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KRONIKA PTMA
ANDRZEJ SLOWIK -

K r ak ów

QUO VADIS, PTMA? *)
"Spośród ludzi, z którymi się zetknąlem, najwartościowsi byli ci, którzy mieli jakieś nauko-

we hobby".

(Anonimowy uczestnik ankiety)

olskie Towarzystwo Miłośników Astronomii istnieje już ponad 40 lat. Zmieniły się przez ten czas formy organizacyjne
i zmienili się członkowie Towarzystwa. Ci ostatni niewątpliwie
inaczej wyobrażają sobie obecnie cele i zadania PTMA niż założyciele sprzed lat czterdziestu. Czy flammarionowski "model"
miłośnika astronomii jest nadal aktualny w dzisiejszych warunkach? Pewną próbą odpowiedzi na to pytanie może być ankieta rozpisana wśród członków Krakowskiego Oddziału PTMA,
zrzeszającego 1 /s część wszystkich członków Towarzystwa.
Ankieta została rozesłana wraz z zawiadomieniem o walnym
zebraniu Oddziału w marcu 1962 r. Odpowiedzi udzieliło prawie 200 członków (blisko polowa rozesłanych ankiet), stanowiąc
w ten sposób pewną reprezentację ogółu członków.
Dwanaście pytań ankiety obejmowało w zasadzie 4 zagadnienia: źródła przynależności do Towarzystwa, ocenę pracy Towarzystwa wraz z wnioskami do dalszej pracy, ocenę jego użytecz
ności z punktu widzenia korzyści odnoszonych przez przecięt
nego członka i sugestie dotyczące formy organizacyjnej PTMA
oraz ocenę naszego miesięcznika "Urania".
Na pierwsze pytanie - jak trafiają do Towarzystwa nowi
członkowie? ankieta odpowiada: ponad 500fo zapisuje się samorzutnie po zorientowaniu się, że istnieje tego rodzaju stowarzyszenie, ponad 30°/o członków to zachęceni przez znajomych,
lOOfo to członkowie z przypadku. Tylko 20fo uczestników ankiety
to byli członkowie Szkolnych Kółek Astronomicznych, którzy
po ukończeniu szkoły wstąpili do PTMA. Ta ostatnia liczba
zdaje się wskazywać na jakiś poważny brak w pracy z mło

P

dzieżą.

Jako powód przynależności do Towarzystwa najczęściej wymienia się chęć uzupełnienia wiadomości astronomicznych, następnie prenumeratę "Uranii". Tylko 130fo uczestników ankiety
wyraża w tym miejscu chęć brania czynnego udziału w życiu
towarzyskim PTMA. Jako inne powody wymienia się: zamiło
wanie, hobby, kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach,
•) Artykuł zawiera wyniki ankiety rozesłanej przez Zarząd Oddziału
Krakowskiego do członków Oddziału, z inicjatywy Administracji Zarządu Głównego PTMA. Względy natury technicznej przeszkodziły w objęciu tak pomyślaną ankietą wszystkich czlonków Towrzystwa.
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praktyczny kontakt z astronomią, możność prowadzenia obserwacji, a ponadto tradycje, sentyment a nawet snobizm.
Zdecydowana większość członków już przed wstąpieniem do
Towarzystwa interesowała się astronomią. Spośród 10°/o pozostałych większość została zachęcona do bliższego kontaktu
z astronomią - przez znajomych. Można stąd wnioskować z dużym prawdopodobieństwem, że trzon członków Towarzystwa
to ludzie interesujący się astronomią, którzy trafili do Towarzystwa, by rozszerzyć swoje wiadomości z tej dziedziny. Samo
Towarzystwo zaś w słabym stopniu inicjuje te zainteresowania;
odnosi się to przede wszystkim do młodzieży szkolnej.
Dalsza grupa pytań miała ocenić udział członków w działal
ności PTMA. Okazuje się, że tylko niepełne 20% członków bierze czynny udział w życiu Towarzystwa, w sposób mniej lub
więcej systematyczny. Reszta, uskarżając się przede wszystkim
na brak czasu (powszechne!), nie uczestniczy w pr acy miejscowego Oddziału. Słaby kontakt z Oddziałem odbija się ujemnie
na korzyściach, jakie odnoszą członkowie dzięki przynależności
do Towarzystwa oraz stopniu pomocy miejscowego Oddzialu
w uzupełnianiu wiadomości astronomicznych. W tym ostatnim
względzie członkowie liczą raczej na pomoc "Uranii".
W liczbie 20% członków, którzy nie odnoszą żadnej korzyści
z członkowstwa w PTMA, 17°/o to członkowie nie uczestniczący
w życiu Towarzystwa. Również z 420/o uczestników ankiety nie
udzielających odpowiedzi na to pytanie, 40% nie bierze udziału
w życiu Towarzystwa.
Osobnym dla siebie jest problem członków mieszkających
z dala od siedziby Oddziału. Są oni prawie całkowicie oderwani
od pracy Towarzystwa, z którym łączy ich praktycznie jedynie
"Umnia". Zresztą pewna ilość członków - około 20°/o - to
wyłącznie czytelnicy naszego miesięcznika, traktujący przynależność do PTMA za formę prenumeraty. Należy się • podziewać,
że procent tego rodzaju prenumeratorów jest wyższy, gdy
uwzględni się ponad 50°/o nie nadesłanych odpowiedzi ankietowych. Brak odpowiedzi na ankietę również może być w naszym
wypadku wykładnikiem zainteresowania członków życiem Towarzystwa, gdyż autorzy apelowali o zwrot nawet niewypełnio
nych arkuszy ankietowych, załączając zaadresowaną już i opatrzoną znaczkiem kopertę. Dla ścisłości należy dodać, że niewypełnionych ankiet wróciło 4 (l Ofo), nie wróciło ... 540fo.
Najpopularniejszymi wśród członków formami działalności
Oddziału są pokazy nieba i odczyty. Około 40% odpowiadają
cych na ankietę pragnie brać udział w wycieczkach astronomicznych oraz w zajęciach obserwacyjnych o charakterze ek-

356

URANIA

spedycji. Członkowie domagają się ponadto częstszego organizowania imprez astronomiczno-rozrywkowych w rodzaju "Spotkania w Kosmosie" 1 ) oraz potwierdzają celowość organizowania
seminariów i dyskusji przy czarnej kawie. Z innych form działalności wymienia się pokazy filmowe, odczyty i pogadanki
w radio i telewizji, kursy wykonywania instrumentów i seminaria obserwacyjne oraz prowadzenie sekcji specjalistycznych.
Zamiejscowi członkowie Towarzystwa, dla których w zasadzie
większość imprez organizowanych przez lokalny Oddział jest
nieosiągalna, czekają na rozwiązanie "problemu prowincji"
w PTMA. Jako półśrodki proponuje się opracowywanie specjalnego biuletynu dla zamiejscowych członków oraz zorganizowanie biblioteki wysyłkowej.
Tak więc podsumowując można powiedzieć, że przeciętny
członek Towarzystwa tylko od czasu do czasu może sobie pozwolić na udział w którejś z imprez organizowanych przez Towarzystwo (czyli przez innych członków znajdujących się w podobnej sytuacji); chciałby on wysłuchiwać odczytów, oglądać
niebo na pokazach i uczestniczyć w wycieczkach, w zasadzie
jednak jest jedynie czytelnikiem "Uranii".
Pozostaje jednak dziedzina, w której przeciętny członek Towarzystwa może się wyżyć i znaleźć satysfakcję, jaka jest udziałem zapalonych hobbystów. Ta dziedzina, to samodzielne obserwacje astronomiczne. Czy jednak ta możliwość jest odpowiednio wykorzystywana? Odpowiedzi na pytania ankiety
wskazują, że blisko 300/o członków (przynajmniej tych, którzy
odpowiedzieli na ankietę) posiada jakiś instrument obserwacyjny. Zazwyczaj jest to lornetka lub mała lunetka. Wśród 184
odpowiadających na to pytanie ankiety, 9 posiada teleskopy
zwierciadlane. 30% uczestników ankiety podaje, że prowadzi
obserwacje astronomiczne. Należy jednak sądzić na podstawie
odpowiedzi, że bliższe sprecyzowanie pojęcia "obserwacja" jako
spostrzeżenia
zanotowanego w dzienniku obserwacyjnym
zmniejszy ilość obserwujących w najlepszym wypadku do 100/o.
Na podstawie odpowiedzi można dalej sądzić, że wielu posiadaczy lornetek nie potrafi wykorzystać możliwości obserwacyjnych, jakie daje ten popularny instrument. Pewna ilość człon
ków pragnie prowadzić obserwacje, jednak z braku bliższych
wskazówek ogranicza się jedynie do oglądania nieba. Tak więc
i na tym polu przeciętny członek Towarzystwa nie wykazuje
szczególnej aktywności. Wydaje się, że "Urania" winna w więk
szym stopniu niż dotychczas i w bardzo przystępnej formie
1)

Patrz: "Urania" 1962, nr 3, str. 91
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spopularyzować liczne formy obserwacji, dostępne dla amatora
dysponującego co najwyżej niewielkim instrumentem. Wykonywanie własnych teleskopów w warunkach amatorskich napotyka częstokroć na liczne przeszkody.

Liczne rzesze hobbystów na całym świecie odnoszą nierzadko
znaczne sukcesy na polu swoich zainteresowań. Decydujące
znaczenie ma tu zwykle stopień zainteresowania i... cierpliwość.
Natomiast w przypadku astronomii panuje powszechnie fałszy
we przekonanie, że jest ona "konikiem" mało konkretnym, nie
mogącym zaspokoić ambicji amatora. Zadaniem Towarzystwaa przede wszystkim "Uranii" -jest wykazanie na przykładach,
których jest przecież wiele w historii astronomii i PTMA, jak
dalece niesłuszny jest ten pogląd.
Kolejnym zagadnieniem, z którym Zarządy Oddziałów spotykają się powszechnie i na codzień jest stosunkowo mała liczba
aktywnych członków, udzielających się w pracach Towarzystwa.
Ankieta dodatkowo potwierdza stan małej aktywności ogółu
członków. Czyżby więc przeciętnemu amatorowi był obojętny
fakt istnienia PTMA? Czy odczuwa on potrzebę istnienia Towarzystwa? Zdecydowanej odpowiedzi udziela tu 950fo uczestników
ankiety, którzy w wypowiedziach spontanicznie potwierdzają
użyteczność i potrzebę istnienia PTMA, często obszernie uzasadniając swoje zdanie. Organizacja jest więc potrzebna i uży
teczna - stwierdza ankieta.
Pewnym sprawdzianem stosunku członków do obecnej organizacji Towarzystwa był wybór, jaki mieli dokonać uczestnicy
ankiety pomiędzy trzema formami organizacyjnymi: PTMA
jako organizacja milośnicza opierająca się na społecznej pracy
członków, PTMA jako organizacja naukowa będąca zapleczem
astronomii zawodowej, czy też PTMA jako organizacja usłu
gowa zajmująca się popularyzacją, gdzie członkowie są w zasadzie biernymi klientami-odbiorcami. Analizując ten fragment
ankiety można stwierdzić orientacyjnie, że około 60% biorą
cych w niej udział członków wypowiada się, mniej lub więcej
"automatycznie", za wersją pierwszą. Należy tu jednak zauważyć, że spośród 113 w ten sposób odpowiadających członków,
85 nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Towarzystwa. Odbiciem takiego stanu rzeczy jest sytuacja wielu Oddziałów Towarzystwa, gdzie procent czynnych członków w stosunku do ogólnej ich liczby jest bardzo mały. W wypadku naszej ankiety - około l OOfo.
Pośrednie miejsce wśród podanych trzech zajmuje koncepcja
PTMA jako organizacji naukowej. Członkowie w swoich wypowiedziach zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia tej
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formy
rangę

działalności w
zainteresowań

ważne korzyści
dwupoziomową,
łalność naukową.

pracy Towarzystwa, gdyż podnosi to
amatorów przynosząc jednocześnie ponauce. Proponuje się zazwyczaj organizacJę
tj. milośniczą prowadzącą jednocześnie dzia-

Tylko niepełne 150fo uczestników ankiety wypowiada się za
koncepcją PTMA jako instytucji zawodowej powolanej do popularyzowania zagadnień astronomicznych, z tym, że spotyka
się

propozycje uwzględnienia w ramach tak pojętej organizacji
naukowej członków, jak również zapewnienia amatorom uczestnictwa w pracy Towarzystwa. Ta grupa uczestników ankiety wyraża przekonanie, że organizacja zawodowo
zajmująca się popularyzacją jest w naszych warunkach najrealniejsza. Piszą oni: "Organizacja amatorska oparta na społecznej
pracy członków jest zbyt chaotyczna, ogól jej członków jest
i tak bierny, praca zawodowa zabiera im zbyt wiele czasu, należy jednak znaleźć jakąś więź organizacyjną z entuzjastami
astronomii, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach tak poję
tej organizacji".
Dyskusja na temat form organizacyjnych PTMA i metod
działalności, zapoczątkowana już w niektórych kręgach człon
ków, staje się coraz bardziej aktualna i powinna znaleźć odbicie
również na lamach "Uranii". Zastosowanie bardziej elastycznych
i atrakcyjnych form działalności pozwoli zastąpić sztywną i suchą dotychczasową "przeplatankę": odczyt--pokaz.
Osobny rozdział ankiety stanowi opinia członków Towarzystwa o naszym miesięczniku. Podczas gdy forma zewnętrzna
"Uranii" i jej szata graficzna nie budzą na ogól zastrzeżeń
(tylko 60fo uczestników ankiety wypowiedziało tu zdanie negatywne), treść i poziom czasopisma są bardzo dyskusyjne. Najpoważniejszy zarzut, który wyraża 1/ 3 uczestników ankiety, to
zdanie, że ,,Urania" jest zbyt trudna dla przeciętnego amatora.
W swojej dotychczasowej postaci miesięcznik nie zachęca do
bliższego kontaktu z astronomią piszą uczestnicy ankiety nie przysparza Towarzystwu nowych członków. Również
w szkole "Urania" nie spełnia swojego zadania miesięcznika
popularnonaukowego, zawierając zbyt wiele trudnych w formie
i treści artykułów i notatek. Wielu uczestników ankiety daje do
zrozumienia, że uprzystępnienie miesięcznika nie musi się wią
zać z obniżeniem jego poziomu. Jako przykład do naśladowania
wymienia się kilkakrotnie "Uranię" przedwojenną.
~Uczestnicy ankiety wysuwają wiele wniosków dotyczących
pewnych zmian w dotychczasowym charakterze miesięcznika.
Najczęściej powtarzaj~ące się dezyderaty to: zwiększenie ilości
działalności
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popularnych artykułów - często w formie cyklów, więcej noi aktualności astronomicznych, wprowadzenie objaśnień
trudniejszych terminów, urozmaicenie treści czasopisma i nadanie mu lżejszej formy. Z ciekawszych projektów należy wspomnieć propozycję zwiększenia formatu "Umnii". Liczna jest
grupa czytelników domagających się artykułów z zakresu prowadzenia obserwacji oraz wykonywania amatorskich instrumentów. Podkreśla się, że tego rodzaju artykuły przyczynią się do
czynnego zainteresowania się obserwacjami przez amatorów.
Ponadto pewna ilość uczestników ankiety domaga się zwiększe
nia ilości historycznych wiadomości z zakresu astronomii,
a szczególnie historii ciekawych odkryć. Powtarza się często
żądanie szerszego uwzględnienia astronautyki i innych nauk
pokrewnych - fizyki, cybernetyki, a nawet filozofii. Zakres
żądań, jakie wysuwają czytelnicy pod adresem redakcji "Uranii" jest, jak stąd widać, bardzo obszerny i trudno go uwzględ
nić w całości; trzeba się jednak nad nimi zastanowić, jeśli
chcemy zadowolić czytelników i zwiększyć ich liczbę.
Tyle mówi ankieta. Choć obejmuje ona wypowiedzi członków
jednego Oddziału, może być z dużym prawdopodobieństwem
traktowana jako wyraz opinii ogółu członków. Wizyty i rozmowy w Oddziałach z tytułu zajmowanego w PTMA stanowiska upoważniają mnie do takiego stwierdzenia.
Dopiero zdanie sobie sprawy z powszechności sytuacji zobrazowanej ankietą pozwoli na szukanie odpowiedzi na postawione
w tytule pytanie.
wości

Andrzej
KONRAD RUDNICKI -

Słowik

Kier. d/s popularyzacji i nauki PTMA
W ar s z a w a

OBSERWATORIUM GRIFFITHA
os Angeles jest jednym z największych miast świata. Mimo,
że oficjalne, administracyjne granice są znacznie mniejsze,
faktycznie wraz z jakimiś 200 podmiejskimi miejscowościami
tworzy jeden, prawie nieprzerwany obszar willowej zabudowy
o średnicy 200 km zamieszkały przez mniej więcej 9 milionów
ludności. Nieomal w środku tego obszaru znajduje się wielki
Park Griffitha typu naszych parków kultury, a w nim planetarium i ludowe obserwatorium nazwane imieniem fundatora,
pulkownika G. J. Gr i f f i t h a. Otwarte wiosną 1935 roku
jest do dziś pod względem wielkości sali projekcyjnej oraz wyposażenia w instrumenty astronomiczne największą spośród 10
podobnych placówek w Stanach Zjednoczonych.
Sercem instytucji jest właściwe planetarium na 500 osób
z aparatem projekcyjnym Zeissa. Codziennie odbywają się dwa
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(czasem w soboty i niedziele- trzy) seanse publiczne, a ponadto
cztery razy w tygodniu specjalne, bezpłatne poranki dla szkół.
Program zmieniany jest co 4 lub 6 tygodni, ale wszystkie seanse
odbywają się "na żywo". Prelegent skrępowany jest tylko ogólnym tematem i przygotowanym materiałem do projekcji, poza
tym improwizuje tak, jak mu dyktuje chwilowy nastrój. Seanse
publiczne nie są pomyślane jako działalność popularyzacyjna
połączona z rozrywką. Jest to działalność rozrywkowa zabarwiona popularyzacją. Amerykanie przyzwyczajeni są słuchać
dowcipów nawet z ambon kościołów, a potrafią się śmiać z zakrzywionego palca. Tutaj, w planetarium, atmosfera jest zgoła
frywolna. Prelegent jest chwilami bardziej artystą niż naukowcem (w końcu o 2 km stąd leży słynne Hollywood), a całość bardziej konferansjerką niż prelekcją. Widownia co chwila pokłada się ze śmiechu. Właśnie tematem seansu jest podróż na
Saturna. Na kopule-ekranie niebo gwiaździste ukazuje się na
przemian z kolorowymi panoramami planet, na których się zatrzymujemy. To znowu kopuła zamienia się w kabinę pilota
rakiety i przez wizjery oglądamy przestrzeń międzyplanetarną.
Niektóre obrazy traktowane są realistycznie, inne- symbolicznie lub zgoła groteskowo.
Drugą częścią instytucji jest obserwatorium. Potrójny celostat zbiera trzy wiązki światła słonecznego. Jedna daje na ekranie ogólny, półmetrowy obraz Słońca wraz z plamami, druga
pada na spektrohelioskop rzucając na inny ekran monochromatyczny obraz Słońca, a trzecia daje ogromne widmo słoneczne.
Wieczorem zwiedzający mogą zamiast Słońca oglądać planety,
gwiazdy i mgławice przez podwójny zeissowski refrakor (śred
nice: 13 cm i 24 cm) który - rzecz godna uwagi - zmontowany jest tak, że osie obrotu wypadają tuż koło części okularowej. Wymaga to trochę skomplikowanego systemu przeciwwag, za to okulary wolno zmieniają położenie przy podążaniu
teleskopu za ruchem dziennym; rzecz ważna przy pokazach publicznych, bo chroni przed częstym, uciążliwym przestawianiem
pomostu obserwacyjnego.
Trzecią częścią jest "sala nauk" - rodzaj muzeum zawierającego eksponaty z zakresu astronomii, geofizyki, fizyki i geografii. Specjalnością są tu ruchome modele. Można pokręcić
korbką i zobaczyć jak z pofałdowanych warstw geologicznych
powstają góry, można przycisnąć guzik i zobaczyć jak się obraca
Galaktyka itp. Chętnych do kręcenia i przyciskania jest dużo,
co widać choćby po tym, że na wielu ruchomych modelach wiszą tabliczki z napisem "zepsute". Są też dwa sejsmograiy.
Jeden na oczach widzów rejestruje prawdziwe wstrząsy ziemi,
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a drugi, połączony z podłogą rejestruje kroki publiczności.
Wolno tu podskakiwać i patrzyć co wyrabia wtedy samopis
sejsmografu.
Zostaję przedstawiony dyrektorowi obserwatorium. Szczupły,
starszy pan, dr C. H. C l e m i n s h a w wita mnie uprzejmie
jako astronoma z Palomaru, ale gdy dowiaduje się, że jestem
członkiem Rady Redakcyjnej Uranii uprzejmość przechodzi
w serdeczność. Pokazuje mi najświeższy numer Uranii, która
tu przychodzi regularnie dodając: "niestety, nie potrafimy jej
czytać". Chętnie zgadza się udzielić informacji do mojego artykułu. Dowiaduję się, że obserwatorium Griffitha zatrudnia na
pełnych etatach 2 doktorów astronomii, 2 absolwentów tejże
oraz na ułamkach etatów około 12 astronomów, od utytułowa
nych począwszy, a na studentach skończywszy. Wszyscy opła
cani są według wysokich stawek. Dlatego nie ma kłopotu ze
znalezieniem fachowych kandydatów do pracy. Bliskie sąsiedz
two Obserwatorium na Mt. Wilson gościnnego dla pracowników
planetarium oraz dwu wyższych uczelni z sekcjami astronomicznymi umożliwia pracownikom utrzymywanie kontaktu
z bieżącym tokiem nauki. Ponadto istnieje własny program fotometrycznych obserwacji gwiazd zmiennych, który pracownicy
wykonują poza godzinami pracy. Niestety nie wszyscy pracownicy wykorzystują te możliwości. Wielu traci kontakt z nauką.
(Rzeczywiście to widać : w czasie seansów można było wyłowić
pewne mocno zdezaktualizowane dane). Ponadto planetarium
zatrudnia kilku naukowóców z innych dziedzin. 3 mechaników
na pełnym etacie i kilku mechaników pomocniczych.
Pytam o odczyty astronomów-naukowców. Owszem w historii planetarium były takie trzy. Raz przemawiał tu Sir S p e ncer Jon e s. W zasadzie jednak planetarium odczytów u siebie nie organizuje, przyjmuje natomiast zamówienia na prelekcje na mieście. Przeważnie proszą o to różne kluby (zwłaszcza
parafialne). Na takie prelekcje zabiera się zwykle również przenośny, 15-centymetrowy refraktor.
Obserwatorium wydaje własny miesięcznik " The Griffith
Observer" z formatu i treści podobny do Uranii. Jest to zarazem nieoficjalny organ "Towarzystwa Astronomicznego Los
Angeles", organizacji miłośniczej zrzeszającej około 300 człon
ków, założonej w r. 1925. Towarzystwo korzysta z gościny obserwatorium. Tutaj mieszczą się jego warsztaty budowy amatorskich teleskopów i tu co miesiąc odbywają się zebrania człon
kowskie. Na każdym z nich ktoś z członków-miłośników
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referat. Są to jedyne regularne, naukowe odczyty
w gmachu planetarium.
Dwa razy do roku Obserwatorium Griffitha urządza płatne
(8 dolarów, dla młodzieży zniżki) kursy dla miłośników astronomii. Wykłady obejmują głównie astronomię ogólną i orientację na niebie. Egzaminów nie ma, ale notuje się obecność. Kto
nie opuścił zbyt wielu wykładów dostaje efektowny dyplom
ukończenia kursu astronomicznego. N a każdy kurs zgłasza się
około 150 słuchaczy.
Na ostatek ze zdziwieniem dowiaduję się, że władzą zwierzchnią obserwatorium jest Wydział Rozrywek i Parków Magistratu
Los Angeles. Ale dr Cleminshaw chwali sobie to zwierzchnictwo.
Obserwatorium jest oczkiem w głowie magistratu.
Nasuwają się porównania pomiędzy naszym ludowym obserwatorium w Chorzowie, a Obserwatorium Griffitha. Chyba
największą różnicą jest sam nastrój popularyzacji. Wiem, że
sprawa jest sporna i że znajdę licznych oponentów. Uważam
jednak, że w popularyzacji wiedzy ważniejsze niż podawanie
publiczności faktów i liczb (które się przeważnie dezaktualizują)
jest pokazanie jej czym jest nauka. W atmosferze dowcipów
poszczególne wiadomości naukowe mogą zostać może i łatwiej
przyswojone pamięciowo. Obawiam się jednak, że po wyjściu
z zabawnego seansu i po obejrzeniu sprytnych ruchomych modeli, widz może pomyśleć, że naukowiec to człowiek, któremu
potrzeba tylko trochę szczęścia; przyciska guzik i otrzymuje
wynik naukowy. Dlatego wolę metodę stosowaną w obserwatorium chorzowskim. Zbliża ona bardziej do atmosfery badań
naukowych.
A co do rzeczy, którymi Obserwatorium Griffitha góruje nad
chorzowskim, to chciałbym życzyć dyrekcji w Chorzowie, żeby
mogla z równą jak tu łatwością angażować do pracy doktorów
astronomii i wysyłać pracowników do większych obserwatoriów
na urlopy naukowe.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

DZIENNE ROJE METEORYCZNE
Historia
ozwój techniki radioecha umożliwił dokonania systematycznego przeglądu aktywności meteorycznej (chmury lub światło dzienne nie były
tu przeszkodą). Wyniki dziennych obserwacji mają wielkie znaczenie,
gdyż dostarczają pierwszych danych o rojach meteorycznych występuJą
cych po słonecznej stronie Ziemi.
Latem 1945 r. H e y i S t e war t wyznaczyli dwa radianty dzienne
między 6 i 13 czerwca, a P r e n t i c e, L o v e 11 i
B a n w e l l stwier-
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dzili w maju, czerwcu i lipcu 1946 r. wysoki ogólny poziom dziennej
meteorycznej. Jesienią i zimą 1946 r. obserwatorzy w Jodren
Bank dokonali dokładnego przeglądu znanych rojów meteorycznych
i znaleźli bliski związek między ilością ech radiowych a ilośdą meteorów
obserwowanych wizualnie. W czasie badania roju l]-Akwarydów l maja
1947 r. wykryto, iź dobrze znany rój z radiantem leżącym blisko gwiazdy 'Y] Aquarii nie stanowi izolowanego wypadku, lecz jest początkiem
wielkiego pasa meteorycznej aktywności rozciągającej się w kierunku
Słońca, a obserwowanej jedynie w czasie dnia.
W maju odkryto tylko radiant w Rybach, lecz już z końcem czerwca
wyznaczono siedem dalszych ośrodków wybitnej aktywności meteorycznej, leżących w ekliptyce. Aktywność dzienna utrzymuje się przez lipiec
i sierpień, a porównania ze znanymi wielkimi rojami wskazują, że nie
ma ona precedensu pod względem rozciągłości i czasu trwania. Pierwsze
doniesienia o odkryciu tej niepospolitej aktywności ukazały się w czerwcu i wrześniu 1947 r., a pełny bilans obserwacji podali potem C l e g g,
H u g h e s i L o v e 11. W następnych latach uzyskano mnóstwo dalszych
szczegółów o tej dziennej aktywności. Obserwacje z 1948 r. wykazały, że
główne zjawiska są okresowe; dokonano też wstępnych pomiarów szybkości. W latach 1949 i 1950 po raz pierwszy zarysowały się orbity głów
nych rojów, a otrzymane wyniki potwierdzono w latach następnych.
Panującymi rojami letnimi są: Arietydy i s-Perseidy w początkach
czerwca oraz B-Taurydy w drugiej polowie tego miesiąca. Powracały
one w wielkim nasileniu każdego roku, a elementy ich orbit są już ohecnie dobrze ustalone. Mniej aktywne roje występują też w maju i lipcu.
aktywności

Aktywność
Począlkowe badania w 1947 r. przeprowadzono za pomocą pojedyńczej
anteny kierunkowej ustawionej w azymucie 90° i specjalnego odbiornika. Badania te wykazały niewątpliwe istnienie nowej serii rojów. Na
rys. l możemy wyraźnie odróżnić dwa maksima: o 71140111 przechodziły
l]-Akwarydy, a po krótkiej przerwie, o 10h40m przechodził ponad wiązką
anten inny wyraźnie zdefiniowany radiant. Aktywność tego nowego radiantu (leżącego w Rybach) wynosiła 13 meteorów na godzinę, czyli
2 razy tyle co l]-Akwarydów.
Każdego roku od pierwszych dni maja następowal szybki wzrost aktywności. Najbogatszym z rojów były zawsze Arietydy. Na rys. 2 podany
jest wykres aktywności Arietydów w porównaniu z dobrze znanym,
nocnym rojem Geminidów.
Od 1950 r. do badania aktywności rojów meteorycznych stosuje się
metodę, która ułatwia porównanie aktywności w różnych latach. Ilości
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obserwowanych meteorów są standaryzowane przez porównanie z aktywnością sporadyczną w czasie okresu danego roju. Zakłada się tu, że gę
stość przelotu sporadycznych meteorów jest stała w danej pozycji Ziemi
na orbicie. Obserwacje z 1950 r. dały częstość radioechową porównywalną
z częstością wizualną w czasie wielkich, nocnych rojów. W roku tym
"tempo" sporadycznych meteorów wyniosło 6.3 dla Arieiydów i Perseidów oraz 9.6 dla Taurydów. Te wielkości stanowią ów porównawczy
standard.

eoo
....

l

600
500

400

O 0]j()

~00

1
(MJ/)

l

()tłJO

l

O'łJO

•C(I{J

l(}

10

"00

l

Rys. l. Wykres ech uzyskanych 7 maja 1947 r. za pomocą anteny
kierunkowej o azymucie 90°, wykazujący przejście dobrze znanego roju
n-Akwarydów o 7h40m oraz dziennego roju w Rybach o 10h40m.
Aktywność

wielkich rojów Arietydów, ~-Perseidów i B-Taurydów na
w ciągu pierwszych pięciu lat badań. Ogólny poziom
aktywności pozostawał w tym czasie stale wysoki, ale zachodziły zmiany
w położeniach wyznaczonych radiantów. Oryginalnego roju Piscidów
z maja 1947 i 1948 r. nie obserwowano w latach 1950 i 1951, natomiast
zaznaczyły się radianty leżące blisko gwiazd v Piscium i o Ceti. Na zapisach z 1952 r. żadnego z tych radiantów nie można było zauważyć.
Obserwowany w latach 1947 i 1948 większy rój 54-Perseidów również
nie był obserwowany w trzech następnych latach, a cztery roje: a-Orionidów, v-Geminidów, A.-Geminidów i 0-Aurigidów (lipiec) obserwowano
tylko w roku 1948. Celem zbadania, czy roje te poruszają się po wydłużonych orbitach, czy też były to jedynie zjawiska izolowane, potrzebne są dalsze obserwacje.
Radianty
Radianty dziennych rojów z lat 1947 i 1948 były wyznaczane przy uży
ciu pojedyńczej anteny ruchomej. Za pomocą tej techniki rzadko udaje
się zmierzyć tego samego dnia równocześnie rektascensję i deklinację.
Od 1950 r. w Jodren Bank był używany specjalny "aparat służby radiantów", który dawał bardziej dokładne wyniki.
ogół powtarzała się
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Rys. 2. Porównanie średnich godzinnych ilości nocnych Geminidów
w 1949 r. z dziennymi Arietydarni w czerwcu 1950 r.
Pozycje radiantów zmierzone w 1950 r. wykreślone są w projekcji
Merkatora na rys. 3. Pozycje te wskazują na wyraźny ruch radiantów
w rektascensji ku wschodowi z pewnym odchyleniem od ekliptyki.
Dzienną zmianę współrzędnych wyprowadzono metodą najmniejszych
kwadratów, a efemerydę radiantu otrzymano na podstawie wyników obserwacji z lat 1950-52. Radiant roju ~ -Perseidów wykazuje wyraźny
"chód" ku wschodowi. W wypadku roju B-Taurydów ruch ku wschodowi
jest również wyraźny, lecz jest on też skierowany ku ekliptyce. Sredni
ruch dzienny radiantów wynosi około 1o w rektascensji i O. 0 5 w deklinacji.
Szybkości

Piewsze pomiary szybkości dziennych rojów były wykonane w 1948 r.,
przy czym otrzymano szybkości dla 61 meteorów. Niestety, okres ten
był okresem zaburzonej aktywności, skutkiem czego identyfikacja mierzonych meteorów za pomocą pojedyńczej anteny, używanej wówczas
w Jodren Bank, przedstawiała pewne trudności. Jednorodne grupy
zidentyfikowane wtedy wydawały się odnosić do 54-Perseidów i 0-Aurigidów, dla których otrzymano pozorne szybkości geocentryczne 37.5
km/sek i 32.9 km/sek. Te wartości dały przybliżone heliocentryczne szybkości 39.1 km/sek dla 54-Perseidów i 27.5 km/sek dla 0-Aurigidów, co
wskazywało, że orbity rojów są eliptyczne. Otrzymanych rezultatów nie
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w następnych latach, gdyż rojów tych już nie
zaobserwowano.
Z chwilą wprowadzenia urządzenia anten bliźniaczych dla pomiarów
radiantów, system anten pojedyńczych używany był wyłącznie do pomiarów szybkości. W 1949 r. prowadzono obserwacje tylko między 30 maja
a 18 czerwca i w tym czasie otrzymano 22 szybkości meteorów z roju
Arietydów dających średnią szybkość 38.5 km/sek. W 1950 r. wykonano
pełny program pomiarów, z którego otrzymano wyznaczenia szybkości
dla o-Cetidów, Arietydów, ~-Perseidów i ~-Taurydów. Niżej podajemy
szczegóły dla różnych rojów .
.r
można było potwierdzić
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Rektascensja
Rys. 3. Pozycje radiantów rojów dziennych w 1950 r. w rzucie Merkatora. Indywidualne radianty wykreślono dla Arietydów, n-Akwarydów
i o-Cetidów, Dla t-Perseidów i B-Taurydów podano pozycję średnią,
a zakreślona powierzchnia oznacza rozrzut radiantów w każdej grupie.
o-Cetidy. Między 13 a 23 maja 1950 r. zmierzono szybkości 37 meteorów z tego roju, których średnia wartość wynosi około ::!6.7 km/sek.
Arietydy. Pomiary szybkości Arietydów przedstawiają pewne trudności z powodu bliskości ich radiantu do radiantu ~-Perseidów; odległość
ich w rektascensji wynosi tylko 20 stopni. W czasie największej aktywności obu rojów z początkiem czerwca, gdy trzeba było mierzyć szybkości
meteorów należących do obydwu rojów, używano specjalnej techniki.
Podczas gdy normalnie radiant można śledzić z pomocą pojedyńczej, ruchomej anteny, w tym wypadku w czasie przejścia obu radiantów antenę utrzymywano w stałym azymucie. Zmierzono w ten sposób szybkości
44 Arietydów i 21 ~-Perseidów. Natomiast w dniach od 12 do 16 czerwca
antena była poruszana za ruchem radiantu Arietydów, dając szybkości
dalszych 78 meteorów; średnia szybkość Arietydów wynosiła 37.7 km/sek.
Tę samą technikę pomiarów zastosowano z podobnym rezultatem w latach 1951 i 1952.
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~-Perseidy. O pomiarach szybkości ~-Perseidów mówiliśmy już wyżej.
W 1952 r. nie wyznaczono szybkości meteorów z tego roju.
B-Taurydy. W 1950 r. wyznaczono szybkości 10 meteorów z tego roju.
W 1951 r. nie dokonano żadnych pomiarów, a w 1952 r. otrzymano dalszych 11 szybkości.
Rozkład szybkości dla każdego z omówionych rojów wykazuje pewien
rozrzut. Jest on częściowo spowodowany przez trudne do uniknięcia
włączanie się sporadycznych meteorów do obserwowanej grupy. Nawet
dla radiantu Arietydów, u których "tempo" roju jest znacznie wyższe
niż w 1950 r. błąd dla indywidualnych wyznaczeń w grupie Arietydów
wynosił 2.4 km/sek, podczas gdy standardowe odchylenie grupy było
4.3 km/sek. Widać stąd, że szybkości indywidualne meteorów w tych
grupach muszą posiadać znaczny rozrzut prawdziwy.

Orbity

Po odkryciu rojów dziennych przedmiotem wielkiego zainteresowania
ich orbity. H o f f m e i ster i W h i p p l e niezależnie wyrazili
przypuszczenie, że zjawisko deszczów meteorów po słonecznej stronie
Ziemi może być spowodowane przez prądy meteoryczne poruszające się
po orbitach krótkookresowych. Istotnie, na podstawie dokładnego studium orbity listopadowych Taurydów Whipple przepowiedział, że Taurydy powinny też przecinać orbitę Ziemi po przejściu przez perihelium,
powodując tylko meteory dzienne. W 1947 r. uświadomiono sobie, że
radiant deszczu B-Taurydów w końcu czerwca był prawdopodobnie
dziennym powrotem jesiennych Taurydów i potwierdzono to po obliczeniu orbity w 1950 r. Wstępne pomiary szybkości dokonane w 1948 r. dla
54-Perseidów i 0-Aurigidów wskazują, że ich orbity były także krótkookresowe.
Niżej omawiamy krótko orbity poszczególnych rojów dziennych. Elementy ich orbit zawiera tablica l.
stały się

Tablica l. Elementy orbitalne rojów dziennych (1950 r.)
Rój
Cetidy
rietydy
Perseidy
Taurydy

l j.~. l
1.3
1.5
1.7
2.2

e
0.91
0.94
0.79
0.85

lSzybkość w km/sek

l j~. l
0.11
0.10
0.35
0.34

obs.
34°
18
4
6

89°

l 106
138
162
l

238°
77
77
278

36.7
37.7
:!8.8
31.4

l

l

helioc.
32.5
34.0
34.8
36.7

o-Cetidy. Udało się jedynie obliczyć orbitę tego roju z obserwacji
w 1950 r. (szczegóły zawiera tab. 1). Orbitę obliczono ze średniego radiantu i szybkości; jej rzut na płaszczyznę ekliptyki pokazany jest na
rys. 4. Ziemia zbliża się do orbity o-Cetidów jedynie w maju.
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Rys. 4. Orbity dziennych rojów meteorycznych w rzucie na
ekliptyki.

płasz

czyznę

Arietydy. Można bylo obliczyć orbitę Arietydów na podstawie obserwacji z lat 1950-52, a wyniki z roku 1950 podane są w tablicy l. Radiant tego roju wykazuje stalą zmianę w rektascensji i deklinacji, co
odbija się także w elementach orbity. Chociaż rozmiary orbity pozostają
prawie niezmienione, to np. linia apsydów przemieszcza się stopniowo.
Zachodzi możliwość przecięcia orbity ziemskiej przez prąd meteorów jeszcze przed przejściem przez perihelium. Przewidziany radiant -11°
(28 lipca), a czas i pozycja koincydują z prądem ~-Akwarydów. Są dane,
że prąd ~-Akwarydów trwa na poludniowej pólkuli 18 dni. Wydaje się
prawdopodobne, że oba roje są powodowane przez jeden rozległy prąd
meteoryczny.
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~-Perseidy. Orbitę ~-Perseidów obliczono z obserwacji 1950 i 1951
roku. Tendencja do przesuwania się radiantu na wschód i jego ruch
od ekliptyki bardziej zaznaczyły się w 1951 r. Tablica l podaje elementy,
a rys. 4 orbitę rzutowaną na płaszczyznę ekliptyki. W czasie postępowa
nia roju zaznaczają się zmiany nachylenia płaszczyzny orbity. Stąd wniosek, że część prądu ~ -Perseidów musi leżeć w płaszczyźnie ekliptyki,
dając inne przecięcie w
czasie miesięcy zimoWYch. Przewidywany
deszcz powstający z tego spotkania powinien następować 11 października
(rekt. 28°, dekl. + 12°). Wydaje się, że letni dzienny rój ~-Perseidów
i jesienny nocny rój S-Arietydów muszą być ze sobą blisko spokrewnione.
f3-Taurydy. Orbitę B-Taurydów WYZnaczono z obserwacji w latach
1950 i 1952. Elementy podane są w tablicy l, a rzut orbity na płaszczyznę
ekliptyki pokazany jest na rys. 4. Wspomnieliśmy już o przepowiedni
Whipple'a powrotu prądu listopadowych Taurydów w porze letniej za
dnia. Wykreślenie orbity prądu B-Taurydów potwierdziło przypuszczenie,
że rój ten rzeczywiście powstal z listopadowych Taurydów po przejściu
przez perihelium.

KRONIKA
Kometa Rurnasona
Kometa Rurnasona (1961 e) została odkryta niemal w legendarnych
Znakomity obserwator galaktyk, Milton L. H u m a s o n,
zmuszony z powodu wieku do zaprzestania działalności obserwacyjnej,
dostrzegl tę kometę 122-centymetroWYm teleskopem Schmidta w czasie
swojej ostatniej, pożegnalnej nocy w Obserwatorium na Mt. Falomar
l września 1961 r.
Kometa posiada okres obiegu około 2900 lat; perihelium osiągnie
10 grudnia 1962 r. Jest to pierwsza obserwowana kometa, która już
w odległości 5 jednostek astronomicznych rozwinęła wspaniały warkocz.
Jak wykazują obserwacje spektroskopowe J. Gr e e n s t e i n a wykonane 5-metrowym teleskopem na Mt. Palomar, ów warkocz, którego dłu
gość w końcu lipca 1962 r. można było ocenić na jakieś 15 milionów km,
składa się prawie wyłącznie z gazów zjonizowanych. Fotografie wykonane 122 cm teleskopem Schmidta przez C. K e ar n s a i K . R u dn i ck i e g o (patrz zdj. na 2 str. okładki) WYkazują ponadto szybkie
zmiany kształtu warkocza. ' Na oryginalnych kliszach daje się zauważyć
ciekawe układy świecącej materii warkocza w kształcie śrubowym . Niewątpliwie takie kształty nie są wywołane silami grawitacji i ciśnienia
promieniowania, jak tego wymagalaby klasyczna teoria warkoczy komet.
Astrofizycy domyślają się raczej działania sił elektromagnetycznego pola
Słońca. Ciekawe jednak, czy te siły mogą działać w tak dużej odległości
od niego.
K. Rudnicki

okolicznościach.

Mariner II trafiony przez mikrokosmolit
Jak wiemy, Mariner II, zawierający przyrządy do badań składu chemicznego atmosfery Wenus, temperatury jej powierzchni, jej pól magnetycznych i innych zjawisk interesujących naukę - wyrzucony został
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rakietą z przylądka Canaveral na Florydzie 27 sierpnia br. Mariner II
znajdowal się 28 września w odległości 7 750 000 km od Ziemi, a 14 grudnia powinno nastąpić jego największe zbliżenie do planety Wenus. Ale
czy doleci szczęśliwie, czy po drodze nie zostanie zniszczony uderzeniami
mikrokosmolitów? Miejmy nadzieję, że nie!
A jednak, jak doniosła prasa, uległ on w dniu 8 września, a więc już
po upływie 13 dni swego lotu, uderzeniu przez mikrokosmolit. Transmisja
wiadomości naukowych została przerwana na przeciąg 3 minut. Uderzenie zachwiało równowagę Marinera II, ale ją jednak szybko odzyskał
dzięki automatycznemu uruchomieniu specjalnej aparatury prostowniczej.
Uczeni obliczają, że mikrokosmolit masy być może dziesiątka gramów
zawadził o kraniec płytki słonecznej ("panneau solaire") z prędkością
rzędu 500 misek.

Jerzy Pokrzywnicld

OBSERWACJE
Asymetria

północ-południe
Słońca

w aktywności plamotwórczej
w 1961 r.

Material obserwacyjny, który wykorzystałem w opracowaniu, zbierany
w Obserwatorium Astronomicznym przy Planetarium śląskim w Chorzowie. Wykorzystalem 413 obserwacji wykonanych przez 4 obserwalorów. Z liczby tej poszczególni obserwatorzy wykonali. W. Ja m a - 108
obserwacji, A. Klimek- 37, W. Kopiczeński- 104, B. Kryg i er - 164.
Z obserwacji tych wyznaczyłem: średnie dzienne liczby Wolfa, współ
rzędne hieliograficzne poszczególnych plam oraz dzienne średnie liczby
Wolfa półkuli pólnocnej i poludniowej Słońca. Najwięcej dni obserwacyjnych było w miesiącach wiosennych i letnich. Do najgorzej obsadzonych należały: styczeń, luty i grudzień; wpłynęły na to warunki meteorologiczne, które były wyjątkowo niekorzystne w tym okresie. Dodatkową trudnością w prowadzeniu obserwacji zimą jest przesłanianie
przez kopułę Planetarium poludniowo-zachodniej części nieba, co wyklucza wykonywanie obserwacji Słońca w godzinach popołudniowych.
Pierwszym dniem roku, w którym Słońce było bez plam, był dzień
6 sierpnia. Ogółem takich dni objętych obserwacjami było 5 (6 i 7
sierpnia, 2 i 3 listopada i 16 grudnia). Największe średnie liczby Wo1fa
obserwowano w czerwcu. Czerwiec był miesiącem, w którym aktywność
plamotwórcza gwałtownie wzrosła w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wysoka aktywność plamotwórcza utrzymywała się również w lipcu,
chociaż wyraźnie zarysowuje się już spadek.
W pierwszej fazie opracowania postanowiłem sprawdzić, czy średnie
dzienne liczby Wolfa wykazują zależność od długości heliograficznej
z okresem 27-dniowym. Wiadomo z literatury, że w pewnych długościach
heliograficznych mogą istnieć obszary, które pokrywają się częściej
i wiekszą ilością plam. Mamy do czynienia w tym wypadku z ogniskami
plamotwórczymi, które zdaniem wielu autorów są bardzo trwale, mogące
się utrzymać przez cały rok i dłużej. Obszary te latwiej jest wychwycić
w okresie bliskim minimum aktywności plamotwórczej Słońca. W tym
celu dla okresu objętego obserwacjami wyznaczyłem wg. wzoru Caringtona okresy rotacji Słońca. Poszczególne okresy rotacji podzieliłem na
3 podokresy 9-dniowe. Miała to być pierwsza "gruba" próba. Dla poszczególnych podokresów 9-dniowych wyznaczyłem średnie liczby Wolfa, które

był
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następnie wykorzystałem przy sporządzaniu wykresu l. Wykres l sporządzony jest w ten sposób, że na jednej osi odłożone są okresy rotacji,
a na drugiej średnie liczby Wolfa dla poszczególnych podokresów 9-dniowych. Analizując wykres można się przekonać, że istnieją maksima pow-

tarzające się dokładnie
Słońca

co 27 dni. Świadczy to o istnieniu na powierzchni
obszarów, w których plamy częściej występują.

R

35

1141

1161

ł75b

11.55

ff5l

Wykres l
W drugiej fazie opracowania postanowiłem sprawdzić, czy istnieje
asymetria pólnoc-poludnie w aktywności plamotwórczej Słońca w okresie
objętym obserwacjami. W tym celu wyznaczyłem średnie dzienne liczby
Wolfa dla pólkuli pólnocnej i południowej, a następnie średnie 9-dniowe
liczby Wolfa dla półkuli pólnocnej i południowej dla poszczególnych podokresów rotacji. Te ostatnie zostały wykorzystane do sporządzenia wykresów 2 i 3, gdzie na jednej osi odłożone są okresy rotacji, a na drugiej

R(N)

1151

fłioł

Wykres 2
średnie

9-dniowe liczby Wolfa dla poszczególnych podokresów. Wykres
2 charakteryzuje aktywność plamotwórczą Słońca na półkuli północnej,
a wykres 3 na półkuli południowej.
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R(s)

35

Wykres 3
Analizując

wykres 2 i 3 można dojść do następujących wniosków :
l) w okresie objętym obserwacjami była duża przewaga aktywności
plamotwórczej Słońca na półkuli północnej;
2) na pólkuli poludniowej aktywność plamotwórcza Słońca ma trzy
wyraźne, wysokie maksima w pobliżu numerów rotacji: 1748, 1751
i 1752, które pokrywają się z odpowiednimi maksimami wykresu l.
Bernard Krygier, Bytom
Zakrycie Saturna przez

tarczę

Księżyca

Początku zakrycia Saturna w dniu 14 sierpnia 1962 r. nie można
było zaobserwować: Księżyc i Saturn były za blisko horyzontu, który
zasłonięty był w tym miejscu domami i drzewami. Dopiero krótko

zakrycia o godz. 20h55m czasu letniego, Księżyc
ponad zasłaniającymi horyzont dachami. Obserwacje
przeprowadzono teleskopem 300 mm powiększeniem 80 x (L. W o h lf e i l) oraz lunetką 80 x 12 (J. Ja b l oń ski). Warunki atmosferyczne
były niesprzyjające, brzeg Księżyca zamglony i niewyraźny, obrazy
chwilami mocno falowały.
Wynurzający się spoza prawego brzegu tarczy Księżyca pierścień
Saturna zauważono o godz. 21hOOm44s, już sporo wysunięty poza brzeg
tarczy Księżyca . Obserwacja 3 kontaktu była opóźniona o ok. 20 sekund - z powodu wyżej wymienionych warunków atmosferycznych
oraz przede wszystkim z powodu zadziwiająco słabego świecenia pierścienia Saturna w porównaniu z oślepiającym blaskiem tarczy Księży ca
bliskiego pełni.
O godz. 21h01m45 ~ Saturn stracił styczność z Księżycem. Dokładn o ść
obserwacyjna ostatniego, 4 kontaktu wynosi 2-3 sekundy. Za pomocą
lunetki 80 x 12 pojawienie się Saturna zostało wyznaczone na godz.
przed

zakończeniem

znajdował

się

2lhOlm21B;

Momenty podane

są

w czasie letnim.
Leon Wohlfeil,

Gdańsk-Oliwa

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA
Otwarta gromada gwiazd M 41 (NGC 2287)
rzadko u nas obserwowanym skupiskiem gwiazd jest otwarta
gromada gwiazd M 41 (NGC 2287) znajdująca się w gwiazdozbiorze Psa
Wielkiego w odległości kilku stopni poniżej najjaśniejszej gwiazdy
nieba, Syriusza. Ze względu na niskie położenie gromady na niebie,
Dość
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w naszym kraju warunki dla jej obserwacji nie są zbyt dobre. Jednak
dla krajów położonych bardziej na poludnie jest ona obiektem dość
efektownym, możliwym nawet do zauważenia okiem nieuzbrojonym,
gdyż jej całkowita jasność wynosi 4m.6. Kątowe rozmiary gromady
wynoszą 30' (rozmiary tarczy Księżyca). Ilość gwiazd w gromadzie nie
jest zbyt duża, wynosi bowiem tylko 50; także ich jasność nie jest duża,
gdyż najjaśniejsze z nich mają jasność 9m. Odległość gromady od nas
wynosi około 1300 lat światła. Okres jej widoczności w godzinach wieczornych w naszym kraju pokrywa się z okresem widoczności Syriusza,
a więc przypada na miesiące zimowe. Można ją u nas dostrzec tylko
przez instrumenty optyczne. Ciekawszy widok przedstawia ona w lunetkach albo teleskopach, aczkolwiek może być dostrzeżona i przez lornetki. Na pierwszej stronie okładki zamieszczone jest zdjęcie gromady
wykonane 120 cm teleskopem Schmidta na Mt. Palomar.
A. Marks

KALENDARZYK HISTORYCZNY
4. XII. 1574 r.

zmarł

Jerzy Joachim Retyk

Koper n i k, jako astronom, spędził życie samotnie we Fromborku,
od ośrodków nauki. Jedynym jego uczniem i najgorętszym wielbicielem był Szwajcar, Jerzy Joachim von L a u c h e n, zwany krótko
R e tyk i e m. Był on profesorem matematyki na uniwersytecie w Wittenberdze. Wiosną 1539 r. zjechał niespodzianie do Fromborka, by na miejscu
zapoznać się z nową nauką "sarmackiego" astronoma, o którym coraz
szersze słuchy chodziły po Europie. Bawił na Warmii prawie 3 lata.
Retyk był redaktorem prac Kopernika, i to jest 'jego ogromna zasługa
dla kultury. W 1540 r. wydal w Gdańsku swe "Opowiadanie pierwsze",
w którym przygotowywal opinię naukową do przyjęcia nowych poglĄdów
na budowę świata . W 1542 r. ogłosił drukiem w Wittemberdze "Trygonometrię" Kopernika, a w kilka miesięcy później "De Revolutionibus".
On to w czasie pobytu we Fromborku skopiowal rękopis dzieła i oddal
go do oficyny drukarskiej Jana P e t rej u s a w Norymberdze. Tym się
też tłumaczy, że rękopis Kopernika przetrwał w dobrym stanie do
naszych czasów.
Dalsze koleje życia Retyka były burzliwe. Zmuszony uchodzić z Niemiec, studiuje medycynę w Padwie, tuła się potem po Czechach
i Austrii, by wreszcie osiąść na szereg lat w Krakowie w charakterze
lekarza. Tutaj propaguje naukę Kopernika. Buduje pod Tyńcem w pobliżu Krakowa wysoki na 45 stóp gnomon dla kontynuowania obserwacji Słońca swego Nauczyciela. W Krakowie trzej rachmistrze opła
cani przez Retyka obliczali 15-cyfrowe tablice logarytmów; była to
dokładność, jak na owe czasy, niezwykla.
Pod koniec życia przesiedlił się Retyk do Koszyc, gdzie zmarł, oddawszy do rąk swego ucznia, Walentego O t h o n a, rękopis "De Revolutionibus", przechowywany pieczolowicie przez cale życie.
J. Gadomski
odcięty

100 lat temu

urodził się

M. P. Rudzki

W roku 1862 we wsi Czernelówce nad Sluczą na Podolu urodził
Maurycy Pius Rudzki. Po obszernych studiach (geografia
i astronomia) zostaje profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyresię
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ktorem Obserwatorium Astronomicznego U.J. w Krakowie. Tu zakłada
pierwszą w Polsce stację sejsmologiczną (1903) wyposażoną w dwa wahadła poziome systemu Bosch-Omori, funkcjonującą z niewielkimi przerwami do roku 1956. Wiele prac z zakresu fizyki Ziemi, a w szczególności
sejsmologii, ustaliło slawę Rudzkiego jako geofizyka.
M. P. Rudzki wykladal na Uniwersytecie Jagiellońs kim astronomię.
Z wykładów tych powstal podręcznik uniwersytecki Astronomia Teoretyczna, na którym kształciło się wielu polskich astronomów. Byl także
popularyzatorem, o czym świadczy książka Gwiazdy i budowa Wszechświata.

Doczesne szczątki Rudzkiego spoczywają na Cmentarzu Rakawickim
w Krakowie. Zmarl 20 lipca 1916 roku, nie doczekawszy się - skutkiem
wybuchu I wojny światowej - realizacji swego projektu przeniesienia
Obserwatorium Krakowskiego na wzgórza w okolicy Mydlnik. Ideę tę
podjął jego następca na katedrze, prof. T a d e u s z B a n a ch i e w i c z,
zakładając na Forcie Skala pod Krakowem podwaliny nowego Obserwatorium Astronomicznego.
Janusz Pagaczewski

PRZEGLĄD

NOWOSCI WYDAWNICZYCH

l. R. J a n i c z e k "Kalendarz Astronomiczny na wiek XX" str. 100 + tablice ruchów planet - cena zl 40.Kalendarz obejmuje 5 części: l. Zjawiska spowodowane ruchami

Ziemi. 2. Słońce i Księżyc. 3. Zjawiska w Układzie Słonecznym. 4. Tablice ruchów planet. 5. Zjawiska poza Układem Słonecznym.
W części l przedstawił autor ruchy Ziemi oraz ich następ stwa.
Część 2 obejmuje dane dotyczące Słońca i Księżyca ich ruchu i fizyki. Zawarte są tu również informacje o kalendarzu oraz wyjaśnienie
zjawisk zaćmień Słońca i Księżyca, jakie zaistniały lub nastąpią w bleżącym stuleciu. Przy okazji zaćmień omówiono również zakrycia gwiazd
i planet przez Księżyc z wykazem tych zjawisk na lata 1960-1963.
Część 3 obejmuje informacje dotyczące ruchów planet, planetoid, komet i meteorów. Tabele umieszczone na końcu Kalendarza - stanowiące treść 4 części - przedstawiają pozorne ruchy Merkurego, Wenus,
Marsa, Jowisza i Saturna w okresie bieżącego stulecia.
Ostatnia część 5 zawiera informacje o ruchach własnych gwi;:~zd,
o gwiazdach podwójnych i zmiennych. Autor podaje również mapki do
obserwacji jaśniejszych gwiazd zmiennych.
Kalendarz obejmuje więc zestawienie ciekawych zjawisk astronomicznych, które nastąpiły lub nastąpią w XX wieku. Tę pozycję wydawniczą należy uznać za cenną i bardzo przydatną dla milośników
astronomii, w zdecydowanej większości nie mających dostępu do ob~
szernych roczników astronomicznych. z których można by zaczerpnąć
te dane.
2. Praca zbiorowa: "Isledowanija wierchniej atmosfery s pomoszczju
rakiet i sputnikow" - str. 471, cena zl 21,70.Książka zawiera prace i artykuły różnych autorów dotyczące badania krótkofalowego i korpuskularnego promieniowania Słońca i jego
wpływu na górne warstwy atmosfery ziemskiej. Obserwacje wykorzystane do omawianych prac wykonane zostały przez aparaturę umieszczoną w pojemnikach rakiet, względnie na pokładach sztucznych satelitów Ziemi.
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3. B. W. L i a p u n o w "Rakiety i mieżplanetnyje polioty" str. 121, cena zł. 2.- *
W rozdziałach pod tytułami: l) Z historii rozwoju idei komunikacji
międzyplanetarnej, 2) Współczesne rakiety i podróże międzyplanetarne,
3) Sztuczne satelity i rakiety kosmiczne, 4) Przed lotem w Kosmos,
5) Radziecki człowiek w Kosmosie, 6) Technika podróży kosmicznych w sposób popularny autor przedstawił zagadnienia podróży kosmicznych.
Na końcu broszurki znajduje się zestawienie sztucznych ciał niebieskich
uruchomionych przez Zwiqzek Radziecki do momentu startu Gagarina,
oraz spis literatury w języku rosyjskim obejmujący 31 pozycji o tematyce astronautycznej.
Maria Pańków

TO I OWO
Dni tygodnia a nazwy planet
że nazwy dni tygodnia pochodzą od nazw planet
w starożytności. Widać to dobrze w tabeli l, gdzie nazwy dni
i planet podane są w kilku językach.

Wiadomo,

znanych
tygodnia

Tabela l
Dni tygodnia
(ang.)

Planety
(lac.)

(fran.)

Pn

Monday

Wt
Sr

Tuesday
Mardi
Wednesday Mercredi

Czw
Pt

Thursday
Friday

Jeudi
Vendredi

Sb

Saturday

Samedi

Nd

Sunday

Dimanche

Lundi

(lac.)

(ang.)

Lunae dies Luna
Martis dies Mars
Mercurii
Mercudies
rius
Iovis dies
Jupiter
Veneris
Venus
d ies
Sa turni
Sa turd ies
nu s
Solis dies
Sol

T he
Księżyc
Mo on
Mars
Mars
Mercury Merkury
Jupiter Jowisz
Venus
Wenus
Saturn

Saturn

The Sun

Słońce

Związek pomiędzy dniami tygodnia i nazwami planet widać szcze~ól
jeśli dosłownie przetłumaczymy łacińskie nazwy dni ty-

nie wyraźnie,
godnia:

0
poniedziałek

wtorek
środa

~

4

'

(

?

czwartek
piątek

sobota
niedziela

-

dzień Księżyca
dzień
dzień
dzień
dzień

dzień

Marsa
Merkurego
Jowisza
W en u s
Saturna

dzień Słońca

*) Do nabycia w Klubach Międzynarodowej Książki

w

księgarniach

radzieckich.

Prasy oraz
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Można jednak łatwo zauwazyc, że kolejność dni tygodnia nie odpowiada kolejności planet ani w geocentrycznym układzie Ptolemeusza, ani
w heliocentrycznym układzie Kopernika.
Jak więc można ustalić właściwe nazwy planet dla odpowiednich am
tygodnia? Okazuje się, że istnieje bardzo ciekawa zależność dni tygodnia
od poszczególnych planet, dająca się przedstawić graficznie za pomocą
siedmioramiennej gwiazdy. Na obwodzie kola zostały oznaczone odpowiednimi symbolami planety w kolejności zgodnej z geocentrycznym
układem Ptolemeusza (na załączonym rysunku poczynając od Księżyca
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), a więc: Księżyc,
Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz i Saturn. Jeśli teraz połączymy
poszczególne planety w taki sposób, aby powstała siedmioramienna gwiazda, to zaczynając od Księżyca w kierunku Marsa (jak to wskazują
strzałki) przejdziemy przez wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do
niedzieli, a po drodze natrafimy na symbole planet, którym starożytni
przypisywali odpowiednie dni tygodnia.
M. Kamieński, Kraków

Z RORESPONDENCJI
W

z projektowanym wzniesieniem planetarium w Warszawie.
z korzyścią będzie podanie za "Sztandarem", wychodzącym w Wilnie, kilku szczegółów o tamtejszym planetarium.
W sierpniu br. odbyło się otwarcie Wileńskiego Planetarium, przekazanego Towarzystwu Krzewienia Wiedzy Folitycznej i Naukowej
przez Ministerstwo Kultury Litewskiej SSR. Planetarium zbudowano
według typowego projektu firmy przyrządów optycznych Zeiss w Jenie.
Aparaty projekcyjne planetarium doznały pewnej przeróbki w Moskwie
z przystosowaniem do warunków miejscowych oraz wzbogacono je
szeregiem przyrządów produkcji krajowej. Planetarium jest obliczone
dla 150 osób. Program zawiera pokazy ruchu gwiazd i planet, zaćmienia
· Słońca i Księżyca oraz zorzę polarną, na tle siatek współrzędnych równikowych i ekliptycznych. Podczas seansów uczeni i lektorzy będą
udzielać wyjaśnień. Tematyka będzie się zmieniała 3-4 razy tygodnio·wo,
początek seansów o 12, 14, 17 30 i 1930 • W toku pracy będzie się wnosiło
różne poprawki i zmiany, zgodnie z życzeniami i zaleceniami zwie· dzających.
'
Dyrektorem Planetarium jest fizyk i astrofizyk W. W i s ku p aj t i s,
· wychowanek Wileńskiego Uniwersytetu im. W. Kapsukasa, który odbył
odpowiednie przeszkolenie w seminarium dla dyrektorów planetariów
przy Wszechzwiązkowym Towarzystwie Krzewienia Wiedzy Folitycznej
i Naukowej oraz zapoznał się z doświadczeniami Planetarium w Kijowie.
Planetarium stawia sobie za zadanie odegranie ważnej roli w dziedzinie krzewienia wiedzy naukowej wśród ludności oraz w szkolnictwie.
Na podstawie umów ze szkołami zaplanowane zostały wykłady terna. tyczne, które by ilustrowały przerabiany w szkole materiał.
związku

może

F.

*

*

Uważny Czytelnik "Uranii" (inż.
granicą, spostrzegł kilka nieścisłości

Kępiński

..
S. L i p i ń ski), przebywający za
w niektórych artykułach i pisze:

"W związku z notatka "Chrześcijańskie nazwy gwiazdozbiorów"
·{Urania 1962, str. 26) należy sprostować, że dzieło J. S c h i 11 e r a nosi
. tytuł "Caelum stellatum", a nie jak mylnie podano - "Caelum

URANIA

377

stellarum". Tamże z tekstu wynika, że B e d a żył w XVII w., gdy
w rzeczywistości był to astronom VII-go wieku n. e.
Co do artykułu "Selenografia w Obserwatorium W1·oclawskim"
(Urania 1962. str. 98), zmylona musi być data oddania Sląska Prusom
(1724 r.), gdyż Maria Teresa była wtedy dzieckiem, a jej ojciec Karol VI
mial jeszcze rządzić lat kilkadziesiąt.
W artykule "Syriusz i jego towarzysz" (Urania 1962, str. 101) autor
pornieszal rozwój olbrzyma z rozwojem karła (patrz: Astrophysique,
Schatzman i Pelken) oraz paralaktyczny ruch Syriusza z jego ruchem
własnym."

J. Gadomski

*

*

•

Notatka A. Kuś n i e rz a "Wielkanoc w 1962 r. za późno", zamieszczona w czerwcowym numerze "Uranii" z br., wywołała żywy
oddźwięk wśród Czytelników, którzy w listach do Redakcji przesyłali
swoje uwagi na poruszony temat. Obszerniejsze wyjaśnienia nadesłali
do nas pp. A. P i g l o w ski i J. W i n i ar ski oraz ks. Alfons Wolny.
Ponieważ w lipcowym numerze "Uranii" (str. 216) prof. F. Kęp i ń ski
omówił dosyć szczegółowo spraw<; ustalania daty Wielkanocy, nie
skorzystaliśmy już z uwag naszych Czytelników,
jakkolwiek listy
napływały także po wydrukowaniu artykułu prof. Kępińskiego.
Redakcja

KOMUNIKAT PTMA
Administracja P.T.M.A. zawiadamia zainteresowanych, że posiada na
do sprzedania następujące wydawnictwa i materiały.
Roczniki i pojedyncze egzemplarze pisma "Urania" z lat ubiegłych
w cenie zniżonej o 50°/o katalogowej ceny pisma.
Broszurę p.t. "Niebo przez lornctk.ę" w opracowaniu Dr J. Pagaczewskiego, w cenie zl. 4,- za egzemplarz.
Obrotowe mapki nieba, w cenie zl. 12,- za egzemplarz.
Ponadto oferujemy następujące materiały szlifierskie:
płyty szklane (/) 150 mm, grub. 22 mm
- 2 szt. zl. 35,(/) 250 mm,
23 mm
- 2 szt. zł. 160,(/) 350 mm,
27 mm
- 2 szt. zl. 160,zwierciadelka Newtona
- l szt. zl. 200,pryzmaty 25 x 25 mm,
- l szt. zł. 20,karborund Nr 40, 60, 100, 300
- l kg. zł. 40.dwutlenek ceru (angielski)
- l kg. zł. 60,oraz
tubusy bakelitowe (/) 170 x 180 mm,
- l kg. zł. 52,dług. 1920-1950 mm, waga 6,5 kg.
składzie

Zamówienie prosimy kierować na adres:
Kraków ul. L. Solskiego 30.

Zarząd

Główny

P.T.M.A.
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"

Opracował G. Sitarski
Grudzień 1962 r.

Wieczorem nad poludniowo-zachodnim horyzontem świeci jasno Jowisz, a na prawo od
niego, niżej, znacznie słabszy Saturn. Jowisza
warto obserwować przez lunety lub dobre lornetki ze względu na ciekawe zjawiska w ukła
dzie jego czterech księżyców galileuszowych.
Polożenia tych księżyców względem tarczy planety odczytamy z zalączonego wykresu, a dokładne momenty zaćmień, zakryć itp. podawane
są w odpowiednim dniu. Jowisz i Saturn zachodzą przed północą,
a w tym czasie wraz z gwiazdozbiorem Lwa
wschodzą trzy inne planety. W pobliżu Regulusa świeci czerwono Mars, który teraz zbliża
się do Ziemi i w związku z tym błyszczy coraz
- -\ ---1 ""..,.___ _-+ jaśniej; Urana odszukamy łatwo przez lornetkę,
1--,.L----+ a Pluton dostępny jest tylko przez wielkie tele- ---"--t.::--1
skopy.
Rankiem nad wschodnim horyzontem pięknie
świeci Wenus, która w tym miesiącu osiąga wla5nie maksimum swego blasku. W lunecie Werms ma postać sierpa. Z pozostałych planet
Neptun jest niewidoczny, a Merkurego możemy
---:7"-';:H<~--- próbować odnaleźć nisko nad horyzontem zaraz
po zachodzie Słońca, ale dopiero w ostatnich
:lniach grudnia.
Poza tym przez większe lunety możemy odszukać dwie planetoidy Iris i Egerię, widoczne
prawie przez całą noc w dobrych warunkch
obserwacyjnych. Egeria przechodzi z gwiazdozbioru Woźnicy do gwiazdozbioru Perseusza,
-\---~ 1----\---- a Iris odnajdziemy w Bliźniętach.
l d Tego wieczora nastąpi wiele ciekawych
---'<:---:i..ł-'"--'1.-r--- zjawisk w układzie księżyców Jowisza, warto
więc zaraz po zachodzie Słońca skierować lunety na tę planetę. Najpierw w pobliżu Jowisza
;twierdzimy brak księżyca 3, który przechodzi
na tle tarczy planety i jest niewidoczny. W jego
§lady idzie księżyc 2, który zetknie się z brzesiero tarczy i zniknie na jej tle o 17h49ID. Od
tego momentu przez prawie równą godzinę widać kolo Jowisza tylko dwa jego księżyce. Księ
życ 3 kończy swoje przejście i jest znowu wir-~...-----t doczny o 18h48m, ale tymczasem do brzegu
tarczy planety zdąża księżyc l. Osiąga ją
o 19b3rn i kryje się za nią; a więc znowu brak
f-7"'-~- jest dwóch księżyców w polu widzenia lunety.
O 20h2gm na tarczy Jowisza pojawia się cień
---ł"'-oH"'---,"c--- 2 księżyca, a po kilku minutach (o 20h33JU)
ukazuje się sam księżyc kończąc swoje przej-
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ście na tle tarczy planety. Księżyc 3, jak pamiętamy, dawno już przeszedl przed tarczą planety i zdążył się znacznie oddalić od jej brzegu,
ale dopiero teraz, o 20h49m, na tarczy Jowisza pojawi się plamka cienia
tego księżyca. Tak więc w pobliżu Jowisza widać teraz jego trzy
księżyce, księżyc l ukryty jest początkowo za tarczą, a potem w cieniu
planety, a po jej tarczy wędrują cienie 2 i 3 księżyca. Taka sytuacja
będzie trwała już do zachodu Jowisza w Polsce.
2c14h Niewidoczne, bliskie zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie
planety przez tarczę Księżyca będzie widoczne we Wschodnich Indiach,
w Północnej Australii i na Pacyfiku. Wieczorem obserwujemy całko
wity przebieg przejścia l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza.
Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy planety o 16h17rn, jego cień
pojawi się o 17h37m; księżyc l ukończy przejście o l8h33m, a jego cień
zejdzie z tarczy planety o 19h52m.
3<11211 Wenus nieruchoma w rektascensji. Wieczorem będziemy świad
kami końca zaćmień dwóch księżyców Jowisza. Oba księżyce pojawią
się nagle z cienia planety w pewnej odległości od brzegu tarczy, z prawej strony ( patrząc przez lunętę odwracającą), kolejno: księżyc l
o 17h7m.4, księżyc 2 o 17h53m.2.
4d4h Złączenie Jowisza z Księżycem.
6d Na krótko przed zachodem Jowisza może uda nam się zaobserwować początek zakrycia jego 4 księżyca. Księżyc ten skryje się za tarczą
planety o 21h17m.
sct Tego wieczora warto obserwować Jowisza. Początkowo widać
wszystkie cztery jego księżyce, ale trzy z nich skupione są blisko
brzegu tarczy planety i będą nam kolejno znikać z pola widzenia lunety. Dwa księżyce rozpoczynają przejście na tle tarczy planety: księ
życ 3 o 19h28m i księżyc 2 o 20h2am. Księżyc 1 skryje się za tarczą
planety o 20h59m. Od tej chwili do zachodu Jowisza w Polsce widoczny
jest tylko jeden jego księżyc.
gd Nastąpi przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza.
Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy o l8h33m, księżyc l ukończy
swoje przejście o 20h3Im, a jego cień będzie widoczny do zachodu
Jowisza.
9d-14d Promieniują meteory z roju Geminidów. Radiant tego roju
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 7h2am, dekl.
+ 32°. Jest to jeden z bogatszych rojów i zwykle można zaobserwować
do kilkudziesięciu meteorów w ciągu godziny, ale w tym roku warunki
obserwacji są wyjątkowo niekorzystne (Księżyc w pełni prawie całkowi
cie uniemożliwia dostrzeżenie słabych meteorów).
!Od Dziś możemy obserwować koniec zaćmień dwóch księżyców Jowisza: księżyca l o 19h2m7 i księżyca 2 o 20h32ml. Obydwa księżyce pojawią się nagle z cienia planety w pewnej odległości od prawego brzegu
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).
lld3ll Uran nieruchomy w rektascensji.
12d Obserwujemy koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc ten
pojawi się nagle o l8h14m4 w odległości równej prawie dwom średnicom
tarczy planety od jej prawego brzegu (w lunecie odwracającej).
13d24h Niewidoczne złączenie Wenus z Neptunem w odległości 0°9.
15d19h54m Na tarczy Jowisza pojawia się cień 4 księżyca. Sam księżyc
przechodził kilka godzin temu na tle tarczy planety, a teraz jest już dość
daleko od jej brzegu (zidentyfikujemy go wśród pozostałych księżyców
na podstawie wykresu).
16tl O Bh nastąpi niewidoczne zlączenie Księżyca z Marsem. Zakrycie
Marsa przez tarczę Księżyca widoczne będzie tylko w Fałudniowej Ame-
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ryce. O 15h nastąpi również niewidoczne, bardzo bliskie zlączenie Merkurego z gwiazdą 3 wielkości, lambda Strzelca. Wieczorem do brzegu tarczy Jowisza zbliża się jego księżyc l i rozpocznie przejście na tle tarczy
planety o 20h30m.
17d4h Uran w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy począ
tek dwóch zakryć księżyców Jowisza przez tarczę planety: księżyca l
o 17h26m i księżyca 2 o 17h4Sm.
19dlh Wenus osiąga maksimum swego blasku i świeci rankiem nad
wschodnim horyzontem jako gwiazda - 4.4 wielkości. Wieczorem na tarczy Jowisza widzimy plamkę cienia jego 2 księżyca, natomiast nie widzimy księżyca 3, który ukryty jest za tarczą planety; koniec jego zakrycia nastąpi o 17hl5m. Księżyc 3 oddala się teraz, a plamka cienia księżyca
2 zdąża do brzegu tarczy i schodzi z niej wreszcie o 17h3Sm. Tymczasem
księżyc 3 dotarł już do strefy cienia rzucanego przez planetę i pogrąża
się w nim o l8h57m3 znikając nam nagle z pola widzenia lunety. Do zachodu Jowisza księżyc 3 nie będzie już widoczny.
20d-22d Obserwujemy meteory z roju Ursydów. Radiant tego roju
leży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt.
14h28n', dekl. + 76°. Warunki obserwacji nie są zbyt dogodne (Księżyc) .
22d9hl6m Słońce wstępuje w znak Koziorożca i jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 270°. Mamy początek zimy astronomicznej na pół
kuli północnej. O 23h niewidoczne złączenie Neptuna z Księżycem.
23d8h Złączenie Wenus z Księżycem. Rankiem obserwujemy nad
wschodnim horyzontem piękną konfigurację Gwiazdy Porannej i sierpa
Księżyca (w lunecie Wenus ma także postać sierpa). Wieczorem nastąpi
zakrycie 4 księżyca Jowisza przez tarczę planety; początek zakrycia
o 16h29m, koniec o 20h41m.
25d Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. W związku z tym księżyc l będzie niewidoczny od 16h42m do
18h5sm, natomiast jego cień będzie wędrował po tarczy planety od 17h54m
do 20hlOm.
26d7h Mars nieruchomy w rektascensji. Dzisiejszy wieczór jest bardzo
interesujący dla obserwacji księżyców Jowisza. Zaraz po zachodzie
Słońca koło Jowisza widać tylko dwa jego księżyce, ponieważ księżyc 2
przechodzi na tle tarczy planety, a księżyc l ukryty jest w jej cieniu.
O 17h22ml nastąpi koniec zaćmienia księżyca l, który ukaże się nagle
z prawej strony Jowisza (ptrząc przez lunetę odwracającą). O 17h35m na
tarczy planety pojawi się plamka cienia księżyca 2, a sam księżyc Z
ukończy swoje przejście i ukaże się o 17h55m. Tymczasem do brzegu
tarczy zbliżył się księżyc 3 i kryje się za nią o 18h2m (do zachodu Jowisza już się nie ukaże); plamka cienia księżyca 2 przemierzy całą tarczę i zejdzie z niej o 20hl4m.
28dl2h Niewidoczne złączenie Merkurego z Księżycem.
29dl5h Bliskie złączenie Saturna z Księżycem. Saturn zostanie zakryty
przez tarczę Księżyca (po raz drugi w tym miesiącu!), ale zjawisko bę
dzie widoczne tylko w Południowej Ameryce i Południowej Afryce.
Trzeba stwierdzić, że obecny rok byl bardzo "urodzajny" w zakrycia
planet przez tarczę Księżyca, nastąpiły bowiem: 2 zakrycia MerkurPgo,
l zakrycie Wenus, 3 zakrycia Marsa, 7 zakryć Jowisza i aż 11 zakryć
Saturna! (Z tego w Polsce widoczne było tylko jedno zakrycie Merkurego i dwa zakrycia Saturna).
3ldl6h Jowisz w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy na
niebie obydwa ciała blisko siebie.
Minima Algola (beta Perseusza): grudzień 10d4h25m, 13d2hlOm,
15<123hOm, 18dl9h50lll, 21 dl6h40m, 30d7h5m.
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PLANETY I PLANETOIDY

MERKURY

WENUS
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próbogo zaraz po zachonisko nad horyzontem
(-0.6 wlelk. gwiazd.).
odnaleźć

dzie

Słm'lca

XI. 27
XII. 7

9 33
9 43
9 50
9 53

17
27

M AR S
2112
+17.0
20 45
+16.5
20 13
+16.3
19 36
+16.5

12 19
1146
1112
10 37

Widoczny prawie całą noc w gwiazdozbiorze Lwa (w pobliżu Regulusa) jako czerwona gwiazda około
O

a

zach.

miesiąca można

wać

l h czasu

hm

14
14
14
15

42
42
56
20

-18.6

20 48

l

8 45

o

a

h

20 37
19 26
18 18

lw

hm

5 25
4 32
4 03
3 54

14
13
13
13

JOWISZ
--11.1
12 38
-10.7
11 59
-10.2
11 22
- 9.6
lO 46

22 26
22 30
22 35
22 41

26
59
36
15

22
22
21
21

38
05
32
03

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Wodnika (około -2 wielk.
gwiazd.).

1029 1 +10.41232411316
10 30
+ 10.3
22 07
11 57
+10.3
20 48
lO 37
10 29
Przebywa w gwiazdozbiorze Lwa
(5.8 wielk. gwiazd .). Dostępny przez
lornetki w drugiej połowie nocy.

polud.

a

o

m

14 47.2
14 50.0
14 52.3

o

-14 20 1
-14 31
-14 41

Planetoida 7 IRIS
7 52.6
+19 08
7 53.0
+1822
7 49.3
+1746
7 42.0
+1719
7 31.8
+17 Ol

hm

10 27
9 12
7 55

h

m

s

11 14 15
11 15 06
11 15 09

o

+ t9 22~6
+19 27.6
+19 37.5

h

m

6 56
5 38
4 19

Wiooczny po północy w gwiazdo · zbiorze Lwa tylko przez wielkie
teleskopy (14.5 wielk. gwiazd.) .

3 26
2 48
2 04
118
o 28

Około 8.5 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc w gwiazd ozb iorz e

Bliźniąt.

l w połud.

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

PLUTON

Nlewido czny.

12
22
l. l

hm

Swieci pięknym blaskiem nad
wschodnim horyzontem jako Gwlazda Poranna (-4.3 wlelk . gwiazd.)

NEPTUN

XI. 22
XII. 2

o

zach.

URAN

l -19.5
l 1114
-l!U
9 59

Widoczny jeszcze z wieczora w Koziorożcu <+0.9 wielk gwiazd.).

30

wsch.

-16.3
-14.1
-13.7
-14.6

SATURN

XI. 20
XII. 10

o

wielkości.

XI. 17,2034
XII. 7
20 40
27

Warszawa

środk.-europ.

Planetoida 13 EGERIA
o 34
4 59.7
+3518
23 38
4 47.4
+3623
22 45
+37 08
4 34.2
21 54
+37 30
4 21.8
21 05
4 12.0
+37 35
Około

11 wlelk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Wo źnicy l Perseusza. Opozycja 5 irudnla .

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki

z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKLADCE
Pierwsza strona okladki: Otwarta gromada gwiazd M 41 w gwiazdozbiorze Fsa Wielkiego. Zdjęcie wykonano 122 cm kamerą Schmidta
w Obserwatorium na Mount Falomar (patrz notatka A. M ark s a
w dziale "Najciekawsze obiekty ... ").
Znak Zodiaku: Koziorożec.
Druga strona okladki: Kometa Humasona sfotografowana w promieniach niebieskich przez C. K e ar n s a i K. Rud n i ck i e g o 122 cm
kamerą Schmidta na górze Falomar w Kalifornii, 31 lipca 1962 r. o Bh41m
U. T. (zdjęcie górne) i 3 sierpnia 1962 r. o 9h57m U. T. (zdjęcie dolne).

Jasna kreska jest odblaskiem wewnątrz teleskopu od pobliskiego Jowisza. (Fatrz notatka w dziale "Kronika").
Trzecia strona okladki:
U góry: Widok ogólny Obserwatorium Griffitha. U dolu:

Foucaulta w "sali nauk"
K. Rud n i ck i e g o).

Obserwatorium

Griffitha.

(Patrz

Wahadło
artyKuł

Czwarta strona okladki: Mgtawica M 17 "Omega". Zdjęcie wykonane
pomocą 1.5 m teleskopu na Mt. Wilson przy 3-godzlnnej

w 1919 r. za
ekspozycji.

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A.
Grudzień
Biała

1962 r.

Podlaska -Powiatowy Dom Kultury.

Białystok Ul. Kilińskiego l, Zakład Fizyki Akademii
odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

Medycznej. Pokazy nieba
na nr 5591 wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w parku Staszka. 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 poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. lo-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 porozumleniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska 1, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (teJ. Zabrze 3301 wewn. 155).
Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10.
Sekretariat czynny codziennie w godz . 8-15.
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, te!. 78. Pc...kazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownic lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezm·ego Janlszcwslc!ego. Pokazy nieba
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w ka żdą bezchmurną sobotę po uprzednim porozumieniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn. ul. M. Konopnicklej 78.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat i biblioteka
czynne w każdy poniedziałek l czwartek w godz. 18-20. W sali odczytowej
na III p. (otwartej od godz. 18) w każdy poniedziałek zajęcia wg programu:
1-szy poniedziałek m-ea - .,Wieczór nowości astronomicznych", 2 i 4-ty Wybrane zagadnienia z astronomil (odczyt), 3-cl - Budowa teleskopu (pracownia). Sekcja obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea
o godz. 18.
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Krosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan
Winiarski). Pol{azy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat 1 biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz.
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astronomicznych w ostatuią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów
w pra.s1e (poniedziałki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-20.
Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, tel. 24-74
(W. Radz1wonowicz). 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 Pa!acu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. W!. Jagie!!y 12. Pokazy nieba odbywają się w każdą bezchmurną
środę od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim porozumieniem się
z T. Szufą - Oświęcim, ul. Młyńska 7.
Poznań Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka
czynne we wtorki i czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia
s7llfierska. Publiczne pokazy ni eba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka.
Szczecin Siedzibą
Oddziału
jest Katedra Fizyki Polltechniki Szczecińskiej,
Al. Piastów 19, pokój 206, te!. 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 lolmlu własnym przy ul. T. Kościuszld 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści
się lokal Oddziału, w pogodne wieczory za zgłoszeniem tel. 2586.
Toruń Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowicklego 39/45, p . M. Kędzlerska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18
w Coli. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy
czwartek po piętnastym.
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Partyzantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 l 18-19.
Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarium
dla wyc1eczek po uprzednim zgłoszeniu.
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