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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 zodiaku.  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 południu 1 sierpnia o godz. 13.07, 31 sierpnia o 13.01. Zegar słoneczny
pokazuje wówczas godz. 12.00.

 Wschód Słońca na północnym-wschodzie przesuwa się od 1 do 31 sierpnia z godz. 5.21 
na godz. 6.08.

 Zachód Słońca na północnym-zachodzie opóźnia się od 1 do 31 sierpnia  z godz. 20.51 
na godz. 19.52.

 Na początku miesiąca Słońce znajduje się w znaku Raka, na koniec w Lwie.
 Wysokość Słońca w południe jest teraz większa niż wysokość Księżyca w pełni.

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

Księżyc jako przewodnik po niebie...
01. sie., 05:12 W dzień niewidoczny w nowiu poniżej Słońca w Raku.
07. sie., 19:32 W nocy jako półksiężyc w Wadze, daleko na prawo od Jowisza.
09. sie., W nocy Blisko na prawo nad jasnym Jowiszem.
10. sie., W nocy Na lewo od jasnego Jowisza, na prawo od Saturna.
11. / 12 ., W nocy Na prawo / na lewo trochę poniżej Saturna.
15. sie., 14:30 W nocy w pełni w Wodniku, na lewo pod Saturnem.
23. sie., 16:57 Rano jako półksiężyc w Byku pod Plejadami.
27. sie., Rano Poniżej Bliźniąt, na lewo od Oriona.
30. sie., 12:28 W dzień niewidoczny w nowiu powyżej Słońca w Lwie.

Spadające gwiazdy
W nocy od 6. do 25. sierpnia można obserwować rój meteorytów Perseidów. Obserwacje
można prowadzić od zapadnięcia zmroku do rana. 
Należy wybrać miejsce obserwacji, z którego gołym okiem widać możliwie duży obszar
nieba.  Meteory  wydają  się  wybiegać  z  obszaru  poniżej  gwiazdozbioru  Kasiopei,  nad
północno-wschodnim horyzontem. 
Najwięcej meteorytów spodziewanych jest 13 sierpnia od godz. 4.00.

Planety
Merkurego można odnaleźć począwszy od 7 sierpnia, przez około tydzień, nisko nad 

północno-wschodnim horyzontem.
Jowisz Świeci bardzo jasno nie do przeoczenia na południowym niebie.
Saturn Jest wprawdzie znacznie ciemniejszy od Jowisza, ale i tak bardzo wyraźny. 

Saturn znajduje się około 30° na lewo od Jowisza.



Widoczność stacji kosmicznej ISS

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

Możliwe są kilkuminutowe odchylenia spowodowane zmianą orbity!
Dlatego najlepiej brać pod uwagę kulminację:

Data Jasność Początek Kulminacja Koniec 

28 sie. -1,2 05:27:01 10° S 05:29:04 15° SE 05:31:07 10° ESE

30 sie. -2,3 05:23:11 10° SSW 05:26:07 29° SSE 05:29:04 10° E

31 sie. -1,8 04:35:03 15° S 04:36:37 20° SE 04:39:09 10° E

01 wrz. -1,3 03:47:25 13° SE 03:47:25 13° SE 03:48:53 10° ESE

01 wrz. -3,3 05:20:14 12° SW 05:23:15 51° SSE 05:26:31 10° E

02 wrz. -2,8 04:32:33 28° SSW 04:33:40 37° SSE 04:36:46 10° E
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