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Jan jędrzejewicz 
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w setną rocznicę Jego urodzin. 

Nr. 2 (49) 

W historji astronomji polskiej poczesne miejsce zajmuje 
Jan Jędrzejewicz. Z zawodu lekarz - z gorącego umiłowa
nia - astronom, wszystkie chwile wolne od pracy zawodowej 
poświęcał badaniom astronomicznym, w których dosz~dł do 
bardzo poważnych wyników. 

W krajach o wysokiej kulturze umysłowej i duchowej -
poza uczonymi, którzy niejako z charakteru swych zajęć po
święcają się pracy naukowej w uniwersytetach i instytucjach 
naukowych - spotykamy się nieraz czy to z poszczególneroi 
jednostkami, czy ugrupowaniami i stowarzyszeniami, które 
z zapałem uprawiają jakąś dziedzinę wiedzy. Skala zaintere
sowań bywa bardzo różna: czasami jest to proste, a nawet 
przemijające zaciekawicnie; innym razem występuje zaintereso
wanie, może jeszcze czasami powierzchowne, częściej jednak 
o podłożu głębszem, by wreszcie pojawiał się typ pracow
nika naukowego, który gruntowną znajomością przedmiotu, 
usilną pracą i uzyskiwanym dorobkiem zdobywał sobie po
ważne imię w nauce. Jeżeli Polska porostawała pod tym 
względem w tyle w stosunku do krajów zachodnich, to jed
nak z dumą podkreślić możemy, że wysiłki z naszej strony 
były bardzo wielkie, tern cenniejsze, gdy się zważy warunki 
i atmosferę, w jakich pracowali polscy pracownicy naukowi 
w interesującej nas drugiej połowie XIX wieku w b. zaborze 
rosyjskim. "Trudno też wyobrazić sobie - pisze Bronisław 
Znatowicz l) - jakie utrudnienia spotykała każda próba dzia
łalności zbiorowej, mającej cel społeczny lub naukowy, choćby 
najdalszy od polityki... W Warszawie pod rządami Paskie-

1) Wszechświat. Tom XXXI. Warszawa, 1912. 
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wicza grono ludzi zbierało się w ustronnym pokoiku cukierni, 
gdzie, niby spiskowcy, otoczeni ostrożnościami i ciągle baczni 
na szmer najmniejszy, spędzali parę godzin na cichem szepta
niu o tak niebezpiecznych rzeczach, jak, dajmy na to, odkry
ciu nowej komety albo otrzymaniu nowego pierwiastka che
micznego. Ale i w czasach, któr·e w tej chwili nas obchodzą, 
statt rzeczy się nie zmienił... Przyrodnicy np. wpisują się 

do klubów karcianych, żeby uzyskać możność zbierania się 

bezkarnego, albo schodzą się na śniadania i ~olacje w do
mach prywatnych lub nawet w lokalach publicznych. Jeszcze 
podówczas nie wyszły z mody "długie nocne rodaków roz
mowy". 

W. tej to ciężkiej ~epoce pracował Jędrzejewicz, a ogrom 
pracy, jakiej dokon1ał w ciągu kilkunastu lat, musi budzić 

podziw i szacunek. Pod wrażeniem śmierci Jego skreślił te 
słowa Eugenjusz Dziewulski: 2) "Mąż pełen nauki, obywatel 
kraju w calem znaczeniu tego słowa, marzyciel i entuzjasta, 
pełen talentów. . . człowiek wyjątkowy w naszeru społeczeń

stwie, wzór do naśladowania". 

Dzisiaj, kiedy prace Jędrzejewicza uległy częściowo za
pomnieniu, należy - w związku z setną rocznicą Jego ur.o
dziu - przypomnieć żywą i bogatą działalność Jego naukową. 

Jan Jędrzejewicz urodził się w 'r. 1835 3) w Warszawie, 
gdzie uczęszczał do szkół, które ukończył w r. 1852; poezeru 
wstąpił do szkoły sztuk pięknych na wydział budownictwa, 
jednak po dwuletnim pobycie porzucił ją wskutek choroby 
oczu. W r. 1856 udał się do Moskwy na wydzi,ał lekarski, 
który ukończył w r. 1861, a w r. 1862 osiadł w Płońsku, jako 
lekarz. Tu praoował w Ciągu 25 lat, "zyskując zasłużone 
uznanie i powszechny szacunek". Nie wystarczały Mu jed
nak zajęcia lekarza. Marzył o tern, by mógł pracować na
ukowo. "Umysł Jego, z natury obdarzony zdolnościami do 
nauk ścisłych, ... rwał się w krainę zjawisk zaziemskich, sta
nowiących przedmiot astronomji". Zaczął więc zbierać pie
niądze, by móc stworzyć sobie warsztat pracy, a tymczasem 

2) Wszechświat. Tom VII, str. 2-4. Warszawa. 1888. 
B) We wszystkich wspomnieniach pośmiertnych, napisanych bezpo. 

średnio po śmierci śp. Jędrzejewicza, podano jako datę urodzenia rok 
1835, natomiast na nagrobku śp . Jędrzejewicza, '.vedłyg świadectwa dr. 
L. Orkisza, figuruje data urodzenia 14. IV. 1836. 
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zaopatrywał się w książki, z których pogłębiał swą wiedzę, 

i po 11 latach pracy zdecydował się założyć małe obserwa
torjum. 

Jędrzejewicz sam umi,eszczał sprawozdania ze swych czyn
ności w wydawnictwie niemieckiem · Vierteljahrsschrift der 
Astronomischen Gesellschaft (będziemy wydawnictwo to ozna
czali skrótem V. A. G.) w tomach 15 (1880)_, 17 (1882), 19 
(1884), 21 (1886); po śmierci zaś Jędrzej,ewicza Jan Kowal
czyk napisał dwa bardzo obszerne artykuły: "0 działalności 
ś . p. dra Jana Jędrzejewicza w dz~edzinie astronomji i metoo
rologji" 4) i "Wiadomość o obserwatorjum w Płońsku i o pra
cach Jana Jędrzejewicza w dziedzinie astronomji i meteorolo
gji <~ 5). Czytelnik znajdzie tam wyc:zerpujące informacje i bar
dm wiele ciekawych szczegółów, dotyczących pracy organiza
cyjnej i naukowej, która zwłaszcza na prowincji musiała na
potykać na bardZJo wielkie trudności. Słusznie mówi Kowal
czyk: "Wszelkie zajęcia astronomiczne, jeżeli mają nosić na 
sobie cechy ścisł-ej nauki1 a nie służyć ku zadowoleniu chwilo
wej ciekawości1 nie są tak prostern zadaniem, jak mogłoby 
wydawać się na pierwszy rzut oka; są one mrówczą pracą, 
która dopiero po przełamaniu wielu trudności może uwieńczyć 
się pomyślnym skutkiem. Taką też mrówczą pracę musiał 

wykonywać ś. p. Jędrzejewicz na każdym kroku". Ze względu 
na wymienione artykuły J. Kowalczyka, napisane wprawdzie 
blisko przed pół wiekiem, ale bądźoobądź jeszcze dostępne, 

pgraniczymy się do krótkiego opisu obserwatorjuro i prac 
Jędrzejewicza. 

Budowa obserwatorjuro trwała od r. 1873 do r. 1875. 
Od początku mku 1875 Jędrzejewicz .rozpoczął już systema
tyczne obserwacje meteorologiczne, a w ciągu tego .roku usta
wiał narzędzia astronomiczne i wyznaczał ich błędy. Narzę

dzia , które miał wówczas w swem rozporządzeniu, była to 
mała luneta południkowa roboty Gerlacha w Warszawie, re
fraktor Steinheila o Ś·r·ednicy objektywu 162 mm z mikrome
trem Merza i 2)egar wahadłowy Gugenmusssa. Tą lunetę po
łudnikową wyznaczył w krótkim czasie prowizoryczną wartość 

' ) Wszechświat. Tom VII, str. 36- 39 i 57- 60. Warszawa. 1888. 
5) Prace matematyczno- fizyczne. Tom I, str. 113- 118. Warszawa. 

1888. 
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szerokości geograficznej. Natomiast pierwsze próbne obser
wacje, wykonane refraktorem, sprawiły Jędrzejewiczowi wiele 
przykrości i kłopotów. Objektyw zniekształcał bardzo obrazy 
gwiazd. "Optyk, sądząc, że ma do czynienia z amato!'em astro
nomji i to jeszcze w jakimś Płońsku, o którym przedtem nigdy 
nie słyszał, nie zadawał sobie, pomimo dobrej sławy swojego 
zakładu, tej pr,acy, której wymagało należyte szlifowanie so
czewki; niemało też zdziwił się, gdy odebrał od ś. p. J ędrzeje
wicza wiadomość o niefortunnym fabrykacie i jego nieużytecz
ności" - pisze Kowalczyk 6). Przypuszczalnie r.ady Kowal
czyka (a wi.ądomo, że był głównym doradcą), były w chwilach 
takich kłopotów bardzo pomocne. Jędrzejewicz odesłał więc 

objektyw do firmy, która nanowo oszlifowała soczewkę, za 
co jeszcze - bardzo niesłusznie - policzyła sobie dodatkową 
sumę. Już w ciągu roku 1875 miał poprawiony objektyw 
i rozpoczął próbne obserwacje, a w następnym - systema
tyczne, które zresztą niedługo t·rwały. Wynikły przeszkody 
innego rodzaju. Jędrzej,ewicz zdecydował się przenieść do 
Sokołowa, dokąd też w roku 1878 przewiózł wszystkie swe 
narzędzia i tam je ustawił; tymczasem w roku następnym -
wskutek niesprzyjających warunków w Sokołowie - zmuszo
ny był porzucić Sokołów; powrócił więc znowu do Płońska. 
Ta przeprowadzka naraziła Oo - poza stratami materjalnemi 
-na duże utrudnienia w pracy, związane z budową nowego 
pawilonu obserwacyjnego w Sokołowie, rozmontowaniem, pa
kowaniem,przewoż·eniem, rozpakowaniem i wreszcie monto
waniem narzędzi, przytern dwukrotnie w ciągu krótkiego sto
sunkowo przeciągu czasu. Ten czas pod względem obserwa
cyjnym był właściwie stracony. 

O swych pierwszych obserwacjach podał Jędrzejewicz 

wiadomość w znanem czasopiśmie niemieckiem "Astronomische 
Nachrichten" (dalej oznaczanem skrótem A. N.) w tomie 95 
z roku 187·9. Już początkowe zdanie świadczy o wielkiej 
skromności Jędrzejewicza; pisze On: "on ose a peine donner 
Ie nom d'observatoire aux petits etablissements oonstruits dans 
Ie meme but avec les moyens restreints d'un homme prive". 
A tymczasem uprzytomnijmy sobie, 2:e refraktor pł-oński, ma
jący mikrometr nitkowy, przewyższał znacznie to, oo dawały 

G) Wszechświat. Tom VII. Warszawa. 1888. 
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ówczesne narzędzia obs·erw.atorjum krakowskiego; gdy zaś 
dodamy do tego później nabyty drugi refraktor, to kto wie, 
czy nie możnaby porównywać obserwatorjum Jędrz·ejewicza 
(pod względem możliwości przedsięwzięcia prac z różnych 
dziedzin) z obserwatorjuro warszawskiem, na owe czasy najle
pieJ uposażonem na ziemiach polskich. 

W roku 1883 Jędrzejewicz nabył właśnie od pani Le
wickiej refraktor Oooke'a o średnicy objektywu 140 mm .. 
(Refraktor ten zakupił w .r. 1878 P. Antoni Lewicki, inżynier 
kolejowy w Częstochowie, który zamierzał poważniej zająć 

się obserwacjami. Przeniesiony do Warszawy umarł tam w bar
dzo niedługim czasie). Luneta ta podobała się bardzo Ję
drzejewiczowi, który nazywa ją w jednem ze swych sprawoz
dań "bel instrument". Posiadając dwa refraktory, Jędrzejewicz 
zakreślił sobie szeroki plan pr.acy, który starał się realizować 

z wielką gorliwością i praoowitością. 

Za główny temat Swych prac wybrał Jędrzejewicz obser
wacje gwiazd podwójnych. Obserwacjom tym poświęcił naj
więcej czasu i zebrał ich bardzo pokaźną ilość; polegały one 
na mierzeniu kątów pozycyjnych i odległości kątowych po
między dwiema gwiazdami. Jak wiele pomiarów dokonał Ję
drzejewicz, niech świadczą następujące zestawienia. Obserwa
cje Swe ogłosił w trzech serjach. Pierwsza serja obejmowała 
200 par gwiazd i dotyczyła 1159 spostrzeżeń, wyprowadzonych 
z 6983 odczytanych kątów i 5840 zmierzonych odległości. 

Druga serja obejmowała 104 pary gwiazd, a podane spostrze
żenia w ilości 415 wynikają z 2087 odczytanych kątów i 1122 
zmierzonych odległości. Wreszcie trzecia serja dotyczyła 41 
par gwiazd, ilość dokonanych spostrzeżeń wynosiła 255 i opie
rała się na 1363 odczytanych kątach i 640 zmierzonych od
ległościach pomiędzy gwiazdami. Jędrzejewicz drukował Swe 
spostrzeżenia w czasopiśmie A. N. w tomach 97, 98, 99, 10 l, 
103 i 116. Ostatnie drukowane obserwacje pochodzą z końca 
1886 r. 

Niezależnie od obserwacji gwiazd podwójnych Jędrzejewicz 
bardzo gorliwie obserwował od roku 1881 wszystkie te kome
ty, które, ze zjawiających się na niebie, stawały się dostępne 
z różnych względów; nawiązując położenia komet do gwiazd 
odniesienia i powtarzając to wielokrotnie w celu osiągnięcia 
większej dokładności, wyznaczał swym refraktorem spółrzędne 
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komet. W dągu kilku lat obserwował następujące Nomety: 
1881 III, 1881 IV, 1881 VII, 1882 I, 1882 II, 1883 I, 18841, 1884 
III, 1885 l, 1886 I, 1886 II, 1886 V, 1886 ,VII, 1886 IX, 
1887 II, 1887 V. Obserwacje ogłosił w czasopiśmie A. N. 
w tomach 101, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 114, 116, 117. 
'(W czasie obserwacji Nomet, zwłaszcza będących dla danego 
narzędzia już na granicy widzialności, zwrócił uwagę na roz
maitą wrażliwość różnych punktów siatkówki oka; mówi o tern 
ob~zerniej w Swem sprawozdaniu, umieszeronem w tomie 17 
wydawnictwa V. A. O.; między innemi mówi: "Quand la come
te est devenue deja si faible, qu' on ne pouvait plus apprćcier 
les moments d',entree et de sortie en la ·regardant d'une ma
niere ordinaire - il m'a suffi de tourner l'oeil dans son orbite 
bn peu en haut d a l'exterieur .pour recevoir de nouveau 
l'impression d'un petit point brillant" i dalej " ... l'augmenta-
tion de la sensibillite peripherique de la ·retine ... ćtant stricte-
ment physiologique - sous le rapport pourtant de l'angle de 
position ne peut pas etre generale et depend de l'individualite". 

Aby uprzytomnić sobie, ile pracy kosztowały Jędrzeje

wicza ogłoszone wyniki obserwacyj zarówno gwiazd podwój
nych, jak i Nomet, pamiętać należy, że poza pracą obserwa
cyjną wtiele czasu pochłaniają zawsze rachunki redukcyjne 
i uwzględnienie szeregu poprawek; ·rzecz prosta, wszystkie te 
rachunkti Jędrzejewicz musiał Sam uskuteczniać. 

Równolegle do tych systematycznych obserwacyj Jędrzeje
wkz wykonywał jeszcze inne dorywczo; a więc w zimie r. 
1880/81 obserwował czerwoną plamę, która pojawała się na 
tarczy Jow:isza, a z obserwacyj tych wyprowadził okres obrotu 
planety dookoła osi i porównał z obserwacjami in1nych (A. N. 
tom 99). , 

Od marca 1882 r. do stycznia 1884 r. Jędrzejewicz obser
wował plamy słoneczne (V. A. O. tom 19); w roku 1884 wy
konał wiele rysunków pi,erścienia Saturna w czasie opozycji 
planety, a w roku następnym mgławicy Andromedy w czasie 
poj,awienia się w niej nowej gwiazdy. Wveszcie próbował ob
serwacyj spektroskopowych, badając i .rysując linje widma 
słonecznego, poza tern starając s:ię wyśledzić zależność natęże
nia linij atmosferycznych od wilgotności powietrza (V. A. G. 
tom 21). 

Wyznaczywszy na początku Swej dz;iałalności obserwacyj-
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nej prowiroryczne spółaędne obserwatorjuro płońskiego, pa
miętał o tern, by z czasem wyznaczyć je dokładniej. Obser
wował więc Swą lunetką południkiOwą gwiazdy fundamentalne, 
a odczytywane odległości zenitalne tych gwiazd pozwoliły 
Mu wyznaczyć szerokość geograficzną. W celu wyznaczenia 
długośd zbierał przez dłuższy czas materjał obserwacyjny; 
w latach 1882- 1885 obserwował zaćmienia księżyców Jo
wisza i szukał równoczesnych obserwacyj, wykonanych w in
nych obserwatorjach; podobny cel miały obserwacje zakryć 
gwiazd przez księżyc z r. 1885, jak wreszcie obserwacje przejść 
księżyca przez południk oraz gwiazd bliskich do księżyca, 
wskazanych przez kalendarz Nautical Almanac. Obserwacje te 
pozwoliły wyznaczyć długość geograficzną obserwatorjuro 
w Płońsku; zarówno obserwacje (z wyjątkiem dotyczących 

przejścia księżyca wraz z pobliskieroi gwiazdami prz·ez połud
nik), jak i wyniki Jędrzejewicz podał w tomie 114 czasopisma 
A. N. Spółrzędne Płońska, wyznacwne przez Jędrzejewicza, 
weszły do kalendarzy astmnomicznych, a i dzisiaj np. w kalen
darzu angielskim Nautical Almanac w osobnej liście dawnych 
obserwatorjów figuruje również obserwatorjuro w Płońsku 
wraz ze spółrzędnemi. 

W dniu 19 sierpnia 1887 r. przypadło całkowite zaćmie

nie słońca; pas całkowitego zaćmienia miał przecinać 

zachodnie, północne i północno- wschodnie dzielnice Pol
ski. W roczniku Wszechświata za mk 1887 spotyka
my wiele artykułów o tern zaćmieniu, wymienimy artykuły 
Jędrzejewicza i Karola Deikego. Powstał projekt udania się 
do Wilna, które leżało prawie dokładnie w środku pasa cał
kowitego zaćmienia. Z Warszawy wybrały się dwie wyprawy: 
jedna do Werek na północ od Wilna, druga, w której głów
nym obserwatorem miał być Jędrzejewicz i który przywiózł 
ze Sobą narzędzia z Płońska, obrała miejsce obserwacyjne na 
południe od dworca, na jednem ze wzgórz, górujących ponad 
miastem. Niestety, pochmurne niebo uniemożliwiło obserwacje 
w czasie całkowitego zaćmienia, gdy później, jeszcze w czasie 
częściowego zaćmienia, chmury już przerwały się. Ciekawą 

jest może wiadomość, jaką otrzymała redakcja Wszechświata 
z Kuprj·aniszek, położonych mniej więcej o 3 kilometry na po
łudniowy-wschód od miejsca obserwacyjnego J ędrzejewicza. 
że w czasie całkowitego zaćmienia chmury rozerwały się, 

i widziano koronę, której opis podano. 
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Jak to już wyzeJ było wspo~niane, Jędrzejewicz zaczął 
Swą pracę w obserwato~jum od spostrzeżeń meteorologicznych, 
które łatwiej było szybko uruchomić. Spostrzeżenia te rozpo
czął o'd początku mku 1875, przerwał je w drugiej połowie 
1878 r. i w pierwszej połowie 1879 r., gdy przepmwadził się 
do Sokołowa i znowu powrócił do Płońska, poezeru prowadził 
je do ostatnich chwil swego życia. Szczegółowo drukował je 
w Pamiętniku Fizjograficznym, w pierwszych 7 tomach. 'Wy
korzystał ten materjał obserwacyjny i wykonał pracę, zesta
wiając w tablicach porównanie czynników meteorologicznych 
z rozwojem i nasileniem różnych chorób. 

W roku 1886 wyszedł w Warszawie z druku, jako tom 
IX Bibljoteki matematyczno-fizycznej, wydany z zapomogi Ka
sy im. Mianowskiego, podręcznik Jędrzejewicza "Kosmogra
fja". O książce tej pisze na przeszło 4 stronach sprawozdanie 
Stanisław Kramsztyk 7), znany fizyk ówczesny i świetny po
pularyzator: "Z długiej listy książek, zapowiedzianych przez 
redakcję Bibljoteki matematyczno-fizycznej, żadna nie budziła 
zajęcia i zaciekawienia tak żywego, jak "Kosmografja" dra 
J ędrzejewicza; a na wywołanie zajęcia tego wpływał nietylko 
przedmiot książki, ale i osobistość autora, którego działalność 
- w stosunkach naszych niewątpliwie wybitną - miał tak 
rychło przerwać zgon niespodziany i tak dotkliwy dla kraju 
:i :dla nauki": Dalej sprawozdawca pisze, że książka ta 
zaleca się ścisłością wykładu oraz szczęśliwero uchwyceniem 
właściwego tonu dla nauki, która jest i obserwacyjną i ma
tematyczną zarazem. Wszystkie działy opraoowane są zgodnie 
z obecnym stanem nauki, odkrycia doprowadzone do ostatnich 
czasów ... Język autora zaleca się prostotą, jasnością i po
prawnością". Kosmografję Jędrzejewicza znamy wszyscy. 
Wielu z nas, astronomów polskich, kształciło się na tej książ
ce, dla niektórych była ona jedną z pierwszych książek astro
pomicznych, jakie dostali do rąk. Dzisiaj jeszcze młodzież 

nieraz z niej korzysta; pomimo bowiem, że w dziedzinie tak 
szybko rozwijającej się astrofizyki już i drugie wydanie po
śmiertne jest przestarzałe, część, dotycząca podstaw astro
nomji, jest napisana bard~o przejrzyście i jasno i ma długo
trwałą wartość. "Kosmografja" jest tem dziełem Jędrzeje-

7) Prace matematyczno- fizyczne. Tom l, str. 183- 188. Warszawa. 
1888. 
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wicza, które spopularyzowało nazwisko Jego w szerokich ko
lach matematycznych i przyrodniczych, być może z krzywdą 
nawet dla innych cennych zasług Jego. 

W papierach pośmiertnych Jan Kowalczyk znalazł napi
sane i jakby przygotowane do druku dwa ·rozdziały "Oeografji 
fizycznej": pierwszy - o postaci i rozrnia·rach ziemi, drugi 
o kartach geograficznych. 

Aby zamknąć działalność Jędrzejewicza, trzeba wspomnieć 
jeszcze o odczytach JegQ. Koło wydawnicze Wszechświata 

i Pamiętnika Fizjograficznego zorganizowało szereg odczy
tów. Wśród preleg·entów znalazł się ·również Jędrzejewicz, 
który mówił w dniu 27 IV 1881 r. "o zastosowaniu praw 
meteonologji do celów praktycznych", w dniu 29 III 1882 .r. 
- "o Słońcu", a znowu w dniu 22 III 1884 r. mial odczyt na 
korzyść osad rolnych i mówił "o przeszłości świata fizycz
nego". Te trzy odczyty ukazały s.ię potem drukłem w Wszech
świecie w tomach I i III. Jeszcze w roku 1887 Jędrzejewicz 
wyglos.il jeden odczyt "o ·elektryczności powietrznej", już nie 
drukowany. Poza tern Jędrzejewicz mi,ewał odczyty ~również 

w Płocku. "Jako prelegent, Jędrz;ejewicz należał u nas do 
najlepszych popularyzatorów wiedzy i mówców z katedry ... 
Oryginalne było to krasomówstwo Jędrzej•ewicza, ponieważ 
polegało na n.iezmi:ernej prostocie słowa, nigdy nie gonił 
on za wyszukanerui wyrażeni:ami, a j ·ednakże jego odczyty tak 
łatwo i przyjemnie wpadały w ucho słuchacza, co w części 
stąd pochodziło, że w nich zawsze tkwiła myśl przewodnia 
a zasadnicza, dobrze pojęta przez wykładającego i logicznie 
przeprowadzona w sposób jemu właściwy". Jędrzejewicz był 

stałym współpracownikiem Wszechświata i Pamiętnika Fizjo
graficznego; cały szereg artykułów w pierwszych tomach 
Wszechświata wyszedł zpod Jego pióra, poza tern umieszczał 
artykuły w czasopismach: Przyfloda i Przemysł, Wędrowiec, 

Korespondent Płocki; wreszcie pisywał artykuły do czasopism 
lekarskich. 

W dniu 21 grudnia 1887 r., w kilka miesięcy po wypra
wie wileńskiej, Jędrzejewicz umarł. śmierć Jego głęboko od
czuli koledzy i przyjaciele. Pod wrażeniem tej śmierci pisał 
Eugenjusz Dziewulski B) : "Dla każdego społeczeństwa strata 

B) E. Dziewulski, Wszechświat, l. c. 
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przedwczesna wzorowego obywatela i .człowieka nauki jest 
niepowetowana, lecz dla nas tak ubogich pod każdym wzglę
dem jest ona dotkliwym ciosem", i dalej pisał: "Do licznych 
wieńców, złożonych na mogile ś. p. Jana Jędrzejewicza, przy
rodnicy dorzucają skromną wiązankę nieśmiertelników, z któ
rych dwa były zerwane ręką nieboszczyka, poświęcając jego . 
pamięci tom VII Pamiętnika Fizjograficznego. Wobec mogiły 
ś. p. Jana, niepewni o losy przyszłe tego wydawnictwa, stoimy 
zatrwożeni, nogi nam mimowolnie uginają się, i, klęcząc nad 
grobem, cichym szeptem wypowiadamy przyrzeczenie, które 
przed rokiem wyrzekliśmy w chwilach ciężkiej tr>oski o przy
szłość Wszechświata: "będziemy bronić naszej grzędy i nie 
ustąpimy, póki tchu stanie w piersiach" 9). 

W kilka tygodni po śmierci Jędrzejewicza ukazał się 
w Wszechświecie artykuł redakcyjny pt.: Obserwatorja astro
nomicmte u nas i przyszłe losy obserwatorjum po ś. p. Jędrze
jewiczu lO). Miał on za zadanie - na tle historji rozwoju 
astronomji w Polsce - wykazać zasługę Jędrzejewicza w utwo
rzeniu nowego obserwatoTjum i zwrócić uwagę oraz pobudzić 
społeczeństwo, by ratowało los tego obserwatorjum. Wobec 
tego, że rodzina Zmarłego pozostała prawic bez środków do 
życia, a jedynym kapitałem były wartościowe narzędzia astro
nomiczne, rada familijna musiała myśleć o sprzedaży obser
watorjum. Komitet redakcyjny Wszechświata obawiał się, by 
narzędzia te nie uległy rozproszeniu lub by nie wyszły zagra
nicę; zwrócił się więc z gorącem wezwaniem do społeczeń
stwa, by dołożyło wszelkich starań i zdobyło się na zebranie 
potrzebnej kwoty na zakupienie narzędzi ast·ronomicznych po 
Jędrzejewiczu. ·"To obserwatorjuro - mówiła odezwa - sta
nowiło prawdziwą chlubę narodową, gdyż składało świadec

two, że w naszym kraju... znajdują się obywatele, dobrze 
rozumiejący znaczenie nauki dla społeczeństwa i oddający jej 
z własnego zamiłowania wszystkie chwile, wolne od chlebo
dajnych obowiązków". W dalszym ciągu odezwa stara się 

przekonać, że obowiązkiem społeczeństwa jest zatrzymać to 
obserwatorjum w kraju: "Społeczeństwo dojrzałe, z rozwinię

tem poczuciem obowiązku obywatelskiego, ze świadomością 

D) Cytata z odezwy redakcji Wszechświata. Tom V, str. 787. 
lO) Wszechświat. Tom VII, str. 65- 68. Warszawa. 1888. 

ł 
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swych zadań, z ojcowską troskliwością zachowuje na poży
tek kraju takie drogocenne skarby naukowe, rozumiejąc, ja
kie to znaczenie dla nozwoju nanodu ma uprawa wiedzy na 
drodze pomocy własnej". Wkońcu odezwa wzmiankuje, że 
obywatele ziemi płońskiej mają zamiar zebrać odpowiednią 
sumę i nabyć to obserw.atorjum. Czy istotnie przyczynili się 
do zakupna narzędzi, trudno dociec. Wiadomo tylko, że sta
rania o nabycie obserwatorjuro trwały przez dłuższy czas, 
a z artykułu, umieszczonego w Wiadomościach matematycz
nych 11), dowiadujemy się, iż ,,dzięki staraniom Dr Alfreda 
Sokołowskiego, ofiarności hr. Ksawerego Branickiego, pp. K. 
Oeikego 12), J. Natansona l3) i innych oraz pp. Wawelberga 
i Rotwand.a, założycieli i właścicieli szkoły średniej technicz
nej, którzy zgodzili się na użyczenie gruntu pod budowę ob
serwatorjum na dziedzińcu szkolnym (Mokotowska 6), spro
wadzono narzędzia astronomiczne i bibljotekę z Płońska", 
i 'umieszczono je w specjalnie zbudowanym pawilonie. Po
święcenie i uroczyste otwarcie obserwatorjuro im. Jędrzeje
wicza w Warszawie odbyło się w obecności Pani Stanisławy 
Jędrzejewiczowej, jej córki, rodziny, ofiarodawców, członków 
redakcji Wszechświata oraz osób, interesujących się rozwojem 
astronomji i obserwatorjuro w dniu 26 czerwca 1898 r. Opie
kunem został znany astronom Jan Kowalczyk, który służył 
zawsze radą i wskazówkami ś. p. Jędrzejewicz.owi w Jego pra
cach w Płońsku. W roku 1900 kierownictwo tej odnowionej 
placówki powierzono Romualdowi Me11eckiemu, który bardzo 
energicznie zajął się zorganizowaniem pracy. Przez szereg lat 
pracował wydatnie R. Merecki, zdając sprawozdania z wyko
nywanych prac rokrocznie w Wiadomościach matematycznych. 
W obserwatorjuro tern im. Jędrzejewicza na początku XX wie-

11) Wiadomości matematyczne. Tom II, str. 264. Warszawa. 1898. 
12) Karol Deike był młodszym adjunktem Obserwatorjum warszaw

skiego od r. 1866 do r. 1871, potem przeszedł do Banku handlowego 
w Warszawie, gdzie został dyrektorem i był nim do śmierci (w r. 1906). 
Interesował się zawsze astronomją. 

1B) Józef Natanson, z wykształcenia biolog, z zawodu przemysłowiec, 
był członkiem komitetu redakcyjnego Wszechświata i Pamiętnika Fizjo
graficznego; był długoletnim członkiem Zarządu i skarbnikiem Kasy im. 
Mianowskiego, gorąco popierał różne zamierzenia naukowe, służył chętną 
radą i wskazówką, a często i pomocą materjalną, której nie chciał 

ujawniać. Umarł w r. 1929. 
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ku pracowali dorywcro (młodzi astronomowie warszawscy, 
którzy szczerze przywiązali się do tej placówki. Z biegiem lat 
zaczęto wznosić wysokie budowle dookoła obserwatorjum, za
czynając od kościoła Zbawiciela, tern samem warunki obser
wacyjne ulegały stopniowemu pogorszeniu. Po ustąpieniu R. 
Mcreckiego praoował jeszcze jakiś czas O. Tełwiński 14). 

Obserwatorjum - za zgodą ofiarodawców - przeszło na 
własność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jednak 
na terenie szkoły technicznej nie mogło już być czynne. Po r. 
1919 obserwatorja uniwersyteckie wypożyczyły od Towarzy
stwa Naukowego lepsze narzędzia. Dzisiaj więc właściwe ob
serwatorjum ian. Jędrzejewicza nie jest czynne, ale narzędzia 
Jego do dnia dzisiejszego służą celom naukowym, a w pierw
szym rzędzie - do nauki młodym adeptom astronomji, którzy 
często może nawet nie zdają sobie sprawy, że narzędzia, które 
dostają się w ich ręce, mają tak wielką wartość historyczną. 

W literaturze astronomicznej Jan Jędrzejewicz zapisał się 
trwałem;i zgłoskami. Obserwacje Jego gwiazd podwójnych 
weszły do literatury naukowej, że wspomnimy dwutomowe 
dzieło S. W. Burnham'a: "A generał Catalogue of double 
stars", w którem spotykamy nazwiswo Jędrzejewicza. W lite
raturze ojczystej pięknym pomnikiem jest Jego "Kosmografja". 

Zestawmy jeszcze krótko tryb życia, działalność i pracę 

Jędrzejewicza. Lekarz praktykujący w małem miasteczku na 
głuchej prowincji, wzywany przytern nieraz do wsi okolicz
nych, z dochodów swych zbiera pieniądze na zakupno narzę
dzi astronomicznych, meteorologicznych i książek; prowadzi 
codzienne obserwacje meteorologiczne, w ciągu pogodnych dni 
dokonywa jeszcze obserwacyj plam słonecznych, w pogodne 
noce pnowadzi znów systematyczne obserwacje gwiazd po
dwójnych, jak również bardziej przygodne obserwacje komet, 
czy wreszcie dorywcze obserwacje, a znowu w wiecwry po
chmurne musi wykonać rachunki, związane z ,redukcją ob
serwacyj; pisze artykuły naukowe, pracuje nad Swą kosmo
grafją, przygotowując ją do druku, opracowuje odczyty, które 
potem wygłasza. Zdumienie nas ogarnia, że mógł tak praco
wać. Że praca ta była ponad siły, zdawali sobie z tego spra
wę i tak też oceniali współcześni: "Praoował więc nadmiernie, 

14) Wiadomości matematyczne. Tom XX, str. 231 - 240. Warszawa. 
1916. 
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co organizm jego, z natury wątły, musiało przedwcześnie wy
czerpać i przyprawić o śmierć w 52 roku życia" 15). 

Swym pełnym poświęcenia i zaparcia się czynem: stwo
rzenia własnym wysiłkiem obserwatorjum astronomicznego 
i uruchomienia go wytężoną pracą dał przykład, jak daleko 
może dojść jednostka, dążąca wytrwale do postawionego so
bie celu. 

Składając hołd pamięci jędrzejewicza, zwracamy się do 
młodego pokolenia astronomów, już bardziej oddalonego od 
epoki Jędrzejewicza, by przechowywało i przekazywało parnieć 
o tym astronomie, który w ciągu długich lat praoowal sa
motnie a tak wytrwale w odległym od ośrodków naukowych 
Płońsku, by wymawiało imię Jego z należną czcią i otaczało 
je zawsze serdeczną myślą. 

Kronika naukowa 
Hipoteza o pochodzeniu Plutona 

Odkryty przed pięciu laty Płuton został ofi<:jalnie zaliczony do 
rzędu planet wielkich, t . j. tych, które mają duże masy i stanowią trzon 
układu słonecznego. Bliższe krytyczne zbadanie orbity oraz rozmiarów 
Plutona nasuwa jednak przypuszczenie, iż kiedyś spełniał on znacznie 
skromniejszą rolę w naszym systemie i że nie powstał bezpośrednio 
ze Słońca tak, jak inne planety wielkie. Zagadnieniem telrn zajął sic: 
niedawno astronom japoński, I s s c i Y a m a m o t o i doszedł do cie
kawych wyników. 

Zwrócił on uwagę na występujące u· Plutona następujące anomalje, 
niespotykane u planet wielkich. 

l. Masa Płutona jest niezwykle mała, gdyż wynosi przypuszczałnie 
około 1/ 10 masy Ziemi, a więc prawdopodobnie ustępuje nawet masie Marsa. 

2. Srednica pozorna Plutona, zgodnie z tak małą masą, liczy naj
wyżej 0''.3, a więc rozmiary Plutona odpowiadają więc rozmiarom 
księżyców wielkich planet, względnie rozmiarom planetoid. 

3. Nachylenie płaszczyzny orbity Płutona do ekliptyki jest niezwykle 
wielkie, wyno i bowiem l 70 12' (wśród planet najwięk ze nachylenie, 70 9', 
miała przed odkrydem Płutona orbita Merkurego) . 

4. Mimośród orbity nowej planety jest niezwykle duży, gdyż wy
nosi 0.249 (przed odkryciem Plutona największy mimośród, e = 0.206, 
posiadała orbita Merkurego). 

5. Orbita Plutona wkracza w obręb orbity są jedniego Neptuna, 
fakt niespotykany w świecie planet wielkich. 

6. Jasność pozorna Plutona wynosi zaledwie 14m. 9, co po zredu
kowaniu na odległość Neptuna daje jasność równą jasności rzeczywistej 
jedynego księży<:a Neptuna, Trytona. 

l~) E. Dziewulski. Wszechświat. l. c. 
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7. Sąsiedni Neptun jest jedyną spośród planet wielkich, której 
średnia odległość od Słońca odbiega bardzo znacznie od prawa B o d e g o, 
przeciwnie zaś Pluton krąży średnio w odległości wymaganej przez to 
prawo dla Neptuna. 

Wszystkie powyższe fakty dają prawo do wypowiedzenia przypu
szczenia, że Pluton nie jest w rzoczywiJStości niczem innem, jak tylko 
drugim księżycem Neptuna zamienionym na samodzielną planetę. 

Y a m a m o t o przypuszcza, że kiedyś Neptun wraz z dwoma swemi 
satelitami, Trytonem i Plutonem, okrążał Słońce w odległości wskazanej 
przez prawo B o d e g o. Zdarzyło się jednak, że przez krańce naszego 
układu planetarnego przeszła jedna z sąsiednich gwiazd, przeoiegając 
wpobliżu Nephma. Wynikłe stąd silne perturbacje, spowodowane dzia
łaniem grawitacyjnem dużej masy gwiazdy, dały następujące skutki: 

1. Srednia odległość Neptuna od Słońca została zredukowana do 
obecnej wartości. 

2. Jeden z księżyców Neptuna, mianowicie Pluton, został od niego 
oderwany i zamieniony na samodzielną planetę, o_krążającą po bardzo 
ekscentrycznej i nachylonej orbicie Słońce w tej średniej odległości, 

jaką posiadała pierwotnie planeta macierzysta. 
3. Porostały księżyc Neptuna, Tryton, otrzymał ruch wsteczny, który 

dotychczas trudny był do wytłumaczenia. 
jeżeli hipoteza astronoma japońskiego jest słuszna, to nietylko 

wszystkie anormalności zauważone dotychczas u Neptuna i Plutona znaj~ 
dują w niej naturalne wyjaśnienie, lecz ponadt'o otrzymujemy ciekawy 
przyczynek tyczący się "przeżyć" naszego układu w zamierzchłej bardzo. 
przeszłości. Dr. J. Oado"wski. 

Całko w i te z a ćmi e n i e Słoń c a 19 czerw c a 1936 r. będzie 
widoczne w Polsce jako częściowe, przytern Księżyc u nas zasłoni około 

O. 7 średnicy Słońca. Przebieg zaćmienia Słońca na kuli ziemskiej oraz 
momenty tego zjawiska dla 31 miast polskich podane zostały w Kalen
darzu Astronomicznym (patrz niżej str. 40). E. R. 

5-m e t r o v y t e l e skop. W Instytucie Technologicznym w Pa
sadenie (Kalifornia) ukończono badania nad drugim z kolei szklany~ 
kręgiem, przeznaczonym do wykonania zwierciadła o średnicy 5 metrów. 
Szlifowanie i polerowanie tego olbrzymiego wlęsłego zwierciadła zajmie 
pracownikom w Pasadenie około 5 lat pracy. Tekskop więc nie będzie 
oddany do użytku przed 1941 r. E. R. 

G w i a z d a w i z u a l n i e p o d:w ó j n a z n aj k r ó t s z y m o k r e
s e m. O. P. Ku i per w Ameryce odkrył podwójną gwiazdę, której 
składniki oddalone są średnio o 0".18 od siebie. Obieg obu składników 
dokoła środka masy odbywa się w okresie zaledwie 1.66 lat, najkrótszym 
z dotychczas znanych u gwiazd wizualnie podwójnych. Paralaksa gwiazdy 
jest dobrze znana i wyi1osi 0".148, a więc odległość tej pary gwiazd 
jest równa 22 lata światła. Gwiazdy znajdują się w odległości przewyższa~ 
jącej zaledwie 1·25 razy odległość Ziemi od Słońca, łączna zaś ich 
masa stanowi O. 71 masy Słońca. Gwiazda posiada jasnność pozorną g m .2, 
w katalogu B. D. oznacwna jest jako - so 4352. E. R. 
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Astronomja w Polsce 
Pod powyższym tytułem wprowadzamy nowy stały d•iał 

Uranji, który będzie zawierał wiadomości z polakich obserwator· 
jów astronomicznych. Wprowadzenie tego działu ma na celu wy· 
tworzenie łĄczności między polskiemi obserwatoriami i społeczeń· 
stwem. Na poczĄtek podajemy wiadomości z Obserwatorjuro Astro
nomicznego U. J. w Krakowie. 

Redakcja. 

Zebrania naukowe w Obserwatorjum Krakowskiem 

W Obserwatorjum Krakowskiem odbywają się od 1934 roku zebra
nia naukowe praoowników Ob erwatorjum z , udziałem zaawansowanych 
studentów oraz osób zapraszanych. Na tych zebraniach, odbywających się 
wioc.zorami w niektóre piątki, razstrząsana jest bieżąca korespondencja 
naukowa i naukowo- administracyjna Zakładu oraz nowsza literatura, 
i wygłaszane są wykłady i komunikaty, również . przez osoby z poza 
Krakowa. Frekwencja obecnych wynosiła ostatnio przeciętnie 10- 12 
osób. W referatach poruszano m. i. tematy następujące. 

Prof. T. Banachiewicz: o metodzie różniczkowej dla zakryć, o "za~ 
leżnikach", rola grawimetrji w geodezji wyższej, grawimetr Lejay, metody 
fotometrji fotograficznej, nowy sposób obliczania zakryć, grawimetr ba_ 
rometryczny, podróż astronomiczna na Południe, o zami.erzonem Ooser
watorjum na Pop Iwanie, odnalezienie Plutona w Krakowie, o rozwią
zaniu włelokrotnem problemu wyznaczania orbit, obserwacje balonowe za
ćmienia Księżyca, o przyrządzie geodezyjnym prof. Weigla, wagi równań 
zasadniczych teorji orbit gwiazd zaćmieniowych, nowa planetka odkryta 
w Krakowie; 

M. Batko (Michałowice): o promieniowaniu Słońca; 

Biehler: 20- cm zwierciadło i reflektor własnej konstrukcji; 
Inż. J. Jasnorzewski: nowy grawimetr wahadłowy; 
Dr. K. Kordylewski: o efemerydach Krakowskich, meteoryt Łowicki; 
Mgr. F. Koebcke (Poznań): prace Hoene- Wrońsklego w mecha-

nice niebios; 
Dr. A. Konig (Jena): nowsze konstrukcje Zeissa; 
Dr. J. Mergentaler (Lubomir): badania jakości obrazów na Lubo

mirze, Oklejnie i w Krakowie; 
Prof. J. Nowak: o badaniach grawimetrycznych z punktu widzenia 

geologji; 
Mgr. S. Piotrowski: wrażenia z podróży astronomicznej do Berlina 

(wspólnie z inż. Rodkiewiczem), o pobycie w Obserwatorjum Be!gradz• 
kiem i Ju'gosławji, o zmienności niewiadomych, wyznaczanych z obser
wacyj; 

Inż. J. Rodkiew'icz: fotocelka własnej konstrukcji w zastosowaniu 
do grawimetru (z pokazem), badania kontaktów chronometrów, z naj
nowszych zdobyczy radjotechniki, z wycieczki do Neubabelsberga, o apa~ 
racie do regestrowania momentów zaćmień Słońca, o aparacie do badania 
równania osobistego przy obserwacjach przejść; 
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Prof. E. Rybka (Lwów): badania nad jasnością fotowizualną gwiazd 
w pobliżu bieguna północnego, porównanie 1.111ikrofotometrów Zeissa 
i Schilta; 

Kand. K. steins (Ryga): błędy kumulacyjne Stcrne'a, wyniki ankiety 
międzynarodowej w sprawach techniki rachunków astronomicznych, o pracy 
Krata z dziedziny orbit gwiazd zaćmieniowych; 

Dr. E. Stenz (Warszawa): o warunkach mete-orologicznych, dotyczą
cych zaćmienia Słońca 19 czerwca 1936 r.; 

Dr. Snieżko: o badaniach bakteryj, przynoszonych przez meteoryty; 
Prof. A. Wilk: o obserwacjach planetoid, o zachmurzeniu wieczoro

wem w paru miejscowościach Polski; 
Dr. W. Zonn (Wilno): o swych pracach nad gwiazdami zmiennemi'. 
Omawiano listy m. i. od następujących osób (i zakładów): dr. Arend, 

prof. Baranow, prof. Błażko, gen. Berbecki, Cesewicz, Chromiński, dr. 
Comrie, mgr. Demiańczuk, prof. Dziewulski, Fłoria, dr. Gadomski, prof. 
Gerasimowicz, prof. Graff, Grubb, prof. Hertzsprung, prof. Jakowkin, 
prof. K<>pff, mgr. Koebcke, dr. Kiinig, dr. Krug, dr. Krumpholz, dr. Lause, 
o r. Meisser, prof. Miszkowicz, prof . Norlund, Obs. Mount Wilson, Obs. 
Yale University, dr. Olczak, dr. Pagaczewski, prof. Pogorzelski, prof. 
Rybka, Sawyer, Scott, prof. Sierpiński, dr. Stenz, prof. Stracke, dr. Tru
hclka, ks. Villemarque, prof. Witkowski, Zeiss. 

Sekretarzowała p. L Stankiewiczówna. 
Osoby, które życzyłyby sobie wygłosić referat lub uczestniczyć w zef. 

braniu, proszone są o porozumi<!nie się co do tego z dyrektorem Obser~ 
watorjum; goście fachowi będą mile widziani. T. B. 

Całkowite zaćmienie Słońca w dniu 19 czerwca r. b 
ma być obserwowane również przez polskie wyprawy. W projekcie są1 
3 posterunki obserwacyjne: na greckiej wyspie Chi os, koło Petropawłow
ska w Syberji i w Japonji, na wyspie Hokkaicto. Zaćmienie ma być 
obserwowane przy pomocy chronokinematografów, t. j. kinematografów, 
regestrujących momenty zjawiska; odnośne urządzenia regcstracyjne, maj~ 
być wykonane w Zakładzie Mechanicznym Nar. lntytutu Astronomicznego. 
Przez regestrowanie momentów tworzehia się ii zanikania t. zw. pere~ 
Baily na początku i w 'końcu fazy całkowitej, zainicjowane przez wy
prawę Polskiego Towarzystwa Astronomicznego według pomysłu prof. 
T. Banachiewicza w 1927 roku, otrzymuje się pozycje względne Słońca 
i Księżyca z dokładnością, nie-osiągalną innemi spo. obami; metoda ta 
daje również rozmiary tarcz Słońca i Księżyca, i pozwala użyć znanych 
z teorji biegów Księżyca niby łańcucha mierniczego do wyznaczenia 
względnych pozycyj odległych części globu ziemskiego. Do tego ostat
niego celu metoda prof. Banachiewicza zalecona została przez konferenCje;' 
Bałtyckiej Komisji Geodezyjnej w Berlinie w 1928 r., i z tych właśnie 
względów geodezyjnych wypraw astronomicznych polskich ma być parę, 

do odległych od siebie miejscowości. 1Największe szanse pogocty są 

w Grecji, gdzie zachmurzenie przeciętne w tej .porze roku wynosi 2 
(w skali dziesięciostopniowej), potem w Japonji (zachmurzenie 4 i pół),· 

na ostatnim zaś miejscu: stoją . pod tym względem stacje syberyjskie,. 
gdzie zachmurzenie naogół wzrasta ku wschodowi. 



URAN JA 37 

Kalendarz astronomiczny na maj, czerwiec i lipiec 1936 r. 

Objaśnienie tablic kalendarzowych znajduje się na str. 17 w Nr. 1 
Uranji z 1936 r. Do planet dodano współrzędne Urana i Neptuna oraz 
współrzędne planetek, jaśniejszych od sm.s dla czasu ich opozycji. 

Wszystkie zjawiska wyrażono w czasie środkowo- europejskim, oho-
wiązującym w Polsce. 

K s i ę t 7 c. 
Maj 1936 Czerwiec 1936 Lipiec 1936 

• l , ~ l l ~ l l ·1·; ·1 ~ l l ~ l 1· 1·C ·1 ~ l l ~ l ~ •C • •o •o 
~ .! ~ ~- c ~- c ~ ;§.;: ~~ c ~~ c ~ ~F~~ c ~~ c Q N., •"""' IG .... 

Q ~ N 

h m m h m m hm m h m m h m m b m m 
1 pt 1350 +0·3 1 57 - 0·7 l pn 1611 - 3·7 1 3 +:t·8 1 śr 17 19 - 6·3 o 18 +5·5 
2 sb 1458 - o·8 211 l+o·2 2 wt 17 20 - 4·8 123 +4·0 2 cz 1818 - 6·7 057 i-6·3 
3 nd 16 5 - 1•8 2 25 i-1·3 3 śr 1827 - s·s 149 +5·0 3 p t 19 9 - 6·2 147 +6•5 
4 pn 1713 - 3·0 2 401+2·2 4 cz 1931 - 6·5 2 21 +5·8 4 sb 19 49 - 5•3 2 48 i-6•2 
5 wt 1823 - 4·0 258+3·2 5 pt 120 27 - 6·5 3 3 +6·7 5 nd 2020 - 4•3 4 o +52 

6 śr 1932 - 5·2 319+4·3 6 sb 2113 --6·0 358 +6•5 6 pn 2045 - 3·0 518 +4·0 
7 cz ,039 - 6•2 347 +5·5 7 nd 2149 - 5·0 5 2 +6•0 7wt 21 6 -1"8 6 39 +2·8 
8 pt 2139 - 6·5 4 22 +6·2 8pn :.!217 - 3·8 616+4·8 8 Śr 2125 -0·8 8 1 +1·3 
9 sb 2231 - 6·5 5 8 +6·5 9 wt 22 40 - 2"7 7 34 +3·5 9 c z 21 43 +O· S 922 o·o 

10 n d 2313 - 5·7 6 5 +6·3 10 Śr 2259 - 1·5 853 +2·2 10 p t 22 1 +17 1044 - 1·2 

11 p n 23 46 - 4-7 711 +5·5 11 c z 2318 -o·3 10 13 +t·o 11 sb 2222 +2·8 12 8 - 2•5 
12 w t - - 826 +4•5 12 p t 23 36 +0'8 1134 -o·2 12 n d 2247 +4•0 13 31 - 3·8 
13 Śr o 12 - 3·5 9 44 +3·2 13 sb 23 54 +2·0 12 56 - 1·7 13 p n 2319 +5·3 1453 - 5·2 
14 c z 034 - 2·3 11 5 +1·8 14 n d 1421 - 2·8 14 w t 1612 - 6'2 
15 p t 053 -1·2 12 26 +0•7 15 p n 017 +3·2 1546 -4•2 15 śr o l +6·2 17 21 - 6·5 

16 sb 112 o·o 13 49 - 0·7 16 w t 044 +4·511711 - 5·5 16 c z 056 +6'5 1816 - 6·2 
17 n d 130 -t-1·2 1514 - 2·0 17 Śr 121 +5·71827 - 6·3 17 p t 2 2 +6•0 18 57 - 5·3 
18 p n 151 +2·3 16 42 -3·3 18 c z 2 9 +6·519 32 -6·5 18 sb 316 +4•8 1929 - 4·2 . 19 w t 215 +3·5 18 10 - 4·8 19 p t 3 9 +6·3 2023 - 5·8 19 n d 433 +3·8 19 52 - 3·0 
20 śr 247 +4•0 1935 - 5·8 20 sb 421 +5·8 21 o - 5·o 20 p n 5 49 +2·7 2012 - 18 

21 c z 329 +s·o 2049 - 6·5 21 n d 538 +4·8 2128 - 3'7 21 w t 7 2 +1'5 2029 - o·8 
22 p t 424 +6·2 2147 - 6·2 22 p n 6 55 +3·3 2149 - 2·5 22 śr 814 +0·3 2044 +0·2 
23 sb 531 +6·5 2231 - 5·3 23 w t 8 9 +2'0 22 7 - 1'5 23 c z 923 - 0·7 20 59 +0·8 
24 n d 645 +S·l 23 3 - 4·2 24 Śr 922 +1•0 22 23 -o·3 24 p t 10 31 - 1·7 2114 +2'2 
25 p n 8 2 +4•0 23 26 - 3·0 25 c z lO 31 o·o 2237 +D-7 25 sb 1139 -2·8 2132 -r3·2 

26 w t 916 +2·7 2346 - 2•0 26 p t 1139 - 1·2 2252 +B 26 n d 12 49 - 3·8 2152 +4·2 
27 Śr 10 28 +1·7 27 sb 12 47 - 2·2 23 8 +2·5 27 p n 13 57 - s·o 2219 +5·3 
28 c z 1138 +o·5 o 2 - l o 28 n d 13 56 - 3·3 2327 -t-3·7 28 w t 15 4 - 6•0 22 52 +6·2 
29 p t 12 46 - 0·3 017 o·o 29 p n 15 5 - 4·3 2349 +4·7 29 Śr 16 5 -6·5 i336 +6•5 
30 sb 13 53 - 1·5 031 +0·8 30 w t 1613 -5•3 - - 30 c z 17 0-6·5 - -
31 n d 15 l - 2•7 o 46 -t-1·8 31 p t 17 44 - 5·8 032 +6•5 

l) W Warszawie czas Środkowo-europejski . 
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Fazy Księżyca. 
h m b m h m 

Pełnia .•.•• , 
Ostatnia kwadra • 
Nów ••..• 
Pierwsza kwadra. 

Maj 6 16 l Czerwiec 5 6 22 Lipiec 4 18 34 

" 14 7 12 12 13 5 
" 11 17 28 

" 
20 21 34 

" 19 6 14 
" 

18 16 19 

" 28 346 26 20 23 26 13 36 

S l oń c e. 
Maj 1936 Czerwiec 1936 Lipiec 1936 

" l Równa·~~ l~ l 
c l .!! l Równar [ ~ l 

c l " l Równa· '~ l~ l -:;; nie cza~ ~~ "'5~ .. nie cza .. 1~ ~e.l' -:;; nie cza·~~~ ~~ c Q 
lU l) ~ ,!3 Q su 1) ~ .!3 Q au 1) ~ ,!3 

m sb m h mi m 1 h m h m m m t m 5 - 319 3 58 h mi 19 7±3·7 4 -1 57 319 1950 ±5·8 4 + 4 7321 1~ 59 ::!:6'1 
10 -3 40350 1915 4•2 9 -- l 3 315 1955 6'0 9 + 457 3 26 19 56 5•8 
15 - 346 341 19 23 4•4 14 - o 3 314 1958 6•2 14 + 537 331 19 52 5"5 
20 - 338 3 34 1931 4•9 19 -t-l 2314 20 o 6'3 19 + 6 5 337 19 46 5·2 
25 - 316 3 28 19 38 5·2 24 -t-2 7 315 20 l 6'2 24 + 620 344 1939 4•9 
301- 2 41 3 23119 45 5'6 29 1+3 10 317120 11 6'2 29 l+ 620 352119321 4·5 

1) O północy czasu uniwersalnego (l h cz. Śr,- europ.); czas Średni 

mniej prawdziwy. 
2) W Warszawie, czas Środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (l h cz. śr. - europ.). 
b ma hms hms 

Maj l. 14 34 58'18. Czerwiec l. 16 37 11'42. Lipiec l. 18 35 28'16 
Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 56•·556 

P l a n e t-y. 
Merkury. Wenus. Mars. 

Data l l l~ l "" l l l~ l "" l l l l l l 8 
•o a •o a a ,.co a ,.co a u u 

" .. 
N N 

1936 
h m o h h h m o h h h m o h h 

V. 10 4 32 +24'4 4·5 21'4 215 +12'2 3•5 17•8 3 41 +19'9 4•2 20·0 
20 4 50 +23-4 4·2 20·9 3 3 +16'2 3•3 18'4 410 !21'4 3·8 200 
30 4 38 +20•2 3·8 19'8 352 +19•5 3'1 18·9 440 22'6 3'5 20·0 

VI. 9 4 19 +17'4 3'1 18•4 444 +22'0 3'0 19'4 510 23•5 3·2 2()•0 
19 4 24 +17•5 2'5 17'8 537 +23·5 3'0 !9•8 540 +24'0 3·0 19·9 
29 4 58 +2o·o 22 18•0 630 +23·8 3'2 20·0 6 9 +24'2 2'8 19•7 

VII. 9 6 1 +22·8 2·3 ]8•8 724 22'9 3'6 20'2 638 +21'0 2'7 19·5 
19 7 28 +23'1 3'0 19'6 816 +209 4'0 20•1 7 7 +23•4 2•6 19·31 29 8 56 +19'2 4•3 19•9 9 7 +18'0 4'6 20•0 7 35 +226 2'5 19'0 
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Jowisz. Saturn. Uran. Neptun. 

1936 l h l h h b m l o l h l h l h J o l h mi o 
V. lO 17 30 -22°7 122·0 5·8 23 27 -5-6 2313-4 V. 10 217 ·~ +13·2 113 +7·2 

20 17 26 1 -22·6 121·2 1 S· l 23 30 ~ -5·3 1 1"6 12·8 VI. 91 2 23 +13·7111 31+7"2 
30117 21 , -22·6 20·5 4·4 23 32 -5·8 1·0 12"2 VII. 9 2 27 +14·1 114 +7·0 

VI. 9117 16 -22·5 19·7 3'6 2 '~ 34 -S·O 0·4 11·6 (l) Ceres (7m·3) 
19 11 10 -22'4 19·0 · 2·9 23 35 , -4·9 23·7 11·o 
29 17 5 -22·3 18•2 2'2 23 36 -4·9 L3·0 10·4 lja 192s lo 19251 

VII. 9 17 1 -22'3 17'5 1'4 23 36 -4"9 122'4 9·7 h'--;--o-
19116 57 -22"2 16·8 0·7 23 35 -5·0 21·11 9·0 IV. 3015 4:i -10 9 
29

1

16 55 -22'2 16·1 24·0 23 34 1-5·2 ,21·1 8·3 V. 16,15 28 - 10·81 
1 1 VI. 11514 -11·1 

U w a g a: Współrz(ldne planet podano dla Oh czasu uniwersalnego; 
wschody i zachody dla 'Varszawy w czasie Środkowo-europejskim. 

Zaćmienia 
C a l k o w i t e z a ćmi e o i e S l oń c a 19 czerw c a 1936 r. 

Pas całkowitego zaćmienia, jak widać na załączonej mapce, roz
pocznie się na morzu ródziemnem, przejdzie przez Grecję, Syberję i półl

nocną japonję i zakończy się na Pacyfiku . . Najdłuższy czas trwani:!. 
całkowitego zaćmienia wyniesie 2m 32• niedaleko Bratska na Syberji. 
Strzałki na mapie wskazują m projektow:me posterunki polskiej ekspedycji 
zacn11emowej: wyspę Chios, Petnopawłowsk w 1Syberji i Kami- Shari 
w Japonji na wyspie Hokkaido. Na str. 40 podajemy przebieg zaćmienia 
dl:t 31 miast w Polsce. Wielkość w IV kolumnie oznacza ułamek zasło
niętej średnicy Słońca. 
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Przebieg zaćmienia Słońca 19 czerwca 1936 r. w Polsce. 

Miejsc owość l 
Poezą·INajwi ększa faza , .;! li M iej"seowość l Poezą·INnjwięk~za faza~ -~ 

tok l Wi ol· ~ tek l Wi ei- o 1-----+-- czas lcość ~ cz as kość !:w::: 

Sędzin 
Białystok 
Brześć n. B. 
Bydgoszcz 
Chorzów 
Częstochowa 
Drohobycz 
Gdańsk 
Gdynia 
Grudziądz 
Kalisz 
Katowice 
Kielce 
Kraków 
Lublin 
Lwów 

h m 
4 16 
4 19 
4 17 
4 21 
4 16 
4 17 
4 13 
4 23 
4 23 
4 20 
4 17 
4 16 
4 17 
4 1S 
4 16 
4 13 

h m 

s 8 o·n 
Sll 0·73 
s 10 0·73 
s 12 l 0•64 
5 8 0•72 
5 9 0·70 
5 6 10"77 
5 14 0'63 
s 14 064 
Sll 0"66 
s 10 Q·69 
5 8 0•73 
5 9 0•72 
s 7 0•74 
s 9 0•73 
s 7 l 0•77 

h m l Łódź 6 3 
6 8 Łuck 
6 6 Nowogródek 
6 6 ' Piotrków 
6 3 j Poznań 
6 3 Przemyśl 
6 3 Radom 
6 8 Sosnowiec 
6 8 l Stanisławów 
6 6 Tarnopol 
6 3 Tarnów 
6 3

1 

Toruń 
6 4 Warszawa 
6 3 Wilno 
6 S l Włocławek 
6 3 

h m h m 
l 

4 18 s 10 069 
4 14 5 8 0•76 
4 18 5 12 o· n 
4 18 s 9 o·n 
4 / 0 s 11 0·68 
4 14 5 7 o 76 
4 17 s 9 0·7::S 
4 16 s 8 0·72 
4 11 s s 0•79 
4 12 s 7 0•78 
4 15 s 7 0•75 
4 20 l s 12 l 0·66 
4 18 S 10 o· n 
4 21 5 13 o·7o 
4 20 s 12 0"67 

Częściowe zaćmienie Księżyca 4 lipca 1936 r. 

h m 

h m 

6 s 
6 3 
6 9 
6 5 
6 4 
6 3 
6 s 
6 3 
6 3 
6 4 
6 3 
6 6 
6 4 
l 

6101 6 6 

Wejście Księżyca w cień 
Środek zaćmienia 

17 26•7 cz. śr. eur. 

Wyjście Księżyca z cienia 
Wyjście Księżyca z póldenia 

18 25•2 " " 
19 23•7 " " 
20 so·8 •. .. 

Wielkość zaćmienia podczas największej fazy 0·272 ś rednicy Księ-
życa . W Polsce widoczny będzie koniec zjawiska (wyj ście z cienia) i to 
tvlko na południowo- wschodnich kresach (woj . Stanisławowskie i Tarno
polskie) . Zaćmienie przez półcie li widoczne będzie w całej Polsce. 

Czerwiec 21 15h. Stanowisko letnie Słońca. Początek lata astro-
nomicznego. 

lipiec 3 2Jh. Ziemia w aphelium - najdalej od Słońca. 

Minima Algola (~ Persei). 
(Czas środkowo-europejski). 

h 
Maj 2 21·2 

b 
Czerwiec 12 0·5 

14 21-4 

h 
Lipiec 2 2·2 

4 23"1 
7 20·0 

2s o·8 
27 21"6 

Redaktor: prof. dr. EUGENJUSZ RYBKA. Wydawca: Polskie Tow. Przyjaciół Astronomji. 
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