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2.VIII – 08:14 Saturn w opozycji 8,94 jednostki astronomicznej od Ziemi (1337404967 km) 

2.VIII –11:36 Księżyc w apogeum – 404409 km od Ziemi.  

4.VIII. 2007 roku Agencja NASA wysłała w kierunku Marsa bezzałogowy lądownik Phoenix. Po 

prawie rocznym locie i lądowaniu na planecie stwierdził obecność wody na Marsie. 

5.VIII – z wyrzutni 31/PU-6 kosmodromu Bajkonur wystrzelona zostanie rakieta nośna 

Sojuz2.1b/Fregat-M, która wyniesie na orbitę 36 satelitów konstelacji OneWeb. 

8.VIII. 1940 roku urodził się Dennis Tito, amerykański przedsiębiorca i milioner, pierwszy w 

historii kosmiczny turysta, lecąc na pokładach statków Sojuz TM-32 (wylot) i Sojuz TM-31 

(powrót). W 2001 roku Tito spędził 7 dni, 22 godziny i 4 minuty na orbicie w Międzynarodowej 

Stacji Kosmicznej. Za swoją trwającą od 28 kwietnia do 6 maja podróż kosmiczną, zapłacił 

Rosjanom 20 milionów dolarów, wcześniej NASA odmówiła zabrania go na pokład 

argumentując brakiem jego kwalifikacji.  

 

9.VIII. 2006 roku zmarł James Van Allen, amerykański fizyk, badacz kosmosu.  Odkrył dwa  
pasy radiacyjne, w których promieniowanie cząsteczkowe jest utrzymywane przez ziemskie 

pole magnetyczne. 

10.VIII. 1675 roku król Karol II założył obserwatorium astronomiczne w Greenwich. 

10.VIII – o 21:55 z wyrzutni LP-0A w Wallops wystrzelona zostanie rakieta nośna Antares-230+, 

która wyniesie statek transportowy Cygnus NG-16. Jego połączenie z Międzynarodową Stację 

Kosmiczną nastąpi 13 sierpnia. 

11.VIII – Wenus w koniunkcji z Księżycem. 

12.VIII. 1960 roku nastąpił start pierwszego satelity telekomunikacyjnego ECHO 1. 

13.VIII – koniunkcja Księżyca i gwiazdy Spica ( Vir) w gwiazdozbiorze Panny. 

 

 

16.VIII - koniunkcja Księżyca i gwiazdy Antares ( Sco) w gwiazdozbiorze Skorpiona. 

17.VIII – 13:16 Księżyc w perygeum –369124 km od Ziemi. 

18.VIII – pomiędzy 10:00 a 11:00 z wyrzutni LC-39A w Kennedy Space Center na Florydzie,  

zostanie wystrzelona rakieta nośna Falcon-9R, która wyniesie statek transportowy Cargo 

Dragon-23. Połączenie z Międzynarodową Stację Kosmiczną nastąpi 19 sierpnia. 

20.VIII – 02:28 Jowisz w opozycji 4,01 jednostki astronomicznej od Ziemi (599887463 km) 



20.VIII - Księżyc w koniunkcji z Saturnem. 
21.VIII - Księżyc w koniunkcji z Jowiszem. 
 

 

23.VIII. 1623 roku urodził się Stanisław Lubieniecki, polski astronom, historyk i pisarz. Jego 

nazwisko w pismach anglojęzycznych zapisywane jest również jako Lubiniezky lub 

Lubyenyetsky. Jego praca z lat 1666-1668 pt. Theatrum Cometicum jest ilustrowaną antologią 

415 komet, które pojawiły się aż do 1655. Jeden z kraterów Księżyca został nazwany na cześć 

astronoma jego nazwiskiem. 

25.VIII. 1822 roku zmarł William Herschel, genialny samouk, astronom brytyjski pochodzenia 

niemieckiego, z zawodu muzyk, astronomią zainteresował się w wieku 35 lat. Konstruował 

znakomite w ówczesnych czasach teleskopy o metalowych zwierciadłach, największy o 

ogniskowej 12 m i średnicy zwierciadła 96 cm. Odkrył Urana (1781) i dwa jego księżyce 

(Tytanię i Oberona 1787) oraz dwa księżyce Saturna (Mimasa i Enceladusa, 1789), lodowce 

okołobiegunowe na Marsie, ruch własny Słońca w przestrzeni oraz wyznaczył jego apeks 

(kierunek). Odkrył gwiazdy zmienne fizycznie podwójnie sporządził pierwszy ich katalog 

zawierający dane o 800 układach. Odkrył mgławice planetarne, udowodnił, że niektóre 

obiekty mgławicowe zbudowane są z gwiazd, odkrył istnienie skupisk mgławic galaktycznych. 

Skatalogował ok. 2,5 tys. mgławic (A General Catalogue of Nebulas, 1864). 

26.VIII – z wyrzutni 31/PU-6 kosmodromu Bajkonur wystrzelona zostanie rakieta nośna 

Sojuz2.1b/Fregat-M, która wyniesie na orbitę 36 satelitów konstelacji OneWeb. Będzie to 

drugi w tym miesiącu start wynoszący kolejne satelity tego programu. 

29.VIII. 1756 roku urodził się Jan Śniadecki astronom, matematyk , filozof, geograf, pedagog. 

Od 1781 był wykładowcą i szefem katedry matematyki wyższej i astronomii Wyższej Szkoły 

Koronnej w Krakowie. W roku 1782 wystąpił z projektem zbudowania obserwatorium 

astronomicznego w Krakowie na terenie Ogrodu Botanicznego. 

 

 

 

30.VIII –06:23 Księżyc w apogeum – 404099 km od Ziemi. 

 


