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Droga Słońca nad Zgorzelec/Görlitz w czasie przesilenia letniego

Początek lata (przesilenie letnie): 21. czerwca, 17:45 CEST
Z powodu rotacji Ziemi codziennie następuję wschód i zachód Słońca. Dodatkowo w ciągu
roku Słońce porusza się w odwrotnym kierunku na tle różnych znaków zodiaku. Ten po-
zorny, 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 południu 1 czerwca o godz. 12.58, 11 czerwca o godz. 13.00, 30 czerw-

ca o 12.58. Zegar słoneczny pokazuje wówczas godz. 12.00.
 Wschód Słońca na północnym-wschodzie przesuwa się od 1 do 11 czerwca z godz. 4.47 

na godz. 4.41, a następnie oo 21 do 30 czerwca z godz. 4.41 na godz. 4.45.
 Zachód Słońca na północnym zachodzie opóźnia się od 1 do 21 czerwca  z godz. 21.20 

na godz. 21.23 i pora ta nie zmienia się do końca miesiąca.
 Na początku miesiąca Słońce znajduje się w znaku Byka, na koniec w Bliźniętach. 
 Wysokość Słońca jest teraz największa, a wysokość Księżyca w pełni o północy najniżs-

za.

Na wyciągniętej ręce kciuk wyznacza około 2°,
a rozpostarte pięć palców ręki około 20° na niebie.

Księżyc jako przewodnik po niebie...
03. cze. 12:03 Niewidoczny w dzień w nowiu poniżej Słońca w Baranie.
04. cze. wieczorem Jako bardzo wąski sierp około 4° na lewo pod Merkurym.
05. cze. wieczorem Jako bardzo wąski sierp około 3° na lewo pod Marsem.
08. cze. wieczorem Jako sierp 2° na lewo nad Regulusem w Lwie.
10. cze. 08:00 Wieczorem jako półksiężyc prawie 30° na lewo od Regulusa w 

Lwie.
12. cze. wieczorem 6° na lewo nad Kłosen w Pannie.
16. cze. w nocy Prawie 2° na lewo nad Jowiszem w Wężowniku.
17. cze. 10:31 W nocy jako Księżyc w pełni na lewo o jasnego Jowisza i na 

prawo od ciemniejszego Saturna, odległość od obu planet po 
15°.

18. cze. w nocy Około 3° na prawo o Saturna w Strzelcu.
25. cze. 11:47 Rano jako półksiężyc w gwiazdozbiorze Ryb.
30. cze.  rano Jako bardzo wąski sierp pod gronadą gwiazd Plejady (Byk).



Planeten

Mars można go jeszcze dostrzec o zmierzchu w pierwszym tygodniu, nisko nad za-
chodnio-północno-zachodnim horyzontem, 5 czerwca pomoże sierp Księżyca 
(patrz wyżej).

Merkur można go obserwować przez cały miesiąc bardzo nisko nad północno-zachod-
nim horyzontem około pół godziny po zachodzie Słońca, najlepiej między 10 
a 20 czerwca. W poszukiwaniach pomocna będzie lornetka. 18 czerwca o 
godz. 22.00 7° powyżej zachodnio-północno-zachodniego horyzontu tuż nad 
Merkurym można odnaleźć Marsa.

Jupiter o północy jest bardzo jasny nie do przegapienia na południowej stronie nieba.
Saturn jest znacznie ciemniejszy niż Jowisz, ale nadal bardzo wyraźnie widoczny. 

Saturn świeci około 30° na lewo od Jowisza. Księżyc w pełni znajduje się do-
kładnie po środku między Jowiszem i Saturnem (patrz wyżej).

W czerwcu nie występują widoczne przeloty stacji kosmocznej ISS.
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