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TADEUSZ PRZYPKOWSKI 

INSTRUMENTARIUM MIKOŁAJA KOPERNIKA 
ODTWORZONE W POLSCE 

Instrumentarium astronomiczne Mikołaja 
Kopernika jest o tyle ciekawe z punktu 
widzenia historii astronomii, iż jest to za
razem instrumentarium wszystkich jego 
poprzedników. Genezy tych instrumentów 
szukać trzeba w odległej starożytności. 
Wynalazek tych przyrządów do obserwacji 
astronomicznych przypisywany jest E r a
t o s t e n e s o w i, H i p p a r c h o w i, a co 
najpóźniej P t o l e m e u s z o w i. Koper

nik, tak jak w swojej nauce stoi na krawędzi dwu wielkich epok, 
tak i w metodzie pracy, w swym instrumentarium, zamyka epo
kę sięgającą starożytności. Jest on bowiem ostatnim wielkim 
astronomem, posługującym się antyczną aparaturą obserwa
cyjną. Już Tycho de Brah e przechodzi na nowsze typy przy
rządów, a epokowy wynalazek lunety przez G a l i l e u s z a 
w r. 1609, zmienia zupełnie metody pracy astronomów, w szcze
gółach wypracowane przez gdańskiego H e w e l i u s z a i Ty
cha Brah e g o. Instrumentarium antyku pokutuje jeszcze 
potem tylko u zacofańców na polu astronomii, którzy w dal
szym ciągu opierają się na Ałmageście Ptolemeusza, co ciągnie 
się gdzieniegdzie głęboko w XVIII wiek. 

Zasadniczo antyczne to instrumentarium składało się z trzech 
przyrządów, opisanych przez Kopernika w jego podstawowym 
dziele: "De revolutionibus orbium coelestium". W rozdziale 
2-gim księgi II-giej, opisany jest quadrans czyli horoscopus. 
Jest to kwadratowa płyta drewniana o boku od- trzech do czte
rech łokci (łokieć około 49 cm) z ćwierćkolistą skalą od 0° do 
90°. W centrum tego ćwierćkola umieszczony jest walec gru
bości palca i jego cień, po wypośrodkowaniu jego osi, ukazuje 
nam na skali kątową wysokość Słońca. Do obserwacji ustawia 
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się płaszczyznę kwadrantu na dokładnie wypoziomowanym ta
rasie, ściśle na linii południowej, i obserwuje się cień w mo
mencie południa. Przyrządem tym Kopernik mierzył wysokość 
Słońca potrzebną mu w pierwszym rzędzie dla określenia sze
rokści geograficznej i nachylenia ekliptyki, a także dla do
kładnego sprawdzenia czasu. 

Drugim przyrządem jest opisana w rozdziale 14-tym tejże 
księgi sfera armillarna, czyli astrolabium, która to nazwa prze
szła potem wyłącznie dla oznaczenia planisfery. Składa się ona 
z 6 kół drewnianych z podziałkami inkaustem znaczonymi, 
z których to kół dwa są ze sobą złączone pod kątem prostym, 
tworząc podzielone na stopnie koło ekliptyki oraz koło wrębne. 
Koło to obraca się na osi biegunów ekliptyki; oś ta przymoco
wana jest do koła godzinnego, które z kolei obraca się w bie
gunach równika, ustawiając bieguny ekliptyki w odpowiednim 
miejscu. Oś zaś biegunów równika tkwi w czwartym kole: 
południkowym, o średnicy około 80 cm, umieszczonym w pła
szczyźnie południka oraz przymocowanym do słupka podsta
wowego pod kątem, odpowiednim do szerokości geograficznej 
miejsca obserwacji. Wewnątrz koła ekliptyki znajdują się 
ostatnie dwa koła, jedno w drugie w jednej płaszczyźnie wpu
szczone. Obracają się one razem na osi biegunowej ekliptyki, 
znacząc na jej podziałkach długość ekliptyczną (A.) obserwo
wanego ciała niebieskiego, podczas gdy szerokość ekliptyczną 
(~) oznaczają nam na podziałkach koła, z tych dwu zewnętrz
nego, wskazówki zaopatrzone w przezierniki, a umieszczone 
na wewnętrznym, obracającym się w tej samej płaszczyźnie 
wewnątrz koła większego. Instrument ten był prawdopodobnie 
najczęściej używany przez Kopernika, gdyż służył mu do obser
wacji gwiazd, a w pierwszym rzędzie planet i ich współrzęd
nych ekliptycznych. (Zob. rys. str. 90). 

Trzecim przyrządem, dotychczas najbardziej znanym, dzięki 
błędnemu niestety jego rysunkowi, jaki późniejsi wydawcy 
dodali do trzeciego wydania dzieła Kopernika, jest triquetrum 
czyli instrumenturn parallacticum, opisane w rozdziale 15-tym 
księgi IV; składa się ono z trzech listew około 4 łokci długości, 
z których dwie są równej długości, zaś trzecia posiada długość 
przeciwprostokątni trójkąta równoramiennego. Dłuższa listwa 
jest podzielona na 1414 równych części w stosunku do 1000 
takich części mieszczących się w długości każdego z równych 
boków. Jeden z owych równych boków jest umieszczony pio
nowo na zawiasach przymocowanych do słupa podstawowego, 
podczas gdy bok o tej samej długości przymocowany jest do 
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jego górnego końca, bok zaś dłuższy do końca dolnego. Na 
ruchomej listwie górnej tak złożonego przyrządu są umieszczone 
2 przezierniki, a krawędź tej listwy, obejmującej swym roz
dwojeniem listwę podziałkową, ślizgając się po niej, wskazuje 
liczbę, która daje nam długość cięciwy kąta wierzchołkowego. 
Tym przyrządem mierzył Kopernik przede wszystkim wysokość 

(F ot. dr T. PrzypkowskiJ 

Kwadrant, instrument, którego używał Kop er n i k głównie do obser
wacji Słońca. Rekonstrukcja : F. i T. Przypko w s c y. 

i kątową wielkość Księżyca, a także wysokości gwiazd. Instru
ment ten, jako najbardziej popularny, był parokrotnie rekon
struowany, jednakże zawsze wadliwie, gdyż powtarzano błędy 
wydawcy trzeciego wydąnia "De revolutonibus ... " (Zob. tylną 
stronę okładki zeszytu 75-77 "Uranii"). 

Obecnie całe instrumentarium zostało według naukowych 
badań dr. Feliksa i dr. Tadeusza Przypko wskich z Ję
drzejowa zrekonstruowane, a rekonstrukcje te znajdują si~ już 
w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 
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Częściowo do instrumentów Kopernika należy zaliczyć fra
gmenty jego zegara słonecznego, zachowane dotychczas w kruż
ganku zamku w Olsztynie nad drzwiami komnaty zamieszki
wanej przez Kopernika w latach 1516-1521. Był to zegar 
refleksyjny, gdzie godziny i kątowe odchylenia od linii równo
nocnej pokazywały światełka lusterek, umieszczonych w obra
mieniu przeciwległych okien. Możliwe, iż Kopernik jest wy
nalazcą tego typu zegara słonecznego. 

JANUSZ PAGACZEWSKI 

MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU 

Dnia 5 września 1948 r. uroczyście otwarto we Fromborku, 
gdzie żył, działał i zmarł nasz wielki astronom, Mikołaj K o -
per n i k, Muzeum Jego imienia. Do zebranych na podwórzu 
katedry fromborskiej :przedstawicieli Rządu, Nauki oraz gości 
przemówił dyrektor muzeów państwowych, prof. St. Loren t z, 
po czym wicemarszałek Sejmu, ob. B ar c i k o w s ki, jako de
legat Prezydenta R. P., w dłuższym przemówieniu podkreślił 
znaczenie prżełomu umysłowego, jaki wywołało w całym świe
cie odkrycie naszego wielkiego Rodaka i Mistrza, następnie 
przeciął wstęgę, zamykającą wejście do Muzeum, i ogłosił je 
za otwarte. 

Na wstępie wita wchodzącego znany obraz Jana Matejki, 
przedstawiający Mistrza, zachwyconego widokiem gwiaździ
stego nieba, na tle przepięknej gotyckiej fas~dy katedry from
borskiej*). Na bocznych ścianach klatki schotlowej, umieszczo
no piękne sgrafitta art. malarza Kazimierza Knot h e. Jedno 
z nich przedstawia "Polskie Niebo", a więc jest to jak gdyby 
stylizowana mapa nieba północnego, zawierająca gwiazdo
zbiory widoczne w Polsce, na wzór map osiemnastowiecznych. 
Zawiera ona także dwa gwiazdozbiory pochodzenia polskiego. 
Jeden to "Tarcza Sobieskiego" (Scutum Sobiesii), nazwany 
tak przez znanego astronoma, gdańszczanina, Jana H e w e l i u
s z a, dla uczczenia zwycięstwa króla Jana III pod Wiedniem. 
Drugi, to "Ciołek Poniatowskiego" (Taurus Poniatovii), położony 
w Drodze Mlecznej, w sąsiedztwie (na zachód) Tarczy Sobie
skiego, nazwany tak przez Marcina Foczobuta O d l a nickiego 
w XVIII w. Niestety, wbrew temu, co pisze w przewodniku 
po Muzeum we Fromborku dr Tadeusz P r z y pko w s ki, 

*) Jest to wierna kopia oryginału, znajdującego się w auli Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
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nauka międzynarodowa nie przyjęła w całości tych nazw. Do
tąd utrzymała się (według postanowienia zjazdu Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej w r. 1925) tylko pierwsza nazwa, 
a i to w dodatku obcięta: Tarcza (Scutum). Teraz tylko polscy 
astronomowie używgj ą pełnej nazwy. 

Na przeciwległej ścianie znajduje się olbrzymia mapa Euro
py, podkreślająca miejscowości, związane z życiem naszego 

(F ot. dr T. Przypkowskl) 

Widok na 1asadę katedry we Fromborku od strony zachodniej. Widać 
częściowo mury obronne otaczające katedrę, wśród nich wieżę Mikołaja 

Kopernika. 

wielkiego uczonego, począwszy od wsi Kopernik nad Nysą na 
Górnym Sląsku, skąd wywodzi się jego rodzina, aż do From
borka, gdzie spoczęły jego doczesne szczątki. 

Jedna z sal Muzeum poświęcona jest biografii Kopernika. 
Cykl doskonałych zdjęć fotograficznych przywodzi na myśl 
zwiedzającemu miejsca, związane w jakibądź sposób z osobą 
Astronoma. W gablotach umieszczono szereg facsimilów doku
mentów, od przyjęcia dziada Mikołaja w poczet obywateli mia-
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sta Krakowa, poprzez zapis na Uniwersytet Krakowski, ferrar
ski dyplom doktorski, aż do Jego ostatnich listów, pisanych we 
Fromborku. 

W sali następnej umieszczono szereg olejnych (i fotograficz
nych) kopii portretów Kopernika. Jak wiadomo, nie zachował 
się niestety żaden współczesny portret Mistrza. Autoportret 
(Kopernik dobrze rysował) dostał się do Strassburga, a drugi 
ofiarowano Tychonowi de B r a h e. Dopiero na ich podstawie 
powstało później wiele obrazów postaci Kopernika, z których 
niektóre tylko mogą uchodzić za wierne - do pewnego stop
nia - wizerunki, odtwarzające rysy twarzy Astronoma. 

W Muzeum znajduje się wiele eksponatów, które po osta
tecznym odnowieniu wieży Kopernika, zostaną przeniesione do 
trzech komnat tam się znajdujących. Do nich należy zaliczyć 
przede wszystkim wierne drewniane reprodukcje trzech na
rzędzi obserwacyjnych Kopernika, tj. triquetrum, astrolabium 
i kwadrantu, sporządzone z wielkim pietyzmem przez doktorów 
Feliksa i Tad~usza Przypkowskich *). Znajdą się tam również 
trzy dekoracyjne planszł (wykonał je w technice sgrafitto K. 
Knothe), przedstawiające: l) układ świata według Ptolemeusza, 
2) heliocentryczny układ Mikołaja Kopernika i 3) kompromi-
sowy układ Tychona Brahego. , 

Trudno wyliczyć wszystkie eksponaty, które obejmuje Mu
zeum. Jedna z sal zawiera zebranych wiele dzieł i druków, 
mających pośredni związek z astronomiczną pracą Kopernika, 
a więc szereg dawnych dzieł astronomicznych, portretów wiel
kich astronomów, którzy kontynuowali dzieło Kopernika, jak 
G a l i l e u s z, Tycho Brahe, K e p l e r i in. 

W Muzeum Mikołaja Kopernika nie może zabraknąć oczy
wiście dzieł samego Mistrza. Widzimy więc w jednej z sal 
;otokopię całego rękopisu "De Revolutionibus", który, jak 
wiadomo, znajduje się w Pradze, pierwsze wydanie jego Try
gonometrii, trzecie wydanie "De Revolutionibus Orbium Coe
lestium" **). Widzimy tam również reprodukcje, ilustrujące nam 
twórczość Kopernika na innych polach, a więc jako tłumacza 
z greckiego, jako lekarza i ekonomisty. 

Wychodząc z Muzeum, mieszczącego się w pięknym budyn
ku kapitulnym, zwracamy wzrok na wieżę, w której mieszkał 
i z której obserwował niebo nasz wielki astronom. Niestety 
remontu jej jeszcze nie ukończono. Wieża ta, prywatna wła-

*) Zob. art. dr. Tadeusza Przypkowskiego o instrumentarium M. K. 
w tymże numerze naszego pisma. 

**) Rok 1617. 
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sność Mistrza, miała trzy salki, jedna nad drugą położone. 
Z najwyższej było wejście na ganek , na którym najprawdo
podobniej miał Kopernik swoje , obserwatorium". Nie było 
w nim narzędzi umieszczonych na stałe nasz Astronom musiał 
wynosić je ze swego mieszkania . Możliwe, że obserwował on 
także z płaskiego dachu wieży, wznoszącej się nad główną 
bramą, prowadzącą do dziedzińca katedralnego, a połączoną 
najprawdopodobniej z wieżą mieszkalną gankiem. Szczyt wieży 
Kopernika zdobi obecnie znak, którego po raz pierwszy użył 

(Fot. dr T. Przypkowaki) 

Zegar słon~czny na fasadzie Muzeum Mikołaja Koper n i k a we From
borku, zaprojektowany i wykonany przez dr Tadeusza Przypkowskiego 
i art. grafika, K. Knothe. Podpora wskazówki posiada kształt greckiej 
litery gamma, celem przypomnienia gwiazdy gamma Panny, która od-

grywała dużą rolę w obserwacjach Kopernika. 

Galileusz, a który to znak jest symbolicznym skrótem systemu 
kopernikowskiego: Słońce otoczone krc;giem orbity ziemskiej, 
a wokół Ziemi mniejsza orbita Księżyca. Ten symboliczny skrót 
jest znaidem Muzeum i, w stylizacji odpowiadającej XVI wie
kowi, figuruje również na ekslibrisie biblioteki muzealnej 
(zobacz inicjał, str. 83). 

Myśl urządzenia Muzeum Kopernikowsldego we Fromborku, 
gdzie Kopernik spędził 40 lat swego życia, należy uznać za 
bardzo szczęśliWą. Obecne Muzeum jest dopiero zaczątkiem 
właściwej naukowej instytucji tej nazwy. W roku 1949 zostanie 
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ono wybitnie rozszerzone i wzbogacone, głównie przez facsimila 
notatek rękopiśmiennych Kopernika, znajdujących się w zbio
rach w Szwecji; przewidziane jest także rozszerzenie biblioteki. 
W ten sposób pojęte Muzeum stanie się zapewne wybitną pla
cówką oświatową oraz stacją historyczno-naukową, pozwalającą 
zapoznać się każdemu z Kopernikiem i jego twórczością 

(F o!. dr T . Przypkowski) 

Sfera armillama czyli astrolabium, przyrząd, którego używał Mikołaj 
Kopernik do obserwacji planet. Rekonstrukcja: F . • i T. Przy p

kowscy. 
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JOSEF KLEPEST A (Praha) 

CZECHOSJ ... OW ACKIE 'l'OW ARZYSTWO PRZYJ ACióL 
ASTRONOMII W PRADZE 

Przed trzydziestu laty zeszło się w Pradze kilkunastu przy
jaciół astronomii w celu założenia Czeskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Astronomii. Robotnik obok uczonego, urzędnik obok 
studenta podali sobie ręce do wspólnego dzieła. Po kilkunastu 
latach wytężonej pracy osiągnięto cel, który sobie wytyczono. 
Dzisiaj organizacja nasza należy do najlepiej zorganizowanych 
towarzystw przyrodniczo-naukowych w Czechosłowacji, a pod 
względem ilości członków, w sumie 3 000, zalicza się do naj
większych organizacyj amatorskich w tej gałęzi wiedzy na 
świecie. Rząd naszego Państwa oraz sama stolica Czechosło
wacji - Praga - miały zawsze pełne zrozumienie dla poczy
nań naszej kulturalnej organizacji i wspierały ją moralnie 
i materialnie różnymi darami i subwencjami. W ten sposób 
stało się możliwe, że w krótkim czasie, bo już po upływie 
pierwszych 10 lat, można było pomyśleć o wzniesieniu wła
snej siedziby Towarzystwa i przystąpić do wybudowania Lu
dowej Dostrzegalni Astronomicznej. Budowę ułatwiło oparcie 
się o południową ścianę starej fortecy. Budynek znajduje się 
na najbardziej odpowiednim miejscu w Pradze. Jest otoczony 
pięknym, pelRym róż parkiem, oraz połączony z miastem tak 
w lecie jak i w zimie górską kolejką. Leży na najwyższym 
wzniesieniu w Pradze - Petfinie. Bezpośrednie sąsiedztwo ze 
stolicą przeszkadza wprawdzie pracom fotograficznym, nie stoi 
jednak na przeszkodzie do spełnienia najważniejązego celu, 
jakim jest popularyzacja astronomii. Wielu mieszkańców sto
licy interesuje się dziś astronomią, a trzy kopuły obserwato
rium nie wystarczają dla pomieszczenia tłumu chętnych pod
czas pogodnych wieczorów. Głównym narzędziem jest podwójny 
refraktor Zeissa, który uzyskało Towarzystwo ze spadku pozo
stałego po wiedeńskim selenografie, R. Ko:nigu. Na tubusach 
tego 7- i 8-calowego refraktora, umocowany jest reflektor 
o średnicy 300 mm. W kopule wschodniej mieści się 8-calowy 
szukacz komet, w kopule zaś zachodniej tymczasowo 5-calowy 
refraktor. W ogrodzie obserwatorium umieszczono pawilon 
fotograficzny. Ponadto obserwatorium posiada bogate wyposa
żenie optyczne, a więc heliostat do obserwacji protuberancji 
słonecznych, &pektroskop, duży mikrometr nitkowy oraz 5 ze
garów wskazujących dokładny czas. Bogata biblioteka mieści 
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się na pierwszym piętrze obserwatorium. Na parterze, oprócz 
mieszkania sekretarza, znajdują się biura oraz sala wykładowa 
z dźwiękową aparaturą kinową o szerokości taśmy 16 mm oraz 
dwoma aparatami projekcyjnymi dla diapozytywów. Większość 
wszystkich tych urządzeń nie jest bynajmniej martwym inwen
tarzem, lecz jest w służbie dla zwiedzających. W sali wykła
dowej odbywają się nie tylko fachowe wykłady dla członków 
Towarzystwa, lecz także prelekcje popularne dla gości oraz 
wykłady "per radio". Dzięki naszej wytrwałej i intensywnej 

"Lidova Hvezdarna śtefanikova" w Pradze, siedziba Czechosłowackiego 
Towarzystwa Przyjaciół Astronomii. 

pracy udało się pozyskać wielu członków Towarzystwa oraz 
abonentów czasopisma "Rise hvczd", jak również innych wy
dawnictw astronomicznych. Z naszej inicjatywy w innych mia
stach na terenie Czechosłowacji powstały jakby ekspozytury 
Towarzystwa oraz wybudowano ludowe obserwatoria astrono
miczne. Członkowie naszego Towarzystwa są w posiadaniu 
setek małych lunet, których optyka została stworzona przez 
członków obznajmionych z budową przyrządów optycznych. 
Ażeby członkom, którzy zamierzają pracować naukowo na polu 
astronomii, ułatwić pracę, stworzono różne sekcje, jak np. foto
graficzną, obserwatorów gwiazd zmiennych, obserwacji me
teorów, powierzchni planet itp. Wyniki prac wykonanych 
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w sekcjach drukujemy w Memoriałach Towarzystwa Przyja
ciół Astronomii, wydawanych od czasu do czasu w różnych ję
zykach światowych. Same Towarzystwo, jak i jego niektórzy 
członkowie, wydali szereg wydawnictw o charakterze graficz
nym. 

Jako najważniejsze wyliczymy tu następujące mapy i atlasy 
nieba: 

Schiiller-Novak: Atlas constellationum borealium I, II (za-
wiera wrysowane mgławice katalogu Dreyera) - wyczerpane. 

K. Novak: Mapa północnego nieba- wyczerpane. 
K. Andei: Mapa selenographica - wyczerpane. 
V. Guth: Duży atlas gnomoniczny. 
J. Klepesta: Spektralny atlas jasnych gwiazd- wyczerpane. 

Mapa coelestis nova. 
Ruchoma mapa nieba. 

A. Becvar: Atlas coeli-Skalnate Pleso, pro aequinoctium 
1950.0. 

Ponadto wydano cały .szereg książek-wśród nich 3-tomową 
astronomię pióra czte~ech autorów: dra B. sternberka, doc. 
F. Linka, dra V. Gutha i dra J. Mohra.- Dr H. Slouky napisał 
oprócz tego kilkanaście popularnych książek astronomicznych 
oraz dokonał szeregu tłumaczeń książek Jeansa i Eddingtona. 

Po rewolucji w 1945 r. budynek obserwatorium Towarzy
stwa znajdował się w nader opłakanym stanie. Jakkolwiek do 
dnia dzisiejszego wszystkie te uszkodzenia zostały już napra
wione, obecny zarząd postawił sobie za cel zbudowanie nowego 
obszerniejszego obserwatorium, które by mogło zaspokoić po
trzeby wielkiej ilości osób, które w Czechosłowacji interesują 
się astronomią. Wykonanie tego planu zależy w pierwszym rzę
dzie od gospodarczego rozwoju naszego Państwa - sam plan 
budowy znalazł natomiast pełne zrozumienie u zarządu miasta 
Pragi oraz u rządu naszego Państwa. Zarząd naszego obser- · 
watorium usilnie zabiega około realizacji tych planów. W bie
żącym roku urządziło nasze Towarzystwo, korzystając z pomocy 
materialnej Ministerstwa Informacji, wystawę, na której oprócz 
pięknych fotografii nieba, znajdowało się narzędzie, przezna
czone dla naszego nowego obserwatorium. Jest ono oryginalnej 
konstrukcji czeskiego inżyniera Rolcika i J. Izery. Jest to re
flektor o średnicy 400 mm z montażem coude, z okularem usta
wionym w biegunowej osi narzędzia. Może być używany do ce
lów fotograficznych w pierwotnym swym ognisku, względnie 
w systemie Cassegraina z ogniskiem 7 m. Prowadnicą tego 
narzędzia jest refraktor o ąrednicy obiektywu 16 cm. Drugie 
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narzędzie na wystawie stanowił teleskop Schmidta o jasności 
l: l, dzieło . najlepszego czeskiego artysty-optyka, prof. Vilema 
Gajduska, który już nie pierwsze takie narzędzie skonstruo
wał. 

Członkowie nasi są konstruktorami narzędzi astronomicz
nych nieraz o średnicy 300 mm. Są to wyniki jedynie pilnej 
i wytrwałej pracy, nie wynagradzanej zaszczytami, pracy 
inicjowanej przez zarząd Towarzystwa. 

Powoli bierze z rąk dawnego zarządu i założycieli Towa
rzystwa nowa generacja wszelkie zadania. Stara się, by po
większyć martwy inwentarz Towarzystwa, a to celem pracy 
nad kształceniem społeczeństwa. Oto cel - dla którego warto 
żyć. 

ZBYSŁĄ W POPŁA WSKI 

WRAżENIA Z WYCIECZKI DO SKALNATE PLESO 

Telegram. Więc jednak naprawdę. Mimo trudności, wyciecz
ka oczekiwana jednak dochodzi do skutku. Pospieszne przy
gotowania. Ekwipunek ma być turystyczny - nie mamy "list
ków" - musimy być samowystarczalni. Dodatkowo na wy
-cieczkę potrzebny aparat fotograficzny, lorneta i vademecum 
członka PTMA: "Niebo przez lornetkę", książeczka dra P a g a
e z e w ski e g o. I jeszcze mapy: Tatr, jakaś "setka" i mapa 
nieba. 

~oniedziałek 4. X 1948, wieczorem odjazd na punkt .zborny. 
Pogoda fatalna -niebo pokryte jednolitą pokrywą chmur -
leje. Przypominają się uwagi znajomych - szkoda jech~ -
a wiesz jak będzie w Tatrach. Wolę ryzykować - na taką 

· wycieczkę musi się jechać! 
Wtorek 5. X 1948, 7h. Deszcz, który lał przez całą noc, 

przestał padać. Chmury w stanie rozkładu, stratusy rozrywają 
się; jest jeszcze silne zamglenie na górach, ale pokazują się 
niebieskie fragmenty nieba, przez które zagląda nieśmiało pro-
mień słońca. · 

Punkt zborny - dworzec autobusowy w Zakopanem. Stoją 
grupki turystów z plecakami i pledami. Po lornetach, bojowo 
przewieszonych przez ramię, poznajemy, że łączą nas wspólne 
cele. 

Ale niebawem przestajemy być nieznanymi sobie ludźmi. 
Są człokowie Zarządu głównego PTMA. Poznajemy się wza
jemnie. Jest prof. B a n a c h i e w i c z, dyrektor Obserwatorium 
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Krakowskiego, są dr K o r d y l e w s k i i dr P a g a c z e w s k i, 
oraz kierownik wycieczki, inż. - K u c h a r s k L 

Punktualnie zajeżdża autobus. Przyjemne zdziwienie. Wy
godny na 22 osób z odsuwanym brezentowym dachem, tury
styczny autokar. Zajmujemy miejsca - jest trochę kłopotu 
z umieszczeniem naszych wypchanych plecaków. Ruszamy 
w kierunku Nowego Targu. Dlaczego? - przecież czytaliśmy 
w gazetach, że nowy most na Łysej Folanie jest otwarty dla 
ruchu - przecież tamtędy wiedzie najkrótsza droga. 

W Nowym Targu postój. Kierownik wycieczki udaje się do 
Starostwa, by otrzymać przepustki graniczne. Skład wycieczki 
jest ostatecznie ustalony: 21 osób, w tym 5 pań. Ostatnie spra
wunki - zostawiamy nadmiar złotych w znajomym sklepie. 

Godz. 10- odjazd w kierunku Jurgowa. Mgły wstają z gór, 
słońce coraz więcej przyświeca. Nadzieje nasze rosną; może 
jednak dopisze nam pogoda? Dokoła wioski góralskie: Białka, 
pola kamieniste, na miedzach stosy kamieni. Niewdzięczna 
ziemia na Polskim Spiszu - tylko owies rośnie na małych 
poletkach. Uwagę zwracają liczne świątki góralskie, na co nam 
stale wskazuje jedna z pań - widocznie humanistka U. J. 

Mijamy Jurgów i o godz. 11.30 zatrzymujemy się przed 
rogatką obok posterunku. Tutaj jest dłuższy postój, bo 
każdy z nas z przepustką w ręce udaje się do izby służbo
wej, zostaje zapisany do rejestru, podając zarazem imię 
swego ojca. Potem przechodzimy do biura komory celnej, 
gdzie podajemy wykaz rzeczy osobistych. Wszystkie waż
niejsze przedmioty trzeba zdeklarować, aby przy powrocie 
nie uchodzić za "przemytnika". Ale ta okoliczność nie istnie
je - cel wycieczki jest naukowy - jadą miłośnicy nauki, 
którym obce są kursy walutowe, przeliczenia itp. ciemne inte
resy, co dobrze wyczuły nasze władze celne, traktując nas 
z pełną kurtuazją. 

Po godzinnym postoju unosi się rogatka i już wyjeżdżamy 
za granicę naszego kraju. Po przejechaniu ok. 300 m, znowu 
postój. Schludny budynek czechosłowackiej straży celnej w Pod
spadach. Formalności trwają pół godziny. Nasi pobratymcy 
interesują się wyłącznie... złotem. Musimy podać ilość pier
ścionków, łańcuszków, zegarków itp., które posiadamy jednak 
w ograniczonej . ilości. 

Jedziemy dalej przez Podspady (919 m) małą wieś góralską 
z dużym tartakiem, gdzie kolejka linowa (20 km długości) 
iiłuży do transportu drzewa. Gościniec wąski, ale dobrze utrzy
many, prowadzi wzdłuż potoków górskich. Przed sobą mamy 
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pasmo Tatr Bielskich, mało turystycznie znanych, z Muraniem 
(1870 m) podciętym ze wszech stron stromymi murami i Haw
raniem (2151 m). Autobus się zatrzymuje i musimy wysiadać, 
by przejść pieszo prowizoryczny mostek na potoku Hawrań. 
Mostek z okrąglaków ugina się i huśta pod naszymi krokami 
i opanowuje nas obawa, co będzie z naszym autokarem, ale 
tatrzańskie świerki wytrzymują obciążenie 3 t. i autobus prze
chodzi szczęśliwie. Jedziemy dalej ostrymi serpentynami na 
siodło Zdziarskiej przełęczy (1081 m). To tutaj właśnie jest 
goograficzna granica, która oddziela Tatry od Magury Spiskiej. 

Droga coraz lepsza, asfaltowana, prowadzi nas w dół w do
linę wsi Zdziaru, rozłożonej szeroko po zboczach rozrzuconymi 
osiedlami. Domki góralskie pięknie malowane. Okiennice w ko
lorach, niebieskim, czerwonym, żółtym, dodają malowniczości 
cudownemu widokowi. W pełnych promieniach słońca mamy 
po prawej stronie panoramę Tatr Bielskich. Zbocza hal są 
jednak puste - wyrąbane lasy świadczą o gospodarce oku
panta. Gościniec zbudowany w wykopie na długim zboczu 
prowadzi w dół wzdłuż potoku, przez Kardolin (dawna osada 
górnicza), do miejscowości Tatfansk~ Kotlina. Jest to uzdro
wisko stanowiące własność miasta Bela Spiska. Są tu słynne 
groty bielskie, które mamy poznać następnego dnia. Szosa wy
kładana kostką, prowadzi nas do celu wycieczki, do miejsco
wości Tatl·anska Loronica (850m). Jest to eleganckie uzdro
wisko, założone jeszcze przez rząd węgierski. Posiada wiele 
will, pensjonatów, zbudowanych przez węgierskich magnatów. 
Dwa kościoły, zakład kąpielowy, hydropatyczny, dom zdrojowy, 
bazary. Stąd bez zatrzymania jedziemy 'przez park zdrojowy 
serpentynami do stacji kolejki linowej, zwanej "lanovka". 
Kolejka ta była zbudowana w 1938 r. o długości ponad 6 km, 
posiada największą w Europie różnicę poziomów, dwukrotnie 
większą od naszej na Kasprowy. 

. W chodzimy w dwu grupach do wagoniku, by znaleźć się 
nad ~kalnatem Pleso. Jazda trwa ponad 15 minut, jest wi~c 
dość czasu na obserwowanie głównego pasma Tatr od strony 
południowej. Przed nami szczyt Łomnicy, na prawo Kieżmar
ski, na lewo Sławkowski, Wysoka i Jaworowy. Pogoda wspa
niała, niebo czyste, góry w pełnym świetle. Jazda "lanovką" 
nie daje jednak tyle emocyj, co na nasz Kasprowy. Kolejka 
wznosi się niedużym nachyleniem nad wierzchołkami drzew. 
Mijamy stację kolejki "Start" z obszernymi tarasami do leża
kowania, obok wspaniały hotel "Grand Hotel Praha". Wzno
simy się teraz cokolwiek stromiej, ale zwisy lin między ma-
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. 
.sztami nie powodują tego "huśtania", które na Kasprowym 
daje tyle emocji naszym towarzyszkom. 

Wreszcie stacja "Skalnate Pleso" i wysiadamy. Jesteśmy 
na brzegu wału morenowego, obok zamarzniętego jeziora, u stóp 
Łomnicy, która wystrzela stromą turnią przed nami od północy. 
Natomiast na południe mamy otwarty szeroki widok na całą 
dolinę, aż po Małe Tatry. 

Obok obserwatorium, imponujący sylwetką, duży budynek 
z dwoma kopułami, a jednak mały wobec potęgi masywów 
górskich. 

Inż. Kucharski ustala ce.J;"emoniał dyplomatyczny. Naukowcy 
polscy składają wizytę swym kolegom, więc my miłośnicy, co
famy się skromnie do tyłu. Na przodzie postępuje prof. Bana
chiewicz w asyście dra Kordylewskiego i dra Pagaczewskiego. 
Naszą grupę miłośników prowadzi inż. Kucharski. Moment 
powitania na progu i wchodzimy do wnętrza, by poznać skom
plikowany mechanizm nowoczesnych środków badawczych, 
które wydzierają z nieznanego tajemnice natury. 

* * * 
Obserwatorium pracuje od r. 1943 pod dyrekcją swego pro

jektodawcy, Antonina B e c V ar a. Dzielny ten człowiek, z za
wodu meteorolog a z zamiłowania astronom, oprócz przepro
wadzenia budowy i wyposażenia instytucji "na ostatni guzik", 
poszczycić się może wielu pracami dokonanymi w tym stosun
kowo krótkim przeciągu czasu. Sam osobiście odkrywa dwie 
komety, po czym następują podobne odkrycia szczupłego grona 
współpracowników naukowych. Asystentka P a j d u s a k o v a 
wykrywa jedną kometę sama, a drugą wspólnie z kolegą, asy
stentem M r kos e m. W r. 1948 Mrkos odkrywa czwartą z rzę
du kometę na tej placówce naukowej. W r. 1948 wydaje Bec
var piękny atlas nieba, przez siebie opracowany na podstawie 
najnowszych danych, zawierający oprócz kilkudziesięciu tysięcy 
gwiazd do 7.75 wielkości gwiazdowej, mnóstwo gromad gwiaz
dowych oraz mgławic różnych typów. Obecnie "n~ warszta
cie" jest fotograficzny atlas nieba zawierający gwiazdy do wiel
kości 14. 

Wyposażenie obserwatorium w narzędzia naukowe jest 
godne podziwu. Głównym narzędziem astronomicznym jest 
teleskop o lustrze 60 cm średnicy, przetransportowany tutaj 
z obserwatorium Stara Dala (dawne (t}gyala), firmy Zeiss, wy
posażony zupełnie nowocześnie. Większość ruchów wykonuje 
to narzędzie na drodze elektrycznej. Za pomocą trzymanej 

~ 
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w ręce rączki z tastrami można dowolnie ruch. teleskopu zwal
niać lub przyspieszać, jak również nastawiać go na żądane 
miejsce nieba. Samo lustro posiada w środku okrągły otwór 
dla przepuszczenia wiązki promieni świetlnych, odbitej od 
wypukłego lusterka, umieszczonego na jej drodze (system Cas
segraina). Fotografuje się najczęściej w ognisku Newtona, które 
powstaje, jeżeli zamiast lusterka wypukłego, wprowa~zimy 
w bieg promieni lusterko płaskie skierowujące je pod kątem 90~ 
na kliszę fotograficzną, umieszczoną w kasecie na górnym 
skraju tubusa. Zanotować trzeba tu urządzenie, pozwalające 
na fotografowanie małych planet metodą M e t c a l f a. Polega 
ono na tym, że przy pomocy pomysłowego mechanizmu elek
trycznego, posuwa się kasetę fotograficzną za ruchem plane
toidy, skutkiem czego na kliszy planetoida uwydatni się jako 
punkt, gwiazdy natomiast pozostawią ślady w postaci kresek. 

Do prowadzenia narzędzia służy 20 cm refraktor, sprzę
żony równolegle z reflektorem głównym. N ad to nasadzone są 
na nim 2 jednakowe krótkoogniskowe kamery fotograficzne 
do zdjęć nieba. 

Obserwacje ułatwia ruchoma podłoga, na której stoi wy
godny fotel dla obserwatora. Druga kopuła, mniejsza, zawiera 
podwójny teleskop, do którego oba lustra szlifował własno
ręcznie dyrektor B e c V a r. Zamontowane na statywie widło
wym poruszane są przez motorek synchroniczny. Służą one 
też do fotografowania nieba. 

Między obu kopułami znajduje się niewielki taras, nakryty 
odsuwanym dachem, z którego obserwuje się niebo przy po
mocy specjalnych lornet (tzw. binarów), budowanych prze~ 
czeską firmę optyczną w Cieplicach, a posiadających nowocze
sną optykę, tj. dwa obiektywy o średnicy 100 mm, pokryte nalo
tem przeciwodblaskowym (tzw. optyka "T"). Lornety te mają 
dużą światłosiłę, dzięki czemu nadają się szczególni~ do do
strzeżeń mgławic oraz komet. Taras ten służy również dla 
personelu do obserwacji meteorów. 

Wnętrze obserwatorium budzi usprawiedliwiony zachwyt 
widza. Wchodzimy do biblioteki. Gęsto ustawione półki uginają 
się pod ciężarem kilku tysięcy książek (wszystkie oprawione!), 
na ścianach mnóstwo obrazków, fotografij i reprodukcji. Ga
binet dyrektora urządzony jest skromnie, lecz ze smakiem 
i estetycznie. Za gabinetem mieści się pokój... muzyczny. 
Wielki fortepian i dwoje skrzypiec na ścianie zdradzają melo
maństwo personelu. Na zapytanie, kto jest muzykalny, dy
rektor Becvar odpowiada: wszyscy. W kącie kaktus, tak wy-
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soki, że trzeba go przycinać tuż pod sufitem. Ozdobę pokoju 
stanowi oszklona gablota z przepięknym zbiorem kryształów, 
efektownie oświetlona. Wśród zbiorów znajduje się jeden nie
wielki meteoryt żelazny. 

Zainteresowanie wszystkich zwiedzających budzi przede 
wszystkim nowoczesne narzędzie astronomiczne skonstruowane 
na miejscu. Jest to kamera Schmidt'a do fotografowania nieba 
zbudowana na zasadzie teleskopu zwierciadlanego. Promienie 
świetlne zbiera tu sferyczne lustro o przekroju kilkunastu cm. 
Płyta korekcyjna, umieszczona przed lustrem, koryguje abe
rację sferyczną. System ten odznacza się ogromną światłosiłą, 
skutkiem której nadaje się do zdjęć mgławic, komet, Drogi 
Mlecznej. Zdjęcia eksponuje się krótko; już jednominutowa 
ekspozycja daje gwiazdy b. słabe. Film o kształcie kolistym, 
umieszcza się we wnętrzu tubusa na wysklepionej podkładce, 
skutkiem czego przybiera on kształt wypukły w kierunku 
lustra. 

W piwnicy obserwatorium mieści się b. czuły seismograf 
oraz 3 zegary astronomiczne i chronograf, na którym rejestruje 
się wszystkie obserwacje wymagające podania dokładnego 
czasu. 

Pokój meteorologiczny zawiera kilka przyrządów samo
piszących, które rejestrują, kierunek i szybkość wiatru. Zwie- . 
dzamy wreszcie warsztat fne.chaniczny, zaopatrzony w precy
zyjną tokarkę i inne nowoczesne narzędzia. Tu wykonuje się 
różne potrzebne przyrządy i reperuje je, gdyż obserwatorium 
nowoczesne nie może istnieć bez warsztatu mechanicznego 
i zdolnego mechanika precyzyjnego. 

Przykre refleksje opanowują polskiego astronoma, zwie
dzającego tę prześlicznie założoną i wzorowo prowadzoną insty
tucję, która pod względem wartości swych narzędzi przewyższa 
niewątpliwie niejedno polskie obserwatorium uniwersyteckie. 

* 
Po zwiedzeniu urządzeń, JUZ o zmroku (godz. 19), odpro

wadza nas asystent prof. Becvara, Mrkos, do schroniska tury
stycznego. Spożywamy improwizowaną kolację - nie trzeba 
udowadniać, jak nam dopisuje apetyt na wysokości 1750 m! 
Po kolacji, naukowcy udają się na obserwacje, my zostajemy, 
by z krawędzi skalnych ścieżek, ubrani jak tylko można naj
cieplej, obserwować niebo. Cały firmament czysty, przeźro
czystość powietrza nadzwyczajna, widzimy gołym okiem lub 
lornetami obiekty, których normalnie dostrzec nie można. Obja-
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śnień udziela nam dr Kordylewski, idąc metodycznie od obiektu 
do obiektu. I tak sądzonym mi jest ujrzeć po raz pierwszy Mirę 
Ceti, którą opary nad horyzontem dotychczas skrywały przed 
mym okiem. U góry niebo zasiane gwiazdami, u dołu zelektry
fikowane wsie słowackie skrzą się jak klejnoty licznymi punk
cikami świetlnymi. 

Rankiem następnego dnia nadchodzi pomyślna wiadomość 
telefoniczna z Bratislavy. Władze zgadzają się na uruchomienie 
kolejki na sam szczyt Łomnicy dla polskiej wycieczki. Tutaj 
jednak następuje charakterystyczny Q.la Polaków objaw indy
widualizmu: powstaje samorzutnie grupa 6 osób, która rezy
gnuje z wyjazdu na Łomnicę, na korzyść zjazdu w dół, celem 
poznania uzdrowisk tatrzańskich. 

Większość udaje się zatem na szczyt Łomnicy, by tam spę
dzić parę godzin na opalaniu się i obserwowaniu widoków. 
Posiadacze lornetek chwalili się, że widzieli Budapeszt. Do
skonale widoczne były: Giewont, Gubałówka, lecz samo Za
kopane, leżące w kotlinie, nie mogło być dostrzeżone. 

Druga grupa, mając przydzielone od kierownika wycieczki 
korony na opłacenie zjazdu kolejką, załadowała się do otwar
tego wagoniku, gdzie konduktor nie chcąc ogałacać polskich 
tucystów ze skromnego zapasu koron, puścił nas "na gapę". 
Ten gest konduktora nie był odosobniony, przez cały czas .:.._ 
w zetknięciu z obywatelami republiki, spotykaliśmy się z licz
nymi objawami sympatii i życzliwości. 

Teraz zagadnienie nasze było bardzo skomplikowane; jak 
przejechać tramwajem elektrycznym 24 km do Szczyrbskiego 
jeziora, przy naszym niedoborze koronowym. Przypadek przy
szedł nam z pomocą. Nasz autobus stał na dole w pełnej go
towości do jazdy i po krótkiej rozmowie za umiarkowaną opłatą 
w walucie polskiej (płatne loco Zakopane!) bezzwłocznie ru
szyliśmy. Jedziemy doskonałą szosą (kostka) zwaną "Cesta svo
body" - droga wolności, przez Smokowec (Szmeks), Vyzne 
Hagy do Jeziora Szczyrbskiego. Stoimy w otwartym autobusie, 
pełni radości, słońce wspaniale grzeje, przed naszymi oczyma 
przesuwają się cudne widoki i nie wiemy co bardziej podzi
wiać, czy piękno Tatr, czy piękno miejscowości, gdzie schlud
ne, czyste, dobrze utrzymane parki, wille, pensjonaty, sana
toria, nasycają nasz spragniony zagranicy wzrok. 

Droga prowadzi zakolami wzdłuż toru kolei elektrycznej, 
osobny chodnik dla pieszych, na prawo od nas defiluje całe 
główne pasmo Tatr z najwyższym 'Garłuchem (2663 m). 
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Mijamy Vyzne Hagy z dużym sanatorium, przez mostek 
nad Popradem(!) dojeżdżamy do uzdrowiska Strbske Pleso 
(1850). Leży ono na pokrytym lasem zwale morenowym u wy
lotu głównych dolin tatrzańskich. Wspaniale urządzone hotele, 
Krivaii, Hvezdoslav i Kurhauz, są położone na południowym 
brzegu jeziora obok szosy. Skraj szosy opada stromo (500 m) 
i widzimy na południu obszerną dolinę Spiszu, przeciętą wstęgą 
Popradu, Dolinę Liptowską z Wagiem. Na widnokręgu sinieją 
Niżne Tatry. Stąd przychodzą ciepłe wiatry z węgierskiej 
puszty. 

Idziemy na skraj jeziora - jest ono duże (20 ha) ponad 
30 m głębokie, o krystalicznej wod:!fte, w której widać duże 
ryby. Na brzegu ładne łazienki, łódki spacerowe, doskonałe 
korty tennisowe, i znana skocznia narciarska. Dokoła jeziora 
dobrze utrzymana ścieżka spacerowa z elektrycznym oświetle- · 
niem i ławeczkami. Widok niezrównany na główne pasmo Tatr, 
dziwnie łagodne od południa, uprzywilejowane nasłonecznie
niem nieznanym nam od strony północnej. Garłuch, Folski 
Grzebień, Zabia Przełęcz, Rysy - o wybitnie łagodnym po
dejściu, Mięguszowiecki, Hruby, Krywań. Oczarowani pięknem 
tego uzdrowiska, wracamy na punkt zborny do Tatrzańskiej 
Łomnicy. Za polskie cukierki, wędliny, (za dużo wzięliśmy ze 
sobą jednak prowiantów), dostajemy pocztówki i możemy wy
pić kufelek piwa. 

Odjeżdżamy o godz. 17 w drogę powrotną z zamiarem zwie
dzenia grot bielskich. Nie było nam jednak sądzonym oglądać 
ich piękno i urok. Po mozolnym wyjściu (30 minut) dobrze 
utrzymanymi ścieżkami (okolica przypomina park zdrojowy 
w Krynicy), stwierdziliśmy ku naszemu rozczarowaniu, że 
zwiedzanie grot jest na okres 2 tygodni zamknięte. 

Dalsza jazda odbywała się już o zmroku. Przejście przez 
komory celne trwało tym razem krócej i przez Bukowinę, 
Poronin, przybyliśmy do Zakopanego o godz. 21.30, gdzie na
stąpiło rozwiązanie wycieczki. 

Uczestnicy rozjechali się w różnych kierunkach do swych 
domów, unosząc z sobą niezatarte wrażenia i wdzięczność dla 
Zarządu głównego PTMA za zorganizowanie tak pięknej wy
cieczki, łączącej z sobą cele naukowe i krajoznawcze. 

A jaka duma po powrocie! · 
Znajomi, którzy dotychczas nie żałowali uszczypliwych 

uwag o "nierealnym zajmowaniu się astronomią", nie mogą 
obecnie ukryć zazdrości, wyrażając niejednokrotnie zdanie: 
",warto należeć do PTMA"! 
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JANUSZ PAGACZEWSKI 

JĘDRZEJOWSKIE MUZEUM ZEGARóW 
SŁONECZNYCH 

W dniu 2 października 1948 r., krakowski oddział P: T. M. A. 
zorganizował wycieczkę do Jędrzejowa, celem zwiedzenia pry
watnego obserwatorium oraz muzeum zegarów słonecznych 
drów Feliksa i Tadeusza P r z y p k o w s k i c h. 

Obserwatorium jest wyposażone w reflektor o lustrze śred
nicy 180 mm i ogniskowej 2 m, zbudowanym przez paryską 
firmę Vion. Paralaktyczny montaż teleskopu, tak jak i drew
niany tubus, wykonany został przez miejscowych rękodzielni
ków. Również ich dziełem jest drewniana, obita blachą i przy
ozdobiona znakami zodiaku, kopuła. 

Muzeum zawiera 103 zegary słoneczne oryginalne oraz 34 
modele z drzewa lub metalu takich zegarów, których do zbioru 
nabyć nie było można. Są także dwie kopie (model duży i mały) 
gnomonografu J a s t r z ę b o w s k i e g o, którego oryginał spło
nął w czasie pożaru Obserwatorium Warszawskiego w r. 1944. 
Do unikatów należy zegar słoneczny z armatką, po królu Le
szczyńskim, zegar magnetyczny i w. in. Oprócz typowych ze
garów słonecznych znajdujemy w zbiorach przyrządy pokrew
ne, służące do określania czasu z wysokości Słońca przed ,i po 
południu, jak: obrączka G l a s e n a p p a, kwadrat N a b ok o
w a, trójkąt A r g e l a n d e r a i inne. Cztery zegary słoneczne 
są pomysłu dra Feliksa Przypkowskiego. Zasługuje zwłaszcza 
na uwagę jeden (wykonany z metalu), który raz ustawiony na 
szerokość i długość geograficzną dowolnego miejsca na Ziemi, 
daje bez żadnych poprawek czas z dokładnością l minuty. 

Dzieł z zakresu gnomoniki*), poczynając od r. 1530 do cza
sów obecnych, jest 164; wiele z nich jest już tylko białymi 
krukami. 

Biblioteka zawiera także szereg dzieł astronomicznych o du
żej watrości historycznej jak np. dwa egzemplarze M. Kop er
n i k a "De Revolutionibus Orbium Coelestium", H e w e l i u
s z a "Machina Coelestis" i "Selenographia" oraz w. in. 

Zbiory swe gromadził dr Feliks Przypkowski od wczesnej 
młodości (dziś ma on 76 lat), odmawiając sobie nieraz różnych 
drobnych przyjemności. Toteż stały się one jego pasją życiową. 

*) gnomonika, nauka o zegarach słonecznych. 
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W sposobie wystawienia zbiorów w szklanych gablotach, 
zaopatrzonych w odpowiednie napisy i objaśnienia, znać fa
chową rękę historyka sztuki i muzealnika, dra Tadeusza Przyp
kowskiego, który konty_nuuje gromadzenie zbiorów. 

(Fot. dr T. Przypkowski) 

Od lewej: zegar słoneczny poziomy oraz typu starożytnego "skaphe" *) 
z kości słoniowej. Norymberga 1632 r. - Na prawo: zegar słoneczny 
z armatką, która w południe dawała sygnał strzałem. XVIII w. Zegar 
skonstruowany przez A. C h e v a 11 i er, zegarmistrza Ludwika XV dla 

Stanisława Leszczyńskiego. 

Uczestnicy wycieczki żałowali, że czas przeznaczony na 
zwiedzenie muzeum był tak ściśle ograniczony terminami roz
kładu jazdy pociągów. Dwie godziny, spędzone na oglądaniu 
eksponatów oraz na miłej pogawędce towarzyskiej z gospoda
rzami, którzy podejmowali uczesthików ze staropolską gościn
nością, zbiegły niezmiernie szybko. 

*) "S K A P H E" = greckie określenie zegara słonecznego, typ naj
bardziej przyjęty w starożytności. 
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ANTONI OPOLSKI 

KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII 
ASTRONOMICZNEJ W ZURYCHU 

w sierpniu 1948 r. 

Jedną z charakterystycznych cech astronomii jest okolicz
ność, że przedmioty badań astronomicznych oraz metody sto
sowane w tej nauce nie są związane z granicami państw, czy 
nawet części świata, lecz są wybitnie powszechne, międzynaro
dowe. 

Gdy astronom kieruje lunetę na niebo, lub teoretycznie roz
wiązuje zagadnienia astronomiczne, staje się automatycznie 
współpracownikiem wielu innych astronomów, którzy rozsiani 
po całej kuli ziemskiej, zajmują się podobnymi pracami. Wy
nika z tego konieczność wzajemnego przekazywania sobie uzy
skanych wyników. Odbywa się to drogą wymiany publikacji, 
które z każdego obserwatorium astronomicznego rozchodzą się 
do innych podobnych instytucji. Okazało się jednak, że taka 
wymiana pism drukowanych nie wystarcza. Trzeba nie tylko 
znać wyniki uzyskane przez innych, lecz również uzgadniać 
i planować na przyszłość badania często przy współpracy kilku 
ośrodków astronomicznych oraz nawiązywać kontakty osobiste, 
które tak bardzo ułatwiają wzajemną wymianę myśli i po
glądów. 

W zrozumieniu tej konieczności bliskiej współpracy wszyst
kich astronomów powstała Międzynarodowa Unia Astrono
miczna. Jednym z przejawów tej działalności są kongresy orga
nizowane zasadniczo co trzy lata. Dotychczas kongresy takie 
odbyły się w następujących miastach i terminach: Rzym 
(r. 1922), Cambridge (1925), Lejda (1928), Cambridge Mas. 
(1932), Paryż (1935), Sztokholm (1938). Z kolei następny kon
gres miał się odbyć w Zurychu w 1941 r. Wojna w 1939 r. 
uniemożliwiła organizację jego i przerwała w dużym stopniu 
międzynarodową działalność Unii. Normalną pracę rozpoczę
to dopiero po ukończeniu wojny, zwołując kongres do Zu
rychu w czasie od 11 do 18 sierpnia 1948 r. 

Już na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem zjazdu za
częły przybywać do Zurychu delegacje astronomów z różnych 
krajów. Dla większości uczestników była to pierwsza po wojnie 
sposobność odnowienia dawnych znajomości. Widać więc było 
serdeczne powitania i radosne uśmiechy tworzące w całym 
zebraniu przyjazny nastrój, jaki zwykle panuje w gronie ludzi 
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związanych wspólnymi pracami, zainteresowaniami i poglą
dami. Dla uczestników, biorących pierwszy raz udział w kon
gresie, dużą pomocą w orientowaniu się w gwarnym tłumie 
około 300 astronomów były odznaki przynależności do zjazdu 
w postaci białych gwiazdek z nazwiskami. Obrady odbywały 
się w auli i w salach politechniki. Po powitalnych przemówie
niach i uroczystym otwarciu zjazdu w dniu 11 sierpnia, nastą
piło zebranie ogólne pod przewodnictwem angielskiego astro
noma królewskiego, dyrektora obserwatorium w Greenwich, 
Spencer Jon e s' a, który objął godność prezydenta Unii w r. 
1944, po śmierci poprzedniego prezesa, A. S. E d d i n g t o n a. 
Zebranie to poświęcone było wyłącznie sprawom organizacyj
nym, właściwe zaś prace rozpoczęły się dopiero dnia następnego, 
kiedy caly zjazd podzielił się na poszczególne komisje odby
wające odrębne posiedzenia. Komisji tych jest obecnie 39. 
W większości dzielą się one według działów astronomii, gru
pując tych badaczy, którzy specjalnie zajmują się danymi 
zagadnieniami. Są więc komisje astronomii południkowej, ba
dania przyrody planet, promieniowania Słońca, gwiazd zmien
nych, gwiazd podwójnych, materii międzygwiazdowej itd. Nie
które komisje są· raczej związane z organizacyjną dziąłalnością 
Unii, np. komisja wymiany astronomów lub kom.isja zajmująca 
się projektem stworzenia międzynarodowego obserwatorium. 
Czasem pokrewne komisje odbywały wspólne posiedzenia, ce
lem przedstawienia problemów interesujących szerszy ogół 
astronomów. Po dniach oddzielnych posiedzeń odbyły się 
w dniu 18 sierpnia końcowe ogólne zebrania. Na posiedzeniach 
tych przyjęto rezolucje, jakie wpłyn~ły od poszczególnych ko
misji, rozpatrzono sprawy statutowe oraz dokonano wyboru 
nowych władz Unii. Prezydentem Unii został wybrany prof. 
B. Li n d b l a d, dyrektor obserwatorium sztokholmskiego. 

W kongresie Unii brała również udział delegacja polska. 
Astronomię polską reprezentowali: prof. T. B a n a c h i e w i c z, 
który jak9 przewodniczący prowadził obrady komisji zajmu
jącej się ruchem Księżyca, prof. W. D z i e w u l ski, prze
wodniczący delegacji polskiej, prof. F. Kęp i ń ski, prof. E. 
Ryb k a, delegat polski do komisji finansowej oraz niżej 
podpisany. Okres wojenny był dla astronomii polskiej szcze
gólnie dotkliwy. Dlatego też możność nawiązania bezpośrednich 
kontaktów z innymi astronomami, znajdującymi się w ko
rzystniejszych warunkach i pracującymi przy pomocy nowo
czesnych przyrządów była dla nas bardzo ważna. Należało więc
wykorzystywać każdą sposobność dla uzyskania potrzebnych 
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nam wiadomości. Pornocną przy tym była ogólna życzliwość 
z jaką spotykaliśmy się na każdym kroku, co pozwalało nam 
na korzystanie nie tylko z posiedzeń i ogólnych dyskusji, lecz 
również na omawianie interesujących nas problemów w roz- ' 
mowach prywatnych. Dużą atrakcją były dla nas pokazy fil
mów naukowych, jak np. filmu, który w przyspieszon:ym tem
pie przedstawiał typy zjawisk ruchomych na brzegu i tarczy 
Słoi1ca. Bardzo ciekawą była też wystawa zorganiżowana 
w związku z kongresem. Mieliśmy możność oglądania zdjęć 
z doświadczeń przeprowadzanych w Ameryce przy pomocy 
rakiet V -2. Rakieta taka wraz z umieszczonym w niej spektro
grafem, osiągnęła wysokość 162 km i wykonała zdjęcia widma 
ultrafioletowej części promieniowania słonecznego. W ten spo
sób rozszeqono badany zakres promieniowania Słońca o te 
części, które normalnie ulegają pochłanianiu w atmosferze 
ziemskiej i były dotychczas zupełnie niedostępne dla badań. 
Rozszerzenie widma w stronę fal długich uzyskano przez za
stosowanie komórek fotoelektrycznych z warstwą siarczku 
ołowiu (PbS), których czułość sięga do fal o długości 30 000 A. 
Wykryto w ten sposób nowe pasma absorpcyjne cząstek na
stępujących związków chemicznych: H20, NH3 i CH4 oraz 
badano w tych dziedzinach promieniowanie Słońca, Księżyca 
i jaśniejszych planet. 

Osobnym działem wystawy były modele i projekty nowych 
aparatów naukowych. Wiele z tych konstrukcji posiadało 
wspólną cechę: układy optyczne utworzone z kombinacji zwier
ciadeł i soczewek. Przy tym poszczególne elementy tych kon
strukcji są zupełnie proste, lecz tak dobierane, by ich błędy 
i wady wzajemnie się znosiły. Do takich układów należał przy
rząd uniwersalny, w którym zamiast normalnej lunetki zasto
sowano dwa zwierciadła z małym lusterkiem, kierujące wiązkę 
promieni wzdłuż poziomej osi obrotu. Wskutek tego cała kon
strukcja zwierciadła z obiektywem fotograficznym pozwala na 
fotografowanie pola o ogromnej rozpiętości 140°. 

Dużo uwagi na referatach i wystawie poświęcono krótkim 
falom radiowym pochodzenia słonecznego i galaktycznego. Ta 
nowa dziedzina badań astronomicznych, wymagająca skompli
kowanej aparatury odbiorczej, przynosi ostatnio dużo nowych 
danych. W promieniowaniu Słońca odkryto kilk~ składowych 
o różnych częstościach i znaleziono zależności promieni.0wania 
radiowego od innych przejawów działalności Słońca, szczególnie 
plam słonecznych. Podobne promieniowania radiowe dochodzą 
do nas z różnych okolic nieba. Rozkład natężeń tych promie-
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niowań jest podobny do rozkładu gwiazd, wykazujących dużą 
absorpcję selektywną. W kilku miejscach stwierdzono pola, 
wysyłające zmienne promieniowanie radiowe. Wszystbe ba
dania z tej dziedziny mają na razie charakter wstępnegc zbie
rania materiałów obserwacyjnych. 

Prócz zebrań naukowych, zjazd obejmowd róvrnież zebra
nia towarzyskie oraz wycieczki. I tak, w dniu 12 sierpnia 
odbyła się wycieczka po jeziorze zuryskim ze zwiedzeniem 
muzeum polskiego w Rapperswilu. Już po oficjalnym zakoń
czeniu zjazdu w dniu 19 sierpnia, uczestnicy mieli możność 
wyjechania do wysokogórskiego obserwatorium słonecznego 
obok miejscowości klimatycznej Arosa albo do obserwatorium 
na Jungfraujoch. 

Kilkudniowe obrady kongresu minęły szybko. Dały jednak 
możność ogólnej wymiany myśli i poglądów naukowych i stały 
się punktem wyjścia wielu prac. Przyszłość przyniesie jednak 
nowe problemy i zagadnienia, które zostaną omówione na 
następnym kongresie za trzy lata. Ten przyszły kongres odbę
dzie się w Leningradzie lub na Mount Falomar-takie bowiem 
zaproszenia wpłynęły ze strony delegacji radzieckiej i ame
rykańskiej. 

BOLESŁAWA TW AROWSKA 

V-2 W SŁUżBIE PROMIENI KOSMICZNYCH 

Gdy w pogodną noc astronom spogląda w teleskop, gwiazdy 
mówią do niego swym promieniowaniem. Badanie tego pro
mieniowania pozwala poznać budowę i skład chemiczny ciał 
niebieskich. 

To samo niebo inaczej jeszcze przemawia do fizyka. Wy
kryto promienie niewidzialne, nie dające się zbadać żadną 
metodą optyczną, promienie, z których każdy niesie olbrzymią 
porcję energii. Jedyną własnością, która umożliwiła ich wy
krycie jest zdolność jonizacji, zdolność wytwarzania z obo
jętnych atomów, - jonów dodatnich i ujemnych. 

Na tej zasadzie oparte są metody badań fizyki jądrowej: np. 
w komorze Wilsona cząstka jonizująca, przechodząc podczas 
rozprzężenia przez obszar wypełniony parą wodną nasyconą, 
skrapla ją na jonach. Kropelki wody powstają wzdłuż toru 
cząstki, dzięki czemu widzimy jej ślad. W liczniku Geiger a
M ii li er a cząstka jonizująca wytwarza lawinę jonów, które 
przenoszą nabój elektryczny z metalowego walca połączonego 
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z ujemnym biegunem baterii wysokiego napięcia na przecho
dzący przez jego środek drut; a ten przekazuje go siatce pierw
szej lampy wzmacniacza*). W ten sposób każda cząstka daje 
jeden impuls prądu, przesuwa cyfrę numeratora, lub daje 
trzask w słuchawce. 

Metody te zastosowano do badań tych zagadkowych pro
mieni. Zeby przekonać się skąd one przychodzą, przeprowa
dzono pomiary w głębinach jezior, w podziemiach kopalń, na 
szczytach gór, organizowano specjalne wyprawy balonowe. 
W atmosferze ziemskiej rozróżniamy trzy warstwy: troposferę-
w niej żyjemy, od lO km w górę- stratosferę, a od 80 km
jonosferę. 

A- wierzchołek pocisku 
B- blok ołowiany z licznikami Gcigera-Mi.illcra 
C - stalowe okno 
1-5 - liczniki Geigera-MuHera 

l 

Największą wysokość z obsadą obserwatorów na pokładzie,. 
osiągnął amerykański balon stratosferyczny Explorer II (22.066 
km). Wyżej, bo do 40 km, dolatują balony-sondy, tj. baloniki 
unoszące lekki przyrząd pomiarowy z małą radiową stacją 
nadawczą. 

Ze wszystkich tych badań wynikało, że promienie te przy
chodzą z wszechświata. Nazwano je kos m i c z n y m i"'). Przy 
wznoszeniu się w górę natężenie kh szybko wzrasta, na wy
sokości około l 7 km osiąga wartość prawie sto razy większą, 
niż na powierzchni ziemi, jednak jeszcze wyżej zaczyna maleć. 
O czym to świadczy? Widocznie inne promienie przychodzą 
z wszechświata, a inne powstają w ich zetknięciu z atmosferą 
i docierają do nas. 

Wykonano mnóstwo prac, żeby zbadać własności promieni 
kosmicznych. Według współczesnych hipotez z otaczającego 
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nas wszechświata pędzą do nas strumienie cząstek material
nych, prawdopodobnie protonów - jąder atomów wodoru, 
które, rozbijając atomy gazów w górnych warstwach atmo
sfery, dają początek nowym, krótkotrwałym cząstkom, tak 
zwanym mezonom o masach około 200 razy większych od 
mas elektronów. Mezony z kolei rozpadają się, dając elektrony 
ujemne lub dodatnie, które przechodząc przez materię, wy- .. 
wołują bardzo skomplikowane zjawiska: "ulewy" promieni 
kosmicznych. 

Nie można było dotychczas sprawdzić hipotezy dotyczącej 
natury pjerwotnych promieni, przychodzących z wszechświata, 
ze względu na ograniczenie wysokości, jaką może człowiek 
osiągnąć sam w zamkniętej hermetycznie gondoli balonu 
stratosferycznego lub wysłana przez niego sonda. 

Zastosowanie do badań kosmicznych niemieckich pocisków 
rakietowych V -2 otwiera tu nowe, nieograniczone wprost mo
żliwości. 

W czasopiśmie amerykańskim: "The Physical 'Review" uka
zały się dwa krótkie komunikaty podające pierwsze wyniki. 

· W czerwcu 1946 r. w stanie Nowy Meksyk wykonano 
pierwszy pomiar. Użyto pocisku rakietowego ważącego tylko 
6 ton. Niemieckie V-2 ważyły po 11 ton, w tym: 2 tony -
pancerz i urządzenia automatyczne, 8 ton - paliwo złożone 
z ciekłego tlenu i alkoholu, a tylko l tona - materiału wy
buchowego. Pocisk taki wzbijał się pionowo w. górę, zmieniał 
tam nachylenie swego toru i spadał (w przybliżeniu) po para
boli na miejsce bombardowane. W pracach naukowych nie 
chodziło oczywiście o osiągnięcie wielkich odległości, jedynie 
o jak największą wysokość, wystarczała więc mniejsza ilość 
paliwa. 

Zamiast materiału wybuchowego umieszczono przyrządy: 
10 liczników Geigera-MuHera połączonych grupami koincyden
cyjnie, to znaczy w ten sposób, że dany układ działał tylko 
wtedy, gdy cząstka jonizująca przeszła przez wszystkie jego 
liczniki. Umieszczono je w pobliżu wierzchołka pocisku A obok 
stalowego "okna" C. Trzy liczniki zamknięto w bloku ołowiu B; 
połączone z sobą równolegle działały jak jeden o dużej po
wierzchni (4). Koincydencja (2, 3, 4) - dawała znać o pro
mieniach, które mogły przejść przez nie wszystkie, a więc 
i przez warstwę ołowiu oddzielającą podwójny licznik (3) od 
potrójnego (4). 

Obok liczników umieszczono wzmacniacze, baterie i stację 
radiową, która nadawała sygnały różnych koincydencyj. Po-
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miary wykonano najpierw na powierzchni ziemi, a następnie 
podczas biegu pocisku w ciągu 28,6 sekund. Pocisk osiągnął 
wysokość 106 ~m. Wyniki otrzymane wskazują, jak zmienia 
się stosunek i natężenie różnych składników promieni kosmicz
nych: np. czynnik wywołujący "ulewy" - wzrósł 420 razy 
(koincydencja 5, l, 3); inny - tylko 150 razy (koincydencja 
5, 3). Dane dla promieni przenikliwych, dochodzących do licz
ników (4) nie były pewne. 

Drugi pomiar przeprowadzono w listopadzie 1946 r. Osią
gnięto tym razem wysokość 160 km. Pocisk przebił całą strato
sferę i leciał w jonosferze, która rozpoczyna się już od 80 km. 

Używając również układów liczników, umieszczonych pod 
"oknem" stalowym, badano natężenie promieniowania kosmicz
nego: całkowitego, przenikliwego i tego składnika, który po
woduje powstanie "ulew". Okazało się, że dla pewnej wysa
kości występuje maksimum natężenia, które stwierdzono już 
w dawnych pracach. Zachodzi tam widocznie rozpad wielu 
mezonów i tworzą się liczne "ulewy". 

To tylko pierwsze próby, dalsze badania są w toku. Można 
się spodziewać, że na tej drodze rozwiążemy zagadnienie 
natury promieni kosmicznych .pierwotnych, przychodzących 
z wszechświata, a nawet zgłębimy zjawiska powstawania me
zonów w górnych warstwach atmosfery. Pocisk rakietowy może 
unieść nie tylko liczniki, ale i inne cięższe i bardziej skompli
kowane przyrządy. Trudno je będzie otrzymać z powrotem 
nieuszkodzone, z wynikami; wydaje się jednak, że technika 
obecna pokonała i tę trudność. 

*) Obszerniejsze dane w broszurce : "Promienie kosmiczne" B. T w a
r o w ski ej . Biblioteczka popularno-naukowa, wydawnictwo P. Z. W. S. 

(co nabycia w Administracji •Uranii« 
TOM l. BIBLIOTEKI URANII pt.: 

"NIEBO PRZEZ LORNETKĘ" 
dra J. PAGACZEWSKIEGO 

Popularne wprowadzenie w obserwacje nieba - 7 arkuszy 
druku - 19 rycin i rysunków - wykazy dostępniejszych obje
kłów niebieskich itp. - Cena 190 zl wraz z portem pocztowym 
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KRONIKA 

Zjazd Astronomów Polskich we Wrocławiu 

W dniach 10 i 11 października 1948 r. odbył się we Wrocławiu ogólno
polski zjazd astronomów. Przybyło dwudziestu kilku astronomów, z róż
nych stron Polski. Celem zjazdu było założenie Folskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (P. T. A.) . Uczestnicy zjazdu byli przyjmowani bardzo 
gościnnie w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu i Folitech
niki Wrocławskiej, przez dyr. obserwatorium, prof. E. Rybkę i jego 
współpracowników. 

W ciągu dwudniowych obrad uchwalono statut Towarzystwa oraz 
wybrano jego zarząd, a na posiedzeniach naukowych wygłoszono szereg 
fachowych referatów. Według statutu, celem Towarzystwa jest zjedno
czenie i łączna działalność ku rozwojowi tej nauki astronomów pol
skich oraz osób mogących się wykazać pracami z dziedziny astronomii. 
Towarzystwo ma dążyć do tego celu m. in. przez urządzanie zjazdów, 
odczytów i konkursów, wydawanie czasopisma i książek naukowych, 
zakładanie i utrzymywanie obserwatoriów astronomicznych, oraz pra
cowni naukowych i technicznych, związanych z ich pracą. Towarzystwo 
ma też opiniować o stanie i potrzebach astronomii polskiej i występować 
w jej sprawach wobec władz. 

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto ogłosił drukiem co 
najmniej jedną pracę naukową z dziedziny nauk astronomicznych. 

Zarząd Towarzystwa został wybrany w składzie następującym: prof. 
E. Rybka (prezes), dr S. P i o t r o w s k i (wiceprezes), dr A. O p o l
ski (sekretarz), dr K. Kor dyl e w ski (skarbnik), prof. W. I w a
nowsk a. 

Do komisji rewizyjnej weszli: prof. T. B a n a c h i e w i c z jako prze
wodniczący, oraz prof. W. D z i e w u l s k i i dr J. G a d o m s k i. 

Poniżej podajemy, w porządku alfabetycznym nazwisk referentów, 
spis wygłoszonych przez nich referatów naukowych: 

Prof. T. Banachiewicz: "0 roli małych lunet w astronomii". 
Prof. W. Dziewulski: "Związek pomiędzy ilością i długością okresu 

plam słonecznych". 
Prof. W. Iwanowska: "Widma gwiazd szybkich". 
P. Łub i e ń ska: "0 krzywych prędkości radialnych cefeid" (ko

munikat, ref. prof. W. Iwanowska). 
Dr J. M er g e n t a l er : "Efekt periastronu u gwia~d zaćmieniowych" 

oraz "Rozkład częstości okresów cefeid w związku z budową Drogi 
Mlecznej". 

Dr Opolski: .,Zależność wskaźników barwnych od wielkości abso
lutnych" oraz "Uwagi o promieniowaniu cefeid". 
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Dr S. Piotrowski: "0 transferze promieniowania w atmosferze pla
nety", "O analitycznej metodzie wyznaczania pośredniej orbity gwiazdy 
zaćmieniowej", oraz "0 fotometrii fotoelektrycznej przy pomocy komó
rek z multiplikacją elektronową". 

Prof. E. Rybka: "Fotometria fotowizualna 628 gwiazd na północ 

<Od +80°". 
Dr W. Z o n n: "0 przesuwaniu się linii w widmie delta Cephei". 
Po zjeździe uczestnicy zwiedzili Wystawę Ziem Odzyskanych. 

S.L.P. 

Optyka teleskopu dla Obserwatorium Krakowsktego 

Prof. Charles H. S m i l e y z uniwersytetu Browna przekazał pre
zesowi Fundacji Kościuszkowskiej w New Yorku, Mac C rac k e n o w i, 
zwierciadło paraboliczne o średnicy 20 cali ( 50 cm) i dwa zwierciadła 
wtórne. Te zwierciadła stanowić będą części optyczne teleskopu, który 
po skonstruowaniu montury będzie użytkowany przez Obserwatorium 
Krakowskie. Jest to prezent amerykańskich astronomów amatorów 
i Polonii amerykańskiej. Stanowi on ,.małą wpłatę na olbrzymi dług, 

który nauka i świat cały posiada wobec Folski za zasługi Kopernika 
na polu astronomii". Cytujemy tu słowa z przemowy prof. Smileya 
z okazji wręczenia daru na posiedzeniu Fundacji Kościuszkowskiej 

w dniu 17 września br. (wg. Popular Astronomy, Vol. LVI, N. 8) . Pg. 

Z obrad Międzynarodowej Unii Astronomicznej 

Nawiązując do artykułu A. Opolski e g o o tegorocznym zjeź<;lzie 

Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Zurichu, podajemy uchwały, 
jakie zapadły w komisji 27 (gwiazd zmiennych). Przyjęto trzy uchwały, 
zaprojektowane przez astronomów amerykańskich: H. N. Rus s e ll'a, 
J. E. M er r i ll'a i N. L. P i er c e·a, a mianowicie: l) Obserwatorzy 
winni publikować wszystkie indywidualne momenty minimów gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych, poprawione na Słońce, w czasie średnim 
słonecznym Greenwichskim, wyrażone w ułamkach doby. 2) W ciągu 

najbliższych dwu lub trzech lat należy na nowo wyznaczyć minima 
wszystkich ciekawszych gwiazd zaćmieniowych w celu nadrobienia jak 
najprędzej luki powstałej na skutek wojny. Idzie zwłaszcza o gwiazdy, 
które wykazują zmiany periodu. 3) Należy obserwować ciekawsze sy
stemy równocześnie fotometrem i spektografem. Zwłaszcza ważne byłyby 
obserwacje spektrograficzne na półkuli południowej. 

Komisja organizuje służbę, która by dostarczała mapek okolic nowo
<Odkrywanych gwiazd zmiennych. 

Ciekawe są również dla polskich astronomów obrady komisji 3g 
{obserwatoriów międzynarodowych). Wniosek o rozpatrzenie przez Unię 
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projektu utworzenia . międzynarodowego obserwatorium astronomicznego 
był postawiony przez polską delegację na zjeździe organizacyjnym Unii 
w r. 1946 w Kopenhadze. Jest to sprawa szczególnej wagi dla polskich 
astronom?w, którzy nie dysponują w kraju nowoczesnymi większymi 
instrumentami. Przewodniczącym komisji obserwatoriów międzynarodo
wych jest dr S h a p l e y, dyrektor Obserwatorium Harvardzkiego. Obra
dy doprowadziły do wniosku, że powinno być zbudowane wielkie obser
watorium na południowej półkuli. Dr Shapley proponuje nadto natych
miastowe utworzenie międzynarodowego laboratorium astronomicznego 
w którymś z mniejszych krajów Europy (Szwajcaria, Dania), wyposa
żonego nie w teleskopy, lecz w. fotometry, instrumenty pomiarowe, 
nowoczesne maszyny do liczenia itp. Niektóre większe obserwatoria 
byłyby zobowiązane do dostarczania materiału naukowego w postaci 
fotografij nieba dla celów fotometrycznych lub astrometrycznych, zdjęć 
widm za pomocą pryzmatu obiektywowego dla klasyfikacji widmowej 
itp. Należy mieć nadzieję, że ten piękny plan zostanie zrealizowany. 
(Według Poputar Astronomy, Vol. LVI, No 8). Pg. 

Teleskop na Mount Palomar 

Wielki 5-metrowy teleskop lustrzany, największy jaki dotychczas 
skonstruowała ludzkość, jest już od paru miesięcy w akcji. O jego suk
cesach na niebie nic jeszcze nie wiemy. Tymczasem podajemy kilka 
bliższych szczegółów o jego budowie i ustawieniu. 

Rankiem dnia 18. XI 1947 r. opuścił specjalny ciężki traktor Dies,;la 
warsztaty optyczne Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Pa
sadenie, wioząc wielkie zwierciadło teleskopu o średnicy 5.08 m, spo
czywające w sprężynującym opakowaniu w kwadratowej skrzyni o śred
nicy 6.50 m na 16-kołowym wozie, w tym celu zbudowanym. Eskorta 
tego, tak cennego dla nauki ładunku, składała się z licznych astronomów 
oraz fachowców-techników. Osiem mostów na trasie 200 km musiano 
wzmocnić (waga skrzyni wynosiła 40 ton), 16 zmotoryzowanych patroli 
policyjnych wstrzymywało po drodze wszelki ruch uliczny. "Wysoka 
droga ku gwiazdom" wytrasowana wielkim nakładem na zboczach gór
skich wiodła transport z szybkością zaledwie 2-3 km/godz. ku celowi. 
Dla bezpieczeństwa dodatkowe 3 ciągniki, jeden z przodu oraz dwa z tyłu 
(razem 58 kół), pilotowały ładunek. 19. X. 1947 r. w południe osiągnięto 
szczyt góry. Koszt ogólny budowy nowego obserwatorium dla tego na
rzędzia wyniósł 60 milionów franków szwajcarskich, z czego na samo 
lustro przypadło zaledwie 21/! miliona, a więc tylko 4%. 

Blok szkła pyreksowego był poddany oszlifowaniu przez dra Johna 
A n d er s o n a w latach 1936-47 z czteroletnią przerwą wojenną. Gru
bość samego zwierciadła wynosi tylko 111/2 cm, a z usztywniającym od 
"lewej strony" podkładem - 63 cm. Z pierwotnej 20-tonowej bryły-
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odpolerowano ogółem 51/! ton szkła w ciągu 18 000 godzin pracy. Do
kładność szlifu wynosi 1/20 000 mm w odniesieniu do teoretycznie obli
czonej paraboloidy. 

Kopuła kryjąca narzędzie ma średnicy 42 m i 900 ton wagi. Szczelina 
posiada 9 m szerokości. Obiegający kopułę dokoła ganek liczy 130 m 
długości. Tubus tego gigantycznego narzędzia jest "przewiewny". gdyż 
jest zbudowany z rusztowania stalowego. Ma średnicy 6.60 m, długo:ici 
18 m i 140 ton wagi. Specjalny montaż paralaktyczny umożliwia dostęp 
także do północnego bieguna niebieskiego, co przy 21/2-metrowym tele
skopie nie było możliwe. 

Całość narzędzia bez kopuły waży 500 ton. Jest ono tak dokladnie 
,.w)'ważone", że prowadzi je w rektascenzji za ruchem sklepienia nie
bieskiego motor o sile zaledwie 1/2 konia. Właściwa ogniskowa zwiercia
dła wynosi 16.77 m, jasność 1: 3.3. Osobn~ urządzenie optyczne pozwala 
przejść na ognisko Cassegraina o długości 81 m (jasność l :6) or'lz na 
'Ognisko couM o długości 152 m (jasność l :30). Przy zastosowaniu ogni
Fka pierwotnego obserwator dociera windą do specjalnej kamery, s?e
rokiej na 1.80 m, pornieszczanej w ognisku zwierciadła i jest połączony 
tdefc.nicznie z rozmaitymi oddziałami obserwatorium. Po ra:.: pierw~zy 
w historii budowy teleskopów konstruktorzy pozwolili sobie umieścić 
obserwatora bezpośrednio w ognisku zwierciadła dzięki tej okolic:tności, 
że cień rzucany przez kabinę obserwacyjną nie jest tu zbyt duży w od
nif'sieniu do powierzchni samego zwierciadła. W ten sposób wyelimino
wano mniejsze zwierciadło pomocnicze, które zawsze nieco zniek~ztałca 
obrazy. Przy obserwacjach w ognisku Cassegraina, obserwator prze
bywa tuż poza przewierconym w środku zwierciadła otworem w spe
cjalnej "gondoli". umocowanej na zawieszeniu Cardana i jest unoszony 
au~.omatycznie w różne strony kopuły wraz z narzędziem. Wreszcie przy 
zastosowaniu ogniska coudl> światło gwiazd dociera poprzez wydrążoną 
oś godzinową do specjalnego ·astrofizycznego laboratorium połozonego 

na prz.edłużeniu osi. Nastawianie narzędzia tak w rektascenzji \Z do
kładnością l sekundy łuku), jak i w deklinacji na wybrany obiekt nie
bieski odbywa się automatycznie przez obracanie tarczy, j~k w tclc:.fonie. 
ł:opnła nadąża automatycznie za ruchem teleskopu. 

Zwierciadło przed ostatecznym zainstalowaniem zostało aluminizo
wane w specjalnej komorze próżniowej obserwatorium. Dnia 18. I 194fl r. 
dokonano pierwszych próbnych obserwacyj wizualnych i fotograficznych 
przy. rozmaitych nachyleniach tubusu. Weryfikowanie poszczególnych 
urz.~dzcń trwało jeszcze pół roku. 

Nowe narzędzie chwyta 800 000 razy więcej światła, aniżeli gołe oko. 
2 1i2-metrowy teleskop z Mount Wilson pozwalał rejestrować n::~ m:jc2.Ul
sze.i płycie fotograficznej po jednogodzinnym jej naswietlaniu ślady 

mgławic pozagalaktycznych odległych o 500 milionów lat swia~ła od 
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nas. 5-metrowy olbrzym z Mount Falomar winien przesunąć słupy gra
niczne obserwowanej cz~ści Kosmosu na l miliard lat światła, zwięk
szając 8 razy objętość badanych przestrzeni. Siła rozdzielcza na
r2ędzm wynosi 0.02 sekundy łuku, innymi słowy znaczy 10, :-e np. na 
powierzchni Księżyca będziemy mogli dostrzegać oddzielnie 2 głazy 

-oświetlone słońcem odległe od siebie o 40 m. Granica wizualnego za
sięgu narzędzia obejmuje gwiazdy 21 wielkości gwiazdowej, które do
tychczas udawało się niekiedy chwytać na długonaświetlanych kliszach 
na Mount Wilson. Zasięg fotograficzny nowego narzędzia będzie oczy
wiście większy. 

Zachodzi pytanie, czy w nowo badanych przestrzeniach Kosmosu na
trafią obserwatorzy na takie same zagęszczenie mgławic. pozagalaktycz
nych, czy na jakieś inne. Raczej należy przypuszczać, że zmian żadny.:h 
tu me zauważymy, gdyż promień Kosmosu według obliczeń E i n s t·~ i n a 
liczy 84 miliardy lat światła, a więc nowe narzędzie będzie jeszcze 
o wiele za słabe, by sięgnąć ku tym granicom. Zagadnień do rozwią
zania przy pomocy nowego teleskopu jest bardzo wiele, a więc przede 
wszystkim badanie świata mgławic pozagalaktycznych, wyszukiwanie 
w Drodze Mlecznej dalszych .,białych karłów" tak trudnych do roz
poznania z powodu bardzo nikłego blasku, "rozciąganie" widm gwiaz
dowych na większą długość, niż to było dotychczas możliwe, badanie 
źródeł przemian atomowych w gwiazdach, zaatakowanie problemu Marsa, 
w szczególności jego "kanałów" i wiele innych zagadnień. O ile idzie 
o planetę Marsa, to projektowane jest dokonywanie zdjęć filmowych 
o czas1e naświetlenia 1/60 sekundy, a to celem wyboru potym rajmniej 
zaklóconych przez niepokój atmosfery ziemskiej filmów do krytycznego 
badania. 

Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach dokonany zostanie 
tym narzędziem cały szereg ważnych odkryć astronomicznych. Wiedza 
o niebie winna się walnie wzbogacić nowymi faktami, dotychczas dla 
nas niedostępnymi. 

(Według artykułu R. A. N a e .f'a, Zurich, Orion, Nr 19). J. G. 

Superbolid ussuryjski 
l 

Zeszłego roku obiegły prasę codzienną sensacyjne wiadomości o spa-
dłym gdzieś na Dalekim Wschodzie olbrzymim bolidzie, obserwowanym 
przez wielu naocznych świadków. Obecnie to efektowne zjawisko nie
bieskie zostało już przez uczonych sowieckich doklp.dnie zbadane i opi
sane. Za I. S. A s t a p o w i t s c h e m (Astronomical Circula1 s Nr 62, 
published by the Bureau of Astronomical Information of the Academy 

. of Sciences of USSR) podajemy o nim szereg ciekawych danych, nie
znanych jeszcze w naszej literaturze. 
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Bolid ten pojawił się nagle za jasnego, pogodnego i mroźnego dnia 
o godz. 23 min. 52 czasu uniwersalnego (o godz. 8 min. 52 tamt. czasu 
strefowego) dnia 11. II. 1947 r. "Wylądował" w miejscu o współrzędnych 
geograficznych: q> - + 45°.3, A. = 134°.1 E, a więc na północno-wschodnim 
cyplu Azji, w okręgu Ussuri, w Kraju Nadmorskim ZSRR. Spadł 

w miejscu bez nazwy, wzniesionym 300 m n. p. m., odległym o 190 km 
na wschód od wybrzeża Morza Japońskiego (naprzeciw wyspy Hokkaido), 
70 km na wschód od linii Chabarowsk-Władywostok, w odległości 18 km 
od najbliższej szosy. Okolicę tę, niemal niezamieszkałą przez ludzi, po
krywają lasy cedrowe i dębowe. O tej porze roku warstwa śniegu me
trowej grubości pokrywała powierzchnię ziemi. 

Zjawisko, które było obserwowane przez setki naocznych widzów 
w promieniu 100-300 km, miało przebieg następujący: nagle pojawił 

się na niebie niezwykłej jasrtości błysk, 4 razy silniejszy niż światło 

Słońca, o natężeniu 1016 świec. Wkrótce nastąpiła potężna eksplozja, 
która spowodowała rozpad bolidu na wiele części. Po eksplozji zauważo
no bardzo silną detonację, słyszaną w promieniu 200 km. Okoliczne lasy, 
pod wpływem pędu powietrza o charakterze żywiołowego huraganu, 
legły obalone, częściowo zapalając się od ognia niebieskiego. Szyby 
w oknach zostały wygniecione, budynki mieszkalne uszkodzone w pro
mieniu 15-18 km. Wielotonowe głazy metaliczne zwaliły się na po
wierzchnię ziemi, zarywając się głęboko. Słup kurzawy wysokości 2 km 
wzniósł się w powietrze. Na miejscu spadku bolidu powstały liczne 
"kratery kosmiczne" o średnicy 15-20 m (jeden z nich mierzył 28 m} 
o głębokości wielu metrów. ślad bolidu o barwie czerwonawo-broflzowej 
był ·.vidoczny na niebie przez cały dzień i nawet rankiem dnia następ
nego. Z powodu niemal niezamieszkałego rerenu, ofiar w ludziach nie 
było. Poszukiwania na miejscu przeprowadzone nieco później przez geo
logów i astronomów dały ok. 100 kg odłamków meteorytów, zawierają
cych 920/o żelaza, 60fo niklu oraz 20fo innych składników. 

Okazały ten bolid zapalił się na wysokości 80 km, eksplodował na
tomiast na wysokości 12 km. Przebiegł w atmosferze ziemskiej drogę 
długości 100 km. Spadł pod kątem 50° do horyzontu miejsca lądowania. 
Biegł początkowo z szybkością geocentryczną 20-30 km/sek, w pobliżu 
zaś powierzcąni Ziemi szybkość ta zmnieszyła się do 2-3 H:m/sek. Upa
dek jego spowodował fale sejsmiczne przebiegające skorupę ziemską. 

Energię wyzwoloną przez uderzenie w ziemię, można ocenić na 101~ 

ergów. Masę tego bolidu oblicza się na wiele setek ton, z której większa 
część zamieniła się prawdopodobnie na ciała lotne. 

Radiant bolidu miał współrzędne: a - 209°, ll + 70°. Zdaje się on 
pokrywać z radiantem: a ---" 211°, ll + 69° w gwiazdozbiorze Smoka, 
wykrytym przez W. F. D e n n i n g a jeszcze w r. 1889. Dla radiantu 
Denninga wyliczył T. A. Kle i ner orbitę paraboliczną, odległą w pe-
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rihelium od Słońca o q =- 0.916 jednostek astronomicznych, nachyloną 
do ekliptyki pod kątem i = 48°. Z obliczeń świeżo przeprowadzonych 
wynika, że bolid ussuryjski spotkał się z Ziemią w swym węźle zstę
pującym, perihelium przekroczył dnia 22. I 1947 r. Ruch jego dokoła 
Słońca był prosty, zgodny z kierunkiem biegu planet. 

Astapowitsch nazywa to zjawisko "superfireball", nazwijmy je "super-
bolidem". J. G. 

Pięć 11.owych komet 

W ostatnich paru miesiącach odkryto dalsze nowe komety, wszystkie 
teleskopowe, a mianowicie : 

()znaczenie Odkrywca Jasność W perihelium N achylenie orbity 

1948 h Wirtanen 15m 1949 IV 31 131" 
1948 i Ashbrook-Jackson 10.5 1948 X 5 12° 
1948 j Johnson 15 19~8 III 10 51° 
1948 k Wirtan en 14 1948 X 7 152° 
1948 l Paraskevopoulos 2 1948 X 27 23° 

Ostatnia kolumna podaje nachylenie do eliptyki, przedostatnia czas 
przejścia przez perihelium. 

Zatem w r. 1948 dostrzeżono już w sumie 12 komet (w r. 1947 było 
ich 14). Najciekawszą z pięciu ostatnich jest kometa 1948 i, która oka
-zała się periodyczną z okresem obiegu dokoła Słońca 7.5 lat. Orbita jej 
jest elipsą o mimośrodzie e = 0.40, oraz połowie osi wielkiej a 3.R2 
jednostek astronomicznych. Przypuszcza się, że ze względu na małe 
rozmiary tej elipsy, kometa będzie mogła być obserwowana w czasie 
każdej opozycji. Była by to 41. kometa periodyczna dotychczas znana. 
Prawdopodobnie została ona świeżo "złowiona" przez Jowisza w czasie 
ostatniego jej zbliżenia się do planety w r. 1945, na stosunkowo nie-
wielką odległość 0.3 jedn. astr. J . G. 

KRONIKA P. T. M. A. 

Nowy Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 

W dniu 7 października 1948 r., na posiedzeniu Koła Astronomicznego 
Polskiej YMCA w Łodzi, zawiązano 6 z rzędu oddział P. T. M. A. Do 
zebranych (około 12 osób) przemówił Dyrektor programowy YMCA, 
prof. H. N i e m i r ski, po czym odbyły się wybory do władz zarządu. 
Prezesem wybrano jednomyślnie prof. Niemirskiego. Do zarządu weszli: 
Tadeusz C z e kań ski, jako wiceprezes i kierownik Komisji naukowej, 
W. M ok r z y ck a, jako sekretarz; J. Rusin-Rusiński, skarbnik; M. 
L e szczy ń ski, bibliotekarz. Do Komisji rewizyjnej weszli: W . 
.S z y m a ń s k i, Z. K o z a n o w s k i, A. F e r d z y n. 
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Zebranie poprzedził "wieczór literacko-naukowy" pt. Poezja Nieba. 
który odbył się w !:ali kominkowej YMCA, przy frekwencji B5 osób. 
Delegatem Zarządu głównego P. T. M. A. był dr P a g a c z e w s k f. 
który wygłosił przemówienie o historii P. T. M. A. 1 jego obecnym 
stanie, oraz opowiedział obszernie o obserwatorium nad Skalnate Pleso. 

Oddział posiada l-pokojowy urządzony lokal. Prócz lunety Bardou· 
(obiektyw B cm średnicy) rozporządza kilkoma narzędziami, jak aneroi
dem i paroma termometrami, umieszczonymi w klatce zawieszonej na' 
zewnątrz w oknie. Sciany zdobią zdjęcia astronomiczne oraz gipsowy 
relief części powierzcbni Księżyca. 

Nowemu oddziałowi życzymy "szczęść Boże" w jego pracy samo
kształceniowej i popularyzacyjnej. 

Adres Oddziału: Łódź, ul. Moniuszki 4a, Polska Y. M. C. A. 
Pg. 

s.,rzeda:t wydawnictw astronomi~ych 

Zarząd gł. P. T. M. A. posiada czeskie tekturowe mapki obrotowe 
z polskimi napisami do nastawiania wedł. daty i godziny, które od
stępuje tylko swym członkom po cenie kosztów własnych, tj. 320 zł za 
1 szt. plus koszta przesyłki (około 50 zł); oraz pięknie wykonane ścienne 
mapy nieba, podające barwy i dokładne jasności gwiazd i wiele innych 

danych, których cena wynosi tylko 250 zł za l szt. plus koszta przesyłki 
(około BO zł). 

Ponadto przyjmujemy zamówienia wraz z zadatkiem (1000 zł) na Atla~J 
Astronomiczny (Skalnate Pleso, Becvaf), którego cena wyniesie maksi
mum 2 500 zł. Atlas składa się z 16 arkuszy jednobrawnych, obejmujących 
całe niebo z gwiazdami do 7.75 wielkości, z oznaczeniem gwiazd zmien
nych, podwójnych oraz z podaniem wszystkich mgławic do 13 wielkości 
i znanych mgławic ciemnych. 

Pieniądze należy wpłacać na nasze konto w PKO, Kraków, Nr IV-5227 
z wyraźnym zaznaczeniem na jaki cel są przekazane (przeznaczone) . 

• • • 
W lokalu Towarzystwa są do nabycia, dla członków PTMA po c e -

n a c h z n i ż o n y c h, książki z zakresu astronomii i nauk pokrewnych . 

• • • 
Dyżury w !okalu P. Towarzystwa M. A. (ul. św. Tomasza 30, m. 7), 

odbywać się będą odtąd dwa razy na tydzień, mianowicie we wtorki 
i piątki od godz. 17 do 19. 

Focząwszy od bieżącego numeru, do Komitetu redakcyjnego 
"Uranii' wszedł mgr Władysław Tęcza, natomiast z powodu 
wyjazdu na stałe do Wrocławia, ustąpił dr Jan Mergentaler. 
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OBSERWACJE 

Jasna zorza polarna 

W nocy z niedzieli na poniedziałek 18. X 1948, dostrzeżono na Stacji 
.Astronomicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Przegorzałach pod Kra
kowem, niezwykle jasną zorzę polarną . Po godz. 2 w ciągu 15 minut, 
całe niebo północne pokrywała jaskrawo czerwona łuna, złożona z kilku 
-zmieniających się plam i słupów świetlnych. W ciągu następnej godziny 
-zorza świeciła już bardzo słabo, zato prawie na całym niebie. Zjawisko 
rzucało się w oczy, mimo jasnego światła Księżyca w pełni. Dolina Wisły 
wraz z miastem Krakowem tonęła w morzu mgieł, tak, że dla mieszkań
ców miasta zorza ta nie była widoczna. Tak silna zorza pólnocna zdarza 
.się u nas stosunkowo rzadko. K. K. 

Obserwacja bolidu w dniu %8 VII 1948 r. 

l) Obserwator: Niemczyński Roman, stud. prawa, Nowy Sącz, ul. Bro-
dowska 6. 

:2) Moment obserwacji: 1948 VII 28d 21g 56m czasu uniwersalnego. 
:3) Miejsce obserwacji: Nowy Sącz, ul. Brodowska 6 (szkic sytuacyjny). 
-4) Punkt końcowy pozornej drogi bolidu: okolica ~ Aurigae (?) . 

.:1) Foczątek pozornej drogi bolidu: pomiędzy gwiazdami t;; oraz.~ :::assio-
peiae. 

~) Szkic zaobserwowanej części drogi załąc:t:ony. 

"1) Czas trwania zjawiska: 11/a sek. 
S) Ogólny opis: głowa bolidu eliptycznie wydłużona, wielkość dwóch 

pozornych tarcz Jowisza. Barwa początkowo jasno-czerwona, w po
łowie drogi jasno niebieska (jak płomień w aparacie do spawania 
metali). Jasność średnia 2 razy większa od pozornej jasności Jowi
sza (-3m). Warkocz stanowił przedłużenie bolidu. Siad barwy sinej, 
podobny do dymu z papierosa. Czas trwania śladu ok. l sek. Detonacji 
nie było. Niebo czyste. Nagły przyrost blasku w połowie drogi. Za
gaśnięcie raptowne. Obserwacja dokonana w przerwie oglądania 

nieba przez lunetę. Był to pierwszy godny uwagi bolid zaobserwo
wany przeze mnie w bieżącym roku. 

Roman Niemczyński 
członek PTMA, Oddział Nowy Sącz 

Prosty spos6b WYZnaezania południka .,domowego"" 

Prosta, łącząca Gwiazdę Biegunową z Mizarem (zeta Ursae Maj.), 
przechodzi przez północny biegun niebieski. Zatem w momencie doło

wania Mizara prosta ta zlewa się z pionem i wyznacza południk miej
:acowy z dokładnością wystarczającą dla obserwacyj amatorskich. Do 
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deszczułki lub listwy, długości około l metra, przywiązujemy na obu. 
końcach dwa sznurki obciążone ciężarkami, w najgorszym razie kamy
kami, w środku zaś deszczułki wbijamy gwóźdź i umocowujemy ją do
powały, okapu itp., zależnie od warunków. Deszczułka musi się obracać 
wokół swego środka bez trudności, jednak niezbyt luźno. Zwisające cię
żarki umieszczamy w naczyniach z wodą (np. w puszkach z konserw) 
celem uspokojenia wahań. Ustawiamy deszczułkę tak, by z grubsza 
przeciąć obu sznurkami Gwiazdę Polarną i oczekujemy chwili, w której 
na linii tego podwójnego pionu znajdzie się Mizar. W październiku będzie 
to około północy, w listopadzie późnym wieczorem. W momencie tym 
Polarna góruje a Mizar dołuje w południku. Poruszamy deszczułką tak, 
aby możliwie dokładnie przeciąć obie gwiazdY,. Ustalony w ten sposób· 
kierunek wskaże dość dokładnie południk miejscowy. Oczywiście ko
nieczne jest dogodne położenie mieszkania z widokiem na północ i po-
łudnie. J. S. 

ERRATA: 

Rocznik XVIII, str. 127 
wiersz 13 od dołu: zamiast J. Witkowski, ma być: A. Przybylski, 

7 " " " 2 orbity definitywne i 12 prowizorycznych 
ma być: 5 orbit definitywnych, 6 serni-definitywnych i 8 prowi
zorycznych. 

Rocznik XIX, str. 55, wiersz 12 od dołu winien brzmieć: "Obiektyw 
jest zwrócony w kierunku przedmiotu obserwowanego, okular natomiast . 
w kierunku oka obserwatora. 

Str. 47, wiersz l od dołu, zamiast 1010 ma być 106. 
Str. 72, wiersz 14 od dołu, zamiast P. T. A. M. ma być P. T. M. A. 

Administracja "Uranii" zawiadamia, że nie posiada na składzie 

Rocznika Astronomicznego, redagowanego przez prof. F. Kęp i ń ski e
g o i inż. W .. S z p u n ar a i nie przyjmuje nań zamówień ani wpłat. 
Zamówienia należy kierować wprost do Administracji "Rocznika",. 

Warszawa, Al. Stalina 36, Główny Urząd Pomiarów Kraju. 

Redaktor: JAN GADOMSKI 

Komitet Redakcyjny: JANUSZ PAGACZEWSKI, STEFAN PIOTROW
SKI, WŁADYSŁAW TĘCZA. 

Godziny urzędowe: wtorki i piątki, godz. 17-19. 

Cena zeszytu 70 zł. - Konto rozrachunkowe "Uranii": PKO, IV-1162. 

Zarządu Głównego P. T. M. A.: PKO, IV-5227. Oddziału krakowskiego: 
PKO IV -5554. 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13-M 47703 



Wydawnictwa nadesłane do biblioteki Zarządu głównego P. T. M. A. 

Wszechświat, 1946, 1-6, 1947, 1-10, 1948, 1-8. 
Wiedza i Życie, XVII, 3-7. 
Orli Lot, 1948, Nr 11. 
Życie Nauki, Nr 29-30. 
J. B a i er i i, Uranometria 1603 (wyd. Praga, 1936). 
E. R y b k a, Energia atomowa w gwiazdach. 

Rozwój idei astronomicznych od czasów najdawniejszych 
do chwili obecnej. 

J. Je a n s, The Growth of Physical Science (1947). 
H. S. Jon e s, The Royal Observatory Greenwich. 
A. O p o l s k i, Astronomiczne podstawy geografii (1948). 

Atlas astronomiczny (1948). 

* * * 
Numer 31 .'32 

ZYCIA NAUKI 

liczy 160 stron i zawiera następujące artykuły: 

K. Aj d u k i e w i c z a : Metodologia i metanauka. 
J. Dąbrowski e g o : 75 lat Polskiej Akademii Umiejętności. 

K. W a r c h a ł o w s k i e g o : Reforma wyższych studiów technicznych. 
M. C h o y n o w ski e g o : Nauka i uczony w Związku Radzieckim. 

o celowości organizowania wykładów profesorów zamiejscowych 
pisze Wojciech świ<:tosławski; Folski Instytut Matematyczny omawia 
Kazimierz Kuratowski; z rozwoju Folitechniki Śląskiej w Gliwicach 
zdaje sprawę Władysław Kuczewski; o Brytyjskich Związkach Pracow
ników Naukowych pisze P. M. S. Blackett. 

Prócz tego w numerze w dziale F ak ty i P oglądy: Genetyka i de
mokracja, Geneza uprzedzań rasowych i religijnych. Barwy a osobowość; 
ponadto bogate przeglądy prasy krajowej i zagranicznej, Akta ustawo
dawcze, sprawozdania z książek zagranicznych i in. 

Adres redakcji i administracji: Kraków, Al. Słowackiego 66, II p. 
Prenumerata roczna 600 zł, półroczn~ 300 zł. PKO. Kraków, IV-1145. 
Prosimy o powołanie się na ogłoszenie w "Uranii". 

Oo sprzedania 

LORNETKA POLOWA 
6X30 

Wieża w murach 

Wiadomość w Redakcji .Uranii•. 

Rycina na okładce 

obronnych katedry we Fromborku, 
Mikołaj Kopernik. 

w której mieszkał 






