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Jak już informowaliśmy, w dniach 
1 i 2 października 1994 roku w Toru
niu odbył się Jubileuszowy Walny 
Zjazd Delegatów Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii zwoła
ny ż okazji siedemdziesięciopięcio- 
lecia PTMA. Zasadniczym punktem 
programu tej uroczystości był referat 
Macieja MAZURA, jednego z najbar
dziej zasłużonych działaczy Towarzy
stwa i jego prezesa w latach 1973- 
1983, kreślący dzieje organizacji pol
skich miłośników astronomii i w o- 
góle amatorskiego ruchu astronomi
cznego w naszym kraju. Pełnym tek
stem tego referatu rozpoczynamy ni
niejszy numer, a krótkie sprawozda
nie ze Zjazdu zamieszczamy w Kro
nice PTMA Tematykę historyczną u- 
zupełnia przypomnienie postaci wy
bitnego astronoma Tadeusza Bana
chiewicza, którego czterdziesta rocz
nica śmierci przypada w tym miesiącu.

Do najbardziej atrakcyjnych pro
blemów obserwacyjnych współczesnej 
astronomii należy dziś poszukiwanie 
tzw. ciemnej materii lub ukrytej masy 
we Wszechświecie. O jej istnieniu wy
daje się świadczyć wiele faktów. Os
tatnie miesiące przynoszą natomiast 
pierwsze doniesienia o obserwacyjnym 
potwierdzeniu tych przypuszczeń. Po
nieważ znaczący udział w tych odkry
ciach odnotowują polscy astronomo
wie, więc artykuł Marii ŁYSIK przy
bliżający to zagadnienie powinien tym 
bardziej zainteresować wielu czytel
ników.

I  wreszcie trzeci z głównych tema
tów tego numeru dotyczy najjaśniej
szej gwiazdy nieba. Śyriusz, któremu 
poświęcony jest artykuł Stanisława R. 
BRZOSTK1EWICZA, odgrywa wyjąt
kową rolę w rozwoju kultury i nauki, 
nic więc dziwnego, że jest przedmio
tem szczególnego zainteresowania nie 
tylko miłośników astronomii 

V_________________ ______________ J
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Maciej Mazur — Kraków

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMI 
Zarys historyczny

Referat wygłoszony podczas Jubileuszowego 
Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Toru
niu 1 października 1994 roku.

Jak zmieścić w jednym referacie 75 lat 
pracy kilkuset znakomitych organizatorów 
Tbwarzystwa, popularyzatorów, dydakty
ków, autorów, konstruktorów, obserwa
torów, astronomów wreszcie? W moich 
materiałach jest ponad tysiąc nazwisk war
tych choćby wzmianki, dorobek ponad dwu
stu Kolegów czeka większego opracowa
nia historycznego. Kim więc są miłośnicy 
astronomii?

Przed 30 laty, gdy rozmawialiśmy o 
zmianie nazwy naszego Tbwarzystwa, prof. 
Włodzimierz Z  o n n żachnął się: „Gdy
bym nie był miłośnikiem astronomii — 
nie byłbym astronomem; to przecież jest 
oczywiste”. Myśl tę trzeba jednak do
powiedzieć: nie każdy miłośnik astrono
mii musi być profesjonalnym astronomem. 
Wszak nie byli nimi K o p e r n i k ,  H e 
w e l i u s z  ani L u b i e n i e c k i ,  czyw cza
sach nam już bliskich — przełom XIX i 
XX wieku — dr med. Jan J ę d r z e j e -  
wi c z ,  inż. Władysław S z a n i a w s k i ,  dr 
med. Tadeusz R a k o w i e c k i ,  dr med. Fe
liks P r z y p k o w s k i  — choć wszyscy zna
komici specjaliści w tej dyscyplinie. I mo
że to nie tylko ciekawostka, że — jak Ko
pernik — lekarzami byli na tzw. głębokiej 
prowincji. Dla tych z początków naszego 
stulecia zamysł stowarzyszenia polskich mi
łośników astronomii nie był obcy. Żyli już 
w epoce F l a m m a r i o n a ,  organizatora 
w 1887 r. Socićtć Astronomique de Fran
ce, której niektórzy byli już członkami. Pró
by organizacyjne u nas przerwała I wojna 
światowa.

Później jednak zaczątkiem naszego Tb- 
warzystwa nie byli oni, lecz Koło Miłośni
ków Astronomii założone 5 października

1919 roku przez uczniów z kilku gimna
zjów w Warszawie; zorganizowali się wo
kół uczącego tam dra Felicjana K ę p i ń 
s k i e g o ,  w tym czasie adiunkta, kieru
jącego Obserwatorium Astronomicznym 
UW. Spośród tamtej młodzieży utrwaliły 
się trzy nazwiska najbardziej aktywnych 
— Stanisław M r o z o w s k i ,  Jan M e r -  
g e n t a 1 e r i Stefan K a l i ń s k i ,  wtedy 
już student Uniwersytetu. Na specjalną u- 
wagę w tym gronie zasługuje jednak po
stać Maksymiliana B i a ł ę c k i e g o ,  wów
czas urzędnika poczty, posiadającego re- 
fraktor z obiektywem 96 mm. Zapewne ta 
luneta — obok osobowości dra Kępińskie
go — była owym magnesem i zwornikiem 
dla młodzieży łaknącej obserwacji nieba.

W dwa lata później grupa ta stała się 
impulsem do utworzenia statutowego sto
warzyszenia — Tbwarzystwa Miłośników 
Astronomii. Powstało na zebraniu w Pa
łacu Staszica 26 listopada 1921 roku. Pre
zesem wybrano dra F. Kępińskiego, a do 
zarządu weszli — oprócz członków z War
szawy — także ze Starachowic inż. Bro
nisław R a f a 1 s k i i lekarz z Zakopane
go dr Jan D a n i l e w i c z .  Maturzystów z 
poprzedniego Koła gimnazjalnego do Z a
rządu nie wybrano — byli jeszcze niepeł
noletni, nie mieli 21 lat. Natomiast S. Ka
liński został bibliotekarzem, zaś M. Bia- 
łęcki oczywiście kierownikiem Dostrzegal
ni. Bo na dostrzegalnię wnet uzyskano — 
dzięki staraniom M. Białęckiego — nad- 
dasze oraz pokoik na sprzęt w budynku 
Szkoły Technicznej Kolejowej przy ul. 
Chmielnej 88. Zakupiono też na własność 
refraktor Bardou z pokaźnym, jak na tam 
te czasy, obiektywem o średnicy 108 mm. 
Nieco później inż. Wł. Szaniawski poda
rował ze swego obserwatorium w Przega- 
linach statyw do tej lunety, z paralaktycz-
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nym montażem. Współzałożyciel towarzy- 
stwa i pierwszy sekretarz jego zarządu Jó
zef L a r i s s a - D o m a ń s k i  przygarnął 
do swego mieszkania sekretariat, zaś prof. 
Wtcław S i e r p i ń s k i  udostępnił biblio
tekę Instytutu Matematycznego na czytel
nię astronomiczną.

Po pierwszych pięciu tygodniach w "to
warzystwie było już 53 członków. W ich 
gronie znalazły się m. in. nazwiska znane 
szeroko w świecie nauki już wtedy lub 
wkrótce potem: fizyk prof. Czesław B i a - 
ł o b r z e s k i ,  matematyk prof. S. D i c 
ks  t e i n ,  astronomowie prof. Władysław 
D z i e w u l s k i  z Wilna i prof. Lucjan 
G r a b o w s k i  ze Lwowa. A z młodych — 
Eugeniusz R y b k a ,  asystent Obserwato
rium Astronomicznego UJ i także z Kra
kowa dwaj odkrywcy komet (za parę lat): 
Lucjan O r k i s z  oraz nauczyciel gimna
zjalny Antoni Wi l k .  Zaś spośród naj
młodszych asystentów i studentów — póź
niejsi znakomici profesorowie: Jan M e r -  
g e n t a 1 e r astronom, Antoni Z y g 
m u n d  matematyk, Edward S t e n z geo
fizyk oraz plejada fizyków — Stanisław 
M r o z o w s k i ,  Andrzej S o  11an , Kazi
mierz Z a r a n k i e w i c z ,  który za 35 lat, 
w 1956 r. założy Polskie "towarzystwo As- 
tronautyczne. Tb tylko niektóre z tych na
zwisk. Zaledwie po roku działalności, do 
stycznia 1923 r., liczba członków "towarzy- 
stwa zwiększyła się do 161. Należeli doń 
już niemal wszyscy (22 osoby) ówcześni 
polscy astronomowie.

Było to stowarzyszenie intelektualnie 
ekskluzywne i nader kameralne, warsza
wskie. Tylko 45 osób spoza stolicy, po jed
nej z 21 miejscowości w różnych zakąt
kach kraju. Jedynie Skierniewice miały 3 
członków, Lwów 4, Wilno 5, zaś Kraków 
„aż” jedenastu. Mówiło się nawet o utwo
rzeniu zaraz Krakowskiego Oddziału "to- 
warzystwa, ale ostatecznie w okresie mię
dzywojennym do tego nie doszło, bowiem 
wkrótce i Rybka i Gadomski przenieśli się 
do Warszawy. Nie udało się też założyć — 
choć było to w planie ze względów pre

stiżowych — oddziału w toruniu , gdzie 
póki co działał tylko jeden członek TM A  
Tfen stołeczny charakter był zapewne po
wodem zatrzymania się liczbowego roz
woju towarzystwa, bowiem w ciągu na
stępnych 6 lat — do 1929 roku — przybyło 
zaledwie 77 osób, dając ogólną liczbę 238 
członków.

Aby nadać towarzystwu charakter ogól
nokrajowy postanowiono do jego nazwy 
dodać określenie „Polskie” — Polskie "to
warzystwo Miłośników Astronomii. Nie 
zdążono jednak tego formalnie wprowa
dzić do statutu, bowiem zaistniała nowa 
sytuacja, która zasadniczo zmieniła kształt 
naszego stowarzyszenia. W Częstochowie 
działał od pewnego czasu uczeń Flamma- 
riona ks. kanonik Bonawentura M e t i e r .  
Zdołał on przekonać władze miasta do u- 
tworzenia miejskiego obserwatorium as
tronomicznego. M agistrat Częstochowy 
przeznaczył i adaptował na ten cel jeden z 
powystawowych pawilonów w parku, zaś 
ks. Metier i major Wincenty S k r z y w a n  
wyposażyli obserwatorium w dwie lunety i 
dodatkowy sprzęt astronomiczny. Organi
zacyjnie miała to być placówka częstocho
wskiego oddziału "towarzystwa, utrzymy
wana z budżetu miasta. Ponieważ statut 
nasz nie przewidywał takiej formy, więc 
mjr Skrzywan — prawnik Korpusu Sądo
wego — opracował zupełnie nową jego 
wersję. Natomiast ks. Metier postawił przy 
tym dość zasadniczy postulat, by w nazwie 
towarzystwa wyraz „Miłośników” zamie
nić na „Przyjaciół”. "Ikk powstała nazwa 
Polskie "towarzystwo Przyjaciół Astrono
mii, uchwalona przez Nadzwyczajne Wal
ne Zebranie 25 października 1928 r.; tak 
powstał też pierwszy poza stolicą oddział 
"towarzystwa. Równocześnie zorganizowa
no oddział w Warszawie, zaś całością PTPA 
kierował odtąd Zarząd Centralny, które
go prezesem aż do 1939 r. był dyrektor 
Obserwatorium Astronomicznego UW  — 
prof. Michał K a m i e ń s k i .  W krótce — 
3 II 1929 — dr Edward Stenz założył od
dział we Lwowie, zaś kilka lat potem — 19
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XI 1933 — czwarty i ostatni przed wojną 
oddział w Poznaniu.

Zmiany te przyniosły znaczne ożywie
nie Tbwarzystwa. W ciągu 12 miesięcy, do 
końca 1929 r. liczba członków wzrosła o 
sto osób:

Częstochowa — 47, Lwów — 58, War
szawa — 168, reszta kraju — 63, czyli ogó
łem 336 członków. Liczba 336 członków 
na przełomie lat 1929/1930 była najwyższą 
w międzywojennej historii Tbwarzystwa. 
W innych latach nie przekraczała 300, spa
dała nawet do 200 osób. I jak wynika z 
analiz i oszacowań z pierwszych lat po woj
nie — nie mogła być wówczas wyższa. Ta
kie było — jak to nazywam — astronomi
czne nasycenie społeczeństwa. PTPA sku
piło już niemal wszystkich w kraju, którzy 
wiedzą o Wszechświecie interesowali się 
nieco więcej, niż tylko znajomością paru 
popularnych gwiazdozbiorów. Poza Towa
rzystwem — mówię o całym kraju — po
zostawać mogło kilkanaście, może 30 o- 
sób zainteresowanych astronomią. Tbwa- 
rzystwo bowiem było jedyną dostępną or
ganizacją w Polsce, jedynym źródłem mo
gącym służyć wiedzą, pomocą, a przede 
wszystkim informacją o bieżącym stanie 
badań astronomicznych i o zjawiskach na 
niebie. Dość dobry obraz tej sytuacji daje 
wielkość zapotrzebowania na Uranię, przez 
pół niemal wieku jedyne w kraju czasopis
mo astronomiczne.

Właśnie Urania. Rodziła się razem z 
Kołem Miłośników Astronomii na prze
łomie lat 1919/1920 i od samego początku 
stała się fundamentalnym, integrującym or
ganem naszego stowarzyszenia. Od razu 
nadano dumnie i z polotem trafny tytuł i 
równie udany podtytuł, który w swej treści 
ostał się do dzisiaj: „Uranja — kwartalnik, 
pismo wydawane przez Koło Miłośników 
Astronomji”. Wydano wtedy — rok 1920
— 4 zeszyty litografowane.

Potem Tbwarzystwo Miłośników Astro
nomii zachowało ten tytuł, wydając pier
wsze dwa numery w marcu i czerwcu 1922 
r. Od nich do tej pory liczy się ciągłą nu

merację Uranii. Zredagowane były przez 
dr F. Kępińskiego ze znacznym rozmachem, 
po 2 arkusze druku. Uwagę zwraca dziś do
bór autorów i bardzo praktyczna konstruk
cja tematyki. Pierwszy, wstępny, jakby sztan
darowy artykuł Uranii — z rysunkami — 
napisał dr med. Jan Danilewicz: Technika 
amatorska wykonania reflektorów astrono
micznych. Członkowie dawnego Koła Mi
łośników Astronomii — St. Kaliński i J. 
Mergentaler opracowali niemal w dzisiej
szym stylu kalendarzyk astronomiczny, a 
Kaliński napisał jeszcze artykuł-instruktaż 
„O obserwacjach gwiazd zmiennych meto
dą Argelandera”. Poza tym byty artykuły 
pióra polskich astronomów. Drugi numer 
otwiera wstępny artykuł napisany przez dra 
E. Stenza, ważny i jak się w ciągu lat okaże
— typowy dla naszego Tbwarzystwa, bo ini
cjujący obchody rocznicy Kopernikowskiej, 
przypadającej w następnym 1923 roku.

Rola Uranii w astronomicznej kultu
rze Polski stała się od razu znacząca. Jako 
jedyne w Kraju czasopismo o tej tematy
ce, niosła informacje o aktualnych bada
niach astronomicznych prowadzonych w 
świecie, o pracach polskich astronomów, 
a w niektórych latach podając nawet bie
żącą, pełną ich bibliografię; poruszano naj
bardziej istotne zagadnienia, jak powoła
nie Narodowego Instytutu Astronomicz
nego, czy rolę i miejsce astronomii w pol
skiej oświacie. Temu ostatniemu proble
mowi Tbwarzystwo poświęca od początku 
do dzisiaj szczególną uwagę, tworząc w Ura
nii w 1938 r. komitet redakcyjny działu 
szkolnego, złożony z wybitnych dydakty
ków astronomii w liceach lwowskich. Póź
niej, już po wojnie, podjęto próbę uru
chomienia specjalnej wkładki metodycz
nej, ale wydaje się, że nader udaną formę
— dla młodzieży licealnej — znaleziono 
dopiero poprzez publikowanie materiałów 
olimpiady astronomicznej.

Zadaniem Uranii jest pełnienie także
— a może głównie — roli organu naszego 
Tbwarzystwa. W okresie międzywojennym 
dokumentowano jego działalność niemal
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w każdym numerze pisma, publikując na
wet imienne wykazy członków. Tkki chara
kter kroniki był możliwy tylko przy względ
nie małej liczbie członków i — co się z tym 
wiąże — przy kameralnej działalności Pol
skiego Tbwarzystwa Przyjaciół Astronomii. 
Później, od 1952 r., będąc już punktual
nym miesięcznikiem, mogła Urania poda
wać na bieżący miesiąc terminarz imprez, 
organizowanych w 6-10 najbardziej aktyw
nych Oddziałach PTMA.

Przez cały czas istnienia naszego sto
warzyszenia właśnie Urania była świadec
twem jego kondycji ekonomicznej, oto
czona zawsze najbardziej troskliwym sta
raniem. Lata zupełnie chude przejawiały 
się jej zupełnym brakiem — np. w 1935 r.
— lub wydaniem ledwie 1-2 numerów w 
ciągu roku. T^lko raz, w 1929 r. udało się 
wydać 8 zeszytów z numeracją miesięcz
nika. W całym tym okresie — co należy 
podkreślić — robiono pismo społecznie, 
bez honorariów autorskich ani redakcyj
nych. Bardzo mały nakład Uranii nie mógł 
zapewnić jej rentowności. Fundusze Tb- 
warzystwa składały się zazwyczaj z opłat 
członkowskich (15-30% budżetu), z dota
cji magistratu Warszawy (a dla obserwato
rium w Częstochowie z tamtejszego magi
stratu), z dotacji Ministerstwa Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego, z za
siłku Kasy im. J. Mianowskiego — po 10- 
20% budżetu. Ttochę z ofiar i ogłoszeń. 
Urania zaś kosztowała 50-100% tych do
chodów; czasem, gdy dotacje ńie dopisały, 
powodowała zadłużenie. W latach 1931- 
1932 doszło nawet do włączenia Uranii w 
formie dodatku do co drugiego numeru 
prywatnego miesięcznika Mathesis Polskiej. 
Na szczęście eksperyment ten przerwano, 
ale stały rytm wydawniczy -  5 numerów w 
roku — osiągnął dopiero prof. E. Rybka, 
przejmując redagowanie i wydawanie Ura
nii do Lwowa od 1936 r. W roku 1939 
uzyskano zarządzenie Min. W. R. i O. P., w 
wyniku którego wszystkie licea w Polsce
— 700 szkół — zgłosiły prenumeratę Ura
nii do swych bibliotek.

W latach finansowo pomyślnych 1926- 
1930 Tbwarzystwo wydawało co roku od
dzielny kalendarz astronomiczny. Były to 
pierwsze poza Uranią pozycje własnej bi
blioteki wydawniczej. Kalendarz na rok 
1940 przygotowano jeszcze w roku 1939 
we Lwowie, ale wybuch wojny przerwał 
jego realizację. Udaną też pozycją wydaw
niczą było zrealizowanie w poznańskim 
Oddziale Tbwarzystwa, obrotowej mapki 
nieba. Uzyskano uznanie jej przez Min. 
W. R. i O. P. za pomoc szkolną.

W okresie II wojny światowej "towa
rzystwo całkiem zamarło. Są tylko symbo
liczne ślady działań obserwacyjnych dwu 
zespołów młodzieży. Przeprowadzono ak
cję zerwania niemieckiej tablicy z pomni
ka Mikołaja Kopernika w Warszawie. 24 
maja 1943 r. odbyła się konspiracyjnie msza 
św. ku czci Astronoma i koncert organo
wy. W 1944 r. ze zburzeniem Obserwato
rium Astronomicznego UW przepadło cał
kowicie mienie PTPA Zginęło wielu człon
ków Tbwarzystwa.

Po wojnie reaktywowanie stowarzysze
nia astronomicznego w Krakowie stało się 
rzeczą naturalną. Znalazła się tu — oprócz 
rodzimej — elita myśli polskiej z Warsza
wy i ze Lwowa. Także astronomowie. Za
danie to podjął dr Jan G a d o m s k i ,  p.o. 
kierownika Obserwatorium Astronomicz
nego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1946 
r. uzyskał dotację Min. Oświaty i wydał — 
wraz z dr J. Mergentalerem i dr Januszem 
P a g a c z e w s k i m  — trzy zeszyty Uranii 
jako „czasopismo Polskiego Tbwarzystwa 
Przyjaciół Astronomii” i dalej: „Urania ma 
się stać ośrodkiem skupiającym wszystkich 
dawnych i nowych członków Tbwarzystwa”. 
Niestety, w roku 1947 nie udało się już 
wydać żadnego zeszytu. Natomiast w r. 1948 
J. Gadomski założył dla Uranii osiągnięcie 
wydawniczego statusu miesięcznika, dając 
numerację już 12 zeszytów w roku. Naj
pierw drukowaliśmy rocznie 4, 5,6 i wresz
cie 12 zeszytów po raz pierwszy w 1952 r. 
Odtąd przez 42 lata nieprzerwanie nasz 
magazyn jest rzeczywistym miesięcznikiem.
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Równocześnie z uruchomieniem Ura
nii dr J. Gadomski rozpoczął organizowa
nie Tbwarzystwa. 31 stycznia 1947 r. wnie
siono do Starostwa Grodzkiego Krakowa 
projekt nowego statutu dla stowarzysze
nia o nazwie Polskie Tbwarzystwo Miło
śników Astronomii. Po jego zatwierdze
niu (5 I 1948), na zebraniu członków-za- 
łożycieli 26 lutego 1948 r. wybrano Zarząd 
Główny, Komisję Naukową i Komisję Re
wizyjną PTMA Prezesem został dr Jan 
Gadomski. Zebranie odbyło się w Praco
wniach Obserwatorium Astronomicznego 
UW, przy ul. Św. Tbmasza 30/7., gdzie go
ścinnie Tbwarzystwo ze swoją Uranią zna
lazło tymczasowe pomieszczenie. Po przej
ściu Pracowni do Warszawy w 1950 r. uzy
skaliśmy już oficjalny przydział lokalu nr 
8, który do tej pory jest siedzibą PTMA.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, 
iż Tbwarzystwo nasze zawsze znajdowało 
pomoc, czasem nawet opiekę uniwersy
teckich Obserwatoriów Astronomicznych. 
Szczególne jednak były związki, rzekłbym
— mecenat Obserwatorium Astronomi
cznego UW, potem CAMK-u, już od po
wstania Koła Miłośników Astronomii przed 
75 laty aż do chwili obecnej.

Dotychczas zawsze mówiłem, że budo
wę Tbwarzystwa zaczynaliśmy po wojnie 
znów od początku. Nawet ołówek i kartka 
papieru były brane z Pracowni Obserwa
torium. Ale to niezupełnie prawda. Wszak 
wydane dwa lata wcześniej trzy zeszyty Ura
nii ściągnęły z całego kraju — jak z pobo
jowiska — zgłoszenia wielu dawnych człon
ków Tbwarzystwa, którzy po wojnie się osta
li. I sporo zupełnie nowych i młodych mi
łośników astronomii. Tb był ten wielki ka
pitał, który pozwolił od razu z impetem 
rozwinąć działalność.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 
(III—V I1948) — powstało aż pięć oddzia
łów, w kolejności: Warszawa, Kraków, No
wy Sącz, Wrocław i Myślenice. Niewiele 
później — X 1948 — V 1949 — zorgani
zowano dalsze trzy oddziały: w Łodzi, Ślą
ski w Gliwicach oraz w Częstochowie. W

ich zarządach około połowę stanowili przed
wojenni członkowie Tbwarzystwa, zaś we 
Wrocławiu prezesem i wiceprezesem Od
działu zostali dwaj założyciele Koła Mi
łośników Astronomii z 1919 roku: J. Mer- 
gentaler i St. Kaliński. Liczba członków 
Tbwarzystwa już w grudniu 1948 r. — po 
10 miesiącach — przekroczyła liczbę przed
wojenną: 377 osób. W oddziałach podjęto 
prace samokształceniowe i odczyty, zupeł
nie brakowało sprzętu i pomocy obserwa
cyjnych, literatury. W ciągu pierwszych mie
sięcy zakupiono „z szabru” 2 czy 3 lunety, 
które „kurendą” przekazywano na pewien 
czas do oddziałów. W Krakowie począt
kowo korzystano z lunet Stacji Astrono
micznej UW w Przegorzałach, w tym z za
kupionych po dr Antonim Wilku.

W 1946 r. odnowiono przedwojenny 
kontakt ze stowarzyszeniem w Pradze — 
Ćeskoslovenska Spolećnost Astronomickd
— poprzez wymianę naszej Uranii i tam
tejszej Riie Hvizd (od 1923 r. byli człon
kami TMA prof. J. S y k o r a  z Prahy i 
prof. Bohumil Ma Se k ,  dyr. Państwowe
go Obserwatorium Astronomicznego w 
Ondfejowie). Tferaz, w 1948 r. sprowadzi
liśmy z Pragi — aby niezwłocznie udo
stępnić naszym członkom niezbędne po
moce obserwacyjne — najpierw partię kil
kudziesięciu, potem kilkuset obrotowych 
mapek nieba, kilkadziesiąt barwnych tzw. 
harvardzkich ściennych map nieba oraz 20 
egzemplarzy Atlas Coeli. Jeden z człon
ków Zarządu Głównego, który w 1947 r. 
odwiedził Obserwatorium Skalnate Pleso, 
udał się tam jesienią 1948 r. w celu przy
gotowania autokarowej wycieczki człon
ków PTMA z różnych oddziałów oraz as
tronomów z krakowskiego i warszawskie
go Obserwatorium. Była to pierwsza po 
wojnie i w pełni udana „prestiżowa” im
preza Zarządu.

Utworzenie tuż za miedzą dużego Ob
serwatorium przez astronoma-amatora (A  
Bećvaf), odkiycie tam już paru komet przez 
innego amatora (A  Mrkos), sporządzenie 
przez nich znakomitego atlasu nieba, re-
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lacje w Rise Hvezd o nieprawdopodobnych 
wtedy osiągnięciach miłośników astrono
mii w całej Czechosłowacji sugerowały ko
nieczność zmiany naszej kameralnej — jak 
przed wojną — działalności na bardziej 
dynamiczny sposób „uprawiania astrono
mii”, co szczególnie preferował dr J. Ga
domski. W wyniku tych kontaktów i spo
strzeżeń wysłał on z końcem 1948 r. jedne
go ze swych najbliższych współpracowni
ków na 3-miesięczne stypendium Mini
sterstwa Oświaty do Pragi Czeskiej. Ce
lem było poznanie form pracy i osiągnięć 
organizacyjnych, dydaktycznych i popula
ryzatorskich tamtejszego Tbwarzystwa As
tronomicznego.

Poczynione obserwacje i zebrane do
świadczenia natychmiast spowodowały za
sadniczą zmianę, inny rozmiar działalnoś
ci naszego Tbwarzystwa. Powstał program 
pracy w skali całego kraju: wielokrotne 
zwiększenie liczby członków i nakładu Ura
nii, zorganizowanie warunków, pomocy i 
szkolenia do budowy teleskopów, tworze
nie licznych punktów obserwacyjnych i ob
serwatoriów przede wszystkim w celu pod
jęcia naukowo wartościowych obserwacji 
astronomicznych oraz podjęcie szeroko za
krojonej pracy z młodzieżą szkolną. Dziś 
te wszystkie tematy wydają się oczywiste i 
zupełnie banalne. Wtedy nawet w oczach 
astronomów wydawały się nieosiągalnym 
absurdem; wszak największe lunety w pol
skich obserwatoriach miały średnice zale
dwie 20 cm. Od razu rozpoczęliśmy stara
nia o utworzenie — na wzór praskiego 
Petrinu — w fortach przy Kopcu Kościu
szki Obserwatorium PTMA wraz z dużym 
planetarium, o jakie Czesi już wtedy za
biegali. Dziś z pewnym zażenowaniem moż
na wspomnieć, iż nawet nazwa Lidov& Hvć- 
zd&rna została przetłumaczona nieporad
nie, acz dosłownie, na Ludowe Obserwa
torium, co się potem na lata ostało. Nie
stety wybrany w 1949 r. nowy prezes ZG 
PTMA zobaczył ten pomysł w doskonal
szym kształcie, w postaci nowych budowli 
tuż za Kopcem Kościuszki; w efekcie mi

mo paruletnich zabiegów koncepcja ta mu
siała upaść, jako urbanistycznie sprzeczna 
z zabytkowym charakterem sylwety Kopca 
i Krakowa.

W dwa lata później — z początkiem 
1951 r., kiedy zrodziła się na Śląsku myśl 
utworzenia Wojewódzkiego Parku Kultu
ry — wystąpiliśmy z projektem zbudowa
nia w jego punkcie centralnym dużego Pla
netarium i Obserwatorium Astronomicz
nego. Podczas wstępnych rozmów z przed
stawicielami Komitetu Budowy Parku uz
godniliśmy tok realizacji. Oczywiste, iż nie 
posiadając potencjału inwestycyjnego nie 
mogliśmy się podjąć samodzielnego zre
alizowania takiego zadania. Dostarczyliś
my koncepcję, projektanta obiektu z Kra
kowa oraz konsultacje i współpracę mery
toryczną podczas budowy i wyposażania. 
Sugerowaliśmy umieszczenie organizacyj
ne placówki w pionie oświaty, nie kultury. 
W ostatnim etapie 1954/55 podaliśmy kan
dydatów na kierownika obiektu i program 
eksploatacji. W grudniu 1955 r. to pół- 
nasze dziecię urodziło się zdrowe i od ra
zu zaczęło donośnie krzyczeć własnym gło
sem.

O miesiąc wcześniej, 29 października 
1955 r., uruchomiono małe planetarium 
zeissowskie w Krakowskim Domu Kultu
ry — Pałac pod Baranami; był to przez nas 
zasugerowany dar niemieckich dla krako
wskich związków zawodowych.

Doprowadzenie do utworzenia Śląskie
go Planetarium było jednym z najwięk
szych sukcesów PTMA Powstał w kraju 
wzorzec nowej formy działalności oświa
towej i kulturalnej. Profesjonalny ośrodek 
popularyzacji i szkolnej dydaktyki wiedzy 
o Wszechświecie. Wzrost liczby członków 
Tbwarzystwa i jego oddziałów, rytmiczne 
wydawanie Uranii, a przede wszystkim pro
gram rozwoju PTMA wymagały profesjo
nalnego, całkowitego zaangażowania się 
w prace organizacyjne i merytoryczne. Tik 
powstało w 1950 r. bodajże pierwsze w 
kraju etatowe stanowisko do popularyza
cji astronomii.
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Etatyzacja zresztą zaczęła szczelnie o- 
bejmować wszystkie dziedziny życia w pań
stwie. W tej sytuacji uzyskiwane począt
kowo — od 1946 r. — nieregularne, spo
radyczne dotacje docelowe z różnych źró
deł na wydanie jednego czy dwu numerów 
Uranii, nie mogły zapewnić żadnej stabili
zacji ani wydawniczej ani działalności Tb- 
warzystwa. Taka forma subsydiowania sto
warzyszeń została zakończona. Dalsza dzia
łalność mogła być oparta tylko na stałych 
funduszach z dotacji Państwa i wymagała 
zorganizowania podstawowych form ad
ministrowania. Tik powstało w 1951 r. e- 
tatowe, najpierw 3 potem 5-osobowe biu
ro Tbwarzystwa. Był to okres likwidacji 
lub rygorystycznego włączania stowarzy
szeń w struktury organizacyjne poszcze
gólnych resortów. Towarzystwo nasze nie 
poszło — wzorem Czechosłowacji — w 
strukturę organizacyjną ministerstwa Kul
tury ani Oświaty. Pierwsze mogło wpraw
dzie zapewnić nader komfortowe warunki 
ekonomiczne, obydwa rozwiązania znacz
nie ograniczyłyby autonomię i własną toż
samość PTMA. Tb wartości zapewniło Tb- 
warzystwu afiliowanie go przy Polskiej Aka
demii Nauk. Od początku bowiem stawia
liśmy — także we wszystkich oficjalnych 
rozmowach — astronomiczne wartości na
szej pracy jako nadrzędne, jedynie ważne, 
bez żadnych nakazów czy barier ideologi
cznych i finansowych. Ta otwartość i swo
boda myśli i wypowiedzi w Tbwarzystwie 
była przez wielu naszych członków szcze
gólnie wtedy ceniona. Doceniali to rów
nież różni nasi partnerzy.

Podstawą uprawiania astronomii jest 
obserwacja. U zarania naszego Tbwarzy- 
stwa istniały dwa amatorskie obserwato
ria — Jędrzejewicza przeniesione już wte
dy z Płońska do Warszawy i Szaniawskiego 
w Przegalinach. Po latach wyposażenie 
z obu tych placówek poważnie zasiliło 
skromne jeszcze uniwersyteckie obserwa
toria w \Vforszawie i w Poznaniu. W Ję
drzejowie F. Przypkowski tworzył bogate 
zbiory, potem muzeum zegarów słonecz

nych, zbudował obserwatorium z dwoma 
teleskopami własnej konstrukcji. W Ol
kuszu J. L u d w i ń s k i  obserwował re- 
fraktorem o średnicy 108 mm; lunetę po
siadał od 1914 r. inż. Piotr S t r z e  s z e 
w s k i  — drugi po F. Kępińskim prezes 
TMA — oraz M. Białęcki. Zaraz w 1921 
r. zorganizowano stację TMA przy ulicy 
Chmielnej w Warszawie, a następnie na 
terenie Obserwatorium Astronomiczne
go UW. Później powstało Obserwatorium 
PTPA w Częstochowie i drugie, w Zakła
dzie Szkolnym OO. Jezuitów w Chyrowie 
koło Przemyśla. W Gimnazjum Toruńskim 
wybudowano taras obserwacyjny z lunetą 
o średnicy 120 mm. Prowadzono w nich 
różne pokazy nieba, zajęcia dydaktyczne i 
obserwacje o znaczeniu naukowym.

Również po wojnie pierwsze zabiegi 
czyniono — jak już mówiłem — dla zdo
bycia lunet, których jak się okazało w ca
łym kraju było tylko kilka. Rozpoczęcie 
pokazów nieba przez lunetę, a zwłaszcza 
prowadzenie obserwacji, było symbolem 
autentycznej astronomii. W Oddziale War
szawskim już w 1948 r. zorganizował się 
zespół kilku młodych obserwatorów, któ
rzy w ciągu paru pierwszych lat wykonali 
wiele — o standardzie naukowym — ob
serwacji gwiazd zmiennych i meteorów, o- 
pracowując i wydając mały atlas gnomoni- 
czny. Spośród tej młodzieży z 1948-1949 
wkrótce niektórzy stali się wybitnymi as
tronomami i fizykami o międzynarodowej 
sławie. Z  krakowskiej młodzieży tych lat 
wywodzi się dyrektor Instytutu Fizyki Ją
drowej, były dyrektor Centrum Badań Kos
micznych, dwóch dyrektorów (znów leka
rzy!) instytutów medycznych, czy uczeń, 
który urzeczony pokazem wahadła Fou- 
caulta w Krakowie, został fizykiem, a póź
niej dyrektorem Instytutu Programów 
Szkolnych w Ministerstwie Oświaty. Nie 
wymieniam tu nazwisk, bowiem to tylko 
niektórzy z jednego rocznika młodzieży 
PTMA-owskiej. W następnych latach by
ło podobnie.

Niemal z równie młodzieńczą fantazją
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na terenie całego kraju dorośli miłośnicy 
astronomii tworzyli oddziały Towarzystwa, 
prowadzili pokazy nieba i prace obserwa
cyjne. W Nowym Sączu i Dąbrowie Gór
niczej rozpoczęto b. systematyczne obser
wacje plam słonecznych, które z czasem 
przemieniły się w długoletnią, pełnowar
tościową służbę słoneczną.

W Krakowie — po pierwszych obser
wacjach w Stacji Astronomicznej UW w 
Przegorzałach — zorganizowano w 1951 
r. stację obserwacyjną PTMA z codzienną 
służbą na Wzgórzu Wawelskim. Działała 
do 1959 r. prowadząc setki pokazów nieba 
oraz ćwiczeń dla młodzieży szkolnej. Wo
kół tej placówki powstała liczna grupa ob
serwatorów, która od roku 1958 rozpo
częła doroczne, parotygodniowe obozy w 
celu dokonania serii obserwacji astrono
micznych, przede wszystkim gwiazd zać
mieniowych. Sporządzono przy tym i przy
gotowano do wydania atlas okolic 150 
gwiazd zaćmieniowych. Najpierw przez kil
ka lat były to wyprawy na Tbrbacz, potem 
w budowanej specjalnie stacji w Niepo
łomicach, zaś od 1980 r. także na Lubomi
rze. W tych kilku, najwyżej kilkunasto
osobowych zgrupowaniach szkoleniowo- 
obserwacyjnych wzięło udział kilkuset ob
serwatorów z różnych oddziałów. Kilku
nastu spośród nich stało się później astro
nomami zawodowymi.

Z  tych warszawskich, krakowskich i „sło
necznikowych” doświadczeń wykształtował 
się sposób prowadzenia prac, uprawiania 
„prawdziwej” astronomii w ogólnokrajo
wych — aktualnie ośmiu — problemowych 
sekcjach specjalistycznych. Szczególnie waż
nym i cennym stało się ich powstawanie 
i rozmieszczenie w różnych miejscowoś
ciach, nie tylko przy największych oddzia
łach w Krakowie czy Warszawie. Były to 
lub są aktualnie: Wrocław, Poznań, Cho
rzów, Dąbrowa Górnicza, Kraków, Łódź, 
Warszawa, Tbruń, Olsztyn i Frombork. Pra
ce tych sekcji z biegiem lat nabrały chara
kteru trwałej działalności naukowej, także 
we współpracy międzynarodowej, a wyni

ki są publikowane bieżąco przede wszy
stkim w Uranii oraz w innych specjalisty
cznych wydawnictwach krajowych i zagra
nicznych. Trzykrotnie -  po raz pierwszy 
w okresie międzywojennym, potem w la
tach 50-tych i 70-tych podejmowano wy
dawanie w formie ciągłej naukowego do
datku do Uranii. Były to jednak tylko krót
kie, paruzeszytowe serie.

Inny oczywiście charakter nosi działal
ność sekcji instrumentalnej; szczególnie 
w dwu ośrodkach — Chorzowie i Warsza
wie — wyszlifowano i zbudowano dziesią
tki teleskopów, nawet o dużych kilkudzie- 
sięciocentymetrowych średnicach. Z kilku 
lunet w kraju w pierwszych latach po woj
nie liczba ich wzrosła — według szacunku 
— do kilku tysięcy. Narzędziami optycz
nymi posługuje się dziś około 200 obser
watorów PTMA.

Pierwszy okres bardzo dynamicznego 
rozwoju PTMA po wojnie trwał do zaini
cjowanego przez nas Roku Kopernikow
skiego 1953. Poszczególne formy działal
ności, liczba oddziałów Tbwarzystwa, na
kład Uranii — przekroczyły wartości licz
bowe z okresu międzywojennego i z roku 
1948 co najmniej dziesięciokrotnie. Sie
demnaście oddziałów zrzeszało 2018 człon
ków, zaś w 116 szkolnych kołach było 3158 
uczniów — kandydatów PTMA. Różnych 
imprez w formie odczytów, pokazów nie
ba, wycieczek zorganizowano 775 i wzięło 
w nich udział 42555 osób. Nakład Uranii 
był odpowiednio wysoki — 5 tys. egzem
plarzy. Tb rok 1953. Liczby te w zasadzie 
się ustaliły na okres dwudziestukilku lat 
na nieco wyższym poziomie, podlegając 
oczywiście corocznej fluktuacji. Wydaje się, 
iż można to przyjąć jako stan astronomi
cznego nasycenia społeczeństwa w tam
tych latach.

Wyłoniły się z tym nowe problemy: tre
ści i poziom materiału w Uranii oraz tech
niczna obsługa astronomiczna tej dużej rze
szy odbiorców, zwłaszcza młodzieży szkol
nej. Dyskutowano wtedy podjęcie wyda
wania tzw. Uranii B, o treściach i pozio-
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mie magazynowo-szkolnym. W pewnym 
stopniu przyczyniło się to do podjęcia i 
przyśpieszenia wydawania Postępów Astro
nomii przez Polskie Tbwarzystwo Astro
nomiczne, których organizację i redakcję 
objął zresztą redaktor naszej Uranii. W ten 
sposób artykuły tzw. trudne zostały „zdję
te” z naszego miesięcznika. Urania jednak 
nie zeszła — i dobrze — do poziomu po
pularnego magazynu, zachowując nadal 
swój, rzekłbym, elegancki styl oraz poziom, 
wypracowane jeszcze w latach 20-tych, 
potem tylko doskonalone i modernizowa
ne. Zapotrzebowanie jednak na popular
ną formę podawania treści astronomicz
nych — zwłaszcza później, w miarę rozwo
ju epoki satelitarnej — wzrastało ogrom
nie. PTMA magazynu takiego nie zdołało 
wówczas uruchomić. Realizację tego — zre
sztą w świetnej formie — podjął miesięcz
nik Młody Technik. Tbwarzystwo nasze wy
soko ceniąc tę pracę nadało Młodemu Te
chnikowi oraz Kwaterze Głównej ZHP za 
akcję „Frombork 1001” (w której uczest
niczyliśmy z treściami par excellence as
tronomicznymi), złote honorowe odznaki 
PTMA, (po raz pierwszy dla instytucji).

Realizowanie — nieładnie mówiąc — 
astronomicznej obsługi ogółu społeczeń
stwa, zwłaszcza dydaktyki astronomii w ca
łym systemie oświaty, wymagało tworze
nia profesjonalnych placówek już poza 
lub obok PTM A  Oczywiste bowiem było, 
iż Tbwarzystwo nasze w swym kształcie nie 
uzyska odpowiednich stałych funduszy na 
ten cel z budżetu państwa. Tkkie zapo
trzebowanie widoczne było z naszych do
świadczeń w szkolnych kołach PTM A  ze 
zlotu młodzieży licealnej do Fromborka 
zorganizowanego przez nas w 1953 r. (o- 
koło 30 tys. zgłoszeń!), z doświadczeń pla
netariów w Krakowie i Chorzowie. Wresz
cie, ustaliła się potrzeba zorganizowania 
technicznych warunków do prowadzenia 
obserwacji i poważniejszych prac o zna
czeniu naukowym, o które coraz liczniej 
występowali członkowie Tbwarzystwa.

Szczególnie wyraźnie widzieli to człon

kowie dużego — 300-osobowego — kra
kowskiego oddziału, działającego przy cen
trali Tbwarzystwa. Wokół wspomnianej już 
stacji obserwacyjnej na Wawelu ukształ
tował się duży, ponad 30-osobowy zespół 
inżynierów i techników różnych dyscyplin, 
geografów, geodetów, lekarzy, nauczycie
li, pracowników naukowych zaangażowa
nych w aktywne, rzeczywiste uprawianie 
astronomii. Na tym tle powstał ostry kon
flikt z kierownictwem — ściślej z ówczes
nym prezesem Zarządu Głównego — nie 
nadążającym za dynamicznym rozwojem 
prac oddziału i jego koncepcjami rozwo
jowymi Tbwarzystwa. Na prośbę krakow
skiego oddziału PTMA prezes Polskiej 
Akademii Nauk prof. T K o t a r b i ń s k i  
w 1960 r. wniósł o powierzenie kierowa
nia całym Tbwarzystwem jednemu z pier
wszych jego członków — jeszcze od 1921 
r. — dyrektorowi Obserwatorium Astro
nomicznego UJ prof. E. Rybce.

Cztery lata później Walny Zjazd Dele
gatów w 1964 r. wybrał prezesem Tbwarzy
stwa, także na wniosek krakowskiego od
działu — również dawnego członka TMA 
jeszcze ze Lwowa od 1929 r. — dyrektora 
Planetarium w Chorzowie, doc. J. S a ł a - 
b u n a. W Krakowie natychmiast -  w 1960 
r. — rozpoczyna się omówiona wyżej for
ma szkoleń i obozów obserwacyjnych, po
tem upowszechniona także w innych od
działach. Rusza budowa stacji w Niepoło
micach. Powstaje zespół do rozbudowy ma
łego planetarium, działającego od 1955 r. 
Zespół ten wkrótce (1965 r.) przekształca 
się w ogólnokrajową Komisję d. s. Budo
wy Ludowych Obserwatoriów Astronomi
cznych i Planetariów. W obliczu nadcho
dzącego jubileuszu kopernikowskiego za
kładamy — zbyt jednak ostrożnie — bu
dowę pięciu planetariów na pięćsetlecie, 
to jest do 1973 r.

Inicjatywy tych inwestycji rodzą się w 
różnych miejscach w kraju i realizują się 
w różnych formach. Pierwsze w tej serii 
powstało Planetarium i Obserwatorium w 
Grudziądzu w resorcie oświaty; Planeta-
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rium Lotów Kosmicznych w Olsztynie w 
resorcie kultury; założyły Planetaria Wy
ższa Szkoła Morska, Naczelna Organiza
cja Tbchniczna i inne. Wreszcie szybko i z 
sukcesem konstruuje „z niczego” i uru
chamia normalne pełne planetarium je
den człowiek — nauczyciel w liceum w 
Piotrkowie.

Mamy i porażki całkowite, jak utratę w 
ostatnich latach Wzgórza Partyzantów we 
Wrocławiu, gdzie aparatura ostała się je
szcze sprzed wojny. Czy połowiczny suk
ces w Poznaniu, gdzie sprowadzono apa
raturę „lotów kosmicznych”, lecz nie uda
ło się skroić okrycia dla niej; i oto teraz od 
paru miesięcy pracuje w Tbruniu.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę 
na dwie ważne formy działalności, biegną
ce obok lub wespół z PTMA. Myślę o cho
rzowskiej ogólnopolskiej Olimpiadzie oraz 
o Seminarium Młodzieżowym na północy 
Polski. Ich zasięg, poziom oraz systematy
czna powtarzalność wnoszą nieustannie 
istotne i trwałe wartości astronomiczne w 
kulturę Kraju.

Maria Łysik — Warszawa

CZY UDA SIĘ ZŁAPAĆ CIEMNĄ

Od wielu lat towarzyszy astronomii poza- 
galaktycznej problem tzw. ciemnej mate
rii. Została tak nazwana, gdyż nie widzimy 
jej (tzn. nasze przyrządy nie rejestrują jej 
promieniowania), ale przypuszczamy że 
jest, gdyż obserwujemy efekty jej oddzia
ływania grawitacyjnego. Po raz pierwszy 
problem ten pojawił się, gdy mierzono 
prędkości gwiazd znajdujących się w naj
bardziej zewnętrznych częściach naszej 
Galaktyki. Okazało się, że przy oddalaniu 
się od centrum prędkości te nie zmniej
szają się, tak jak byśmy oczekiwali przyj
mując rozkład masy taki jak widzimy (tzn. 
masa Galaktyki skupiona jest w centrum i 
płaskim dysku). Prędkości te więc wcale 
nie maleją do zera, a mają prawie stałą

Wszystkie te placówki, a jest ich teraz 
już bodaj 13, wywodzą się z założonej przed 
45 laty inicjatywy budowy Planetarium 
PTMA w Krakowie, a potem w Chorzo
wie. Wszystkie powstawały w ramach lub 
tuż obok naszego Tbwarzystwa, zawsze za 
sprawą jego członków. Stąd nie było przy
padkiem, iż na prezesa PTMA wybraliśmy 
przed 30 laty dyrektora śląskiego Planeta
rium. Chcieliśmy stworzyć — jako stowa
rzyszenie o dużej swobodzie myśli i dzia
łania — platformę do współpracy tych pla
cówek. Thkże z naszym Towarzystwem. By 
miłośnicy astronomii — astronomowie nie
profesjonalni — mieli trwałą bazę do zaj
mowania się, uprawiania astronomii.

Thidno w jednym referacie opowiedzieć 
wszystko; o pracy poszczególnych oddzia
łów i sekcji; o pojedynczo pracujących Ko
legach. Każda bowiem placówka jest inna; 
ma swój własny program, własną „kulturę 
astronomiczną”. Dlatego też mogłem tu
taj omówić tylko niektóre, ogólne kwestie 
z dziejów PTM A

MATERIĘ?

wartość przy zwiększaniu odległości od 
centrum (tzw. płaska krzywa rotacji — 
rys. 1). Zatem gwiazdy w zewnętrznych 
częściach naszej Galaktyki (i innych gala
ktyk spiralnych) poruszają się zbyt szyb
ko, a przy tym wcale nie uciekają, tak jak 
byśmy mieli do czynienia z ogromnym nie
widocznym rezerwuarem energii grawita
cyjnej. Gdy przejdziemy do jeszcze więk
szych skal odległości i zajmiemy się gro
madami galaktyk to okazuje się, że i tu 
galaktyki poruszają się szybciej niż by wy
nikało to z rozkładu materii świecącej. 
Tak więc i w gromadach galaktyk (a także 
w jeszcze większych skalach) musi wystę
pować ciemna materia.

C,.vm iest ta ciemna materia, czy składa
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się z jednego czy też wielu składników, i 
wreszcie czy jej skład w naszej Galaktyce 
jest taki sam jak w gromadach galaktyk? 
Na te pytania astrofizycy szukają odpo 
wiedzi.

odległość r
Rys. 1. Prędkość liniowa gwiazd w Galaktyce w fun
kcji odległości od centrum. Linia przerywana — nie
pewne dane obserwacyjne.

Na pierwsze zasadnicze pytanie czym 
jest ciemna materia można ogólnie od
powiedzieć, że albo jest to zwykła materia 
barionowa (czyli protony i neutrony, a więc 
to z czego zbudowani jesteśmy my, plane
ty, gwiazdy itd.), albo są to różne cząstki 
elementarne, które mogły powstać w po
czątkowych etapach ewolucji Wszechświa
ta, gdy gęstości i temperatury były bardzo 
wysokie.

Zastanówmy się najpierw nad naszą Ga
laktyką. Z  obserwacji wynika, że nawet w 
otoczeniu Słońca około 50% masy jest nie
widoczne. Astrofizycy doszli do wniosku, 
że powinniśmy rozważać dwie różne skła
dowe ciemnej materii w Galaktyce: składową 
dyskową związaną z dyskiem oraz sferycz
ne halo (które daje największy wkład do 
masy, a jednocześnie zaniedbywalny wkład 
do gęstości masy w pobliżu Słońca). Roz
ważmy najpierw pierwszą, bardziej natu
ralną możliwość, że ciemna materia jest 
po prostu zwykłą materią barionową, ale 
w formie „ciemnych” obiektów, czyli wszy
stkiego od pyłu po czarne dziury. Wiele z 
nich od razu można wykluczyć np. masyw
ne czarne dziury (o masach rzędu milio
nów mas Słońca) gdyż za bardzo zaburzały 
by ruch gwiazd, czego się nie obserwuje.

Podobnie ciemna materia w dysku nie może 
być w formie obiektów o masie większej 
od masy Słońca, gdyż takie obiekty zni
szczyły by szerokie (a zatem słabo związa
ne grawitacyjnie) układy podwójne. Tkkże 
obiekty typu komet czy meteorów zostały 
wykluczone w oparciu o analizę ich wpły
wu w Układzie Słonecznym. Ciemna ma
teria w halo nie może składać się z po
zostałości po ewolucji gwiazd, gdyż mate
ria międzygwiazdowa musiała by być bar
dziej obfita w ciężkie pierwiastki niż się 
obserwuje. Najlepszymi kandydatami wy
dają się obiekty typu brązowych karłów (o 
masie M<0.08Mo), które wprawdzie skon
densowały z gazu międzygwiazdowego, ale 
nie są w stanie rozpocząć reakcji termoją
drowych, dzięki którym mogły by świecić.

Które z tych kandydatów na ciemną 
materię w dysku i w halo rzeczywiście ist
nieją, czy nie ma sposobu detekcji tych 
obiektów? Ciemne obiekty z dysku (te o 
największej dopuszczalnej masie, czyli o- 
biekty typu Jowisza) być może zostaną za
rejestrowane jako źródła podczerwone. 
Natomiast zwarte (czyli o dość silnym po
lu grawitacyjnym) obiekty z halo — tzw. 
MACHOs (ang. massive astronomical 
compact halo objects) mają szansę i już 
zostały zarejestrowane (patrz Urania 6/93 
i 11/93) dzięki efektowi mikrosoczewko- 
wania grawitacyjnego. Z  powodów czysto 
technicznych jako obiekty MACHO roz
patruje się obiekty o masach w zakresie 
0.02-0.5 masy Słońca. Dolne ograniczenie 
wynika stąd, że efekt mikrosoczewkowa- 
nia nie może być za słaby, zaś górne stąd 
by skala czasowa tego efektu nie przekra
czała kilku lat. Ponieważ efekt soczewko- 
wania grawitacyjnego (a więc i mikroso- 
czewkowania z którym mamy tu do czy
nienia) występuje, gdy soczewka (MACHO) 
znajduje się bardzo blisko osi źródło pro
mieniowania — obserwator, to prawdo
podobieństwo takiego efektu jest bardzo 
małe, rzędu 10-6! Znaczy to, że średnio 
jedno na milion źródeł zostanie wzmoc
nione w wyniku mikrosoczewkowania. Dla-
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tego należy obserwować równocześnie mi
liony gwiazd (najlepiej z pobliskiej gala
ktyki, którą da się rozdzielić na gwiazdy 
— np. Wielki Obłok Magellana). M onito
rowanie tych gwiazd powinno się prowa
dzić w różnych skalach czasowych (od kil
ku godzin do kilku lat — mamy szeroki 
zakres mas obiektów MACHO), a także 
przynajmniej w dwóch długościach fali jed
nocześnie (zmienność gwiazdy w wyniku 
mikrosoczewkowania powinna być taka sa
ma dla wszystkich długości fal). Krzywa 
zmian jasności gwiazdy w wyniku mikro
soczewkowania ma bardzo charakterysty
czny symetryczny kształt — rys. 2 (syme-

Rys. 2. Krzywa zmian jasności (w wyniku mikroso- 
czcwkowania grawitacyjnego) w funkcji czasu. Krzy
we różnią się minimalną odległością soczewki (MA
CHO) od linii obserwator-źródło.

tria wynika z ruchu MACHO względem 
obserwatora), dzięki czemu możemy od
różnić ją od zmienności wywołanej innymi 
czynnikami. Tak ambitne programy obser
wacyjne stały się obecnie możliwe dzięki 
kamerom CCD (które zastąpiły dawne kli
sze fotograficzne), jak również dzięki roz
wojowi komputerów, któiych pamięć i 
szybkość wykonywania operacji uległy zna
cznemu zwiększeniu. Latem 1993 roku uda
ło się „złapać” pierwsze obiekty MACHO, 
a obecnie lista tych obiektów powiększyła 
się. Grupa polska (prowadzona przez prof. 
P a c z y ń s k i e g o )  ma już 10 przypadków,

grupa amerykańsko-australijska (prowa
dzona przez prof. A 1 c o c k a) znalazła 2 
przypadki, podobnie jak grupa francuska 
prowadzona przez prof. S p i r o .  Jednak 
dopiero po znalezieniu większej liczby o- 
biektów MACHO można będzie pokusić 
się o analizę czym są te obiekty.

Tb jednak nie koniec naszego artyku
łu. Pamiętajmy, że astronomom udało się 
„złapać cząstki” ciemnej materii tylko z 
halo naszej Galaktyki. Nadal nie mamy 
pojęcia o składowej dyskowej ciemnej ma
terii, a także o ciemnej materii w groma
dach galaktyk i na jeszcze większych ska
lach. Poza tym teoria Wielkiego Wybuchu 
(którą akceptuje obecnie większość astro
fizyków i która w naturalny sposób opisu
je obserwowane fakty — mikrofalowe pro
mieniowanie tła i ucieczkę galaktyk) w po
łączeniu z teorią cząstek elementarnych 
przewidują możliwość istnienia różnych sta
bilnych cząstek. Masa skupiona w takich 
cząstkach może dać dominujący wkład do 
masy całego Wszechświata!

Pierwszą i najpopularniejszą cząstką 
kandydującą na ciemną materię było neu
trino. Jest ono emitowane przy tzw. roz
padzie /?, czyli zamianie protonu na neu
tron. Zatem wiemy, że neutrina na pewno 
istnieją, problem tylko w tym, że nie wia
domo jaka jest ich masa: czy jest równa 
zeru, czy też różna od zera. Ale astrofizycy 
rozglądają się za innymi cząstkami, gdyż 
symulacje procesu powstawania galaktyk 
przy uwzględnieniu neutrin nie odtwarza
ją obserwowanego rozkładu galaktyk.

Inne cząstki rozważane przez astrofi
zyków to tzw. WIMPs (ang. weakly inter
acting massive particles) czyli cząstki po
siadające masę i biorące udział w oddzia
ływaniach słabych (podobnie jak i neutri
na). Cząstki te pojawiły się w teoriach pró
bujących unifikować różne oddziaływania. 
Cząstek tych jest bardzo dużo, gdyż dla 
każdej znanej cząstki powinien istnieć od
powiednik typu WIMP, np. dla fotonu — 
fotino, dla cząstki o nazwie Z  — zino. 
tylko najlżejsze i najbardziej stabilne są
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kandydatami na ciemną materię. Podob
nie jak neutrina, cząstki te jak „duszki” 
przebiegają przez galaktyki, gwiazdy itp. 
Czy jednak takie cząstki istnieją, czy też są 
tylko wymysłem teoretyków? Ostatni po
stęp w technologii detektorów i w fizyce 
niskich temperatur pozwala marzyć fizy
kom o wykryciu takich cząstek. Metoda 
detekcji cząstek WIMP opiera się na ba
daniu efektów ich zderzeń z kryształem 
(masa cząstek WIMP jest porównywalna z 
masą atomów kryształu). Z  obliczeń teo
retycznych wynika, że w ciągu 1 s przez 1 
cm2 przelatują miliony cząstek WIMP z 
prędkościami rzędu 300 km/s. Cząstki ta
kie zderzając się z kryształem np. germa-

a ksjony

Rys. 3. Schemat detektora jonizacyjnego: 1. Serce 
detektora — kryształ (np. germanu), 2. Ochronna 
warstwa ołowiu, 3. Układ scyntylatorów wychwytują
cy cząstki promieniowania kosmicznego, 4. Aparatu
ra wzmacniająca i rejestrująca sygnały elektryczne.

nu powinny wywołać drgania sieci krysta
licznej, a to z kolei minimalny wzrost tem
peratury — o milionowe części stopnia, 
co jest na razie niemożliwe do zmierzenia. 
Oprócz wzrostu temperatury spodziewa
my się także wybicia elektronów, a jeżeli 
przyłożymy pole elektryczne — słabego prą
du elektrycznego. Detektory takie nazy

wamy detektorami jonizacyjnymi. Detek
tory takie umieszcza się bardzo głęboko 
pod powierzchnią Ziemi aby uniknąć wpły
wu promieniowania kosmicznego, które
go cząstki także mogły by wybijać elektro
ny dając fałszywe sygnały. Oprócz tego de
tektor otoczony jest układem scyntylato
rów wychwytujących cząstki promieniowa
nia kosmicznego. Ostatecznym zabezpie
czeniem jest warstwa ołowiu otaczająca 
sam kryształ. Aby wyeliminować wszystkie 
szumy, a co najważniejsze drgania sieci 
krystalicznej (aby efekt zderzenia mógł być 
widoczny), detektor chłodzony jest ciek
łym azotem. Schemat takiego detektora 
pokazuje rys. 3. W zależności od rodzaju 
cząstek, które fizycy usiłują złapać, kry
ształ stanowiący główną część detektora 
może być różny (np. dla fotin używany jest 
german 73, który posiada spin, przez co 
jest efektywniejszy w oddziaływaniu z foti- 
nami). Niestety mimo kilku lat pracy nie 
udało się potwierdzić istnienia cząstek 
WIMP. Oprócz detektorów jonizacyjnych 
do zarejestrowania cząstek WIMP próbu
je się stosować detektory wykorzystujące 
zjawisko nadprzewodnictwa. Nadprzewo
dnik występuje tu w postaci ziaren (nie 
większych niż bakterie) umieszczonych w 
materiale nieprzewodzącym. Zderzenie z 
cząstką WIMP powinno wywołać ogrza
nie któregoś z ziaren, a to z kolei spowo
dować przejście jego ze stanu nadprzewod
nictwa do stanu normalnego. Jak na razie 
nie da się rozróżnić zmiany stanu nad
przewodnictwa pojedynczego ziarna, jak 
również umieścić ziaren jednorodnie na 
tarczy detektora. Być może po tych us
prawnieniach próby złapania cząstek WIMP 
za pomocą takiego detektora zakończą się 
sukcesem.

Zupełnie inny rodzaj cząstek — aksjo- 
ny (jeżeli w ogóle takie cząstki istnieją) — 
także wymyka się fizykom przed detekcją. 
Koncepcja aksjonów została wprowadzo
na przez fizyków-teoretyków zajmujących 
się oddziaływaniami silnymi (czyli oddzia
ływaniami utrzymującymi jądra atomo-
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we w całości). Aksjony podobnie jak 
WIMP-y i neutrina bez przeszkód prze
biegają przez gwiazdy, galaktyki itp. Idea 
detektorów aksjonowych opiera się na tym, 
że w bardzo silnym polu magnetycznym 
aksjony rozpadają się emitując mikrofale 
o określonej częstości, ściśle zależnej od 
masy aksjonów. W doświadczeniach prze
prowadzanych od kilku już lat w Narodo
wym Laboratorium w Brookhaven w USA 
głównym składnikiem detektora jest cylin
der miedziowy otoczony nadprzewodzą
cym magnesem. Uproszczony schemat ta
kiego detektora przedstawiony jest na rys. 
4. Rozmiary cylindra dobrane są tak, aby 
mógł on rezonować mikrofale powstają
ce po rozpadzie aksjonów. Niestety fizycy, 
choć potrafią napisać wzór na masę aksjo
nów, nie potrafią konkretnie powiedzieć 
ile ta masa wynosi (we wzorze na masę 
aksjonów występują stałe, których warto
ści nie są znane). Dlatego też rozmiary 
cylindra zmienia się badając po kolei wszy
stkie częstości, odpowiadające różnym mo
żliwym masom aksjonów. Po ponad 3 la
tach takich badań nie potwierdzono hipo
tezy istnienia aksjonów.

Podejmowano i podejmuje się jeszcze 
inne próby doświadczeń mających na celu 
potwierdzenie istnienia różnych cząstek 
przewidywanych teoretycznie. Jak na ra
zie negatywne wyniki doświadczeń nie są 
jeszcze dowodem przeciw istnieniu takich 
cząstek. Oczywiście „złapanie” którejś z 
nich by było dla fizyków potwierdzeniem 
słuszności ich teorii, zaś dla astrofizyków 
rozwiązaniem problemu ciemnej materii.

Rys. 4. Schemat detektora aksjonowego: 1. Cylinder 
miedziowy, 2. Magnes, 3. Układ wzmacniający i reje
strujący mikrofale.

Na pewno zaś dla nas wszystkich zasko
czeniem, że głównym składnikiem Wszech
świata nie jest materia barionowa. Ale o- 
becnie metodą mikrosoczewkowania gra
witacyjnego odkrywa się coraz więcej o- 
biektów typu MACHO zbudowanych ze 
znanej nam dobrze materii barionowej. Na
tomiast nikomu jak dotąd nie udało się 
potwierdzić istnienia różnych „egzotycz
nych” cząstek.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

PRAWIE WSZYSTKO O SYRIUSZU

Przed nami długie i zazwyczaj mroźne wie
czory zimowe. W tym czasie na połud
niowej stronie nieba niepodzielnie królu
je gwiazdozbiór Oriona ze wspaniałą mgła
wicą, na północny zachód od niego widzi

my gwiazdozbiór Byka z Hiadami Plejada
mi, a na południowym wschodzie odnaj
dujemy gwiazdozbiór Psa Wielkiego z naj
jaśniejszą gwiazdą nieba — Syriuszem, któ
remu właśnie chcemy poświęcić ten artykuł.
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Gwiazda ta bowiem w pełni na to zasłu
guje i to nie tylko z uwagi na swą jasność, 
ale przede wszystkim na rolę, jaką ode
grała w rozwoju kultury i nauki. Tbwa- 
rzyszyła człowiekowi już w zaraniu dzie
jów, dla jednych ludów starożytnych jej 
pojawienie się na niebie zwiastowało na
dejście upałów i nasilenie się pewnych cho
rób, dla innych była symbolem światła i 
ognia, a Egipcjanom — jak chyba wszy
stkim wiadomo — sygnalizowała uprag
niony przez nich wylew Nilu. W czasach 
nowożytnych Syriusz towarzyszył narodzi
nom wielkich teorii naukowych, był pier
wszym znanym układem podwójnym, skła
dającym się z gwiazdy ciągu głównego i 
białego karła. Tb sprawiło, że układ ten 
stał się czymś w rodzaju naturalnego labo
ratorium dla ogólnej teorii względności, 
dla fizyki kwantowej i — co warto pod
kreślić — ma udział w stworzeniu współ
czesnej teorii ewolucji gwiazd. Ale dzięki 
temu układ Syriusza jest tak często obser
wowany i dziś należy do najlepiej zbada
nych obiektów nieba.

Syriusz — co już na wstępie zaznaczo
no — to typowy obiekt nieba zimowego. 
Mając pod ręką obrotową mapkę nieba 
łatwo się można przekonać, że w tej porze 
roku wschodzi wieczorem, góruje około 
północy i zachodzi nad ranem, a więc przy 
dobrej pogodzie można go o tej porze ro
ku obserwować prawie przez całą noc. Każ
dego jednak dnia wschodzi o około 4 mi
nuty wcześniej, toteż na początku wiosny 
tuż po zapadnięciu zmroku świeci już w 
południowej stronie nieba i zachodzi oko
ło północy, lecz następuje to coraz wcze
śniej i pod koniec maja w ogóle przestaje 
być dostępny do obserwacji. W tym czasie 
Syriusz wschodzi prawie razem ze Słoń
cem i po prostu ginie w jego blasku, by 
dopiero po kilku tygodniach niewidocz- 
ności pojawić się w końcu nocy nad wscho
dnią częścią horyzontu, czyli już „z drugiej 
strony tarczy słonecznej”. I właśnie ten 
dzień, gdy po raz pierwszy można było do
strzec wschodzącego Syriusza tuż przed

wschodem Słońca, dla Egipcjan stanowił 
początek roku astronomicznego. Krótko 
mówiąc — rozpoczynał go tam heliakalny 
wschód Syriusza, a więc takie zjawisko na 
niebie, dla którego nie można ustalić ści
słej daty. Jest ona bowiem uzależniona od 
szerokości geograficznej miejsca obserwa
cji i o ile na przykład w Egipcie przypada 
na około 21 lipca, to w Polsce gdzieś na 
połowę sierpnia. Wypada przy tym pod
kreślić, że obserwacje heliakalnych wscho
dów Syriusza do łatwych nie należą, zwła
szcza dla kogoś, kto nie zna daty zjawiska 
ani punktu horyzontu, nad którym gwiaz
da ma się pojawić. Wystarczy zresztą chwi
la nieuwagi, a już pokazuje się rąbek tar
czy słonecznej i gwiazdy nie dostrzeżemy. 
Następnego dnia obserwacja będzie wpraw
dzie nieco łatwiejsza, bo Syriusz oddali się 
nieco na zachód od Słońca i pojawi się na 
niebie prawie 4 minuty wcześniej, lecz nie 
będzie to już wschód heliakalny. Nie było 
więc łatwo na tej podstawie wyznaczyć po
czątek roku i egipscy astronomowie mu
sieli zapewne poświęcić wiele lat obserwa
cji nim wreszcie definitywnie stwierdzili, 
iż długość roku wynosi 365 dni. Po prostu 
wyznaczane przez nich daty heliakalnych 
wschodów Syriusza prawdopodobnie dłu
go obarczone były błędami dochodzącymi 
nawet do kilku dni.

Współczesny astronom nie miałby o- 
czywiście większego problemu z ustaleniem 
dokładnej daty mającego nastąpić helia- 
kalnego wschodu Syriusza dla dowolnej 
szerokości geograficznej. Ale co ważniej
sze — od czasów Mikołaja K o p e r n i - 
k a dobrze wiemy, iż dobowy i roczny ruch 
ciał niebieskich na niebie to tylko ruch 
pozorny, wynikający z ruchu wirowego i 
obiegowego naszej planety. Nie znaczy to 
jednak wcale, by gwiazdy tkwiły nierucho
mo w przestrzeni, bo — jak to już w XVIII 
wieku stwierdzono — one tak ie  się poru
szają. Tego zaskakującego dla ówczesnych 
uczonych odkrycia dokonał astronom an
gielski Edmund H a l  le y  (1656-1742), 
który w roku 1678 przebywał na wyspie
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Św. Heleny i dokonywał tam pomiaru po
zycji gwiazd. Niestety, zebrany przez nie
go materiał obserwacyjny przez 39 lat cze
kał na opracowanie i dopiero w roku 1717 
został porównany z danymi zawartymi w 
katalogach Johna F l a m s t e e d a  (1649- 
1719),Tychona B r a h e g o  (1546-1601) 
i Klaudiusza P t o l e m e u s z a  (ok. 100- 
ok. 160). Okazało się wówczas, że cztery 
jasne gwiazdy (Aldebaran, Betelgeuze, 
Arktur i Syriusz) wykazują niewielkie, lecz 
wyraźne zmiany pozycji. Zmiany położe
nia Syriusza na niebie były największe i 
żeby je zauważyć, wystarczyło porównać 
wyniki pomiarów Halleya z wynikami po
miarów Tychona Brahego. Różnicy tej nie 
można było wytłumaczyć błędami pomia
rów, toteż astronom angielski doszedł do 
wniosku, że gwiazdy faktycznie poruszają 
się w przestrzeni i że w ten właśnie sposób 
objawia się ich ruch własny.

Odkrycie dokonane przez Halleya zo
stało definitywnie potwierdzone pół wie
ku później. Dokonał tego astronom nie
miecki Tbbias M a y e r  (1723-1762), któ
ry w roku 1760 zmierzył pozycje 57 gwiazd 
i u wszystkich nich stwierdził ruchy włas
ne. Dalszy krok w tej dziedzinie uczynił 
jego sławny rodak Friedrich Wilhelm B e s - 
s e 1 (1784-1846), bo to on przecież w ro
ku 1834 jako pierwszy zauważył, że ruch 
własny Syriusza nie jest jednostajny i pro
stoliniowy, lecz jak gdyby falisty. Prawdo
podobnie początkowo nie był pewny swe
go odkrycia i nic na ten temat nie opubli
kował, ale posługując się kołem południ
kowym przez parę lat dokonywał dalszych 
pomiarów i po wielu obserwacjach poznał 
przyczynę tego zjawiska. W każdym razie 
w roku 1844 wystąpił z poglądem, iż jedy
nym wytłumaczeniem dziwnego zachowa
nia się Syriusza na niebie może być tylko 
obecność drugiej, mniej masywnej i cie
mnej gwiazdy. Jej oddziaływanie grawita
cyjne sprawia, że ruchem jednostajnym i 
prostoliniowym porusza się środek cięż
kości tego układu podwójnego, natomiast 
jego główny składnik zakreśla na niebie

drogę, która jest wypadkową ruchu pro
stoliniowego i ruchu wokół środka cięż
kości. Dla wielu ówczesnych astronomów 
wyjaśnienie Bessela wydawało się zbyt fan
tastyczne, przyjęli je z niedowierzaniem i 
jedynie odkrycie niewidocznego towarzy
sza Syriusza mogło zmienić ich stosunek 
do tej hipotezy. Od razu też podjęto ob
serwacje, lecz bez powodzenia, co zdawało 
się przemawiać na rzecz oponentów kró
lewieckiego astronoma (Bessel przez wie
le lat kierował obserwatorium w Króle
wcu). Najprawdopodobniej o powyższych 
kłopotach nic nie wiedział znany optyk a- 
merykański Alvan C l a r k  (1804-1887), 
który właśnie kończył budowę refraktora 
o średnicy 46 cm i postanowił wypróbo
wać nowy obiektyw. W tym celu 31 stycz
nia 1862 roku jego syn Alvan G. C l a r k  
(1832-1897) skierował instrument na Sy
riusza i od razu obok jasno świecącej gwiaz
dy dostrzegł słabszego towarzysza. Dla as
tronomii było to niezmiernie ważne od
krycie co najmniej z dwóch powodów: po 
pierwsze — potwierdzało słuszność teore
tycznych rozważań nieżyjącego od ośmiu 
lat Bessela, a po drugie — mówiło o ogrom
nych różnicach w jasnościach gwiazd. Od 
tego czasu układ Syriusza jest często ob
serwowany, dzięki czemu dokładnie po
znano fizyczne właściwości tworzących go 
gwiazd i ich ruchy w przestrzeni. A  oto 
parametry orbity Syriusza B (ciemniejszy 
składnik układu) względem Syriusza A 
(główny składnik układu:
Połowa wielkiej osi (a)
Mimośród (e)
Nachylenie orbity (i)
Długość węzła 
wstępującego (Q)
Odległość peryastronu 
od węzła (<u)
Moment przejścia 
przez peryastron (7 )
Okres obiegu (P )

Odkrycie podwójności Syriusza niespo 
dziewanie bardzo skomplikowało życie as 
tronomów. Ciemniejszy składnik tego ukła

7.56"±0.02" 
0.5923 ±0.0019  
136.53°±0.43°

44.57°±0.44°

147.27°±0.54°

1894.130±0.015 
50.090+0.056 roku
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du okazał się mieć masę niemal równą 
masie Słońca i nie było najmniejszego pro
blemu, gdyby miał również taką samą jas
ność absolutną. Ta bowiem zależy — jak 
wiadomo — zarówno od wielkości gwiaz
dy, jak i od temperatury jej powierzchni, 
przy czym gwiazda o wyższej temperaturze 
będzie jaśniejsza od gwiazdy chłodniejszej 
posiadającej jednak takie same rozmiary. 
W przypadku zatem Syriusza A było w 
pełni uzasadnione, że jego jasność abso
lutna jest większa od jasności absolutnej 
naszego Słońca, bo ma od niego nieco więk
szą średnicę i znacznie wyższą tempera
turę powierzchni. Ale analogiczne dane 
uzyskane dla Syriusza B były nie do przy
jęcia, gdyż świecił on na niebie tak słabo i 
w związku z tym mogłoby się wydawać, że 
ma nie tylko niższą temperaturę od Słoń
ca, ale także mniejsze rozmiary i oczywiś
cie mniejszą masę. Tymczasem według do
kładnych pomiarów jego masa — jak już 
wspomniano — okazała się być prawie rów
na masie słonecznej, a ponieważ na śred
nicę nowo odkrytej gwiazdy początkowo 
przyjęto około 290000 km, to — jak obli
czono — musiałby mieć średnią gęstość 
przynajmniej 150 razy większą od gęstości 
wody. Dla ówczesnych uczonych wydawa
ło się to wprost nierealne, dopatrywano 
się błędów obserwacyjnych i wobec tego 
całe zamieszanie mogły wyjaśnić jedynie 
nowe, znacznie dokładniejsze pomiary. Do
konał ich astronom amerykański Walter 
Sydney A d a m s  (1876-1956), lecz do
piero w roku 1924, kiedy składniki układu 
były od siebie odpowiednio oddalone, bo 
tylko wtedy możliwa jest tego rodzaju ob
serwacja. Wbrew oczekiwaniom powyższe 
pomiary wykazały, że temperatura powie
rzchni Syriusza B znacznie przewyższa sło
neczną i że z jednostki swej powierzchni 
wypromieniowuje on czterokrotnie wię
cej energii niż Słońce. A  ponieważ mimo 
to świeci na niebie tak słabo, to wniosek 
mógł być tylko taki, że ma bardzo małe 
rozmiary, o wiele mniejsze niż początko
wo przyjmowano. I rzeczywiście jego śred

nica — jak wykazywały wielokrotnie po
wtarzane obliczenia — w przybliżeniu tyl
ko trzykrotnie przewyższa średnicę globu 
ziemskiego.

Wyniki obliczeń dokonanych na pod
stawie otrzymanych przez Adamsa danych 
obserwacyjnych zaszokowały ówczesnych 
uczonych. Nie można się temu dziwić, bo 
przecież Syriusz B okazał się być obiek
tem zbudowanym z potwornie gęstej ma
terii, pod tym względem przewyższającej 
tysiące razy gęstość materii, jaką do tej 
pory znano. Wystarczy powiedzieć, że to
na materii pobrana z Syriusza B miałaby 
bardzo małą objętość i śmiało zmieściłaby 
się w pudełku zapałek. Wydawało się to 
wprost niewiarygodne, toteż fizycznymi 
właściwościami niezwykłej gwiazdy zain
teresował się sławny astrofizyk angielski 
Arthur Stanley E d d i n g t o n (1882- 
1944) i jego to właśnie badania sprawiły, 
że dowiedzieliśmy się czegoś bliższego o 
tego typu obiektach, zwanych białymi kar
łami. Są one zbudowane z materii zde- 
generowanej, występuje w nich stan sprę
żenia, w którym zwykłe prawa gazowe 
już nie mają zastosowania. Widma takich 
gwiazd charakteryzują się bardzo szeroki
mi liniami absorpcyjnymi, grawitacja na 
ich powierzchni jest bardzo duża, docho
dzi do przesunięcia ku czerwieni, ćo już 
na początku stulecia przewidywał Albert 
E i n s t e i n  (1879-1955). Z  rozważań teo
retycznych wielkiego fizyka wynikało, że 
przesunięcie grawitacyjne linii widmowych 
winno być wprost proporcjonalne do ma
sy gwiazdy wysyłającej promieniowanie i 
odwrotnie proporcjonalne do jej promie
nia. A  ponieważ przyspieszenie grawita
cyjne na powierzchni Syriusza B jest kil
kadziesiąt tysięcy razy większe niż na po
wierzchni Ziemi, to — zgodnie z ogólną 
teorią względności — drgania fal elektro
magnetycznych w tak silnym polu grawita
cyjnym stają się powolniejsze, toteż linie 
w jego widmie są przesunięte ku falom 
dłuższym, czyli ku czerwieni. Z  obliczeń 
dokonanych przez Eddingtona wynikało,
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że w danym przypadku przesunięcie to win
no być równoważne przesunięciu dople- 
rowskiemu około 20 km/s, a Adams z wy
konanych przez siebie pomiarów otrzymał 
średnią wartość 21 km/s. Wynik ten moż
na więc uważać za jeden t pierwszych bez
pośrednich dowodów potwierdzających 
słuszność ogólnej teorii względności.

SyriuszB to — jak już wspomniano — 
najlepiej zbadany przedstawiciel gwiazd, 
zwanych białymi karłami. Stają się nimi 
obiekty, które w czasie swej ewolucji u- 
traciły część swej masy (zazwyczaj nastę
puje to w formie mgławicy planetarnej), a 
które wyczerpały już wszystkie zasoby pro
dukcji energii i gwałtownie się kurczą. Z  
teorii ewolucji gwiazd wynika jednak, że 
gwiazda rozwija się tym szybciej, im więk
szą ma masę. Jak zatem było możliwe, by 
mniej masywny Syriusz B znajdował się 
już u kresu ewolucji, czyli wyprzedził ewo
lucyjnie o wiele masywniejszego Syriusza 
A? Czy istnieje jakieś rozsądne wyjaśnie
nie tej zagadki, czy też raczej teorię ewo
lucji gwiazd trzeba poprawić? Nie zacho
dzi taka potrzeba, teorii nic nie można 
zarzucić, potrafi bowiem wyjaśnić ten po
zorny paradoks. Po prostu układ Syriusza 
od początku swego istnienia składał się z

dwóch gwiazd, przy czym dzisiejszy Syriusz 
A miał już wtedy mniej więcej taką samą 
masę jak dziś, ale masa Syriusza B była 
wówczas około trzy razy większa od masy 
Słońca. Gdybyśmy ten układ znali zaraz 
po jego powstaniu, musielibyśmy literą A 
oznaczyć właśnie tę drugą, masywniejszą 
gwiazdę. Tb właśnie zgodnie z teorią roz
wijała się szybciej od swej mniej masywnej 
towarzyszki i gdy w swym jądrze wyczer
pała wodór, wówczas przeobraziła się w 
czerwonego olbrzyma. Silny wiatr gwiaz
dowy wypychał z niej materię, gwiazda do
słownie rozpływała się w przestrzeni i po 
jakimś czasie pozostało gołe jądro o masie 
zbliżonej do masy Słońca. I w taki oto 
sposób masywny niegdyś Syriusz B prze
obraził się w białego karła.

Ogólne wiadomości o układzie Syriusza

Rektascensja (2000.0)
Deklinacja (2000.0)
Ruch własny w ciągu roku 
Prędkość radialna środka 
ciężkości układu 
Masa układu (Słońce=l)
Paralaksa
Odległość w parsekach 
Odległość w latach świetlnych

6 45 09 
-16°43’ 
- 1.211"

-7 .6  km/s 
3.196±0.083 

0.3777"±0.0031 
2.65 

8.7

Fizyczne parametry składników układu Syriusza

Syriusz A Syriusz B
Wizualna wielkość gwiazdowa -1.457±0.007 8.44 ±0.03
Typ widmowy A1V A5
Wskaźnik barw: B-V +0.001 ±0.006 -0.03 ±0.03

U -B -0.042±0.016 -0.04 ±0.01
Absolutna wielkość gwiazdowa + 1.429±0.019 11.33 ±0.035
Bolometryczna wielkość gwiazdowa + 1.23 ±0.045 8.33±0.10
Średnica kątowa +) 0.00589"±0.00016" ?
Promień (Słońce =  1) 1.678 ±0.047 0.0073 ±0.0012
Efektywna tem peratura (K) 9970±160 29 500 ±4000
Moc promieniowania (Słońce =  1) 24 0.002
Masa (Słońce =  1) 2.143 ±0.056 1.053±0.028
Średnia gęstość (kg/m3) 451±40 (2.71 ±  1.33) X109
Przyspieszenie grawitacyjne 
na powierzchni (m/s2) 208.4±12.1 (5 .4 ± 1 .9 )x l0 9

+* Syriusz A był pierwszą gwiazdą ciągu głównego, dla której wyznaczono średnicę kątową za pomocą inter
ferometru gwiazdowego.
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KRONIKA

Zagadka księżyca Idy
O odkryciu przez sondę Galileo księżyca pla- 
netoidy (243) Ida (któremu Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna nadała ostatnio nazwę 
Daktyl) donosiliśmy w numerze 5/1994 Uranii 
(str. 149). W dniu 8 czerwca 1994 roku Gali
leo przekazał na Ziemię kolejne zdjęcie tego 
satelity, które zostało wykonane 28 sierpnia 
1993 roku z odległości około 3900 km, mniej 
więcej 4 minuty po największym zbliżeniu do 
planetoidy. W momencie wykonania zdjęcia od
ległość satelity od jego macierzystej planetoidy 
wynosiła prawdopodobnie 90 km. Szczegóło
wa analiza dotychczasowych danych pozwoliła

Daktyl — księżyc planetoidy (243) Ida.

określić rozmiary księżyca Idy na 1.2X 1.4X 1.6 
km i wyodrębnienie na jego powierzchni ponad 
10 kraterów o średnicach przewyższających 80 
m; największy z nich ma średnicę około 300 
m. Pewnym zaskoczeniem jest na ogół gładka 
powierzchnia i stosunkowo regularne kształty 
tego obiektu zważywszy, że tej wielkości ciała 
Układu Słonecznego są najczęściej znacznie bar
dziej nieregularnymi bryłami. Zagadką jest na
tomiast różnica wieku satelity i jego ciała ma
cierzystego. Wiek Idy oceniono na 1-2 miliar
dów lat, ale nie wydaje się możliwe aby obiekt

o rozmiarach około półtora kilometra mógł 
przetrwać w pierścieniu planetoid więcej niż 
100 milionów lat, będąc przecież narażonym 
na stosunkowo częste uderzenia przez znajdu
jące w tym obszarze różne drobne bryłki ma
terii. Znany amerykański badacz planetoid i ko
met Clark R. C h a p m a n  próbuje wyjaśnić 
tę kontrowersję przyjmując, że towarzysz Idy 
być może nawet już kilkakrotnie przechodził 
proces rozkruszania na wiele części i następnie 
ponownego zlepiania się ich w jedną bryłę. Kon
cepcję tę wydaje się uzasadniać właśnie gład
kość powierzchni i owalny kształt, które byłyby 
zrozumiałe gdyby satelita miał rozmiary co naj
mniej rzędu 100 km.

Wg Science 1994, 3265, 470
Krzysztof Ziołkowski

Lądowisko na Marsie

Znamy już miejsce kolejnego lądowania na 
Marsie — będzie to Ares Vallis położone o 
850 km na południowy wschód od punktu, gdzie 
był Viking 1. A co tam wyląduje? W 1996 r. 
wysłana zostanie w kierunku Marsa jedna z 
pierwszych małych, tanich sond jakie NASA 
ma zamiar używać do badania Układu Słonecz
nego. Będzie to Mars Pathfinder (marsjański 
wywiadowca), który dotrze do Czerwonej Pla
nety 4 lipca 1997 r. Na spadochronie zostanie 
opuszczony na marsjańską powierzchnię lądo- 
wnik oraz maleńki pojazd. Aby się nie uszko
dziły — wylądują na specjalnych „poduszkach”. 
Gdzie jednak powinny wylądować? Miejsce lą
dowania musiało zostać tak wybrane, by było 
dobrze nasłonecznione (bo sonda będzie zasi
lana energią słoneczną) i... możliwie najbardziej 
interesujące. Zatem wybór nie był sprawą łat
wą. Opierano się oczywiście na danych z orbi- 
terów sond Viking. Szczególnie ciekawym wy
dawał się teren, gdzie marsjańska powierzch
nia zapadła się (po stopieniu się podpowierz- 
chniowego lodu) i skąd wylewała się kiedyś w 
ogromnych ilościach woda tworząc kanały. Jak 
bowiem wiadomo z historii naszej Ziemi — 
razem z wodą mogą się przemieszczać także 
skały, a tym samym w stosunkowo małym ob
szarze można spodziewać się bardzo różnorod
nych głazów narzutowych. Ostatecznie, po wielu 
dyskusjach, w których uczestniczyło ponad 60
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uczonych z U SA  i Europy, wybrano „wylot” 
jednego z trzech takich „wymytych” najwięk
szych kanałów — A res Vallis (dwa pozostałe 
to  Sim und Vallis i Tiu Vallis). Z atem  rozm aite 
naukowe instrumenty i kamery stereo będą ba
dać na Marsie właśnie okolice Ares Vallis. Z  lą- 
downika będą robione głównie obserwacje a t
mosfery (będzie służył jako  stacja m eteorolo
giczna — jak  wiadomo na M arsie bywają silne 
wichry i burze pyłowe), ale wykorzysta się go 
także jako nadajnik radiowy dla pojazdu. Na 
pojeździe natomiast najważniejszym instrumen
tem będzie spektrometr rentgenowski, który u- 
możliwi badanie składu chemicznego skał. Za 
kilka lat będzie więc można mówić o  m inera
logii Marsa, o  tym jakie na nim zachodziły pro
cesy geologiczne, a nawet jakie są rozmiary py
łów oraz zawartość pary wodnej w m arsjań- 
skiej atm osferze. MSK

Znów o planetoidach

Pierwsza misja NASA poświęcona planetoidom 
została nazwana N EA R  (N ear E arth  A steroid 
Rendezvous). W  lutym 1996 r. rakieta D elta 2 
wyniesie sondę, która dotrze w styczniu 1999 r. 
do Erosa. Następnie będzie śledzić losy tej pla- 
netoidy przez przynajmniej rok zbliżając się do 
niej na odległość około 24 km. Pozwoli to  na 
dokładne określenie nie tylko masy, kształtu, 
wyglądu i składu chemicznego tej planetoidy, 
ale nawet na pom iar jej pola magnetycznego. 
Będzie to możliwe dzięki sześciu różnym instru
m entom  umieszczonym na pokładzie N EA R  
(w tym spektrom etry czułe na bliską podczer
wień, promieniowanie rentgenowskie i gamm a, 
m agnetom etr, laserowy dalm ierz itp.).

MSK

KRONIKA HISTORYCZNA

Czterdziesta rocznica śmierci 
Tadeusza Banachiewicza

T&deusz B a n a c h i e w i c z  (1882-1954) 
urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Stu
dia astronomii ukończył na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1904 r. ze stopniem kan

dydata nauk. Dalsze kwalifikacje zdoby
wał na stażach naukowych, kolejno u K  
S c h w a r z s c h i l d a  w Getyndze i w Ob
serwatorium Pułkowskim. Jako Polakowi 
udało mu się wówczas tylko na krótko 
(1908-1909) być młodszym asystentem w 
Obserwatorium Warszawskim. Po złoże
niu w 1910 r. egzaminu magisterskiego 
(habilitacji) na Uniwersytecie Moskiew
skim był do 1915 r. asystentem Obserwa
torium im. Engelhardta w Kazaniu, gdzie 
wykonał za pomocą tamtejszego heliome- 
tru, słynącego z wysokiej jakości, szereg 
obserwacji libracyjnych Księżyca, umożli
wiających wyznaczenie parametrów jego 
figury i ruchu obrotowego. Lata 1915— 
1918 spędził na Uniwersytecie w Dorpa
cie (Tkrtu), uzyskując tam ostatecznie, po 
otrzymaniu — w 1917 r. — stopnia magi
stra astronomii, kolejno stanowiska do
centa i profesora nadzwyczajnego. Po po
wrocie do Polski w 1918 r. był krótko 
docentem geodezji na Politechnice War
szawskiej, a w roku następnym objął funk
cję Kierownika Katedry Astronomii i Dy
rektora Obserwatorium Astronomiczne
go w Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
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kowie; na stanowisku tym trwał do śmier
ci, która nastąpiła w dniu 17 listopada 
1954 r.

Prof. Tkdeusz Banachiewicz odznaczał 
się umysłem krytycznym i twórczym, za
równo w zakresie zagadnień teoretycznych 
jak i obserwacyjnych; wykazywał również 
wybitne uzdolnienia organizacyjno-nau- 
kowe. Niektórzy wprawdzie formułują ja
ko zarzut pod jego adresem to, iż rzeko
mo nie stworzył własnej szkoły naukowej; 
warto jednak pamiętać, że wychowankami 
jego katedry byli m. in. Józef W i t o w 
ski ,  Eugeniusz R y b k a , J a n  M e r g e n - 
t a  1 er ,  Kazimierz K o r d y l e w s k i ,  Ste
fan P i o t r o w s k i ,  Karol K o z i e ł  — 
zatem astronomowie działający bardzo wy
dajnie w rozmaitych dziedzinach tej nau
ki, a ostatniego z nich, wraz z Fryderykiem 
K o e b c k e  i z geodetami: Tkdeuszem 
K o c h m a ń s k i m ,  Stefanem H a u s -  
b r a n d t e m, Stanisławem M i 1 b e r t e m 
należy niewątpliwie zaliczyć do grupy twór
ców rozwijających metody krakowianowe, 
a więc stanowiących trzon jakiejś przecież 
szkoły naukowej Banachiewicza, związa
nej ściśle z jego naczelną tematyką ba
dawczą. Grupę tę należałoby rozszerzyć o 
zastęp zdeklarowanych zwolenników ra
chunku krakowianowego — jego adap- 
torów, dydaktyków i popularyzatorów, w 
Polsce i zagranicą.

Objąwszy Krakowskie Obserwatorium 
Astronomiczne Banachiewicz szybko po
starał się o większe narzędzia obserwacyj
ne i w krótkim czasie podniósł tę placów
kę do rangi międzynarodowego ośrodka 
badań gwiazd zaćmieniowych, wydającego 
własne efemerydy. Niezawodny zmysł e- 
konomii pracy twórczej podsuwał mu in
teresujące programy badawcze, wykonal
ne przy dostępnej aparaturze (obserwacje 
fotometryczne metodą Argelandera, foto
graficzne obserwacje pozycyjne planetoid 
i komet, obserwacje zakryć gwiazd przez 
Księżyc). W zakresie konstrukcji przyrzą
dów należy mu przypisać (we współpracy 
z K  Kordylewskim) chronokinematograf,

dzięki któremu już w 1927 r. polska eks
pedycja filmowała przebieg zaćmienia Słoń
ca uzyskując momenty wykonania posz
czególnych klatek z dokładnością setnej 
części sekundy. Po wojnie współorganizo
wał pionierskie w Polsce obserwacje fo- 
toelektryczne S. Piotrowskiego i A  Strzał
kowskiego, a następnie zadecydował o bu
dowie pierwszego w kraju radioteleskopu, 
który rozpoczął pracę w roku jego śmier
ci. Parafrazując R. Descartesa głosił dewi
zę: observo ergo sum.

Głównymi osiągnięciami naukowymi 
Banachiewicza są jednak prace teoretycz
ne. Wśród nich wybija się rachunek kra
kowianowy, stanowiący odmianę macierzy, 
ale mnożonych kolumnami. Cecha ta, kom
plikując nieco algebrę krakowianową, da
wała jednak w wyniku ogromne sukcesy 
na polu rachunkowym i analitycznym, gdyż 
minimalizowała liczbę działań rachunko
wych i... prawdopodobieństwo pomyłek. 
Była to, trudna do należytego ocenienia 
dzisiaj, niebywała racjonalizacja procesów 
obliczeniowych, uprawianych wówczas za 
pomocą arytmometrów — dobrze jeśli e- 
lektrycznych.

Na gruncie rachunku krakowianowe
go Banachiewicz rekordowo uprościł al
gorytm metody najmniejszych kwadratów 
i praktykę rozwiązywania układów równań 
liniowych; otrzymał dwie postacie wzorów 
ogólnych poligonometrii sferycznej (jed
ne są uogólnieniem znanych w trygono
metrii sferycznej układów wzorów Gaus
sa, a drugie — korzystające z wielkości 
kwaternionowych teorii obrotów Kleina 
i Sommerfelda — uogólniają wzory De- 
lambre’a).

W mechanice nieba zaistniała metoda 
Banachiewicza-Olbersa, wyznaczania or
bit parabolicznych; Banachiewicz rozwią
zał w tej dziedzinie astronomii i w astro
nomii sferycznej, a także w geodezji wiele 
problemów szczegółowych. Należy tu zau
ważyć, że pierwsza — trudna do oblicze
nia (ze względu na krótkie odstępy czasu 
między obserwacjami) — orbita Plutona
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została obliczona przez Banachiewicza w 
Krakowie. Zwróciło to uwagę specjalis
tów na ośrodek krakowski, który stał się 
celem wizyt „instruktażowych”.

Bibliografia prac prof. T. Banachiewi
cza obejmuje ogółem około 240 publika
cji naukowych i 15 tysięcy listów o tematy
ce naukowej. W swym życiu wypełnionym 
problematyką astronomiczną znajdował 
jednak ten wielki uczony czas na syste
matyczne pisanie swych Not at Codziennych. 
Dziennik ten zawiera, obok spraw osobis
tych i zakładowych, niebywale trafne opi
nie o ludziach z którymi stykał się jego 
autor. Zapewne te względy skłoniły go do 
wyrażenia testamentowego życzenia, by 
Notaty udostępnić czytelnikom dopiero 25 
lat po jego śmierci. Znając je fragmenta
rycznie jestem jednak pewien, że jeszcze 
dziś byłyby lekturą wstrząsającą dla nie
których współpracowników Profesora. Z 
drugiej strony, sam autor Notat prezen
tował nieraz poglądy odstające od przy
jętych norm i godne pamiętnikarskiego pió
ra. Nie znosił np., gdy mu zadawano pyta
nia, a jego pasja pracy z ogromnym tru
dem dopuszczała akceptację potrzeb urlo
powych pracowników; rzeczywiście poża
łowania godnym stawał się natomiast ten 
z nich, któremu „przyszedł do głowy” po
mysł dania początku rodzinie.

Tadeusz Banachiewicz założył w 1925 
r. i wydawał w Krakowie do śmierci Acta 
Astronomica, istniejące do dziś naukowe 
czasopismo astronomiczne. Był jednym z 
założycieli i wieloletnim prezesem Polskie
go Tbwarzystwa Astronomicznego. W pier

wszych latach niepodległości wystąpił z ini
cjatywą utworzenia Narodowego Instytu
tu Astronomicznego im. Mikołaja Koper
nika i doprowadził przed wojną do po
wstania Zakładu Aparatów Naukowych te
go Instytutu. W latach dwudziestych uru
chomił Stację Obserwacyjną Obserwato
rium Astronomicznego UJ na górze Lu
bomir koło Myślenic; istniała ona do hi
tlerowskiej akcji pacyfikacyjnej we wrześ
niu 1944 r. Wreszcie w 1953 r. przejął od 
władz wojskowych teren fortu Skała w za
miarze utworzenia tam nowego obserwato
rium. Zostało ono otwarte w roku Jubileu
szu 600-lecia UJ, 10 lat po jego śmierci.

Banachiewicz był stałym reprezentan
tem Polski i wiceprezesem (w latach 1924- 
1925) Bałtyckiej Komisji Geodezyjnej; wi
ceprezesem Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w latach 1932-1938 oraz pre
zesem jej Komisji nr 17 (Ruchu i Figury 
Księżyca) w latach 1938-1954. Był człon
kiem Polskiej Akademii Umiejętności, Pol
skiej Akademii Nauk, Akademii Padew
skiej, Royal Astronomical Society i wielu 
innych elitarnych towarzystw i organizacji 
naukowych; miał doktoraty honorowe Uni
wersytetów: Warszawskiego, Poznańskie
go i Sofijskiego.

W rok po śmierci, jego trumna — dzięki 
staraniom doc. Kazimierza Kordylewskie- 
go — została przeniesiona z Cmentarza 
Rakowickiego do znanego panteonu twór
ców kultury w krypcie Kościoła p. w. św. 
Michała, prcy klasztorze Paulinów na Skał
ce w Krakowie.

Jan Mietelski

KRONIKA PTMA

Jubileuszowy Zjuzd Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii

Przypadające w tym roku siedemdziesię- 
ciopięciolecie Polskiego Tbwarzystwa Mi
łośników Astronomii zostało uczczone 
Walnym Zjazdem Delegatów PTMA, któ

ry odbył się w Tbruniu w dniach 1 i 2 
października 1994 roku. W pięknym i fun
kcjonalnym wnętrzu nowego Planetarium 
toruńskiego uczestnicy uroczystości wy
słuchali — oprócz okolicznościowych wy
stąpień gości — referatu Macieja M a 
z u r a ,  prezesa PTMA w latach 1973-1983
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oraz jednego z najbardziej zasłużonych i 
oddanych sprawie miłośniczego ruchu as
tronomicznego działaczy Tbwarzystwa. Peł
ny tekst tego referatu, będącego rysem 
historycznym PTMA, jest opublikowany 
w niniejszym numerze Uranii. Warto do
dać, że Zjazd wyróżnił M. Mazura godno
ścią Członka Honorowego PTM A Wpra
wdzie wśród uczestników Zjazdu zabrakło 
— ze zrozumiałych i oczywistych powo
dów — sędziwych założycieli Tbwarzystwa: 
prof. Jana M e r g e n t a l e r a  z Wrocła
wia i prof. Stanisława M r o z o w s k i e 
g o  mieszkającego w Stanach Zjednoczo
nych, ale miłym nawiązaniem do począt
ków stało się wystąpienie nestora astrono
mów toruńskich prof. Wilhelminy I w a 
n o w s k i e j .  Wspominając udział astro
nomów wileńskich w przedwojennym o- 
kresie działalności PTM A wręczyła egzem
plarze Uranii z lat trzydziestych ze swoimi 
artykułami gościowi Zjazdu z Wilna, Ka
zimierzowi C z e r n i s o w i  (odkrywcykil
ku komet), a także obecnemu redaktoro
wi naczelnemu Uranii. Uroczystość w Pla
netarium zakończyło złożenie wieńców pod 
pomnikiem Kopernika na Rynku toruń
skim oraz na grobie twórcy toruńskiej as
tronomii, przybyłego tu po wojnie z Wilna 
prof. Władysława D z i e w u l s k i e g o .

Atrakcyjnym uzupełnieniem uroczysto
ści jubileuszowych była wizyta uczestni
ków Zjazdu w Piwnicach, której program 
obejmował obejrzenie nowego 32 m ra
dioteleskopu (oficjalnie uruchomionego 
trzy tygodnie później) i zwiedzanie Obser
watorium Astronomicznego Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika z największym w 
Polsce teleskopem optycznym. Przeżycia i 
emocje z tym związane zakończył wytwor
ny bankiet w budynku Katedry Radioas
tronomii U M K

Część roboczą Walnego Zjazdu Dele
gatów PTMA wypełniły przewidziane sta
tutem czynności: sprawozdania ustępują
cych władz Tbwarzystwa i po dyskusji u- 
dzielenie absolutorium dotychczasowemu 
Zarządowi oraz wybory nowego Prezesa,

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole
żeńskiego. Ciekawa dyskusja, nadzwyczaj 
sprawnie prowadzona przez prof. Andrze
ja W o s z c z y k a ,  koncentrowała się wo
kół najważniejszych spraw nurtujących dziś 
miłośników astronomii, wśród których na 
czoło wysunęła się sprawa dostępności sprzę
tu obserwacyjnego i działalności sekcji ob
serwacyjnych Tbwarzystwa, problem nau
czania i popularyzacji astronomii (w tym 
kontekście sporo mówiono o Uranii), za
gadnienie utrwalenia dziejów amatorskie
go ruchu astronomicznego w Polsce. Mó
wiąc o sprawach organizacyjnych podkre
ślono szczególne zasługi, jakie w niełat
wym dla funkcjonowania takich stowarzy
szeń jak PTMA okresie, położył sekretarz 
Zarządu Głównego dr Henryk B r a n c e -  
w i c z. Jego energii i oddaniu sprawom Tb
warzystwa polscy miłośnicy astronomii za
wdzięczają bardzo wiele.

Fot. 1. Planetarium im. Władysława Dziewońskiego 
w lbruniu.

Prezesem PTMA na najbliższe trzy la
ta wybrano ponownie dra Jana M i e t e 1 - 
s k i e g o z Krakowa, a w skład nowego 
Zarządu Głównego weszli: L. B e n e d y - 
k t o w i c z , M .  B o r k o w s k i , H .  B r a n -  
c e w i c z ,  H. C h r u p a ł a ,  R. F a n g o r ,  
Z  H u p p e n t h a l ,  A  J a n u s ,  B. M a 
c i e j o w s k a ,  A. M i c h a l e c ,  L. N e -



11/1994 URANIA 313

Fot. 2. Aparatura projekcyjna Planetarium toruń
skiego.

OBSERWACJE

Alfa Cygnidy 1994

Pracowni Komet i Meteorów udawało się 
pisać opracowania obserwacji tylko duż
ych rojów takich jak Perseidy czy Orioni- 
dy (vide Urania 12/92,7-8/93, 2/94, Astro
nomia Amatorska 2/91). Wynikało to stąd, 
że tylko te roje jako znane i aktywne były 
częściej i chętniej obserwowane. Rzecz jas
na nadchodziły też obserwacje innych, słab
szych rojów, ale z powodu słabszych wa
runków pogodowych i małego nimi zain
teresowania, obserwacji było zbyt mało by 
nadawały się one do opracowania.

Tym razem jednak stało się inaczej i 
natychmiast dało to ciekawe rezultaty. Przy
czyn tej zmiany należy upa*rywać __ ;ch
rzeczach. Po pierwsze rój a-Cygnid jest 
wygodny do obserwacji (ciepłe czerwco- 
wo-lipcowe noce, duża wysokość radiantu 
nad horyzontem), po drugie w ostatnim

we 1 ski ,  A. O w c z a r e k ,  K. Z  i o ł k o j 
wski .  Do Komisji Rewizyjnej wybrano: 
M. A m a n o w i c z a ,  K  B r z e z i ń 
s k i e g o ,  W. J a k u b a s a , A  K u ł a k a  i 
Z. W i t k o w s k ą, zaś Sąd Koleżeński bę
dzie działał w składzie: S. R. B r z o s t - 
k i ewicz , J .  Ku l as ek ,  A  L i s i c k i , M .  
M a z u r  i A  W o s z c z y k .

Jubileuszowy Zjazd organizacji pol
skich miłośników astronomii zakończył 
seans w Planetarium poświęcony najcie
kawszemu wydarzeniu astronomicznemu 
roku siedemdziesięciopięciolecia PTMA, 
a mianowicie niezwykłemu zderzeniu ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem. Pla
netarium im. Władysława Dziewulskiego 
w Tbruniu atrakcyjnie i godnie zaprezen
towało zarówno swoje możliwości mery
toryczne, jak też gościnność i otwartość 
na potrzeby tych wszystkich, którym po
pularyzacja i upowszechnianie wiedzy o 
Wszechświecie nie są obojętne.

Krzysztof Ziołkowski

czasie PKiM zwiększyła dwukrotnie licz
bę swoich współpracowników. Czynniki te 
wpłynęły na to, że w sumie od 14 obserwa
torów otrzymaliśmy 76.5 godzin obserwa
cji, podczas których udało się dostrzec 49 
meteorów z roju a-Cygnid. Ponieważ dzię
ki pracy owych 14 osób powstało to opra
cowanie, pozwolę sobie wymienić ich na
zwiska (w nawiasach podano liczbę godzin 
obserwacji): Arkadiusz O l e c h  (21), Ma
ria W o ź n i a k  (10), Krzysztof S o c h a  
(9),Marek D ę b s k i  (5.5),Maciej Kwi n-  
t a (4.5), Krzysztof G d u l a  (3.5), Tbmasz 
P i o t r o w s k i  (3.5),Urszula M a j e w s k a  
(3), Piotr G r z y w a c z  (3), Łukasz K u 
l ig  (2.5),Przemysław K u l i g  (2.5),Bar
tosz G o ł u s i e w i c z  (2),Elżbieta B r e m -  
b o r  (1).

W materiałach, które dotychczas uży
waliśmy do obserwacji, danych na temat 
a-Cygnid było niewiele. Wiadomo było,
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że są one aktywne od 17 VI do 31 VII, 
maksymalna obserwowana liczba godzin
na wynosi 6-7 meteorów i że rój odznacza 
się białymi meteorami o średniej prędko
ści. W ogóle nie była znana data jego ma-

■20 -10 0 10 20 
day-lTT94.07 09.94

Rys. 1. Aktywność roju a-Cygnid w 1994 roku.

Popatrzmy teraz na rys. 1. Przedstawia 
on aktywność roju a-Cygnid w okresie od 
20 VI do 30 VII. Na osi poziomej od
łożono datę, a na osi pionowej Zenitalną 
Liczbę Godzinną — Z H R  (dla przypo
mnienia dodam, że jest to liczba meteo
rów jaką obserwowałby jeden obserwator 
w idealnych warunkach — widoczność 6.5 
mag. w momencie gdy radiant roju jest w 
zenicie). Od razu widać dwie ciekawe rze
czy. Po pierwsze bardzo wyraźnie odzna
cza się maksimum aktywności w nocy z 9 
na 10 lipca z ZH R  =  9.4. Potem aktyw
ność lekko spada do Z H R  =  6.3, a jeszcze 
później do Z H R  =  4.3, by noc potem po
wrócić do zwykłej aktywności wynoszącej 
1-2 meteory. Pewną trudność do interpre
tacji wnosi fakt, że dwie maksymalne war
tości Z H R  tzn. w nocy z 9 na 10 VII i z 10 
na 11 VII są uzyskane z pojedynczych ob
serwacji. Najpewniejszy jest punkt z nocy 
z 11 na 12 VII bowiem jest to już średnia z 
kilku godzin obserwacji wykonanych przez

kilku obserwatorów w różnych miejscach. 
Thidno więc jednoznacznie stwierdzić kie
dy wystąpiło maksimum, ale śmiało moż
na zaznaczyć, że obserwowano wzmożoną 
aktywność w dniach 9-11 lipca.

Nie udało się tych danych porównać z 
obserwacjami z international M eteor O r
ganization jako, że przez nich rój a-C yg
nid został uznany za zbyt mało aktywny by 
go wizualnie obserwować, okazuje się więc, 
że nie zawsze należy spisywać rój na stra
ty. Radziłbym więc już przygotować się 
do obserwacji a-Cygnid w przyszłym ro
ku. Miejmy nadzieję, że następne obser
wacje potwierdzą i ulepszą wyniki prezen
towane w tym opracowaniu.

Drugą rzeczą jaką charakteryzuje się 
wykres na rys. 1 jest inny zakres aktyw
ności roju. Widać, że można go obserwo
wać nie w dniach 17 VI — 31 VII ale 
raczej w okresie 23 VI — 21 VII.

Co prawda udało nam się zaobserwo
wać tylko 49 meteorów z tego roju, ale na 
ich podstawie da się wyciągnąć kilka wnio
sków natury statystycznej. I tak 65% me
teorów było białych, 6% żółtych, 24.5% 
nieokreślonych. 23 zostały określone jako 
szybkie, 3 o prędkości średniej, 2 bardzo 
szybkie i 1 wolny. Sześć meteorów pozo
stawiło za sobą smugi, a dwa ślady. Śred
nia jasność tegorocznych a-Cygnid wyno
siła Jir =  2.5 mag. Podsumowując można 
stwierdzić, że a-Cygnidy charakteryzują się 
białymi, szybkimi meteorami o średniej jas
ności z niewielką ilością smug i śladów.

Zbyt mała ilość obserwacji nie pozwa
la na przedstawienie szerszej analizy. Po
zostaje mieć nadzieję, że w przyszłym ro
ku i pogoda i chęci obserwatorów dopiszą, 
co pozwoli na zebranie dużo większej liczby 
obserwacji. Wszystkich chętnych do wspo
możenia nas swoimi obserwacjami proszę
0 kontakt pod adres: Pracownia Komet i 
Meteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki
1 Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański, 
(proszę przesłać zaadresowaną do siebie 
kopertę i znaczek pocztowy).

Arkadiusz Olech
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Pierścień ognia widziany w Kanadzie 
10 maja 1994 roku

Planując w 1994 roku odwiedzene córki 
mieszkającej w Tbronto w Kanadzie, po
stanowiłem tam polecieć już na początku 
maja, aby zobaczyć obrączkowe zaćmienie 
Słońca w dniu 10 maja. Zamiar ten udało 
mi się w pełni zrealizować. Razem z mę
żem córki Dariuszem S c h u b e r t e m ,  zać
mienie oglądałem na Point Pelee nad je
ziorem Erie, w lini prostej około 320 km 
na południowy zachód od Tbronto. Miej
sce to nie było przypadkowe, lecz zostało 
świadomie wybrane jeszcze w Polsce.

Pas na powierzchni Ziemi, z którego 
zaćmienie widoczne było jako obrączko
we, zaczynał się na Oceanie Spokojnym 
pod Hawajami, biegł następnie przez kon
tynent Północno-Amerykański i po prze
kroczeniu Oceanu Atlantyckiego kończył 
się w Maroku na kontynencie Afrykań
skim. W Ameryce Północnej przebiegał 
przez północno-zachodni rejon Meksyku 
a potem przecinał Stany Zjednoczone z 
południowego zachodu na północny wschód, 
lekko zahaczając o Kanadę. Na terytorium 
Kanady obrączkowe zaćmienie widoczne 
było tylko na południu prowincji Ontario 
i Erie oraz nad Atlantykiem w prowin
cjach Nova Scotta i New Brunswik. Z  uwa
gi na miejsce swojego pobytu, zaćmienie 
postanowiłem oglądać z prowincji Onta
rio, w miarę możliwości z punktu, leżące
go jak najbliżej środka lub wręcz w samym 
środku pasa obrączkowości.

Tbronto, leżące nad północnym brze
giem jeziora Ontario, znajdowało się bli
sko północnej granicy pasa obrączkowoś
ci. Bardzo blisko środka tego pasa, mają
cego w tym rejonie szerokość 230 km, znaj
dował się natomiast północny, kanadyjski 
brzeg jeziora Erie. Jako miejsca obserwa
cji brane były pod uwagę półwysep Long 
Point i Point Pelee, których końce leżały 
prawie dokładnie w środku pasa obrącz
kowości. Z  Long Point trzeba było zre
zygnować, ponieważ po przestudiowaniu

dokładnych, sprowadzonych z Kanady map, 
okazało się, iż tylko nasada półwyspu jest 
prawdziwym stałym lądem a reszta to bag
no porośnięte szuwarami. Pozostał więc 
Półwysep Point Pelee — bardziej oddalo
ny od Tbronto, ale aż do końca będący 
stałym lądem.

Zaćmienie częściowe zaczynało się na 
point Pelee o godzinie 11.33 zaś obrącz
kowe o 13.12. Chcieliśmy oczywiście zo
baczyć cały przebieg zjawiska. Aby zdążyć 
na początek zaćmienia częściowego, z Tb
ronto wyjechać musieliśmy wcześnie ra
no. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, na 
kanadyjskich autostradach, niezależnie od 
pasa ruchu, maksymalna dozwolona pręd
kość wynosi bowiem tylko 100 km na go
dzinę. Na innych drogach prędkość ogra
niczona jest do 80 a nawet 70 i mniej km 
na godzinę. I ograniczenia te są ściśle prze
strzegane. Jadąc autostradą Tbronto-De- 
troit, czułem się chwilami jak w Europie. 
Jechaliśmy mianowicie przez Cambridge i 
leżące nad rzeką Thames miasto London, 
zaś na drogowskazach widzieliśmy między 
innymi takie nazwy jak: Petersburg, Dres
den, Waterloo, Paris. A gdybyśmy chcieli 
zwiedzać daleki świat, moglibyśmy skręcić 
do Palmyry, Delhi lub Melbourne.

Nad brzeg jeziora Erie zjechaliśmy w 
Leamington. Miasteczko to leży u nasady 
trójkątnego półwyspu o długości około 15 
km. Koniec półwyspu nosi nazwę Pelee 
Point i jest najdalej na południe wysunię
tym punktem Kanady, leżącym na „stałym 
lądzie”. Jeszcze bardziej południowym skra
wkiem kanadyjskiego terytorium jest wy
spa Pelee, leżąca tuż przy granicy ze Sta
nami Zjednoczonymi, biegnącej środkiem 
jeziora Erie. Ta urocza podobno wysepka 
nie interesowała nas jednak, bo leżała już 
dosyć daleko od środka pasa obrączko
wości. Środek pasa przechodził mianowi
cie przez półwysep mniej więcej w poło
wie jego długości. Na półwyspie jest park 
narodowy (Point Pelee National Park), 
będący rezerwatem ptaków i właśnie z te
renu tego parku oglądaliśmy zaćmienie,
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przez cały czas słysząc głosy licznych pta
ków. Przed wjazdem na teren parku, przez 
półwysep przechodzi równoleżnik plus 42 
stopnie szerokości geograficznej północ
nej. W Europie na tym równoleżniku leżą 
Barcelona i Rzym.

Ttafiła się nam pogoda, o jakiej nawet 
nie marzyliśmy. O ile podczas jazdy, po 
niebie ciągle przesuwały się chmury, nad 
Point Pelee tylko nisko nad północnym 
horyzontem było trochę chmurek a cała 
reszta nieba była idealnie czysta przez cały 
czas trwania zjawiska. Powietrze było w 
dodatku niezwykle przezroczyste, więc zać
mienie było widoczne wspaniale. Chodzą
cy po parku miłośnicy ptaków — rocznie 
rezerwat odwiedza prawie pół miliona o- 
sób — wiedzieli co prawda o zaćmieniu 
ale byli nim mało zainteresowani. Sami 
nie próbowali go oglądać i niechętnie na
wet brali do ręki, podsuwane im przez nas 
filtry. Mając przy sobie lornetki do pod
glądania ptaków, z zainteresowaniem na
tomiast przyjmowali informację, że za po
mocą lornetki obraz zaćmionego Słońca 
rzutować można na kartkę papieru, nie 
narażając się na oślepnięcie.

Z  dokładnością do kilkuset metrów, 
nasze stanowisko obserwacyjne znajdo
wało się dokładnie w środku pasa obrącz- 
kowości — w podmokłym lesie na jednym 
z pomostów, służących do obserwacji pta
ków. Drzewa słabo jeszcze pokryte były 
liśćmi i na ziemi było bardzo dużo płam 
słonecznego światła. Podczas fazy zaćmie
nia częściowego, plamy te miały wyraźnie 
półksiężycowate kształty. Tb wspaniałe zja
wisko widziałem po raz pierwszy w życiu. 
Gdy zaćmienie częściowe zaczęło się zbli
żać do fazy obrączkowości, błękitne dotąd 
niebo zaczęło wyraźnie ciemnieć i podczas 
obrączki było granatowe ale o zupełnie 
innym odcieniu niż wieczorem. Zrobiło 
się wyraźniej ciemniej, kolory straciły in
tensywność i wszystko wokół zrobiło się 
jakieś takie szare. Półmrok jaki nastał, był 
jednak zdecydowanie inny od tego, jaki 
nastaje wieczorem po zachodzie Słońca.

Bo przecież, widmowy skład światła sło
necznego nie uległ zmianie, jak ma to miej
sce wieczorem. Zmniejszyła się tylko ilość 
słonecznego światła. Ptaki odzywały się tak 
samo jak uprzednio, a jedyną reakcją ży
wej przyrody było odezwanie się żaby, któ
ra uznała widocznie, że zaczął się okres 
wieczornego kumkania.

Będąc praktycznie w środku pasa ob
rączkowości w szerokości i tylko około 150 
km na wschód od środka pasa w długości 
geograficznej, nie straciliśmy ani sekundy 
z czasu trwania zjawiska i ani ułamka pro
centa z jego maksymalnej fazy. Słoneczną 
obrączkę podziwialiśmy przez 6 minut i 
13.6 sekundy, maksymalna faza zaćmienia 
wynosiła 0.943, Księżyc zasłaniał 89 pro
cent tarczy słonecznej. Słoneczna obrącz
ka znajdowała się zaledwie 6 stopni nad 
Południkiem na wysokości aż 66 stopni 
nad horyzontem. Pomimo, że docierało do 
nas tylko 11 procent słonecznego światłą, 
gołym okiem na Słońce absolutnie nie da
ło się patrzeć, bo oślepiało tak samo jak 
zwykle. Ale zupełnie nie grzało! Ogląda
jąc początkowe fazy zaćmienia częściowe
go, wyraźnie czuliśmy kłujące promienie 
Słońca. A teraz wystawiliśmy twarze ku 
Słońcu i absolutnie nic nie odczuwaliśmy. 
Było to zupełnie niesamowite uczucie. Na
stępny efekt, jaki zauważyliśmy, to bardzo 
wyraźne ochłodzenie. Na Point Pelee tem
peratura wynosiła tego dnia około 15 sto
pni. Ale my w lesie byliśmy osłonięci od 
wiatru i wysokie Słońce tak nam przygrze
wało, że zdejmowaliśmy kurtki i rozpina
liśmy koszule. Natomiast podczas obrącz
ki pospiesznie się ubieraliśmy, bo zrobiło 
się wręcz zimno. Według oceny „na oko” 
temperatura spadła o około 10 stopni.

Po powrocie z wyprawy, dowiedzieliś
my się, że mieliśmy wyjątkowe szczęście, 
bo mało gdzie na terenie Kanady było tak 
czyste niebo jak nad Point Pelee. W Tb- 
ronto obrączka była co prawda widoczna, 
ale tylko w prześwitach pomiędzy grubymi 
burzowymi chmurami. O mającym nastą
pić zaćmieniu, wyczerpująco informowała
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prasa, radio i telewizja. Dużo czasu i miej
sca poświęcano przy tym ostrzeżeniom 
przed patrzeniem na Słońce bez odpowied
niego zabezpieczenia. Zalecano specjalne 
aluminizowane folie o nazwie Mylar oraz 
filtry używane przez spawaczy, o takim za
bezpieczeniu jak zakopcona szybka nawet 
nie wspominając. Chociaż ostrożności nig
dy nie za dużo, tym razem trochę chyba 
przesadzono, bo radzono także, aby w o- 
góle na Słońce nie patrzeć — wszystko 
będzie przecież pokazane w telewizji. U 
większości ludzi wytworzyło się przekona
nie, iż tego dnia Słońce będzie miało ja-

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych 
R Ursae Majoris, VY Ursae Majoris

R Ursae Majoris

a  = 10h37.6m ó =  +69° 18.0’ (1900.0) 
A: 6.5m-13.7m v Max: 2438386 +301.84d 
M-m = 0.39 Typ: M Sp. M3e-M6e

Około ośmiu stopni na północ od alfy 
Wielkiej Niedźwiedzicy, w północnej czę
ści tego gwiazdozbioru znajduje się od
kryta przez P o g s o n a dosyć jasna miry- 
da — R UMa. Średni blask gwiazdy waha 
się między 7.5m a 13.0m. Dzięki temu, że 
zmienna leży tylko w odległości 21° od 
bieguna jest dogodna do obserwacji przez 
cały rok.

VY Ursae Majoris

a  = 10h38.1m <5 = +67°56.F (1900.0) 
A: 5.9m-7.0m v Typ: Lb Sp. NO (C6.3)

Niecałe dwa stopnie na południe od R 
UMa leży odkryta przez F e a r n l e y a  
zmienna nieregularna VY UMa. Maksy
malna amplituda zmian blasku wynosi nie
co ponad jedną wielkość gwiazdową, ale 
zwykle jest mniejsza, około 0.6 wielkości 
gwiazdowej. Bardziej doświadczeni obser
watorzy mogą spróbować obserwacji tej

kieś szczególnie niebezpieczne czy wręcz 
śmiercionośne działanie. W efekcie, nie
które małe dzieci nie były tego dnia na 
spacerach, a niektóre starsze nawet nie 
poszły do szkoły. A gdy córka, chcąc po
patrzeć na zaćmione Słońce, wyszła z pra
cy przed budynek, wybiegli za nią ludzie, 
krzycząc, aby na Słońce nie patrzyła, bo 
ono dzisiaj zabija! Zgodnie z wcześniej
szymi obietnicami, po południu 10 maja 
telewizja, a rano 11 maja prasa, obszernie 
informowały o tym, gdzie kto i jak widział 
„pierścień ognia”.

Kazimierz Schilling

u '>00”'

zmiennej. Ponieważ gwiazda ta jest w Pol
sce gwiazdą okołobiegunową można ją śle
dzić przez cały rok i uzyskać pełną roczną 
krzywą zmian blasku.

Tomasz Krzyt
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Komunikat

Jerzy S p e i 1 (Sekcja Obserwacji Gwiazd 
Zmiennych PTMA) zwraca się do wszy
stkich, którzy wykonują obserwacje gwiazd 
zmiennych, aby przesłali na jego adres (Za
mek Książ, ul. Piastów Śl. 3, 58-306 Wał
brzych) następujące informacje: 1. Liczbę 
wykonanych obserwacji w 1994 roku oraz

11/1994

liczbę obserwacji przesłanych do AAVSO, 
2. Wykaz używanych instrumentów, 3. Cie
kawsze wyniki obserwacji w 1994 roku, 
np. obserwacje gwiazdy nowej, wyjątkowe 
maksimum zmiennej długookresowej, wy
znaczenie minimów gwiazd zaćmieniowych. 
Prosimy o przesłanie tych danych do 15 
stycznia 1995 roku.

URANIA

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: Przebywa coraz dłużej nad hory
zontem i w ciągu miesiąca dnia przybywa 
o ponad półtorej godziny. W Warszawie 1 
lutego Słońce wschodzi o 7h17m, zachodzi 
o 16h23m, a 28 lutego wschodzi o 6h25m, 
zachodzi o 17h13m. W lutym Słońce wstę
puje w znak Ryb.

Luty 1995 r.

planety, W e n u s  -4.2 wielk. gwiazd, i 
J o w i s z  -2 wielk., a od połowy miesiąca 
także M e r k u r y  około zerowej wielk. 
M a r s  widoczny jest przez całą noc jako 
jasna gwiazda około -1 wielk. na granicy 
gwiazdozbiorów Lwa i Raka; w połowie 
miesiąca Mars znajdzie się w opozycji o-

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

Data
1995

P Bo Lo Data 
III 1995

P Bo Lo

II 1 -12.20 -6.04 294.25 " II 17 -18.08 -6.92 83.58
3 -13.01 -6.18 267.92 19 -18.72 -7 .0  0 57.24
5 -13.80 -6.31 241.58 U l 21 -19.34 -7 .0  6 30.90
7 -14.56 -6.43 215.25 ' 23 -19.92 -7.1 1 4.56
9 -15.32 -6.54 188.92 < 25 -20.49 -7.1 6 338.22

11 -16.04 -6.66 162.58 III 27 -21.04 -7 . 19 311.88
13 -16.74 -6.75 136.24 III III 1 -21.55 -7 .2 2 285.53
15 -17.42 -6.84 109.92 | | |  3 -22.04 -7 .2  4 259.18

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23d21h18m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w lu
tym następująca: pierwsza kwadra 7d14h, 
pełnia 15d13h i ostatnia kwadra 22d14h (w 
tym miesiącu nie ma nowiu!). W apogeum 
Księżyc znajdzie się 8 lutego, a w peryge- 
um 23 lutego.

W lutym tarcza Księżyca zakryje Spikę 
(Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Panny, ale zjawisko to nie bę
dzie u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Rankiem nad wschod
nim horyzontem widoczne są dwie jasne

raz najbliżej Ziemi w odl. około 100 min 
km. S a t u r n ,  U r a n  i N e p t u n  prze
bywają na niebie zbyt blisko Słońca i są 
niewidoczne, a P l u t o n  dostępny jest 
nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Wa
gi, Węża i Wężownika, ale tylko przez 
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).

Przez lunety wśród gwiazd 7 wielkości 
możemy przez całą noc obserwować pla- 
netoidę C e r e s  na granicy gwiazdozbio
rów Raka, Lwa i Rysia oraz wieczorem 
nieco słabszą W e s t ę na granicy gwiaz-
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dozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona. Poda
jemy równikowe współrzędne planetoid dla 
kilku dat: Ceres: II. 2d: rekt. 9h24.0m, deki. 
+29°41’; 12d: rekt. 9h14.5"\ deki. +30°44’; 
22d: rekt. 9h5.7°\ deki. +31°25’; III. 4d: rekt. 
8h58.7m, deki. +31°44\ Westa: II. 2d: rekt. 
5h40.6m, deki. +23°1’; 12d: rekt. 5h39.0m, 
deki. +23°25’; 22d: rekt. 5h40.6m, deki. +23° 
48’; III. 4d: rekt. 5h45.2m, deki. +24°9\

* * *

l d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza i jest niewidoczny do 4h48m (ko
niec przejścia), a księżyc 3 ukryty jest w 
cieniu planety; koniec zaćmienia obser
wujemy o 5h57m, kiedy to księżyc 3 pojawi 
się nagle z lewej strony u góry (patrząc 
przez lunetę odwracającą) w odległości rów
nej promieniowi tarczy od jej brzegu.

2d O 9h Księżyc w złączeniu z Satur
nem w odl. 6°.

3d O 2h planetoida Ceres w przeciwsta
wieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji). O 24h dolne złączenie M erku
rego ze Słońcem.

5d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza „zamierzając” przejść na jej tle; o 
5h53m na tarczy planety pojawi się cień 
tego księżyca.

8d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 5h37m, a księżyca 1 o 
6h45m.

l l d O 15h Mars znajdzie się najbliżej 
Ziemi w odl. 101 min km. O 21h planetoi
da Westa nieruchoma w rektascensji, zmie
nia kierunek swego ruchu wśród gwiazd 
na sklepieniu niebieskim.

12d O 4h Mars w przeciwstawieniu ze 
Słońcem względem Ziemi (w opozycji).

15d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; cień pojawi się na tar-
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czy planety o 5h20m, a sam księżyc 1 rozpo
cznie przejście o 6h32m. O l l h złączenie 
Marsa z Księżycem w odl. aż 10°. O 20h 
Merkury nieruchomy w rektascensji.

16d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza; o 6h0m obserwujemy koniec zakry
cia (w lunecie odwracającej księżyc ukaże 
się spoza prawego brzegu tarczy).

19“* O 4h8m Słońce wstępuje w znak Ryb, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
330°. Księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza by o 6h37m rozpocząć przejście na 
jej tle. O 18h bliskie złączenie Księżyca ze 
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca widocz
ne będzie w Chinach, na Alasce, na Pół
nocnym Pacyfiku i na Hawajach.

21d TYzy księżyce widoczne są po tej 
samej stronie tarczy Jowisza. Najbliżej brze
gu tarczy znajduje się księżyc 2 i o 5h18m 
nastąpi początek zaćmienia tego księżyca.

23d Od 4h31ra księżyc 1 ukryty jest w 
cieniu, a potem za tarczą Jowisza, nato
miast księżyc 2 do 5h8m przechodzi na tle 
tarczy planety i jest niewidoczny. O 6h Księ
życ w złączeniu z Jowiszem w odl. 2°.

24d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza; koniec przejścia obserwujemy o 
5h6m.

26d Od 5h36m po tarczy Jowisza wę
druje cień jego 3 księżyca. Tfego dnia ma
my serię złączeń ciał niebieskich: o 6h jed
noczesne złączenie Księżyca z Neptunem 
i z Wenus w odl. 4°, o 1 l h złączenie Wenus 
z Neptunem w odl. 0.7°, a o 14h złączenie 
Urana z Księżycem w odl. 6°.

27d O 12h Księżyc w złączeniu z Mer
kurym w odl. 5°.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

URANIA

Ogłoszenie
Sprzedam: 1. Teleskop Newtona 90/900 mm firmy Uniwersał model nr 5, 3.5 min zl; 2. Notatnik elektroni
czny CASIO SF-8300 (64 Kb, duży ekran) z bazą danych astronomicznych, 4 min z). Lech Jaszowski, ul. 
Chopina 18/27, 43-400 Cieszyn, tel. 22-677.

Sprzedam zwierciadło 150/1500 mm, Latocha Szymon, Maszkienice 23, 32-828 Biadoliny Szlacheckie.
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