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1.VII. 1916 roku urodził się Josif Szkłowski, radziecki astronom, specjalizował się w astrofizyce 

i radioastronomii. Zajmował się naturą supernowych, badaniem promieniowania kosmicznego 

i korony słonecznej. 

4.VII – Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej 21o33’ – jasność 0m5, czyli znajduje się 
po zachodniej stronie Słońca w największym oddaleniu, widocznym na ziemskim niebie. 

 

 

5.VII –06:47 Księżyc w apogeum – 405341 km od Ziemi. Najbardziej oddalony od Ziemi w tym 
miesiącu. 

5.VII. 1980 roku zmarł Ary Sternfeld, polski astronom. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi 
„Sputnik 1” został wystrzelony na orbitę obliczoną przez Sternfelda. 

6.VII – 00:27 Ziemia w aphelium – 152,1 mln km od Słońca (1, 017 j.a.), to największe oddalenie 
Ziemi od Słońca w tym roku. 

7.VII. 1816 roku urodził się Rudolf J. Wolf astronom szwajcarski. Zajmował się obserwacjami 
Słońca. Wprowadził zliczanie plam słonecznych, zwane liczbą Wolfa. 

10.VII. 1910 roku zmarł Johann G. Galle astronom niemiecki, dyrektor obserwatorium 
astronomicznego we Wrocławiu, odkrył w 1846 roku planetę Neptun na postawie wyliczeń 
astronoma francuskiego U. Leverriera 

 

 

13.VII – Wenus w bardzo bliskiej koniunkcji (30’) z Marsem, czyli w złączeniu widocznym 
na naszym niebie. 

13.VII – koniunkcja Księżyca i gwiazdy Regulus ( Leo) w gwiazdozbiorze Lwa. Podobnie jak 
Wenus i Mars, również te dwa ciała niebieskie będą widoczne na ziemskim niebie w bardzo 
małej odległości od siebie. 

15.VII. 1943 roku urodziła się Joselin Bell odkrywczyni pierwszego pulsara w 1967 roku (PSR 
B1919+21). 

16.VII. 1994 roku pierwszy fragment komety Shoemaker-Levy 9 uderza w Jowisza. W przeciągu 
3 dni wszystkie 21 części komety uderzyło w Jowisza. Największy fragment spowodował 
powstanie w stratosferze planety, ciemnego śladu, którego średnica była większa od Ziemi. 

17.VII – koniunkcja Księżyca i gwiazdy Spica ( Vir) w gwiazdozbiorze Panny. Złącznie tych 
dwóch ciał niebieskich na naszym nieboskłonie. 

18.VII. 1997 roku zmarł Eugene Merle Shoemaker, astronom, współodkrywca komety 
Shoemaker-Levy 9, która uderzyła w Jowisza, pierwszy człowiek, którego urnę z prochami 
złożono na Księżycu. 



 

 

20.VII - koniunkcja Księżyca i gwiazdy Antares ( Sco) w gwiazdozbiorze Skorpiona. To 
złączenie naszego satelity z gwiazdą Antares widoczne na naszym niebie. 

20.VII. 1976 roku sonda Viking 1 wylądowała na Marsie. 

21.VII - Wenus w koniunkcji z Regulusem ( Leo – 1o). Złączenie tej planety z najjaśniejszą 
gwiazdą gwiazdozbioru Lwa. 

21.VII – 14:25 Księżyc w perygeum –364520 km od Ziemi. Największe zbliżenie się naszego 
satelity do Ziemi. 

21.VII. 1969 roku Neil Armstrong został pierwszym człowiekiem stąpającym po Księżycu. 

24.VII. 1975 roku nastąpiło lądowanie statku Apollo 18, był to ostatni lot statku Apollo. 

 

27.VII. 1920 roku zmarł Armand Gautier astronom francuski. Badał związki Ziemia – Słońce. 
Z Wolfem wykazał związek między plamami na Słońcu a zaburzeniami pola magnetycznego 
Ziemi. 

29.VII - Mars w bardzo bliskiej koniunkcji z Regulusem ( Leo – 39’), czyli w złączeniu 
widocznym na naszym niebie. 

 

 


