
WYDARZENIA ASTRONOMICZNE W
CZERWCU  2021

Godziny wydarzeń podano w czasie letnim środkowoeuropejskim
CEST.

Na wyciągniętej ręce na niebie wyznaczają: 
kciuk  2°,   pięść  8°,   rozpostarta dłoń  20°

D R O G A  S Ł O Ń C A

POCZĄTEK LATA (PRZESILENIE LETNIE): 21. CZERWCA, 05:33
CEST

Skutkiem pozornego rocznego ruch Słońca od początku do końca miesiąca
nad horyzontem wystąpią następujące zjawiska widoczne dla nieuzbrojonego
oka:

 Słońce świeci na południu na początku miesiąca o 12:58, a na końcu o
13:03 CEST.

 Wschód Słońca na północnym-wschodzie przesuwa się od 1. do 11. z 
04:46 na 04:41 i ponownie opóźnia się od 21. do 30. z 04:41 na 04.44 
CEST .

 Zachód Słońca na północnym-zachodzie opóźnia się od 1. do 21. z 21:09
na 21:22 CEST i nie zmienia się do końca miesiąca.

 Przemieszczanie się punktów wschodu i zachodu Słońca pozostaje 
niezauważalne gołym okiem.

 Słońce wędruje z Byka do Bliźniąt. (Nocą Lew jest na zachodzie.)

K S I Ę Ż Y C jako przewodnik po niebie…

01. cze. rano 13° na lewo pod Saturnem i 7° na prawo pod Jowiszem.
02. cze. rano 9° na lewo pod Jowiszem w Wodniku.
10. cze. 12:53 widoczny w nowiu na górnym brzegu słonecznej tarczy,

w Byku. =>  z a ć m i e n i e   S ł o ń c a.
12. cze. wieczor

em
jako cieniusieńki sierp 5° na lewo nad Wenus.

13. cze. wieczor
em

jako wąski sierp 2° na prawo nad Marsem.

15. cze. nocą 5° na prawo nad Regulusem (główną gwiazdą Lwa).



16./17., nocą pod gwiazdozbiorem Lwa.
18. cze. 05:55 wieczorem jako półksiężyc ok. 15° na lewo pod 

Denebolą (gwiazdą-ogonem Lwa) i ok. 30° na prawo 
pod Arkturem, główną gwiazdą Wolarza.

19. cze. nocą 27° pod gwiazdą Arktur w Wolarzu i 6° na prawo nad 
Kłosem w Pannie.

24. cze. 20:40 w pełni w Strzelcu i 60° pod Wegą w Lirze, a także 40° 
na lewo pod Altairem w Orle.

27./28., rano 7° na prawo / 9° na lewo pod Saturnem w Koziorożcu.

Częściowe zaćmienie Słońca 10. czerwca w południe!

Przy bezchmurnym niebie obserwatorium będzie otwarte od 11:30 do 14:00.
(Nie będzie prelekcji w planetarium.)

Otwarcie planetarium nastąpi z zachowaniem reguł sanitarnych
obowiązujących 10. czerwca.

W Zgorzelcu Księżyc zakryje Słońce od 11:42 do 13:40 CEST.
W maksimum, o 12:42, zakrycie osiągnie 19%.

Księżyc zakryje górną część tarczy Słońca.
(W Arktyce nastąpi obrączkowe zaćmienie Słońca)

Przy  długich  obserwacjach używać  specjalnych  okularów (ochrona  UV dla
siatkówki)!

Prowizoryczne zabezpieczenia (klisza, CD itd) są niebezpieczne i nie powinny
być używane nawet przez krótką chwilę!

Obserwacje Słońca będą prowadzone w obserwatorium w sposób bezpieczny.  

P L A N E T Y

Wenus jest Gwiazdą Wieczorną widoczną tylko przy dobrej 
przejrzystości powietrza od 22:00 nisko nad północno-zachodnim 
horyzontem.

Mars świeci czerwonawo od 22:00 około 10° nad zachodnim horyzontem
w Raku i zachodzi o północy.

Jowisz o świcie świeci jasno, na wysokości prawie 30° na południu.
Saturn jest ciemniejszy od Jowisza i świeci około 20° na prawo pod nim.
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