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2.X.1789 roku urodził się Franciszek Armiński, polski astronom. W 1816 r. został profesorem 

astronomii nowo powstałego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, proponując budowę 

obserwatorium astronomicznego w Warszawie, a po jej zakończeniu w 1825 roku, został jego 

dożywotnim dyrektorem. Armiński zorganizował też obserwatorium w konwikcie ojców pijarów na 

Żoliborzu.  

 

3.X - Na Księżycu, na południowo-wschodnim skraju Mare Orientale (45°S, 75°W), wyląduje japońska 

sonda OMOTENASHI. To lądownik księżycowy opracowany głównie przez naukowców z Japan 

Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ważący 12,6 kg, o wymiarach około 10 x 20 x 30 cm (rozmiar 

6U standardu CubeSat). Według JAXA jest to najmniejszy lądownik księżycowy na świecie i został 

wyprodukowany za pomocą drukarki 3D. Jedyny sprzęt naukowy sondy, to dozymetr firmy Chiyoda 

Technol, służący do pomiarów promieniowania kosmicznego. Dane pomiarowe mają być przydatne 

do przyszłych załogowych eksploracji Księżyca i podróży kosmicznych. 

4.X – 18:34 Księżyc w perygeum w odległości 369325 km od Ziemi. 

5.X - 18:00 Koniunkcja Księżyca i Saturna w odległości  3°52’. 

6.X- Koniunkcja Księżyca z gromadą otwartą Praesepe (Żłóbek – M44) w gwiazdozbiorze Raka. 

8.X – Maksymalna elongacja zachodnia Merkurego 17o58’, jasność  -0m1. 

8.X - 19:37 Koniunkcja Księżyca i Jowisza w odległości 1°50’. 

 

 

11.X.1984 roku pierwsza astronautka amerykańska odbyła spacer w przestrzeni kosmicznej. Była to 

Kathryn Dwyer Sullivan, która opuściła prom kosmiczny Challenger na 3 godziny i 29 minut. Potem 

była w kosmosie jeszcze 2 razy: w 1990 na promie Discovery a w 1992 na promie Atlantis. 

12.X- Koniunkcja Księżyca i gromady otwartej Plejady (M45) w gwiazdozbiorze Byka. 

13.X.1979 roku otwarte zostało Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. 

14.X.2003 roku start pierwszego chińskiego kosmonauty Yang Liwei na statku kosmicznym Shenzhou 

5 z kosmodromu Jiuquan. Po wykonaniu 14 okrążeń Ziemi pomyślnie wylądował w rejonie miasta 

Siziwang. 

15.X - 04:11 Koniunkcja Księżyca i Marsa w odległości 3°36’. 

 

 

17.X – 12:21 Księżyc w apogeum w odległości 404328 km od Ziemi. 

20.X.1882 roku zmarł Henry Draper, amerykański astronom, pionier astrofotografii, jako pierwszy 

zarejestrował na kliszy fotograficznej widmo gwiazdy, jego imieniem nazwano teleskop służący 



niegdyś do katalogowania gwiazd, który obecnie znajduje się w Obserwatorium Astronomicznym w 

Piwnicach koło Torunia. 

21.X.1967 roku zmarł Ejnar Hertzsprung astronom duński. Zajmował się badaniem gwiazd zmiennych, 

gwiazd podwójnych i otwartych gromad gwiazd. Od jego nazwiska pochodzi diagram Hertzsprunga-

Russela. 

22.X – 07:34 Wenus w koniunkcji  górnej 1,05o. 

 

 

24.X - 16:01 Koniunkcja Księżyca i Merkurego w odległości 0°21’ (niewidoczna). 

25.X – Częściowe zaćmienie Słońca. W Olsztynie początek zjawiska o 11:12:22, maksymalna faza o 

12:21:14, koniec o 13:30:46, zakrycie tarczy słonecznej w maksimum 42,6%, długość trwania zjawiska 

2 godz. 18 min. 24 sek. Najefektowniej zaćmienie przebiegnie w Augustowie, gdzie zakrycie tarczy 

Słońca dojdzie do 45,7%. 

25.X - 12:05 Koniunkcja Księżyca i Wenus w odległości 0°00’ (niewidoczna). 

26.X.1970 roku zmarł astronom holenderski Marcel Minnaert. Zajmował się fizyką Słońca i badaniem 

widma słonecznego. Wydał atlas widma słonecznego i tablice linii spektralnych. 

29.X- 16:36 Księżyc w perygeum w odległości 368291 km od Ziemi. 

30.X – Zmiana czasu z letniego (CWE= UT+2) na zimowy (CSE=UT+1), cofamy wskazówki zegarów z 

godziny 03:00 na 02:00. 


