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1. Wprowadzenie
Po³o¿enie dwu prehistorycznych kopców krakowskich: kopca Krakusa (KR) i kopca
Wandy (KW) wraz z kopcem Kraka (KK) w Krakuszowicach (rys. 1) wyznacza  interesuj¹ce z punktu widzenia astronomicznego  trzy kierunki. Zagadnienie staje siê jeszcze
bardziej interesuj¹ce, je¿eli do ww. kopców do³¹czymy punkt znajduj¹cy siê w pobli¿u centrum Wzgórza Wawelskiego, reprezentowanego w naszych rozwa¿aniach przez wspó³rzêdne wie¿y Zygmuntowskiej (WZ) (tab. 1) oraz punkt po³o¿ony na Wzgórzu w. Bronis³awy w pobli¿u kopca Kociuszki (KO). Zarówno Wzgórze Wawelskie jak i miejsca, na
których zbudowano kopce, by³y dogodne zarówno do celów obserwacyjno-sygnalizacyjnych, jak i do obserwacji nieba, w szczególnoci obserwacji wschodów i zachodów S³oñca
oraz Ksiê¿yca. Boki trójk¹ta wyznaczone przez te kopce  wed³ug podañ zwi¹zanych
z legendarnym za³o¿ycielem Krakowa  s¹ zorientowane zgodnie z dwoma szczególnymi
liniami wschodu S³oñca i jedn¹ lini¹ wschodu Ksiê¿yca.
Kierunek zgodny z orientacj¹ kopca Wandy wzglêdem kopca Krakusa w rzeczywistoci wyznacza dla Krakowa dwie daty wschodów S³oñca, za kierunek odwrotny (kopiec
Wandy  kopiec Krakusa)  dwie daty jego zachodów. Daty te dziel¹ w przybli¿eniu rok na
cztery równe czêci i mo¿na je skojarzyæ z datami najwa¿niejszych wi¹t celtyckich. Ponadto daty te wypadaj¹ w po³owie czterech pór roku o pocz¹tku okrelonym przez: wiosenne
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zrównanie dnia z noc¹ (ok. 21 III), przesilenie letnie S³oñca (ok. 22 VI), jesienne zrównanie
dnia z noc¹ (ok. 23 IX) i przesilenie zimowe (ok. 22 XII). Tak wyznaczone daty dziel¹ rok na
osiem w przybli¿eniu równych czêci.

Rys. 1. Kopiec Kraka w Krakuszowicach, widok od strony pó³nocnej
(fot. W. Góral)

Tabela 1. Wspó³rzêdne geodezyjne wybranych punktów
ϕ
[o ′ ′′]

λ
[o ′ ′′]

h (H)
[m]

KKRA(KR)

50 02 17

19 57 30

309,2 (269,4)

Kopiec Krakusa

KKOS(KO)

50 03 18

19 53 36

366,3 (326,3)

Kopiec Kociuszki

KPIL(PI)

50 03 36

19 50 50

423,1 (383,0)

Kopiec Pi³sudskiego

KWAN(KW)

50 04 13

20 04 05

277,9 (238,5)

Kopiec Wandy

WZYG(ZY)

50 03 17

19 56 06

332,6 (292,8)

Wie¿a Zygmuntowska na Wawelu

KKWK(KK)

49 57 01

20 14 39



Kopiec Kraka w Krakuszowicach

W '7

49 58 31

20 09 26

336,1 (297,0)

KGRU

50 01 25

20 12 03

Oznacz.
punktu



Nazwa punktu

Punkt triangulacyjny SZCZ
Kopiec Grunwaldzki
w Niepo³omicach
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Na orientacjê astronomiczn¹ kierunku KRKW oraz Wzgórze Wawelskie  kopiec Kociuszki zwróci³ uwagê prof. Janusz Kotlarczyk z AGH. Ponadto Profesor zauwa¿y³, ¿e
para kopców znajduj¹cych siê w Sólcy i Komarowicach na po³udnie od Przemyla wyznacza kierunek wschodu S³oñca ok. 1 listopada. Data ta jest skojarzona z pocz¹tkiem nowego
roku celtyckiego (wiêtem Samhain) [1, 2]. W opinii Profesora orientacja kopców: Krakusa
i Wandy oraz w Sólcy i Komarowicach, jest cile zwi¹zana z kalendarzem celtyckim.
Wschód S³oñca widziany z kopca Krakusa nad kopcem Wandy (ok. 1 maja) przypada
w czasie wiêta celtyckiego Beltane.

2. Po³o¿enie kopców krakowskich
oraz wybranych punktów odniesienia
Z inicjatywy i pod kierownictwem autora zosta³y wykonane w latach 19911995 na
punktach geodezyjnych znajduj¹cych siê na wszystkich kopcach krakowskich precyzyjne
pomiary za pomoc¹ GPS. Na podstawie tych pomiarów wyznaczono wspó³rzêdne geodezyjne kopców. Ponadto w zwi¹zku z prac¹ dyplomow¹ wykonan¹ w Zak³adzie Geodezji
Kartografii wyznaczono wspó³rzêdne kilku wie¿ kocio³ów krakowskich [3]. Dane te
umo¿liwi³y obliczenie odleg³oci oraz azymutów geodezyjnych miêdzy wybranymi parami
punktów. Wyznaczone wspó³rzêdne geodezyjne trzech kopców maj¹ obecnie wartoæ historyczn¹. Jeszcze w latach 90. XX w. na wszystkich czterech kopcach krakowskich znajdowa³y siê znaki geodezyjne wchodz¹ce w sk³ad pañstwowej sieci triangulacyjnej. W wyniku
katastrofalnych opadów deszczy w latach 199697 kopce Kociuszki i Pi³sudskiego uleg³y
powa¿nemu zniszczeniu. W trakcie ich odbudowy z kolei uleg³y zniszczeniu znaki geodezyjne. Równie¿ znak geodezyjny na kopcu Wandy zosta³ zniszczony. Szczególnie wa¿ne
miejsce w geodezji krakowskiej zajmuje punkt triangulacyjny znajduj¹cy siê na kopcu Krakusa. Za pomoc¹ niego zdefiniowano lokalny krakowski uk³ad geodezyjny. W tabeli 1 podano wspó³rzêdne geodezyjne (geograficzne) czterech kopców krakowskich oraz wybranych punktów odniesienia w uk³adzie EUREF89 na elipsoidzie WGS84. Do opracowania w³¹czono równie¿ kopiec Kraka w Krakuszowicach oraz kopiec Grunwaldzki w Niepo³omicacach. W tabeli 1 przez h oznaczono wysokoæ elipsoidaln¹, za przez H wysokoæ
danego punktu nad geoid¹ (poziomem morza). Odstêp geoidy (undulacja geoidy) nad elipsoid¹ odniesienia wynosi na obszarze Krakowa ok. 40 m. Obliczenia wykonano na elipsoidzie GRS80 (WGS84). Na podstawie wspó³rzêdnych geodezyjnych punktów podanych
w tabeli 1, w wyniku rozwi¹zania tzw. odwrotnego zadania geodezyjnego, obliczono odleg³oci miêdzy wybranymi punktami s oraz ich azymuty: tam (AZ ) i z powrotem (AZ ).
12
21
Poniewa¿ s¹ to azymuty linii geodezyjnej na elipsoidzie, wiêc ich ró¿nica odbiega nieco
od wartoci 180o. Wyniki obliczeñ podano w tabeli 2. Wspó³rzêdne geodezyjne: szerokoæ geodezyjn¹ ϕ i d³ugoæ geodezyjn¹ λ, zaokr¹glono do sekund k¹towych. Poszerzona
lista wspó³rzêdnych oraz azymutów kierunków z nimi zwi¹zanych znajduje siê w opracowaniu [6].
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Tabela 2. Daty oraz wartoci azymutów wschodów i zachodów S³oñca
dla wybranych kierunków na obszarze Krakowa

Lp.

Kierunek

D³ug.

AZ1− 2

AZ2 − 1

δ

I [m]

[ ′ ′′]

[ ′ ′′]

[ ′ ′′]

o

o

o

Daty wschodu
S³oñca

Daty zachodu
S³oñca

1

KKRA-KKOS

5015

291 57 56

111 54 57

13 53

11 II

30 X

27 IV

15 VIII

2

KKRA-KPIL

8335

287 05 31

107 0 24

10 50

20 II

21 X

18 IV

24 VIII

3

KKRA-KWAN

8629

65 29 38

245 34 41

15 28

2V

10 VIII

6 II

4 XI

4

KKRA-WZYG

2492

317 57 27

137 56 23

28 31









5

KKRA-KKWK

22703

115 21 00

295 34 08

16 01

4 II

6 XI

5V

9 VIII

6

KKRA-SZCZ

15 881

116 06 30













7

KKRA-KGRU

17440

95 14 36

275 25 45

3 22

12 III

1X

29 III

14 IX

8

KKOS-KWAN

12618

82 11 31

262 19 33

5 01

2 IV

9 IX

7 III

5X

9

KKOS-WZYG

2981

90 25 24

270 27 19

0 01

20 III

22 IX

20 III

22 IX

10

KPIL-KWAN

15860

85 49 51

266 00 01

2 41

27 III

15 IX

13 III

29 IX

11

KWAN-KKWK

18366

136 29 00

316 37 06

27 47









12

KWAN-KGRU

10830

118 36 58

298 43 04

17 56

29 I

13 XI

11 V

1 VIII

3. Wschody (zachody) S³oñca i Ksiê¿yca na kierunkach zwi¹zanych
z kopcem Krakusa
Interwa³ czasu miêdzy dwoma kolejnymi przejciami S³oñca przez punkt równonocy
wiosennej definiuje d³ugoæ roku zwrotnikowego. Obserwowany roczny ruch S³oñca na sferze niebieskiej w p³aszczynie ekliptyki jest ruchem pozornym, jest on odzwierciedleniem
ruchu postêpowego Ziemi wokó³ S³oñca. Dla obserwatora znajduj¹cego siê na powierzchni
Ziemi  z wyj¹tkiem obszarów polarnych  roczny ruch S³oñca manifestuje siê zmianami
azymutu jego wschodu i zachodu w sektorze okrelonym przez szerokoæ geograficzn¹ (geodezyjn¹) ϕ miejsca obserwacji oraz aktualn¹ wartoæ nachylenia redniego po³o¿enia ekliptyki ε wzglêdem równika niebieskiego. Do kierunków wyró¿nionych przez roczny ruch S³oñca
nale¿y  okrelony w p³aszczynie horyzontu  kierunek jego wschodu (E) i zachodu (W)
(rys. 3) w pierwszy dzieñ wiosny (jesieni) astronomicznej. W momencie równonocy S³oñce
znajduje siê w p³aszczynie równika niebieskiego i jego deklinacja δ = 0o.
Przy czym w momencie równonocy wiosennej jego d³ugoæ ekliptykalna λ = 0o, za
w pierwszy dzieñ równonocy jesiennej λ = 180o. Kolejnymi dwoma wyró¿nionymi momentami dla obserwatora na powierzchni Ziemi s¹ momenty: przesilenia letniego, gdy δ = ε,
λ = 90o i przesilenia zimowego gdy δ = ε, λ = 270o. W momencie przesilenia letniego rozpoczyna siê lato na pó³kuli pó³nocnej i moment ten odwzorowuje siê w p³aszczynie hory-
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zontu maksymalnym zbli¿eniem punktu wschodu i zachodu S³oñca do kierunku bieguna
pó³nocnego (N). Azymut wschodu S³oñca  liczony od pó³nocy  osi¹ga wartoæ minimaln¹
(SL , rys. 3), za jego zachód ma miejsce w punkcie SL' o maksymalnej wartoci azymutu.
W momencie przesilenia zimowego azymut wschodu S³oñca osi¹ga wartoæ maksymaln¹
(SZ, rys. 3), za azymut jego zachodu osi¹ga wartoæ minimaln¹ (SZ' , rys. 3). Te cztery
momenty dziel¹ rok zwrotnikowy na cztery czêci i s¹ pocz¹tkami czterech pór roku. Wyró¿nione kierunki wschodu i zachodu S³oñca by³y znane ludziom z epoki neolitu i zosta³y
wyranie zakodowane w budowlach megalitycznych.
Równie¿ z obserwowanym ruchem Ksiê¿yca na sferze niebieskiej daje siê wyró¿niæ
w p³aszczynie horyzontu cztery kierunki. Cyklicznoæ faz Ksiê¿yca o okresie ok. 28,5 doby
pozwoli³a zdefiniowaæ ludom pierwotnym podstawow¹ jednostkê czasu  miesi¹c ksiê¿ycowy, który trwa³ 28 lub 29 dni. Z kolei rednie nachylenie p³aszczyzny orbity Ksiê¿yca
wzglêdem p³aszczyzny ekliptyki, wynosz¹ce i = 5o 8' 43'', oraz ruch precesyjny linii wêz³ów o okresie 18,61 roku, istotnie komplikuj¹ opis obserwowanych kierunków jego wschodu i zachodu. Poniewa¿ deklinacja Ksiê¿yca δK zmienia siê w okresie 18,61 roku w zakresie
od (ε + i) do ε + i oraz w zakresie: od ε + i do ε  i, zatem w okresie tym, dla obserwatora
w szerokociach rednich, wschody Ksiê¿yca zmieniaj¹ siê od sektora maksymalnego okrelonego przez k¹t KK1K2 (rys. 3) do sektora minimalnego okrelonego przez k¹t KK3K4.
Równie¿ w budowlach megalitycznych (np. Stonehenge) wyró¿nione s¹ kierunki okrelaj¹ce maksymalny pó³nocny kierunek wschodu Ksiê¿yca KK1 i maksymalny po³udniowy kierunek jego wschodu KK2 (rys. 3).
Wyznaczone wartoci wspó³rzêdnych geodezyjnych kopców krakowskich i punktów
odniesienia (tab. 1), oraz azymutów kierunków przez nie okrelonych (tab. 2) umo¿liwi³y
obliczenie dat wschodów i zachodów S³oñca dla wybranych linii. Wpierw obliczono dla
Krakowa zakres, w jakim zmienia siê azymut wschodu i zachodu S³oñca oraz Ksiê¿yca.
Azymut wschodu S³oñca  odniesiony do rodka tarczy s³onecznej  obliczamy ze wzoru
cos A = (sin δ − sin ϕ sin h)/cos ϕ

(1)

Powy¿szy wzór wyprowadza siê ze wzoru kosinusowego trygonometrii sferycznej na
podstawie zale¿noci w trójk¹cie paralaktycznym. W szczególnym przypadku, gdy cia³o
niebieskie znajduje siê w p³aszczynie horyzontu, jego wysokoæ horyzontalna h = 0o,
wówczas powy¿szy wzór upraszcza siê do postaci
cos A = sin δ / cos ϕ

(2)

Znaj¹c azymut danej linii wyznaczonej przez dwa punkty oraz przyjmuj¹c do obliczeñ
wartoæ ϕ = 50o, obliczono zgodnie ze wzorem (2) deklinacjê δ, jak¹ mia³oby S³oñce w dniu
jego wschodu na zadanym azymucie. Z kolei znaj¹c deklinacjê S³oñca, na kierunku danej
linii wyznaczono za pomoc¹ RA [5] obie daty jego wschodu i zachodu w 2005 r. Na rysunku 2 widaæ zachód S³oñca na tle kopca Kociuszki obserwowany w dniu 27 kwietnia 2006 r.
 jak wynika z tabeli 2 (poz. 1)  podobne zjawisko wyst¹pi 15 sierpnia. W tabeli 2 podano
wartoci deklinacji tylko dla tych kierunków, w których S³oñce i Ksiê¿yc mog¹ znajdowaæ
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siê w p³aszczynie horyzontu Krakowa. Przy dobrej widocznoci z kopca Wandy mo¿na
zobaczyæ za pomoc¹ lornetki kopiec Krakusa. Nale¿y go szukaæ na horyzoncie
w sektorze ograniczonym z lewej strony przez ch³odnie kominowe, a z prawej przez kominy EC £êg. W rzeczywistoci kopiec Wandy nie jest widoczny z kopca Krakusa, gdy¿ jego
bry³ê przes³aniaj¹ drzewa, a jego wierzcho³ek zlewa siê na horyzoncie z drzewami oraz
zabudowaniami huty.

Rys. 2. Zachód S³oñca na tle kopca Kociuszki widziany z kopca Krakusa w dniu 27 kwietnia 2006 r.
(fot. W. Góral)

Deklinacjê S³oñca δ mo¿emy równie¿ wyznaczyæ poprzez jego d³ugoæ ekliptykaln¹ λ,
liczon¹ w p³aszczynie ekliptyki, pocz¹wszy od punktu równonocy wiosennej, za pomoc¹
wzoru sinδ = sinε sinλ. Wiêc zgodnie z (2) wzór na azymut wschodu S³oñca wyra¿a siê
w postaci
cos A = sin ε sin λ /cos ϕ

(3)

gdzie przez ϕ oznaczono szerokoæ geograficzn¹ (geodezyjn¹) miejsca obserwacji.
Przy przyjêciu tej samej wartoci deklinacji dla momentu zachodu co dla momentu
wschodu punkt zachodu bêdzie zwierciadlanym odbiciem punktu wschodu wzglêdem osi
KN (rys. 3), zatem azymut zachodu S³oñca wyrazi siê wzorem AZ = 360o A.
Wzór ten jest s³uszny przy za³o¿eniu, ¿e w momencie wschodu (zachodu) odleg³oæ
zenitalna S³oñca z = 90o, co odpowiada wysokoci horyzontalnej 0o. Jednak na skutek refrakcji atmosferycznej, zgodnie z modelem standardowym, wysokoæ horyzontalna wschodz¹cego S³oñca (rodka tarczy) bêdzie wynosi³a ok. 35'. Jest to wartoæ nieco wiêksza ni¿
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rednica k¹towa tarczy S³oñca (Ksiê¿yca), której wartoæ wynosi ok. 32'. W pierwszy dzieñ
wiosny (jesieni) astronomicznej S³oñce przechodzi przez równik niebieski i jego deklinacja
δ = 0o, wiêc zgodnie ze wzorami (2) oraz (3) azymut geodezyjny wschodu S³oñca wynosi
90o, za azymut zachodu wynosi 270o. W momencie równonocy wiosennej (jesiennej)
wschód S³oñca ma miejsce dok³adnie na wschodzie w punkcie E, za zachód S³oñca nastêpuje dok³adnie na zachodzie w punkcie W horyzontu (rys. 3).

N

K1

K1

SL

SL

K3

S1
A1

K3
S1
W

K

W

E

S2

S2

K4

K4
SZ

SZ
K2

K2

S
Rys. 3. Szkic wybranych kierunków wschodu i zachodu S³oñca i Ksiê¿yca, widzianych
na horyzoncie z kopca Krakusa

Z kolei w dniu przesilenia letniego deklinacja S³oñca osi¹ga swoj¹ wartoæ maksymaln¹
równ¹ wartoci nachylenia p³aszczyzny ekliptyki do p³aszczyzny równika ε i zgodnie z [5]
na epokê 2005.5 wartoæ ta wynosi ε = 23o26'19'', wiêc dla δ = ε otrzymujemy AL = 51o46'.
Poniewa¿ punkt zachodu jest symetryczny wzglêdem po³udnika miejscowego wyznaczonego przez liniê NS (rys. 3), wiêc azymut zachodu S³oñca A′L wyrazi siê wzorem

A′L = 360o − AL = 308o14′

(4)
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Podobnie w pierwszy dzieñ zimy astronomicznej, gdy deklinacja S³oñca osi¹ga wartoæ minimaln¹ δ = ε, azymut wschodu AZ zgodnie z rysunkiem 3 wyrazi siê wzorem

AZ = 180o − AL = 128o14′

(5)

za azymut zachodu S³oñca A′Z dany jest wzorem

A′Z = AL + 180o = 231o 46′

(6)

Podane wy¿ej wartoci azymutu wschodu i zachodu S³oñca s¹ wartociami skrajnymi. Zgodnie z rysunkiem 3, wschody S³oñca bêdziemy obserwowali w sektorze na ³uku
horyzontu SLESZ. Azymut wschodu S³oñca A w ci¹gu roku bêdzie siê zmienia³ w zakresie:
AL ≤ A ≤ AZ, za azymut zachodu S³oñca A′Z w zakresie: A′Z ≤ AZ ≤ A′L. Przy czym wewn¹trz ³uku SLESZ S³oñce bêdzie wschodzi³o dwukrotnie: raz podczas jego ruchu od punktu SZ do punktu SL (w okresie zima  wiosna) oraz po raz drugi podczas ruchu od punktu
SL do SZ (w okresie lato  jesieñ). Tak wiêc na linii KWS1 (rys. 3), wyznaczonej przez
kopiec Krakusa i kopiec Wandy bêdziemy dwukrotnie obserwowali wschód S³oñca, co ma
miejsce na pocz¹tku maja i sierpnia (tab. 2). W tych samych dniach zachód S³oñca bêdziemy
obserwowali z kopca Krakusa na kierunku KS1′. Zwrot odwrotny powy¿szej linii wyznacza kierunek KS2 (rys. 3), tj. kierunek wschodu S³oñca obserwowany z kopca Krakusa
w okresie jesienno-zimowym. Podobnie z kopca Wandy na tle kopca Krakusa w kierunku S2′ bêdziemy dwukrotnie obserwowali zachód S³oñca, co ma miejsce na pocz¹tku listopada i pocz¹tku lutego. W tych dniach wschód S³oñca bêdziemy obserwowali z kopca Krakusa na kierunku KS2. Z lini¹ KS1 (KW) jest sprzê¿ona linia KS2 (rys. 3).
Poniewa¿ w rozwa¿anym przypadku azymut wschodu S³oñca jest znany, gdy¿ jest on
równy azymutowi kierunku wyznaczonego przez liniê KRKW i zgodnie z tabel¹ 2 (poz. 3)
wartoæ tego azymutu na kierunku KWS1 wynosi (rys. 3) A5 = 65o30′. Wobec tego, w dniu
tym zachód S³oñca widziany z kopca Krakusa bêdzie mia³ miejsce na kierunku KS1′ o azymucie

A1′ = 360o − A1 = 294o 30′

(7)

Zwrot przeciwny powy¿szego kierunku, tj. KS2, wyznacza azymut wschodu S³oñca
o wartoci

A2 = 180 o − A1 = 114 o30′

(8)

co ma miejsce na pocz¹tku listopada i lutego. Z kolei w dniach tych zachód S³oñca widziany z kopca Krakusa zachodzi na linii KS2′ o azymucie

A2′ = 180o + A1 = 245 o30 ′

(9)

Tak wiêc zgodnie ze wzorami (6)(8) wystarczy okreliæ azymut wschodu lub zachodu jednego z czterech kierunków wychodz¹cych z danego punktu (np. z kopca Krakusa),
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a azymuty pozosta³ych trzech kierunków bêd¹ jednoznacznie wyznaczone. Miêdzy punktami wschodu i zachodu cia³ niebieskich zachodzi bowiem zwierciadlana symetria wzglêdem po³udnika miejscowego (linia NS, rys. 3). Ponadto punkty wschodu i zachodu S³oñca
w okresie wiosenno-letnim maj¹ swoje zwierciadlane odbicie wzglêdem osi EW (rys. 3)
w okresie jesienno-zimowym. W uk³adzie prostok¹tnym okrelonym przez osie: KE i KN
punkty wschodu S³oñca i innych cia³ niebieskich znajduj¹ siê po wschodniej stronie horyzontu  w æwiartce pierwszej i drugiej, za punkty zachodu znajduj¹ siê w æwiartce trzeciej
i czwartej po stronie zachodniej.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e orientacja kierunku KRWA dostosowana jest do daty wschodu
S³oñca przypadaj¹cej na rodek okresu miêdzy pocz¹tkiem wiosny astronomicznej (λ = 0o)
i pocz¹tkiem lata astronomicznego (λ = 90o). W momencie tym d³ugoæ ekliptykalna S³oñca
wynosi λ = 45o i zgodnie ze wzorem (3) otrzymujemy wartoæ modelow¹ dla azymutu kierunku KW równ¹ A1 m = 64o03′. Tê sam¹ wartoæ azymutu uzyskujemy dla λ = 135o (rodek
lata astronomicznego). Podobnie dla kierunku sprzê¿onego do kierunku KS1, tj. kierunku KS2 (rys. 3) otrzymujemy A2m = 115o57′, gdy¿ wówczas d³ugoæ ekliptykalna S³oñca
wynosi λ = 225o (rodek jesieni astronomicznej). Tê sam¹ wartoæ azymutu uzyskujemy dla
λ = 315o (rodek zimy astronomicznej). W wyniku uzyskujemy cztery momenty (daty), które wraz z momentami (datami) okrelaj¹cymi momenty równonocy wiosennej i jesiennej
oraz przesilenia letniego i zimowego dziel¹ rok zwrotnikowy (kalendarzowy) na osiem
czêci. Porównuj¹c rzeczywist¹ wartoæ azymutu kierunku KW (tab. 2, poz. 3) z wartoci¹
A1 m = 64o03′, obliczamy poprawkê  1o27′. Za porównuj¹c wartoæ azymutu wyznaczonego przez kopiec Krakusa i kopiec Kraka (tab. 2, poz. 5) z wartoci¹ modelow¹ A2 m = 115o57′,
otrzymujemy poprawkê o wartoci 0o36′. Bior¹c pod uwagê, ¿e datom wschodu S³oñca na
kierunku KS2 odpowiadaj¹ daty zachodu S³oñca na kierunku KS2′, obserwowane z kopca
Wandy na tle kopca Krakusa (lub z kopca Krakusa w kierunku KS2′), zauwa¿amy, ¿e równie¿ uzyskamy cztery daty przypadaj¹ce na po³owê poszczególnych pór roku.
Przy dok³adniejszych obliczeniach nale¿y uwzglêdniæ zmianê wartoci redniego nachylenia p³aszczyzny ekliptyki ε do p³aszczyzny równika, która aktualnie powoli  zgodnie ze wzorem [5, s. 168]  zmniejsza siê z prêdkoci¹ 7′46′′ na 1000 lat.

4. Jak zaprojektowano lokalizacjê kopca Kraka w Krakuszowicach?
Kopiec Kraka znajduje siê w Krakuszowicach w powiecie wielickim w gminie Gdów.
Zarówno nazwa miejscowoci, jak i kopca sugeruj¹ jego silne zwi¹zki z Krakowem. Wed³ug legendy jest to mogi³a syna Krakusa; w ród³ach internetowych kopiec ten wystêpuje
pod ró¿nymi nazwami: Krakusa M³odszego, Krakusa II, Kroka, a na ostatnich mapach jest
on oznaczany jako kopiec Kraka [7]. Kopiec znajduje siê na zboczu ³agodnego wzgórza,
kilkaset metrów od jego wierzcho³ka. Ponadto jest on przepo³owiony doæ g³êbokim przekopem w kierunku wschód  zachód i jest poroniêty drzewami (rys. 1). Wokó³ kopca znajduje siê pole orne. Z kopca, a latem z jego podstawy, roztacza siê piêkna panorama w kierunku po³udniowo-wschodnim na rozleg³¹ dolinê Raby oraz Beskid Wyspowy. Z porówna-
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nia wartoci azymutu kierunku linii wyznaczonej przez kopce Krakusa i Kraka (tab. 2, poz. 5)
z wartoci¹ azymutu kierunku KS2 (8), wynika, ¿e te wartoci praktycznie siê pokrywaj¹,
gdy¿ ich ró¿nica nie przekracza jednego stopnia. Powy¿szy wynik by³ zaskakuj¹cy dla autora. Tym bardziej, ¿e kopiec Kraka znajduje siê w odleg³oci 22,7 km od kopca Krakusa
i jest z niego niewidoczny. Równie¿ z kopca Wandy jest on niewidoczny. Nasuwa siê pytanie, w jaki sposób budowniczowie kopca Kraka wytyczyli w terenie przebieg linii prostej
³¹cz¹cej go z kopcem Krakusa oraz z kopcem Wandy. Analizuj¹c za pomoc¹ mapy przebieg
linii KRKK, widzimy, ¿e w odleg³oci ok. 6,7 km przebiega ona po stronie pó³nocnej
w odleg³oci ok. 1,3 km od wzgórza Kaim o wysokoci 262 m (W262, rys. 4) i dalej w odleg³oci 16,1 km przebiega ona w pobli¿u punktu triangulacyjnego oznaczonego W297 (tab. 1,
poz. 7) w miejscowoci Szczyg³ów (rys. 4). Wtyczenie punktu le¿¹cego na linii KRKK
w pobli¿u W297 jest u³atwione, je¿eli w tym celu skorzystamy z faktu, ¿e linia KS1′ przechodzi nieco na prawo od obecnego kopca Kociuszki (rys. 4). Dyskusja przebiegu tej linii
w terenie jest przedstawiona w opracowaniu [6]. Równie¿ linia KWKK przebiega w poprzek p³askiej Niziny Nadwilañskiej i dopiero w odleg³oci ok. 13,0 km przechodzi przez
wzgórze W248 na po³udnie od miejscowoci Zagórze. Bezporednia obserwacja horyzontu
z tego punktu wykazuje, ¿e jedynymi przeszkodami uniemo¿liwiaj¹cymi obecnie bezporedni¹ widocznoæ kopca Wandy s¹ drzewa wokó³ tego kopca. Wydaje siê, ¿e budowniczowie kopca Kraka byli w stanie w oparciu o obserwacje kierunku do S³oñca, gdy znajdowa³o siê ono w azymucie kopca, tê liniê wytyczyæ w terenie. Na³o¿enie pêku charakterystycznych kierunków astronomicznych (rys. 3) na  bogat¹ w treæ geoinformatyczn¹ 
mapê z punktem centralnym na kopcu Krakusa ods³ania nowe horyzonty badawcze. Linia
WAKRK2 jest równoleg³a do jednoznacznie okrelonej linii KWKK. Linia ta na kierunku
KRK2 wyznacza najbardziej na po³udnie wysuniêty punkt wschodu Ksiê¿yca. Za kierunek KRWA przecina Wzgórze Wawelskie i wyznacza z kolei najbardziej na pó³noc wysuniêty kierunek zachodu Ksiê¿yca w cyklu o d³ugoci 18,61 roku. St¹d mo¿na wysun¹æ hipotezê, ¿e kopiec Krakusa zlokalizowano na linii wyznaczaj¹cej punkt wschodu Ksiê¿yca
o maksymalnej wartoci azymutu z punktu widzenia obserwatora znajduj¹cego siê w pobli¿u rodka Wzgórza Wawelskiego. Jednak szczególnie istotn¹ rolê w dalszych rozwa¿aniach odgrywa linia o azymucie KSZ (rys. 3), okrelona przez wschód S³oñca w dniu przesilenia zimowego. Linia ta przechodzi w pobli¿u wzgórza Kaim (W262, rys. 4) i w odleg³oci
ok. 15 km w pobli¿u wzgórza o wysokoci 412 m (W412, rys. 4) znajduj¹cego siê na pó³noc
od miejscowoci Su³ów. Linia ta przebiega na lewo o 7,6o od masztu TV Chor¹gwica na
wysokoci horyzontalnej ok. 0o30′. Okazuje siê, ¿e równole¿nik przechodz¹cy przez kopiec
Kraka (R KK) przecina siê z lini¹ KSZ równie¿ w pobli¿u punktu W412. Ponadto po³udnik
przechodz¹cy przez W412 przecina liniê KWKK w punkcie PK (rys. 4). Zaskakuj¹ce okaza³o siê to, ¿e d³ugoæ linii W412PK jest równa odleg³oci miêdzy kopcem Krakusa a kopcem Wandy (linia KRKW, rys. 4). Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e punkt PK znajduje siê na
obszarze przysió³ka Pod Kopcem le¿¹cym przy drodze ³¹cz¹cej Wêgrzce Wielkie z miejscowoci¹ Grabie. Równie¿ pobliska ¿wirownia nosi nazwê Pod Kopcem. Na pytanie autora o pochodzenie tej nazwy miejscowa ludnoæ nie potrafi³a udzieliæ odpowiedzi. Warto
zauwa¿yæ, ¿e po³udnik punktu W248 przechodzi przez wzgórze (K1, rys. 4), na którym
znajduje siê kurhan. Wzgórze to znajduje siê na wschód od miejscowoci Jawczyce. Linia
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WAKRPW przecina horyzont na wysokoci k¹towej ok. pó³ stopnia, w odleg³oci k¹towej ok. 4,5o na prawo od masztu telewizyjnego i dalej przecina siê z lini¹ K2KK, równoleg³¹ do linii KRKW, w punkcie K2 (rys. 4) na obszarze miejscowoci Hucisko, gdzie zlokalizowane s¹ katakumby Lipowskich.

N

KW

R. KW
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W262

W248
W297
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R. KK

KK
W412
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SZ

K2
Rys. 4. Szkic rozmieszczenia kopców prehistorycznych i charakterystycznych kierunków
astronomicznych odniesionych do kopca Krakusa

Ponadto linia ta przecina siê z po³udnikiem kopca Wandy  przebiegaj¹cym przez
centrum Wieliczki  w punkcie PW. D³ugoæ linii KRPW jest w przybli¿eniu równa d³ugoci linii KWPW. Na rysunku 4 widaæ, ¿e linia KRKK jest przek¹tn¹ równoleg³oboku zaczepionego na kopcu Krakusa i okrelonego przez przecinaj¹ce siê dwie charakterystyczne
linie astronomiczne. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e po³o¿enie zarówno kopców, jak i kurhanów jest
wyznaczone przez przeciêcie siê co najmniej dwu charakterystycznych kierunków astronomicznych. Po³¹czenie charakterystycznych kierunków wschodu S³oñca i Ksiê¿yca z naturalnymi wzniesieniami, niekiedy zaznaczone kopcami czy kurhanami, pozwoli³o skonstruowaæ hipotetyczn¹ sieæ triangulacyjn¹, w której wybrane boki spe³niaj¹ twierdzenie Talesa oraz Pitagorasa (rys. 4). Postawione w tytule pytanie na temat metody lokalizacji kopca
Kraka za pomoc¹ dostêpnych obserwacji astronomicznych pozostaje nadal otwarte. Problematyka ta  zdaniem autora  wymaga dalszych pomiarów i sprawdzenia warunków widzialnoci kopca Kraka na wielu punktach w terenie w rejonie Wieliczki.
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5. Wnioski koñcowe
Na³o¿enie warstwy charakterystycznych kierunków astronomicznych zwi¹zanych
z kierunkami wschodu i zachodu S³oñca oraz Ksiê¿yca na warstwê geoinformatyczn¹
w postaci mapy umo¿liwi³o skojarzenie tych kierunków z obiektami morfologicznymi na
powierzchni Ziemi. Uzyskane wyniki poszerzaj¹ istotnie pole dyskusji na temat orientacji
prehistorycznych kopców krakowskich. Utworzona w wyniku przeprowadzonych badañ
konstrukcja geometryczna w postaci rysunku 4, sugeruje, ¿e przy wytyczaniu po³o¿enia
kopca Kraka w Krakuszowicach istotn¹ rolê móg³ odegraæ równole¿nik tego kopca.
Usytuowanie za kopców Krakusa, Wandy oraz kopca Kraka w Krakuszowicacach
wiadczy nie tylko o du¿ej wiedzy astronomicznej ale równie¿ o wysokich umiejêtnociach
mierniczych prehistorycznych budowniczych tych kopców. Autor wyra¿a opiniê, ¿e za pomoc¹ wyników precyzyjnych pomiarów geodezyjnych oraz jêzyka geometrii i astronomii
uda³o siê rozszyfrowaæ czêæ tajemnic zwi¹zanych z prehistorycznymi kopcami krakowskimi. Funkcja tych kopców wydaje wieloraka. S¹ one nadal niezniszczalnym kalendarzem,
opartym na rocznym pozornym ruchu S³oñca i Ksiê¿yca na sferze niebieskiej. Konstrukcja
kopca Krakusa wiadczy o du¿ym dowiadczeniu budowniczych oraz sprawnej organizacji, pisze prof. J. Kotlarczyk [1].
Autor sk³ada serdeczne podziêkowanie dr. in¿. B. Skorupie za pomoc w przygotowaniu ilustracji.
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