
WYDARZENIA ASTRONOMICZNE WWYDARZENIA ASTRONOMICZNE W  KWIET  KWIET--
NIU 2019NIU 2019

Droga Słońca nad Zgorzelec/Görlitz

Z powodu rotacji Ziemi codziennie następuję wschód i zachód Słońca. Dodatkowo w
ciągu roku Słońce porusza się w odwrotnym kierunku na tle różnych znaków zodia-
ku. Ten pozorny, rocznych ruch, spowodowany jest obiegiem Ziemi wokół Słońca,
który nie jest ani jednostajny ani skorelowany z dziennym ruchem Słońca.
W tym miesiącu wynikają z tego następujące zjawiska:
 Słońce świeci na początku miesiąca na południu o godz. 13.04, w połowie o godz.

13.00, na koniec miesiąca o 12.57, zegar słoneczny pokazuje więc w południe godz.
12.00.

 Wschód Słońca przesuwa się od początku do końca miesiąca z godz. 6.34 na godz.
5.33.

 Zachód Słońca opóźnia się od początku do końca miesiąca z godz. 19.35 na godz.
20.33.

 Na początku miesiąca Słońce znajduje się w znaku Ryb, na koniec w Baranie.

Księżyc jako przewodnik po niebie...
05. kwietnia, Godz. 10:50 niewidoczny jako Księżyc w nowiu pod Słońcem w Ry-

bach.

08./09. kwietnia, wieczorem poniżej / na lewo od Marsa.

11./12. kwietnia, wieczorem (12 kwietnia, 21:06 jako półksiężyc) w Bliźniętach.

14./15. kwietnia, w nocy z prawej / lewej strony Regulusa w Lwie.

19. kwietnia, godz. 13:12 Jako Księżyc w pełni w Jowiszu.

23./24. kwietnia, rano z prawej / lewej strony Jowisza.

25./26. kwietnia, rano na prawo / na lewo pod Saturnem, Jowiszem.

27. kwietnia, godz. 00:18 jako półksiężyc w Koziorożcu, daleko na lewo pod Satur-
nem.

30. kwietnia, rano daleko na prawo od Wenus, tuż nad horyzontem.

Planety

Mars świeci czerwonawo wieczorem nad zachodnim horyzontem w Byku. Na początku
miesiąca Mars świeci na lewo od Plejad, poruszając się szybko i pozostawiając 
jew w dole, po swojej prawej stronie.

Jowisz wschodzi o północy i dominuje nad południowym niebem rano jako bardzo ja-
sna planeta na przyjemnej wysokości nad horyzontem.



Saturn świeci ciemniej (rano) prawie na tej samej wysokości co Jowisz, na lewo od nie-
go. Pomiędzy tymi dwiema planetami znajduje się gwiazdozbiór Strzelca.

Wenus można zobaczyć tylko na krótko przed wschodem Słońca, tuż nad wschodnim 
horyzontem, być może tylko przez lornetkę.

        

Oglądajcie gwiaździste niebo w planetarium w czasie otwartych prezentacji, sobota: 6
kwietnia, 4. maja, 1 czerwca, … zawsze o godz. 19.00.

                                 

Dalsze wskazówki i umawianie się na terminy indywidualne przez:
Telefon:  03581/78222 (automatyczna sekretarka) E-Mail: kontakt@goerlitzer-sternfreunde.de

www.goerlitzer-sternfreunde.de

Widoczność stacji kosmicznej ISS

Im mniejsza wartość, tym większa jasność: -3m jest jaśniejsze niż -1m

Możliwe są kilkuminutowe odchylenia spowodowane zmianą orbity!

Data Jasność Początek Kulminacja Koniec 

01.kwi -2,8 21:49:55 10° W 21:52:34 39° SW 21:52:34 39° SW

02 kwi -3,6 20:59:10 10° W 21:02:26 59° SSW 21:03:53 29° SE

02 kwi -0,8 22:36:24 10° W 22:36:38 11° WSW 22:36:38 11° WSW

03 kwi -3,7 20:08:26 10° W 20:11:45 77° SSW 20:15:03 10° ESE

03 kwi -2,1 21:45:17 10° W 21:47:58 24° SW 21:47:58 24° SW

04 kwi -2,7 20:54:23 10° W 20:57:26 35° SSW 20:59:19 19° SSE

05 kwi -1,3 21:41:13 10° WSW 21:42:47 13° SW 21:43:27 12° SSW

06 kwi -1,7 20:49:48 10° W 20:52:15 19° SW 20:54:43 10° SSE
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