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dawniej i

R. Brzostkiewiez
firmament.
Lucjan Newelski - Jak zbudować teleskop amatorski (7).
Kronika: Szczeliny na dnach kraterów księżycowych - Nowe wyznaczenie masy Plutona Nowe
badania Wenus.
Kronika PTMA: Z życia Sekcji
PTMA w Białej Podlaskiej.
Kronika
historyczna:
Jeszcze
o historii miłośniczego ruchu astronomicznego w latach okupacji. Dom Kopernika.
Z korespondencji.
To i owo.
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk astronomiczny.
Stanisław
Księżycowy

19 kwietnia 1969 roku jeddecyzją
zebranych
w Bolonii (Włochy) przedstawicieli miłośniczego ruchu
astronomicznego niemal z ca-

nogłośną

łego świata powołana została
do
życia
Międzynarodowa
Unia Miłośników Astronomii

(International Union of the
Amateur Astronomers).
Pierwszy,
konstytucyjny,
kongres,
który
obradował
w Bolonii w dniach 19-21
kwietnia br., określił cele
i zadania Międzynarodowej
Unii Miłośników Astronomii
a także formy ich realizacji,
uchwalił konstytucję oraz dokonał wyboru władz Unii na
najbliższe lata. Jej prezydentem został dr J,uigi Baldinelli - sekretarz generalny
Stowarzyszenia
Miłośników
Astronomii w Bolonii, organizatora kongresu.
Jak JUZ informowaliśmy
w pracach pierwszego kongresu Międzynarodowej Unii Miłośników Astronomii wzięła
udział delegacja Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w składzie: doc dr Józef Salabun - prezes Zarządu
Głównego PTMA i dr Krzysztof Ziołkowski członek
Głównej
Rady
Naukowej
PTMA i sekretarz redakcji
,.Uranii". Należy podkreślić,
że obaj nasi reprezentanci zostali wybrani do władz Unii.

Pierwsza strona okładki: Widoczny na zdjęciu krater o średnicy ok. 32 km znajduje się wewnątrz większego krateru, o średnicy ok. 400 km, na ,.odwrotnej" stronie Księżyca. Współrzędne środka: 157° długości zachodniej i 4° szerokości poł\ldniowej . . Proszę zwrócić uwagę na pięknie rozłożone cienie. Zdjęcie wykonano
z pokładu statku ,.Apollo-8" w grudniu 1968 roku.
Druga strona okładki: Dom, w którym urodził się Kopernik - Toruń, ul. Kopernika 17. Po lewej stronie - fasada Domu Kopernika po przeprowadzeniu prac
rekonstrukcyjno-adaptacyjnych w latach 1960-1963 (Fot.: A. Jarmolowicz). Po prawej - stan przed 1939 r. (Fot.: Fr. Jakowczyk, Toruń). Do artykułu na str. 181.
Trzecia strona okładki: Północno-wschodnia część dna krateru Heweliusza według
fotografil otrzymanej za pomocą sondy ,.Lunar Orbiter-3" (do artykułu na
str. 175).
Czwarta strona okładki: Krater Langrenus według fotografil wykonanej
statku ,.Apollo-8" (do artykułu na str. 175).
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Warszawa

KOSMOLOGIA DAWNIEJ I DZIS
III. Od Einsteina do Lemaitre'a
Chwilą przełomową w rozwoju kosmologii było odkrycie przez
Einsteina jego ogólnej teorii względności. Nie sposób przedstawić jej w krótkiej pogadance, a jednak bez tego sprawy dzisiejszej kosmologii stracą wiele rumieńca. Dlatego zaryzykujemy dać tu ogólny rzut oka na to, jak dalece zmienił Einstein
nasze poglądy na przestrzeń i czas.
Przede wszystkim pragniemy ostrzec niektórych czytelników
przed błędnym interpretowaniem przymiotnika "względny";
tym bardziej, iż w życiu potocznym często używa się go jako
synonimu czegoś niepewnego, lub nierealnego. Trudno o więk
sze nieporozumienie. "Wszystko jest względne" mówi ojciec
rodziny wtedy, gdy nie chce w jakiejś sprawie zająć określonego
stanowiska. "Na sali panował względny spokój" powie dziennikarz zamiast po prostu: "było dość cicho". Ani jeden ani drugi
nie rozumieją, że użycie słowa "względny" wymaga natychmiastowego podania względem czego dokonuje się oceny np. stopnia
ciszy. Jeśli dziennikarz ocenia ów stopień względności ciszy
idealnej, każda jego ocena musi być nieskończenie wielka, dzielenie bowiem przez zero każdej wielkości skml.czonej prowadzi
do takiego właśnie wyniku.
Czasami nie wymieniamy wielkości względem której oceniamy inną.
Ale tylko wtedy, gdy tą inną jest pewna powszechnie przyjęta wielkość umowna (kilometr, gram, sekunda).
Wszystkie określenia położenia punktu, są z zasady względne.
Długość i szerokość geograficzną mierzymy względem południka
Greenwhich i równika ziemskiego. Wysokość mierzymy wzglę
dem poziomu morza.
Ruch jest zmianą położenia w czasie. Jest zatem też pojęciem
względnym, ponieważ położenia mierzy się względem czegoś.
Stało się jednak tak, iż jeden parametr wchodzący w pojęcie
ruchu - czas - traktowano w ciągu wielu tysięcy lat jako coś
absolutnego. Uważano iż przebieg czasu nie zależy od tego, co
się dzieje z obserwatorem rejestrującym jakieś zjawisko; tak,
jak gdyby gdzieś w zaświatach istniał jakiś fikcyjny zegar
odmierzający jeden czas dla wszystkich zjawisk i wszystkich
obserwatorów we wszechświecie.
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też w matematycznych opisach ruchu, przy współ
stawiano zawsze znaczki określające nie tylko zachowanie się ciała obserwowanego, lecz także zachowanie się
obserwatora. Tymczasem przy czasie tego znaczka- nikt nie

Dlatego

rzędnych,

stawiał.

Wszystko to "grało" tak długo, dopóki mieliśmy do czynienia z bardzo małymi prędkościami, rzędu kilometrów na sekundę. Z chwilą jednak gdy zaczęto eksperymentować ze
światłem (które jak wiemy rozchodzi się z olbrzymią prędko
ścią równą trzystu tysięcy kilometrów na sekundę) wszystko
nagle zaczęło zawodzić. Równania dawały co innego, niż wyniki
doświadcz e ń. Wtedy Einsteinowi przyszła myśl odstąpienia od
niczym właściwie nieusprawiedliwionego traktowania czasu
jako cz egoś absolutnego i zastąpienia go pojęciem czasu względ
nego, to j est czasu zależnego od tego jak się porusza obserwator względem obserwowanego ciała czy zjawiska.
W ten sposób ruch, będący dawniej symbiozą pojęć względ
nych i absolutnych stał się czymś całkowicie · względnym. Pojęcie czasu przestało się różnić zasadniczo od trzech współ
rzędnych określających położenie ciała w przestrzeni (w pewnej chwili). Stało się czymś równoważnym tamtym trzem (choć
mającym inny sens fizyczny) i dlatego we wszystkich operacjach matematycznych opisujących ruch czas wystąpił jako
jeszcze jedna współrzędna.
Równoważność nie jest identycznością. Dlatego błędne było
by traktowanie czasu jako jeszcze czegoś czwartego przy trzech
wielkościach określających zazwyczaj położenie: długość, szerokość i wysokość. Są to współrzędne geometryczne, które
swój pierwotny sens w pełni zachowały. W chwili jednak, gdy
zajmujemy się ruch e m punktu, pojawia się czas jako czwarty równoprawny z tamtymi parametr - lub jeśli kto chce go
tak nazwać - czwarty wymiar. A że czymś typowym dla
wszechświata jest ruch nie bezruch, nic też dziwnego, że
sceną zdarzeń kosmicznych stała się przestrzeń trójwymiarowo-czasowa, a zatem przestrzeń o czterech wymiarach.
Einstein pokazał następnie - tej sprawy nie będziemy jednak rozwijali i przyjmiemy wszystko na wiarę - że właści
wości owej przestrzeni zależą od rozmieszczenia w niej mas.
Że przy pewnym rozmieszczeniu przestrzeń może się zakrzywiać i może nawet się zamknąć jeśli poszczególne lokalne zakrzywienia będą się odpowiednio "sumowały".
Czterowymiarowy wszechświat zamknięty nie jest czymś, co
przeczy zdrowemu rozsądkowi i intuicji ludzkiej. Aby to
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pokazać, jeden z matematyków francuskich posłużył
się prostą analogią, polegającą na tym, iż nam ludziom, istotom trójwymiarowym, odebrał jeden wymiar. Zamienił nas
w twory płaskie- w płaszczaków. Umieścił nas jednak w przestrzeni trójwymiarowej (mającej również o jeden wymiar

wszystkim

mniej, niż w rzeczywistości). Świat geometryczny ludzi zmalał
też do dwóch wymiarów, to znaczy przekształcił się w powierzchni~;. Przyjmijmy zgodnie z sugestią kosmologów, iż
ta powierzchnia jest zakrzywiona i zamknięta. Jest po prostu
kulą, my zaś żyjemy i przeżywamy nasze sprawy geometryczne vvyłącznie na powierzchni owej kuli, nie domyślając się
wcale, iż jest ona zakrzywiona. Nie mamy urzecież poczucia
trzech wymiarów, tylko dwóch i dlatego powierzchnia kuli
wydaje się nam płaszczyzną. Wydaje się nam też, iż świat nasz
jest nieskończony, poruszając się bowiem po powierzchni kuli
nigdy nie dojdziemy do miejsca, gdzie kończy się świat a zaczyna się "nicość". Możemy jedynie stwierdzić, że w końcu
przyszliśmy do miejsca, z którego wyruszyliśmy, ale na taką
podróż musielibyśmy zużyć czasu wiele miliardów razy wię
cej, niż zużył Magellan na okrążenie kuli ziemskiej.
Oto jak kosmologowie XX wieku wyobrażają sobie czasoprzestrzeń wszechświata z tym, że zgodnie z pewnymi danymi
obserwacyjnymi, o których za chwilę będzie mowa, ta czterowymiarowa nadkula w tej chwili jest w stanie ekspansji: jej
rozmiary rosną.
Do tego wniosku doszli astronomowie w wyniku obserwacji
widm tych formacji, z których składa się nasze otoczenie
kosmiczne - widm galaktyk (dodajmy w nawiasie, że galaktyki są zbiorowiskami gwiazd i materii rozproszonej - pyłu
i gazu). Otóż widma te są zawsze przesunięte w stronę fal
dłuższych- ku czerwieni, przy tym owo przesunięcie jest tym
większe im dalej od nas znajduje się obserwowana galaktyka.
Znaczy to, że galaktyki oddalają się od siebie z prędkościami
wzrastającymi z odległością. To tak jak gdyby rozmiary kuli
na której mieszkają nasi płaszczacy (z poprzedniego porównania) nieustannie rosły, w wyniku czego każde dwa punkty na
jej powierzchni coraz bardziej się od siebie oddalały.
Zróbmy nader proste obliczenie: jeśli w tej chwili rozmiary
wszechświata rosną, znaczy to, że ileś tam czasu wstecz rozmiary jego były bliskie zera. Był to moment, kiedy cała materia wszecl:+świata była skoncentrowana w nader małej obję
tości; miała wtedy olbrzymią gęstość i fantastycznie wysoką
temperaturę. Ten stan wszechświata niektórzy astronomowie
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nazywają jego "narodzinami", inni stanem "jądra pierwotnego". Z obliczeń wynika, iż działo się to około 10 miliardów
lat temu. Po wybuchu jądra pierwotnego, lub jeśli kto woli
nazwać to inaczej po momencie krytycznym w dziejach
wszechświata nastąpiła ekspansja, która trwa dotychczas.
Nie znaczy to bynajmniej, że ekspansja musi trwać w nieskoń
czoność; być może ulega ona hamowaniu i zamieni się później
w kontrakcję, podobnie jak kamień, rzucony w górę, po pewnym czasie się zatrzymuje i wraca na powierzchnię Ziemi.
Może jednak nie wrócić, jeśliśmy go wyrzucili z dużą prędko
ścią, przekraczającą tak zwaną prędkość kosmiczną. Tak też
może być z ekspansją wszechświata. W tej chwili o tym
wszystkim wiemy bardzo niewiele.
Ważne jest jednak dla nas to, że historia wszechświata jakby
się w pewnej chwili zaczęła. Że wkrótce po wybuchu jądra
pierwotnego potworzyły się główne formacje materii - galaktyki, może nawet pojedyncze gwiazdy, iż ewolucja materii
we wszechświecie przebiega w sposób jednokierunkowy i nieodwracalny, przynajmniej na odcinku najbliższych kilku miliardów lat.
Tak w grubszych zarysach przedstawiają się tzw. ewolucyjne
teorie kosmologiczne, różniące się między sobą w szczegółach,
lecz zgodne, jeśli idzie o taki właśnie, a nie inny charakter
przemian ewolucyjnych, jakim nasz wszechświat ulega. W następnej pogadance przedstawimy Czytelnikom inną grupę teorii
kosmologicznych, różniących się w sposób radykalny od teorii
ewolucyjnych. Dlatego traktujemy je jako kontrpartnerów
w sporze, jakim jest zapewne każda nauka zwłaszcza na najbardziej wysuniętych ku przodowi jej odcinkach.

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ-

KSIĘZYCOWY

Dąbrowa

Górnic za

FIRMAMENT

W najbliższych już zapewne miesiącach*) człowiek wyląduje
na powierzchni Księżyca. Warto więc zastanowić się nad tym,
jaki wygląd ma księżycowe niebo i jakie zjawiska na nim zachodzą. Nie będą to oczywiście żadne przypuszczenia, bo przecież księżycowy firmament można z dość dużą dokładnością
odtworzyć rachunkiem.
*)

Artykuł wpłynął

do redakcji w dniu 16.3.1969 r.
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Na pozbawionym atmosfery Księżycu niebo zarówno w nocy
jak i w dzień jest prawie absolutnie czarne. Nie ma tam zjawiska rozpraszania światła, toteż gwiazdy i inne ciała niebieskie widoczne są przez całą dobę księżycową. Na tle nocnego
nieba można dostrzec gołym okiem jaśniejsze mgławice i komety. Przed wschodem zaś Słońca albo po, jego zachodzie
można obserwować zjawisko światła zodiakalnego w nieznanej
u nas okazałości.
Długość doby słonecznej na Księżycu wynosi średnio 708 godzin i 44 minuty, co odpowiada długości miesiąca synodycznego
(29d 12h 44m 02,8 5 ). Jest to odstęp czasu, jaki upływa między
dwoma kolejnymi południami w danym miejscu na powierzchni Księżyca. Długość doby waha się tam w granicach od 702
godzin do 716 godzin, ponieważ Księżyc zimą porusza się wolniej po orbicie niż latem (zimą działanie grawitacyjne Słońca
jest większe). Dlatego też długość miesiąca synodycznego zimą
wynosi 29,83 dnia, latem zaś 29,25 dnia.
Dzień na Księżycu trwa 354 godziny i 22 minuty (połowa
miesiąca synodycznego) i tyleż samo trwa tam noc. Jest to
jednak wartość śre dnia, która odnosi się tylko do obszarów
położohych na równiku. W większych szerokościach selenograficznych długość dnia różni się i to nawet doś ć znacznie od
długości dnia na równiku. Różnica ta jest tym większa, im
dany obszar leży dale j od równika.
A oto długość dnia na Księżycu w poszczególnych szerokościach selenograficznych:
Szerokość

seleno graficzna
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Hl O 11

zaokrą g lenia.

Podczas dnia na księżycowym firmamencie widać tylko jaśniejsze gwiazdy, a to wskutek rażących promieni słonecznych.
Nocą jednak można ich zobaczyć wielokrotnie więcej niż na
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Ziemi, przy czym sw1ecą one niemigocącym światłem i są
jaśniejsze o około 0,3 wielkości gwiazdowej. Ogromna liczba
gwiazd Drogi Mlecznej pozwala bezpośrednio odczuć głębię
przestrzeni kosmicznej.
Brak atmosfery powoduje, że na Księżycu nie istnieje zjawisko zmierzchu i nie występuje tam zjawisko pociemnienia
ciał niebieskich w pobliżu horyzontu. Nie można również ob~
serwować tak bardzo powszechnego na Ziemi zjawiska gwiazd
spadających. Z uwagi na brak atmosfery meteoryty w czasie
spadku nie wyparowują i tym samym nie dają efektów świetl
nych. Po prostu uderzają w powierzchnię Księżyca z prędkością
kosmiczną, roztrzaskując się na drobne odłamki.
Księżyc obraca się wokół swej osi w tym samym kierunku
co i Ziemia, a zatem księżycowy firmament także pozornie
przesuwa się ze wschodu na zachód. Ruch ten jednak odbywa
się bardzo powoli, ponieważ jeden obrót globu księżycowego
wokół osi trwa aż 655 godzin i 43 minuty, co odpowiada dłu
gości miesiąca gwiazdowego (27ct 07h 43m 11,5 8 ).
Północny biegun firmamentu księżycowego znajduje się
w gwiazdozbiorze Smoka (około l 0 31,1' od bieguna ekliptyki),
a południowy - w gwiazdozbiorze Złotej Ryby. Położenie biegunów księżycowego firmamentu nie jest jednak dokładnie wyznaczone i dokonać tego będzie trzeba bezpośrednio na Księ
życu. Będzie to zresztą konieczne, gdyż tylko w ten sposób
można wykreślić precyzyjną siatkę współrzędnych selenograficznych. Stosowana bowiem obecnie siatka jest wykreślona
zaledwie z dużym przybliżeniem.
Słońce pozornie obiega sklepienie niebieskie Księżyca z zachodu na wschód jeden raz w ciągu roku ziemskiego, który
jest także rokiem księżycowym. W tym czasie tarcza słoneczna
zakr eśla na tle gwiazd trzynaście pętli, będących odbiciem
ruchów Księżyca dokoła Ziemi. A zatem ruch pozorny Słońca
na firmamencie księżycowym odbywa się po liniach falistych.
Ruch globu księżycowego dokoła Ziemi odbija się nie tylko
na pozornym ruchu Słońca, ale także na pozornych ruchach
wszystkich ciał niebieskich, zwłaszcza zaś planet i innych bliskich obiektów. J ego odbiciem są pętle zakreślane na księży
cowym firmamencie przez planety. Podobne pętle planety
zakreślają również na ziemskim niebie, ale w tym przypadku
jest to odbicie rocznego ruchu naszej planety dokoła Słońca.
A zatem pętle zakreślane przez planety na firmamencie księ
życowym są około 389 razy mniejsze od pętli zakreślanych
przez planety na ziemskim niebie. Tyle bowiem razy mniejsza
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jest średnica okołoziemskiej orbity Księżyca od średnicy około
słonecznej orbity Ziemi.
Księżycowy równik nachylony jest do płaszczyzny ekliptyki
kątem l 31,1'. Z tego zaś wynika, że zwrotniki księżycowe
0
znajdują się zaledwie w odległości l 31,1' od równika, natomiast koła podbiegunowe w odległości l 0 31,1' od biegunów.

pod

0

Toteż wysokość Słońca w południe nad horyzontem Księżyca
się zmienia w ciągu roku.
Słońce na niebie Księżyca świeci jeszcze bardziej oślepia

niewiele

jącym blaskiem niż na Ziemi. Światło to nie jest jednak żółta
we, lecz bardziej białe. Ponadto charakter światła słonecznego
nie ulega zmianom podczas wschodów czy też zachodów
Słońca. Tarcza słoneczna ma mniej więcej te same rozmiary
kątowe co i u nas, ale jej brzeg jest tam o wiele ostrzej zarysowany niż na ziemskim niebie.
Na brzegu tarczy słonecznej można bezpośrednio gołym
okiem obserwować - chroniąc oczywiście wzrok za pomocą
ciemnego filtru - okazałe protuberancje w postaci ognistych
czerwonych języków. Słońce jest stale widoczne w aureoli
korony słonecznej, którą na naszej planecie można obserwować
tylko podczas krótkich chwil całkowitego zaćmienia lub za
pomocą koronografu.
Niezwykle pięknym obiektem na księżycowym firmamencie
jest Ziemia, która ma tam około cztery razy większe rozmiary
kątowe niż Słońce. Obraca się ona wokół swej osi jeden raz na
24,88 godziny, a więc nieco wolnej niż w rzeczywistości. Przyczyną tego złudzenia jest ruch Księżyca po orbicie, odbywający się w tym samym kierunku co rotacja naszej planety.
Mniej więcej połowa globu ziemskiego zakryta jest przez
chmury, wyglądające jak niebieskawo-białe plamy, których
liczba, wielkość i ukształtowanie nieustannie się zmieniają.
Między chmurami można dojrzeć różne odcienie brązu lądów,
lazur mórz i oceanów oraz biel lodów podbiegunowych.
W ciągu miesiąca synodycznego następuje pełny cykl faz
Ziemi, będących uzupełnieniem analogicznych faz Księżyca
widocznych z powierzchni naszej planety. Powtarzają się one
periodycznie w ciągu doby księżycowej, a więc dwanaście razy
do roku. "Nów" Ziemi przypada w połowie dnia księżycowego,
pierwsza kwadra Ziemi - o zachodzie Słońca na Księżycu,
"pełnia" Ziemi w połowie nocy księżycowej, a ostatnia
kwadra Ziemi - o wschodzie Słońca na Księżycu.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że południe na centralnym
południku widocznej z Ziemi półkuli Księżyca wypada pod-
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czas jego pełni, wschód Słońca '-- w czasie pierwszej kwadry,
zachód Słońca- w czasie ostatniej kwadry, a północ - podczas nowiu.
W czasie "pełni" Ziemia na firmamencie księżycowym świeci
kilkadziesiąt razy jaśniej niż u nas Księżyc w pełni, ponieważ
jej powierzchnia jest kilkanaście razy większa od powierzchni
globu księżycowego. Ponadto albedo Ziemi jest też dużo więk
sze niż albedo Księżyca, które średnio wynosi tylko około 7°/o.
Dlatego też nocą krajobraz Księżyca jest dość silnie oświe
tlony niebieskawym światłem odbitym od Ziemi, zwanym
"światłem popielatym".
"Światło popielate" na Księżycu doskonale widać z Ziemi
nawet gołym okiem, zwłaszcza zaś w miesiącach wiosennych.
Do obserwacji najlepiej wybrać fazę kilka dni po nowiu. Wówczas obok oświetlonego sierpa Księżyca można zobaczyć także
resztę jego tarczy, świecącą słabym światłem. Owa szara poświata pachocizi właśnie od światła naszej planety.
Na księżycowym firmamencie Ziemia znajduje się stale
na jednakowej wysokości nad horyzontem, wykazując jedynie
niewielkie wahania odzwierciedlające ruchy libracyjne Księ
życa. Nad obszarami położonymi w środkowych partiach zwróconej ku nam półkuli Księżyca planeta nasza "wisi" niemal
w zenicie. Im jednak dalej od tego środka, tym niżej znajduje
się ona nad horyzontem.
Mowa o zwróconej ku nam półkuli Księżyca, bo na niebie
jego odwrotnej stronie planeta nasza nie jest nigdy widoczna.
Wyjątek stanowią obszary położone w pasie libracyjnym, nad
którymi Ziemia od czasu do czasu wschodzi i zachodzi.
Podobne, lecz odwrócone zajwisko będzie można obserwować
w dalekiej przyszłości także na Ziemi. Siły grawitacyjne Księ
życa wywierają bowiem wpływ na ruch obrotowy naszej planety, skutkiem czego jej okres wirowania wydłuża się o jedną
sekundę na stulecie. W dalekiej więc przyszłości Ziemia i Księ
życ wyrównają obroty swych globów i wtedy zwracać będą
ku sobie stale te same strony. Księżyc wówczas będzie wisiał
nieruchomo na ziemskim firmamencie.
Ziemia na księżycowym firmamencie nie jest zupełnie nieruchoma, lecz w ciągu miesiąca synodycznego zatacza na tle
gwiazd niewielką elipsę, której dłuższa oś widoczna jest zaledwie pod kątem 15°48'. Jest to odbicie pozornego kołysania się
Księżyca, zwanego libracją.
Jak wiemy, maksymalna libracja w długości selenegraficznej wynosi 7° 54', a w szerokości 6° 50'. Takie też "parametry"
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ma elipsa zakreślona przez środek Ziemi na księżycowym firmamencie.
Dla porównania warto zwrócić uwagę, że koło· zakreślane
na ziemskim niebie przez gwiazdę ~ Małej Niedźwiedzicy ma
prawie dwa razy większe rozmiary kątowe, gdyż jego średnica
widoczna jest pod kątem 30°52'. Deklinacja tej gwiazdy wynosi +74°34', a więc jest ona oddalona od północnego bieguna
niebieskiego Ziemi o 15°26'. W tym przypadku mamy do czynienia z odbiciem obrotu naszej planety wokół osi, który odbywa się raz na 23h 56m 4,09 5 (doba gwiazdowa).
Bardzo ciekawie wygląda Ziemia nad horyzontem obszarów
leżących na samym skraju pasa libracyjnego odwrotnej strony

N

A BB'
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c

Rys. l. Widoczność naszej planety na firmamencie Księżyca: A obszary zwróconej ku
nam półkuli globu księ
życowego, z których Ziemia jest stale widoczna nad horyzontem, B
i B' obszary pasa
libracyjnego, nad którymi Ziemia wschodzi
i zachodzi (od czasu do
czasu jest widoczna nad
horyzontem) i C - obszary odwrotnej strony
Księżyca, z których Ziemia nie jest nigdy widoczna

Księżyca. W tym bowiem przypadku planeta nasza w ogóle nie
odrywa się od horyzontu, lecz po wschodzie toczy się po nim
powoli, aby po pewnym okresie ponownie skryć się pod ho-

ryzontem.
N a zakończenie należy wreszcie wspomnieć o zaćmieniach
na Księżycu, które tam występują również tak często jak u nas.
Po prostu ziemskie zaćmienie Księżyca jest tam widoczne jako
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zaćmienie Słońca, a znów ziemskie zaćmienie Słońca jako zaćmienie Ziemi. Pierwsze z tych zaćmień odbywa się podczas
"nowiu" Ziemi, drugie natomiast w czasie jej "pełni". Oczywiście na odwrotnej stronie Księżyca żadne z tych zaćmie ń nie

istnieje.
Całkowite zaćmienia Słońca są tam dużo efektowniejsze
niż analogiczne zjawisko u nas, gdyż cień Ziemi jest prz e cież
o wiele szerszy od cienia Księżyca i znacznie dłużej przysłania
jego powierzchnię. Całkowite zaćmienie Słońca może u nas
trv<vać ty lko przez kilka minut, na Księżycu zaś czasami trwa

ponad półtorej godziny.
Tak długo może być zasłonięte Słońce przez naszą plan etę,
która otoczona jest świetlnym pierścieniem atmosfery. Wówczas do powierzchni Księżyca docierają tylko promienie sło
neczne załamane w ziemskiej atmosferze. Pierścień ten ma
czerwonawe zabarwienie, gdyż atmosfera nasza słabiej rozprasza długofalowe promieniowanie niż krótkofalowe. Dlatego też
podczas zaćmienia powierzchnia Księżyca przybiera charakterystyczną czerwonawo--miedzianą barwę.

Mniej efektownie, ale również bardzo ciekawie przebiegają
Ziemi. Wąski ślad cienia Księżyca w ciągu kilku
godzin przesuwa się wolno poprzez oceany i kontynenty ziemskie. Cień ten ma kształt krążka o średnicy dochodzącej niekiedy do 269 km i przesuwa się po powierzchni naszej planety
ze średnią prędkością około l km/sek (średnia prędkość Księ
życa po orbicie).
Podobne zjawisko można obserwować za pomocą lunety
w czasie zaćmienia Jowisza przez któryś z czterech najjaśniejszych jego księżyców. Jednak zaćmienie Ziemi można
będzie z powierzchni Księżyca śledzić gołym okiem.
zaćmienia

LUCJAN NEWELSKI -

Warszawa

JAK ZBUDOWAC TELESKOP AMATORSKI (7)
Teleskop Newtona

Teleskop zwierciadlany jest używany do szeregu różnorod
nych prac obserwacyjnych. Dla miłośnika astronomii najbardziej dostępne są obserwacje wizualne i fotograficzne. Te
pierwsze wymagają umieszczenia oka w bliskim sąsiedztwie
ogniska, a przy fotografowaniu nieba kasetę fotograficzną
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umieszczamy bezpośrednio w ognisku. W obu wypadkach spowodowałoby to nadmierne przesłonięcie obiektywu. Dla uniknięcia tego umieszczamy przed głównym zwierciadłem małe
płaskie lusterko ustawione pod kątem 45° do osi optycznej instrumentu. Lusterko to przechwytuje promienie odbite od
głównego zwierciadła i przez otwór w ściance tubusa wyprowadza je na zewnątrz niego. Usytuowanie ogniska na zewnątrz
tubusa pozwala na wygodne zamontowanie urządzenia okula-

lustro gTOwM

lusterko pfaskie

.stofck świetl~
p(a.sz.czyzna
obrazowa

Rus.1
:1

rowego lub kasety fotograficznej bez obawy przesłonięcia głów
nego zwierciadła. Zbiegające się w płaszczyźnie obrazowej
obiektywu wiązki promieni tworzą świetlny stożek. Przecięcie
stożka pod kątem 45° tworzy elipsę i dlatego płaskie lusterko
ma obrys eliptyczny (rys. 1).
Na lustro (rys. 2) padają od dwóch gwiazd pod kątem w do
osi optycznej dwie wiązki promieni świetlnych. Po odbiciu się
tworzą one w płaszczyźnie obrazowej ogniska F (lub F') obrazy
tych gwiazd: z 1 i Z2 (lub z'1 i z'2).
Je żeli w płaszczyźnie obrazowej umieścimy płytę fotograficzną to możemy otrzymać fotografię tych dwóch gwiazd, których wzajemna odległość kątowa na niebie wynosi 2 w. Kąt
2 w jest fotograficznym polem widzenia teleskopu. Liniowa odległość obrazów tych gwiazd na płycie wynosi:
4

l = 2 (tgw

·f)

(4)

Odległość ~. ogniska F' od osi optycznej lustra gł. jest równa
odległości lusterka od ogniska F. Wielkość ~ musi być tak do-

brana, aby urządzenie okularowe lub fotograficzne można było
dogodnie zamontować na tubusie. Płaskie lusterko musi obejmować pełny przekrój stożka świetlnego dla danego pola widzenia. Długość małej i dużej osi eliptycznej obrysu lusterka

173

URANIA

6/1969
określają

z wystraczającą
(wg D. Maksutowa):

dokładnością następujące zależności

b = D· t. +/ (f-t.);

a=b V2

(5)

Pole widzenia teleskopu jest między innymi zależne od śred
nicy wlotu tubusa i jego odległości od lustra głównego. ~usi-

my tak dobrać te dwie wielkości aby tubus nie przesłaniał lustra promieniom świetlnym padającym na nie pod kątem w
do osi optycznej. Spełniona musi być zależność:
cP1 -D

27 >- tg OJ
Średnicę
zwierciadła

(6)

otworu okularowego i jego odległość od głównego
obliczymy przy pomocy następujących wzorów:

(e+~ +Z·
t.
'

f/> -· (b-l)
2

d= f - t.

(7)

Jest koniecznym aby urządzenie okularowe było oddalone
co najmniej o około 15 cm od wlotu tubusa. W przeciwnym razie
obecność obserwatora wywoła przez nagrzewanie tubusa ruchy
powietrza w jego wnętrzu, co spowoduje pulsację i rozmazywanie się obrazów gwiazd.
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Użyteczne fotograficzne pole widzenia dużych teleskopów jest
zwykle bardzo małe, rzędu kilkunastu minut kątowych. Amatorskie instrumenty są niewielkie co pozwala na pewne zwięk
szenie pola widzenia bez zbyt rażącego ujawnienia się błędów
pozaosiowych. Kątowe fotograficzne pole widzenia teleskopu
amatorskiego powinno umożliwiać swobodne sfotografowanie
całeg8 Księżyca. Wielkość tego pola powinna wynosić co najmniej ok. 40 minut kątowych. Fole widzenia w teleskopie Newtona ograniczone jest rozmiarami małego lusterka. Największą
dopuszczalną długość małej osi obrysu lusterka podaje wzór:

(8)
Dla przykładu opracujemy konkretny przypadek konstrukcyjny:
Budujemy teleskop Newtona o średnicy lustra gł. D =
= 150 mm i ogniskowej f = 1400 mm. Rozporządzamy tubusem bakelitowym o wewnętrznej średnicy C/) 1 = 170 mm
i grubości ścianki g = 5 mm. Fotograficzne pole widzenia teleskopu ma wynosić: 2 co = 50'.
Obliczamy kolejno:
l. Odległość ogniska F' od ścianki tubusa;
Wielkość ta wynika z . konstrukcji i rozmiarów urządzenia
okularowego lub fotograficznego. Zamontowanie kasety fotograficznej wraz z jej regulacją wymaga zazwyczaj większego
wyniesienia ogniska poza tubus niż w przypadku wyciągu
okularowego, co trzeba uwzględnić jeżeli chcemy użyć teleskopu do fotografii nieba.
W praktyce wielkość e waha się od kilku do kilkunastu cm.
W tym wypadku pr zyjmujemy:
e = 70 mm
2. Odległość ogniska F' od osi głównej:
'

Ll = e -;-

g+2@l = 70 + 5+ -170
- = 160
2

mm

3. Odległość osi otworu okularowego w tubusie od powierzchni lustra głównego:

d=f - Ll = 1400-160 = 1240 mm
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4.
stra

Maksymalną odległość
gł.:

IJ>, - D
tgw=--

skąd

2·c
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wlotu tubusa od powierzchni lu-

1/>1 -D
170 -150
c= 2 · tgro = 2 · 0,0072 = 1389 mm

5. Liniowe rozmiary fotograficznego pola widzenia w płasz~
obrazowej lustra głównego:

czyżnie

1=2 (tgw · f)=2 (0,0072 · 1400)=20,16 mm~20 mm
6. Długość małej
płaskiego:

i

dużej

osi eliptycznego obrysu lusterka

b= D· A+l(f-A) =150 ·160+20(1400-160) =

f
= 34,85

mm~

1400
35 mm

a=bV2=35 ·1,41=49,35 mm
7.

Minimalną średnicę

IJ>
2

otworu okularowego w tubusie:

=\_b-l) (e+ g) +l= (35-20) (70+5) +?0 = 27
A
160
~
mm

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że zewnętrzna średnica
oprawki małego lusterka nie może przekroczyć wielkości określonej wzorem (8).
KRONIKA
Szczeliny na dnach kraterów

księżycowych

interesujących utworów na powierzchni Księżyca zaliczyć niewątpliwie należy liczne szczeliny. Są to prawdopodobnie tektoniczne
pęknięcia terenu, występujące przeważnie na pograniczu "mórz" i "lą
dów". W dalekiej bowiem przeszłości skorupa Księżyca podlegała licz-

Do

nym trzęsieniom, które zapewne towarzyszyły upadkom olbrzymich meteorytów lub potężnym erupcjom wulkanicznym.
Najokazalszą jest szczelina Hyginusa, położona w środkowych partiach widocznej z Ziemi półkuli Księżyca (między Mare Vaporum a Sinus Medii). Odkrył ją na początku XIX wieku znan" selenograf niemiecki J. H. S c h rot er (1745-1816). Szczelina ta ma około 200 km
długości, 3--8 km szerokości i Qkoło 700 m głębokości. W odpowiednich warunkach oświetleniowych (podczas wschodu i zachodu Słońca)
można ją dostrzec nawet przez teleskop o średnicy 5 cm. Do obserwacji
najlepiej nadaje się około 7 dni po nowiu lub około 5 dni po pełni.
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Nie mniej ciekawe są dwie szczeliny Cauchy, leżące w północno
-wschodniej części Mare Tranquillitatis. Niestety, szczeliny te można
obserwować tylko przez większe telekopy. W całej zaś okazałości widoczne są dopiero na zdjęciu wykonanym przez zało~ę statku "Apollo-8"
(zdjęcie reprodukowane na czwartej stronie okładk1 Uranii, 1969, nr 3).
Na zdjęciu tym wyrażnie widać, że szczeliny mają dość strome równoległe brzegi i płaskie dna. Gdzieś około 25 km na południowy zachód od
nich leży klasyczna kopuła księżycowa z małym kraterem w środku.
Również dna wielu kraterów księżycowych pokryte są licznymi szczelinami (np. dna kraterów Heweliusza*), Alfons lub Goclenius). Większe
z nich dostępne są do obserwacji teleskopowych, mniejsze jednak zobaczyć można dopiero na zdjęciach otrzymanych przez kamery sond
kosmicznych.
Jest rzeczą charakterystyczną, iż szczeliny występuj a zazwyczaj
w kraterach o płaskich dnach. Na dnach takich kraterów znajduje się
mnóstwo niewielkich kraterków, widocznych tylko na zdjęciach otrzymanych za pomocą sond kosmicznych. To zaś świadczy, że kratery te
należą do starych formacji księżycowych. Często przy takich kraterach
położone są mniejsze i młodsze formacje, zwane kraterami-satelitami.
Przykładem mogą być kratery Cavalerius i Lohrmann, leżące przy pół
nocnym i południowym wale górskim krateru Heweliusz.
Na dnach młodych kraterów, posiadających zwykle nieckowate dna,
nie występują szczeliny. Przy kraterach tych nie ma również kraterów-satelitów, co daje dużo do myślenia. Przykładem mogą bvć kratery
Kopernik i Langrenus, na dnach których nie widać zupełnie szczelin.
(Zdjęcie północnej części krateru Kopernik reprodukowane jest na
czwartej stronie okładki Uranii, 1969, nr 1).
Krater Langrenus *) leży bardzo blisko wschodniego brzegu widocznej z Ziemi półkuli Księżyca (współrzędne selenograficzne: 60°34' dług.
wsch. i 8°22' szer. połudn.). Dlatego też w całej okazałości widoczny jest
dopiero na barwnym zdjęciu, które wykonała załoga statku "Apollo-8".
(Wieka szkoda, że w Uranii nie można reprodukować barwnych zdjęć,
bo krater Langrenus w barwach naturalnych wygląda prześlicznie).
Krater ten ma amfiteatralne zbocza wewnętrzne, odsłaniające głębsze
warstwy skorupy Księżyca. I pod tym więc względem jest on bardzo
podobny do krateru Kopernika. Przy kraterze Langrenus, podobnie jak
przy kraterze Kopernik, nie ma również kraterów-satelitów.
Fakt ten dowodziłby, że szczeliny na dnach kraterów powstały w wyniku zjawisk tektonicznych, towarzyszących powstawaniu kraterów-satelitów. Upadki olbrzymich meteorytów, a takie zapewne utworzyły kratery-satelity, wywoływały znaczne trzęsienia skorupy Księżyca. Być
może nie wszystkie szczeliny na dnach kraterów powstały w ten sposób. Trzęsienia gruntu księżycowego mogły przecież być wywołane również działalności:l

wulkaniczną.
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ

Nowe wyznaczenie masy Plutona
Trzej astronomowie amerykańscy z U. S. Naval Obserwatory
R. L. D u n c o m b e, W. J. Kle p czyński i P. K. S e i d e l m a n n
spróbowali na nowo rozwiązać niepokojący astronomów od lat problem
masy i gęstości Plutona.
•) Patrz

zdjęcie

na

okładce.
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W r. 1915 Percival Lowell, przepowiadając na podstawie nieregularności w ruchu Urana istnienie nowej, trans-neptunowej planety, oszacował jej masę na 6,6 masy Ziemi. Ale już pierwsze obserwacje Plutona bezpośrednio po jego odkryciu w roku 1930 wykazały, że planeta
jest niespodziewanie słaba i mała, zatem albo jej masa jest znacznie
mniejsza (oceniono ją wówczas na około 0.1 masy Ziemi) od otrzymanej
przez Lowella, albo planeta ma niewiarygodnie dużą gęstość. Przyjęcie
tej pierwszej ewentualności podważało zaufanie w poprawność obliczeń Lowella. Padły nawet głosy, że odkrycie Plutona było sprawą czystego przypadku.
Ponieważ Pluton nie ma księżyca, zatem najlepszym sposobem wyznaczenia jego masy jest analiza perturbacji wywieranych przez niego
uh ruch Neptuna. Analizując obserwacje Neptuna od momentu jego odkrycia w r. 1846 do r. 1938 R. I. Wy l i e otrzymał na masę Plutona
wartość 0.91 masy Ziemi. Wiykorzystał przy tym dodatkowo dwie pozycje
Neptuna zaobserwowane nieświadomie przez Lalanda w roku 1795, które jednak istotnie wpłynęły na otrzymany wynik.
Wynik Wylie'a przywrócił częściowo wiarę w poprawność obliczeń
Lowella aż do chwili, kiedy w roku 1950 G. P. Kuiper i M. L. H u m as o n przy użyciu 5-metrowego teleskopu na Mt Palomar pomierzyli
bezpośrednio kątową średnicę Plutona, otrzymując w wyniku 0".23. Dawało to na średnicę liniową planety wartość 0.46 średnicy Ziemi i obję
tość równą 0.1 objętości Ziemi. Wyniki te w połączeniu z masą otrzymaną przez Wylie'a prowadziły do gęstości Plutona około dziewięciokrot
nie większej od gęstości Ziemi, lub poddawały w wątpliwość realność
wyniku Wylie'a.
Trzej wymienieni na wstępie astronomowie wykazali właśnie iluzoryczność wyniku Wylie'a, wynikającą z wykorzystania przez niego niedokładnych obserwacji Lalanda. Odrzucili oni te obserwacje a zamiast
nich wykorzystali dodatkowo w swych rachunkach 158 obserwacji Neptuna z lat 1960-68. Foliczyli oni ruch Neptuna przy założonych czterech
wartościach masy Plutona z przedziału 0.91-0.12 masy Ziemi. Obserwacje z lat 1846-~938 pasują w zasadzie do wszystkich założonych wartości masy. Decydującym testem okazały się obserwacje z lat 1960-68,
które zadecydowały o otrzymanym wyniku. Na masę Plutona otrzymano
ostatecznie wartość 0.18 masy Ziemi. Przy tej masie, wykorzystując wartość górnej granicy średnicy Plutona (6400 km) otrzvmaną w r. 1965
z obserwacji bardzo bliskiego przejścia Plutona obok gwiazdy 15 wielkości, dostaje się na dolną granicę gęstości Plutona wartość 1.4 gęstości
Ziemi.
(Wg Sky and Telescope, vol. 35 (1968) No 3 i vol. 37 (1969) No 2).
IRENA SEMENJUK

Nowe badania Wenus
Woda na Wenus

Stosunkowo dawno temu dowodzono, że Wenus jest planetą suchą.
Informacje na ten temat pochodziły z badań spektroskopowych dokonywanych przy pomocy balonów. Między innymi STRONG w 1964 r.
przy pomocy sondy balonowej otrzymał na grubość warstwy wody, odpowiedzialnej za obserwowane ciśnienie pary wodnej, warstwę 0,098 mm.
Dalszych poszukiwań pary wodnej w atmosferze Wenus przy pomocy
balonów dokonali w 1965 i 1966 r. BELTON i HUNTEN. Ich pomiary
wskazały
na 0,317 mm pokrywę wodną (zawarta w atmosferze)
i 0,125 mm pokrywę (zawartą nad warstwą! obłoków).
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Podobny wynik uzyskali (0,250 mm) SPINRAD i SHA WL (pomiar dokonano z powierzchni Ziemi w falach 8-13 ~).
WENUS 4 mierzyła stężenie pary wodnej w niższych warstwach
atmosfery, gdzie stwierdzono 0,1--0,70/o pary wodnej co odpo,w iada
20 cm pokrywie wody (analogicznie dla Ziemi 2,7 km).
Co jest przyczyną tego niedomiaru wody na Wenus? Być może przyczyna leży w przeszłości planety, kiedy to zachodziła dysocjacja wody,
tlen pozostawał w atmosferze a wodór się ulatniał. Jak widzimy loty
sond W!ENUS 4 i MARINERA V niewiele wyjaśniłv w tej dziedzinie.
Być może nowe sondy lądujące na powierzchni Wenus rozstrzygną
wreszcie definitywnie owo zagadnienie.
Radarowe badania planety Wenus

Przy pomocy radioteleskopu w GOLDSTON (USA) ustalono syderyczny okres obrotu planety na 250 + ~ dni. Najprawdopodobniejszy jest
wynik 243,16 dnia, przy takim okresie obrotu Wenus byłaby stale zwrócona do Ziemi jedną półkulą (podobnie jak Księżycl.
Ustalono wówczas położenie północnego bieguna planety uzyskując:
A. = 225 ° ( + 10° , - 4°) i cp = 68° (± 4°).
Porównując echa radarowe Księżyca i Wenus dochodzimy do wniosku
że powierzchnia Wenus jest bardziej gładka od powierzchni Księżyca.
"Obserwowane" zbocza są głównie nachylone pod kątem około 4-7° .
W falach metrowych gładkość powierzchni Wenus jest jeszcze bardziej
widoczna. Jednocześnie ustalono odległość powierzchni planety od jej
centrum na 6056 + 1,5 km.
W 1962 r . w JET PROPULSJON LABORATORY podjęto próby stworzenia radarowej mapy planety. Do pracy włączyła się również stacja
w GOLDSTON z 64 m anteną (początkowo używano 26 m). Whrsyłane
sygnały niosą moc 100 000 W, a odbiornik rejestruje moc jedynie około
10-19 W. Przy tworzeniu mapy uważa się, że planeta rotuje w ciągu
243 dni. Mapa ma być skończona po najbliższej koniunkcji Wenus, kiedy to przy pomocy sygnałów o mocy 450 000 W zostanie zakończone radarowanie powierzchni Wenus.
JANUSZ

SA1110JŁO

KRONIKA PTMA
życia Sekcji PTMA w Białej
(Oddział Lubelski PTMA)

Z

Podlaskiej

Dnia 10 października 1968 r. odbyło się zebranie członków Bialskiej
Sekcji Miłośników Astronomii na którym delegat na Walny Zjazd
ob. Piotr Białous poinformował zebranych o odbytym Sympozjum Astronomicznym i Walnym Zjeździe delegatów PTMA w Kaliszu w dniach
21-22.IX.1968 r.
.
Piotr Białous przedstawił zebranym treść obrad i zajęć związanych
z rocznicą 350-lecia pierwszych obserwacji astronomicznych na terenie
Folski w Kaliszu. Następnie poinformował o wynikach obrad Walnego
Zjazdu delegatów o powołaniu nowych Władz Towarzystwa i o planie
pracy ze szczególnym uwzględnieniem zbliżającej się 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
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W dyskusji głos zabierali: Bronisław Lewandowski, Jerzy Kaczyński,
Maksymowicz i Bronisław Sobiech. Mówcy wyrazili chęć uaktywnienia pracy Sekcji przez zwiększenie liczby zebrań, popularnych odczytów ilustrowanych filmami oraz pokazów nieba. Ponadto zachodzi potrzeba wznowienia stałej propagandy wizualnej i informacji o osiąg
nięciach astronomii i astronautyki.
W wolnych wnioskach Piotr Białous poinformował, że nosi się z zamiarem powołania Komitetu Obchodów 500-letniej rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika. W tym celu należy opracować wstępny projekt plan Sekcji obchodów tej rocznicy. Należy zwołać zebranie szerszego
grona działaczy i przedstawicieli władz powiatu i organizacji, na którym
należy przedłożyć propozycje Sekcji odnośnie organizacji Obchodów.
Na zaproszenie Bialskiej Sekcji Milośników Astronomii przybył do Białej Podlaskiej prezes naszego Oddziału z Lublina mgr Stanisław Hałas,
który w dniu 24.XI br. o godz. 12-tej w sali Powiatowe!!o Domu Kultury
wygłosił odczyt pt. "Aktualności astronomiczne". Po odczycie wywiązała
się dyskusja. Mówca chętnie odpowiadał na pytania. Następnie wyświe
tlono filmy: Lot Gem i ni 12, oraz Projekt Apollo. Na odczyt przybyło
poza 12-osobową grupą członków dużo sympatyków, przede wszystkim
młodzieży, razem około 80 osób. Należy nadmienić, że spotkanie odbyło
się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie Przew. Sekcji Piotr Białous podzięko,wał mgr Hałasowi za wygłoszenie odczytu
oraz zaprosił na następne spotkanie w roku 1969.
Paweł

PIOTR

BIAŁOUS

KRONIKA HISTORYCZNA
Je zcze o historii
hitlerowskiej

miłośniczego

ruchu astronomicznego w latach okupacji

Z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem przeczytałem w numerze 12 Uranii z grudnia 1968 roku artykuł K. Rud n i ck i e g o pt.
"Obserwatorium Astronomiczne na Dobrej Wodzie". Z zainteresowaniem - ponieważ dotyczy tak ważnego, a ciągle jeszcze chyba trochę
zaniedbanego zagadnienia historii rozwoju kultury i nauki polskiej
w czasie okupacji, a przy tym poruszone sprawy dotyczą środowiska
bardzo młodego, co ma specjalny urok i wagę .
Zbyt skromnie, a może ł trochę niepotrzebnie Autor usprawiedliwia
opisywaną działalność popularno-naukową: "Mógłby ktoś powiedzieć, że
coś tu jest nie w porządku. Naokoło wojna, a tu młodzież obserwuje
sobie gwiazdki i wydaje sprawozdania. Otóż nie. W niektórych miesią
cach sprawozdania się nie ukazały ... Były sprawy ważniejsze. Od lata
z trzech filarów obserwatorium wszyscy byliśmy już w oddziałach partyzanckich". Sądzę, że jest rzeczą oczywistą, że obserwatorium, podobnie jak każdy inny akt naszego zepchniętego do podziemia życia kulturalne~o było wartością samą w sobie, taką samą jak każdy innv przejaw Ruchu Oporu, i miało ten sam skutek: ocalenie części nasze~o
bytu narodowego. Zresztą wszystkie formy Ruchu Oporu wzajemnie się
zazębiały . Kiedy wybitny matematyk W. Sierp i ń ski zamieszczał

w czasie wojny nielegalne streszczenia swoich prac w czasopismach
naukowych, kończył je słowami: "pełne dowody twierdzeń ukażą się
w czasopiśmie Fundamentu Mathematicae, po wojnie". Jeżeli przypomnieć, że Fundamentu Mathemati cae to znane na cały świat polskie
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czasopismo naukowe rozwiązane przez okupantów, to tak zredagowana
praca była czymś więcej niż dokumentem nauki polskiej. Artykuł
K. Rudnickiego wzruszył mnie tym bardziej, że sam bvłem w czasie
okupacji członkiem podobnej organizacji w Sporyszu w pow. Żywiec
kim w woj. Krakowskim. I o niej chcę właśnie napisać kilka słów. Na
wstępie muszę uprzedzić,
że niestety nie osiągnęliśmy doskonałości
równej O.A.D.W., co wyrażało siG już w samej nazwie. Nie wpadliśmy
na podobnie trafny i zarazem poetyczny pomysł. Może dlatego, że działaliśmy na wsi, a wieś jak wiadomo nie ma przedmieść. Ale moja rodzinna wieś, jak prawie każda wieś góralska składa s i - z przysiółków.
Jeden z nich nazywa się "Na Zadkach". Dziś żałuję, że tego nie umieliśmy wykorzystać. Przyjęliśmy nazwG prozaiczną i nieco pretensjonalną :
Towarzystwo Astronomiczne "Wiedza". Wydawaliśmv również własne
pismo: "Miesięcznik Matematyczno-Astronomiczny". Wychodził (nieregularnie) przez większą część okupacji. Ale i tu prymat należy się Kolegom z O.A.D.W. Nasze pismo było powielane również wprawdzie
"przez kalkę", ale ręcznie, a nie na maszynie.
Duszą "Towarzystwa" był Jan Z amor ski, chociaż ja byłem "prezesem". Inni członkowie ulegali raczej naszemu zapałowi i odnosz~
wrażenie, że wszelka inicjatywa należała wyłącznie do nas
dwu ,
a zwłaszcza do J. Zamorskiego.
My również dochowaliśmy się prawie dwóch docentów. PiszG "prawie", bo niestety dr Jan Zamorski zmarł przed siedmiu laty w przededniu swojej habilitacji. I wreszcie kilka słów o naszej działalności
"naukowej". Nie potrzebuję uprzedzać, że formalnie jako praca naukowa
nie miała ona żadnej wartości. Byliśmy wyposażeni podobnie, ale ch y ba
jeszcze gorzej niż Koledzy z O.A.D.W., a ponadto, lata naszej pracy
okupacyjnej przypadły między dwunastym a siedemnastym rokiem
naszego życia. Nie mniej zapał, który wtedy w nas się rozwinął i utrwalił, to ten sam, który później skierował nas na drogę pracy naukowej.
Psychicznie nie czujQ żadnej granicy między moją ówczesną, a dzisiejszą działalnością naukową. Co więcej, tamten okres, to ciągłe żywe
korzenie wszystkiego co robię w tym zakresie do dzisiaj. Byliśmy wyposażeni (i tym razem w pełnej harmonii z O.A.D.W) w połowę lornetki
(dość dobrej, teatralnej), a później w zdobyczną niemiecką lornetkę polową Zeissa o średnicy 30 mm, powiększenie 6 X i podziałkę, wzbogaconą kątomierzami, a więc również w coś w rodzaju narzędzia uniwersalnego. Często, ponieważ lornetka krążyła wśród członków T. A.
"Wiedza", obserwowaliśmy gołym okiem. łł.zucaliśmy się zachłannie
na wszystkie dostępne nam obserwacje obiektów i zjawisk astronomicznych, tudzież literaturę. Bez myśli przewodniej, chaotycznie, z entuzjazmem. Niewątpliwie jednak zdobyliśmy jak na ówczesny nasz wiek
wykształcenie astronomiczne, które było wartościowym uzuoełnieniem
nauki w tajnych kompletach. Szczególnie utkwiła mi w pamięci nasza
ekspedycja na zaćmienie Księżyca 26 sierpnia 1942 r.*) Była to niewąt
pliwie jedna z najtrudniejszych ekspedycji. Gwiazdzista noc była za• Cytuję z oryginalnych notatek wojennych, ale nie z oryginału pr o t o k oł u,
którego nie mam i który nie wiem czy się zachował; nie zadałem sobie trudu,
aby sprawdzić datę w Roczniku ale sądzę, że ktoś z Czytelników mnie wyrę c zy.
N. b. najstarsze do dziś zachowane notatki naszej stacji pochodzą z 9 wr z e ś nia
40 r. Był to okres szczególnie dla mnie ciężki. Ojciec mój, rozstrzelany póż n i ej
przez gestapo, był wówczas więźniem obozu koncentracyjnego. Prze~l ą d a jąc
obecnie ówczesne notatki astr., znalazłem wśród nich także alfabet Mor•e'a,
klucz szyfrowy Itp. Byłem wówczas łącznikiem zwz - AK w Obwodzie Zywieckim.
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nocą hitlerowskiej okupacji. Zmierzch astronomiczny, był
nocześnie godziną policyjną. Beskid Wysoki należał i należy

razem

równodo województwa Krakowskiego, ale okupant przyłączył go do Sląska i wraz
z nim do Rzeszy. Terror w stosunku do" ludności polskiej przekraczał
jeszcze niebywałe okrucieństwa w tzw. guberni. Jako miejsce obserwacji wybraliśmy mały placyk ukryty między zabudowaniami gospodarskimi w pobliżu domu, gdzie wówczas, po wysiedleniu nas z naszego
własnego domu, mieszkałem wraz z rodziną. O wyborze miejsca zadecydował dogodny teren i fakt, że wyposażenie stacji znajdowało się
w moim mieszkaniu. Miejsce to jednak nie dla wszystkich było dogodne,
a zwłaszcza dla J . Zamorskiego. Musiał przebyć drogę niezbyt bezpieczną, z początku wprawdzie łatwą, bo górzysto-lesistą, ale w później
szym odcinku przeciętą młynówką i szosą. Ustaliliśmy, że ze względu
na większe bezpieczeństwo ominie most, szosę przetnie prostopadle,
i dojdzie na przełaj przez ogrody.
Przyszedł mokry, ale jak zawsze punktualny, spokojny i w pełnym
uzbrojeniu (Walther, 9 mm). Zresztą przez cały czas obsen•racji mieliśmy
wystawione czujki. J. Zamorski otrzymał nasze, jedyne w swoim rodzaju
odznaczenie "Bohaterom Nauki". Nie wiem czy zachował się dyplom, ale
mam fragment kroniki Towarzystwa ze wzmianką o tym fakcie.
Granica między nauką a akcjami bojowymi sensu stricto była w ogóle
płyna. Ponieważ Urania ze względów technicznych nie może zamieścić
oryginalnych zujęć, dlatego troszkę szerzej omówię jeszcze jeden, drobny
ale jakże typowy epizod. Tym bardziej, że do tej pory byłem skromny
podobnie jak Autor "Obserwatorium Astronomicznego Dobra Woda"
i we wszystkim przyznawałem wyższość tej Instytucji. Członkowie
Towarzystwa Astronomicznego "Wiedza" podobnie jak pracownicy
O.A.D.W. działali w Ruchu Oporu. W czasie akcji na mieszkanie komendanta miejscowej placówki Hitler Jugend zdobyliśmy m. in. jego
służbową pieczątkę. Była ona wykorzystywana dla różnych celów w Ruchu Oporu. Ale ze względu na rosnące ryzyko, nie mogło to trwać zbyt
długo. Poszła "na złom" i wtedy wykorzystaliśmy ją do sporządzenia
pieczątki naszego Towarzystwa. Jej pierwotny tekst brzmiał :
Der Hauptjungzugfiihrer des Fahnteins 31787 S p o r i s c h

Nie · zawierała ona wszystkich potrzebnych nam liter. "d" uzyskalii dołu obz powodzeniem z szerokiej trójki z numeru 3/787, po obróceniu jej o 90°. PieCZ<1tka O.A.D.W. zapewne tak barwnej historii nie miała ... Jednak,
gdyby oba Towarzystwa jeszcze istniały, odcisnęlibyśmy naszą pieczęć
na dyplomie Orderu "Bohaterom Nauki" przyznanego Obserwatorium
Astronomicznemu Dobra Woda.
śmy z odwróconego "p", cudzysłowy z odpowiednio od góry
ciętych liter "n" i "uu. Brakującą literę "W" uzyskaliśmy

ANDRZEJ

ZIĘBA

Dom Kopernika
Toruń, rodzinne miasto Kopernika, posiadało od dawna żywe tradycje
jego kultu, czego dowodem są m. in. epitafium z wizerunkiem astronoma, ufundowane około 1580 r. przez humanistę i lekarza Toruńskiego
Melchiora Pirnesiusa, marmurowe popiersie z 1766 r. dłuta krakowskiego
rzeźbiarza Wjojciecha Rojowskiego, fundacji" ks. Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, znajdujące się w kościele św. Jana w Toruniu, a przed
ratuszem staromiejskim pomnik wykonany w 1853 r. według projektu
niemieckiego rzeźbiarza Fryderyka Tiecka.
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Za utworzeniem Muzeum Kopernikowskiego w rodzinnym mieście
wielkiego astronoma przemawiały od pol. XIX w. liczne głosy w prasie
codziennej i popularno-naukowej. Projekt utworzenia wspomnianej
instytucji rozważano również podczas zjazdów i obchodów związanych
z rocznicami kopernikowskimi (1873, 1923, 1953).
Na zahamowanie i opóźnienie realizacji tej cennej inicjatywy złożyło
się kilka czynników, z których najważniejszymi były:
l) spór o ustalenie domu w którym się urodził Mikołaj Kopernik,
toczący się między toruńskim społeczeństwem niemieckim a polskim,
definitywnie zakończony podsumowaniem dotychczasowych wyników
badań przez prof. dr Karola Górskiego i opublikowaniem ich w 1955 r.
w bibliofilskim wydaniu pt. "Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu" i uznaniem domu przy ulicy Kopernika 17 za właściwy w oparciu
o odnalezioną przez burmistrza i amatora historyka Bendera w 1881 r.
Księgę służb z XV w.
2) znikomą ilość zachowanych zabytków i pamiątek po wielkim
astronomie.
Dopiero w 1960 r., w związku z rozpoczęciem Obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego, władze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy postanowiło przeprowadzić remont kamienicy, w której
urodził się autor "De revolutionibus" ... i zaadaptować ją na Muzeum
Kopernikowskie. Wspomniana kamienica powstała w II pol. XV w.
Jej późnogotycki charakter został zastąpiony skromnymi klasycystycznymi formami podczas przebudowy na przełomie XVIII i XIX w. uległy wówczas zmianom również układ wnętrz i wysokość kondygnacji. W maju 1960 r., w związku z adaptacją budynku na cele muzea:ne,
dokonano odkrywek pierwotnych elementów gotyckich 'łrchitekto
nicznych i dekoracji malarskiej, które po szczegółow ·ch badaniach konserwatorskich umożliwiły podjęcie decyzji przeprowadzenia w latach
1961-1963 prac rekonstrukcyjnych przywracających budynkowi, a przede wszystkim fasadzie, późnogotycki charakter, pierwotne wysokości
kondygnacji w pierwszym trakcie, przy czym wnętrza potraktowano nowocześnie zgodnie z potrzebami i założeniami współczesnego wystawiennictwa.
Aktualna ekspozycja w "Domu Kopernika" o charakterze dydaktycznym prezentuje obok autentycznych przedmiotów również materiały
zastępcze w postaci powiększeń fotograficznych, tofokopii dokumentów,
wykresów, modeli przyrządów astronomicznych itp. związanych z rodziną, życiem i wieloletnią działalnością genialnego astronoma. Składa
się ona z pięciu części, z których każda tworzy odrębną całość.
Część pierwsza, "Toruń miasto Kopernika rodzina - dom", obejmuje dokumenty i przekazy ikonograficzne związane z rodziną astronoma i historią domu.
W części drugiej, zatytułowanej "Miejsca pracy i twórczości", zapoznajemy się z syntetycznymi informacjami biograficznvmi zilustrowanymi
reprodukcjami miast i zabytków architektury, w których przebywał
Kopernik i prowadził ożywioną i wielostronną działalność.
W dziale trzecim wyeksponowano osobowość Mikołaja Kopernika
jako wielkiego humanisty, człowieka Renesansu o wszechstronnych zainteresowaniach, które znalazły odbicie w jego rozległej działalności
naukowej i społecznej w zakresie astronomii, ekonomii, medycyny,
geografii i filozofii. Rozmieszczone w gablotach kilkakrotne wznowienia
dzieła "0 obrotach ... " mówią o rozprzestrzenianiu się teorii twórcy
systemu heliocentrycznego. Miedzioryt Roedlicha przedstawiający Ko-
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pernika wykładającego w Rzymie świadczy o pracy pedagogicznej
wielkiego odkrywcy. Fotokopia własnoręcznie pisanej recepty przypomina o skutecznie niesionej pomocy lekarskiej dla ludności Warmii,
a traktat o momencie - o zainteresowaniach problematyką społeczno
-ekonomiczną. Opracowana wspólnie z przyjacielem Bernardem Wapowskim mapa stanowi jedno z najstarszych dzieł kartograficzn:·ch w historii geografii Polski.
Trzecie i piąte pomieszczenie poświęcone kultowi wielkiego astronoma. Wystawiono tu najstarsze jego wizerunki, kopię portretu z tablicy epitafijnej z kościoła św. Jana, portret z XVI w. pędzla nieznanego
malarza, wyróżniający się doskonałością rzemiosła i wyjątkowo sugestywną siłą wyrazu plastycznego, zespół wizerunków wykonanych w rozmaitych technikach graficznych, stanowiących przeważnie ilustrację
książek wraz z najstarszym drzeworytem Tobiasza Stimmera z XVI w.
Tu • również znalazły pomieszczenie publikacje takich badaczy życia
i działalności Kopernika jak Jana Sniadeckiego, Ignacego Polkowskiego,
Adolfa Prowego i Aleksandra Birkenmajera.
Wl ostatnim pomieszczeniu na poddaszu wyeksponowano modele
trzech przyrządów: kwadrant, astrolabium, triquetrum - składających
się na instrumentarium, przy pomocy którego Kopernik prowadził
swoje obserwacje.
Omówiona wystawa cieszy się dużą frekwencją szczególnie w sezonie
turystycznym. W roku 1968 zwiedziła ją 55 540 osób w tym 1896 cudzoziemców.
W ramach działalności propagandowo-oświatowej obok odczytów, projekcji_ filmowych i wystaw czasowych Oddział "Dom Kopernika" realizuje hasło "Muzea Uniwersytetami Kultury". Od sześciu lat z okazji
urodzin wielkiego toruńczyka przy współudziale Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Toruniu organizuje się w lutym uroczyste wieczornice, na program których składają się ciekawe odczyty
z historii astronomii oraz poruszające aktualne zagadnienia podboju
kosmosu, okolicznościowe wystawy z zakresu problematyki kopernikowskiej i koncerty muzyki z epoki Kopernika. Zbliżające się za cztery lata
uroczyste Obchody 500 rocznicy urodzin wielkiego astronoma, których
program został zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów nr 57/67 z dnia
23.111.19671 r., przewidują obok kongresów, sesji naukowych, wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, konkursów literackich i plastycznych, reorganizację dotychczasowej ekspozycji w oddziale "Dom
Kopernika" i znaczne jej rozszerzenie w ramach koncepcji opracowanej przez prof. Jerzego Remera pod hasłem "Muzeum Epoki Kopernika". W programie realizacyjnym przewiduje się trzy człony wystawiennictwa zlokalizowane w Domu Kopernika przy ulicy Kopernika 17,
w sąsiedniej kamienicy przy ulicy Kopernika 15, która jest jednym
z najwspanialszych przykładów kamienic mieszczańskich z XIV w. ze
stosunkowo dobrze zachowanym układem i wystrojem wnętrz oraz
w ratuszu staromiejsk'im.
Wyeksponowane zostaną m. in. takie zagadnienia jak:
Toruńskie mieszczaństwo w XIV i XV w., wnętrze kamienicy mieszczańskiej w XIV i XV w., historia Domu Kopernika, biografia Kopernika z uwzględnieniem wielostronnej działalności, wkład Kopernika
do rozwoju nauki i cywilizacji, pracownia uczonego XVIXVI w., Kult
Kopernika, nauka i sztuka w epoce Kopernika ze szczególnym uwzględ
nieniem Torunia oraz wyniki ogólnopolskich konkursów Związku Polskich Artystów PlastykÓW.
JANINA MAZURKIEWICZ
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Z KORESPONDENCJI
P. Arkadiusz K u siak (Sokołów Podlaski) nadesłał nam ciekawe
wyprawy ,.Apollo 8" z grudnia ub. r., które po-

spostrzeżenia na temat
dajemy w całości:

Fantazja

przestała być fantazją

Już nikt nigdy nie bQdzie pisał, że człowiek nie może zobaczyć odwrotnej strony Księżyca. To już przeszłość . Oceniając epokowe wydarzenie, jakim był lot ,.Apollo 8", warto by cofnąć się w przeszłość
i porównać fantazję przodków z rzeczywistością, a szczególnie z wybitnym autorem powieści fantastyczno-naukowych, jakim był JuZes
Verne. Wszystkie jego zasadnicze pomysły zostały wcielone w życie.
Ostatnim, najważniejszym, była podróż na Księżyc. Posluchajmy dwóch
relacji - tej dawnej i dzisiejszej - zwracając szczególną uwagę na podobieństwa:

l grudnia 10h46m40H
z Półwyspu Floryda w kierunku
Księżyca zostaje wystrzelony statek-pocisk. Załogę stanowią trzej
astronauci:

21 grudnia 13h51mOOA

Barbicane, Nichall i Ardan.

Barman, LaveZZ i Anders.

Po okrążeniu Księżyca i dokonaniu badań i obserwacji, wracają
na Ziemię i lądują na Oceanie
Spokojnym.

Po okrążeniu Księżyca i dokonaniu zaplanowanych zadań, ""racają na Ziemię i lądują na Oceanie
Spokojnym.

Półwyspu Floryda w kierunku
Księżyca wystrzelono statek kosmiczny. Załogę stanowią trzej

z

astronauci:

W zestawieniu tych dwóch relacji nie chodzi o szczegóły. Jasnym jest,
Verne nie przewidywał lotu rakietą, gdyż opierał się na osiągnięciach
swojej epoki. Ale czy obie relacje nie uderzają podobieństwem?
Możnaby sądzić, że Amerykanie w tym jedynie celu pospieszyli się
z realizacją lotu na KsiQżyc, wyprzedzając Związek Radziecki, aby
pierwszy lot na Srebrny Glob odbył się właśnie zgodnie z pomysłem
Verne'a!
Bohaterzy Verne'a odbyli swój lot w grudniu. Bohaterzy współcześni
również. Pierwszy lot ku Księżycowi był okrążeniem Srebrnego Globu.
Tak samo było w rzeczywistości.
W jednym i drugim przypadku lot odbyło trze c h astronautów.
Spójrzmy jeszcze na podobieństwo ich nazwisk: Barbican i Barman,
Nichall i Lovell oraz Ardan i Anders. Chyba to samo mówi za siebie.
A gdy jeszcze dodać, że Nichall w powieści Verne'a dobitnie protestuje
przeciw lotowi, a współcześnie - protestował dyrektor Obserwatorium
w Jodrell Bank p. Lovel, imiennik członka załogi ,.Apollo 8" Jamesa
Lovella ...
Trudno chyba o bardziej dziwny przypadek. Na zakończenie należy
jeszcze wspomnieć, że w obu przypadkach - tym z powieści ,.Wokół
Księżyca" i tym z rzeczywistości pierwszych ludzi w kierunku Księ
życa wysłały Stany Zjednoczone i to właśnie z Florydy!
I w obu przypadkach lądowanie odbyło się na Oceanie Spokojnym.
że
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rangę kosmografii
W związku z artykułem dyskusyjnym zamieszczonym w numerze lutowym pod powyższym tytułem otrzymaliśmy list od p. Jerzego Ulanowicza (Ostrowiec Swiętokrzyski):
Szanowny Panie Redaktorze! Nawiązując do arty~uły p. 'Krzywosąd
-Niedobrzeskiego (Urania, nr 2, str. 46-50) pragnę wyrazić i mój pogląg
na poruszony temat. W całości popieram zdanie Autora artykułu. UWawam za społecznie słuszną propozycję utworzenia wydziału kosmografii
przy wyższej uczelni. Może nie na uniwersytecie, może przy Wyższej
Szkole Pedagogicznej - placówki nastawionej na kształcenie nauczycieli różnvch specjalności, w której również kształcono by kosmografów
do nauczania w szkołach oraz działaczy oświatowych tej specjalności.
Przygotowanie nauczycieli kosmografii, takich, których naprawdę
pasjonuje astronomia, dałoby lepsze wyniki w nauczaniu astronomii
niż to jest dotychczas.
Dlatego należy wystąpić w tej sprawie do Ministerstwa Oświaty
o utworzenie przy Wyższej Szkole Pedagogicznej dziennego i zaocznego
dwu lub trzyletniego studium kosmografii.
Jestem przekonany, że wysiłek włożony w utworzenie takiego studium nie pójdzie na marne, a młodzież pomaturalna o zainteresowaniach
w tym kierunku, choć o umiarkowanych zdolnościach matematycznych,
chętnie rozpocznie studia w takim zakresie astronomii. Również miłośnicy astronomii (o różnych zawodach) zapiszą się na studia zaoczne
w celu pogłębienia i uporządkowania dotychczas posiadanych wiadomości z nauki o wszechświecie. Byliby w przyszłości dobrymi popularyzatorami astronomii.

O

TO I OWO
Stuletni kalendarzyk

księżycowy

Liczbę roku według naszego. kalendarza dzielimy przez 19. Resztę
z dzielenia lub liczbę 19 (jeżeli nie ma reszty) odszukujemy w tabelce
i odejmujemy ją od liczb 10, 20, 30 lub 40, znajdującej się w tej samej
rubryce poziomej w środku tabelki. Różnica wskaże datę nowiu w styczniu i marcu z dokładnością około l dnia. W latach przestępnych w styczniu i lutym do otrzymanej różnicy dodajemy l dzień. Datę nowiu w lutym otrzymujemy odejmując od otrzymanej różnicv liczbę 2. Natomiast
datę nowiu dla pozostałych miesięcy obliczamy w ten sposób, że od
otrzymanej uprzednio różnicy odejmujemy liczbę miesiąca pomniejszoną
o liczbę 2.

2
l

5
4
3

8
7
6

10

9

lO
20
30

13
12

16
15

19
18

40

11

14

17

Dodając do daty nowiu liczby 7, 15
wskaże datę pierwszej kwadry, pełni

życa. Jeżeli

lub 22 otrzymujemy sumę, która
lub datę ostatniej kwadry Księ
dni danego miesiąca, odejmujemy

suma przekroczy liczbę
je i otrzymujemy datę miesiąca następnego.

URANIA

186

6/1969

Na przykład dla znalezienia daty nnwiu w listopadzie 1968 roku, dzielimy 1968 przez 19, co da resztę 11. Resztę 11 odejmujemy od 40 i otrzymujemy 29. Ponieważ listopad jest jedenastym miesiącem roku liczbę 9
(11- 2) odejmujemy od różnicy .29 i ntrzymujemy datę 20 listopada jako
datę nowiu.·Następna pełnia wypadnie po piętnastu dniach, a więc do
daty nowiu dodajemy liczbę 15, co da sumę 35. Listopad ma 30 dni,
więc odejmujemy liczbę 30 i otrzymujemy jako datę pełni dzień 5 grudnia 1968 r.
ROMAN SZYMANSKI

NOWOSCI WYDAWNICZE
Kenneth G. Jones "Messier's Nebulae and Star Clusters"
Faber and Faber Ltd. London, 1968
Wydaje się, iż książka ta jest doprawdy wymarzoną lekturą dla miastronomii, ponieważ oprócz wielu cennych informacji z historii
tej nauki, ze stanu obecnego astronomii, zawiera także mnóstwo wskazówek praktycznych dotyczących instrumentów, jakimi się najczęściej
posługują miłośnicy; no i wreszcie wiele danych i ilustracji tych obiektów, którym jest poświęcona: mgławic i gromad gwiazd. Wszystko to
jest opowiedziane stylem prostym, bezpośrednim, przekazującym entuzjazm autora najbardziej nawet neutralnym czytelnikom. Mimo, że jest
przeznac-z ona dla miłośników astronomii, zawiera wszystkie najnowsze
osiągnięcia astronomii opowiedziane w sposób prosty, a mimo to dokładny i w miarę pogłębiony. Jakże daleki jest autor od tak często
występujących skłonności do wulgaryzacji w naszej literaturze popularno-naukowej ...
Jest rzeczą mało prawdopodobną, aby ją przetłumaczono i wydano
w Polsce, ponieważ była by - mimo ogromnych walorów - pozycją zbyt
deficytową . Książka zawiera przeszło 450 stron i jest bogato ilustrowana,
tymczasem liczba odbiorców jej w naszym kraju nie "rzekroczy zapewne kilku tysięcy; tyle jest u nas prawdziwych miłośników astronomii.
Jej cena zatem musi być dość wysoka, a to z kolei jeszcze zmniejszy
liczbę odbiorców. Jeśli tej sprawy nie sfinansuje któraś z organizacji
naukowych, nie wydaje się, abyśmy książkę ujrzeli na naszych ladach
księgarskich. Dlatego między innymi przedstawię dość szczegółowo jej
łośnika

treść:
Nicią przewodnią książki jest osoba . i działalność Charles'a Messier'a,
który - jak wiemy - zasłużył się astronomii wydając swój słynny katalog mgławic. Dlatego we wstępie mamy historię wszystkich katalogów astronomicznych, poprzedzających dzieło francuskiego astronoma,
oraz krótkie dane statystyczne dotyczące 102 obiektów przez niego zaobserwowanych i zarejestrowanych. Dowiadujemy się, iż tylko 11 wśród

w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Większość
dÓ obiektów, które dziś nazywamy galaktykami (33), gromadami kulistymi (28), i gromadami otwartymi (27). Ml pozostał obiektem
unikalnym, (mgławica Krab); dwa obiekty okazały się gwiazdami wielokrotnymi.
Potem (rozdz. l i 2) następuje bardzo interesujący opis wszelkich
formacji kosmicznych, jakie dziś znamy, doprowadzony aż do- kwazarów
i żródeł promieniowania X. Na zakończenie opisu autor daje obszerny
traktat o współczesnych poglądach na ewolucję gwiazd. To wszystko
nich

było mgławicami

należała
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nazywa on skromnie "tłem astronomicznym" obiektów Messier'a; danymi, które są niezbędne, aby obiekty Messier'a "przenieść" z tamtej
epoki do naszej. Te dwa rozdziały WYdają mi się szczególnie cenne:
nie wielu autorom udało się pomieścić w tak małej objętości (około
50 stron) tyle rzetelnych i konsekwentnie ułożonych informacji z astronomii.
Następny rozdział (3) zawiera wszystko co powinien wiedzieć miłośnik
astronomii o instrumentarium, przy pomocy którego dają się obserwować wszystkie obiekty zawarte w katalogu Messier'a. Oprócz danych
optycznych i montażu, autor obszernie omawia warunki atmosferyczne
oraz przeróżne tajemnice praktyczne pracy amatora, w której przecież
oko odgrywa decydującą rolę. Fotem (rozdz. 4) następuje szczegółowy
opis każdego z obiektów katalogu Messier. Rozdział ten nie powinien
być czytany "jednym tchem", lecz w miarę dokonywania obserwacji
odpowiednich mgławic, czy gromad. Przy takim programie lektura
tego rozdziału może wnieść wiele cennego, w to wszystko, z czego się
składają przeżycia człowieka obserwującego taki, czy inny obiekt na
niebie.
Ostatni rozdział (5) jest nadzwyczaj interesującą, pełną wielu nieznanych na ogół szczegółów biografią wielu poprzedników Messier'a, (uło
żoną alfabetycznie, podług nazwisk). Można z niej się dowiedzieć o historii całego rodu Cassinich, o Heweliuszu i jego żonie, i o dwóch francuskich astronomach, J. S. Bailly i de Saron, którzy zginęli na gilotynie
podczas Rewolucji; i wiele jeszcze innych niezmiernie interesujących
szczegółów. Tam też znajdziemy obszerną biografię samego Messier'a.
Na końcu dodatek zawierający wiele map i objaśnienia terminów
astronomicznych, oraz aż trzy skorowidze: imion, tematów i obiektów.
Autorowi tej notatki nie pozostaje nic innego, jak gorąco zachęcić
czytelników do nabycia tej książki w oryginale, oraz złożyć serdeczne
podziękowanie władzom The British Council w Warszawie za ofiarowanie mu książki Jones'a.
WŁODZIMIERZ

ZONN

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Lipiec 1969 r.

Rankiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem
W e n u s. Wenus oddala się teraz od Ziemi, w związku z czym średnica
kątov.ra jej tarczy maleje w ciągu miesiąca od 21 "do 16", a jasność także
nieco spada, od -3.8 do 3.6 wielkości gwiazdowych. W pierwszych
dniach miesiąca odnajdziemy także rankiem nad wschodnim horyzontem M er kur e g o, który świeci jednak znacznie niżej nad horyzontem i słabiej niż Wenus (około -1 wielkości gwiazdowej). Kątowa śred
nica tarczy Merkurego wynosi około 5".
Wieczorem nisko nad ,południowym horyzontem możemy odnaleźć
Marsa, świecącego jak jasna czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona. M ar s przebywa w pobliżu Antaresa, także czerwonej gwiazdy
pierwszej wielkości, jest jednak znacznie jaśniejszy od gwiazdy, a w lunecie dostrzeżemy wyraźnie jego tarczę. Mars oddala się od Ziemi,
jasność jego spada w ciągu miesiąca od -1.6 do -1 wielkości, a śred
nica tarczy maleje od 18" do 15" .
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Wieczorem

widoczny jest J o w i s z, jako jasna gwiazda około
gwiazdozbiorze Panny. Za pomocą lunety lub nawet
dobrej lornetki możemy obserwować ciekawe zjawiska w układzie
czterech galileuszowych księżyców Jowisza; dokładne momenty tych
zjawisk podajemy w tekście Kalendarzyka. Kątowa średnica tarczy Jowisza wynosi około 31".
Także wieczorem widoczny jest w gwiazdozbiorze Panny U r a n
(około 6 wielkości gwiazdowej), a w pierwszych dniach miesiąca widoczny jest jeszcze wśród gwiazd ósmej wielkości w gwiazdozbiorze
Wagi N e p t u n. P l u t o n przebywa już na niebie zbyt blisko Słońca
i jest niewidoczny.
Za pomocą większych lunet możemy też przez całą noc obserwować
dwie z czterech najjaśniejszych planetoid: P a l l a s w gwiazdozbiorze
Herkulesa i J u n o na granicy gwiazdozbiorów Węża i Tarczy Sobieskiego. Obie planetoidy rozpoznamy po ich zmianie położenia wśród
gwiazd około 10 wielkości, przy czym Juno jest w znacznie gorszvch
warunkach obserwacyjnych niż Pallas.
3<1 Wieczorem dwa księżyce Jowisza zbliżają się do brzegu tarczy Jowisza. O 211143111 obserwujemy początek przejścia 2 księżyca na tle tarczy planety, natomiast księżyc l rozpocznie swoje przejście o 22h38m,
czyli prawie o zachodzie Jowisza w Polsce.
5<l Wieczorem obserwujemy kilka ciekawych zjawisk w układzie księ
życów Jowisza. Zaraz po zachodzie Słońca dostrzegamy w pobliżu lewego
brzegu tarczy planety (patrząc przez lunetę odwracającą) księżyce 3 i l,
które niedawno zakończyły przejście na tle tarczy Jowisza. Na tarczy
planety widoczny jest cień księżyca l, a cień księżyca 3 pojawi się
o 201121m; o 20h3lm cień księżyca l schodzi z tarczy planety. Poza tym
przez cały czas niewidoczny był księżyc 2, który przechodził za tarczą
planety, a potem przez strefę jej cienia. O 211129m obserwujemy koniec
zaćmienia tego księżyca; pojawi się on nagle z cienia pla-nety w odległości równej średnicy tarczy planety od jej prawego brzegu (w lunecie
-1.4

też
wielkości w

odwracającej).

8'l O Uh Mars nieruchomy w rektascencji. O 14h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 6°.
10l117h W/enus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 8°.
lld21h48m Obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
12c1 Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień oraz księ
życ 3. Obserwujemy o 2lhl7m koniec przejścia księżyca l. Cień księżyca
l oraz księżyc 3 wędrują na tle tarczy aż do zachodu Jowisza w Polsce.
13dl5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległo
ści 4°.

to

17<17h58m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest
początek 1550 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona.
16d2h Wenus w złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości

w gwiazdozbiorze Byka. Wenus łatwo odnajdziemy nad wschodnim horyzontem, a w odległości 3° na południe od planety świeci Aldebaran.
18<l7h Niewidoczne złączenie Jowisza z Uranem w odległości oc.6. Wieczorem odnajdziemy Urana przez lunetę na poludnie od jasno świecą
cego Jowisza.
19<1 Wieczorem z dwóch stron do brzegu tarczy Jowisza zbliżają się
dwa jego księżyce. O 2lhlm obserwujemy początek przejścia l księżyca
na tle tarczy planety, a o 211144m początek zakrycia księżyca 2 przez
tarczę planety.
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Księżyc znajdzie się w złączeniu z Jowiszem i z Uranem,
.2° na południe od obydwu planet.
22d O 311 bliskie złączenie Księżyca z Kłosem Panny (Spiką), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca w~doczne będzie w Nowej Zelandii i w Fałudniowej
Ameryce. O 16h górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
23c12h Słońce wstępuje w znak Lwa. Jego długość ekliptyczna wynosi

20<1 O 9h

w

odległości

wówczas 120°.
24c1I41t Neptun w złączeniu z Księżycem w odległości 7°.
25<1 O lit Mars w złączeniu z Księżycem w odległości 2°. O lOh Księ
życ w bliskim złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka); zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Indonezji i Australii.
27c1 O 20h15m obserwujemy zakrycie l księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
.
28d Wieczorem księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza.
Obserwujemy koniec przejścia cienia o 20h43m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
Odległości

bliskich planet

D at a

1969
VI 30
VII 10
20
30
VIII 9

l

Wenus

l

Mars

___o_d_S-ło_n_'c-a___,l--o-d-Z-ie_m_i

_o_d_S-ło_ń_c_a___,l_o_d_Z_i_e_m_i

j.

a. mlnkro

0.728
0.727
0.726
0.725
0.724

108.9
108.8
108.7
108.5
108.3

j.

a. mlnkro

0.802
0.881
0.958
1.033
1.105

120.0
131.8
143.3
154.5
165 3

j.

a. mlnkro

1.462
1.450
1.439
1.428
1.418

j.

218.7
216.9
215.2
213.6
212.2

a. mlnkm

0.512 76.6
0.546 816
0.587 87.9
0.634 94.9
0.685 102 5

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13 h czasu środk.-europ.)

Data
1969
VII l
3
5
7
9
11
13
15

Data

p

p

1969

o

o

o

-2.54
-1.64
-0.72
+0.18
+ I.O!l
-+- 1.98
+2.88
+3.78

+ 2.96
+ 3.18
t 3.39
+3.60
+3.81
+4.01
+4.21
+4.40

169.33
142.86
116.39
89.92
63.45
36.98
10.52
344.05

o

VII 17
19
21
23
25
27
29
31

+
+
+
+
+
+
+
+

4.66
5.54
6.40
7.26
8.11
8.94
9.76
10.57

o

o

+4.60
+4.78
+4.96
+5.13
+5.30
+5.46
+4.62
+5.76

317.59
2H1.12
264.66
238.20
211.74
185.29
158.83
132.38

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego
tarczy;
B 0 , L 0 - hel!ograflczna szerokość 1 długość środka tarczy.

wierzchołka
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Lipiec 1969 r.

Data
1969

l

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu
środk.-europ.

l

a

20
30

Warszawa

5 04
6 15
7 45
911

+23.2
+22.7
+18.1

2 26
3 19
4 36

hm

18
18
19
19

02
51
39
54

Do polowy miesią:a można poszukiwać
go rankiem, nisko nad
wschodnim horyzon tem (okola -1
wielk. gwiazd.)
MARS

VI 30

VII 10
20
30

15
15
15
16

58
56
59
09

-23.7
-23.8
-24.0
-24.4

17 18
16 37
16 02
1535

VII 20
VIII 9

2 21
2 26

2 29

1

3 25
4 07
4 52
5 40

VII

2
22

VIII ll

15 37.6
15 36.5
15 36.2

o

23 21

12 04
12 10

+1.4
+0.9
+0.2

-17 38'
-17 35
-17 35

Do polowy miesiąca
szcze wieczorem w
rze Wagi (7.7 wielk.
PLANETOIDA 2

Yl 30
VII 10
20
30

VIII

9
19
29

18 05.1
17 57.1
1750.4
1745.2
1742.1
1741.0
17 42.0

h

m

20 31
19 11
17 52

widoczny jegwiazdozbiogwiazd.).
PALLAS

+24 04
+23 18
+2206
+2033
+1847
+1652
+14 53

23 06
2219
2133
2048
2006
1926
18 48

Okola 9.7 wielk. gwiazd. Widoczna
calą noc w gwiazdozbiorze Herkulesa.

15 52
16 09
16 27
16 44

o 52
o 46
o 45

JOWISZ

23
22
21
21

lO 49
1015
9 43
9 13

05
27

51
13

Widoczny wieczorem jako jasna
gwiazda -1.4 wielkości w gwiazdozbiorze Panny.
URAN

l

12 02
12 04
12 07

+0.6 111 02
+0.4
9 46
+0.0
8 33

23 06
21 48
20 31

l

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze panny (6 wielk. gwiazd.).

l wpołudniku
m

hm

l 05

wielkości.

l wpołudniku

a

NEPTUN
h

zach.

Blysz czy nad wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna -3.7

11 fi9

Widoczny po pólnocy na granicy
gwiazdozbiorów Barana i Wieloryba ( + 0.6 wielk. gwiazd.).
a

+15.6
+ 18.1
+20.0
+21.3

+ 1.9

+11.51 02511425
+11.9
22 55
13 13
+ 12.1
21 48
11 58

Warszawa

WENUS
o
hm

hm

11 55

22 48

l

l o l wsch. l

a

o 45
o 02

Widoczny w pierwszej polowie
nocy w gwiazdozbiorze Skorpiona,
jako czerwona gwiazda okola - 1.2
wielk.
SATURN

VI 30

l h czasu
środk.-europ.

l wsch. l zach.

8

MERKURY
o
hm
+20.6
2 13

hm

VI 30
VII 10

l

h

m

s

PLUTON
o

11 57 11
11 58 26
12 00 20

+ 17 09:4

+ 16 52.9
+ 16 34.4

h

m

16 52
15 35
14 18

Niewid oczny.
PLANETOIDA 3 JUNO

18 33.3
18 24.5
18 16.3
18 09.5
18 04.6
18 02.0
18 01.8

- 4 55
-5 16
-5 49
-6 33
-7 24
-8 19
-9 16

23 34
22 46
21 59
2113
20 29
19 47
19 OB

Okola 10.4 wielk. gwiaz,d. Widoczna prawie calą noc na granicy
gwiaz,dozbiorów Węża 1 Tarczy Sobieskiego.

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

Y ";"-

SŁONCE

Lipiec 1969 r.
1h czasu

r. czasu
VJ30
VII lO
20
30
VIII 9

a

l

m

hm

-3.4
-5.1
-6.2
-6.4
-5.5

6 35
7 16
7 56
8 36
9 14

Kraków

Gdańsk

Warszawa

Rzeszów

o

+23.2
-/-22.3
-/-20.8
-/-18.6
-/-16.0

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

hm

h m

hm

3 37
3 46
3 59
4 14
4 30

20 34
20 28
2017
20 02
19 43

3 33
3 42
3 54
4 08
4 24

20 18
20 12
20 02
19 48
19 29

3 40
3 49
4 00
4 14
4 29

20 10
20 05
19 56
19 42
19 25

3 13
3 22
3 36
3 53
4 09

20 24
20 07
20 05
19 50
19 30

3 33
3 42
3 53
4 07
4 20

19 54
19 48
19 39
19 26
19 10

318
3 27
3 39
3 53
4 09

20 Ol
19 55
19 45
19 31
19 13

h

m

3 25
3 34
3 45
3 58
4 12

hm

hm

hm

19 46
19 40
19 31
19 18
19 02

3 04
3 13
3 26
3 40
3 57

19 57
19 51
19 40
19 26
19 07

KSIĘZYC

Data
1969

1h czasu

hm

Ylll
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

L

Fazy

środk.-europ.

a

19 54
20 57
2154
22 47
23 37
o 24
111
l 57
2 45
3 35

l

Białystok

wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l za~h. wsch. l zach.

a

l

Wrocław

Poznań

Szczecin

środk.-europ.

Data

a

warsza\va

wsch. l zach.
o

-25.2
-20.8
-15.3
- 9.0
- 2.5
+ 3.8
+ 9.9
-/-15.4
-/-20.1
-/-23.9

hm

2149
22 09
22 23
22 34
22 44
22 55
23 07
23 21
23 40
-

hm

1h czasu
Data
1969

środk.-europ.

a

hm

l

a

warszawa
wsch. l zach.

o

hm

hm

Data
1969

1h czasu
Warszawa
europ.

środk.-

a

hm

l

a
o

wsch. zach.
h m

4 37 Yllll 4 27 -/-26.7 o 06 18 15 Yll2l 12 34 - 5.3 1115
22 13 20 - 11.3 12 36
6 14 12 5 20 -/-28.2 o 42 19 12
23 14 10 -16.9 14 02
7 48 13 6 14 +28.4 l 32 19 55
24 15 05 -21.9 15 32
916 14 7 07 +27.3 2 34 20 26
25 16 04 -25.7 17 00
10 39 15 7 59 +24.9 3 45 20 48
26 17 09 -28.1 18 16
1158 16 8 48 -/-21.5 5 00 21 04
27 18 17 -28.4 19 11
13 17 17 9 36 -1-17.2 6 15 2117
28 19 24 -26.6 19 47
14 35 18 lO 21 -/-12.1 7 29 21 27
29 20 29 -22.9 20 11
15 52 19 11 05 + 6.6 8 43 2137
17 07 20 1149 + 0.7 9 58 2146
30 21 30 -17.7 20 27
31 22 211 -11.5 20 40

h m

21
22
22
22
23

56
09
27
52
33

o 35
l 59

3 36
5 14
6 47

Księżyca

d

h

Pełnia

VI 29 21
Ostatnia kwadra VII 6 14
Nów
VII 14 15
Pierwsza kwadr< VII 22 13
Pełnia
VII 29 4
Ostatnia kwadra VIII 5 3

Odległość
Ks!ęzyca

od Ziem!

/
d

Sredn!ca
tarczy

h

Najw. VII 13 19
Najmn. VII 28 10

29'4
33.4
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