
PROJEKT

CAŁKOWITE  ZAĆMIENIE  SŁOŃCA I JEDWABNY  SZLAK  2009

Projekt  realizowany  w  ramach  Międzynarodowego  Roku  Astronomii,  pod  opieką  Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyprawie patronuje 

Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
 oraz

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Kurnik.

W skrócie:
NajdłuŜsze w tym stuleciu całkowite zaćmienie Słońca  i zbieŜność geograficzna z trasą przebytą przez Marco
Polo Jedwabnym Szlakiem zaowocowały organizacją 6 tygodniowej wyprawy studenckiej. Głównym celem
ekspedycji jest przeprowadzenie obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca przy wykorzystaniu najlepszego
dostępnego sprzętu. Drogę powrotną przebędziemy w większej części północną odnogą Jedwabnego Szlaku.
począwszy od Xian, przez Kirgistan, Kazachstan i Uzbekistan do Niziny Nadkaspijskiej. Idea wyprawy łączy
cele  naukowe  i  kulturowo-krajoznawcze.  Chcemy  w  ciekawy  sposób  udokumentować  naszą  podróŜ
Jedwabnym Szlakiem, aby przybliŜyć  jego bogatą  geografię,  historię  i  kulturę  szerokiej  grupie odbiorców.
Planowany czas realizacji wynosi 6-7 tygodni.

Cele:
• Nadrzędnym celem wyprawy jest przeprowadzenie moŜliwie profesjonalnych obserwacji zaćmienia Słońca

22 lipca 2009 roku (5m54s fazy całkowitej 50 kilometrów na południe od Szanghaju)  w ramach obchodów
Międzynarodowego  Roku  Astronomii.  Planujemy  m.in.  obserwacje  komet  o  jasności  do  10  magnitudo
widocznych na niebie w czasie zaćmienia w pobliŜu Słońca i wykonanie fotografii  subtelnych szczegółów
korony słonecznej. Niespotykanie długa faza całkowita zaćmienia pozwoli na przeprowadzenie unikalnych,
wartościowych naukowo obserwacji.  Jest takŜe okazją do popularyzacji astronomii. Dla uzyskanie najlepszej
moŜliwej jakości obserwacji uŜyjemy profesjonalnych detektorów, montaŜy i prowadznia.

• Miejsce  obserwacji  zrodziło  ideę  przebycia  drogi  powrotnej  arterią  od  wieków  łączącą  Europę  i  Azję.
Jedwabny Szlak to ogólna nazwa szlaków handlowych, na których od I wieku p. n. e do XIII wieku n. e.
odbywała się intensywna wymiana handlowa i kulturalna pomiędzy Wschodem a Zachodem. Szlak zaczynał
się  w Xian,  gdzie  mieściła  się  stolica pierwszego  zjednoczonego Cesarstwa Chińskiego.  Prowadził  przez
niegościnną Mongolię Wewnętrzną, wysokie góry Pamir lub Tien-szan, Azję Centralną, Persję, Mezopotamię
i Syrię. 
Naszą  podstawową  wytyczną  jest bezpośrednia obserwacja miejscowych kultur,  społeczeństw i  warunków
przyrodniczych. Zamierzamy korzystać z lokalnych środków transportu i gościnności miejscowych, poznając
tamtejsze realia w sposób bezpośredni. 
Przebycie  tej  trasy  przez  Europejczyków z  Azji  do  Europy będzie  miało  wymiar  symboliczny  w  dobie
intensywnego przenikania kultur Wschodu do Europy. 



Uczestnicy:
Uczestnikami są studenci, absolwenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Pierwszy wspólny wyjazd miał miejsce w 2008
roku.  Obserwowaliśmy  całkowite  zaćmienie  Słońca  w  Nowosybirsku  i  przemierzyliśmy  kilometry
nadbajkalskiej tajgi. 

Termin, trasa i środki transportu:
Czas  realizacji  Projektu  wyniesie  około  6-7  tygodni.  Przemierzymy  ponad  15  tysięcy  kilometrów.
Przekroczymy co najmniej 8 granic państwowych i nieznaną ilość granic własnej wytrzymałości.
Dwa  tygodnie  przed  zaćmieniem  wylatujemy  do  Pekinu  (ok.  10  lipca),  wracamy  do  Warszawy  około
1 września. Podanie dokładnych dat realizacji etapów podróŜy po 22 lipca jest niemoŜliwe, ze względu na
wyprawowy  charakter  wyjazdu  i  nastawienie  na  niekonwencjonalne  środki  transportu  w  Azji  centralnej.
Na terenie Chin i Rosji poruszamy się koleją. W Kirgistanie, Uzbekistanie, Kazachstanie pieszo, konno i na
dłuŜszych etapach dostępnymi środkami miejscowymi.

Ramowy plan wyprawy:
Chiny: Przylot do Pekinu, przejazd koleją do Huangshan (kilkudniowy trekking w Górach śółtych), Szanghaj
(odbiór sprzętu obserwacyjnego), obserwacja zaćmienia, Xian, Kaszgar, przełęcz Torugart;
Kirgistan: Tasz-rabat, jezioro Issyk-Kul (tygodniowy trekking), Biszkek lub Ałmaty w Kazachstanie;
Kazachstan: przejazd do Taszkientu w Uzbekistanie;
Uzbekistan: Samarkanda, Buchara, Chiwa;
Rosja: Astrachań, Seraj (stolica Złotej Ordy), Wołgograd;
Ukraina: powrót przez Charków, Kijów, Lwów.

Efekty: 
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie róŜnorakich celów:

• Popularyzacja astronomii wśród szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem publikacji w wydawnictwach
tematycznych  i  portalach  astronomicznych,  relacji  w mediach  masowych  i  uczestnictwa  w  imprezach
popularyzatorskich.  Prezentacja załoŜeń wyprawy i zagadnień  związanych z obserwacjami Słońca podczas
Pikniku Naukowego Radia Bis i Centrum Nauki Kopernik w czerwcu 2009.

• Całość wyprawy zostanie udokumentowana fotograficznie.

• Naukowe. Opracowane wyniki obserwacji zaćmienia zostaną opublikowane w prasie popularnonaukowej oraz
na łamach portali tematycznych, podobnie relacje z podróŜy Jedwabnym Szlakiem.    

• Niematerialną konsekwencją będzie integracja kulturowa budująca wraŜliwość i tolerancję wśród uczestników
i napotkanych i miejscowych. 

Kontakt:
Polecamy  kontakt  za  pomocą  poczty  elektronicznej:  zacmienie2009@gmail.com.  Więcej  informacji
o Projekcie na na stronie internetowej: http://zacmienie2009.astronomia.pl  


