
Kalendarzyk astronomiczny Czerwiec 2021 

Słońce 

dzień wschód górowanie zachód Dłuższy od 
najkrótszego 

Krótszy od 
najdłuższego 

Długość dnia 

1 czerwca 04:14 12:34 20:57 9 godz. 10 min. 19 min. 16 godz. 36 min. 

15 czerwca 04:06 12:36 21:10 9 godz. 28 min. 1 min. 16 godz. 54 min. 

30 czerwca 04:10 12:39 21:12 9 godz. 25 min. 5 min. 16 godz. 51 min. 
 

Księżyc 

kwadra dzień godzina odległość od Ziemi 

Ostatnia kwadra 2 czerwca 09:26 389.479 km 

Nów 10 czerwca 12:54 403.519 km 

Pierwsza kwadra 18 czerwca 05:54 372.820 km 

Pełnia 24 czerwca 20:40 366.936 km 
 

Planety 

Merkury –Znajduje się w gwiazdozbiorze Byka. Na początku miesiąca zachód przypadnie na 
21:40, a jasność wyniesie 3m28. Tylko kilka pierwszych dni będzie widoczny, bowiem w 
pierwszej dekadzie zbliży się do Słońca. W końcu miesiąca można spróbować obserwacji 
porannych, jego jasność wzrośnie do 0m99, a wschód nastąpi o 06:30. Jednak łuna 
wschodzącego Słońca bardzo utrudni obserwację. 

Wenus – Znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt, by w końcu okresu przejść do gwiazdozbioru 
Raka. Na początku miesiąca zachodzi o 22:30 z jasnością -3m85, która utrzyma się przez cały 
miesiąc, w końcu okresu zachód przypadnie na 22:28. 11 czerwca w koniunkcji z Księżycem. 

Mars – Widoczny w pierwszej części nocy, znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Na początku 
miesiąca zachodzi o 23:53 z jasnością 1m74, w końcu okresu zachód przypadnie na 22:44, 
jasność spadnie do 1m82. 13 czerwca w koniunkcji z Księżycem. 23 czerwca w koniunkcji z 
gromadą otwartą Praesepe (M44 w gwiazdozbiorze Raka).  

Jowisz – Będzie widoczny w gwiazdozbiorze Wodnika.  Na początku miesiąca będzie wschodził 
o 01:11 z jasnością -2m43. W końcu miesiąca będzie wschodził o 23:14, mając jasność -2m64. 1 
i 29 czerwca w koniunkcji z Księżycem. 

Saturn – Znajduje się w gwiazdozbiorze Koziorożca, na początku miesiąca będzie wschodził o 
00:33 a jego jasność będzie wynosiła 0m56. W końcu miesiąca  wschód przesunie się na 22:38, 
mając jasność 0m38. 27 czerwca w koniunkcji z Księżycem. 

 

 

 

 

 



 

Roje meteorowe 

Rój meteorowy początek maksimum koniec Ilość 
zjawisk 

Radiant roju 

Theta Ophiuchidy 21 maja 10 czerwca 16 czerwca 10 Wężownik 

Lirydy 11 czerwca 15 czerwca 21 czerwca 10 - 15 Lutnia 

 

Wydarzenia 

8.VI –06:28 Księżyc w apogeum – 406228 km od Ziemi.  

9.VI - koniunkcja Księżyca i gwiazdy Aldebaran ( Tau) w gwiazdozbiorze Byka. 

10.VI – Częściowe zaćmienie Słońca widoczne z terenu Polski. Początek zjawiska o 11:57, 
maksymalna faza 12:49, koniec o 13:42. W Polsce będzie to bardzo płytkie zaćmienie 
częściowe, natomiast na Grenlandii i w Kanadzie będzie widoczne jako zaćmienie obrączkowe. 

11.VI – 03:07 koniunkcja dolna Merkurego. 

14.VI – koniunkcja Księżyca i gromady otwartej M-44 (Żłóbek, łac. Praesepe) w gwiazdozbiorze  

            Raka. 

15.VI – koniunkcja Księżyca i gwiazdy Regulus ( Leo) w gwiazdozbiorze Lwa. 

21.VI – 04:32 początek astronomicznego lata. Wschód tego dnia nastąpi o 04:06, a zachód o 
21:12, dzień będzie trwał 16 godzin 56 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia o 9 godzin 
i 30 minut, ale krótszy od najdłuższego dnia (20 czerwca) o 2 sekundy. 

19.VI – koniunkcja Księżyca i gwiazdy Spica ( Vir) w gwiazdozbiorze Panny. 

23.VI – koniunkcja Marsa i gromady otwartej M-44 (Żłóbek, łac. Praesepe) w gwiazdozbiorze  

            Raka 

23.VI - koniunkcja Księżyca i gwiazdy Antares ( Sco) w gwiazdozbiorze Skorpiona. 

23.VI – 13:56 Księżyc w perygeum –359956 km od Ziemi. 
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