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Pano,ram:ioz.ne zdjęcie (reprodulwjemy w czte11ech odailn1kach) dokonane prze2
statku "Luna-9", pt'zedstawia to, co ~dZiia!by selenonauta pmez oklienJ<o
kamery po wyląoowaniu na Kst!Jężycu. Na zdjęciu widoczne równdeż •·óżne elemeruty pojazdu.

kamerę

P ierwsza st r ona okł adki: Mglawica NGC 6960 w gwiazdorzbio.-.ze Labędrzia ("Cilrrus"), znajduje sdę w odległości 1:300 lat śwdatla. Zdjęale teleskopem Obserwatorium
Haute Provence (Francja) o średruLcy 193 cm przy ekspozycji 60 minut (19.II.1958).
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SPIS TRESCI
Janusz Pagaczewski - Jan Gadomski - wspomnienie pośmiertne.
Andrzej Marks - Pierwsze wyniki
wykonanych przez Lunę-9.

badań

Edward Detyna - Ewolucja poglą
dów na budowę Wszechświata (IV).
Kronika: Zycie na Księżycu? - Aki promieniotwórczy
Supernowa w NGC
4753.- Zmiany w nomenklaturze Księ
życa. Zebranie informacyjne ośrod
ków kopernikowskich w Toruniu.
tywność slonec=a
izotop węgla. -

~ronika

historyczna: Grób Kopernika.

Kronika PTMA: "Wczasy pod gwiazdami"
O~serwacje: Aktywność Słońca

w 1965

roku.
N ow ości wydawnicze.
Kalendarzyk astronomiczny.

ZARZĄD GLOWNY PTMA Kra·
ków, ul. Solskiego 30.'8 - tel. 538-92 konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel
i świąt w godz. od 8.30 do 15.30, w soboty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klubie
PTMA KOSMOS w ponied7jalki i piąt
ki do godz. 20.00.

"OBROTOWA MAPA NIEBA" nowe przerobione wydanie zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty jako pomoc szkolna, jest do nabycia w Zarzą
dzie Głównym PTMA w cenie 20 zl+5 zl
oplata pocztowa i koszty opakowania
Przy wysyłkach.

L

Dnia 12 listopada 1965 r.
zastal wysłany w kierunku planety Wenus radziecki statek kosmiczny W enu s -2 o masie 963 kg,
a w cztery dni później w dniu 16 listopada - drugi statek, W e n u s- 3 (masa 960 kg). Oba statki wyposażone byly w nieidentyczną aparaturę pomiarową i mialy różny program
badań. Zanim statki skierowano ku Wenus po orbicie dokolaslonecznej, przebyły pewien czas na orbicie
"parkującej"
dokolaziemskiej.
W dniu 1 marca 1966 r.
statek Wenus-3 wylądowal
na
powierzchni planety.
Z tą chwilą ustala łączność
radiowa z Ziemią, utrzymywana przez caly czas - 105
dni bez przeszkód. Do
chwili oddania niniejszego
nume1·u do druku nie są
jeszcze znane wyniki badań.
Statek kosmiczny Wenus-2
po wyminięciu planety kon.tynuuje lot po orbicie dokolaslonecznej.
Nieco szczegółów o "mięk
kim" lądowaniu radzieckiego statku L u n a - 9 podaje
mgr A. MARKS. Okładkę
zdobią zdjęcia
wykonane
przez kamerę tego statku.
Czy na Księżycu istnieje ży
cie? zanim tę kwestię
wyjaśnią
przyszli selenonauci, musimy zadowolić
się badaniami ... meteorytów
(patrz Kronika), które nasuwają przypuszczenia, że na
Księżycu
istnieje
życie
"podziemne".
W czwartym (ostatnim)
odcinku serii "Ewolucja poglądów na budowę Wszechświata" mgr E. DETYNA
opisuje ciekawą koncepcję
Wszechświata elektrycznego
oraz tajemnicze "koincydencje liczbowe".
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JANUSZ PAGACZEWSKI- Kraków

JAN GADOMSKI- WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

1l}Warszawie, w wieku lat 76,
V\' zmarł w dniu 2 stycznia
1966 roku doktór Jan Gadomski,
astronom, szeroko znany popularyzator wiedzy o gwiazdach,
autor szeregu podręczników
astronomii oraz wielu książek
popularnych z tego zakresu.
Oprócz pracy naukowej największą pasją życiową Zmarłe

go stało się szerzenie tej wiedzy wszelkimi dostępnymi dziś
sposobami, zarówno piórem jak
i żywym słowem, przy pomocy
książek, niezliczonych artykułów, prelekcji radiowych i telewizyjnych, pogadanek a także
i prywatnych rozmów.
Jan Gadomski, urodzony dnia
23 czerwca 1889 r . w Czatkawieach koło Krakowa, skończywszy w Krakowie gimnazjum
Sobieskiego, odbył wyższe studia na Uniwersytecie Jagielloń
skim pod kierunkiem prof. P. M. Rudzkiego; doktorat składał
u prof. Tadeusza Banachiewicza (summa cum laude) w roku 1925. Jako asystent Obserwatorium Krakowskiego Gadomski zainicjował i przez szereg lat prowadził wytrwale obserwacje gwiazd zmiennych zaćmieniowych, obliczając elementy
i krzywe zmian blasku. W roku 1922 Jan Gadomski zakłada
na szczycie Przygolezi (Lubomir) w Beskidzie Wyspowym stację obserwacyjną, w której wraz z żoną Marią spędza w zupełnym odosobnieniu dwa lata swego życia, walcząc z trudnymi
warunkami górskiej egzystencji. Wystarczy powiedzieć, że
wszystko, tj. żywność, a nawet gwoździe na budowę pawilonu
musiał Gadomski nosić w plecaku z pobliskiej Wiśniowej.
Następnie szereg lat spędził Jan Gadomski w Warszawie,
jako adiunkt Obserwatorium Warszawskiego. Obserwując, piFot.

inż.

Tadeusz Jankowski, PTMA
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sząc prace naukowe, wiele trudów włożył w porządkowanie
samego Zakładu i obserwacje meteorologiczne. W tym czasie
był jednym z organizatorów obserwatorium na szczycie góry
Pop Iwan w Czarnohorze. W czasie okupacji niemieckiej Gadomski był współorganizatorem lotniczej służby meteorologicznej z ramienia AK (pseudonim-Radca).

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Gadomski, wobec
całkowitego spalenia Obserwatorium w Warszawie, założył
w Krakowie przy ulicy Tomasza 30 Pracownie Obserwatorium
Warszawskiego, którego Zmarły był wtedy kierownikiem. Tam
gromadzono na nowo bibliotekę naukową oraz narzędzia, które
wypróbowywano następnie na stacji astronomicznej w Przegorzałach. Doprowadzono wtedy do porządku ściągnięte z dachu
Obserwatorium Warszawskiego wraki dwóch refraktorów (Grubba i Heydego), zmontowano rewindykowane z Wiednia refraktory Grubba (fotograficzny i wizualny). W tym to trudnym okresie dokonano w Przegorzałach około 5000 obserwacji gwiazd
zmiennych zaćmieniowych i kilkadziesiąt obserwacji jasności
kilku komet.
W latach 1946-1950 Zmarły był redaktorem wskrzeszonej
przez siebie po wojnie "Uranii", zaś w latach 1948-1949 piastował godność pierwszego Prezesa Zarządu Głównego Polskie~
go Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego powojenny
założyciel. W uznaniu zasług poniesionych dla PTMA i "Uranii"
Zebranie Delegatów w roku 1949 nadało Mu godność członka
honorowego.
Po przeniesieniu się do Warszawy Jar:rGadomski poświęcił się
założeniu zamiejskiego obserwatorium w Ostrowiku pod Warszawą. Po przejściu na emeryturę zaś poświęca się całkowicie
pracy na terenie PTMA oraz popul~ryzacji astronomii w naszym społeczeństwie. Z drugiej strony staral się o pogłębienie
prac naukowych prowadzonych przez Członków T-wa, czego
·wyrazem m. in. było założenie i redagowanie przez Niego przez
kilka lat Naukowego Dodatku do "Uranii", zorganizowanie ekspedycji PTMA na zaćmienie Słońca w ·r. 1954 do Sejn, zakoń
czonej pełnym sukoesem naukowym.
Niesposób również pominąć wielkiego dorobku Zmarłego
w dziedzinie popularyzacji astronomii. Przez szereg lat społe
czeństwo polskie otrzymywało od Niego piękne wydawnictwa,
szerzące nie tylko wiedzę o wszechświecie, ale także umiłowanie
tej najpiękniejszej z nauk: astronomii. Zmarły posiadał niezwykły dar uprzystępniania spraw trudnych i skomplikowanych,
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i wydaje się, że nie będzie żadnej przesady, jeśli nazwę go
"polskim Flammarionem".
Zmarły odznaczał się wielkim kultem dla osoby Mikolaja
Kopernika; zaintcjowal założenie osobnej sekcji Kopernikowskiej przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika
i pelnil godność jej pierwszego Prezesa.
W ostatnich latach żyda Jan Gadomski rozwinął w kilku pracach teorię tzw. ekosfer tj. sfer życia wokół gwiazd i planet,
które to prace byly referowane i uznane na szeregu zjazdów
Unii Astronomicznej.
Jego spuścizna naukowa liczy 18 prac i 167 przyczynków naukowych.
Zmarły odznaczony byl orderem Polonia Restituta oraz Krzyżem Zasługi. Byl laureatem szeregu nagród za popularyzację
astrDi!lomii i astronautyki.
Pragnę na koniec podkreślić :z;e szczególnym naciskiem, że
Zmarły byl człowiekiem o krysztalowym charakte'J:7je, który
nigdy nie omijał :sposobności do udzielenia pomocy potrzebującym, zarówno w ·czasie okupacji, jak i w czasach pokojowych.
Cześć Jego pamięci!
ANDRZEJ MARKS- Warszawa

PIERWSZE WYNIKI BADAŃ WYKONANYCH
PRZEZ ŁUNĘ-9
31 stycznia - 3 lutego 1966 r. uczeni radzieccy
W dniach
zrealizowali pierwszy w dziejach lot aparratu kosmicznego,
zakończony pomyślnym lądowaniem tego aparatu w stanie nieuszkodzonym na _powierzdmi innego ciała niebieskiego - Księ
życa. Stanowi to olbrzymi sukces techniki selenonautycznej
głównie dlatego, że należało przeprowadzić operację zahamowania spadku aparatu kosmicznego przed jego zetknięciem się
z powierzchnią Księżyca, praktycznie pozbawionego atmosfery- a więc jedynie przez zastosowanie odpowiedniego rakietowego silnika hamującego. Silnik ten musiał być uruchomiony
na odpowiedniej wysokości pOi!lad powierzchnią Księżyca, zależnej od prędkości spadku aparatu. W tym celu na aparacie
umieszczono samoczynny wysokościomierz i prędkośdomierz
radarowy. Prędkość spadania nie byla przy tym mała, gdyż na
wysokośd 75 km kiedy uruchomiono silnik hamujący wynosiła około 2,6 km/sek. Silnik (czy też silniki hamujące)
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działał ze zdumiewającą dokładnością i po 46 sekundach zatrzymał opadanie aparatu w bezpośredniej bliskości powierzchni
Księżyca. Od tego miejsca aparat opadał na Księżyc na skutek
oddziaływania przyciągania Księżyca. Niezbyt silny wstrząs
w chwili zetknięcia się z gruntem złagodziły umieszczone w podporach aparatu Łuna-9 amortyzatory.
Pomyślne urzeczywistnienie tego niezwykłego przedsięwzięcia
otworzyło nową epokę w dziejach astronomii- po raz pierwszy
bowiem uzyskaliśmy możliwość badania innego ciała niebieskiego nie poprzez obserwację z pewnej odległości, ale bezpośrednio z jego powierzchni.
Pierwszy wynik naukowy tego wiekopomnego przedsięwzięcia
stanowiło stwierdzenie, że aparat kosmiczny nie zapadł się

w grunt Księżyca, ale przeciwnie - spoczął na jego powierzchni - czyli stwierdzenie, że grunt Księżyca jest na tyle twardy,
iż może utrzymać ciężar aparatu kosmicznego, a nawet uderzenie tego aparatu (co prawda słabe) w chwili lądowania. Obala
to wszystkie przypuszczenia, że grunt Księżyca jest tak niezwykle mało wytrzymały, że statki kosmiczne zapadałyby się w nim.
Z przypuszczeń tych najbardziej rozpowszechnionym było, że
Księżyc jest pokryty grubą warstwą niezwykle mialkiego (molekularnego) pyłu. Hipotezę tą opracował uczony amerykański
T. G o l d i nie wiadomo dlaczego uzyskała ona sobie niezwykłą
popularność, choć nie zdołała wytłumaczyć wielu faktów. Gdyby
powierzchnia Księżyca była na przykład pokryta molekularnym
pylem (lub nawet pyłem o grubszych ziarnach), to nie mógłby
się on utrzymać na zboczach gór księżycowych mimo, iż są one
bardzo łagodnie . nachylone. Na skutek bowiem wielu przyczyn
(np. wstrząsów gruntu) pył ten zsunąłby się ze zboczy a wtedy
miałyby one inne właściwości optyczne niż się to obserwuje.
Poza tym, gdyby na powierzchni Księżyca znajdowal się miałki
pyl, to zasypalby on obserwowane szczeliny w gruncie Księżyca.
Dodać tutaj należy, że nawet w przypadku, gdyby na Księżycu
był miałki pył zachowujący się w sposób podobny do cieczy, to
statkom kosmicznym bynajmniej nie groziloby "utonięcie"
w nim, gdyż można je budować w ten sposób, że będą w razie
potrzeby pływać po powierzchni cieczy.
Oczywiście, że powierzchnia Księżyca nie jest również utworwna z litej skały czy zastygłej lawy, bowiem - jak to wykazały wykonywane od wielu lat pomiary temperatury na powierzchni Księżyca, a szczególnie pojemności cieplnej i przewodnictwa cieplnego wierzchniej warstwy gruntu, przewodnictwo to jest setki razy mniejsze niż przewodnictwo cieplne skał.
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Wynika stąd wniosek, że wierzchnia warstwa gruntu Księżyca
utworzona jest z substancji bardw porowatej.
Bardw ciekawą hipotezę na temat tej substancji opracowała
N. N. S y t i n skaj a, wybitny selenolog radziecki. Zwróciła
ona uwagę n:a fakt, że pierwotna powierzchnia Księżyca (czę
śdowo skalista, częściowo z zastygłej lawy, a częściowo z pyłów wulkanicznych) została w ciągu 3-4 miliardów lat, jakie
minęły od czasu jej utworzenia się, przetworzona przez uderzenia mikrometeorów i meteorów w substancję, którą nazwała
ona " szlaką meteorytową". Otóż w miejscu uderzonym przez
meteor może powstać temperatura milionów stopni i ciśnienie
milionów atmosfer, a w wyniku tego grunt przekształca się
w obłoczek rozżarzonej plazmy, gazu i pyłu, przy czym masa
tego obłoczku może być tysiące razy większa od masy meteoru.
Niektóre z cząstek tego obłoku uzyskują prędkości większe niż
prędkość ucieczki z Księżyca (około 2,4 km/sek) i ulatują w przestr~eń międzyplanetarną, inne jednak opadają na powierzchnię
Księżyca i tworzą na niej substancję o piankowatej konsystencji,
dość jednak wytrzymałą. Szlaka ta oblepia całą powierzchnię
Księżyca i dlatego ma ona bardzo podobne właściwości optyczne
(albedo, barwę, zdolność polaryzowania światła) i przewodnictwo
cieplne. Lokalne niewielkie różnice spowodowane są prawdopodobnie tym, że w różnych miejscach powierzchn~ Księżyca
szlaka ta powstawała z odmiennych pierwotnych minerałów.
Narazie nie wiemy jeszcze czy hipoteza powyższa jest trafna,
ale jest ona chyba bardziej wiarygodna niż hipoteza "pyłowa".
Jak wiadomo, główne wyposażenie naukowe aparatu Łuna-9
sianowiła radiotoeleautograficzna kamera obserwacyjna. W czasie
si·e dmiu seansów łączności z Ziemią, trwających łącznie 8 godzin
i 5 minut (ostatni seans był nadprogramowy i zakończył się po
kompletnym wyczerpaniu energii elektrycznej w ogniwach chemicznych), kamera ta przekazała wielokrotnie obrazy powierzchni Księżyca w otoczeniu miejsca lądowania aparatu. Kamera
była obracana wokół osi mniej więcej pionowej i zatrzymywana
samoczynnie, a oprócz tego można ją było skierować w żądanym
kierunku sygnałami radiowymi z Ziemi.
Kamera ta pomyślnie wykonała swoje zadanie i przekazała
na Ziemię panoramiczny obraz powierzchni Księżyca wokół
miejsca lądowania aż do hory~ontu odległego o około 1,5 km
(obiektyw kamery znajdował się na wysokości około 60 cm).
Przekazane obrazy były tak niezwykle dokładne, że w bezpośredniej bliskości aparatu ujawniły się obiekty o rozmiarach
zaledwie 1-:-2 milimetrów, czyli około 500 razy mniejsze niż
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te, jakie były widoczne z amerykańskich kamer aparatów typu
Ranger, a około 300 000 razy mniejsze niż te, jakie widzimy
przez teleskopy z Ziemi.
Uzyskane obrazy ujawniły nam, że powierzchnia Księżyca
jest bardzo chvopowata o ile chodzi o mikrorzeźbę, czyli potwierdziły wyniki teleskopowych badań z Ziemi, które wykazywały brak pociemnienia powierzchni Księż)'lca w pobliżu krawę
dzi jego globu, widzianej z Ziemi bezpośrednio. Obrazy ujawniły
poza tym, że nierówności powierzchni gruntu Księżyca nie są
duże na co wskazywał fakt, re odbija ona fale radarowe
w sposób "zwierciadLany". Są one rzędu decymetrowego.

Makieta ;,Luny-9". W górnej

części

kamera telewizyjna

Niezwykle ciekawe odkrycie dokonane przez kamerę radiostanowi stwierdzenie, że powierzchnia
Księżyca usłana jest licznymi bryłkami materii, wyglądającymi
jak kamienie-głazy. Wspomnieć tu należy, re w latach dwudziestych naszego stulecia pogląd, iż taka właśnie more być
powierzchnia Księżyca, wyraził wybitny selenolog radziecki
N. P. B ar a b a s z o w, do dziś energicznie zajmujący się badaniem Księżyca.
Obecnie nie wiadomo jeszcze skąd się wzięło to rumowisko
skalne na powierzchni Księżyca. Można jednak przypuszczać,
że są to bryły, wyrzucohe z pierwotnych i wtórnych kraterów
księżycowych w czasie ich powstania.
Wstępna · analiza uzyskanych z Łuny-9 obrazów powierzchni
Księżyca wykazuje, że subtelna rzeźba powierzchni Księżyca
teleautograficzną Łuny-9

,
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podobna jest do makrorzeźby powierzchni naszego satelity, dobrze nam znanej dzięki obserwacjom teleskopowym. Wskazuje
nam to, iż najprawdopodobniej geneza ich powstania była podobna, a jedynie skala zjawisk była inna. Przemawia to raczej
za hipotezą, że powierzchnia Księżyca ukształtowała się głównie
pod działaniem czynników egzogenicznych 1), a przede wszystkim na skutek uderz€ń planetozimali lub planetoid, wielkich
meteorów, jak również meteorów i ziarn pyłu kosmicznego.
Bardzo ważnym wnioskiem wynikającym ze wstępnej analizy
uzyskanego materialu obserwacyjnego jest stwi€rdzenie, że na
powierzchni Księżyca (a przynajmniej w rejonie lądowania apa·ratu Łuna-9) nie ma pyłu, a grunt jest twardy, choć porowaty.
W zasadzie daje to podstawę do przypuszczenia, że równi€ż na
innych "morzach" księżycowych grunt ma podobną strukturę.
Pi€rwsze komentarze selenologów radzieckich sugerują, że grunt
w rejoniE> lądowania utworzony jest z minerału podobnego do
baz.altu, przetworzonego na powierzchni przez oddziaływanie
zewnętrzne- głównie uderzenia brylek materii, nadlatujących
z przestrzeni międzyplanetarnej, zmiany temperatury i oddziaływanie wysokoenergetycznych promieniowań jonizujących.
Oprócz obrazów powierzchni Księżyca Łuna-9 przekazała nam
również dane o promieniowaniach jonizujących. Stwierdzono
dzięki nim, że głównym rodzajem promieniowania w czasie gdy
działały urządzenia pomiarowe (między 3 i 6 lutego) było promieniowanie kosmiczne, przy czym zgodnie z przewidywaniami
natężenie jego było bardzo małe i wynosiło zaledwie około
30 miliradów na dobę, co jest wartością niegroźną dla czło
wieka.
W przypadku pojawienia się na Słońcu silnego rozbłysku,
powierzchnia Księżyca jest oczywiście "atakowana" przez bardzo intensywny strumień cząstek o wielkiej energii, wyrzucanych z obszaru aktywnego na Słońcu i wtedy sytuacja ulega
zmianie.
Oprócz promieniowania kosmicznego urządzenia pomiarowe
Luny-9 wykryły także na powierzchni Księżyca inny rodzaj
promieniowania jonizującego, wysyłanego przez sam grunt Księ
życa. Najprawdopodobniej jest to promieniowanie wysyłane
przez naturalne izotopy promieniotwórcze znajdujące się
w gruncie Księżyca i przez izotopy promieniotwórcze wytwa1)

tzn.
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rzane w nim na skutek oddziaływania na grunt promieniowań
jonizujących z przestrzeni kosmicznej. Promieniotwórczość powierzchni Księżyca jest jednak bardzo mało intensywna.
Bardzo ciekawym wydarzeniem (w czasie gdy aparat kosmie.ny wykonywal badania Księżyca) było niewielkie obsunięcie
się jednej z jego podpór, na skutek czego aparat nieco się przechylił. Najprawdopodobniej zostało to spowodowane tym, że
jedna z podpór aparatu spoczęła na jakimś głazie lub innej
nierówności, a następnie na skutek drgań spowodowanych działaniem różnorodnych urządzeń aparatu (m. in. przez ruchy kamery radioteleautograficznej) obsunęła się z tej nierówności.
To niezamierzone wydarzenie przyczynile się do wzbogacenia
uzyskanego materialu obserwacyjnego dlatego, że zmieniło się
usytuowanie przestrzenne obiektywu kamery obserwacyjnej,
a tym samym z uzyskanych dwóch serii obserwacji otrzymamy
stereoskopowe obrazy powierzchni Księżyca, co umożliwi
o wiele dokładniejsze poznanie jej rzeźby. Z naciskiem należy
zwrócić uwagę na to, iż obsunięcie się aparatu nie oznacza bynajmniej, że zapadł się on w grunt Księżyca.
Wspaniały sukces selenonautyki radzieckiej nie tylko zapoczątkował nową epokę w astronomii, ale otworzył on także nowe
perspektywy w samej selenonautyce. W ślad za Łuną-9 polecą
bowiem ku Księżycowi następne bezzałogowe aparaty kosmiczne, a następnie także i ludzie. Według wypowiedzi prezesa Akademii Nauk ZSRR prof. M. Ki e l d y s z a, jeszcze w tym roku
poleci na Księżyc aparat kosmiczny Łu:ila-10 o znacznie doskonalszej konstrukcji i obficiej wyposażony w przyrządy naukowe.
Wiadomo również, że uczeni amerykańscy przygotowują realizację podobnego przedsięwzięcia. Co prawda, budowa amerykańskiego aparatu kosmicznego "Surveyor" ("Mierniczy") jest
opóźniona o mniejwięcej dwa lata, ale ma być wreszcie zakoń
c·zona w maju b. roku.
Głównym mdaniem aparatów kosmicznych, których wysyła
nie na Księżyc obecnie się projektuje, będzie zbadanie struktury
fizycznej, składu chemicznego i budowy mineralogicznej
wierzchnich warstw gruntu Księżyca. W tym celu aparaty te
będą wyposażone w samoczynne chwytaki, podejmujące próbki
gruntu z powierzchni Księżyca, a także niewielkie samoczynne
\!rządzenia wiertnicze, które pobierać będą próbki z pewnej niewielkiej - głębokości. Próbki te będą badane w różnego
rodzaju samoczynnych przyrządach analizujących, przy czym
badana będzie wielka ilość różnych parametrów. Wykonane
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także będą badania na samej powierzchni Księżyca
średnim otoczeniu miejsca lądowania aparatu.

w bezpo-

Oprócz aparatów nieruchomych, będą wysyłane na Księżyc
aparaty wyposa:hone w podwozie umożliwiające im jeżdżenie
po powierzchni Księżyca i wykonywanie badań w różnych miejscach. P1anowane jest także wysłanie na Księżyc takiego aparatu kosmicznego, który wyposażony będzie nietylko w rakietę
hamującą, umożliwiającą miękkie wylądowanie, ale także w rakietę umożliwiającą odlot z Księżyca na Ziemię. Aparat ten
podejmie próbki gruntu Księżyca a następnie dostarczy je do
zbadania laboratoryjnego na Ziemię.
Wymienione wyżej aparaty kosmiczne dostarczą dane, oenne
zarówno dla selenologii jak i dla selenonautyki, a szczególnie
dla konstruktorów statków kosmicznych, które umożliwią lot
człowieka na Księżyc. Wbrew jednak entuzjastycznie optymistycznym nadziejom co do tego, że wyprawa taka nastąpi już
w najbliższej przyszłości, należy zwrócić uwagę, iż trzeba jeszcze będzie na nią poczekać kilka lat. Narazie udało nam się bowiem wysłać w kierunku Księżyca z Ziemi aparat kosm1czny
o masie 1,5 t, podczas gdy dla lotu ludzi wokół Księżyca bez
lądowania na nim (co będzie real~owane przede wszystkim)
potrzebny jest statek kosmiczny o masie 5--;-10 t, a dla wylądo
·wania na Księżycu i powrotu na Ziemię - o masie 40--;-70 t.
Jest więc zrozumiale, iż wyprawa taka zootanie 'Z!realizowana
dopiero po zbudowaniu odpowiednio potężnych rakiet nośnych,
zdolnych do wprawiania w ruch ku Księżycowi tak masywnych
statków. Nie trzeba bliżej tłumaczyć, że budowa takich rakiet
stanowi rzeczywiście niezwykle praoo- i czasochłonne przedsięwzięcie i choć jest prowadzona od kilku lat, to jednak potrwa
jeszcze jakiś czas.
Komunikując o tym wspaniałym sukcesie nauki i techniki
radzieckiej (artykuł niniejszy ma bowiem charakter "na gorąco"
pisanego komunikatu) należy podkreślić, iż sukces ten stanowi
wynik konsekwentnego zainteresowania uczonych radzieckich
Księżycem; możnaby tu wymienić przynajmniej kilkunastu wybitnych selenologów radzieckich. Od chwili zapoczątkowania
przez uczonych radzieckich ery kosmicznej w dniu 4 paździer
nika 1957 r. (data wysłania pierwszego sztucznego satelity
Ziemi) rozpoczęli oni także prace w kierunku wykorzystania
urządzeń kosmonautycznych do badań Księżyca, to też ich dziełem był pierwszy przelat aparatu kosmicznego w pobliżu Księ
życa (Łunnik I w styczmiu 1959 r.), pierwszego trafienia aparatu
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kosmicznego w Księżyc (Łunnik II we wrześniu 1959 r.) i uzyskanie pierwszych obrazów odwróconej strony Księżyca (Lunnik III w październiku 1959 r.).
Ostatni sukces radziecki osiągnięty został po prawie dziewię
ciu miesiącach prób (zaczętych 9 maja 1965 r. wzlotem aparatu
kosmicznego Luna-5), w czasie których z:.realizowano trzy próby
częściowo udane i tylko jedną nieudaną. Jeżeli zestawimy to
z serią łatwiejszych prób wy.lmnywanych przez uczonych amerykańskich z aparatami kosmicznymi Range:r, które trwały przeszło 3 lata i w czasie których sześć pierwszych prób nie powiodło się, uzyskamy wymowny dowód, że uczeni radzieccy mają
pierwszeństwo w dziedzinie podstawowych przedsięwzięć kosmonautycznych, aczkolwiek oczywiście nie oznacza to, że uczeni
amerykańscy nie mają calego szeregu wielkich osiągnięć kosmonautycznych.
W ogóle zresztą - jak oświadczył prezes Akademii Nauk
ZSRR - nie powinno być "rywalizacji" czy "wyścigu" w Kosmosie, lecz współpraca.
Zrozumiałą jest rzeczą, że gqy dojdzie do takiej wspóŁpracy,
to wówczas można będzie ekonomiczniej wykorzystać wysiłek
setek tysięcy uczonych i techników w ZSRR i USA pracujących
nad realizacją przedsięwzięć kosmonautycznych, a wtedy urzeczywistnienie wspaniałych planów trwać będzie krócej i będzie
wymagać mniejszego wysiłku.
Jeżeli spojrzymy na osiągnięcia kosmonautyki od tej strony,
to stwierdzimy że wcale nie jest wykluczone, że będzie się ona
mogla stać ambasadorem zbliżenia między ludźmi.

W atmosferze wspaniałego rozwoju kosmanautyki niesłusznie
jednak zaczyna się bagatelizować możliwości badawcze i dotychczasowe osiągnięcia astronomów. Warto więc może wspomnieć, iż mo:żJliwości poznania Księżyca poprzez teleskopową
obserwację z Ziemi wykorzystaliśmy dotychczas zaledwie
w mniej więcej 10°/o, a dotychczasowy nasz zasób wiedzy o Księ
życu bynajmniej nie jest ubogi, gdyż pod pewnymi względami
Księżyc jest lepiej nawet poznany niż Ziemia.
Na zakończenie pragnąłbym zaproponować, aby rejon w którym wylądowal aparat lwsmiczny Luna-9 nazwać "Morzem Zdobycia", podobnie, jak obszar powierzchni Księżyca zbadany przez
aparat kosmiczny Ranger VII, nazwany wstał "Morzem Poznania".
(Wpłynęło do redakcji 13 lutego 1966 r.)
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EWOLUCJA POGLĄDOW
BUDOWĘ WSZECHŚWIATA

(IV)

Inne koncepcje kosmologiczne
omówione w poprzedniiCh artykułach kosmologie newtonowskie i relatywis'tylczne opierają się na "uznanych" prawach
przyrody: teorii grawitacji Newtona i Einsteina. Jak wiemy,
wszystkie prawa przyrody opa'r te są na systematyce i uogólnianiu faktów doświadczalnych, a doświadczenia są zawsze obarczone pewnymi błędami. Wiemy na przykład, że proton i elektron mają równe ładunki elektryczne . ale o przeciwnych znaka;ch. *) Jednakże doświadzczalnie nie jesteśmy w stanie tego
stwierdzić z całą pewnością.
Wyobraźmy sobie, w powyższe założenie jest spełnione tylko
w przybli:źleniu: niech na przykład ładunek elektronu -q. bę
drzie mniejszy od1 Ładunku protonu + qP o 10- 11 qe, tzn.
qP = - ( l + lo-~n)qe,
gdzie n jest liczbą dużą.
Jest rzeczą zrozumiałą, w je~eli n będzie - powiedzmy
lkzbą większą od 10, nie będziemy już w stanie wykryć tego
doświadczalnie, ponieważ dokładność pomiarów ograniczona jest
do rzędu 10- 5-:-l0-7 • Konsekwencje tego załorenia będą w warunkach ziemskich niezauważame: oo prawda, atomy nie będą
teraz elektrycznie obojętne, ale ich ładunek będzie znikomy. Na
przykład atom wodoru miałby ładunek - l o- nqe (przy n = 10,
wynosiłby więc- 0,000 000 000 lq.).
Ilość protonów w jakimś ciele jest w przybli~eniu proporcjonalna do jego masy. Atomy :są zbudowane wprawdzie nie tylko
z protonów i elektronów, ale i z neutronów; ale ponieważ neutron rozpada się na proton, elektron i obojętne neutrino, musi
on mieć również ładunek równy - l o- nq •. Ponieważ różnica
ładunków elektrycznych protonu i elektronu jest niewielka,
ładunek elektryczny masy rzędu masy Ziemi byłby równie~
niewielki. Natomiast ładunek elektryczny tahch obiektów jak
galaktyka musiałby być już znaczny.
Przyjmując powyższe za.łorenie (tzn. że ładunki elektryczne
protonu i elektronu nie są identyczne), otrzymujemy zgoła inny
obraz Wszechświata: dominującymi silami są tu siły elektryczne
*) Ponieważ liczba protonów i elektrQI11ów w atomie jest jednalwrwa,
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a nie grawitacyjne. Siły grawitacyjne są zawsze typu przyciąga
natomiast siły elektryezne pochodzące od ładunków tego
samego znaku, są typu odpychającego. Świat musiałby się rozszerzać, co jest zgodne z obserwacjami.
Powyższy model zapastulowal H. B o n d i. Czytelników zainteresow:any;ch tym modelem odsyłamy do artykułu K. Z i o ł
k o w ski e g o "Elektryczny Wszechświat" w nr 7/1962 Uranii.
Tu podamy tylko jeden z efektów, jaki wyjaśnia ta teoria,
a którego wytłumaczenia nie podaje żadna inna teoria. Jest to
sprawa promieniowania lmsmicznego. Jak wiadomo, promieniowanie to stanowią naładowane cząstki, obdar:z;one ogromną pręd
kością, prędkość ich jest rzędu prędkości światła. Żadna inna
teoria nie potrafi wytłumaczyć, oo przyspiesza te cząstki do tak
dużych prędkości. W .. świecie elektrycznym" wytłumaczenie jest
natychmiastowe: galaktyki mają bardzo duży ładunek elektryczny (ponieważ ilość elektronów i protonów jest w nich jednakowa), zatem cząstki o tym samym znaku ładunku co znak ładunku
galaktyki są "wyrzucane" z galaktyk z olbrzymią energią.
Teoria ta tłumaczy również - jak się wydaje - zupełnie
poprawnie szereg inny;ch zjawisk, jak na przykład spiralny
ksztaŁt galaktyk
W poprzednim artykule była mowa o kosmologii B o n d i' e g o
Golda i H o y l e' a. Założono tam również, że jedno z podstawowych praw przyrody - prawo zachowania masy - nie jest
spełnione ściśle. Było to potrrebne dla wyjaśnienia pewnych
danych obserwacyjnych. Istnieje jeszcze kilka innych teorii
(Diraca, Eddingtona oraz J ordĘma), zakładających niezupełną
ścisłość pewnych praw fizyki. Dlaczego z takim uporem próbuje
się znaleźć jakąś nieścisłość w naszy;ch prawach fizyki? Otóż
istnieje pewna ilość faktów, które mogą być wytłumaczone jedynie przy założeniu, że właśnie niektóre prawa są nieścisłe.
Zajmijmy się teraz tzw. "koincydencjami liczbowymi", których
istoty dotąd nie wyjaśniono.
W fizyce istnieje szereg wielkości, które uważa ·się za stałe.
Są nimi m. in. ładunek elektronu (e), masa spoczynkowa elektronu (me) czy protonu (mp), albo prędkość światła (c). Odpowiednio dobierając stałe możemy utworzyć liczby bezwymiarowe. Weźmy dla przykładu stosunek siły elektrycznej do grawitacyjnej działającej pomiędzy elektronem i protonem
e2
jącego,

kmemp
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(w przybliżeniu) i jest niezależny od wyboru jednostek, w jakich
mierzymy masy i ładunki.
Inną "stałą bezwymiarową" możemy utworzyć z wie~kości,
którą może niezbyt ściśle nazywamy promieniem świata (R.)
i z promienia elektronu (r.) . .wartość tej stałej bezwymiarowej,
czyli stosunek R.lr. wynosi również w przybliżeniu 10 40 •
Liczba 10 40 jest tak wielka (jedynka i czterdzieści zer), że
trudno sobie wyobrazić, żeby zupełnie przypadkowo dwie stałe
bezwymiarowe, przybliżenie tego samego rzędu, miały być sobie
równe. Należy podkreślić, że ze stałych fi:zycznych można utworzyć tylko kilka "stałych bezwymiwowych".
Zwróćmy tu jeszcze uwagę na pewien sZJczegół: w powyższych
oblicZJeniach 1 wszystkie wiellmśei - z wyjątkiem jednej: "promienia" świata R. - są uznane za stałe! Jeśli tak, to pierwsza
liczba - stosunetk siły elektrycznej do grawitacyjnej - jest
stałą w czasie, natomiast druga stosunek "promienia" świata
do p!lOmienia elektronu - jest zmienną, ponieważ wiemy, że
świat się rozszerza i pmmień jego rośnie w cza:sie. Zatem równość

e2
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kmemp
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- --= -
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prawdziwa tylko teraz.
przypadkowej zbieżności tych dwóch
liczb jest jednak tak małe, że trudno oprzeć się wrażeniu, że
wyraża ona głęboki związek między kosmologią a mikrofizyką.
Jeżeli przyjmiemy, że powyższa równość jest prawdziwa zawsze,
musimy ZJalożyć, że któraś z wielkości uznawanych dotąd za
stale jest w rzeczywistości zmienną.
Promień elektronu wyraża się poprzez jego masę, ładunek
i prędkość światła, więc mamy do wyboru jedynie cztery stale,
które można ewentualnie uznać za zmienne. Założenie, że masa
elektronu i jego ładunek nie zmieniają się, wydaje się dość ro'Zsądne; :z;atem mamy do wyboru tylko prędkość światła i ' Stalą
grawitacji. D i rac przyjął, że zmienną jest stała g,r awitacji i na
tej podstawie zmodyfikował prawa fizyki. Ponieważ promień
świata rośnie w cza:sie, wielkość k musi maleć, więc przyciąganie
grawitacyjne pomiędzy masami ciągle się zmniejsza!
Z zalożenia tego można wysunąć praktyczne wnioski: dawniej
przyciąganie Słońca musiało być większe niż obecnie, więc odległości planet musiały być rów:nież większe. Jak obliczył T e ll er, zaburzenie spowodowane inną od1eglością planet musiało
wywołać przyśpieszenie reakcji termonuklearnych w Słońcu,
Prawdopodobieństwo

.
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co z kolei musiało spowodować wzrost temperatury na planetach. Z obliczeń wynika, że temperatura na powierzchni Ziemi
w okresie ery kambryjskiej byłaby rzędu 100°C. Dziś wiemy
j,e dnak, że w tym czasie istniało już bujne życie w oceanach.
Początkowo teoria Diraca była ostro krytykowana właśnie z tego
powodu, ponieważ uważano, że życie nie mogłoby istnieć w tak
wysokich temperaturach. Ostatnio jednak biolodzy skłaniają się
ku przypuszczeniu, że właśnie w temperaturach bliskich temperaturze wrzenia wody mogły szybko następować mutacje
i zmiany strukturalne w pierwotnym białku.
Podobną w metodzie rozumowania do teorii Diraca są teocie
E d d i n g t o n a i Jor d a n a. Nie będziemy się tutaj nimi
zajmować , ponieważ nie wnoszą one niczego nowego pojęciowo.
Mają one jedynie za cel wyjaśnienie obserwowanych koincydencji liczbowych, tej którą podaliśmy powyżej i kilku innych
istniejących w fizyce.
Ze zrozumiałych względów teorie zakładające nieścisłość pewnych praw przyrody czy też zmienność pewnych wielkości uznawanych dotąd za stale są przyjmowane przez ogól uc:llonych
z dużą rezerwą a czasem z ostrą i nie zawsze uzasadnioną krytyką. Weźmy np. równość (1), chcąc utrzymać ją w mocy, Dirac
przyjął, że k zmienia się w czasie odwrotnie proporcjonalnie
do R 8 • Po chwili zastanowienia musimy dojść do wniosku, że
założenie to jest bardzo dowolne: równie dobrze moglibyśmy
przyjąć że zmienia się prędkość światła lub masa elektronu.
Założenia te byłyby szokujące, ale przyjęcie, że stała grawitacji
jest funkcją czasu wcale nie jest bardziej uzasadniorne i oczywiste. Z drugiej st!'ony, Einstein tworząc teorię względności
założył, że prędkość światła wysłanego przez ciało poruszające
się jest taka sama jak prędkość światła wysłanego przez ciala
spoczywające. Założenie to podówczas wydawało się również
czymś bardzo dziwnym i szokującym.
Powyższe rozważania możemy podsumować następująco: nowe
i "dziwne" teorie kosmologiczne należy badać bardzo skrupulatnie i wynajdywać wszystkie efekty przez nie przewidywane, co
umożliwiloby natychmiastowe porównanie ich z danymi obserwacyjnymi. Nie można ich j,ednak odrzucać tylko dlatego, że
modyfikują "uznane" prawa przyrody.

Czas i metody jego pomiaru
Zastanówmy się przez chwilę jak mierzymy czas? Każdy natychmiast odpowie, że za 'pomocą zegar:a. Ale oo to jest zegar?
Spotkane w codziennym życiu regary mierzą w ten sposób czas,
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że "liczą" okresy jakiegoś periodycznie zachodzącego zjawiska.
Zegar wahadłowy zlicza wahnięcia wahadła, zegarek ręczny okresy zwijania i rozwijania się sprężyny. A więc zegarem nazywamy urządzenie "zliczające" okresy jakiegoś periodycznie
zachodzącego w nim zjawiska. Ze względu na rodzaj tych zjawisk zegary możemy podzielić na kilka typów. Zegary wahadłowe, sprężynowe, czy kwarcowe (zliczają
drgania kryształu kwa11cu) zaliczamy do mechanicznych: zliczają one periodyczne zjawiska mechaniczne.
Możemy sobie wyobrazić innego typu zegary, oparte o zjawiska atomowe. Przemiany jądrowe zachodzą ze stalą szybkością,
moiJemy więc zbudować zegar zliczający pewne zjawiska ją
drowe.

ane

Zegary takie w istocie istnieją w postaci naturalnej: wiadomo, że
pierwiastki promieniotwórcze rozpadają się w ten sposób, że co perwien
określony czas okres połowicznego zaniku - rozpada się połowa promieniotwórczych atomów. Na tej podstawie oparta jest metoda określania
Wieku substancji organicznych, w których znajduje się promiem.iotwórczy
węgiel. Metodą tą posługują się np. archeOilogowie.

Rozumie się, że przemiany jądrowe są zupełnie innego typu
zjawiska mechaniczne. Nie ma więc powodu, dla którego
zegary mechaniczne i jądrowe miałyby "chodzić" jednakowo.
Czas w tych zjawiskach może płynąć różnie!
Mówimy tutaj o tym dlatego, że np. wiek układu słonecznego
zootal określony w skali czasu jądrowego i wynosi około 109 lat.
Czy to oznacza, że Ziemia wykonała w tym czasie l 09 obiegów
dookoła Słońca? Obiegająca dokoła Słońca Ziemia jest też zegarem, ale mechanicznym. Zatem, jeżeli te dwa czasy nie pokrywają się ze sobą, to nie ma powodu sądzić, że ilość obiegów
Ziemi dokola Słońca jest równa wiekowi ukŁadu słonecznego
w skali jądrowej.
Interesujący wynik otrzymał M i l n e w swojej "kinematycznej teorii względności": zależność czasu "mechanicznego" T od
"jądrowego" t jest logarytmiczna
T = talog(t/ta) + ta.
Współczynniki są tak dobrane, żeby w chwili t = ta oba czasy
pokrywały się tzn. również T = ta. Z wzoru tego widać, że
w przeszłości czas jądrowy plynąl wolniej niż czas w skali mechanieznej. Oznaczałoby to, że Ziemia dokonała znacznie więcej
obiegów dookoła Słońca niż 109 , gdy w skali jądrowej minął
taki czas. Czas ta musimy zinterpretować jako wiek Wszechświata w skali jądrowej. Oczywiście w skali mechanicznej wiek
Wszechświata jest nieskończony!

niż
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Przypominamy sobi·e, że w kilku modełach kosmologicznych
mówiło się, że Wszechświat istnieje skończoną iLość CZJasu.
W świetle powyższego rozumowania nie jest już rzeczą tak
oczywistą co to znaczy, ponieważ w innej skali
wiedzieć, że istnieje on nieskoń•czenie dlugo.

czasu

można

po-

Oczywiście przyjęcie dwóch różr,).ych skal czasu jest jeszcze
jednym odstępstwem od przyjętych praw fizyki.
Wszystkie powyższe teorie kosmologiczne modyfikująoe prawa
fizyki są rozpaczliwą próbą wytłumaczenia obserwowanych faIdów. Kosmologia relatywistyczna nie przeczy np. ·podanym
koincydencjom liczbowym, ale też w najmniejszym stopniu ich
nie uzasadnia. Związki pomiędzy ~osmologią i fizyką jądro·wą
niewątpliwie istnieją, nikt jednak jak dotąd nie podał więzi łą
czącej te dwie najbardziej od siebie odległe dziedziny fizyki.

KRONIKA
Życie

na Księżycu?

Przed kilku jeszcze laty niedorzecznością byłoby mówić o życiu na
Wiadomo bowiem, że właściwie nie ma CJID atmosfery i dlartego
do jego powierzchni bez przeszkód dochodzi tak bardzo niebezpieczne dla
żywych organizmów promieniOIWanie kosmiczne o•raz korpuskularne i krótkofalowe promieniow~nie Słońca. Brak atmosferry powoduje tam również
· wahania temperatury o około 300°C (podczas południa ]{'si.ężycowego temperatura w strefach równi!kowych dochodzi do + 120°C, nocą zaś spada
do -180°C). Na powierzchni Księżyca spełnione są więc wszystkie warunki idealnego sterylizatora.
Jednak obserwacje promieniowania ciepłnego wykonane w obszarze
fal radiowych wykazały, iż te wielkie wahania temperatury ograniczają
się tylko do poWierzchownej warstwy, której grubość nie przekracza killru
milimetrów. W gllębszych natomiast warstwach amplituda wahań gwał
townie się zrnnie!:sza i termomet•r umiesz•czorny na glębokości jednego
metra nie wykazalby już, czy na powierzchni Księżyca jest dzień czy
też noc. Na tej bowiem głębolkości temperatura stale wynosi -34°C i nie
ulega większym wahaniom do głębokości Itiolkudziesięciu metrów. Wprawdzie w tak niskiej temperaturze nie może rozwijać się życie, to jednaJk:
niektóre ziemskie bakterie i prrymitywne rośliny mogłyby przetrwać przez
wiele lat.
O tym, czy pod powierz-chnią Księżyca znajdują się jakieś ślady życia,
nie powiedzą nam obserwacje wykonane przez największe nawet teleskopy. Mimo to nie musimy wcale czekać, aż pierwszy as.trornauta wylą
duje tam i przywiezie na Ziemię próbki materii księżycowej. Niektóre
bowiem cząstki tej materii już dziś prawdopodobnie mamy w ręku. Nie
idzie tu oczywiście o tektyty, których pochod1lenie jest nadal sporne.
, Dużo lepszyrrni posŁańcami jest pil"zypuszczalnie pewna grupa meteocytów
kamiennych, zwanych chondrytami.
Na powierz-chni Księżyca jest mnóstwo wielkich kraterów, z Mórrych
Większość prawdopodobnie powstała na skutek spadku innych ciał. Miało
to miejsce w:tedy, kiedy Księżyc na swej drodze zderzył się z jatkimiś
Księżycu.
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ciałami obiegającymi Slońce (meteoryty, komety lub zatlątkane planetoidy), a zderzenia takie musiały mieć katastrofalne następstwa. Wówczas bowiem ogromna ilość materii księżycowej została odrzucona w prze~
strzeń koomiczną *) i osiągnęła prędkość ucieczki (2,4 km/sek). Cząstki tej
materii zaczęły sarnodzielnie obiegać Słońce, oczywiście do czasu, aż je
sila przyciągania naszej planety nie przechwyciła. Objętość marterii wyrzuconej w przestrzeń kosmiczną przy powstawaniu kraterów tej Wielkości co Kopernik lub Tycho jest1>gromna, wynosi bowiem okole 1000 km 3 •
Niedawno znany chemik amerykański G. U re y wystąpi! z przypuszczeniem, że meteorytami mogącymi mieć księżycowe pochodzenie są
węgliste chondryty, których wiek nie przekracza kilku milionów lat
(Urania, 1963, nr 9). Meteoryty zawierające metale (przeważnie żelazo
i nikiel) lub inne meteoryty kamienne są dużo starsze, gdyż wiek ich
szacuje się na 10~-10 9 lat. Natomiast węgliste chondryty, zawierające
związiki krzemu oraz widoczne ślady węglowodoru i wody, nie !przebywały w przestrzeni kosmicznej dlużej niż 106-10 7 lat.
Kolebką meteorytów żelaznych są prawdopodobnie planetoidy, których orbity znajdują się między Marsem a Jowiszem. Pom1ędzy planetoidami dochodzi do częstych zderzeń, na skutek czego rozpadają się
one na mniejsze części. Siły grawitacyjne wielkich planet mogą zakłócać
ich orbity i zbliżać je do Słońca, co z kolei prowadzi do spotkania z naszą
planetą. Prawa mechaniki nieba wykazują jednak, że do tego konieczny
jest oikres czasu rzędu 108-10' lat. Wiek chondrytów wynosi zaś tylko
1-10 milionów lat, stanowczo więc jest za krótki i dlatego ich kolebki
należy szukać bliżej Ziemi. A zatem jest bardzo prawdopodobne, że
węgliste chondryty są właśnie cźąstkami materii, która opuściła skorupę
Księżyca przed kilku milionami lat.
W r. 1965 grupa uczonych amerykańskich (O rr o, W i k s t r o m i B ar gh o o r n) stwierdziła za pomocą analizy widmowej, iż próbki węg~listego
chondrytu zawierają związki organiczne, zwane prlstan i phytan (skład
niki chlorofilu). Obecność tych związków w próbkach badanego chondrytu trudno wyjaśnić ziemskim pochodzeniem i przypuszcza się, iż przywędrowały one w meteorycie spoza Ziemi. Ponieważ badany choodryt ma
"nieznaczny" wiek, przeto możliwe jest jego księżycowe pochodzenie. To
zaś Świadczyłoby, że ślady chlowfilu i innych z,wiązków organicznych do
niedawna jesZICZe znajdowały się pod powierzchnią Księżyca (a może
i dziś się tam jeszcze znajdują?).
Z niczwykle śmiałą hipotezą wystąpił ostatnia Z. Kop a l, znany
astronom z Uniwersytetu w Manchester (prof. Kopal jest z pochodzenia
Czechem). Według tej hipotezy życie na Ziemi nie musiało powstać samodzielnie, lecz mogło być przyniesione z Księżyca. Było to możJiwe w okresie, gdy znajdowal się on bardzo blisko naszej planety. Z obliczeń H. G ers t e n kor n a wynika, iż mial o to miejsce dwa i pól miliarda lat temu,
kiedy Księżyc byl oddalony od Ziemi o niecale dwie jej średnice (Urania, 1965, nr 5). Z rozważań Gerstenkorna wynika ponadto, że kiedyś
Księżyc byl samodzielną planetą i dopiero został przez Ziemię przechwycony. A zatem życie na naszą planetę mogło być za jego pośrednictwem
przyniesione z przestrzeni międzyplanetarnej lub nawet z przestrzeni
międzygwiezdnej.

(Wg 'Rise Hvezd, 1966, nr l)
St. R. Brzostkiewicz
*) por.

artykuł

A. Marksa na str. 132.

URANIA
Aktywność słoneczna

i promieniotwórczy izotop

147
węgla

Powiązanie zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi z aktywnością
słoneczną ma najcz.ęściej cllaxakter czysto statystyczny i nieraz trudno
odnaleźć jakieś przyczynowe wyjaśnienie obserwowanych korelacji. Nie
bardzo wiemy na czym polega np. związek zmian klimatycznych lub
grubość rocznych przyrostów drzew z ilością plam na Słońcu. Wiemy, że
takie 'korelacje występują w nielctórych okolicach Ziemi, ale co jest ich
przyczyną trudno zbadać. Znacznie lepiej orientujemy się w przyczynowym powiązaniu stanu jonosfery i pasów radiacyjnych oraz zmian

natężenia

promieniowania lwsmicznego z

aktywnością Słońca.

Ta ostatnia ·

zależność znalazła dość ciekawe uzupełnienie obserwacyjne w ostatnich
czasach dzięki zwróceniu uwagi na zawamość promieniotwórczego izotopu
węgla w drzewach.

W uniwersytecie w Yale w USA istnieje ośrodek zajmujący się spe<:jalnie badaniem tego izotopu oznaczanego C 14 • Jeden z pracowników tego
ośrodka M i n z e S t u i v er zająl się zbadaniem wieku iglastych drzew
rosnących w górach Santa Catalina na wysokości około 2000 m. Wiek
tych drzew można łatwo zmierzyć przez policzenie ilości słojów; chodziło o sprawdzenie, czy zawavtość izotopu węgla w każdym słoju jest
identyczna, a więc czy nie popełnia się większych błędów •przy ocenie
wieku innych drzew, których słoje nie są policzone, a których czas egzystencji wylicza się z zawartości cu. Okazało się, re występują silne wahania w zawartości tego izotopu w poszczególnych słojach, wahania o cykliczności U-letniej. Wahania te występują w okresie 1687-1951 r., gdyż
tyle lat rosło badane drzewo, a jest to jednocześnie okres czasu, w którym
już dość dobrze były obserwowane plamy słoneczne.
Ciekawą cechą tych cyklicznych wahań jest to, ~e są one odwrotne do
wahań ilości plam. W okresie maksimum w komó1<kach oclidada się mniej
węgla niż wtedy gdy tarcza sloneczna jest czysta.
Ponieważ nie znamy mechanizmu, któryby 'PQWod<JIWał to, że radiowęgiel może być pochłaniany silniej lub słabiej, należy przypusz;czać, że we wszysilkich tych latach był on Jednakowo intensywnie
absorbowany przez żywe komóvki drzewa, ale było go raz mniej raz
więcej w powietrzu ściślej w dwutlenku węgla, którym rośliny oddychają. Powiązanie zmiennej ilości C 14 z aktywnością Słońca wydaje się
natomiast zupełnie proste i byloby jednym z lepiej zrozumiałych zjawisk

aktywny

tego typu.
Atomy węgla radioaktywnego powstają ze z;derzeń protonów obdarzonych wielkimi energiami z jądrami atomowymi azotu. Te wysoko energetyczne protony to po prostu promieniowanie kosmiczne wpadające
w naszą atmosferę. Ich reakcja z jądrami azotu dostarcza węgla 14.
Jeżeli tak jest, należałoby wobec tego przypuszczać, że ilość tych protonów musi zależeć od stanu Słońca. Tak jest istotnie. Kiedy na Słońcu
jest dużo plam i pojawiają się rozbłyski, w przestrzeń wyrzucona zostaje
całymi pękami plazma koronalna, niosąca ze sobą po.le magnetyczne.
Te dość silne pola ekranują Ziemię i utrudniają docieranie do niej promieni kosmicznych. Jest to tZlW. efekt For b u s h a. W czasie minimum
nic nie przeszkadza temu, żeby promieniowanie docierało do Ziemi, wię
cej protonów wpada w naszą atmosferę, więcej też PQIWStaje jąder atom u C 14 •
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W ta:ki prosty sposób Wląze się cykl aktywności słonecznej z izotopowym skladem chemicznym komórek roślin. Ale trzeba pamiętać, że
jest to dopiero jedna obserwacja. Ladnie pasująca do teorii, ale czy nie
z-modyfikują tych wnioslków następne pomiary?
Jan Mergentaler -

Wrocław

Supernowa w NGC 4753
W dniu 18 czerwca 1965 r. ptr of. L. Ros i n o z Obserwatorium w Asiago od'kryl supernową w galaktyce NGC 4753 w gwiazdozbiorze Panny.
Jej jasność w chwili odkrycia wynooila 13m,5 (fotogr.). Prof. Rosino podal równi,eż współrz-ędne supernowej. W dniu 22 czerwca gwiazdę tą
obserwował Milas A n t a l w Obserwatorium na Skalnate Pleso, podając równocześnie dokladine współrzędne (epoka 1950,0):
Q. = 12h49Dl41S,95
i
13 = -0(}0 54'31",6
Porównanie zdjęć wyJkonanych tuż po wybuchu supernowej re zdjęcia
mi z palomarSkiego "Atlasu nieba" (zdjęcia nr 1578 z dn. 15/16 marca
1956 r.) wykazało, że w tym miejscu jeiSt słaba gwiazda o jasności 18m.
Stało się jasne, że "supernowa" okazała się tylmo "nową".*)
Tymczasem po dokl:adnym zbadaniu obiektywów, przez jakie dokonywano zdjęć oraz po wykonaniu dalszych fotografii, okazało się, że słaba
gwiazda na kliszach palomarslki,c h z r. 19'56 ma wspólrz,ędne (19'50,0):
(L = 12h49Dl42R,32
i
13 = -00°54'25",6
różne o os,37 i 6",0 od współrzędnych supernowej. Aby oba obiekty uważać za ten sam, nalerlaloby przyjąć ruch własny: f-La= 0 8 ,040 i fLa = -0",64,
co wydaje się !bardzo mało prawdopodobne przy tak małej jasności gwiazdy. Poza tym !Prof. Rosino doszedł na podstawie dalszych fotografii
w Asiago do wniosku, że mamy do czynienJa jednak z d:woma różnymi
gwiazdami.
Widmo jej uzyskał 23 czerwca dr R. B ar b o a przez 48-calowy reflektoc Obserwatocium Asiago. Bylo ono podobne do widma superna.wych ty~pu I parę dni po maksimum, z charakterystyczną linią absorpcyjną o długości fali 6150 A. Odkrywca stwierdził wahania jasności
w granicach 12m,5-13m,3 w okresie od 22 do 29 czerwca. Był to rzadki
przypadelk, gdy sup~nowa pojawiła się blis,Jm (perspektywicznie!) gwiazdy należącej do naszej Galaktyki ...
(Wg tłise Hvezd 1965, nr 12)
Janusz Samojlo
Zmiany w nomenklaturze Księżyca
Nomenklatura utworów na powierzchni Księżyca pochodzi z XVII
wieku; system nazewnictwa dla łańcuchów górskich zaproponował J. H ewe li usz w r. 1647, a dla kraterów i mórz- G. B. Ri c ci o l i w r. 1651.
Pewien postęp w tej dziedzinie zrobi! J. H. M a d l er w r. 1837, który
dla małych kraterów leżących w okolicy wielkich WIPTOWadzil oznaczenia
litevowe (TI!P.: Posidonius A, Posidonius B itd.). Jedna:k w XIX i na początku XX wieiku w nazewnictwie księżycowym powsta~o duże zamieszanie, ponieważ wielu badaczy bez porozumienia wprowadzało na mapy
Księ~yca nowe nazwy. Dopiero Mary A. B l a g g o w a i K. M ii 11 er
zajęli się uporządkowaniem tego ohaosu, zestawiając jednolitą nomenkla:tul'ę utworów księżycowych, co opublikowane wstało w formie lk atalogu i atlasu. System ten wstał przyj-ęty przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną w r. 1932 i stosowany był 'bez zmian do r. 1964.
*) patrz: Urania 1966, nr l, str. 17.
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W ostatnich jednak latach selenog rafia zrobiła tak duże postępy, że
system Blaggowej i Mulie ra też wykazywal pewne braki i niedociągnię
-cia. O ich właśnie usunięciu rozważano na XII Kongresie Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej, który odbyl się w r. 1964 w Hamburgu. Podkomisja Nomenklatury i Kartografii Księżyca doszla do wniosku, iż system Blaggowej i Muliera powinien być zachowany, lecz koniecznie należy zmienić niewygodne lub dwuznaczne nazwy. Odrp owiedni projekt
w tym kierunku podal D . W. G. Ar t h u r z Księżycowego i Planetarnego Laboratorium Uniwersytetu Arizońskiego (Arthur jest współpra
cownikiem prof. G. P. Ku i per a). Pro jekt ten został przez Międzyna
rodową Unię Astronomiczną przyjęty, a wprowadza on w nomenklaturze Ks iężyca następujące zmiany:
l) Male kratery położone wewnątrz wielkich kraterów nie mogą mieć
własnych nazw (np.: Ptolcmeusz A leżący wewnątrz Ptolemeusza 1 ) i dlatego należy zmienić własne nazwy na oznaczenia literowe trzech kraterów: Horrocks polożony wewnątrz Hipparcha, Heli - wewnątrz Desladresa i Fabricius - wewnątrz Janssena.
2) Nie mogą mieć różnych nazw dwa bardzo bliskie kratery (np.: Messier i Pickering W. H .), gdyż prowadzi to do dwuznaczności w nazewnictwie utworów oznaczonych literami.
3) Muszą być sprostowane takie przypadki, kiedy między dużym kraterem z własną nazwą a malym kraterem oznaczonym literą leży krater
o innej nazwie (np.: między kraterem Hainzel a kraterem Hainzel P
polożony jest krater Mee).
4) Należy usunąć inicjały w nazwach kraterów, jak np.: Pickering
E. C. i Pickering W. H. (według pkt. 2 Pickering W. H. został pl-zemianowany na Messier A, natomiast Pickering E. C. będzie się poprostu
nazywa! Pickering).
Dalsze zmiany wynikają z postanowień Międzynarodowej Unii Astronomicznej z r. 1961, wedlug których należy konsekwentnie stosować określenia łacińskie zamiast angielskich, jak to dotychczas praktykowano
w stosunku do następujących utworów topograficznych:
Polskie
oznaczenie
szczelina, bruzda
uskok, ściana
dolina
góra
lańcuch górski

.\

Angielskie
oznaczenie
rille
faul, wall
valley
mount
mountains

Łacińskie

oznaczenie
rima
rupes
vallis
mons
montes

Ponadto rozszerzono nomenklaturę Księżyca przez nadanie na?JW bezimiennym kraterom położonym w brzegowych partiach jego tarczy. Podczas bowiem opracowywania rektyfikowanego atlasu Księżyca (Rectified
Lunar Atlas 2 ) okazało się, że w pasie brzegowym znajdują się rozlegle
1 ) Na niektórych nowszych mapach Księżyca krater Ptolemeusz A nosi
nazwisko B. L y o t a (1897-1952), wybitnego astrofizyka francuskiego.
2) Patrz notatka pt. Kotliny księżycowe ("Urania", 1964, nr 11, str. 309).
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obszary, na których leżące utwory nie mają jeszcze namv. Czytelników
Uranii ucieszy zapewne wiadomość, iż jeden z kraterów położonych
w pólnocno-wschodnim kwadrancie tarczy Księżyca otrzymał nazwisko
prof. Tadeusza B a n a c h i e w i c z a (1881-1954), wybitnego astronoma
polskiego. W ten sposób ilość "polskich" kraterów na Księżycu zwięk
szyła się do siedmiu, dotąd bOIWiem było ich tylko sześć: Kopernik, Heweliusz, Witelo, Lubieniecki, Dembowski i Skłodowska-Curie (ten ostatni polożony jest już na odwrotnej stronie Księżyca).
(Wg Kosmicke rozhledy, 1965, nr 3).
St. R. Brzostkiewicz
Zebranie informacyjne

ośrodków

kopernikowskich w Toruniu

Dnia 10 grudnia 1965 r. odbyła się w Muzeum Pomorskim w Toruniu
konferencja przedstawicieli ośrodków naukowych Torunia, Olsztyna
i Krakowa. Narada ZJorganizowana przez Toruńskie TorwMzystwo Naukowe pod przewodnictwem prof. dr Mariana Biskupa, poświęcona była
przedyskutowaniu i skonfrontowaniu zamierzeń i prac przygotowawczych do obchodów jubileuswwych 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, których Toruń będzie głównym ośrodkiem.
W Toruniu porwolano przy Towarzystwie Naukowym komisję kopernikowską, w !której ramach działa od dłuższego już czasu kilka grup roboczych zajmujących się badaniami naukowymi, przygotowaniem i szkoleniem prelegentów i popular.y zatorów, przygotolwywaniem wydawnictw
jubileuswwych itp. Towarzystwo Naukowe og:tosilo *) konkurs na pracę
o Koperniku i wkrótce ma zamiar wydać kilka pozycji naukowych poświęconych czasom kopernikowskim na Pomorzu, następnie cykl popularnych prac p.n. "Biblioteka Kopernikowska" oraz krilka albumów.
Powstały niedawno w Olsztynie wojewódzki Komitet obchodów kopernikowskich również podjął już dość szeroko zakrojone prace nad przygotowaniem szeregu publi1kacji naukowych i popularnych dotyczących
działalności Kopernika na Warmii*).
Zaawansowane są również prace nad przygotowaniem tzw. Szlaku K<>pernikowskiego i :zJWiązana z tym konserwacja znajdujących się na nim
zabytków.
Przedstawici~ Sekcji Kopernikowskiej Folskiego Towarzystwa Przyrodników - dr Janusz Pagaczewski - opowiedział licznym zebranym
o niedawnym założeniu Sekcji oraz wspomniał o jej pracach i zamierzeniach na najbliższą przyszłość.
Przedyskutowano róWinież powstalą w Tommiu koncepcję wielkiego
Muzeum Milk olaja Kopernika, które ma być zalo.Wne w Toruniu w dwóch
domach połącwnych przy ul. Kopernika, tj. w odrestaurowanym już
domu pod numerem 17 oraz w sąsiednim, k,tóry byłby do tego celu dostosowany. Ma rt;o być Muzeum obrazujące życie Kopernika na tle epoki,
a zarazem stanowić zalążek placówki badawczej nad życiem i działal
nością Wielkiego Astronoma i humanisty polskiego.
Janusz Pagaczewski- Kraków
•) patrz pop>rzedni n111mer Uranii (pr.zyip. Red.).
*) W druku znajduje się m. in. praca autora artykułu - dr Janusza
Pagaczewskiego pt. "Obsel'!Watorium Mikołaja Koper:nika, Dokumenty
i Mity" przYIIlosząca szereg nowych przyczynków do działalności Astronoma na Warmii (przyp. Red.).
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KRONIKA HISTORYCZNA
Grób Kopernika
Do wielu niewyjaśnionych momentów życia Mikołaja Kopernika trzeba
jeszcze jeden: poohOIWanie ciala wielkiego astronoma w katedrze
fromborskiej. Według pows:rechnej opinii kopernikologów i jakby wskazywało na to miejsce wmurorwania płyty pamiątkowej przez biskupa
Marcina ·K!'omera w roku 1581 - Kopel'nik pochorwany zootal między
drugim ołtarzem od strony poludniowej a wejśc<iem do kaplicy Szembeka. Podczas prac dokonywanych przy budowie kaplicy tablica kromerowska uległa zniszczeniu. W zastępstwie tej tablicy, w roku 1735 wykonano płytę pamiątkową ku czci Kopernika i umieszczono ją na filarze
najbliższym luku tęczowego od strony północnej, gdzie znajduje się do
dzisiaj.
W 1802 roku, dwaj członkowie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Tadeusz Czacki i Marcin M o l ski - odbyli podróż
naukową do grobu warmińskiego astronoma. Po dokonaniu wizji lokalnej
napisali oni do Jana Śniadec-kiego. Oto fragmenty listu:
"W drodze naszej, przedsięwziętej dla zebrania pamiątek zgasłej ojczyzny, szukaliśmy także Kopernika pomników. Odkirycie nasze chociaż male,
składamy i z naszej chęci i z woli Zgromadzenia przy tym, który rozbiór
dziel jego z opisem życia przedsięwziął. (... ) Stanęliśmy we Frauenburgu;
idąc do świątyni gdzie Kopernika zwłoki spoczywają, powtarzaliśmy jego
imię (... ) Weszliśmy do kościoła, przy ołtarzu do jego kanonii przywią
zanym leży grobowy kamień, w części zakryty marmurowym gankiem,
otaczającym środkowy ołtarz kościelny. Sfery niezgrabnie WYrYte i litery
NicoZ okazywały miejsce spoczynku szanown_ych szczątków. Pozwolila
zazna kapitula, w której składzie równa jest uprzejmość jak gorliwość
o stawę wspólnego narodu, usunąć przeszkody. Po wymyciu kamienia
znaleźliśmy litery NICOL ... COP ... US; w drugim wierszu Obiit AN ... M ...
Inne litery byly wytarte. Zdjąwszy tedy kamień byliśmy przytomni kopaniu (... ) znaleźliśmy ty~ko nadgniłych kości kawałki; zlożyla ich część
u siebie kapitula, a pięć cząstek nam dając wydala razem i uroczyste
na nie przez podpisy pierwszych prałatów świadectwa. My dwaj· mamy
dane te pamiątki. Fosylamy do świątyni w Fulawach jedną cząstkę
a dwie odwozimy Zgromadzeniu (... )".
Tyle list Czackiego i Molskiego. Zanim poruszymy najistotniejszą dla
nas sprawę, o której w liście jest mowa, konioczne są pewne wyjaśnie
nia natury ogólnej. List daje wyobrażenie o randze poszukiwań prowadzonych przez obydwu uczonych, jak również ilustruje pewnego rodzaju
tendencję ku mitologiz.owaniu postaci Kopernika. Wydaje się, że podstawową przyczyną tej mitologizacji bylo bezkrytyczne przyjmowanie wszelkich informacji o Koperniku. Właśnie i w tym przypadku, gdy przyjechali nasi uczeni do Fromborka, zastanawia mimo ogromnej żarliwości
badawczej tenże brak krytycyzmu. Nie dziwmy się jednak dramatycznemu stylowi listu, jego patetycznym sformułowaniom. Folska znajdowala się w rozbiciu. Odnalezienie grobu Kopernika stanowilqby wtedy
również symboliczny akt ocalenia ojczystej przeszłości, tej najwspanialszej, bo jaśniejącej na szczytach geniuszu. Dowiadujemy się dalej, że
Czacki oznajmił sekretarzowi kapituły fromborskiej B l u d a owi, iż wyczytał w ja'kiejś księdze, że do grobu Kopernika złoiŻono przyrządy astronomicz.ne d!la uŁatwienia ro:z;poznania zwłok. Po tym oświadczeniu Czacdodać
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płytę podniesiono, ale narzędzi żadnych nie bylo. Jednakże calość
poszukiwań uznano za wielki sukces i rozeszla się wieść o odnalezieniu
kości Kopernika.

kiego

"Alas!" - jakby powiedział Hamlet; późniejsze badania, bardziej drobiazgowe i wnikliwe wykazaly, re płyta, którą Czacki i Molski uznali
za płytę grobu Kopernika, kryla prochy założyciela Fromborka biskupa
Henryka F l e m i n g a i jego to szczątki uznano za narodowe relikwie.
Tak więc sprawa odnalezienia rzeczywistego grobu Kopernika staJa się
znów aktualna.
W 1939 roku, nie wiadomo dokladnie dlaczego, czy to w trakcie robót
technicznych, czy też specjalnie w celach poszukiwawczych, Niemcy zrobili wykop między wejściem do kaplicy Szembeka a drugim ołtarzem
od strony południowej. W Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
znajduje się seria zdjęć przeclstawiaj_ących różne fazy dokonywania wykopu. Na jednym z tych zdjęć bardzo wyrażnie widnieje ludzki szkielet.
Jak "chodzą słuchy" szczątki te wysłano do Króle'Wca dla dokładnej analizy. Chodziło zape'Wne o ustalenie czasu znalezisk, plci, wieku itp.
Ironia, siostra życiorysu Kopernika, znów zaciemniła sprawę. W tym
samym roiku, wkrótce po wysłaniu szczątków, wybuchła II wojna świa
towa; wszystko przepadło. Można więc powiedzieć, że najsławniejszy
Polak nie ma swego gmbu, lub, że jego pomniJciem jest olbrzymia fromborSika katedra.
Czy szczątki widniejące na zdjęciu to szczątki Kopernika? Czy do
Królewca wysłano cąly szkielet, czy też tylko część? To pierwsze pytania,
które się nasuwają. W związku z tymi wątpliwościami Muzeum Kopernika we Fromborku wyst,ępuje z bardzo cenną inicjatywą: wszczęcie na
nowo poszukiwań grobu Kopernika. Oto jak przedstawiają się w skrócie
zadania wynikające z tej inicjatywy: trzeba ustalić, w jakim celu zrobiono wykop w katedrze i kto brał w tym udział. Powtórne spenetmwanie rejonu, w którym przypuszczalnie mogą spoczywać kości, dla sprawdzenia czy znajduje się tam szkielet, a potem w zależności od rezultatu
podjęcie następnych kroków. Do poszukiwań należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, jakimi dysponuje współczesna nauka. Badania dotyczące poszukiwań grobu wielkiego uczonego powinny :wstać włączone
do zespołu badań kopernikowskich, zatwierdzonego przez Komitet Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
Stefan Polom -

Olsztyn

KRONIKA PTMA
"WCZASY POD GWIAZDAMI"
Zarząd Główny PTMA uprzejmie zawiadamia, iż podejmuje organizację turnusu obserwacyjnego p. n. WCZASY POD GWIAZDAMI w okresie
od 8 do 20 sieJ."IPnia bieżącego roku, w Niepołomicach, pow. Bochnia, woj.
krakowskie. Turnus obserwacyjny będzie mial charakter szkoleniowy i tu-

rystyczno-wypoczynkowy. Dla uczestników do dyspozycji na miejscu zamiejska stacja Astronomiczna PTMA Oddziału Krakowskiego, wyposażona
w pomoce i narzędzia astronomiczne. C e l e m z a s a d n i c z y m t u rn u s u j e s t przy g o t o w a n i e u c z e s t n i k ów d o s a m o d z i e l-
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n ej pracy o b ser w a c y j n ej. Zajęcia prowadoone będą pod kierunkiem doświadcwnych obserwatorów.
Z atrakcji turystycznych wymienić należy Królewski Zamek Lowiecki
w Niepołomicach, rezerwat żubrów w Puszczy Niepołomickiej, możliwość
zwiedzenia Salin Wielickich, Obserwatorium Astronomicznego UJ na
Forcie Skala, i in.
Zakwaterowanie uczestników - na koszt PTMA w Schronisku Szkolnym PTSM w Niepołomicach.
Przejazdy i wyżywienie - na koszt własny uczestników - możli
wość całodziennego wyżywienia w restauracjach miejscowych w cenie
25-35 złotych dziennie (śniadania, obiad, kolacja). Ilość miejsc ogra-

n i c z o n a.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Biuro ZG PTMA w Krakowie, Solskiego 30/8, telefon 538-92, d o d n i a 30 c z er w c a b r.
Jeśli chcesz pożytecznie i milo spędzić urlop w koleżeńskim gronie
milośników gwiaździstego nieba, nie zwlekaj oczekujemy na Twoje
zgłoszenie.
Zarząd Główny PTMA

OBSERWACJE
Aktywność Słońca

w 1965 roku

Obecny cykl aktywności słonecznej będzie zdaję się nieco inny od
poprzedniego. Według niektórych prognoz winien on być bardw niski
z czym wiążą się nadzieje na ocieplenie klimatu w tym okresie, ale ani
jedno ani drugie przypuszczenie nie są zbyt pewne. Niewątpliwie jednak
na razie wzrost aktywności Słońca nie był w minionym roku tak szybki
jak w cyklu XIX.
Obserwacjami Słońca zajmowało się w roku 1965 dwóch pracorwników
Obserwatorium Wrocławskiego i 14 miłośników. Najwięcej obserwacji zebrali E. G r z y b i T. K a l i n o w ski. W surnie obserwowano w 343
dniach czyli mniej niż w r. 1964, ale i tak dużo, jeżeli przypomnimy sobie
jak mało pogodnych dni było w tym roku. Obserwatorami byli:

Nazwisko
R. Brzostkiewicz
B. Czerlunczaklewicz
E. Grzy'b
J. Jakirniec
J. Kazimierowski
T. Kalinowski
A. Klimek
Z. Kordylewski
J. Pagaczewski
A. Romański
J. Samojlo
L. Szymańska
W. Szymański
J. Terenda
J. Ułanowicz
J. Wieczorek

l

Miejsce obserwacji
Dąbrowa

Górnicza

Kraków
Radom
Wrocław

Kalisz
Myślenice

Chorzów
Wrocław

Kraków
Czeladź

Legnica
Dąbrowa
Dąbrowa

Górnicza
Górnicza

Chorzów
Ostrowiec Swiętokrzyski
Grodziec

l

k
0.87
1.04
1.21
0.84
0.72
0.86
0.69
0.64
1.24
1.59
0.94
1.12
1.00
0.61
0.88
0.74

l
l

l

l

ilość

dni

148
58
248
30
137
236
109
146
67
100
151
93
164
41
138
101
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O tym, że aktywność Słońca wolno rośnie świadczy m. in. to, iż prawie piąta część dni w roku była takich, kiedy nie widziano ani jednej
plamy na tarczy słonecznej. Niewiele też wzrosła średnia roczna, która
wypadła równa: ·
·
R = 13.6
Dzięki temu też niewiele różni się od zeszlorocznego wykres lic2lb Wolfa, na Mórym widać t}'ll'ko dwa oNresy kiedy liczby te były większe od 50.
Było to w drugiej polowie maja i na początku października. W miesią
cach tych wystąpiły dość duże grupy plam o powiel"Z(:hniach 510 i 542
milionowych powierzchni pólkuli słonecznej, a więc większych niż maksymalne powierzchnie osiągnięte przez grupy plam w r. 1964.
Jan Mergentaler-

Wrocław

NOWOSCI WYDAWNICZE
Rocznik astronomiczny na 1966 r.
Rocznik As-tronomic.z.ny w języku polskim wydawany jest przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, a redagowany jest przez Kolegium Autorskie pod przewodnictwem prof. Felicjana Kęp i ń ski e g c.
Milośnicy astronomii, którzy w szerszym zakresie prowadzą obserwacje
i którym nie wystarczają informacje poda-wane w Kalendarzu Astronomicznym "Uranii", mogą znaleźć w Roczniku wiele pożytecznych dla · iebie danych.
Na str. od 4 do 19 zamieszczone są dane dotyczące położenia Słońca
i Księżyca na niebie, m. in. współrzędne równikowe tych najjaśniejszych
ciał niebieskich, a w przypadku Księżyca podane są także momenty
wschodu, górowania i zachodu w Warszawie; momenty wschodu i zachodu Słońca podane są w oddzielnej tablicy na str. 22. Ponadto w specjalnych tablicach na str. 23 i 24 można =aleźć poprawki pozwalające
obliczyć dokładne momenty wschodu i zachodu Słońca i Księżyca w innych miejscowościach w Polsce.
Dane dotyczące planet znajdą czytelnicy na str. od 25 do 28, a w szczególności na str. 25 zamieszczony jest bardzo pożyteczny wyNI"es momentów wschodów i zachodów Słońca oraz pięciu najjaśniejszych planet,
pozwalający ustalić widoczność planet na każdą noc w roku. Na str. 29
omówione są wszystkie zaćmienia przypadające w 1966 r., a w przypadku
zaćmień widocznych w Polsce podane są dokładne momenty poszczególnych faz.
Znaczną część Roc2'111ika (str. 31-78) zajmują dokładne pozycje jaśniejszych gwiazd oraz inne tablice potrzebne do redukcji obserwacji
i interesujące raczej tylko fachowców. Ale już od str 79 znajduje czytelnik liczne tablice pomocnicze służące np. do zamiany czasu średniego
słonecznego na gwiazdowy i odwrotnie, miary stopniowej kąta na cza-
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sową

i odwrotnie oraz inne, jak np. tablice współczynników we w:rorach
interpolacyjnych Stirlinga, Bessela i Newtona. Na str. 88 podane są teil
wszelkiego rodzaju stale astronomiczne i geodezyjne oraz niektóre stale
matematyczne.
Str. d 89 do 101 zawierają szczegółowe objaśnienia i przyfidady, które
nie tylko ułatwiają poslugiwanie się Rocznikiem, ale także pozwalają zrozumieć i przyswoić sobie wiele pojęć astronomicznych.
W Roczniku na 1966 r . szczególnie cenną pozycję stanowi zamieszczony
na końcu arty'kul prof. Kępińskiego dotyczący obliczania przebiegu zaćmienia Słońca. Czytelnik dowiaduje się, w jaki sposób oblicza się dokładne momenty poszczególnych faz zaćmienia, jakimi danymi trzeba
dysponować i jakimi wzorami należy się posłużyć. Artykul napisany jest
w związku z przypadającym 20 maja obrąC'Zik:owym zaórnieniem Słońca,
w Polsce widocznym jako częściowe. Na przykładzie tego zaćmien1a
autor przedstawia szczegółowo cały skomplikowany proces wszystkich
obliczeń. Ponadto na str. 107 podany jest schematyczny wykres przemieszczania się tarczy Księżyca na tle tarczy Słońca, tak jak to będzie
widoczne w Warszawie.
Cena zl 45,-, adres Redakcji: Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, ul. Jasna 2/4.
G. Sitarski
PRZYP. RED.: W czasie druku z żalem dowiedzieliśmy się, że prof. Kę
nieoczekiwanie w dniu 9 kwietnia br. W najbliższym czasie
"URANIA" opublikuje wspomnienie pośmiertne o Zmarłym.
piński zmarł

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Maj 1966 r.
W tym miesiącu przypadają dwa zaćmienia, obydwa widoczne w Polsce: pólcieniowe zaćmienie Księżyca 4/5 maja i obrąc:zJkowe zaćmienie
Słońca 20 maja, w Polsce widoczne jako częściowe. Dokładne dane dotyczące obydwu zaćmień podajemy pod odpowiednią datą (na podstawie
Rocznika Astronomicznego Instytutu Geodezji i Ka11tografii w Warszawie).
Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem Wenus, a znacZiilie słabszego Saturna odnajdziemy w tym samym czasie na
granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika.
Jowisz widoczny jest wiecwrem jako jasna gwiazda na granicy gwiazdozbiorów Byka i Bliźniąt; za pomocą lunety możemy obserwować ciekawsze zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza.
Przez lunetę także możemy odnaleźć Urana, któcy widoczny jest w pierwszych godzirn ach nocy w gwiazdozbiorze Lwa.
Neptuna odnajdziemy za pomocą silniejszej lunety w gwiazdo:z.biorze
Wagi, a Pluton przebywający w gwiazdo:z.biorze Lwa dootępny jest tY'lko
pr:z.ez wielkie teles'kopy. Merkucy i Mars są niewidoczne.
Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy okolo
11 wielkości gwiazdowej: Nysę w gwiazdozbiorze Panny i Antygonę na
granicy gwiazdo2lbiorów Panny i Wodnika. Planetoida Nysa zmienia w połowie miesiąca kierunek swego poz.ornego ruchu wśród gwiazd, zakTeślając na niebie charakterystyczną pętlę.
lll19h Wenus w zlączeniu z Saturnem w odległości 1°. Na tarczy Jowisza widoczny jest do 20h27nt cień jego l księżyca, a w tym samym czasie
księżyc 3 pr:z.echodzi na Ue tarczy planety i jest niewidoczny do 22h46m.
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4/5<1 Pólcieniowe 7~cm1enie Księźyca: początek widoczny w Afryce,
Europie, Azji, Australii, na Antarktydzie i Oceanie Indyjskim oraz we
wschodniej części Atlantyku; koniec widoczny w Południowej Ameryce
na Atlantyku, w Afryce, w Europie, południowo-zachodniej Azji i na
Oceanie Indyjskim.
4d20h 6lll.5
Wejście Księżyca w pólcień
4d22h11rn.5
Moment największej fazy
5<1 Oh16lll.5
Wyjście Księżyca z pólcienia
W Warszawie Księżyc wschodzi 4 maja o l8h45m, zachodzi 5 maja
o 4hl71ll.
5<l11h Neptun w złączeniu z Księżycem. O 2lh48m obserwujemy początek przejścia

księżyca Jowisza na tle tarczy planety.
zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten pojawi się
nagle z cienia planety w odległości równej promieniowi tarczy od jeJ
prawego brzegu (w lunecie odwracającej). O 22h4m nastąpi też zakrycie
l księżyca przez tarczę Jowisza .
8!1 Księżyc l i jego cień wędrują na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca o 19h15m, jego cienia o 20h8'n; koniec przejścia księżyca

2

7d20h46lll Koniec

o 211129m, a jego cienia o 221123111.
12<łlh Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem. O 20h57m obserwujemy
koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza; księżyc ten pojawi się nagle w odległości równej średnicy tarczy od jej prawego brzegu.
14<1 W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego 2 księżyca , który
o 18h55m ukrył się za tarczą planety i już do zachodu Jowisza w Polsce
nie będzie widoczny.
15dlOh Saturn w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy początek przejścia l księżyca Jowisza na tle tarczy planety (o 2lhl5m).
16dl8h Wenus w niewidocznym złączeniu z Ksi~życem. O 2lh36m obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza.
20d Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne we wschodniej części Południowej Ameryki, na Atlantyku, w Poludniowej i Centralnej Afryce,
Europie i Azji. Przypominamy, że zaćmienie obrączkowe zdarza się wówczas, kiedy widoczna z Ziemi średnica tarczy Słońca jest większa od
średnicy tarczy Księżyca; wtedy tarcza Księżyca nie może całkowicie
zakryć tarczy Słońca i w centralnej fazie zaćmienia wokół ciemnej tarczy
Księżyca widocooa jest obrącZka świecącego brzegu tarczy Słońca. Pas
obrączkowego zaćmienia przebiega tym razem od środka Atlantyku mię
dzy Ameryką Południową i Afryką poprzez północną część Afryki, Morze
Sródziemne, pólnocną Turcję. Morze Czarne, pólnocny Kaukaz, Kazachstan i centralne Chiny.
W Polsce zaćmienie widoczne jest jako częściowe (w momencie największej fazy dkolo W/o tarczy Słońca zakryte będzie przez tarczę Księ
życa).

Warszawa Kraków
h m
h m
początek
największa

koniec
Szczegółowy

9 33.6
faza 10 47.9
12 04.4

9 27.6
10 43.8
12 03.5

Poznań

h

m

9 31.0
10 42.8
11 57.9

Szczecin
h m

Gdańsk

9 32.7
10 41.7
11 53.8

9 37.6
10 47.5
12 00.6

h

m

opis obliczeń dotyczących tego zaćmienia można znalezć
w artykule prof. F. Kęp i ń s ki e g o, zamieszczonym przy końcu Rocznika Astronomicznego Inst. Geod. i Kart. w Warszawie, 1966.
21d13h24m Słońce wstępuje w znak Bli~niąt; jego długość ekliptyczna
wynosi wtedy 60°.
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22d24h Jowisz w złączeniu z Księżycem.
23tl Wieczorem obserwujemy koniec przejścia 2

księżyca i jego cienia
na tle tarczy Jowisza oraz zakrycie l księżyca przez tarczę planety.
O 19h30m ukazuje się księżyc 2 dotychczas niewidoczny na tle tarczy
Jowisza, o 20h35m księżyc l zostaje zakryty przez tarczę planety,
a o 20h52m cień księżyca 2 opuszcza tarczę Jowisza.
24tl2h Uran nieruchomy w rektascensji.
25d2lh53ID Heliografiezna długość środka tarczy Slońca wynosi 0°; jest
to początek 1508 rotacji Slońca wg numeracji Carringtona.
27d8h górne zlączenie Merkurego ze Slońcern, o 23h złączenie Urana
z Księżycem .
30d20h40m Na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 2 księżyca; sam
księżyc 2 wędruje na tle tarczy planety i jest niewidoczny od 191132m
do 22hl7m.
3ld Księżyc l i jego cień przechodzą . na tle tarczy Jowisza. Foczątek
przejścia księżyca o 19h49m, a jego cienia o 20h23m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.

Odległości

W e n u s

Data

l od

l 9 6 6

j.

V

bliskich planet

0.727
0.728
0.728
0.728
0.728

l

11
21
31
VI 10

l

Słońca

a. mln km j.

l

od Ziemi

Mars
od

108.8 0.875
108.9 0.952
108.9 1.028
108.9 1.101
108.8 1.172

130.9
142.5
153.7
164.7
175.3

l

Słońca

od Ziemi

a. mlnkm j.

a. mlnkm j.

1.451
1.463
1.476
1.488
1.502

217.1
218.9
220.7
222.7
224.6

a. mln km

2.459
2.471
2.481
2.487
2.490

367.8
369.7
371.1
3721
372.5

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13h czasu środkowo-europejskiego)
Data
1966
V

l
3
5
7
9
11
13
15

l

p

l

Bo

l

Lo

o

o

o

-24.18
-23.82
-23.42
-22.99
-22.54
-22.06
-21.54
-21.00

-4.11
-3.91
-3.70
-3.48
-3.28
-3.06
-2.82
-2.60

322.32
295.88
269.45
243.00
216.56
190.11
163.66
137.21

Data

l 1966

V 17
19
21
23
25
27
29
31

l

p

l

Bo

l

Lo

o

o

o

-20.44
-19.85
-19.24
-18.60
-17.94
-17.26
-16.54
-15.62

-2.37
-2.14
-1.91
-1.68
-1.44
-1.20
-0.96
-0.72

110.76
84.30
57.85
31.39
4.93
338.47
312.00
285.54

P - kąt odchylenia os! obrotu Słońca mierzony od pólnocnego
tarczy (+ na wschód, - na zachód);
B , L
heliografiezna szerokość l długość środka tarczy.
0
0

wierz chołka
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PLANETY I PLANETOIDY

Maj 1966 r.

Data
1966

lh czasu

środk.-europ.

l

Warszawa

l h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a
hm

11
21

31

w

o

l 04
2 04
3 19
4 49

l

+ 3.8
+10.4
+17.7
+23.5

hm

hm

hm

o

hm

hm

3 45
3 31
3 24
3 36

16 23
17 19
18 36
20 06

23 45
026
l 08
l 51

-2.8
+u
+5.2
+9.2

3 Ol
244
2 24
2 07

14 31
1452
15 15
15 40

11
21
31

MARS
4 12
+14.6
3 49
+16.9
3 26
+18.9
3 04
+20.6

2 30
2 59
3 28
3 57

18 48
18 51
18 52
18 54

Błyszczy
pięknym
blaskiem nad
wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna (-3.6 wielk. gwiazd.).

JOWISZ
+23.4
6 41
+23A
6 11
+23.4
5 39
+23.3
5 11

5 56
6 05
6 13
6 23

SATURN

VI lO

l 2323 4854 l -3.51
-2.8
23 59

3 07 114 30
151
1321
o 35 12 09

-2A

lw

11 09
1108
1108

l

h

23
VI 12

m

o

-1617 1
-1608
-16 Ol

połud.

V

5

15
25
VI 4

hm

011
22 46
21 25

PLANETOIDA 44 NYSA
12 14.1
+4 27
21 36
+4 39
20 54
12 10.7
+4 29
20 14
12 09.9
+4 02
19 36
12 11.8
+3 19
19 Ol
12 16.1
10.8 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą no~ w gwiazdozbiorze
Panny.
Około

l

2 44
124
o 05

Iw

a

połud.

PLUTON

Widoczny przez całą noc w gwiazdozbiorze Wagi (8 wielk. gwiazd.).

IV 25

+BA 113 36
+BA
12 16
+BA
lO 57

Widoczny w pierwszej polowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa (5.8
wielk. gwiazd.).

NEPTUN
15 16.5
15 14.3
15 12.3

10
40
08
38

URAN

Widoczny nad ranem na granicy
gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika
(około + 1.4 wielk. gwiazd.).

V 3

23
22
22
21

Widoczny wieczorem jako jasna
gwiazda -1.5 wielkości na granicy
gwiazdozbiorów Byka i Bliźniąt.

Niewidoczny.

V 21l

zach.

WENUS

pierwszych dniach miesiąca
wschodzi tuż przed Słońcem. Praktycznie niewidoczny.

V l

Warszawa

l wsch. l

a

MERKURY

V l

j

h

m

s

11 31 38
11 30 53
1130 52

~6~61

+19
+19 13A
+19 04.8

h

m

20 23
19 04
17 45

Widoczny prawie całą noc w gwiazdozbiorze Lwa, dostępny tylko
przez wielkie teleskopy (14.5 wielk.
gwiazd.).

PLANETOIDA 129 ANTYGONA
13 56.1
+ 9 29
23 18
13 49.0
+lO 07
22 31
16
21 46
13 43.2
9 56
21 03
13 39A
13 38.2
+ 9 09
20 23

+w
+

Około 10.8 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wolarza.

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

SLOŃCE

Haj 1966 ·r.
1h czasu

r. czasu

V

1
11
21
31
VI lO

m
+2.8
+3.7
+3.6
+2.6
+o.9

l

"
hm
2 31
3 09
3 49
4 29
510

l

Poznań

Szczecin

środk . -europ.

Data

~

o
+14.9
+17.7
+2o.o
+21..8
+22.9

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Białystok

Rzesz-ów

wsch .l zach. wsch. l zach. wsch. l za ch. wsch., zach . wsch. zach . wsch. · zach. wsch. l zach. wsch. l zach.
hm
4 29
410
3 53
3 41
3 35

hm
19 30
19 48
20 05
2019
20 28

hm
4 23
4 04
3 48
3 37
3 31

hm
19 16
19 34
19 50
20 02
2012

hm
4 27
4 09
3 54
3 44
3 38

hm
19 12
19 26
19 44
19 56
20 05

hm
4 09
3 49
3 31
3 18
3 11

hrn
19 17
19 35
19 53
20 08
2018

hm
4 18
4 Ol
3 19
3 57
3 37

hm
18 57
19 12
19 27
19 39
19 48

hm
5 07
3 49
3 33
3 22
316

hm
19 00
19 17
, 18 43
19 00
1917

h m
4 10
3 53
3 39
3 29
3 23

hm
18 49
19 05
19 19
19 31
19 40

hm
3 55
3 37
3 20
3 08
3 02

l

hm
19 54
19 11
19 28
19 42
19 51

KSIĘŻYC
l

Data

h czasu

środk.-europ .

"
Y l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

l

~

hm
o
11 24 + 9.2
12 17 + 2.8
13 08 -3.7
14 Ol -10.0
14 54 -15.7
15 49 -20.3
16 45 -23.9
17 43 -26.1
18 401-26.8
19 36 -26.1

Warszawa

1h czasu
Data

wsch. l zach.
hm hm
14 26 3 15 Yli
15 53 3 29
12
13
17 19 3 44
18 45 4 00
14
20 12 4 17
15
21 35 4 40
16
17
22 50 5 09
18
23 52 5 48
- 6 39 19
20
o 39 7 42

środk . -europ.

"

l

hm
20 29
2119
22 07
22 52
23 36
o 19
l 03
148
2 35
3 25

warsza wa

1h czasu
Data

ś rodk.-europ.

wsch.l zach.

"

o
hm hm
-24.1 113 8 50 Y21
-21.1 l 38 10 03
22
-17.3 l 57 1114
23
-12.8 2 12 12 26
24
-7.8 2 24 13 36
25
- 2.5 2 36 14 47
26
27
+ 3.0 2 47 15 58
28
+ 8.5 3 00 17 14
29
+13.8 314 18 33
30
+18.5 3 33 19 53
31

hm
419
5 17
6 18
7 20
8 22
9 21
10 17
1111
12 03
12 53
13 44

~

l

a
o
+22.5
+25.3
+26.7
+ 26.4
+24.4
+21.0
+16.2
+ 10.6
+ 4.5
- 1.8
- 8.1

l

Fazy

Księżyca

Warsza wa
wsch. l zach.
hm
3 58
4 33
5 23
6 31
7 50
9 16
10 44
1210
13 34
14 57
16 22

h m,
2113
22 26!
23 2b

011
o 42
l 05
l 22
l 37
l 51
2 06

d

Odległość
Księżyca

Srednica

I tarczy

od Ziemi
d

h

IV 28 5
V 4 22
V 12 12
V 20 11
V 27 10
VI 3 9

P ierwsza kw .
Pelnia
Ostatnia kw.
Nów
Pierwsza kw.
Pelnia

h

Naj mn . V l 15
Najw. V 13 14
\Tajmn. V 27 15

32:6
29.5
32.3
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A.

MapKc

-
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Powlatowy Dom
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Kultury.
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tel. 55-91, wn. 611.
Chorzów - Sląskie Planetarium l Obserwato.rium Astronomi=e. Chorzów I, skr. poczt. 10, tel. 301-49.
Częstochowa Al. Pokoju 4, m. 62.
Dąbrowa Górnicza ul. Okrzel 15
(Zofia Plaskowska). Sekretartat:
Cz. godz. 19-20
F'rombork Wieża Wodna. Pokazy
1 sekr.: godz. 16-1.8
Gdańsk-Oliwa, ul. Sambora 9.
Gdynia - Kamlenna Góra, ul. Mickiewicza 5 m. 4.
Gliwice
ul. Marcina Strzody 2
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ców Pokoju (mgr Maria.n Tumidalski) i Cieplice, ul. l Maja 126 (mgr
Alfred Neumann).
Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Cezary Janiszewski).
Kraków - ul. Solskiego 30, III p. Sekretariat: Pon. Pl. godz. 15-20.
Krosno n/W. - ul. Nowotki l I p.
(Jan WiniarSikJ!).
Lódź ul. Traugutta 18, pok. 412
Biała

tel. 25G-02. Sekretariat: Sr. godz.
1&-20.
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50a,
teł.
80-52. Selm'etarialt: Pon. S r.
Pi. 16-20.
Olsztyn Muzeum Mazurskie I p.,
tel. 24-74 (W. Radzlwinowicz).
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3,
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. Sekretariat: godz. 16--Uil.
Ostrowlec Swiętokrzyski Al. l-go
Maja II p. (Zakładowy Dom Kultury).
Oświęcim ul. Wł. Jagielly 12. Pokazy n!l.eba: T. Szufa, ul. Młyn
ska 7.
Poznań ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat: Wt. Czw. godz. 17-19.
Radom - Żeromskiego 75 p. 224.
Szczecin -- Al. Piastów 19, pok. 206
(Katedra Flzyk1 Politechnlki Szczecińskiej) teł. 47G-91, wn. 276.
Szczecinek ul. T. Koścliuszki uO,
m. 3, te!. 25-86.
Toruń ul. NowickJego 39/45 (Marla
Kędzierska). Sekretariat: czw. Sob.
godz. 16-20. Odczyty: Pon. godz. 18
w Col. Max. UMK.
warszawa - Al. Ujazdowskll.e 4. Sekretariat: Pon. Sr. Pi. godz. 18-21.
Bibliot&ka: S r. "Wieczory astronomiczne": Pl.
Wrocław
ul. Piotra Skargi 18a
(Wzgórze Partyzantów), tel. 317-32.
Sekretariat: godz. 9--<11 oraz 18-19.
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Dwa fragmenty powtięk.szone zdjęc:la panoramicznego powtierzchni Księżyca (patrz
d:ruga strona okladlki) . Sre<inioe widocznych w prawym dolnym rogu pierw;;.zego
odcinka dwóch ",kJraterów" wynoszą kiiJJkanaście centymetrów.
Czwarta strona okładki: Gromada galaktyk w gwiazdozbiorze Corona Borea1is
we d ług zdjęcia te1eskopem o średnicy 193 om Obserwator:ilum Haute Provence
przy eksp<YLycjd 4.8 mdmlut w dniu l l.IV.1959 r.

