
Materiały: Potrzebujemy
sklejki na podstawę zegara, kawał-
ka cienkiej blachy aluminiowej lub
mosiężnej, lakieru akrylowego bez-
barwnego oraz trzech niewielkich
kołków do przytwierdzenia naszej
konstrukcji nieruchomo do ziemi. 

Potrzebujemy jeszcze pisa-
ka wodoodpornego, samoprzylep-
nych cyferek, budzika, kompasu
oraz ładnego słonecznego dnia. 

Podstawa zegara. Wytniemy
ją ze sklejki o wymiarach 200 na
150 milimetrów. Po wycięciu i sta-
rannym wyrównaniu papierem
ściernym wszystkich nierówności
deseczkę pokrywamy warstwą

bezbarwnego lakieru akrylowego.
Używanie takiego w sprayu jest
łatwe. Nie zapomnijcie tylko pod-
łożyć pod sklejkę starej gazety, by
nie pomalować przy okazji czegoś,
co powinno pozostać nieuszkodzo-
ne i niepomalowane, to znaczy na
przykład dywanu czy wykładziny
podłogowej.

Malujemy w ten sposób,
że zaczynamy kłaść farbę jeszcze
przed krawędzią malowanej sklejki
i zawracamy strumień lakieru już
poza nią. Czynimy tak dlatego, po-
nieważ przy zmienianiu kierunku
więcej lakieru gromadziłoby się
w jednym miejscu i powstałoby
coś na kształt kałuży.

Starajmy się malować wol-
no, płynnym ruchem, wyjeżdżając
poza sklejkę. Lakier jest tani, ale
za to umiejętność porządnego ma-
lowania sprayem jest bezcenna. 

Potem kładziemy jeszcze
drugą warstwę pod kątem prostym
do tej pierwszej. Pomalowana tak
podstawa zegara będzie sobie
tymczasem schnąć, a my zabierze-
my się do wskazówki.

Gnomon, czyli wskazówka.
Wytniemy ją nożycami do blachy,
w takim kształcie jak na rysunku.
Najpierw narysujmy w skali 1:1
siatkę gnomonu na kartonie. Gdy
to zrobimy, wytnijmy go i pozagi-
najmy w odpowiednich miejscach.
Gdy próba się udała i już wiemy,
jak powinien wyglądać nasz gno-
mon, możemy jego kontury rysi-
kiem przenieść na blachę. Żeby
karton nie przesuwał się wzglę-
dem blachy, można go do niej up-
rzednio przylepić dwustronną taś-
mą. To bardzo ułatwi kreślenie
i wycinanie. Wreszcie blaszkę gno-
monu musimy wygiąć w imadle
lub kombinerkami.

Montaż zegara. Podstawa
zegara tymczasem z pewnością już
wyschła. Zaczniemy od wykreśle-

Ogrodowy 
zegar słoneczny

A d a m  Ł o w i c k i

Zegar słoneczny, wydawałoby się, jest prosty do wykonania.

Wbija się w ziemię patyk i zegar gotowy. I wwłaściwie to prawie

tak jest, z tym że my zrobimy bardziej efektowny zegar ogrodowy.

Ozdoba naszego ogrodu.
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Widok zegara z góry.



nia na niej wodoodpornym flamas-
trem dwóch linii przecinających się
pod kątem prostym, tak jak jest to
widoczne na rysunku. Jeśli chodzi
o cyfry, możemy je narysować
ręcznie albo kupić specjalne sa-
moprzylepne już powycinane z fo-
lii. Takie wystarczy tylko starannie
przykleić w odpowiednich miej-
scach. Najpierw XII, a potem VI
wieczór i VI rano. Wreszcie do tar-
czy zegara powinniśmy przymoco-

wać klejem dwuskładnikowym lub
niewielkimi wkrętami do drewna
gnomon. Jego rozwarta część po-
winna być skierowana w stronę
godziny 12.

Zegar mamy prawie gotowy.
Teraz musimy udać się do ogrodu.
W wybranym słonecznym miejscu
kładziemy zegar, obracając go
w ten sposób, by liczba 12 była
skierowana ku północy. Pomoże
nam w tym kompas. W przewidy-
wanym miejscu wbijamy młotkiem
w ziemię trzy zaostrzone kołki. Ko-
łeczki będą tworzyły filary dla pod-
stawy naszego zegara. Punktualnie
w południe jeszcze poprawiamy je-
go położenie, tak by cień padał
dokładnie na liczbę 12. Wreszcie
możemy za pomocą wkrętów lub
dwuskładnikowego kleju przymo-
cować podstawę zegara do kołków.
Ponieważ kołki są trzy, nic nie po-
winno się kiwać. Nie musimy mieć
poziomnicy, tym niemniej podsta-
wa powinna być równoległa w sto-
sunku do ziemi. Teraz potrzebuje-
my cierpliwości i budzika. Budzik
nastawimy na kilka minut przed
pierwszą po południu i możemy za-
jąć się czytaniem na leżaku, leniwą
drzemką albo grami ruchowymi
z piłką. Nie oddalajmy się jednak
zbytnio od zegara, bo gdy zadzwo-

ni budzik, trzeba precyzyjnie zaz-
naczyć flamastrem położenie cie-
nia. I tak musimy to zrobić również
podczas pełnych godzin, aż do póź-
nego wieczora. A potem czeka nas
ta sama praca od samego rana do
11. Bo południe już mamy przecież
zaznaczone. Tyle że i tak jesteśmy
straszliwie ciekawi, jak chodzi nasz
zegar i z pewnością tam popędzi-
my, gdy tylko usłyszymy radiowy
hejnał z Wieży Mariackiej.

Epilog. Wśród ludzi panuje
przekonanie o tzw. astronomicznej

dokładności przewidywania zja-
wisk niebieskich. Astronomowie
potrafią co do minuty obliczyć mo-
menty wschodu i zachodu słońca,
początku i końca zaćmień, a nawet
początków pór roku, choć my nie
potrafimy tego sprawdzić. Ogła-
szają to i już. Nasz zegar słonecz-
ny, w końcu bardzo precyzyjnie
zrobiony, również mógłby być
przyrządem bardzo dokładnym.
Ale czy jest? Teoria mówi nam, że
Słońce obiega niebo nie po równi-
ku niebieskim, lecz po ekliptyce,
czyli po kole, którego płaszczyzna
leży w płaszczyźnie ziemskiej orbi-
ty. Do tego jeszcze porusza się
niejednostajnie. Że-
by nas dobić, do-
wiedziałem się, że
jest jednak jeszcze
gorzej, bo sam ruch
Słońca po ekliptyce,
jako skutek niejed-
nostajnego ruchu
Ziemi po eliptycznej
orbicie, jest też nie-
jednostajny. Pomyś-
lmy trochę nad tym,
leżąc na leżaku

i zrywając
się, ilekroć
zadzwoni nastawiony na pełną go-
dzinę budzik, by porównać jego
wskazania z wędrującym po cyfer-
blacie cieniem. 

W rezultacie Słońce, a więc
i cień gnomonu jest marną wska-
zówką. Zegary słoneczne „chodzą”
dość słabo, niekiedy z błędem wy-
noszącym około kwadransa. Nic
dziwnego, że ludzie wymyślili,
o wiele precyzyjniejsze zegary
kwarcowe z bateryjką, a słoneczne
od dawna służą jedynie do ozdoby
parków, placów oraz naszego
ogrodu. �

Papierowy model gotowy.

Kreślenie gnomonu.

Tarcza zegara.

Wymiary gnomonu.

Wycinanie gnomonu

z blachy według pa-

pierowego wzoru.
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