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Warszawa

OBSERWATORIUM PALOMARSKIE
II - W rażenia
Z'iklady Astronomii i Astrofizyki Kalifornijskiego Instytutu
Technologii w Pasadenie oraz mieszczący się w tym samym
mieście oddział Instytutu Carnegie'go (Baza obserwatorium na
Górze Wilsona) skupiają łącznie około pól setki astronomów.
W pobliżu znajdują się ponadto Oddział Astronomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles ("U. C. L. A.") i Obserwatorium Griffitha, których pracownicy są częstymi gośćmi w Pasadenie. Odbywające się co dwa tygodnie konwersatoria astrcr
nomiCZ'Ile pod względem doboru tematów i prelegentów, pod
względem poziomu dyskusji, liczby i na!'odowości uczestników
przypominają raczej międzynarodowe zjazdy niż zwykle uniwersyteckie konwersatoria. Pasadena. uważa się za astronomiczną stolicę świata i jest w tym nie tylko snobizm Pasadeń
czyków. Wśród stałych czlonków załogi zjednoczornych obserwatoriów Góry Wilsona i Falomaru ("Mount Wilson and Palomar Observatories) tylko niewielką część stanowią rodowici
Amerykanie. Wielu nie posiada w ogóle obywatelstwa amerykańskiego. Stale znajduje się tu również wielu krótkoterminowych gości z różnych stron świata, astronomów europejskich,
poludniowoamerykańskich, azjatyckich. Prawie co miesiąc zdarza się tu wizyta którejś ze sław astronomicznych, nie licząc
tego, że wiele sław znajduje się na miejscu.
W Pasadenie opracowuje się obserwacje. W Pasadenie (lub
w jej bezpośredniej okolicy) mies:?Jkają astronomowie. W samym
obserwatorium mieszka tylko obsługa techniczna i niewielka
część pracowników administracyjnych wraz z rodzinami. Astronomowie jeżdżą tam tylko na obserwacje. Przejazd samochodem
z Pasadeny lub z Los Angeles na Falomar wygodną, wielobieżniową autostradą, a w końcowym odcinku krętą, ale nowoczesną szosą górską trwa około 3 godzin. Nie <llugo. Nic więc
dziwnego, że przyjeżdżają tam nie tylko astronomowie.
Dla turystów i wielu milośników astronomii Obserwatorium
Falomarskie to po pmstu 5 merbrowy teleskop, największy
optyczny teleskop świata. Pawilon teleskopu -:- kopula o 42 metrowej średnicy jest oodzienym celem wycieczek dziesiątek,
a w sezonie letnim setek ludzi. Niektórzy są miłośnikami astronomii, inni chcą po prostu zobaczyć słynine nM"Zędzie. Dla turystów urządzono oddzielny parking na kilkadzies.iąt samocho-
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dów, osobną drogę przez teren obserwatorium i osobne, monumentalne wejście do kopuły pmwarlzące do niewielkiej
oszklonej galerii skąd można przez szybę oglądać teleskop
w godzinach dziennych nie przeszkadzając personelowi technicznemu w codziennych czynnościach ~onserwacyjnych i przygotowawczych. Oddzielne (i znacznie mniej szykowne) wejście
dla personelu prowadzi do pomieszczeń przygotowawczych rozmies2lCZoo.ych na trzech dolnych kondygnacjach. Są tu biblioteki,
ciemnie fotograficzne, magazyny, centrale elektryczne, kuchnia
(w nocy trzeba coś jeść), a nawet sala bilardowa (na wypadek
niepogody).
Na poziomie czwartej kondygnacji stoi teleskop. Przede
wszystkim rzuca się w oczy masywna oś rektascensji (patrz
fotografia na okładce) rozdzielająca się na widły ujmujące
właściwy, ażurowy tubus telesk!Opu. Główne zwierciadło teleskopu o pięciametrowej średnicy posiada na zewnętrznej stronie
skomplikowany i barwny system przeciwwag i wentylatorów
pozwalający utrzymać w granicach toleracji ten sam kształt
powierzchni zwierciadła w każdym ustawieniu teleskopu. Teleskop posiada 4 ogniska, z których najdłuższe, ponad 150-metrowe ognisko Caude służy wyłącznie do badań spektrograficznych jaśniejszych obiektów, a najkrótsze i zarazem najbardziej
osobliwe jest 17-metrowe ognisko pierwotne (newtonowskie)
używane głównie do prac pozagalaktycznych.
ObserwatOT prowadzący badania w ognisku pieTWatrrym siedzi w kabinie znajdującej się u nasady tubusa na osi optycznej
teleskopu. Jest to pierwsza tego rodzaju konstrukcja w świecie
(druga istnieje obecnie w Obserwatorium Licka). Aby dostać
się do tej kabiny obserwator musi przejść od podłogi dwa piętra
po schodkach, a następnie dźwigiem przypominającym nieco
łyżkę lub szuflę (patrz fotografia na okładce) ś.lizgającym się
po krawędzi s~czeliny kopuły dojechać do kabiny. Podróż dźwi
giem trwa trzy minuty, po czym na wysokości ponad 20 metrów (8 pięter) nad podłogą kopuły następuje przesiadka do
kabiny. Z początku wydaje się, że od człowieka żądają sztuki
cyrkowej - porówanie narzuca się samo chociażby ze względu
na kształt i rozmiary kopuły (nie ka:lldy cyrk posiada tak dużą
lmpułę!). Potem jednak dają się spostrzec urządzenia zabezpieczające. Gdyby nawet wskutek nieostmżności człowiek wypadł
przy przesiadce, spadłby niewiele więcej niż 2 metry w dół na
dno kabiny. Gorzej, gdy w czasie obserwacji nastąpi przerwa
w dopływie prądu i nie można dźwigiem zabrać obserwatora.
Niektórzy astronomowie byli w ten sposób uwięzieni w kabinie
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po kilka godzin. Co prawda wzdłuż jednej z belek tubusa prowadzi drabina, po której można się wydostać aż na sam dół, ale
to już wymaga naprawdę praktyki cynkowej, której astDonomom
na ogół brak.
Z dźwigu-łyżki zamiast do kabiny, można się również dootać
na galerię idącą pod wierzchołkiem kopuły. Tu na odmianę
człowiek czuje się trochę jak mucha chodząca po suficie. Galeria prowadzi do nasady s~czeliny skąd przez. d·r zwi można
się wydostać na niewielki taras i na sam wierZJcholek kopuły,
gdzie przy zamkniętej szc:oelinie można w obrębie kilku metrów
zupełnie bezpiecznie specerować korzystając z malej krzywizny
kopuły.
Główną zaletą wielkiego teleskopu nie jest jak sądzą niektórzy - możliwość dawania wielkich powiększeń. Ta uwarunkowana jest głównie drganiami atmosfery. Istotną zaletą jest tu
natomiast możliwość skupiania dużych ilości światła, badania
słabych obiektów. Teleskop pozwala fotografować obiekty aż
24 wielkości gwia:odowej, co jest mniej więcej teoretyczną
granicą zasięgu popr:oez atmosferę ziemską. Teleskopem tym
można też otrzymywać widma nieomal wszystkich obserwowalnych nim obiektów. Kierując s~relinę spektrografu przez kilka
nocy z rzędu na dające się sfotografować (ale nie widoczne
okiem w okularze) slabe mgiełki otrzymuje się tutaj widma
galaktyk z przesunięciem ku czerwieni odpowiadającym pręd
kościom wynoszącym wiele dziesiątych prędkości światła. Stosuje się w tym celu najmniejs:oe dyspersje. Całe widmo ma
długość rzędu centymetra. Na takim ledwie widocznym, bladym widmie nie dadzą się odróżnić prążki absorpcyjne. Aby
wyznaczyć przesunięcie ku czerwieni trzeba mieć szczęście i trafić na galaktykę z prążkami emisyjnymi. (Na ogół nie polega
się na "szczęściu", lecz wybiera galaktyki wysyŁające również
promieniowanie radiowe te najczęściej posiadają prążki
emisyjne). Wielkie, pięciametrowe zwierciadło skupiając przez
kilka nocy z rzędu światło na malutkiej kliszy fotograficznej
wielkości znaczka pocztowego daje blade widmo odległego
układu, liczącego- jak sądzimy- miliardy gwiazd. Jesteśmy
na granicy możliwości współcresnej astronomii.
Wielkie teleskopy mają istotną wadę ograniczone pole
widzenia, wynoszące zaledwie kilka minut luku. Poza nim występują silne zniekształcenia obrazów. Stąd wielki teleskop pozostawiony sam sobie nie mógłby nawet wyszukać słabych
godnych sobie obiektów obserwacji. Przegląd całego nieba tym
teleskopem trwałby setki lat. Dlatego nieodłącznym towarzy-
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sz.em 5-metrowego teleslmrpu jest znacznie skromniejszy, mało
znany i niedostępny turystom, lecz także już słynny wśród
fachowców 122 centymetrowy teleskop szmitowski stojący opodal w znacznie skromniejszerj kopule. Tutaj pole widzenia ma
Ś'rednicę około 5 stopni. Co prawda najsłabsze dające się nim
fotografować ciala niebieskie, to obiekty 21 wielkości trzy
wielkości poniżej zasięgu 5-metrowego olbrzyma, musi to jednak wystarczyć i dotychczas wystarcza dLa wyszukiwania ciekawych obiektów i obszru-ów nieba, które następnie badane są
dokladnire wielkim telesk01pem. Teleskop szmitowski oprócz wyszukiwania ciekawych obiektów dla swego większego towarzysza służy ponadto do wielu prac oddzielnych. Tym teleskopem
wykonano znany "Palomars'ki Atlas Nieba"- największy i najdokładniejszy atLas nieba północnego. Obecnie teleskop pracuje
w programach fotometrii wielobarwnej, badań gromad galaktyk, fizyCZIIlych obserwacji komet i in. 122 centymetrowym
teleskopem szmitowskim przygotowuje się między innymi materiał do opracowywanego obecnie przez Zwicky'ego i współ
pracowników*) ogólnego katalogu galaktyk, który ma objąć
około 10 tysięcy gromad galaktyk.
Łącznie z kosztami administracji, jedna noc pracy 5-metrowego teleskopu kosztuje około 1000 dolarów (w tym polowaamortyzacja). Noc przy 122-centymetrowym teleskopie to 200
dolarów. Koszty utrzymania i amortyzacja pozostałych teleskopów stojących w obserwatorium wynoszą zaledwie dziesiątki
dolarów. Takie przyrządy posiadają liczne inne obserwatoria
i Amerykanie czuli na wartość pieniądm nie poświęoają im
wiele uwagi. W popularnych wydawnictwach palomarskich
mało można się o nich dowiedzieć. Ale i one mają w swej
historii ładne osiągnięcia. 46-centymetrowy mały teleskop szmitowski był tym, który pozwolił po raz pieTWszy bliżej zbadać
strukturę gromad galaktyk, a najmniejszy instrument obserwatorium, teleskop Schmidta o średnicy 20 cm oddal cenne usługi
przy badaniu problemów świecenia nocnego nieba.
Pięciomewowym teleskopem obserwować mogą tylko stali·
członkowie ,załogi Obserwatoriów Góry Wilsona i Palomaru.
Dootęp do 122-centymerllrowego teleskopu szmitowskiego może
mieć kaildy astronom z tytułem doktorskim. Do pozostałych
dopuszcza się - w miarę wolnych nocy - w zasadzie wszystkich mężczyzn, (nawet miłośników astronomii!), którzy przed*) Jednym z współpracowników katalogu jest znana czytelnikom Uranii astronomka warszawska Maria K a rp o w i c z o w a.
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stawią rozsądny

program obserwacji. Nie przez pomyłkę napisalem "wszystkich mężczyzn". Kobiet bowiem, nawet z najwyż
szymi kwalifika~cjami, do obserwacji w ogóle się tu nie dopuszcza i stąd domek, w którym mieszczą się sypialnie obserwatorów nazywa się populaT'nie "k1asztorkiem". Gdy zapytałem jednego z tutejszych astronomów skąd taki zakaz, popatrzył na
mnie badawcw i powiedział, że to przecież jasne: praca nocą,
gdyby były kobiety, mogloby dojść do jakichś niemorail.ności.
(Gdy to samo pytanie zadała jedna ewopejSika aswonomka odpowiedź była bardziej oględna: sypialnie nie posiadają wygód
dla pań) . Poznawszy lepiej Amerykę przestałem się temu dziwić.
Amerykanie- jak wiadomo- wysoko cenią kobiety, ale wyłącz;nie "jako takie". Zakaz dosrtępu kobiet do narzędzi możnaby
uważać za os obliwość Obsewatorium Falomarskiego nie mniejszą niż posiadanie 5-metrowego teleskopu, gdyby nie fakt, że
nie jest to jedyne obseTWatorium na terenie USA holdujące
podobnym zas'a dom.
JERZY POKRZYWNICKI -

W a rsza w a

HIPOTEZA POCHWYCENIA KSIĘZYCA PRZEZ ZIEMIĘ
Hipoteza ta nie jest jak się ZJdaje, nową. Hipoteza "porwania"
czy ,.pochwycenia" Księżyca przez Ziemię wysunięta :rostala
jeszcze w 1913 r. przez wiedeńskiego inżyniera Harusa H o rb i g er a. Jest ona podobno znana w astronomii z jego pracy
pod nazwą "Welteislehre" 1), obecnie wysunął ją i starał się rozwinąć szwedzki uczony A l f v e n. Oto jej streszczenie 2 ):
Księżyc był początkowo planetą obiegającą Słońce, lecz póź
niej rozbił się na dwie części i po21ostawił na Ziemi połowę
swej masy, z której powstały kontynenty. Wspomniany kataklizm zdarzył się około 3-4 miliardy lat temu, oo zgadza
się w zupełności z okresem powstania wczesnych waTStw Ziemi.
Podstawą tej hipotezy była ignorowana w swoim czasie praca
zachodnioeuvopejskiego nauczyciela H e r s t e n k o r n a opupuikowana w 1955 r. Ten ostatni obliczył drogę, na której Ziemia pochwyciła Księżyc, w tym jes~e c:msie planetę układu
słonecznego, w czasie jego zbliżenia do Ziemi i "powlokła" ją
na barld:oo ekscentr)'1cmą orbitę z ruchem wstecznym. Od tej
1)
2)

Z a j d l er L .: Atlantyda. 1963, s. 51 , 35+-361.
Priroda 1963, Nr 8, str. 106 Streszczenie z Science News Letters

1963, Nr 19, str. 291 (USA).
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chwili Księżyc zaczął krążyć wokół Ziemi ruchem wstecznym
i blisko niej. Następnie siły grawitacyjne oddziaływały na
ukłlad Ziemia-Księżyc do czasu, dopóki Księżyc nie mczął poruszać się po orbicie "polarnej" zamiast po orbicie w pł.as2'lczy
źnie bliskiej równika. Wysokość fal w czw.ie przypływów się
gala 8 km. Przesuwały się one wokół globu ziemskiego w ciągu
6 godzin "polerując" jej powier2lchnię. Wektor momentu pędu
Księżyca przesuwał się w odniesieniu do Ziemi w ten sposób,
że Ziemia zaczęła się obracać w tym samym kierunilru oo Księżyc.
Rozłam Księżyca powstal w tej chwili, gdy przesU111.ął się on
do Ziemi na minima.Jm.ą odleg~ość. Połowa jego, lub może nawet
więkJSza część, spaclla na Ziemię tworząc kontynenty. Nie jest
WJ71kluczone, że nawet cal:a skorupa ziemska sldada się z materiału księżycowego. Część materii ~siężyca rorerwala się
w ~osmosie, osiadając częściowo na reszcie globu Księżyca
i tworząc kratery. Druga zaś część 2'lostala porwana w KOSIIllos
i jest źródłem spadających na Ziemię meteorytów. Pewna część
materii ziemskiej 2lostałia również WJ7~rzuoona w }EZ€1Strzeń
kosmiczną, skąd spada na Ziemię w postaci meteorytów.
O ile w czasie rozłamu Księżyca istniało na Ziemi życie prymitywne ·organizmy - być może z.ostaly 0111e wyrzucone
w Kosmos i dosięgnęły Księżyca. Tą dl!1ogą powyższa hilpoteza
tłumaczy w jaki sposób ukazały się w meteorytach Ślady życia,
wykluczając jednocześnie możliwość powstania życia w innych
częściach ukladu słonecmego. Tyle jeśli chodzi i o przedstawioną
hipotezę.
Już na pierwszy rZJUt oka uderza nas znaczna sztuc2lllOŚĆ i małe
prawdopodobieństwo tej wieloczłonowej hipotezy. Przypatrzmy
się jej bliżej z krytycznego punkJtu widzenriJa. Aby ta hi.Jpoteza
mogla być powamie brana w rachubę, należałoby przede
wszystkim wyjaśnić dlaczego w pasie orbity ziemskiej, lub
może w jej pobliżu, powstały dwa zagęszczenia pierwotnej
materii i dlaczego zagęs2'lczenia te nie zlały się w jedno. Wymaga również wyjaśnienia dillczego zagęszczenie, z którego powstał Księżyc, przyłącmlo głównie lżejsze składniki, na co
wskazuje średnia gęstość Księżyca znacznie niższa od gęstooci
Ziemi. Nie będę bliżej analizować procesu "schwytania" jako
należącego do bardzo trudnego zagadnienia "trzech ciał" i mechan:iki nieba, je dnak już i laikowi nasuwa się myśl, że uzasadnienie tego procesu nie będzie zbyt łatwe ani zbyt przekonywujące. Obecnie system planetarny Słońca jest stabilny,
a jeśli nie był nim w czasie powstawania Księżyca i planet, to
wymagało by to w tym punkcie uzasadnienia.
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Nie będę tu również analizować ruchów Księżyca po uwię
zieniu go w sąsiedztwie Ziemi - było by to zadaniem selenologów zajmujących się tego rodzaju zagadnieniami, zauważę
tylko, że hipoteza rozłamów czy rozerwań Księżyca wymaga
bardzo szczegółowego jej uzasadnienia. Co się natomiast tyczy
hipotezy pochodzenia kontynentów ze spadków na Ziemię materii Księżyca, to jest ona w całkowitej sprzeczności z geologią,
która uważa, że skorupa ziemska powstała z płaszcza Ziemi,
jak twierdzi m. in. W i n o g r a d o w 3), drogą wielokrotnych
"radialnych" procesów przetapiania się materii płaszcza. Wła
śnie granity i bazalty skorupy są tego produktem.
Wreszcie co się tyczy przedstawionej hipotezy pochodzenia
meteorytów, to można zauważyć m. in. oo następuje:
Obanie nauka przyjmuje bez zastrzeżeń pogląd, że meteoryty
pochodzą z pasa asteroidalnego, należy więc sądzić, że meteorryty
z "wybuchów" Księżyca musiały by mieć zupełnie inne orbity,
niż te, których nam dostaJrcmją obserwacje. Znamy parę hipotez tłumaczących proces powstawania i pochodzenia meteorytów, żadna jednak poważna hipoteza nie wysuwa hipotezy
księżycowego ich pochodzenia. Znamy wprawdzie hipotezę
księżycowego pochodzenia tektytów, ale to już jest inna materia.
Co się wreszcie tyczy hipotezy, że w czasie rozłamu Księżyca,
a więc jak to zakłada omówiona hipoteza, przypuszczalnie 3-4
miliardy lat temu, mogły już istnieć na Ziemi prymitywne
organizmy, to należy zauważyć, że najstarsze i najprymitywniejsze organizmy mogą mieć teoretyc:zmie wiek tylko 2 miliavdów lat a paleontologiczne ich resztki, zaczynając od ery
archaicznej mają wiek 400-500 milionów Lat. W Archaiku
mamy zupełny brak skamieniałości 4 ).
Umysł ludzki w poszukiwaniu nowych rozwiązań wysuwa od
czasu do czasu różne oryginalne, a czasem dziwaczne hipote'. q,
jednak przechodzą one przeważnie bez echa. Czy należy je brać
poważnie? Jednak, odrzucając po kolei wszystkie wysuwane
dotychczas hipotezy pochodzenia Księżyca stworzylibyśmy
pustkę! To też "pustkę" tę starał się ostatnio zapełnić B. L ewin. Na XIII Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronau'

W. J. B ar a n o w Tiermiczeskaja istoria Ziemli. Wozniknowienie żizni wo Wsieliennoj. Moskwa, 1963 oraz L. S. T ar a s o w Obrazowanie oboloczek Ziemli. Priroda, 1963, nr 8.
4
) W.
F i e sjen k o w Wozniknowienije żizni wo Wsieliennoj,
str. 91.
3)

l
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tycznej w 1962 r. omawiany był jego referat na temat historii
powsrtania Księżyca 5 ). Zdaniem Lewma, Księżyc powstal
z obłoku drobnych bryl€ik materii krążąoej wokół Ziemi. Pod
wpływem sil grawitacyjnych nastąpiło stopniowe skupienie się
tych brylek w jedno ciało. Nastąpiło to w malej odległości od
Ziemi, gdzie obłok materii mial największą gęstość, po czym
Księżyc zaczął się oddalać od Ziemi na skutek działania sil
przypływowych przez Ziemię . Streszczenie tej hipotezy nie
podaje dalszych jej s:?Jczegółów, m. in. pochodzenia tego obłoku
brylek krążących wokół Ziemi, jednak uderza nas w tej hipo~
tezie powróL do wiązania w pewien sposób genezy Księżyca
z Ziemią , co było założeniem hipotezy powstania Księżyca
z materii peryferyjnej Ziemi na skutek oderwania się jej od
Ziemi. Ta ostatnia hipoteza jest obecnie malo populama. Czy
nie jest jednak możliwe, że niegdyś na skutek prędkiego obrotu
Ziemi oderwały się lub stopniowo odrywały pewne masy, z których powstal Księżyc? Można tu zauważyć, że masy te nie były
zbyt wielkie, skoro masa Księżyca stanowi tylko 1/ 81,56 masy
Ziemi, a średnia gęstość wynosi 3,33, co odpowiada mniej wiE{cej gęstości ziemskich bazaltów i dunitów. Hipoteza ta dala
podstawę astronomowi R u f u s o w i, pi"ofesorowi z obc:erwatorium w Michigan (Ann Arbor) do wysunięcia w 1940 r. jego
hipotezy p ochodzenia tektytów, opartej na hipotezie ode•'wauia
się Księżyca od Ziemi 6). Rozwijając tę hipotezę można by może
wytłumaczyć powstanie mórz i więks~ości bardzo starych wielkich kraterów księżycowych spadkiem na Księżyc pewnych
mas oderwanych od Ziemi, które zawisły na pewien czas pomiędzy tymi planetami i spadały stopniowo na Księżyc.
A. D o 11 f u s, przewodniczący komisji U. A. I. "Badania fi. zyczne planet i satelitów", sądzi np., że morza księżycowe powstały drogą spadków z małą prędkością wielkich mas, np.
z dawnych małych satelitów Ziemi 7 ). Genezę tych satelitów
czy też "bryłek Lewina" można by właśnie wytłumaczyć w sposób jak wyrej.
Można wreszcie zauważyć, że jak wynika ze zdjęć niewidocznej z Ziemi strony powierzchni Księżyca, ciemne plamy nazywane "morzami" są tam znacznie mniej liczne niż na stronie
zwróconej do Ziemi. To samo, jak się zdaje, może dotyczyć
Urania, 1963, nr 2.
Urania , 1959, nr nr 3 i 4.
7) A. Dollfus, "N01tvelles recherches sur Za Lune". L,Astronomie, 1961,
nr nr Octobre i Novembre.
5)

6)
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i wielkich kraterów, a więc i w tym fakcie można znaleźć
argument na rzecz powiązania genezy Księżyca z Ziemią. Gdyby
morza i kratery księżycowe zawdzięczały swe pochodzenie wyłącznie bombardowaniu z Kosmosu, inaczej ze strefy asteroidalnej, rozmieszczenie utworów księżycowych na obu półku
lach byłoby prawdopodobnie bardziej równomierne.

KRONIKA
Echo radarowe od Marsa
Jak wiadomo z doniesień prasowych, w ciągu ostatnich kilkunastu
uczonym radzieckim i amerykańskim udało się uzyskać echo
radarowe od planety Mars. A oto garść szczegółów o eksperymencie
amerykańskim . Eksperyment przepi'OWadzOIJ1o w okresie od 21 stycznia
do pierwszych dni marca ubieglego roku w Laboratorium Rakietowym
Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego mieszczącym się w Goldstone. Nadajnik radarowy pracowal z częstotliwością 2388 MHz i z mocą
100 KW. Do nadawania sygnałów poslugiwano się anteną ze zwierciadlero odbijającym fale radiowe o średnicy 26 m. Taka sarna antena zo-stała użyta do odbioru powracającego echa. Analiza uzyskanych rezultatów wykazała, że Mars lepiej odbija fale radiowe niż Księżyc, ale gorz;ej niż Wenus. Okazało się przy tym, iż na jego powierzchni istnieją
miejsca gładkie i chropowate. Współczynnik "odbijail.ności" fal radiowych
(albedo radiowe) wynooi dla Marsa od 2'!/o do 20'0/o współczynnika dla
kuli utworzonej z idealnego przewodnika.
Tak więc udało się już uzyskać echo radarowe od wszystkich wielkich
cial w naszym układzie planetarnym mieszczących się w obrębie przestrzeni od Słońca do Jowisza.
(Wg Aviation Week, 1963, 78, Nr 8).
miesięcy

A. Marks
Pyłowy obłok wokół

Ziemi

Analizując

rozne dane obserwacyjne przy użyciu elektronowej maszyny matematycznej S. H. D o l e obliczyl, że mikrometeory tworzące
wokółziemski obłok mają geocentryczne prędkości od 11 do 20 km/sek.
Obłok ten znajduje się w dynamicZiilej równowadze. Gęstość mikrometeorów w obłoku maleje w miarę oddalania się od środka Ziemi według
zależności r-t,t4, a strumień mikrometeorów wedlug zależności r--1 ,66.
Gęstość obłoku w pobliżu Ziemi jest 4 razy większa niż w przestrzeni
międzyplanetarnej. Orbity poszczególnych mikrometeorów tworzą niezamknięte krzywe. Z pośród mikrometeorów zbliżających się ku naszej
planecie na odległość 100 promieni ziemskich 180fo zderza się z Ziemią,
a 82'1'/o zmienia tylko swą heiiocentryczną orbitę. Czas przebywania mikvometeoru w pobliżu Ziemi mieści się w granicach od 5 do 400 dni, ale
przeciętnie wynosi 10 do 13 dni. Autor tej analizy zwraca uwagę, że należy uwzględniać szkodliwy wpływ meteorów na aparaty kosmiczne.
(Wg Planetary and Space Sciences, 1962, 9)
A. Marks
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Sukcesy mikrominiaturyzacji
Mikrominiaturyzacja współczesnej aparatury pomiarowej posunęła się
tak daleko, że pozwala na skonstruowanie aparatu kosmicznego, który
byłby w stanie po wlocie do atmosfery Wenus przekazać na Ziemię następujące dane: o gęstości i wilgotności atmosfery, prędkości dźwięku,
przeciążeniach wywołanych hamowaniem aerodynamicznym i sile oświe
tlenia z różnych kierunków, który mialby masę tylko 450 G! (Badania te
przeprowadzone zostałyby po zahamowaniu prędkości spadku aparatu
poniżej prędkości dźwięku).

(Wg BaWstic Missiles, Vol. 3, 1961).

A. Marks
Pozytony w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym
W ciągu ostatnich kilku lat zmieniły się poglądy uczonych na temat
elektronowej składowej promieniowania kosmicznego. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu składową elektronową tego promieniowania zaliczano
do promieniowania wtórnego, zespÓł uczonych amerykańskich pod lderownictwem prof. M e y er a z Chicago wykrył w roku 1961 elektrony
w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym. W związku z tym wyłoniła
się nowa, obszerna tematyka badań. W pierwszym rzędzie należało odpowiedzieć na pytanie, skąd te elektrony pochodzą. Według jednej teorii
powstawały
one podczas zderzeń wysokoenergetyczmych protonów
w przestrzeni kosmicznej, według drugiej teorii zostawały one wyrzucane
w przestrzeń podczas v.rybuchów gwiazd supernowych. Która z tych hipotez jest prawdziwa? A może obie jednocześnie? Odpowiedzi dałoby
się udzielić
po dokładnym przeanalizowaniu składowej elektronowej
pierwotnego promieniowania kosmicznego. Składowa ta może zawierać
zarówno elektrony jak i pozytony. Odchylenie tych dwu typów cząstek
lekich w polu magnetyc<mym jest przeciwne. Gdyby udało się przeprowadzić wiązkę promieniowania pierwotnego między biegunami magnesu
i sfotografować tory, wtedy zakrzywienia torów elektronowych w jedną
stronę i torów pozytonowych w stronę przeciwną byłyby dość widocznym
rozróżnieniem doświadczalnym.

Gdyby w pierwotnym promieniowaniu było w przybliżeniu tyle samo
elektronów co i pozytonów, a nawet cokolwiek więcej pozytonów, świad
czyloby to o powstawaniu tej składowej promieniowania pierwotnego
pdczas zderzeń wysokoenergetycznych protonów. Gdyby było natomiast
zdecydowanie więcej elektronów, wtedy znacznie prawdopodobniejsza
byłaby możliwość powstawania tej składowej promieniowania poprzez
emisję w wybuchach gwiazd supernowych.
Przed eksperymentatorami wyłoniły się dwie trudności: po pierwsze,
pole magnetyczne ziemskie działa jako osłona, odchylając poważną część
cząstek naładowanych o niskiej energii, tymczasem energie elektronów
kosmicznych są niewielkie, po drugie zaś doświadczenie należało przeprowadzić bardzo wysoko, by oddziaływanie promieniowania kosmicznego
z cząsteczkami gazów atmosferycznych było możliwie małe. Oba te warunki dało się pomyślnie spełnić. Wypuszczono dwa balony z aparaturą
pomiarową na wysokość 20 mil w północnej Kanadzie, w okolicach bieguna magnetycznego, gdzie linie magnetyczne zwrócone są niemal prostopadle do powierzchni Ziemi, a więc mogą tu wnikać łatwiej cząstki
o niedużej energii.
Detektorem promieniowania był zespół komór iskrowych, przedzielonych magnesem; wewnątrz szczeliny tego magnesu indukcja wynosiła
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6 kilogausów. Sfotografowano 62 tysiące torów w ciągu 22 godzin lotu
balonów. Znaleziono 188 torów elektronowych i 64 pozytOinowe. Z&tem
stosunek liczbowy elektronów ujemnych do dodatnich w pierwotnym
promieniowaniu kosmicznym jest 3 : l. Z doświadczenia wynika ponadto,
że może być przy energiach większych niż kilka GeV (l GeV = 109 elektronowoltów) będzie jeszcze więcej eleMnmów. Ważnym wnioskiem z doświadczenia jest odrzucenie zderzeń proton-proton w przestrzeni kosmicznej jako jedynego źródła powstawania składowej elektronowej promieniowania kosmicznego. Zdaniem prof. Meyera nie można wkładu pochodzącego z tych zderzeń odrzucić jako jednego ze źródeł, w każdym
jednak razie uwydatniła się teraz rola wybuchów supernowych.
(wg New Scientist, No 374, 1964)
Bronisław

Kuchowicz

Obserwatorium Astronomiczne w Burakanic

Obserwatorium AstronomicZJne w Burakanie jest jednym z bardzo mło
dych obserwatoriów czynnych na terenie Związku Radzieckiego. Focząt
ki praobserwatorium sięgają roku 1933, kiedy to władze Uniwersytetu
w Erywaniu podjęły decyzję budowy obserwatorium astronomicznego.
Cele jakie ono miało spełnić to: ob.serwaJaje Słońca, gwiazd zmiennych,
meteorów i opracowanie historii astronomii rejonu Armenii. Początkowe
wyposażenie obserwatorium było bardzo skromne. Największym instrumentem był 9 calowy teleskop sprzężony z dwoma kamerami. Nowa era .
w historii obserwatorium rozpoczęła się od roku 1940, kiedy to obserwa' torium stało się jedną z wielu p'l'acowni Armeńskiej Filii Akademii Na.uk
ZSRR. Obserwatorium od tego czasu przekształcało się szybko w ob&erwatorium astrofizyczne, co zawdzięczać należy ówczesnemu dyrektorowi
A m b a r c u m i a n o w i. Doprowadziło to w fazie końcowej do konieczności wybudowania nowego obsen;vatorium astrofizycZinego, zdala od
miasta i w miejscowości o bardziej korzystnych warunkach obserwacyjnych. Po długich penetracjach terenu miejscem mającym najbardziej korzystne warunki pod budowę nowego obserwatorium okazała się okolica
wsi Burakan, położona w pięknej górzystej okolicy około 1500 rn ponad
poziomem morza (cpN = 40° 20'07" i ),E = 2h57"'10s).
Budowę nowego obserwatorium w Burakanie rozpoczęto w 1946 roku.
Od tego momentu w bardzo krótkim czasie i szybkim tempie, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, wyrastały pawilony, budynki gospodarcze,
ustawiono nowe instrumenty, a w fazie końcowej wybudowano dopiero
główny budynek obserwatorium. W okresie budowy organizował się
i hartował młody kolektyw pracQIWników naukowych.
Pierwszym teleskopem oddanym do użytku w Burakanie był podwójny
5 calowy astrograf z obiektywami "Ernostar". Miało to miejsce jesienią
1946 roku. Realizowany jest nim program dwubarwnycll fotograficznych obserwacji gwiazd zmiennych. Dwa lata później stanął drugi instrument, a mianowicie kamera Schmidta ((/) ob. = 12 cal.; (/) pł. korekcyjnej = 8 cal ; f = 1000 mm).
Pierwszy program związany z tym instrumentem to zliczenia gwiazd
w wybranych polach Drogi Mlecznej i prace nad asocjacjami gwiazd.
W roku 1949 obserwatorium wzbogaciło się o dwa nowe instrumenty
opracowane i wykonane całkowicie przez specjalistów radzieckich
(M i e l n i k o w, I o a n n i c j a n, M ak s u t o w i inni). Pierwszy z nich
to teleskop połączony ze spektrografem kwarcowym pozwalającym ob-
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serwować ultrafioletową część widma gwiazd (C/J ob.
10 cal, światło
siła l : 3, pryzmat kwarcowy Kornu o kącie łamiącym cp = 60°). Drugi

z nich spektrograf mgławicowy przeznaczony dla obserwacji widm mgła
wic dyfuzyjnych (odległość szczeliny od kamery 50 metrów, C/J ob. kamery = 150 mm, f karnery = 150 mm, 2 pryzmaty o kącie łamiącym
cp = 30° każdy). W roku 1950 uruchomiono 16-calowy teleskop systemu
Casegraina z fotometrem fotoelektrycznym przeznaczony do prac kalorymetrycznych i polarymetrycznych gwiazd i mgławic. Dalszy nabytek to
podwójny 6 calowy astrograf firmy Zeissa służący do dwubarwnvch
fotograficznych obserwacji gwiazd zmiennych. Jesienią 1954 roku rozpoczęła pracę kamera systemu Schmidta (C/J zw. = 21 cal., C/J pł. korekcyjnej
21 cm, f
1,8 m). Obecnie zaawansowane są poważnie prace przy
budowie pawilonu, w którym znajdzie miejsce l metrowa kamera
Schmidta.
Od roku 1950 grupa pracowników obserwatorium rozpoczęła prace
eksperymentalne z dziedziny budowy radioteleskopów. W ok'I'esie przeszło l roku zbudowano pierwszy radioteleskop przeznaczony dla obserwacji Słońca (C/J anteny parabolicznej = 3 m, /,= 50 cm). Na następne
radioteleskopy nie trzeba było długo czekać . Zaopatrzone one zo3tały
w anteny płaskie synfazowe. Pierwszy radioteleskop z anteną płaską
pracujący na l = 4,2 m przeznaczony był dla obserwacji słabych radioźródeł. Drugi to interferometr pracujący na fali /, = 1,5 m . W przyszłości
zostaną oddane do użytku dalsze, bardziej doskonałe radiOteleskopy.
Oficjalnego otwarcia Obserwatorium Astronomicznego w Bukar~mie
dokonano po 10-cioletnim okresie budowy w dniu 19 września 1956 roku.
Uroczystość otwarcia połączona była z Międzynarodowym Sympozjum
poświęconemu gwiazdom niestacjonarnym, na które przybyło wielu gości
zagrani<nnych.
I na zakończenie wspomnę marginesowo o tym, że kompleks budynków Obserwatorium Astronomicznego w Burakanie wybudowany jest
w stylu narodowym charakterystycznym dla obszaru Armenii.
Bernard Krygier
Biegunowość

magnetyczna plam

słonecznych

w 20 cyklu

Flamy słoneczne są potężnymi magnesami, których natężenie pola
dochodzi niekiedy do 4000 erstedów. W środku plamy natężenie pola
magnetycznego jest największe i spada do zera na granicy półcienia.
Zwykle obserwujemy grupy plam, które złożone są z dwóch plam głów
nych: przedniej i tylnej (licząc w kierunku dobrotu Słońca). W takiej
grupie plam słonecznych występują obydwa bieguny magnetyczne, pólnocny i poludniowy (plama przednia ma inną biegunowość niż plama
tylna). Stwierdzono, że biegunowość magnetyczna plam zachowuje się
bez zmian w ciągu calego cyklu aktywności słonecznej (od minimum
do minimum), a zmienia się dopiero w następnym cyklu. O ile więc na
pólnocnej pólkuli Sl01'lca plama przednia ma biegun magnetyczny południowy, to plama tylna pólnocny i tak jest przez cały cykl 11-letni.
W tym samym jednak czasie na poludniowej półkuli Słońca sytuacja
jest odwrotna, a więc plama przednia ma biegun magnetyczny północny,
tylna zaś południowy (wyjaśnia to zalączona tabela).
*) Patrz Urania, 1963 r., str. 279, nr 11
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Biegunowość magneBiegunowość magnetyczna plam na półkuli tyczna plam na półkuli

Nr
cyklu

14
15
16
17
18
19
20

północnej

L a t a

plama
przednia

s
N
s
N
s
N
s

1901-1913
1913-1923
1923-1933
1933-1944
1944-1954
1954-1964?
1965?

l

południownj

plama
tylna
N

plama
przednia
N

s
N
s
N
s

s
N
s
N
s

N

N

l

plama
tylna

s
N
s
N
s
N
s

W dniu 11 października 1963 r. zaobserwowano na północnej półkuli
Słońca dwubiegunową grupę plam, której szerokość heliografiezna wynosiła

34° (obok W. S z y m a ń ski e g o*) grupę tę obserwował rówJ. W i e c z orek z Grodźca oraz autor niniejszej notatki). Z uwagi
na to, że plamy 19 cyklu ukazują się już tylko w pobliżu równika S!onecznego, obserwowaną grupę plam zaliczono do 20 cyklu. Najbardziej
jednak przekonywującym dowodem, że grupa ta należy do nowego cyklu aktywności słonecznej jest właśnie jej biegunowość magnetyczna.
nież

N

s

N
@>

@

@

<i)

E

s

N

s

Rys. l. Biegunowość magnetyczna plam słonecznych w 20 cyklu (strzałki w s kazują kierunek
obrotu Słońca

Mianowicie, plama przednia tej grupy miała biegun magnetyczny poa plama tylna północny (według informacji otrzymanej od
prof. J . M er g e n t a l er a). Jak wiemy, plamy należące do 19 cyklu
mają inną biegunowość , a mianowicie na północnej pólkuli Słońca
plamy przednie mają biegun magnetyczmy północny, a plamy tylne
południowy. Odwrotnie jest na południowej pólkuli Słońca, gdzie plamy
przednie mają biegun magnetyczny południowy, a tylne północny.

łudniowy,

•) ura nta , 1963 r ., nr 11

Stanislaw R. Brzostkiewicz
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KRONIKA PTMA
Walny Zjazd Delegatów PTMA -

Kraków, 19 kwietnia 196( r.

Przemówienie powitalne prof. dr Eugeniusza Rybki

"Witam serdecznie wszystkich przybyłych na Wa1ny Zjaro Delegatów
PTMA. Witam przedstawiciela Polskiej Akademii NaJtik w osobie prof.
dr Józefa W i t k o w ski e g o, członka Polskiej Akademii Nauk i kierownika Zakładu Astronomii PAN. Witam wszystkich Koleżanki
i Kolegów, Delegatów reprezentujących 25 Oddziałów naszego Towarzystwa.
Zapraszam do prezydium: przedstawiciela PAN prof. dr Józefa W i tk o w s ki e g o, dyrektora największej placówki popularyzacji astronomii
w Polsce - Planetarium i Obsewatorium Astronomic:zmego w Chorzowie - dr Józefa S a l a b u n a, oraz Kolegów Prezesów pięciu najwięk
szych Oddziałów Towarzystwa, tych które przekroczyły liC7Jbę 100 człon
ków, a mianowicie: prezesa OddZJiału Warszawskiego Kolegę dr Ludwika
Z aj d l er a. prezesa Oddziału Wmclawskiego Kolegę dr Zygmunta B an a s z e w s k i e g o, prezesa Oddziału Poznańskiego Kolegę pl'Oif. Bohdana K i e ł c z e w s ki e g o, prezesa Oddziału Katowiokiego Kolegę Cezarego J a n i s z e w s ki e g o i prezesa Oddziału Krakowskiiego Kolegę
inż. Edwarda S z e l i g i e w i c z a .
Na wstępie chciałbym prastarym czcigodnym zwyczajem wspomnieć
tych wszystkich, którzy od nas odeszli nie dobrowolnie, lecz z wyroku
nieubłaganego losu, odwołani przez śmierć. Są to: Antoni B ar b a ck i,
Rudolf Burda, Józef Cholewa, Jan Czechowski, Tadeusz
Dąbrowski,
Józef Fedorowicz, Michał Filcek, Piotr Jab ł oń ski, Piotr J ar u s z e w ski, Władysław K 'r ac h u l e c, Antoni L a d u s a n, Stanisław M i er z ej e w s ki, Adam M ił o b ę d z ki,
Walery O s t r o w l e w, Wacław P a b u dzyń ski, Jakub iR a y s ki,
Tadeusz R o z w o d a, Irena S t r a s z y ń ska, Edward Szturm d e
S z t re m, Bernard S z y m u r a, Bernard T o r z e w s ki, Leon W o h lf e i l, Mieczysław Wron a, Stanisław Z ar a n e k, Jarosław Z a b ok l i ck i, Jan Z erko. Cześć ich pamięci!
Obowiązkiem stojącym przed nami jest wybór Zarządu Głównego oraz
omówienie i uchwalenie planów działalności Towarzystwa na przyszłość;
planu zarówno na okres najbliższy jak i planu długofalowego.
Zadanie ustalenia tych planów wymieniam zaraz na wstępie, gdyż
są one sprawą wielkiej , największej wagi dla przyszłości naszego Towarzystwa. Albowiem - jeśli Towarzystwo ma wykazać rację swego bytu,
musi być nie tylko miejscem towarzyskich zebrań milośników astronomii.
ale musi stać się i to przede wszystkim organizatorem konkretnej
działalności popularyzacyjnej i naukowej w umiłowanej przez nas dziedzinie, musi dla pmcy tej stworzyć warunki i technicze, instrumentalne
możliwości musi w pracy tej nie werbalnej, lecz rzeczowej - przewodzić i świecić przykładem.
Zadanie to jest tym ważniejsze, że weszliśmy w okres przygotowań do
obchodu pięćsetnej rocznicy urodzin patrona naszego Towarzystwa, wielkiego Polaka i Uczonego, jednego z największych, którzy stąpali po tej
Ziemi, tego który Ziemi naszej i innym ciałom niebieskim wskazał wyznaczone im przez Naturę miejsca - Mikołaja Kopernika.
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Byłoby nie do pomyślenia by to wielkie święto naszego narodu i całego świata zastało nas nieprzygotowanymi. Byśmy znaleźli się na uboczu,
lub co goriza mieli obchodzić je nie konkretnymi czynami, lecz wyłącz

nie czczymi przemówieniami.
Nie wyobrażam sobie innego uczczenia pamięci twórcy nowoczesnego,
heliocentrycznego światopoglądu, jak zbudowaniem i oddaniem do u:i:ytku
społeczeństwa co najmniej pięciu obserwatoriów ludowych i planetanów
prowadzonych przez nasze Towarzystwo. Rzucam hasło: "Co najmniej
pięć Ludowych Obserwatoriów i Planetariów w Polsce na pięćsetlecie
urodzin Mil{olaja Kopernika".
Mam na myśli oczywiście planetaria małe. Duże, takie jak w Chorzowie, przekraczałyby nasze możliwości ekonomiczne oraz byłyby chyba
niecelowe i nienależycie wykorzystane.
Trudno dopuścić myśl, by stolica naszego państwa - Warszawa, czy
miasto, w którym Kopernik przyszedł na świat - Toruń, w roku pięć
setlecia urodzin tego największego z wielkich nie miały własnych obserwatoriów ludowych i planetariów. Trudno pomyśleć, by Frombork, miasto
w którym Kopernik spędził swe twórcze lata i w którym dokonał żywota,
gdzie spoczęły jego doczesne szczątki, został odsunięty od czynnego udziału
w święcie kopernikańskim. Tak więc długofalowy plan pracy Towarzystwa z głównym celem przygotowania Roku Kopernika jest naszym zadaniem.
Jednakże od uroczystego roku pięćsetlecia urodzin Kopernika dzieli
nas jeszcze dziewięć lat zwykłych, 9 lat szarych, lat codziennej pracy.
Nie tracąc z oczu perspektywy Toku 1973 musimy mozolnie pracować
i nie zaniedbywać zwykłych naszych popularyzacyjnych i naukowych
obowiązków. Temu ma służyć plan pracy na okres najbliższych kilku lat.
Plan ten musi być oparty o dobrowolną, społeczną inicjatywę i bezinteresowną pracę Oddziałów i ich Członków, o jak najdalej posuniętą
samodzielność Oddziałów. Na dobrowolności i bezinteresowności opierała
się dotychczasowa praca nasza i dla dobra tej pracy, w okresie w którym
sprawowałem kierownictwo spraw Towarzystwa, starałem się uszanować
jak najbardziej autonomię poszczególnych Oddziałów. Mam nadzieję, że
podobnie będzie postępował również Zarząd Główny, który dzisiaj wybierzemy.
Jeśli dziś przybyło do Krakowa na Walny Zjazd tak wielu kolegów
z różnych ośrodków, jeżeli poświęcili oni na ten cel swój dzień odpoczynku, dowodzi to, że kieruje nimi umiłowanie naszej nauki i przywią
zanie do naszego Towarzystwa i jego tradycji - przywiązanie szczere
i bezinteresowne.
Mam nadzieję, że te uczucia będą nam przyświecały przez cały czas
obrad, że ta bezinteresowność umożliwi nam wzniesienie się ponad drobne
osobiste ambicje i rozbieżności, wskaże nam szybko drogę do urzeczywistnienia drogich nam wszystkim wspólnym ideałów i celów.
Pamiętajmy, że ludzie przychodzą i odchodzą, zaś wyniki ich pracy
i działalności pozostają i trwają, jako świadectwo ich dobrej i złej woli,
dobrych i złych zamierzeń, dobrych i złych postępków.
Nie wątpię, że będziemy dziś świadkami wspólnej jednomyślnej ma-nifestacji dobrej woli, dobrych zamierzeń i najlepszych postępków w interesie naszej Ojczyzny, naszej nauki, naszego Towarzystwa na cześć
naszego patrona Mikołaja Kopernika".
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W atmosferze

rzeczowości

i zrozumienia

Zamieszcwne wyżej przemówienie p raf. dr Eugeniusza
głoszone wstało na otwarcie Walnego Zjazdu Delegatów
odbył się 19 kwietnia 1964 r. w auli krakowskiego Oddzialu

R y b ki wyPTMA, który
Polskiej Aka-

demii Nauk w Krakowie.
Przewodnictwo Zjazdu objął z wyboru prezes Oddzialu warszawskiego
PTMA dr L. Z a j d l e r. Po wyborach komisji zjazdowych prof. dr E.
Rybka wygłosił informację o stanie Towarzystwa, będącą sprawozdaniem z dzialalności PTMA w okresie od ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów, a następnie udzielił szeregu odpowiedzi na pytania dotyczące
pracy Towarzystwa, co dalo delegatom obraz aktualnej sytuacji naszej
organizacji.
Po zakończeniu obrad Komisji Matki, zloŻ<Ynej z obecnych na Zjeździe
prezesów Oddziałów, która przedstawiła zebranym listę kandydatów do
nowych wladz Towarzystwa, przystąpiono do wyborów. W wyniku tajnych wyborów Prezesem Zarządu Głównego PTMA zostal wybrany Dyrektor śląskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, dr Józef S a l a b u n. Na członków Zarządu Głównego zostali
wybrani: dr Z. B a n a s z e w ski (Wrocław), M. M a z u r (Kraków),
prof. dr J. Mergentalar (Wrocław), mgr inż. E. Szeligiewi c z
(Kraków), dr A. Wróblewski (Warszawa), dr L. Z aj dl er (Warszawa).
Przewodniczącym Głównej Komisji Naukowej zostal wybrany prof.
dr Jan M er g e n t a l er, a członkami: mgr A. B isk u p s ki (Łódź),
pmf. dr B. Kielc ze w s ki (Poznań), dr A. W os zezy k (Toruń).
PrzewocLniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej z.ostal wybrany mgr
R. W o y n a r ski (Katowice), zastępcą przewodniczącego mgr Z. M aślak i e w i c z (Warszawa), a członkami: mgr inż. H. B i e l ski (Gliwice) oraz mgr inż. L. M ar s z a lek (Kraków).
Nowo wybrany prezes Zarz. Gl. dr J. Salabun podziękowawszy delegatom za zaufanie i wybór, omówił następnie szereg problemów stoją
cych przed Towarzystwem, przedstawiając je w formie tez programowych PTMA.
W dalszym ciągu Zjazdu odbyła się dyskusja na temat działalności
PTMA i jego perspektyw rozwojowych. Dyskusja, w której glos zabieralo wielu przedstawicieli Oddzialów PTMA - nacechowana była troską delegatów o interes Towarzystwa i świadczyła o wielkiej zgodności
poglądów w sprawach dla Towarzystwa najistotniejszych. Manifestacją
tej z.godności było uchwalenie pr7..ez Zjazd - na wniosek delegata Oddziału we Fromborku podziękowania dla prorf. dr E. Rybki za ofiarne
i bezinteresowne kierowanie Towa~rzystwem w trudnym dla PTMA okresie do obecnego Zjazdu Delegatów.
·
Na zakończenie dyskusji Komisja Wnioskowa przedstawiła szereg
wniosków, które zostaly przez Zjazd jednomyślnie przyjęte. Ich przedmiotem są najistotniejsze problemy wymagające realizacji przez Zarząd
Główny, a to: przygotowania do obchodów uroczystości pięćsetlecia
urodzin M. Kopernika w roku 1973, inicjatywa uczczenia pamięci Kopernika przez otwarcie conajmniej pięciu Obserwatoriów Ludowych
i Planetariów, akcja zmierzająca do wyeksponowania Fromborka jako
obiektu turystyki kulturalno-historycznej, negatywny stosunek do pro~
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je~tu skasowania astronomii jako samodzielnego przedmiotu nauczania
w programie dwunastoletniej szkoły ogólnoksztalcącej i na ~iec postulat powołania ogólnopolskich olimpiad astronomicznych o uprawnieniach, jakie posiadają :i<nne olimpiady tego typu. Ostatni wniosek zwraca
uwagę Zarządu Głównego na konieczność pnep;rowadzenia rewizji obecnego statutu PTMA jako przestarzałego i lilie odpowiadająC€go potrzebom Towarzystwa w obecnej fazie jego roiZIWoju.
Atmosfera rzeczowości i zrozumienia potrzeb Towarzystwa, która
cechowala wystąpienia prawie wszystkich delegatów, spowodowała, że
ZjaW. krakowski - w stopniu bodaj Dtie spotykanym na dotychczasowych Zja:zldach - zapoczątkował nowy etap w dzialałności naszego Towarzystwa.

A. Slowik

Komunikat dla obserwatorów
Administracja Zarządu Głównego PTMA informuje Członków, że wzorem lat ubiegłych będzie z-ooganizowane w okresie 1-15 sierpnia br.
zgrupowanie obserwacyjne w Czaplinku k!SZJCrecinka, woj. Koszalin.
Gospodarzem zgrupowania jest Oddzlial sz-czecinecki PTMA przy wspólp.r:acy 'Wydziału Kultury Prez. PRN w SZJCZecinku i przy udziale Zarządu
Głównego i Oddziału krakowskd~o PTMA.
Informacji w sprawie zgrupowania udziela Administracja Zarządu
Głównego PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8.

NASZ

SŁOWNICZEK

ASTRONOMICZNY
Wielkości

gwiazdowe

Wielkości gwiazdowe wprowadzili do astronomii H i p p ar c h i P t o1 e m e u s z dzieląc gwiazdy na 6 wielkości, Gwiazdy najjaśniejsze były
pierwszej wielkości, najsłabsze- szóstej. Przez wieki sądzmlo, że jasność
gwiazdy jest równowa:żma jej wielkości w sensie rozmiarów, stąd też pochodzi nazwa tej skali jasności.
H er s c h e l zauważył , że wzorcowe gwiazdy z katalogów Ptolemeusza
pierwszej wielkości świecą w rzeczyw.istości 100 razy silniej od różnią
cych się od nich o 5 wielkości gwiazd szóstej wielkości. PozwolHo to
wprowadzić P o g s on o w i skalę wielkości gwiazdowych, w kitórej powyższa relacja została ściśle zachowana. Wówczas z dwu gwia.W., które
różnią się o jedną wielkość jaśniejsza wysyła 2,512 Tazy więcej światła
1
od gwiazdy słabszej. Dla dwu wiellrości gwiaz-dowych będzie już .! =

= 2,512 X 2,512 = 2,512.ia. = 6,31, dla trzech
Ogólnie

można zapisać:

wielkości

I

f ·= 2,512
2

3

l2

= 15,8.
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Natomiast rozmcę wielkości gwiazdowych w zależności od stosunku
natężeń światła od dwu gwiazd ITli()(Żna otrzymać logarytmując powyższy
wzór i wtedy:
m, - m 2

=-

I
2,5 log ...l
12

Skala wielkości gwiazdowych w nowoczesnej astronomii wcale nie :wstala zlikwidowana, lecz przeciwnie udoskonalona przy zwiękJSwnej do~
kladności. Powodem tego jest, że pozwala ona jasności gwiazd różniących
się znacznie jasnością określać niewielkimi liczbami, baJrdziej wygodnymi
w operowaniu. Jeżeżli np. jasność jednej gwiazdy joot tysiąc (10 3) razy
większa od jasności drugiej, to różnica wielkości gwiazdowych jest:
m 1 = m 2 = 2,5 log 10 3 = - 7,5, a więc znacznie mniejsza. Szczególnie wyrażnie przejawia się to wówczas, gdy rozpatrujemy najjaśniejsze i najsłabsze obserwowane przez nas ciała niebieskie, a więc Słońce i najsłabsze
gwiazdy, które można w tej chwili jeszcze obserwO'Wać. Wielkość gwiazdowa

=

Słońca

2,51248,5

=

jest
1019,4

około

=

- 26,5, najslabszych gwiazd

2,5 • 1019, czyli 2,5 razy jedynka z

+ 22

.

w1ęc:

Io
I; =

dziewiętnastoma

zerami.
Wielkość gwiazdową ciał jaśniejszych od gwiazd pierwszej wielk,ości
określa się konsekwentnie, w zgodzie z podanymi wzorami, licZJbami
mniejszymi od zera jak np. w podanym przypadku Słońca.
Skalę wielkości gwiazdQIWYch używa się nie tylko do określania jasności gwiazd i planet. Astronomowie posługują się nią również przy wyznaczaniu osłabienia światła gwiazd w materii międzygwiazdOIWej i w badaniu polaryzacji tego światła. Bardw skracając można powiedzieć iż
skala wielkości gwiazdowych pozwala zamienić pytanie: ile razy jest jaśniejsze ... , na pytanie: o ile wielkości się r&mi... Z doświadczenia wiemy,
że o wiele chętniej posługujemy się dodawaniem i odejmowaniem (które
gra istotną wlę w skali wielkości gwiazdowych) od mnożenia i dzielenia
(koniecznego w skali natężeń światła).
Sławomir Ruciński

OBSERWACJE
Zakrycie 11 Gem przez

Księżyc

Dnia 22. II. 1964 r. obserwowałem zakrycie gwiazdy 3,5 wielkości
11 Gem przez Księżyc. Wiek Księżyca wynosił 9,3 dnia, warunki atmosferyczne dobre.
Obserwację wykonałem 15 cm reflektorem o powiększeniu 44 X. Czas
trwania zakrycia wyznaczyłem za pomocą stopera marki "Ruhla".
A . oto wyniki obserwacji:
Foczątek zakrycia 19h 45m 7~ ± O,s4 (TU).
Koniec zakrycia 20h 37m 34s,4 ± ts.
Czas trwania zakrycia 52 m 27s, 4 ± 1,s 4.
Obserwację wykonałem w Grodźcu.
Jerzy Wieczorek

Grodziec

k/Będzina
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PORADNIK OBSERWATORA
SLA W O MIR RUCIŃSKI -

War s z a w a

Zaćmienia Księżyca

w 1964 roku i ich fotometria

W roku 1964 będziemy mieli okazję obserwować dwa całkowite zaćmienia Księżyca. Zaćmienia Księżyca są rzadszymi w skali całej kuli
ziemskiej zjawiskami niż zaćmienia Słońca. Mogą zachodzić najwyzej
trzy rocznie, podczas gdy zaćmień Slońca może być nawet pięć, a nie
mniej niż dwa. Ale nie dlatego są one intensywnie obserwowane. Najważniejsze jest
iż z ich przebiegu wnioskować można o rozkładzie
jasności i barw w stożku cienia rzucanego przez Ziemię. W tej chwili
wiadoi!l(), że rozklad ten uwarunkowany jest głównie sytuacją mete01·ologiczną w tych okolicach na powier:ochni Ziemi, gdzie światło sło
neczne "przefiltrowuje się" przez atmosferę i załamuje się w grubych
jej warstwach, a więc tam, gdzie akurat zapada zmierzch. Zaćmiewany
Księżyc stanowi ekran, na którym rozkład jasności i barw staje się do-

to,

skonale widoczny.
Metodą obserwacyjną, która ma tutaj największe znaczenie jest fotometria. Amatorska fotometria wizualna i fotograficzne metody rejestracji
zaćmień Księżyca zootaly szeroko opisane przez Andrzeja S l o w i k a
w zeszłorocznym, lipcowym numerze Uranii (nr 7/8, 1963). Tutaj dodamy
kilka innych sposobów obserwacji o bal'dw dużej wartości naukowej.

Fotograficzna fotometria integralna

Do tego rodzaju obserwacji lronieczna jest sama kaseta lub korpus
aparatu fotograficznego. Klisza lub film naświetlone .wstają bezpośred
nim światłem Księżyca. Do wyeliminowania bocznych świateł korzystne
jest ustawienie przed ka.~etą, w pewnej odległości, diafragmy, której
średnicę byłoby widać ze środka kliszy pod kątem 2°-5°. Naświetlenia
dokonuje się z dokladnie jednakowym czasem przez cały przebieg zjawiska, w odstępach około 10 minutowych. Należy używać żółtego filtru,
który ułatwi eliminację wpływu ekstynkcji atmosferycznej (patrz dalej).
Przed filmem czy kliszą warto ustawić zasłonkę z niewielkim otworem,
która przesuwana przed kliszą ułatwi dokonanie znacznie większej ilości
naświetleń. Długość ekspozycji powinna być tak dobrana, aby Księżyc
niezaćmiony dawał maksymalne zaczernienie, podczas całkowitego zacmienia, aby zaczernienie było najmniejsze. Wszelkie próby najlepiej
przeprowadzić przynajmniej na miesiąc wcześniej w różnych fazach
Księżyca.

Aby material był rzeczywiście wartościowy, konieczna jest kalibracja
kliszy. W tym celu pewna cr,ęść kliszy czy filmu powinna być naświe
tlona światłem "sztucznego Księżyca", którego jasność Zllllieniamy w określony sposób. "Sztucznym Księżycem" będzie lampa w szczelnym pudle
posiadającym otwór z wprawionym mlecznym szkłem. Otwór ten zasłaniany jest diafragmami, których powierzchnie otworów mają się do
siebie jak l : 2 (lub l : 4, wtedy średnica każdej następnej diafragmy
powinna być dwukrotnie większa od poprzedniej). Wszystkie naświetlenia
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w identycmych warunkach przy braku wszelkich świa
bocznych.
Wnioski z otrzymanego w ten sposób materiału fotogralicznego wyciąg
nąć będzie można dopiero po opracowaniu za pomocą mikrofotometru.
Mikrofotometry znajdują się we wszystkich obserwatoriach astronomicznych.

należy wykonać
teł

Fotometria

jasności

powierzchniowej

Znacznie większe znaczenie od fotometrii integralnej posiada fotometria wybranych części tarczy Księżyca. Do jej prowadzenia konieczna
jest bardziej skomplikowana aparatura.
Najdokładniejsze obserwacje wykonać można fotometrem fotoelektrycznym z fotokomórką lub fotopowielaczem. Ze względu na trudności zdobycia tych podstawowych tutaj elementów nie będziemy ich szerzej
opisywać. Podamy natomiast krótki opis fotometru ekstraiokalnego, którego pomysł nasunął autm·owi nieodżałowanej pamięci L. W o h l f e i l.
W fotometrze tym jasność wybranej części tarczy Księżyca porównuje
się z jasnością wzorcowej plamki oświetlonej małą żaróweczką. Obie

s
F

p

OK

Rys. ,1. Konstrukcja fotometru. Fotometr
przymocowany jest do końcowej części lunety.
Przesłona (P) w jej dolnej części służy do
ograniczenia rozmiarów kątowych obszaru
Księżyca o mierzonej jasności. Znajduje się
ona dokladnie w ognisku (F) lunety. Druga
przesłona z identycznej wielkości otworami
O I i O II znajduje się w ruchomej części fotometru. Otwór O I oświetlony jest przez
światło Księżyca lub gwiazdy, O II przez ża
róweczkę (Z). Oba otwory widoczne są w polu
widzenia okularu (Ok). Wysunięcie odczytujemy na skali S.

widać w polu widzenia okularu, jest to więc fotometr wizualny. Porównania dokonuje się przez wsuwanie lub wysuwanie części okularowej
lunety, przez co uzyskuje się różne rozogniskowanie obrazu mierzonego
obiektu, aż do wyrównania jasności powierzchniQIWYch obu źródeł świa-
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tla. Odczytu dok0111uje się od polożenia o~iskowego wyciągu okularowego. Fotometr można z powodzeniem stosować do obserwacji gwiazd
zmiennych, musi on jednak WÓWICzas współpracować z lunetą o większej
średnicy. Kon:strukcję ilius.t ruje rysunek l.
Aby uniezale:żnić się od :mn:ian napięcia zasilającej żaróweczkę baterii
naJ.eży obserwować na przemian jasność wybranej okolicy Księżyca i jakiejś jasnej gwiazdy porównawczej. W tych fazach zaćmienia, w kJtórych
jasność Księżyca jest duża w porównaniu z jasnością gwiazdy porównawczej waJDto przed obiektyw lunety zakładać diafragmę, którą zdejmować będziemy przy ocenie jasności gwiazdy. Oczywiście konieczne jest
"zgranie" obserwacji z diafragmą i bez niej w prZJejściawych fazach zaćmienia.

Fotometr €1-ks:tlrafokaJ.ny można stosować w tym pmgra:mie do lunetek
o średnicy obiektywu więkJszej od około 5 cm. Jeż.eli roz,ogniskJowanie,
przy którym otrzymamy jasność powiermhniową obrazu gwiazdy równą
jasnoś·ci plamki omaczymy r. i rozogniskowanie dające ten sam efekt
dla jakiejś okolicy Księżyca oznaczymy r(, to wówczas różnica wielkości
gwiaz,dowych będzie
t. m

= m( -

m
•

=5

r

log _j
r(

Podcza,s obserwacji należy zapisywać moment ezasu z dokładnością do
minuty oraz trzy po~ożenia wyciągu okulaflawego odpowiadające: obrazom
og;nis,kJowym gwiazdy (a), voZJogni.sJ~:Jowaniu gwi.aZldy .aż do zrównania się
z plamką (x.) i mZJogni.sl~:Jawa:niu okolicy Księżyca (x( ). Później dopiero
obliczymy r.,.= x*- a oraz r( = x ( - a.
ZaJ.eżność róŻinic wielkości gwiazdowych od czaSQl: L'.m = L'. m (t), mo:żna
później przeliczyć na zależność L'. m = L'. m (Q), gdzie Q jest odłegłością
między środkami Księżyca i cienia Ziemi, a to już jest wynikiem naukowym. Najcenniejsze są obserwacje kilku wybranych punktów na powierzchni Księżyca. W programie minimum poleca się obserwować trzy
takie punkty, których po~ożenie określa chwilowe ustawienie cienia
Ziemi na ta'I'czy księżycowej.
Ry:s. 2. Masą powtietrzną
nazywamy dmgę światła
w a1Jmosferze dla danej odległości zenitalnej z odniesioną
do drogi światła
gwiazd w zenicie przyjętej
za l.

M(O)= 1

Mrd

Ekstynkcja atmosferyczna
światło Księżyca i gwiazd przechodząc przez, atmosferę ułega osłabieniu
pl"oporcj.onalnemu do długości przebiegu światła przez atmosferę. Długość
tę wyrażoną w jednostkach długości przebiegu w zenicie nazywamy masą
powi· etrzną (rys. 2). Masa powietrzna zwiększa się z odległością zeni-
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talną z. Dla kątów z< 75° jest ona w przybliżeniu równa sec z, a później
różni się od przebiegu tej funkcji trygonometrycznej. Osłabienie światła
w wielkościach gwiazdowych wynosi:

llme = -- QM(z) = -Q sec z (dla z< 75° )

O tym osłabieniu światła należy zawsze pamiętać. Gdy gwiazda porównawcza jest bard:w bliska Księżycowi, wówczas L'lmc dla Księżyca i dla
gwiazdy jest takie samo i nie odgrywa większej roli.
Tabele ekstynkcji
me = L'lme (z) były swego czasu publikowane
w Uranii. Można je zresztą wykonać samemu wyznaczając L'lme dla róż
nych z dla zaćminnego Księżyca lub gwiazd, a posługując się wyżej napisaną zależnością okreśLić Q.

Rys. 3. Położenie Księży
ca oraz cienia i pólcienia
Ziemi
w
nocy
2 .1---25
czerwca 1964 r.
Warunki

zaćmień

w 1964 roku

Pierwsze za.ćmienie nastąpi w nocy z 24 na 25 cze·r wca (rys. 3), drugie
19 grudnia (rys. 4). Momenty zjawisk podajemy w tabelce, przy czym
momenty letniego zaćmienia podane są w czasie letnim, zimowego w zimowym.
wejście w półcień
początek częściowego
początek całkowitego
lmniec całkowi•tego

koniec
wyjście

częściowego
z półcienia

24.
25.

24-25. 6.
23h58lll
1hQ9lll
2h15Jh
3h57JJl
5hQ311l
6h14'"

19. 12.
1hQ1lll
1h59JJl
3h07 1"
4hQ7lll
5h151ll
6hl4lll

Rys. 4. Położenie Księ
oraz cienia i pólcienia
Ziemi 19 grudnia 1964 r.

życa

W opracowaniu obserwacji konieczne będą niekiedy funkcje takie jak
lub M (z). Tablice tych funkcji zainteresowani mogą otrzymać
w Sekcji Obserwacyjnej PTMA Warszawa. Tam też proszę kierQIWać
wszystkie pytania i wątpliwości. Sekcja Obserwacyjna ułatwić też może
użycie mikrofotometru do opracowania fotometrii fotograficznej.

Q (t)
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Z HISTORII ASTRONOMII
W. L. C Z E N AKA L - Leni n grad (ZSRR)
Jan Heweliusz i Jan

Wydżga

Przypominając znane francuskie przysłowie: "Dis moi qui tu hantes,
je te dirai qui tu es" *), nie trzeba podkreślać, jak duże znaczenie w pomawaniu życia i twórczości uczonego posiadają inform.acje o :majomościach zawieranych w różnych etapach jego życia, o charakterze tych
znajomości i ich skutkach w dalszej działalności.
Pomimo, że życie i twórczość czołowego polskiego astronoma XVII w.
Jana H e w e l i u s z a jest od dawna przedmiotem badań i zostały drobiazgowo opisane w jego biografii, jednak w dalszym ciągu wiele problemów wymaga wyjaśnienia. Na równi z irnnym.i zalicza się tu problem:
z kim przestawał wielki astronom w latach największego rozkwitu swojej
naukowej działalności.
Wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić po
zapoznaniu się z pełną bogatą spuścizną wielkiego uczonego, Móra dotrwała do naszych czasów i dotychczas nie została opublikowana. Obecnie można mówić jedynie o pos:z.czególnych osobach, w towarzystwie
których Heweliusz przebywał i Lo na tyle tylko, na ile pozwalają odtworzone materiały.
Al'tykul ten poświęcony jest znajomości Jana Heweliusza z wybitnym
działaczem pa!lStwowym Polski czasów Wladyslawa IV, Ja n a Kazimierza, Michala Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego,
wielkim historykiem tych czasów, Janem Stefanem Wy d ż g ą.
W żadnym z opublikowanych dotychczas życiorysów wielkiego polskiego astronoma nie ma wzmianki o tym, że był on dobrym znajomym
Wydżgi oraz, że nawzajem głęboko się oni poważali i wzajemnie cenili.
Autorowi udało się niedawno znaleźć tego dowooy. W Bibliotece Akademii Nauk ZSRR w Lemingradzie :majduje się volumin zawierający
sześć prac Heweliusza wydanych w okresie 1647-1665 1 ): "Selenoqraphia" 2 ), list do J. B. R i c c i o l i e g o o libracji Księżyca 3), list do Piotra
N u cer i u s a o zaćmieniach Słońca i Księżyca w 1654 r. 4 ), rozprawa
o naturze pierścienia Saturna 5 ), obserwacja przejścia Merkurego na tle
tarczy słonecznej w Gdańsku 3 maja 1661 r. 6 ), oraz Prognostyk komet,
w którym przedstawiona jest histmia komety z 1664 r. 7 ).
Na pierwszej tytułowej stronie 8 ) Selenographii i na tytułowej stronie
1) Biblioteka Akademii
Nauk ZSRR w Leningradzie, vol. nr 24257, (sygn.
IV. l. a . a
I
1) Jollannis Hevelii Setenograpllta stve Lunae Descrtptio ... Gedani, 1647.
Jollannts Hevetit Eptstota de Motu Lunae Libratorio ... ad ... Jollannem Dapt .
Ricc!o!um. .. Gedani, 1654.
') Johannts Hevetit Eptstota de utrtusque Luminarts defectu Anni 1654 ad ...
Petrum Nucerium ... Gedani, 1654.
1
) Jollannts Hevetii Dissertatio de Nattva Saturni Facte, ejsque varits pllas!bus, Certa Pertado Redcuntibus, ac ... Gedani, 1656.
1) Johannis HeveUt Mercurtus in So!e vtsus Gedani Anno 1661 d. III Majt ...
Ged ani, 1662.
7
) Jollannts Heveut Prodramus Comet!cus, quo Historia Cometae anno 1664
axortt... exllibetur ... Gedani, 1665.
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"Prognostyka komet" w tym voluminie
dla Wydżgi.
Pierwsza z tych dedykacji brzmi:

znajdują się

dedykacje autol'a

Illust1·issimo Principi ac Reverendissimo Domino,
Dno Joanni Stephano Wydzga,
Dei Gratia Episcopo Varmiensi, et Sambiensi,
Sac. Rom. Imp. Principi, Dnń Colendissimo,
Opusculum hocce Selenographicum, Summa
observantia testanda, cum omnimoda solicitatis voto submisse offert.
Gedani Anno aera
Christiana 1663
Die 26 Augusti

Druga posiada tekst

Autor
Cons. Voc. Civ. ac
p. 4 Judex
następujący:

Illustrissimo Principi ac Reverendissimo Domino,
Dnń Joanni Stephano Wydzga Dei Gratia Episcopo
Warmiensi et Sambiensi Sac. Rom. Imper. Principi
Dnn Colondissimo
Submiesessime offert
Autor
Tytułowa strona Selenographii z dedykacją Heweliusza przedstawiona
jest na rys. l, tytułowa strona "Prognostyka komet" z analogiczną dedykacją, na rys. 2 (patrz 3 s1ll'ona okładki).
Obydwie te dedykacje świadczą, że Heweliusz znal Wydżgę i odnosił
się do niego z dużym szacunkiem.
Interesujące może być, kiedy poznali się ci dwaj wybitni dzialacze
polskiej nauki XVII w. Fakt, że wydaną w roku 1647 Selenografię Heweliusz podarowal Wydżdze nie bezpośrednio po wydrukowaniu, jak to
j~t w zwyczaju autorów wydających swoje prace drukiem, a dopiero
6. l. 1663 r., pozwala przypuszczać, że dzień ten, względnie okres bezpośrednio go poprzedzający, jest datą początku znajomości. W tym czasie
Heweliusz posiadał już i inne opublikowane prace, jednak "Selenographia" była najpoważniejszym wśród nich dziełem i właśnie nią postanowił obdarować autor swojego nowego przyjaciela.
Ten czas znajomości Heweliusza z Wydżgą dobrze zgadza się z biografią tego ostatniego. Po latach sŁużby, na różnych stanowiskach, na
dworach Władysława IV i Jana Kazimierza, a następnie pięcioletniego
pełnienia godności biskupa łuckiego, w 1659 r. zostal Wydżga mianowany
biskupem warmińskim i sambijskim 9). Przyjechawszy w związku z tym
w 1660 r. do Fromborka (wówczas Frauenburga), gdzie mieściła się kuria
biskupia, Wydżga znalazl się w ten sposób o kilka godzin jazdy od
Gdańska, gdzie pracowal Heweliusz 10 ). Odległość między tymi miastami
wynosi tylko około 90 km.

'l W
posiada

od większości książek tego czasu, Selenographia Heweliusza
jak wiadomo trzy strony tytułowe: pierwszą ze skróconym tytułem
drugą
ozdobioną
grawerowanym rysunkiem oraz trzecią zawierającą
pełny tytuł oraz dane wydawnicze.
'l W omawianym czasie biskupstwo sambijskie już dawno nie istniało - zostało ono włączone
do biskupstwa warmińskiego jeszcze w 1525 r., jednak
wszystkim biskupom warmińskim przysługiwał także i tytuł biskupa sambijskiego.
książki,

odróżnieniu

l
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Nie ma żadnych wątpliwości, że Wydżga żyjąc tak blisko Gdańsika
go odwiedzał. Pozycja jaką zajmował owego czasu Gdańsk w ży
ciu ekonomicznym i kuLturalnym nie tylko Folski ale i calej wschodniej
Europy, zwracała ku niemu uwagę mieszkańców odległych nawet miast,
nie mówiąc już o miastach i osiedlach warmińskich.
W czasie jednej z takich wizyt w Gdańsku, W)'dżga pmWidopodobnie
pozna! się z Heweliullzem. Możliwe, że nastąpiŁo to dotkl:adnie 6 sie!rpnia
1663 r., kiedy to otrzymał w podarku od Heweliusza jego "Seieno~
często

graphię".

Druga z wymienionych wyżej dedykacji nie jest opatrzona datą, po~
jednak Z!llajduje się na kisiążce, która wyszła z druku w 1665 r.,
Heweliusz nie mógł jej podarować przed tym rokiem. Fakt .ten świadczy
o tym, że znajomość między l(eweliuszem i Wydżgą nie była epizodyczna
i rozciągnęła się na lata.
Obecność w opisywanym volumimie, niewątpliwie zestawionym przez
samego Wydżgę, tj. przez niego samego oddanym do oprawy 11 ) prac
Heweliusza nie posiadających je~o dedykacji świadczy o tym, że biskup
warmiński nie tylko otrzymywał drukowane prace Heweliusza w darze
od autora, ale również kupowal je u kis·ięgarzy, a to z k;olei świadczy
o jego żywym zairnteresowaniu twórczością gdańskiego astmnoma.
Jest bardziej niż prawdopodobne, że zainteresowanie ruSit.ronom.icznymi pracami Heweliusza pojaJwilo się u W)'dt:i:.gi zaraz po jego p.r zybyciu do Fromborka. Nie trzeba przypom1nać, że właśnie we Fmmbo·rku
od 1512 do 1543 r ., tj. ponad 30 lat, żył i prrucowal wielki połski asti"'!llom
K o p er n i k, że właśnie tam, we FrombOII"ku, na j-ednej z baszt murów
obronnych znajdowało się jego slyrnne ohserwatoriJum, że właśnie tam,
we Fromborku, rnapisal on swoją nieśmiertelną pracę "0 Obrotach ...", że
właśnie tam, we Fromborku, w miejscowej katedirze ZJOstal on pochowany.
Po śmierci Kopernika, dla frombors~zan niepisanym prawem było
opowiadać dzieciom i wnukom o sławnym życiu i szczegó1nych pracacH
swego znakomitego ziomka. Przekazywane z pokołenia na poJcałenie d~
szlo to podanie do współczesnych Wydżdze, a za ich pośrednictwem i do
niego samego, gdy pojawi! się cm we FI'omborku. Będąc cz:l:owiekiem
wszechstronnie wyks21taloonym mógł ,naturalLnie Wyd:żJga znać Kopernika
z jego pra,c, np. "De Revolutionibus" lub z pracy G. Joa-chima Re tyk a
"De Libris Revolutionum" - abydwie te ksią~ki byly wówczas w Po·l sce dobrze znane - a w tym przypadku pobyt we Fromborku zmuszał
do wspominania wielkiego astrO!lloma o wiele częściej niż gdzie indziej.
Poznawszy Heweliusza i dostrreglszy w nim, w pewnej mierze kontynuatora prac Kopernika, Wydżga zainteresował się jego pra·c ami.
nieważ

10 ) Trudno stwierdzić jaka jest tego przyczyna, ale faktem jest, że pełna biografia Wydżgi dotychczas nie została napisana. Pewne wiadomości o jego życiu
i działalności można znaleźć w następujących pracach: Thomae Treteri De Episcopatu et Episcopis Ecclesiae Varmiensis. Cracoviae, 1685, pp. 163-172; X. K.
Niesfecki. Korona polska, t. IV, Lwów, 1743, str. 612-613; K. Wł. Wójcicki. Jan
Stefan Wydżga i jego pamiętnik, spisany podczas wojny szwedzkiej od roku 1655
do 1660. "Biblioteka warszawska", t. XLV (1852, luty), str. 205-221; to samo oddzielne wydanie. Warszawa, 1852.
11) Znajdującn się obecnie na voluminie skórzana okładka wykonana jest jak to można stwierdzić na podstawie papieru zastosowanego na jej wklejki niedługo po 1762 r. Jednak i do tego czasu volumin stanowił jedną całość, o czym
świadczą znajdujące się na książce ślady przemoczenia, obejmujące wszystkie
karty tomu z wyjątkiem nowych wklejek i okładek.
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Nie można wątpić, by znajomość z Wydżgą była obojętna Heweliuszowi. Tej miary erudyta jakim był biskup warmiński, niewątpliwie
stanowił wspaniałe towarzystwo dla astronoma podczas tych krótkich
chwil, które udało się im spędzić razem. Darując Wydżdze swoje książki,
Heweliusz niewątpliwie nie tylko okazywał biskupowi swoją uprzejmość,
ale wyrażal mu swoją szczerą wdzięczność za wszystkie te radości, jakie
prz.ynio.sła mu ta zmajorność.
Takie to, pokTótce, wywody można wywieść na podstawie dedykacji
Heweliusza odkrytych na jego książkach.
Dedykacje te są interesujące niewątpliwie i przez to, że są nieZJWykle
rzadkie. Dotychczas były znane tylko dwie książki Heweliusza - znajdujące się w z.biorach biblioteki Czartoryskich z jego własnoręcznymi
dedykacjami 12).

"> D. W i e r z b i ck i. Z.ywot t dz!a!atność Jana HeweLiusza, astronoma potsklego. Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydziały: filologiczny
i historyczno-filozoficzny, t. VII, Kraków, 1889, str. 72, 75.
B. L. Czenakal

ZSRR, Leningrad, B - 164, Uniwersitetskaja nab., 3,
Muzeum im.. M. W. Lomonosowa.
(Z

języka

rosyjskiego

przetłumaczył

Andrzej

Słowik).

TO l OWO
Spadki meteorytów na statki
Wśród

różnych niezwykłych spadków meteocytów zanotowano także
10 spadków na statki morskie. Zdarzyły się przy tym nawet przypadki zatopienia statków przez meteoryty.
A oto dwa z nich.
W żeglujący z Newcastle do San Francisco angielski trzymasztowy bark
"Eclipse" uderzył meteoryt wielkości głowy ludzkrl.ej, krt:óry przebil jedno
z drzewc omasztowania, a następnie i dno statku. Wybuchł przy tym
pożar, który co prawda udało się zagasić, ale nie powiodło się zatkanie
dziury w dnie statku. Pornimo uciążjiwej pracy przy pompach bark zatonął, a 16-osobowa załoga przez 17 dni błąkała się po oceanie w szalupach, przy czym trzech macynarzy zmarło.
Podobny przypadek spotkał angielski żaglowiec "Sagittarius", w który
uderzył o wiele większy meteoryt przebijając go na wylot i powodując
tak szybkie zatonięcie statku, iż załoga zaledwie wołała go opuścić. Tym
razem jednak obeszło się bez ofiar, ponieważ załoga :wstała po kilku
dniach wyratowana przez inny statek.
Przed wybuchem drugiej wojny światowej omal nie :rostal zatopiony
przez meteoryt u pólnocno-wschodnich wybrzciy Ameryki wielki holenderski statek towarowy "Ocean". Wielki meteoryt uderzył w wodę tuż
kolo burty statku. Powstała w 'vyniku tego fala omal nie przewróciła
statku. Jednocześnie wzniósł się ku górze kłąb duszącego gazu, ktory
jednak wiatr szybko odniósł w bok.
Nie jest wykluczone, iż niektóre z tajemniczych zaginięć statków mogą
być wywołane właśnie przez meteoryty.
(Wg "Tiechnika Molodieżi", Nr l, 1964 r.)
około

A. Marks

188

URANIA

KALENDARZYK HISTORYCZNY
9. VI. 1884 r.

zmarł

Marian Kowalski

Polak, wybitny astronom, dyrektor obserwatorium uniwersyteckiego
w Kazaniu. Urodzony w Dobrzyniu w 1821 r., uczęszczał do gimnazjum
w Płocku. Studia wyższe odbył w Petersburgu, zarabiając lekcjami na
życie. Karierę astronomiczną rozpoczął obliczając dokładną orbitę odkrytego właśnie Neptuna. Była to praca doktorska. Mianowany zastal profesorem astronomii tamtejszego obserwatorium, którym kierowal przez
lat 30, do swej śmierci.
Na ten okres przypada jego ożywiona działalność naukowa, głównie
na polu astronomii gwiazdowej i mechaniki nieba. Podobnie jak J. K ow a l c z y k w Warszawie, podjął się Kowalski skatalogować jaśniejsze
gwiazdy pewnego pa~a nieba w liczbie 4200. Pracę tę wykonał z dużą
precyzją. Tak więc międzynarodowy katalog nieba zawiera dwie "zony
polskie" obejmujące w sumie 10 200 gwiazd.
Kowalski, badając ruchy własne gwiazd, doszedł do wniosku, że układ
Drogi Mlecznej wykazuje ruch obrotowy dokoła swego środka masy.
Wniosek ten potwierdzili astronomowie dopiero 70 lat Dóźniej. Ma on
zasadnicze znaczenie przy wszystkich badaniach ruchów własnych gwiazd.
Jako teoretyk, wprowadził Kowalski nową metodę wyznaczania orbit
gwiazd podwójnych, do dzisiaj używaną pod nazwą "metody Kowalskiego". Jak wszyscy niemal uczeni polscy w tych czasach, całe życie
strawił na obczyźnie, gdyż w kraju nie było warunków pracy.
Jan Gadomski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
G. Sitarski
Czerwiec 1964 r.

Opracował

W pierwszych dniach czerwca wieerorem widocz.na jest jeszcze nad
zachodnim horyzontem Wenus, jako jasna gwiazda okola - 3.8 wielkości. W lunecie Wenus ma postać wąskiego sierpa.
Po północy widoczny jest Saturn w gwiazdozbiorze Wodnika, a nad
ranem możemy już obserwować Marsa w gwiazdozbiorze Byka i Jowisza w gwiazdozbiorze Barana. Mer~ury jest w tym miesiącu niewidoczny.
Z wieczora mo:i:na jeszcze odnaleźć Urana w gwiazdozbiorze Lwa,
a Pluton, także w Lwie, dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy.
Neptun widoczny jest przez lunety całą noc w gwiazdozbiorze Wagi. Za
pomocą większych lunet możemy też odnaleźć dwie planetoidy: Ceres
i Pallas. Ceres przebywa na granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Wężow
nika jako gwiazdka około 7.6 wielkości; w tym miesiącu planetka znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi. Pallas, chociaż
slabsza (około 9 wielkości gwiazdowej), z.najduje się w dogodnych warunkach obserwacyjnych na granicy gwiazdozbiorów Węża i Korony
Pólnocnej.
W czerwcu zdarzą się dwa zaćmienia: częściowe zaćmienie Słońca
i całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie Słońca będzie w Polsce niewidoczne, natomiast możemy obserwować przebieg zaćmienia Księżyca,
które będzie doskonalą atrakcją na tradycyjnych zabawach w noc So-
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bótkową 24125 czerwca. Szczegóły dotyczące obydwu zaćmień podane są
dalej w odpowiednim dniu.
ld19h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Marsem.
2d20h Zlączenie Księżyca z Saturnem.
7<11911 Niewidoczne zlączenie Księżyca z Jowiszem.
811 Zlączenie Księżyca z dwiema planetami: o 12h z Marsem i o 2lh
z Merkurym. Na poludniowym Pacyfiku i w Poludniowej Ameryce widOC2ll1e będzie nawet zakrycie Merkurego przez tarczę Księżyca.
10d6h Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Australii, w poludniowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, w pólnocnej części Antarktydy i w poludniowo-wschodniej części Oceanu Indyjskiego.
15dOh Merkury w niewidocznym złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka; o 1111 zlączenie Urana
z Księżycem.
16<1211 S.1turn nieruchomy w rektascensji.
20d1h Dolne złączenie Wenus ze Słońcem.
21<1101157"' Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 90°; mamy początek lata astronomicznego. Tego dnia
o 12h Ceres znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem.
23d7h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Wenus.
24/25d Calleowite zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. Foczątek zaćmienia widoczny jest w poludniowej Ameryce, na Atlantyku. w Europie, Afryce, w poludniowo-zachodniej części Azji, na Oceanie Indyjskim
i na Antarktydzie. Koniec zaćmienia widoczny jest we wschodniej części
Ameryki Pólnocnej, w Ameryce PoŁudniorwej, w pólnocno-wschodniej
części Oceanu Spokojnego, na Atlantyku, w poludniowo-zachodniej czę
ści Europy, w Afryce i na Antarktydzie.
Momenty poszczególnych faz zaćmienia podane są na str. 183, w artykule S. Rucińskiego.

W W<•rszawie Księżyc wschodzi 24 czerwca o 20h40m, zachodzi
25 c7erwca o 41123 111 •
27d9h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
30d2h Złączenie Saturna z Księżycem. Nad ranem odnajdziemy Saturna o 3° na pólnoc od Księżyca w fazie przed ostatnią kwadrą.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europejskim (czasie letnim w Pol cc).

Odległości

bliskich planet

WENUS
Data
1964

V 31
VI 10
20
30
VII 10

od
j. a.
0.725
0.726
0.727
0.728
0.728

Słońca

mlkm
108.3
108.5
108.7
108.8
108.9

l

MARS

od Ziemi
j. a.

0.346
0.304
0.289
0.305
0.347

mlkm
51.7
45.5
43.3
45.6
51.8

od

Słońca

j. a. mlkm
1.436 214.7
1.448 216.4
1.459 218.2
1.472 220.0
1.484 221.9

l

od Ziemi
j. a.
2.323
2.309
2.291
2.271
2.247

mln km
347.3
345.2
342.6
339.5
335.9
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Czerwiec 1964 r.
Data
1964

v.

PLANETY I PLANETOIDY

2h czasu
wsch.-europ.

l

l

l

Warszawa

B
wsch.
MERKURY

a

hm

o

2 51
3 48
5 07
6 41

30

VI. 9
19
29

+13.1

+IB.O
+22.8
+24.5

l zach.

MARS
+16.5
+t8.5
+20.3
+21.7

2 57

30
VI. 9
19
29

3 26
3 56
4 26

hm

hm

3 47
3 34
3 41
4 24

18 04
18 50
20 03
2110

3 33
3 09
2 49
2 30

18
18
18
18

Widoczny rankiem w
zbiorze Byka ( + 1.6
gwiazd.).

V.20
VI. 9
29

l

30
31
34
35

gwiazdowielkości

SATURN
22 28 1-11.21 2 12 112 12
22 30
-11.1
o 55 10 55
22 29
-11.2
23 32
9 36

Widoczny w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wodnika
(około + l
wlelk. gwiazd.).

l

a

a

h

21
VI. 10
30

m

14 56.7
14 54.8
14 53.3

o __l_w połud.
o

-14 55 1
-1447
- 14 41

hm

o

VI.

9
19
29

VII.

9

hm

hm

+25.8
+24.1
+21.8
+19.6

6 Ol
5 24
4 38
3 50

23
22
20
19

06
03
46
26

2 37
2 45

JOWISZ
3 26
+14.3
2 49
+15.2
2 17
+15 5
+16.1
142

17
17
17
16

57
32
02
35

W pierwszych dniach miesi ą ca
widoczna jeszcze wieczorem nad
zachodnim horyzontem jako jasna gwiazda około -3.8 wiellwścl.

2 54
3 02

Widoczny nad ranem w gwia zdozbiorze Barana (około -1.7 wielk.
gwiazd.).

lO 32
lO 33

URAN
112 22
11 05
+ 9.7
9 50

l

l +10.1
+ 9.9

10 35

10
o2 51
23 30

Widoczny w pierwszej połowie
nocy w gwiazdozbiorze Lwa (5.7
wielk. gwiazd.).

Iw

a

połud.

PLUTON
hm

23 34
22 15
20 54

Widoczny c a łą noc w gwi az dozbiorze Wagi (7 .7 wielk . gwiazd.).

v. 30

zach.

6 30
6 20
5 57
5 32

NEPTUN

V.

Warszawa

l wsch. l

B

/

l

WENUS

Niewidoczny.

v.

2h czasu
wsch. -europ.

PLANETOIDA l CERES
18 19.3
-2445
2 26
-25 24
18 11.1
l 38
-26 Ol
o 49
18 01.6
-26 33
23 56
17 51.8
-26 59
17 42.8
23 07
Około 7.6 wielk. gwiazd. Widoczna całą noc na granicy gwia zdozbiorów Strzelca l Wężownika.
Opozycja 21 czerwca.

l

+20 o13~0
11 13 59
+20 04.3
1114 52 l +19 51.4

h11 m
s
13 53

l

h m
19 53
18 34
17 17

Widoczny w pierwszej połowie
nocy w gwiazdozbiorze Lwa ; dostępny tylko przez wielkie teleskopy (15 wielk. gwiazd.).

PLANETOIDA 2 P ALLAS
16 13.7
+26 34
o 19
+26 35
23 28
16 05.6
+26 05
22 42
15 58.7
15 53.6
+25 07
21 58
15 50.5
+23 49
21 16
Około 9.3 wielk. gwiazd. Widoczna całą noc na granicy gwiazdozbiorów Węża l Korony Północ-

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

SŁO:N"CE

Czerwiec 1964 r.

Data

2h czasu
wsch.-europ .

r. czasu!
m

V 30 +2.6
VI 9 +LO
19 -1.1
29 -3.3
VII 9 -5.0

Data

l

o

21 Ol -20.5
2152-17.4
22 42 -13.4
2331- 8.7
o 21 - 3.5
111 + 2.1
2 04 + 7.7
3 00 +t3.1
359 +17.8
5 02 +21.4

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

hm l hm
4 42 , 2118
4 35 , 21 28
4 33 21 34
436 2134
4 45 121 29

l

hm

Gdańsk

o

hm

3

Wrocław

wsch. J zach. wsch. J zach. wsch. J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch.J zach.

4 27 +21.7
5 08 t22.9
5 50
23.4
632 +23.2
7 13,+22.4

J

Poznań

3

2h czasu
Warszawa
wsch.·europ.
a

VI l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

(l

Szczecin

hm

hm

4 38 21 02
4 31 2112
4 29 21 18
432 2118
4 41 121 13

hmhm

hm

hm

hm

hmhm l hm

4 45
4 38
4 36
440
4 48

4 20
4 11
4 09
412
4 21

2106
2118
21 24
2124
2118

4 38
4 31
4 30
4 33
4 41

20 38
20 47
20 52
20 53
20 49

20 55
21 05
21 lO
2117
, 21 06

4 23
4 16
414
4 18
4 26

20 45
20 55
2100
21 Ol
20 56

hm

430
4 23
4 22
4 25
4 33

hm

2030
20 39
20 44
20 45
20 41

hm

409
4 02
4 00
4 03
4 12

hml

2041
20 51,
20 57~
20 57
20 52

KSIĘZYC

l

Fazy
Data

2h czasu
Wa rszawa
wsch.·europ.

wsch. Jzach. l

a

hm j hm

hm

J

l

o

O 53 9 23 VI 11 6 07 +23.4
1211034
12 7 13 +23.7
l 43 1' 1147
13 8 17 +22.4
2041304
14 9 18J +19.6
2 22 14 22
15 lO 141+15.8
2 41 15 43
16 11 06 +11 .2
17 11 55 + 6.3
3 Ol il7 07
3 23 18 35
18 12 41 + 1.3
3512003
19 13 27 1- 3. 7
4 30,21 26
20 14 12 - 8.5

hm

d
Pełnia

w sch .; za ch.

3

Data l

Księżyca:

2h czasu
w sch.·europ., Warszawa

h m

"
hm

J

3

o

wsch .J zach.
hm l hm

5 2 22 35 V12lt457-12.81727 229
22 15 44 -16.7 18 35 2 48
6 24 23 30
7 40 1 23 16 32 -19.8 19 401 3 13
24 17 22 -22 . • 20 40 3 44
9 00 o 10
25 18 13 -23.5 21 35 4 23
10 191 O 40
26 19 05 -23.8 22 20 5 12
11 36 l 03
27 19 57 -23.0 22 57 6 09
12 491 l 21
14 Ol i l 39
za· 20 491• -21.1 23 25 1 7 13
29 2140 -18.2 2'S 50 8 23
15 l 01 1 55
30 22 29 -14.5 16 19 2 11
9 36

V
Ostatnia kw. VI
Nów
VI
Pierwsza kw. VI
Pełnia
VI
Ostatnia kw. VII
Odległo ś ć
Księżyca

l

od Ziemi
d

Srednlca
tarczy

h

Najm. VI 10 41
Najw. VI 23 14

h

26 11
3 13
10 7
17 l
25 3
2 23

33!4
29.4
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ADRESY ODDZIALOW PTMA
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Podlaska Powiatowy Dom
Kultury.
Białystok ul. Kllińskiego l, zakład Fizyki Akademii Medycznej,
tel. 55-91, wn. 61.
Chorzów - Sląskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Chorzów I, skr. poczt. 10, teł. 301-49.
Częstochowa Al. POikoju 4, m. 62.
Dąbrowa Górnicza ul. Okrzei 15
(Zofia Piaskowska). Sekretariat:
Cz. godz. 19-20.
Frombork - ul. KatedraLna 21. Sekretariat: Wt. Pi. godz. 18-20.
Gdańsk
Ludowe Obserwatorium
Astronomiczne, Gdańslk-Oliwa, ul.
Piastowska 32, teł. 64-19. Sekretariat: Po. Czw. godz. 17-19.
Gdynia - Kamienna Góra, ul. Mickiewicza 5 m. 4.
Gliwice ul. Marcina Strzody 2
gmach Biura Projektów Przemysłu Węglowego). Sekretariat: Czw.
godz. 17-19. Pokazy nieba: Jan
Kasza, Ruda Sląska l, ul. Obroń
ców Wołgogradu 32, teł. Zabrze
33-01, wn. 155.
Jelenia Góra - ul. Obrońców Pokoju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowlanych). Sekretariat: godz. 8--15. Pokazy ruieba: Sob. godz. 20-22,
ul. Mi!.ckiewicza 30/10.
Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Cezary Janiszewski).
Kraków - ul. Solskiego 30, ill p. Sekretariat: Pon. Sr. Pi. godz. l.B-20.

Krosno n/W. ul. Nowotki l I p.
(Jan Winiarski).
Lódź ul. Traugutta 18, pOik. 412
teł. 250-02. Sekretariat: Czw. godz.
17-19.
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50a,
tel. 8Q-52. Sekretariat: Pon. Sr.
Pi. 16-20.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p.,
tel. 24-74 (W. Rad.ziwinowicz).
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3,
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. Sekretariat: godz. 18--18.
Ostrowiec Swlętokrzyskl Al. l-go
Maja II p. (Zakładowy Dom Kultury).
Oświęcim ul. Wł. Jagielły 12. Pokazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7.
Poznań ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat: Wt. Czw. godz. 17-19.
Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206
(KatedTa Fizyki Politechnik:i Szczecińskiej) tel. 47Q-91, wn. 276.
Szczecinele ul. T. Kościuszki 10,
m. 3, tel. 25-86.
Toruń ul. Nowickiego 39/45 (Marla
Kęd.zierska). Sekretariat: Czw. Sob.
godz. 18--20. Odczyty: Pon. godz. lJ8
w Col. Max. UMK.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat: Wt. Czw. Sob. godz.
18-21.
Wrocław
ul. Piotra Skargi 18a
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32.
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 19-19,
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