIJ = +55°11 ' i 'A= 27°55'). Pto ukaJZaJiliu się 
chrnUTY płynącej z kieruJnku N-E na S-W i de1J0111.acjach spadł na 
dach domu włościanina S z u m czy k a meteoryt wag~i 3 kg 155 g. 
Włościanie z Z~brodzia zauważyli kUJlisty aerolit "wicllkości chłopskiej 
chaty", który pędził z wysokości chmur z N-E na S-W. Ukazaniu 
aerolitu miał towarzyszyć głośny hałas. Spadając, meteoryt zrobił w da
chu gontowym otwór długości 1/3 aJrszyna i szerokości Y. airszyna, poro
stawiając na ścianie w sieni poprz.eczną s.Namę na 5 belkach. Po zba
daniu aerolit okazał się chondrytem. Główna masa meteorytu (około 
3 kg) znajdowała się w Wilnie w Uniwersytecie. Chemiczną analizę 
meteorytu ogłosili P. G. Mielikaw i W. W. Pisariewski w Be
richt d. d. Chem. Ges., 1894, tom 27, cz. 2, str. 1235-1238. 

Nadto dr J. Pokrzywnicki nadesłał nam jeszcze następujące infor
macje o meteorytach spadłych na Litwie. 

M e t e o r y t P a d w a T n i n k a i spadł w nocy z 8 na 9 II. 1929 r . 
w okolicy wsi Padw.arninkai okręgu Amdroniszki. Zebrano ogółem 11 
odłamków o ogólnej masie 3,859 kg. Meteoryt ten zalicza się do achon
drytów. 

M e t e o r y t Z e m a i t ki e m i s spadł 2. II. o 20h33m pomiędzy 
wsiami Zemaitkiemis i KlepsiaL Zebrano 20 odłamków o ogólnej ma
sie 42 kg 194 g. Część tej masy znajduje się w Wilnie w Uniwersytecie. 
Meteocyt nałeży do chondrytów. 

KRONIKA PTMA 
Kurs obserwatorów gwiazd zmiennych 

Wzorem roku ubiegłego Oddział Krakowski i Zarząd Główny PTMA 
przystępują do organi.zoowan:La z•ajęć obserwacyjnych poświęconych obser
wacjom gwiau:l zm:.ennych, połączonych z Kursem obserwatorów gwiazd 
zmiennych zaćmieruiowych. 

10-cio dniowy Kurs z.organi.zorwany będzie na szczycie Turbacza 
w Gorcach (pow. Nowy Targ), w dniach od ?8 lipca do 7 sierpnia br. 
W kursie mogą wziąć udział Członkowie PTMA pragnący zapoznać się 
z techniką prowadzenia obserwacji gwiazd zaćmieniowych. Organizatorzy 
gwarantują sprzęt obserwacyjny i wszelkie pomoce naukowe. 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w luksusowym schronisku PTTK 
na Turbaczu. Koszt noclegów pokrywa PTMA, wyżywienie we własnym 
zakręsie - przy czym w schi"onisku czynna jest restauracja. 

Ze względu na ograniazoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o moż
liwie najszybsze nadsyłanie zgłoszei'1 na adres Zarządu Głównego PTMA 
Kraków, ul. Solskiego 30/8, gdzie można też uzysk'aiĆ wszelkie dodat
kowe informacje. 

Bliższ,e szczegóły podane :nastaną w obszernym informatorze, ktQry 
otrzymają wsrzyscy przyjęci na Kurs obserwatorzy. 

P0111.adto arganiwwane są w dniach 7-20 VIII. i 1-16 IX. br. dwa 
dwutygodniowe turnusy poświęcone obserwacjom gwiazd zmiennych zać
mieniowych, przeznaczone wyłącznie dla obserwatorów zaawansowr.mych. 
Ilość uczestników ściśle ograniczona. 
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W 488 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika 
Oddział Toruński PTMA wspólmie z Wydziałem Kultury MRN 

w Totruntiu i Klubem Międlcynarodowej P.l)asy i Książki urząclrził w dniu 
20 lutego b. r. uroczysty obchód 488 :vocznicy urodzin M. Koper n i k a. 
Patronat .nad tą uroczystością objęli I Sekretarz KM PZPR w Toru
niu - Bolesław R ó ż y ck i i Przewodniczący Prez. MRN w Toruniu 
Adam L e w a n d o w s k i. 

W pięknej sali Klubu MPi.K ozdobionej popiersiem wielkiego syna 
Tonmila, zebrali się liczni przedstawidele miejscowego społeczeństwa, 
świata naukowego, kulturalnego i artystycznego, delegacje zakładów 
pracy i imstytucji, szkół noszących imię Wielkiego Asttronoma, 01raz 
członkowie i sympatycy naszego TowairZystwa. 

Akademię zagaił Prezes Oddzilału Toruńskiego PTMA mgr A. W o s z
czy k, przedstawiając z:ebra.nym postać Kopernika jaiko twórcy nowej 
epoki, ndając krótko sprawę z działalności Oddziału w ubiegłym roku 
i apelując do władz miejskich w Toruniu o szybki przydział lo~alu. 
(W rodzimnym domu KO!Pemika urządzono Muzeum Kopernika i w kon
sekwencji PTMA musiało OIIJUŚcić zajmowany tam lokal). W ostaJtnim 
fragmencie swego przemówienia, Prezes zaapelował do społeczeństwa 
Torunia i Pomorza o poparcie naszej inicjatywy w sprawie budowy 
w Toruniu Ludowego Obserwatorium Astronomicznego. 

Przemawia,jący następnie I Sekretwz KM PZPR B. Różycki, Prze
wodniczący Pr·ez. MRN A. Lewandowski, Prezes Toruńskiego Towa
rzystwa Naukowego prof. K. Gór s k i, Kie:voiWTiik Obserwa,torium 
Astromomioz:nego Uniwersytetu Toruńskiego prof. dr W. I w a n o w ska 
i przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Torunia wprost entuzjastycz
nte ustosunkowali siię do naszych wniosków, obiecując Il\oiiliwtie najdalej 
idącą pomoc w ich realizacji. Ponadto Przewodniczący A. Lewandowski 
w imie,niu Prezydium MRN podziękowal Towa:vzystwu rza dotychcza
sową żywą dziaiłaJ.ność i iniicjatywę budowy tak :iJstotnej dLa Torunia 
placówki, a prof. K. Górski złożył Oddziałowi życzenia najpomyślniej
szych wyników w codziennej pracy. 

Audytorium lJi.ozące ponad 200 słuchaczy z uwagą \vysłuchało bardzo 
interesujących odczytów prof. dr L. Je ś m a n o w i c z a pt. "Wpływ 
a:>tronomii na rozwój matematyki" i dr K. R u d n i ck i e g o pt. "Ruch 
we Wszechświecie"*). 

Obchód zakończyło przejście przez miasto i złożenie wieńców od 
FTMA, fabryk Toruńskich i harcerzy u stóp pomnika M. Kopernika 
na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 

Zarząd Oddzialu PTMA -- Toruń 

Pokaz filmów astronomicznych i astronautycznych w Krakowie 
Staraniem Zatrządu Oddziału Krakowskiego PTMA ZIQ~gaJDJi.zOIWaJDO 

w dniu 23 marca br. pokaz filmów wypożyczonych z Ambasady U.S.A. 
Pokaz ten, urządzony w sali Klubu Dz~ennikarzy "Pod Gruszą", obej
rzało kilkadziesiąt osób, członków PTMA. członków Klubu Dzienni
ka~rzy i publi.crzności. Jedy;nie s.zczupłość sali nie pozwoliła na zaspoko
jenie wszystkich chętnych. Projekcja trwała ponad godzinę i objęła 
3 filmy krótkometrażowe: "Wśród gwiazd", "Na 80 dni przed terminem" 
oraz "Echo I w przestrzeni". 

Słowo wstępne wygłosił M. M a z u r, ZaJPOz.nając zebranych z postę
pami badań współczesnej astronomii i astronautyki. 

Aleksander Kuśnierz 

•) Tekst odczytu K. R u d n i ck i e g o zamieścimy w jednym z najbliższych 
numerów Uranii (przyp. red.). 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Z ach 
Cz.erwtec.. 

13_-r'--~'f f-::,..L-----

1~ -1---.'-1<--i PT---

. Opracował G. S i t a r s k i 

Czerwiec 1961 r. 

W pierwszych dniach miesiąca o zmroku 
moż.n/a poszukiwać Merkurego nisko nad 
zachodnim horyzJontem. Wieczorem także 
widoczny jest jeszcw Mars, który prze
chodzi z gwiM.dozbioru Raka do gwliazdo
Zibioru Lwa; 27 czerwca nastąpi piękne 
złączenie Marsa z Regulusem, gwiazdą 
pierwszej wielkości w gw.iJazdozbio;nze Lwa. 

Saturn, Jowisz i Wenus wchodzą w ta
kiej wŁaśnie kolejności i widoczne są pod 
koniec nocy nad połudn:iJowo wschodnim 
horyzontem. Wenus świeci bardzo jasno 
jako Gwiazda Poranna, a .Jo;wisrz i Saturn 
widoczne są na p11awo od niej (dość blisko 
siebie). 

Urana i Plutona można odnaleźć wie
C2l0re<m w Lwie, prziY czym Uran widoczny 
jest nawet prrez lornetkę, a .Pluton tylko 
przez wielkie teleskopy. Przez lunetę mo
Żiemy prawie całą noc obserwować w Wa
dze NeptuiJJa, a przez większe lunety cd
najdziemy także dwie planetoidy około 10 
w:elkości gwiazdowej: Hygieę w Wadze 
i Iris w Strzelcu. 

ld9h Merkury w największym odchy
leniu wschodnim od Słońca (kąt odchyle
nia wynosi 23°). 

2d Nad raJilem obserwujemy początek 
przejścia 1 księżyca Jowisz.a i jego cienia 
na tle tarczy pLanety. O 2h25m na tarczy 
Jowisza ukaże się pl'lmka cienia l ksie
życa, a sam księżyc będzie zbłiż.ał się do 
brzegu tarczy i ,zetknie się z nim o 3h30m. 
Koniec zjawiska naJstąpi już po wschodzie 
Słońca w Polsce. Wiecz.orem Saturn w nie
widocznym złączeniu z Księżycem w odle
głości około 3°. 

3d Od chwili wschodu Jowisza wi
doczne są koło niego tylko dwa księżyce, 
bo księżyce l i 4 ukryte są za tarozą pla
nety. Księżyc 4 ukaże się o 2htm, a księ
życ l o 3h8m. Obserwacje będz:e utrudniał 
blask ziemskiego Księżyca, którego złą
czenie z Jowiszem w odległości 2°.5 na
stąpi o Sh. 

6d2hl9m Obserwujemy początek przej
ścia cienia 2 księżyca Jowisza na tle tar
czy planety. Sam księżyc zbliża się do 
brzegu tarczy i zetklllie się z nim o wscho
ckie Słońca. 

9d Z prawej strony ta.rczy Jowisza (pa
trząc przez lunetę odwracającą) widoczne 
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są trzy jego księżyce, a księżyc 3 ukryty jest za tarczą planety i ukaże 
się spoza niej i 2h32m. Nad ranem tego dnia obserwujemy też piękną 
konfigurację sierpa Księżyca z jasno świecącą Wenus. O Uh nastąpi 
alłączenie Księżyca z Wetus. Księżyc widoczny jest na niebie gołym 
okiem także w dzień, natomiast Wenus możemy odnaleźć przez lunetę 
w odległości około 4 średnic tarczy Księżyca ponad nim (patrząc gołym 
okiem). 

nct Koło Jowisza widocmle są tylko trzy księżyce. Księżyc l prze
chodzi wllaśn:ie na tle tarCIZiy plainety i uk;aże się o 2h2m. Księżyc 4 
zbliża się w tym czasie do brzegu tarczy i zetknie się z nim już po 
wschodzie Słońca w Polsce. 

14d19h MerkUJry nieruchomy w rektascencji. O 20h niewidoazne złą
czenie Merkurego z Księżycem w odległości około s•. 

15d Koło Jowisz1a widoczne są z lewej strony (patrząc przez lunetę 
odwracającą) trzy jego księżyoe, a księżyc 2 ukryty jest za tarczą pla
nety i ukaże się o 3h45m. 

16d2h Niewidoczne złączenie Marsa z Uranem w odległości o•.5. 
Obserwujemy natomiast b~o ciekawy przebieg końca zaćmienia 
i początku zakrycia 3 księżyca JowiszJaJ przez tarczę planety. Po wscho
dzie Jowisza widoczne są tylko trzy księżyce Jowisza (prawie w swych 
największych odchyleniach), a księżyc 3 ukryty jest ·w cieniu planety. 
O 2h231'\15 księżyc 3 ukaże się nagle bardzo blisko lewego brzegu 1:Jalrczy 
Jowisza i IZiararz O• 2h26m ukryje się za ~czą. Od tej chwili do wschodu 
Słońca będą widoczne koło Jowisza znowu tylko trzy księżyce. 

17d3h32m Obserwujemy początek Zlaćmienia l księżyca Jowisza. Od 
tej chwili do wschodu Słońca koło Jowisza widzimy tylko trzy jego 
ksli.ężyoe. 

18dOh41m Na tarczy Jowisza pojawia się cLeń l księżyca . Sam księ
życ l zbliża się do brzegu tarczy planety i zetknie się z nią o lh31m. 
Od tej chwili księżyc 1 jest nierwidoczny, natomiast widoczny jest jego 
cień, który ukończy swą wędrówkę po taloczy planety o zh57m. Księ
życ l ukaże się znowu jeszcze przed wschodem Słońca o 3h49m. Tego 
dnia także nastąpi niewidoczne złączenie sierpa Księżyca z dwiema pla
netami: o gh z Uranem, a o 12h z Marsem. 

19d Po wschodzie Jowisza widoczne są tylko trzy jego księżyce, bo 
księżyc l ulm-yty był poazątkorwo w cienriu planety, a petem ZJaJ tarczą 
i ukaże się dopiero o lh9m. Tego. dnia o 7h Wenus :znajduje się w punk
cie odsłonecznym na swej orbicie, a o 23h osiąga na niebie największe 
odchylenie zachodnie od Słońca. Kąt tego odchylenia wyttJ.osi pra!Wie 46• . 
(Zbieżność obydwu ZJdaJrZeń w jednym dniu jest oczywiście rprzy~padkowa). 

20dl7h Merkury w punkcie odsłonecznym swojej orbity. 
2ldl7h3lm Słońce wstępuje w znak Raka, mamy początek lata astro-

nomicznego. 
22dlh37m Obserwujemy pooZiątek ZJaćmie:nlia 2 księżyca Jowisza. 
23d2h49m Foczątek zaćmienia 3 księżyca Jowisza. 
24d Księżyc 2 Jowisza jest niew.idoczny, bo przechodzi na tle ta.rczy 

planety i ukaże się dopiero o lh6m. 
25d Obserwujemy początek :przejścia l księżyca Jowjsza i jego cienia 

11181 tle tarezy planety. Plamkia cienia ukaże się o 2h34m, a sam księżyc 
l będZJie zbliżał się do brzegu tarezy i ZJetknie się z nią o 3h 17m. 

25/26d Zaraz po wschodzie Jow~ jego l ksieżyc zniknie nagle 
o 23h55m w cieniu pla~nety. Potem będzie ulcryty jeszcze za ta.rczą Jo
wisza i ukiaże się dopiero o 2h54m. 

27d Już od kilku ';V'ieC'ZlOrÓW mogliśmy obserwować stałe zbliżanie 
się Marsa do Regulusa, gwiazdy l wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. 
Tego dnia o lOh nastąpi niewidoczne złączenie planety z gwiazdą w od-
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ległości 1.5 średnicy tarczy Księżyca. Natomiast o 14h Merkury znajdzie 
się w dolnym złączeniu ze Słońcem. 

27/ 28d Jeżeli po wschodzie Jowisza zauważymy brak jednego jego 
księżyca, to tym razem nie widzimy księżyca 4, który przechodzi wła
śnie na tle tarczy planety i ulmże się o Oh25m. 

30d Tego dnia nastąpią dwa złączenia Księżyca z planetami: o 2h 
z Saturnem, o 14h z Jowiszem. 

30/31d (1. VII) Obserwujemy całkowity przebieg przejścia 2 księżyca 
Jowisza oraz jego cienia po tarczy pl.aiJ'lety. O 23h21m na tarczy pl!attlety 
pojawi się plamka cienia, a o Oh31m sam księżyc 2 zetknie się z brze
giem tarczy. Cień księżyca 2 ukończy swą wędrówkę o 2hl2m, a księ
życ 2 ukaże srię znowu o 3h23m. 

Minima Algola (beta Perseusza): czerwiec 2d0h25m, 4d2lh10m, 23d2h5m, 
24d22h55m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-euro
pejskim (czasie letnim w Polsce). 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

2. VI. 1509 r. Kopernik obserwował w Krakowie zacmienie Księżyca. 
Pisze o tym w .,De Revolutionibtts", w księdze IV, w rozdziale XIII. 

Była to druga obserwacja Korpernik a zaćmienia Księżyca. Rierwsrzej 
dokonał w Rzymie 6. XI. 1500. Oto co pisze o obserwa,cji lrnakowskiej: 

Słońce znajdowało się w 21° Bliźniąt. Sradek zaćmienia przypadł 
o godzinie 11 minucie 36 po poludniu wedlttg czasu średniego, część 
tarczy zaćmionej wynosiła blisko 8 cali średnicy księżyca od strony 
poludniowej przy węźle wstępującym". 

Wielkość zaćmienia wyrażano wówczas w "calach", dzieląc pozO!ITl.ą 
tarczę Księżyca na 12 cali po 2'30" każdy. 

Kopernik pOlrównywał następnJe otrzyma_Tle wyniki z analogicznym 
zaćmieniem obserwowanym przez Ptolemeusza: "w r. 150 pe> 
śmierci Aleksandra Wielkiego w dniu 27 miesiąca siódmego Famenot 
podług Egipcjan. Zaćmienie księżyca zaczęło się o samej godzinie 8, 
i trwało do końca godziny 10 wieczór podlvg czasu prawdziwego 
w Aleksandrii. Księżyc zaćmiony był na 7 cali średnicy od strony 
północnej, przy węźle spadającym". 

Zaćmienie Krakowskie przypadało podobnie jak aleksandryjskie pmlf 
tej samej niemal odległości Księżyca od Ziemi, Słońce zaś było w obu 
wypadkach w "apogeum". Zastosowawszy tzw. rachunek periodów, 
wyliczył Kopernik średni bieg Księżyca po orbicie oraz jego anomalię 
prawdziwą i średnią. Inerwał czarSu pomiędzy obu zjawiskami wynoSiił, 
jak podaje K01pernik: "1683 lat, 88 dni, 22 godzin, 35 minut czasu praw
dziwego. W tym samym czasie księżyc ukończył 20 577 obiegów średnich, 
nadto luk 179°51'" 

Tak dokładne były obliczenia Kopernika. 
J . Gadomski 

TO i OWO 

Znany kompozytor jazzowy ,.D u k e" E li i n g t o n napisał utwór 
"The Drum is a Woman", którego częścią jest "The BalLet of the 
Ftying Saucers" - "Balet Latających Spodków", co podajemy zwolenni
kom tychże na pociechę. 

W. Jodlawski 
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Czerwiec 1961 r. SŁO~CE 

2h czasu Szc:recin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Wru"szawa Rzeszów Białystok l as ...., wschod.-europ . 
as 
~ r. czasu/ a l il wsch. / zach. wsch. J zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. l zach. wsch. j zach. wsch./ zach. wsch./ zach. J 

m b m o h m h D1 b m h m h m h m h m h m h m h m h 01 h m b m h m h m h mi 
Y. 31 + 2.5 4 30 +21.8 4 41 21 19 4 37 21 03 444 20 56 418 21 08 4 37 20 39 4 22 20 46 4 29 20 31 4 08 20 421 

Yl. 10 + 0.8 5 l~ +23.0 4 35 21 28 4 31 21 12 4 38 21 05 4ll 2118 4 31 20 48 4 16 20 55 4 23 20 40 4 02 20 51 
20 - 1.3 5 53 +23.4 4 33 21 34 4 29 21 18 4 36 2110 4 0\1 2124 4 29 20 53 414 2100 4 21 20 45 4 00 20 :i7 
30 - 3.4 6 35 + 23.2 4 37 2134 4 33 21 l fs 4 40 2110 4 13 21 24 4 33 20 54 4 18 21 OJ 4 25 20 46 4 04 20 57 

VII. 10 -5.1 7 16 +22.3 446 21 28 4 42 2112 449 21 05 4 22 21 07 4 42 20 48 4 27 20 55 4 34 20 <1,0 4 13 20 51 
-

KSIĘZYC 

2hczasu 
Warszawa 

2h czasu 
as as ...., wsch.-enrop . ...., wsch.-europ. 
as as 
~ l o wsch./ zach. ~ l o a a 

h m o hm hm h m J 

Yl. l 18 20 -19.2 22 55 6 41 Yl. 11 3 30 + 13.8 
2 19 21 -18.8 2345 746 12 4 22 + 16.5 
3 20 22 -17.1 -·- 8 58 13 5 15 +18.3 
4 21 21 -14.4 o 24 1014 14 6 07 + l<l.2 
5 22 18 -10.8 o 58 LI 32 15 6 59 + 19.1 
6 23 l3 - 6.6 l 27 12 48 16 7 49 +18.2 
7 o 05 - 2.2 l 53 14 03 17 8 39 + 16.5 
8 o 57 + 2.3 2 18 15 17 18 Y 27 + 14.2 
9 l 48 + 6.6 2 43 16 29 19 lO 14 +11.2 

lO 2 39 + 10.5 3 09 17 40 20 11 oo + 7.8 

-

-
Warszawa 

2h czasu 
as ...., wsch.-europ. as 

wsch./ zach. ~ l o a 

hm h m h m o 
3 38 18 48 Yl . 21 11 46 + 4.0 
4 13 19 58 22 12 32 - 0.0 
4 51 20 50 23 13 19 - 4.1 
5 36 21 40 24 1409 - 8.1 
6 26 22 24 25 15 Ol -11.9 
7 21 23 Ol 26 15 56 -15.1 
8 21 23 32 27 16 54 -17.6 
9 22 ~3 59 28 17 55 -19.0 

LO 25 29 18 Sil -19.2 
1129 o 2.~ 30 20 Ol -18.0 

Warszawa 

wsch .j zach. 

hm hm 
12 34 o 45 
13 41 l 07 
14 49 l 30 
16 00 l 54 
17 14 2 22 
18 27 2 55 
19 3b 3 35 
zo 42 4 25 
21 37 5 26 
22 23 6 37 

Fazy Księżyca: 

Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 

d h 

V. 30 7 
VI. 5 23 
VI. 13 7 
VI. 21 li 
VI. 28 15 
VII. 5 6 

Księżyca rednica Odległość l ś 
od Ziemi tarczy 

d h 
l 

Najm. VI. 2 5 32.7 
Najw. VI. 18 o 29.5 
Najm. VI. 30 3 33.2 

c 
!:0 
:;... 

z 
H 

:;... 

l f8 
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Czerwiec 1961 r PLANETY J PLANETOIDY 

MERKURY ~~~~WENUS 

Data 2h czasu Warszawa 
1961 W! ch.-europ. 

l 

2h czasu~arszawa 
wsch.-europ. 

----------1~--~--
(1. l o w~ch. / zach. wsch. l 

V. 31 
VI. 10 

20 
30 

V. 3 L 
VI. 10 

20 
30 

(1. o zach. 

hm 
+25:3 

h m l hm 
6 11 5 36 22 48 
6 42 +23.2 5 451 

22 22 
6 40 +20.5 5 24 2118 
6 l'/ +18,8 4 38 19 48 

W pierwszych dniach miesiąca 
można próbować poszukiwać go 
nisko nad horyzontem zaraz po 
zachodzie Słońca. 

9os 
9 28 
9 50 

10 12 

MARS 

+ 18.2 9 25 
+ 16.4 913 + 14.4 9 10 
+ 12.3 9 07 

o 50 
o 20 

23 48 
23 20 

Przechodzi z gwiazdozbioru Raka 
do gwiazdozbioru Lwa i widoczny 
jest w 1-szej pot. nocy jako czer
wona gw. około + 1.7 wielk. gwiazd. 

SATURN 

V. 21 120 08 ~- 20.31 O 331 VI. lO 20 05 -20.4 23 13 
30 20 110 - 20.7 21 50 

8 00 
7 38 
612 

V. 21 
VI. l o 

30 

V. 31 
VI. LO 

20 
30 

VII. 10 

Widoczny na zachód od Jowisza 
(dość blisko niego), znacznie słab
szy (około + 0.5 wielk. gwiazd.). 

a 

h m 
14 30.4 
14 28.7 
14 27.5 

NEPTUN 

o ' 
-12 54 
-12 461 
-1241 

l wpołud. 

h m 
23 09 
2 L 48 
2() 29 

Widoczny prawie całą noc w Wa
dze (około 7.7 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 10 HYGIEA 
h m 

15 14.5 
15 08.4 
15 04.2 
15 02.5 
rs 03.1 

o l 

-2225 
-2145 
-2110 
-2044 
-202ó 

h m 
23 13 
22 28 
2144 
21 03 
20 25 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszej polowie nocy w Wa
dze. 

t371 + s:l lso l 
2 09 + 10.3 2 33 l 
2 45 l + 12.9 2 14 
3 24 + 15.5 2 00 

hm 
16 25 
16 32 
16 40 
17 00 

Widoczna nad wschodnim hory
zontem jako Gwiazda Poranna 
(około -4 wielk. gwiazd.). 

20 39 
20 37 
20 35 
20 3l 

JOWISZ 

-18.9 
-19.0 
-19.2 
-19.5 

o 18 
23 36 
23 00 
22 12 

9 03 
8 18 
7 36 
6 48 

Widoczny po północy nisko nad 
południowo wschodnim horyzon
tem w gwiazdozbiorze Koziorozca 
(około -2.2 wielk. gwiazd.). 

URAN 

9 38 l + 14.9110 58 l l 35 
9 40 + 14.7 94.3 o 23 
943 +14.4 830 2301 

Widoczny w pierwszych godzi
nach nocy w Lwie (około 5.7 
wielk. gwiazd.). 

cl l w połud. 

PLUTON 

104856 +21°27..4 1929 
hms l hm 

104917 +2110.3 1811 
105023 +2105.7/ 1653 

Widoczny wieczorem w Lwie tyl
ko przez wielkie teleskopy (15 
wlelk. gwiazd.). 

Planetoida 7 IRIS 
h m s 

18 40.1 
18 32.0 
18 22.1 
18 11.3 
18 00,11 

o l 

-2149 
-2135 
-2121 
-2106 
-20 51 

h m 
2 43 
l 56 
l 06 
o 16 

23 22 
Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w Strzelcu. Opo
zycja 25 czerwca. 

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruch u wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: 
Najdalsza ze znanych gromad galaktyk sfotografowana przez pięcio

metrowy teleskop na Mt Palomar. Strzałką wskazana jest galaktyka 
20m9, najjaśniejSIZa w tej gromadzie. Dla galaktyki tej udało się 
zmierzyć przesunięcie prążków widmowych ku czerwieni i obl.ic.zyć na 
tej !pOdstawlie, że odległość gailaktyki wynosi około 6 milia!l'dów lat 
światła (Patrz .notatka w nr 12 Uranii z 1960 r., str. 370). Warto zaru
ważyć, że na fotografili widać wiele jesz.c.ze słabszych galaktyk, których 
odległości nie można jedinaik dotychczas zmterzyć. Zdjęcie powyżsrze 
opubliko:wano w listopadorwym numerze AstrophysicaŁ JournaŁ z 1960 r. 

Znak Zodiaku: Rak 
Druga strona okładki: 

Wieża bramna w zachodnim murze fortecy kate·dralnej we From
borku. Stan w 1956 r. 

Trzecia strona okladki: 
Zabudowania otaczające w1ezę Kopernika we Fromborku. Spalona 

dzwonnica (1695 r.) przytłacza ~woją wielkością wieżę Kopernika. (Fot. 
J. P a g a c z e w ski, 1952 r.). Por. artykuły A. P e n c o n k a i J. G a
d omsk i e go. 

Czwarta strona okładki: 

Portret Mikołaja Kopernika ozdobiony sztychem Antoniego Olesz
czyńskiego. Patrz notatka St. R. B r z o s t k i e w i c z a. 

ERRATA. W nr. 4, na str. 113, w. 27 powinno być 149 556 000 km. 
W nr. 5, str. 132, w. 25 zamiast "przyszłą" powinno być "przyjętą". 

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Czerwiec 1961 rok 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kllińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy 

nieba odbywają się po upt·zednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym 

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18--19, 
pokazy nieba do godz. 21-szej. 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18--20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego 

przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacle czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w LudowYm Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat i biblio

teka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18--21. Seminaria astronomiczne 
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularno
naukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki 
w godz. od 18-21. 
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Krosno n/W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywajq się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem 
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20 
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki 
i w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunika
tów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74 
(W. Radziwinowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba 
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bez
chmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul. 
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18--20. 

Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne 
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się 
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu się 
z T. Rewajem. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sl~ 
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586. 

Toruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czyn.1e 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. -
Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18--21. W dniu 15 VI o 19.30 odczyt mgr Ludwika 
Z aj d l er a pt. "Katastrofa Atlantydy w świetle badań astronomicznych". 

Wrocław - Siedziba Zarzqdu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wz<(órze 
Partyzantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz 
9-11 i 18-19. Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy 
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 
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