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Jeden z najbezpieczniejszych i najwygodniejszych sposobów obserwacji zaćmienia w fazie Jako ekran mogła służyć dowolna biała 
częściowej —projekcja okularowa na ekranie (fot. J. Magda) płaszczyzna (fot. T. Mazur)

W ostateczności wystarczała koszula, a te
leskop nie był konieczny (fot. T. Mazur)

Na takich ekranach bacznie obserwowali kolejne fazy częściowego zaćmienia członkowie 
Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA (fot. R. Fangor)

Na częściowo zaćmione Słońce patrzyliśmy przez rozmaite filtry, dyskietki, spawalnicze 
maski... (fot. J. Drążkowski)

...lub specjalne „ zaćmieniowe” okulary 
(fot. K. Rochowicz)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Odkąd zacząłem wertować kartki podręcznika K. Rudnickiego 

„Astronomia ” dla kl. IVLO (a było to znacznie wcześniej, niż mógł mi się 
on rzeczywiście przydać w szkole), podziwiając mizernej jakości czarno- 
-biale zdjęcie całkowitego zaćmienia Słońca z Suwalszczyzny z 30 czerwca 1954 r., miałem cichy 
żal do losu, że nie urodziłem się we wcześniejszym pokoleniu. Dopiero gdy natknąłem się na mapkę 
przedstawiającą przebieg pasów całkowitych zaćmień Słońca do końca X X  wieku, pojawiła się 
nadzieja. Oto 11 sierpnia 1999 r. cień Księżyca przewędruje nad Europą — i to nie tylko nad 
niedostępnymi krajami po drugiej stronie żelaznej kurtyny, ale również nad bratnimi Węgrami, 
Rumunią i Bułgarią!

Pod koniec 1980 r. poznany korespondencyjnie Sierioża z Moskwy> przysłał mi niewielką 
książeczkę pod redakcją A. A. Michajłowa „Sołniecznoje zatniienije 31 ijulia 1981 goda i jego 
nabljudienije ” (oj, zazdrościłem koledze zza wschodniej granicy, że może pojechać na wakacje 
do Kazachstanu czy na Syberię!). Opublikowane niej dane wykorzystałem do obliczenia 
efemerydy zjawiska częściowego w rodzinnym wówczas Olsztynie. Wprawdzie ostatni poranek 
lipca 1981 r. był pochmurny, jednak pożółkłe kartki z  szeregiem wzorów i liczb do dziś oglądam 
z sentymentem.

Minęło 18 lat i 11 dni — kolejne zaćmienie tego samego cyklu oglądało inne już pokolenie 
i inna Europa. Dla wielu z nas, którzy nie bacząc na trudy podróży zdecydowali się przejechać te 
kilkaset kilometrów, spełniło się jedno z marzeń. Dla młodych pasjonatów oglądających zjawisko 
z własnego podwórka w kraju stanie się ono zapewne inspiracją do zorganizowania w przyszłości 
własnej wyprawy. Przecież już za niespełna 18 lat „powtórkę”  sierpniowego zaćmienia obejrzą 
mieszkańcy USA i ci, którzy zdecydują się spędzić tam wakacje...

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce ten specjalny numer naszego pisma. To Wasz, drodzy 
Czytelnicy, numer. To Waszej pasji i potrzebie przeżycia niezwykłej przygody zawdzięczamy 
materiały, które złożyły się na tę niezwykłą pamiątkę uczestnictwa w najważniejszym 
astronomicznym spektaklu końca X X  wieku. Nie będziemy Was tym razem zasypywać lawiną 
sensacyjnych odkryć, zdradzać tajników nowych technik obserwacji czy też przybliżać finezję 
i kunszt wyrafinowanych teorii. Przeglądając kolejne strony, znajdziecie za to więcej niż zwykle 
wrażeń i emocji. W końcu inspirowało nas jedno z najniezwykłejszych na ziemi i na niebie 
wydarzeń. Długo jeszcze będziemy, wraz z grupą studentów fizyki WSP z Krakowa, opowiadać 
rodzinie i znajomym: „ Widzieliśmy je, było cudowne”.

K rzysztof Rochowicz
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Od redakcji
Pięknie dziękujemy naszym Czytelnikom, którzy zechcieli się 
z nami podzielić zdjęciami i opowieściami z sierpniowego zaćmie
nia. Swoje materiały przestali nam: Franciszek Chodorowski (Ko
lonia Księżyno), Roman Fangor i  Janusz Wiland (Warszawa), Mar
cin Filipek (Jerzmanowice), Andrzej Gibiec (Skoczów), Marek Gier- 
liński (Kraków), Katarzyna Gniazdowska (Wyszków), Romuald 
Graul (Borówno), Radosław i Mirosław Grochowscy (Świdnica), 
Ewa Janaszak (Olsztyn), Bartosz Janiszewski (Włodawa), Tade
usz Jarzębowski (Wrocław), Marek Kapczyński (Piła), Piotr Ke- 
zwoń (Jasienica), Adam Kisielewicz (Lublin), Wiesław i Paweł Ko- 
łaczowie (Myszków), Rafał Kosturek (Rzeszów), Sebastian Ligę
za (Będzin), Janusz Magda (Trzęsówka), Ariel Majcher (Dębno), 
Jarosław Malec (Dąbrowa Górnicza -  Ząbkowice), Adam Micha
lec (Kraków), Maciej Michalunio (Frombork), Waldemar Ogłoza 
(Kraków), Lech Palczewski (Szczecinek), Dominik Pasternak (Kra
ków), Wojciech Piskorz (Gliwice), Janusz Płeszka (Kraków), Ja
nusz Poths (Gliwice), Maciej Sikorski (Warszawa), Ryszard Si
wiec (Szczecin), Andrzej Skoczewski (Żręcin), Wiesław Skórzyń- 
ski (Toruń), Sebastian Soberski (Grudziądz), Paweł Sobotko (Olsz
tyn), Jerzy Stuzeja (Mikołów-Paniowy), Małgorzata Śróbka-Kubiak 
(Grudziądz), Mariusz Świętnicki (Żręcin), Krzysztof Wiszniowski 
(Tarnobrzeg), Adam Wróbel (Rakszawa), Jerzy Zagrodnik (Kro
sno), Bartłomiej Zakrzewski (Kraków) i Marcin Zieliński (Nowogard).

Tym, którym nie dane było wyjechać z kraju i podziwiać pełne zjawi
sko zaćmienia Słońca, pozostało oglądanie zaćmienia częściowego. 
Ale i tym, w wielu miejscach kraju, skutecznie przeszkodziła pogoda. 
Zdjęcie prezentowane wyżej wykonał w Olsztynie Grzegorz Janusze
wiczjeszcze na kilkanaście minut przedfazą maksimum. Później były 
już tylko chmury. Zrobiło się ciemniej... Zawiało... Spadł deszcz... 
Podobnie było gdzie indziej. Zazdrośnie słuchano relacji z zagranicy.

W Szczecinku...
11 sierpnia br. byt dla szczecinec
kich miłośników astronomii 
dniem szczególnym i swoistym 
wyzwaniem. Częściowe zaćmie
nie Słońca stworzyło okazję dla 
przeprowadzenia wartościowych 
obserwacji. Nad Szczecinkiem 
zaćmienie rozpoczęło się ok. 
godz. 11:27 CSE. Momentu 
pierwszego kontaktu nie udało 
się dokładnie wyznaczyć ze 
względu na duże zachmurzenie 
nieba. Ale już po kilkunastu mi
nutach szybki wiatr przegonił 
chmury i warunki obserwacji do 
końca zaćmienia były dobre. Mo
ment maksymalnej fazy zaćmie
nia, kiedy Księżyc zakrył 84% 
tarczy Słońca, nastąpił o godz. 
12:44, a ostatniego kontaktu
o godz. 14:04 CSE. Wykonano 
sekwencje zdjęć obrazujących 
kolejne fazy zaćmienia przy po
mocy reflektora 80/1200 apara
tem Zenit 122.

Dzięki pomocy Urzędu Mia
sta i lokalnych mediów zorgani

zowano ciekawą imprezę: „Mi- 
nifestyn Słońca". Miejscem fe
stynu był park miejski licznie od
wiedzany przez mieszkańców 
i turystów. Większość przyby
łych oglądała zaćmienie przez 
filtry. Bardziej dociekliwi mogli 
penetrować fazy zakrycia oraz 
plamy słoneczne na białych 
ekranach umieszczonych przy 
okularach lunet. Najmłodsi ob
serwowali zachowanie się ptac
twa wodnego na jeziorze i ma
łych zwierząt. Przeprowadzony 
został, wzbudzający zaintereso
wanie astronomią konkurs wie
dzy o Słońcu. Zwycięzcy kon
kursu nagrodzeni zostali cenny
mi publikacjami oraz kopertami 
z okolicznościowym datowni
kiem i rysunkiem zakrytego 
przez Księżyc Słońca. /.../ Za
ćmienie Słońca, jak każde 
wspaniałe i niecodzienne wyda

rzenie, zmusza ludzi do nowe
go spojrzenia na przyrodę i ży
cie. Chyba w tym tkwi sens or
ganizowania podobnych im
prez.

Na marginesie tej notatki 
należy dodać, że ambitnym 
zamierzeniem szczecineckich 
miłośników astronomii jest zbu
dowanie w mieście małego pla
netarium. Osoby, które chcia
łyby pomóc w realizacji tej idei, 
proszone są o kontakt listow
ny: SKBPS, 78-400 Szczeci
nek, ul. Lipowa 5/6 lub tel./094/ 
37 419 57.

Lech Palczewski

...i w Krośnie
O godz. 11.00 wyszedłem 
z domu na podwórko szkolne, 
zaopatrzony w statyw, aparat 
Zenit 12xp, teleobiektyw MC 
MTO -  11 CA 100 1000 mm

i komplet filtrów. Po kilku pró
bach widzę, że przy szybkości 
migawki 1/500 s i 1/250 s apa
rat diodami daje mi do zrozu
mienia, że obraz będzie niedo- 
świetlony, to samo przy migaw
ce 1/125 s. Rezygnuję z chy
botliwego statywu, szybko my
ślę, jak wykonać zdjęcie z wol
nej ręki przez tak duży i ciężki 
teleobiektyw. Zbliża się maksi
mum zaćmienia Słońca, przez 
filtry aparat nie pozwala wyko
nać dokładnego zdjęcia. Pozo
staje jedno: usuwam filtry, zo
stawiając tylko jeden ultrafiole
towy, który poza zabezpiecze
niem obiektywu nie zabezpie
cza mojego wzroku, a trzeba 
pamiętać, że w Krośnie za
ćmienie Słońca wynosiło 93%. 
Widzę wnękę w murze szkoły, 
nie namyślam się, staję przy 
murze, opierając się i przyci
skając teleobiektyw, jest moż
liwość wykonywania zdjęć przy 
szybkości migawki 1/60s i 1/ 
30s, wykonuję 30 zdjęć.

Wszystko szczęśliwie się 
zakończyło, a wystarczyło, 
żeby w chmurach w czasie 
wykonywania zdjęć zrobiła się 
malutka przerwa: teleobiek
tyw, zbliżenie 20 razy, oko przy 
wizjerze i ślepota jednego oka 
pewna na 100%. Prawdopo
dobnie byłoby długie leczenie
i koniec z astronomią ale to 
zrozumiałem dopiero na drugi 
dzień, gdy opadły emocje.

Jerzy Zagrodnik
W oryginalny sposób „słonecznym klejnotem ” przyozdobił swoją mał
żonkę (dokładnie w 15. rocznicę ślubu!) Romuald Graul z Borówna.
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6 Krzysztof Rochowicz Zaćmienia Słońca 

9 Krzysztof Rochowicz Letni spektakl na niebie 

Relacje czytelników  

12 Całkowite zaćmienie Słońca, Szantód, Węgry, 11-08-1999

Roman Fangor, Janusz Wiłand

16 Ewa Janaszak Widziałam... 

20 Tomasz Ściężor Wyprawa Krakowskiego Oddziału PTMA 

23 Adam Michalec Olśnienie 1999 

24 Radosław Grochowski Widziałem zaćmienie!

26 Małgorzata Śróbka-Kubiak Noc w pigułce

31 Sebastian Soberski I stała się ciemność

32 Waldemar Ogłoza, Bartłomiej Zakrzewski Nasze zaćmienie

33 Galeria zaćmieniowych impresji Klary Stolp 

35 Janusz Pleszka Złapaliśmy bakcyla! 

38 Janusz Świętnicki Wyścig z chmurami

41 Andrzej Zakrzewski Perseidy i całkowite zaćmienie Słońca

42 Tadeusz Jarzębowski Wspomnienia o całkowitych 
zaćmieniach Słońca

46 Jerzy M. Kreiner Całkowite zaćmienie Słońca z 1887 roku 
w relacji Bolesława Prusa 

50 Krzysztof Rochowicz W pogoni za cieniem

53 Po amerykańsku i... po polsku?
(recenzja książkiP.S. Harringtona „Zaćmienie!”)

54 Słońce w pajęczynie, czyli przewodnik internauty

Zaćmienie 
A .D .1954

Jedno z poprzednich 
zaćmień Słońca w Eu
ropie było również wi
doczne jako całkowite 
w północno-wschod- 
nich rejonach Polski. 
Relacje z ówczesnych 
obserwacji tego zjawi
ska można znaleźć 
w archiwalnych zeszy
tach „Uranii” nr. 9,11,12 
z 1954 r. oraz 3/1955.

NA OKŁADCE wykorzystano zdjęcia Franciszka Chodorowskiego, 
Marka Gierlińskiego, Ryszarda Matuszczaka i Tomasza Sciężora.
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Rys. 1. Nie obserwujemy zaćmień każdego miesiąca, gdyż płaszczyzna orbity Księżyca jest nachylona do płaszczyzny orbity 
Ziemi.

Zaćmienia Słońca
Rok 1999 przyniósł wielu krajom Europy prawdzi

wy astronomiczny rarytas: całkowite zaćmienie 
Słońca w dniu 11 sierpnia. Była to również nie lada 

gratka dla wszystkich zainteresowanych tym rzadkim zja
wiskiem osób mieszkających w Polsce — wystarczyło 
bowiem oddalić się o ok. 300 km na południe od granic 
naszego kraju, by znaleźć się w gronie milionów szczę
śliwców, którym (nie zawsze przy sprzyjającej aurze...) 
dane było oglądać ten niesamowity fenomen natury. Stara
liśmy się jak najlepiej przygotować wszystkich Czytelni
ków „Uranii” do podziwiania i udokumentowania owego 
wydarzenia. Cieszymy się, że tak wiele osób wykorzysta
ło sezon urlopowy na przeżycie tego jedynego w swoim 
rodzaju spektaklu. Jeszcze bardziej ucieszyła nas sterta li
stów ze zdjęciami i wspomnieniami, którą listonosz do
starczył do redakcji. Mamy nadzieję, że trzymając w ręku 
ten specjalny numer naszego pisma, czujecie się Państwo 
usatysfakcjonowani. Jego trzon stanowią bowiem relacje 
Czytelników, niezwykle żywe, barwne i pasjonujące, 
zwłaszcza dla tych, którzy uczestniczyli osobiście w kul
minacyjnej fazie zjawiska. Chcielibyśmy, by był to nie tyl
ko pamiętnik fantastycznego widowiska, odchodzącego 
w przeszłość wraz z mijającym tysiącleciem. Niech będzie 
to również swego rodzaju przewodnik dla zarażonych bak
cylem pobytu w cieniu Księżyca oraz miniporadnik dla 
tych, którzy największe bodaj emocje mają wciąż jeszcze 
przed sobą. Niech nam wybaczą nasi stali Czytelnicy, że 
powtórzymy tu część informacji, zamieszczanych już 
w „Elementarzu Uranii”. Czynimy to m.in. z myślą o tych, 
którzy zechcą się do lektury naszego pisma przyłączyć.

Pokolenie najstarszych Czytelników „Uranii” miało 
możliwość podziwiania całkowitego zaćmienia Słońca 
z północno-wschodnich krańców naszego kraju 30 czerw
ca 1954 roku. Pod tym względem natura nas jednak nie 
rozpieszcza: od tamtej pory (a przynajmniej od 15 lutego 
1961 r., biorąc pod uwagę większą część Europy) nie było 
lepszej okazji niż ta, która nadarzyła się w środku lata roku 
1999. Co więcej, nie będzie lepszej przez kolejne dzie
sięciolecia. Tylko optymiści mogą się łudzić, że w sędzi
wym wieku doczekają w Polsce zaćmienia obrączkowego, 
najbliższe nastąpi bowiem... 13 lipca 2075 roku. A na za

ćmienie całkowite, widoczne z południowej części nasze
go kraju, przyjdzie czekać (już nie nam!) kolejnych 60 lat.

Niewiele korzystniej rysuje się perspektywa dla osób 
nie planujących wycieczek na inne kontynenty — jedynie 
wypuszczając się na krańce Europy, będziemy mogli uczest
niczyć w podobnych wydarzeniach w najbliższych deka
dach. Np. jeśli kogoś zadowoli zaćmienie obrączkowe, to 
31 maja 2003 roku można będzie się wybrać do północnej 
Szkocji lub na Islandię (malkontentom możemy jeszcze 
polecić Grenlandię) albo też być w Madrycie 3 październi
ka 2005 roku. Jedyne w nadchodzącym ćwierćwieczu cał
kowite zaćmienie, które może więcej niż garstka szczę
śliwców z naszego kraju zechce wpisać do swojego kalen
darza, widoczne będzie w Turcji (m.in. w Kapadocji) 29 
marca 2006 r. Aby podziwiać koronę słoneczną 1 sierpnia 
2008 roku, trzeba będzie przenieść się dość blisko bieguna 
północnego (albo na Syberię), za to już „tylko” na Wyspy 
Owcze (ewentualnie Spitzbergen) — 20 marca 2015 roku. 
Dopiero 12 sierpnia 2026 roku będziemy mogli zaplano
wać urlop w Europie (Islandia, Hiszpania), by jednocze
śnie znaleźć się w cieniu Księżyca...

Ale zacznijmy, jak to się mówi, od początku. Żeby do
szło do zaćmienia Słońca, Księżyc powinien znaleźć się 
prawie w tym samym co ono miejscu na niebie. Odpowia
da to fazie nowiu: nasz naturalny satelita zwraca w naszym 
kierunku nieoświetloną część swojej tarczy. Dlaczego więc 
całkowite zaćmienie Słońca to zjawisko tak rzadko obser
wowane? Przecież Księżyc znajduje się w nowiu praktycz
nie każdego miesiąca, niekiedy nawet dwukrotnie. Winę 
za taki stan rzeczy ponosi fakt nachylenia płaszczyzny or
bity Księżyca do płaszczyzny orbity Ziemi: wprawdzie sto
sunkowo niewielkie (ok. 5 stopni), ale jednak odpowiada
jące mniej więcej 10 średnicom księżycowej czy słonecz
nej tarczy — o tyle więc może „minąć” Słońce Księżyc 
w nowiu (por. rys. 1).

Na szczęście zdarzają się takie sytuacje, gdy obiegający 
Ziemię po swojej orbicie Księżyc przecina płaszczyznę 
orbity naszej planety w tym czasie, gdy za takim punktem 
przecięcia (zwanym węzłem; mówimy o węźle wstępują
cym, gdy ciało w swym ruchu wychodzi „ponad” płasz
czyznę odniesienia1, oraz o węźle zstępującym, gdy prze-
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Rys. 2. Zaćmienia mogą się pojawiać tylko wtedy, gdy Słońce 
i Ziemia leżą blisko linii węzłów orbity Księżyca —  sytuacja taka ma 
miejsce dwukrotnie w ciągu tzw. roku zaćmieniowego.

cina tę płaszczyznę, wędrując z północy na połu
dnie) znajdzie się Słońce (rys. 2). Ponieważ linia 
węzłów w sposób ciągły zmienia swoją orientację 
względem ekliptyki (jest to efekt grawitacyjnego 
oddziaływania, głównie Ziemi i Słońca, na Księ
życ), nasza planeta nie potrzebuje nawet pełnego 
roku, by ten sam węzeł księżycowej orbity znalazł 
się ponownie w kierunku Dziennej Gwiazdy — na
stępuje to bowiem co 346.6 dni. Tyle liczy sobie 
rok zaćmieniowy.

Dochodzimy więc do wniosku, że każdego roku 
powinny nastąpić dwa zaćmienia Słońca. W rze
czywistości mówimy raczej o dwóch „porach” za
ćmień, gdyż Księżyc w nowiu nie musi być dokład
nie w węźle swojej orbity — nie powinien być jed
nak od ekliptyki dalej niż o ok. 1 stopień, by doszło 
choć do częściowego zaćmienia. Jeśli uwzględni
my te ostatnie, każdego roku następują nie tylko 
dwa, ale trzy, cztery, a czasem nawet pięć zaćmień 
Słońca (ostatnio zdarzyło się to w roku 1935, na
stępnym tak obfitującym w słoneczne zaćmienia rokiem 
będzie 2206).

Zaćmienia Słońca nie są więc wcale rzadsze niż np. za
ćmienia Księżyca, jednak znajdując się w konkretnym miej
scu na Ziemi, częściej obserwujemy księżycowe — są one 
bowiem widoczne na całej półkuli, nad którą w tym czasie 
świeci nasz satelita. Natomiast całkowite zaćmienie Słoń
ca w danym miejscu na Ziemi zachodzi średnio raz na 360 
lat — wynika to z faktu, że cień rzucany przez Księżyc 
przy powierzchni Ziemi może mieć co najwyżej 270 km 
średnicy; wprawdzie w trakcie zjawiska przemierza on nie
raz tysiące kilometrów (z prędkością ok. pół kilometra na 
sekundę i na ogół z zachodu na wschód), jednak powierzch
nia takiego pasa zaćmienia całkowitego z reguły nie prze
kracza jednego procenta powierzchni Ziemi.

Nachyleniu płaszczyzny orbity Księżyca do płaszczy
zny ziemskiej orbity zawdzięczamy fakt, że całkowite za
ćmienia Słońca mogą następować w zasadzie we wszyst
kich miejscach na Ziemi i gdyby go nie było, zjawisko 
takie miałoby miejsce przy każdym nowiu, ale tylko 
w pasie zwrotnikowym. Warto też pamiętać, że szczegól
ną widowiskowość całkowitych zaćmień Słońca zawdzię
czamy temu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, że ką
towe rozmiary Księżyca i Słońca na niebie są zbliżone — 
w Układzie Słonecznym nie znajdziemy planety ani księ
życa, z którego moglibyśmy podziwiać równie efektow
ne zjawisko. Mamy też szczęście żyć w epoce, w której 
Księżyc jest w „odpowiedniej” od Ziemi odległości — 
jak wiadomo, wielkość ta z upływem czasu systematycz
nie wzrasta (obecnie w tempie ok. 3 cm na rok) i dlatego 
nasi dalecy potomkowie za jakieś 1;5 miliona lat stracą 
bezpowrotnie okazję bezpośredniego podziwiania koro
ny słonecznej...

Ponieważ już dziś kątowe rozmiary zarówno Księżyca, 
jak i Słońca zmieniają się w pewnych granicach (wynika to 
z eliptyczności orbit Księżyca i Ziemi, a więc zmiany odle
głości do danego ciała), zaćmienie całkowite może mieć róż
ny przebieg. Jeśli np. następuje w połowie roku, gdy Ziemia 
jest najdalej od Słońca (najmniejsza średnica kątowa), 
a Księżyc znajdzie się w tym czasie stosunkowo blisko Zie
mi (osiągając maksymalne rozmiary kątowe), możemy się 
spodziewać, że zakryje on Słońce na nieco dłużej — nawet 
do 7 minut 31 sekund (najdłuższe w bieżącym stuleciu cał
kowite zaćmienie 20 czerwca 1955 trwało 7 minut i 8 se
kund, o 6 sekund dłuższe nastąpi dopiero 25 czerwca 2150). 
Z reguły czas trwania fazy całkowitej jest krótszy, a niekiedy 
Księżyc ma rozmiary kątowe nie wystarczające do zakrycia 
całej tarczy Słońca — wówczas nawet w czasie całkowitego 
zaćmienia jego ciemny dysk otacza jasna obwódka (stąd też 
mówimy o zaćmieniu obrączkowym) i nie obserwujemy efek
townej korony słonecznej. Mniejszą widowiskowość takie
go zjawiska może czasami wynagrodzić dłuższy czas jego 
trwania, np. obrączkowe zaćmienie 14 grudnia 1955 r. mo
gło być obserwowane przez ponad 12 minut.

1 dla mieszkańców północnej półkuli

Rys. 3. Rzadko obserwowany typ zaćmienia Słońca: ob- 
rączkowo-całkowite. Cień Księżyca osiąga powierzchnię 
Ziemi w pobliżu środka centralnego pasa zaćmienia, ale —  
z uwagi na krzywiznę Ziemi —  nie następuje to w pobliżu 
początku i końca zjawiska.
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Niekiedy następuje zaćmienie obrączkowo-całkowite, 
które jest jakby połączeniem obu zjawisk: na początku w 
pasie zaćmienia całkowitego obserwujemy jeszcze cienką 
obrączkę, zaś w pobliżu środka (gdzie na skutek krzywi
zny powierzchni Ziemi Księżyc znajduje się bliżej i ma 
większe kątowe rozmiary — patrz rys. 3) zaćmienie prze
biega już jak „klasyczne” całkowite. W najbliższym cza
sie zjawiska takie nastąpią 8 kwietnia 2005 r. w Ameryce 
Południowej oraz 3 listopada 2013 r. w Afryce.

Poza wąskim pasem zaćmienia całkowitego, na znacznie 
już większych połaciach powierzchni Ziemi, możemy za
obserwować zaćmienie częściowe. Niekiedy zdarza się, że 
cień Księżyca „o włos” mija Ziemię i wówczas na pewnym 
obszarze możemy obserwować tylko częściowe zaćmienie. 
Przypomnijmy, że poprzednio w Polsce podziwialiśmy efek
towne zjawiska tego typu 10 maja 1994 r. przy zachodzie 
Słońca oraz po południu 12 października 1996.

Opisując przebieg zaćmienia Słońca w danym miejscu, 
podajemy z reguły momenty, w których się ono rozpoczy
na (pierwszy kontakt) i kończy (ostatni kontakt). Jeśli jest 
to zaćmienie całkowite, w międzyczasie następuje drugi 
i trzeci kontakt — czyli jego początek i koniec (por. rys. 
4). Dodatkową wielkością, która charakteryzuje te i po
średnie etapy zaćmienia, jest jego faza, czyli ułamek okre
ślający, jaka część średnicy tarczy Słońca jest przesłonięta 
przez księżycowy dysk (rys. 5). Warto pamiętać, że część 
przesłoniętej w danym momencie powierzchni jest przy 
częściowym zaćmieniu odpowiednio mniejsza — obrazu
je to umieszczona obok tabelka.

Na koniec jeszcze kilka słów o powtarzalności zaćmień. 
Już babilońscy astronomowie zauważyli, że zaćmienia 
Słońca i Księżyca powtarzają się co 6585 dni (18 lat i 11 
dni) — okres ten nazwano sarosem (znaczy to „powtórze
nie”). Dwa zaćmienia zachodzące w tym odstępie mają 
podobne charakterystyki: typ, czas trwania, długość i kształt 
pasa zaćmienia itd. Na przykład ok. 7-minutowe zaćmie
nia z 30 czerwca 1973, 11 lipca 1991 oraz 22 lipca 2009 
roku należą do tej samej serii. Ponieważ saros liczy sobie 
dokładniej 6585.32 dnia, końcowy ułamek, odpowiadają
cy ok. 8 godzinom jest „odpowiedzialny” za przesunięcie

przekrój przez środek tarczy Słońca

l__ faza ___ j

zaćmienia
Rys. 5. Aby określić, jak duża część tarczy Słońca będzie 
zakryta podczas zaćmienia, podajemy jego fazę. Jest to uła
mek, mówiący jaką część średnicy (nie powierzchni) słonecz
nego dysku zakryje tarcza Księżyca (w tym przypadku 0.5).

Faza Część zakrytej 
_______  powierzchni
0,10 0,04
0,20 0,11
0,30 0,19
0,40 0,29
0,50 0,40
0,70 0,63
0,90 0,89
1,00 1,00

pasa całkowitości o ok. 120 stopni w długości geograficz
nej na zachód. Stąd też pierwsze z trzech wymienionych 
zaćmień obserwowano w Afryce, następne — w Meksyku 
i na Pacyfiku, kolejne zaś nastąpi w Azji.

Ponieważ, jak wcześniej powiedzieliśmy, zaćmienia 
Słońca zachodzą znacznie częściej niż raz na 18 lat i 11 
dni, należą one do różnych cykli (sarosów): w danym okre
sie mogą następować zaćmienia 42 różnych cykli. Aby je 
odróżnić, astronomowie posługują się systemem zapropo
nowanym przez holenderskiego uczonego George’a van 
den Bergha w roku 1955. W szczególności zaćmienia za
chodzące w pobliżu węzła wstępującego księżycowej or
bity oznacza się liczbami parzystymi, zaś w okolicy węzła 
zstępującego — nieparzystymi. Każdy cykl w pewnym 
momencie się kończy, a na jego miejsce pojawia się na
stępny. I tak 1 lipca 2011 roku częściowym zaćmieniem 
Słońca rozpocznie się saros nr 156. Natomiast sierpniowe 
zaćmienie należało do sarosu nr 145.

a) całkowite

b) obrączkowe

c) częściowe

Rys. 4. Momenty rozpoczynające kolejne etapy zaćmienia 
Słońca nazywamy „kontaktami". Górna część rysunku 
przedstawia przebieg całkowitego zaćmienia, środkowa — 
zaćmienia obrączkowego. W dolnej części widzimy zaćmie
nie częściowe, w którym następują tylko dwa kontakty: 
pierwszy (P1) i ostatni (P2).
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Historia sarosu nr 145
Zaćmienie Słońca w dniu 11 sierpnia 1999 r. było 21 z kolei zjawiskiem w cyklu rozpoczętym 4 stycznia 1639 r. Po 
14 zaćmieniach częściowych o coraz większej fazie pierwsze zjawisko typu centralnego miało miejsce 6 czerwca 
1891 roku — było to 6-sekundowe zaćmienie obrączkowe nad Syberią i Arktyką. Następnym w tej serii (17 czerw
ca 1909) było już zaćmienie obrączkowo-całkowite, które jednak rozegrało się tylko nad Arktyką.
Dopiero pierwsze całkowite zaćmienie sarosu 145-29 czerwca 1927 r. —  objęło Anglię i Skandynawię. 9 lipca 
1945 r. kolejne tego typu zjawisko oglądali mieszkańcy północnych obszarów Ameryki, Europy i Azji. Największe 
bodaj zainteresowanie mediów towarzyszyło piątemu z kolei zaćmieniu typu centralnego tej serii — 20 lipca 1963 
r. nad Kanadą.
Poprzednie zaćmienie całkowite sarosu 145 miało miejsce 31 lipca 1981 r. nad Rosją i Pacyfikiem (w Polsce 
widoczny był koniec częściowego zaćmienia tuż po wschodzie Słońca). Natomiast następnym zjawiskiem cyklu 
będzie zaćmienie w dniu 21 sierpnia 2017 roku; szczególnie gorąco powitają je mieszkańcy USA, będzie to bo
wiem dla nich pierwsze całkowite zaćmienie widoczne w głębi kontynentu, począwszy od 26 lutego 1979 roku.
W ciągu czterech następnych stuleci zaćmienia sarosu 145 przesuwać się będą na południe, stopniowo wydłuża
jąc swój czas trwania. W połowie serii (25 lutego 2324) faza całkowita obserwowana będzie przez ponad 4 minuty, 
zaś w najdłuższym zaćmieniu tego cyklu (25 czerwca 2522) —  7 minut i 12 sekund. Później, w czasie kolejnych 
sześciu zaćmień czas trwania fazy całkowitej gwałtownie zmaleje, choć i tak przekroczy 3 minuty w ostatnim (z 43) 
zjawisku typu centralnego 9 września 2648 r.
Saros 145 zwieńczy seria 20 częściowych zaćmień o coraz mniejszej fazie. Cykl zakończy się definitywnie 
w okolicach południowego bieguna Ziemi 17 kwietnia 3009 roku.

Przez prawie 40 lat większą część Europy omijał pas całkowitego zaćmienia Słońca. We środę 11 sierpnia 1999 r. 
miliony ludzi były świadkami ostatniego tego typu zjawiska w drugim tysiącleciu n.e.

Letni spektakl na niebie
Zaćmienie całkowite rozpoczęło się na Północnym 

Atlantyku, około 300 km na południe od wybrzeży 
Nowej Szkocji o godzinie 9:30:57 czasu uniwer

salnego (UT). Pas całkowitego zaćmienia dla wschodzą
cego Słońca liczył zaledwie 49 km szerokości, a czas trwa
nia w jego środku —  47 sekund. Pierwszymi skrawkami 
lądu, które objął wspomniany pas, były dopiero wyspy Scil- 
ly leżące u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Bry
tanii. Była godzina 10:10 UT, Słońce świeciło tam już na 
wysokości 45° nad horyzontem. Pas zaćmienia całkowitego 
zdążył się rozszerzyć do 103 km, a czas trwania zjawiska w 
jego środku wzrósł do 2 minut. Poruszając się przy po
wierzchni Ziemi z prędkością 0,91 km/s na wschód, minutę 
później cień Księżyca ogarnął wybrzeża Komwalii.

Przez następne cztery minuty cień omiótł południowe 
wybrzeże półwyspu z największym angielskim miastem 
na swej drodze —  Plymouth (rys. 1). Mieszkańcy Londy
nu musieli się zadowolić zaćmieniem częściowym o fazie 
0,97.

Zahaczywszy wcześniej o Cherbourg, pas całkowitego 
zaćmienia ogarnął Normandię o 10:20 UT. Południowy jego 
kraniec zaledwie o 30 km minął Paryż (z centrum miasta 
widać było zaćmienie o fazie 0.99). Kilka minut później w 
zasięgu cienia znalazł się południowy kraniec Belgii i Luk
semburg oraz największe z francuskich „miast —  szczę
śliwców”: Strasbourg.

Przez ok. 10 minut, do 10:41 UT, zjawisko rozegrało 
się nad południową częścią Niemiec. Słońce znajdowało 
się w tym czasie na wysokości 55°, a pas całkowitego za
ćmienia o szerokości 109 km poruszał się przy powierzch
ni Ziemi z prędkością 0,74 km/s. We Frankfurcie nastąpiło 
co prawda tylko częściowe zaćmienie (o fazie 0,98), za to 
przeszło 2-minutowych ciemności doświadczyli mieszkań
cy m.in. Karlsruhe, Stuttgartu i 2-milionowego Monachium.

„Swoje” kilka minut (do 10:47 UT) mieli z kolei Au
striacy; w domach mogli pozostać m.in. mieszkańcy Sal
zburga oraz miejscowości Linz i Graz.

Kolejnymi szczęśliwcami byli Węgrzy (pomijając do
słownie skrawek Słowenii). O 10:50 UT w cieniu Księży
ca pogrążyło się całe jezioro Balaton, a w środku pasa cał
kowitego zaćmienia można było podziwiać koronę słonecz
ną przez 2 minuty i 22 sekundy. M ieszkańcy Wiednia 
i Budapesztu, położonych ok. 40 km na północ od granicy 
pasa, obejrzeli zaćmienie częściowe o fazie 0.99.

O godzinie 10:55 UT zjawisko przeniosło się do Rumu
nii (zahaczywszy przy okazji o Jugosławię). Tam właśnie
0 godzinie 11:03:04 UT nastąpił środek zaćmienia1. Oś stoż-

1 za środek zaćmienia przyjmujemy moment, w którym odle
głość osi cienia Księżyca od środka Ziemi jest minimalna; poło
żenie środka zaćmienia różni się nieco od położenia maksymal
nej fazy i maksymalnego czasu trwania zjawiska, jednak roz
bieżność ta jest minimalna i nie ma praktycznego znaczenia
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Rys. 1. Przebieg pasa całkowitego zaćmienia Słońca 11.08.1999 nad Europą (wg. F. Espenak, NASA/GSFC)

ka cienia (o szerokości 112 km) przemieszczała się wów
czas (z prędkością 0,68 km/s) wśród wzgórz południowo- 
centralnej części kraju, w pobliżu miejscowości Rimnicu 
—  Vilcea. Słońce, położone 59° nad horyzontem, zostało 
przesłonięte na 2 minuty 23 sekundy. Tylko o sekundę kró
cej, zaś 4 minuty później, oglądali zjawisko mieszkańcy 
Bukaresztu. Zaćmienie na kontynencie europejskim poże
gnali o godzinie 11:12 UT plażowicze nad Morzem Czar
nym między Konstancą (Rumunia) a Warną (Bułgaria).

Opisany fragment wędrówki cienia Księżyca po po
wierzchni Ziemi to jedynie wycinek pasa całkowitego za
ćmienia; zjawisko widoczne było również w Azji (Turcja, 
Irak, Iran, Pakistan i Indie —  cień Księżyca opuścił Zie
mię nad Zatoką Bengalską, by powrócić dopiero w następ
nym tysiącleciu: 21 czerwca 2001 r.).

Oczywiście nie wszyscy mogli się cieszyć zjawiskiem 
w równym stopniu. Zgodnie z przewidywaniami, najgo
rzej było w Europie Zachodniej. Niż znad Atlantyku dość 
skutecznie uniemożliwiał podziwianie korony słonecznej 
z Anglii, Francji i Niemiec, choć i tam trafiły się niewiel
kie przejaśnienia. Przez nieco cieńsze chmury oglądali za
ćmienie obserwatorzy w Austrii. Cieszymy się, że nieśmiało 
sugerowany przez nas Balaton większości z Państwa nie 
zawiódł. Po nocnej i porannej burzy przezroczystość po
wietrza była doskonała i tylko obserwatorzy na północno- 
zachodnim brzegu mieli trochę więcej obłoków. Na pogra
niczu Węgier i Rumunii burza rozegrała się w czasie za
ćmienia, a bliżej Morza Czarnego było znów lepiej. Naj
mniej nerwów towarzyszyło oczekującym na zjawisko 
obserwatorom w Turcji i Iranie.

Jak wyglądało całkowite zaćmienie? Cóż, wszelkie próby jego opisania przypominają przysłowiowe opowiadanie 
niewidomemu o kolorach. Cieszę się, że próbując przygotować Państwa (i siebie) do podziwiania tego zjawiska 
w „ Uranii-PA " nr 3/99, byłem „przed", znając tylko relacje innych świadków, zdjęcia i filmy. Dzięki temu odważ
nie zmierzyłem się z tym tematem. Dziś jednego jestem pewien -  żadne zdjęcia i Jilmy nie oddają tego, co przeka
zują nam, chyba niesłusznie niedoceniane, nasze własne oczy. Każdy z nas posiada fenomenalny odbiornik 
o ogromnej dynamice możliwych do zarejestrowania wrażeń, potrzebne jest tylko tak wspaniale widowisko, by 
wydobyć pełnię jego możliwości. To rzeczywiście byl oszałamiający spektakl natwy. Na kolejnych stronach prze
czytacie Państwo, jak  przeżyli go nasi Czytelnicy.
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Całkowite zaćmienie Słońca 
Szantód, Węgry, 11-08-1999

Pomysł zorganizowania wypra
wy na całkow ite zaćm ienie 
S łońca  na W ęgry pow sta ł 

w Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć 
(SO PiZ )jużw  1997 r., a podczas XIX 
Seminarium SOPiZ w 1998 przedsta
wiono konkretny plan całej wyprawy.

Podczas jubileuszowego, XX Semi
narium SOPiZ, które odbyło się w 
dniach 22-24 maja 1999 r. w CAMK- 
u w Warszawie, jedną sesję (5 refera
tów) poświęcono „Wielkim Europej
skim Zaćmieniom Słońca” —  w tym 
całkow item u zaćm ieniu Słońca 11 
sierpnia 1999 r. W stęp był wolny. 
24 lipca w Muzeum Techniki zorgani
zowano podobne spotkanie z udziałem 
ponad 60 osób. Prelekcje wygłosili 
dr Marek Zawilski i Roman Fangor. 
Warszawskie media nie były zaintere
sowane tymi spotkaniam i. Gdy na 
2-3 dni przed zaćmieniem w prasie zna
lazły się informacje o zjawisku, okaza
ło się, że uzyskanie wiarygodnych in
formacji nie jest łatwe, bo większość 
astronomów (i obserwatorów PTMA) 
wyjechała już za granicę...

Relacja Romana Fangora:
Przygotowania do udziału w wypra

wie na Węgry zacząłem na początku 
roku. W przeciwieństwie do poprzed
nich zaćmień Słońca, które w Polsce 
były zwykle nisko nad horyzontem, 
a wykonywanie zdjęć refraktorem 80/ 
1200 wymagało użycia tylko dwóch 
filtrów o gęstości ok. 40* każdy, obec
nie sytuacja była inna. Aby wykonać 
zdjęcia zarówno fazy częściowej, jak

i całkowitej, zaplanowałem zakup te
leobiektywu „MTO 11 CA” o ognisko
wej f  = 1000 mm i światłosile F/l 0. 
Faza całkowita miała być oczywiście 
fotografowana bez żadnego filtru, na
tomiast faza częściowa z telekonwer- 
terem 2* i specjalnym filtrem słonecz
nym. Problemy zaczęły się przy pró
bie sprowadzenia takiego filtru przez 
znajomych — do maja nic z tego nie 
wyszło. Wówczas spróbowałem zamó
wić filtr poprzez Internet. Ze strony 
firmy „Orion” dowiedziałem się, że nie 
m ożna u nich  tego  zam ów ić , bo 
w Europie trzeba przez dealerów eu
ropejskich. Wybrałem firmę znajdują
cą się blisko Polski —  niestety, łatwiej 
było trafić na jakieś dowcipy politycz
ne niż zapoznać się z ofertą dotyczącą 
tych filtrów ... Spróbowałem w firmie 
„Thousand Oaks Optical” . Po trwają
cej pewien czas wym ianie e-maili 
przyjęli w lipcu zamówienie, ale za
znaczyli, że ze względu na czas i duże 
zamówienia nie dają gwarancji, że filtr 
o trzym am  przed  11 sie rp n ia . Na 
„wszelki wypadek” próbowałem zna
leźć inne filtry. Próby kupienia w skle
pach fotograficznych i giełdach jakie
gokolwiek filtru, który by się nadał, 
spełzły na niczym. W najlepszym ra
zie można było dostać filtry o gęstości 
8x, tymczasem potrzeba było filtru 
o gęstości co najmniej 10000*... (na
wet w prasie były informacje o braku 
na rynku jakichkolwiek akcesoriów 
potrzebnych do obserwacji zaćmienia 
Słońca). W lipcu udało mi się kupić 
inny teleobiektyw — „Rubinar” , któ
ry został przystosowany przez Janusza 
Wilanda do jego montażu używanego 
wcześniej do fotografowania komet. 
Na tym montażu oprócz w/w „Rubi- 
nara” znalazła się kamera wideo oraz 
drugi (mniejszy) teleobiektyw'. Plan za
kładał jednoczesne fotografowanie 
dwoma aparatami fotograficznymi i re
jestrowanie na taśmie wideo. Czas pły
nął, filtru nie dostałem i zastosowane 
w końcu filtry do teleobiektywu i ka
mery były tylko improwizacją. Na kil
ka dni przed planowanym na 8 sierp

nia wyjazdem nastąpiło pogorszenie 
zdrowia, równocześnie otrzymałem 
zamówiony filtr (!) —  ale zabrakło już 
czasu, aby wykonać więcej próbnych 
zdjęć. Decyzję o wyjeździe podjąłem 
na kilka godzin przed odjazdem obser
watorów z Warszawy do Łodzi, skąd 
wyruszała cała wyprawa.

Relacja JamiszaWilanda:
Ja kupiłem na zaćmienie obiektyw 

MTO 10/1000 i zblokowałem go z dru
gim teleobiektywem o ogniskowej 500 
mm w jeden układ. Ponieważ podczas 
testów mój statyw się chwiał, podją
łem decyzję o wykonaniu nowego, sta
bilnego statywu (na dwa dni przed wy
jazdem!). Okazał się on bardzo prak
tyczny, gdyż jeden z teleobiektywów 
służył do rzucania obrazu Słońca na 
ekranik z zamontowanym do niego 
zegarkiem. Dzięki temu bez potrzeby 
używania specjalnych okularów i fil
trów można było oglądać obrazy Słoń
ca bezpiecznie, w dużym powiększe
niu. Na dwa miesiące przed zaćmie
niem kupiłem specjalny filtr słonecz
ny do MTO. Po testach okazało się, że 
powierzchnie tego filtru są tak fatal
ne, że plamy na Słońcu, które były 
świetnie widoczne na zdjęciach 
w ogóle nie wyszły. Uratował mnie 
w końcu  Jan u sz  P łe szk a  (firm a  
A ST R O K R A K ), k tó ry  po p raw ił 
płaszczyzny tego filtru tak, że obrazy 
Słońca na kliszy były bardzo dobre. 
Poprawiony filtr dostałem w ostatniej 
chwili w piątek, w sobotę wykonałem 
test, a w niedzielę udałem się z mo
imi synami Michałem i Pawłem do 
Łodzi na miejsce zbiórki.

W niedzielę 8 sierpnia wszyscy 
uczestnicy wyprawy zebrali się w Ło
dzi. O godz. 21 rozpoczęła się podróż 
autokarem, a dyr. Planetarium i Obser
watorium m. Łodzi Mieczysław Bor
kowski pilotował nas swoim polone
zem, z którym  m ieliśm y łączność 
przez CB radio. W nocy przekroczyli
śmy granicę Polski w Chyżnem, a póź
niej w jechaliśm y na teren W ęgier 
przez punkt graniczny Sahy. Na szczę-

t/
i
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Fot. M. Zawilski
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ście nie było kolejek, a odprawy pasz
portowe przebiegały szybko i spraw
nie.

Rankiem 9 sierpnia wjechaliśmy
do Budapesztu, gdzie powitały nas 
korki uliczne spowodowane remontem 
dróg —  skąd my to znamy! Po prze
kroczeniu Dunaju pojechaliśmy auto
stradą nad Balaton, do m iasteczka 
wczasowego Szantód, do którego do
tarliśmy po ok. 14 godzinach podróży 
autokarowej. Zabudowa tej osady skła
da się prawie wyłącznie z domków jed
norodzinnych, nie licząc kilku małych 
hoteli, w których też byliśmy zakwa
terowani. Po rozpakowaniu się udali
śmy się na pierwsze zwiedzanie mia
steczka, gdzie główna promenada pro
wadziła do portu, z którego promem 
samochodowym można było się dostać 
na drugi brzeg do miejscowości Tiha- 
ny. Pogoda była słoneczna i upalna.

10 sierpnia —  na dzień przed za
ćmieniem —  po śniadaniu przeprowa
dziliśmy próbę generalną również przy 
wspaniałej pogodzie. Każdy przyniósł 
swoją aparaturę do obserwacji i foto
grafowania Słońca i sprawdzał działa
nie sprzętu na trawiastej plaży przy 
hotelu. Pod koniec próby niebo zasnu
ło się niewielkimi chmurami i nie było 
wiadomo, czy nad Węgry dotarła już 
gruba warstwa chmur z Europy Za
chodniej, czy to jest zjawisko lokalne, 
związane z wielkościąjeziora. Po pró
bie był czas wolny na dalsze zwiedza
nie, opalanie się lub kąpiel w Balato
nie (niebo ponownie było czyste). Co 
ciekawe, Balaton po naszej stronie był 
bardzo płytki, bowiem nawet dzieci 
mogły wchodzić 100 m w głąb jezio
ra. Niestety, woda była mętna, a dno, 
szczególnie przy brzegu, m uliste. 
Większość uczestników wyprawy ku
piła koszulki z zaćmieniem Słońca —  
stąd nazwą naszej grupy obserwatorów
—  „Czarne Koszule” . Prawie wszyscy 
kupili sobie specjalne okulary sprze
dawane początkowo po ok. 350 forin
tów (przed zaćmieniem i po 600...). 
Były też szybki spawalnicze, folia alu
miniowa, dyskietki, ale nie było już 
okopconych szybek — jakby nie było
—  to już prawie XXI wiek. Pod wie
czór zaczął wiać wiatr i zachmurzyło 
się. Prognozy pogody przewidywały 
następnego ranka zachmurzenie ponad 
65%. W nocy wiał silny wiatr i kto nie 
mógł zasnąć, ten przeżył podczas ob
serwacji pogody w noc przed zaćmie

niem wielkie emocje. Nad ranem wi
dać było błyskawice nad zachodnim 
brzegiem Balatonu (czyli po drugiej 
stronie). Zachmurzyło się całkowicie. 
Wyładowania w chmurach było widać 
także po naszej stronie po godz. 5-tej. 
Od 6-tej chmury obniżyły się i zaczął 
u nas padać deszcz. Praktycznie wy
dawało się, że jest już po zaćmieniu.

11 sierpnia rano nastąpiła cudow- 
'  na zmiana pogody. W ciągu godziny 

zniknęły chmury i pojawiło się Słoń
ce na błękitnym niebie. Z wielkimi 
nadziejami zaraz po śniadaniu udali
śmy się na miejsce obserwacji w do
skonałych nastrojach. Dyr. Borkowski 
miał problemy z wjechaniem samo
chodem na teren plażowy celem roz
stawienia dużej ilości sprzętu. Właści
cielka hotelu nie zgadzała się na wjazd 
samochodu na kamienistą uliczkę pro
wadzącą do plaży. Jednak 5000 forin
tów zlikwidowało opór i nasz główny 
organizator wyprawy mógł już bez 
przeszkód rozstawić się ze sprzętem, 
którego przywiózł niemało. Kilkoro 
z nas (w tym dr Marek Zawilski —r  ko
ordynator SOPiZ z małżonką) udało 
się na obserwację na drugi brzeg do 
Tihany.

Relacja R.F.:
Podczas próby przeprowadzonej 

dzień przed zaćmieniem okazało się, 
że niski montaż wymagał postawienia 
go np. na stoliku, gdyż wizjery kame
ry i aparatów znajdowały się zaledwie 
30 cm nad ziemią i trzeba by wykony
wać zdjęcia, leżąc na trawie. Starania 
o jakiś stolik nie były owocne —  w 
hotelu nie wyrażono zgody na jego 
pożyczenie! W ostatniej chwili (tuż 
przed właściwym zaćmieniem) jeden 
z gości hotelowych wyniósł ze swego 
pokoju taki stolik...

Relacja J. W.:
11 sierpnia 1999, o godz. 11:26:10 

rozpoczęło się częściowe zaćmienie 
Słońca przy pięknej słonecznej pogo
dzie i temperaturze powietrza 38 stopni 
(„na słońcu”). Wszyscy byli już goto
wi do obserwacji. Wyposażenie człon
ków wyprawy było zróżnicow ane. 
Większość miała małe lunetki połączo
ne z aparatem fotograficznym; były 
także teleobiektywy MTO 10/1000, 
które dawały z telekonwerterem obraz 
Słońca o średnicy ok. 19 mm. W kilku 
miejscach można było oglądać prze
bieg zaćmienia na ekranikach, na któ
rych rzucany był obraz Słońca. Spora 
część obserw atorów  w ykonyw ała 
zdjęcia, a także były nagrywane rela
cje wydarzeń na trzech kamerach wi
deo. Pięknie były widoczne plamy na 
tarczy Słońca i obserwowaliśmy, jak 
Księżyc zakrywa je po kolei.

Od godz. 12 przez Słońce przeta
czała się mała ławica chmur —  niepo
kój obserwatorów —  czy fazę całko
w itą będziemy widzieli tylko przez 
chmury? Na szczęście, na 20 minut 
przed kulminacją zjawiska, chmury 
w tej części nieba zniknęły zupełnie 
(były po północnej stronie).

Przy fazie ok. 0,8 można już było 
zauważyć, że oświetlenie jest inne, 
temperatura spadała, podniecenie nas 
wszystkich wzrastało —  coś się zaczy
nało dziać. Na białym płótnie pod drze
wem obserwowaliśmy malutkie obra
zy rogalików Słońca — dziurki w li
ściach działały jak „camera obscura”. 
Przed fazą całkowitą cienie stały się 
bardzo wyraźne (bez półcieni), zdecy
dowanie się ściemniło, a temperatura 
wyraźnie spadła; wielu pozakładało 
coś na siebie. Wszyscy byliśmy pod
ekscytowani i szczęśliwi, że to nieco
dzienne zjawisko, które ma się zaraz
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Montaż elektoniczny trzech zdjęć wykonanych 
przez Romana Fangora.
Niżej autorzy relacji wraz ze swoim sprzętem 
do obserwacji i fotografowania zaćmienia.

zacząć, będzie widoczne na idealnie 
czystym niebie. Na horyzoncie nad 
Balatonem były w idoczne chmury, 
które z koloru białego stopniowo ciem
niały. Stamtąd biegł cień Księżyca.

O godzinie 12h 48m 50s zaczęło 
się u nas całkowite zaćmienie Słoń
ca. To wspaniałe zjawisko przypadło 
podczas dużej aktywności Słońca, to
też widać było cudowne różowe pro
tuberancje. Pięknie pokazała się koro
na słoneczna. Zrobiło się prawie zu
pełnie ciemno jak u nas w Polsce ok. 
godziny po zachodzie Słońca. Na nie
bie pięknie błyszczała Wenus z dołu 
po lewej stronie, natomiast z prawej 
strony widoczny był Merkury. Po pew
nym wpatrzeniu się widać też było 
najjaśniejsze gwiazdy —  Kastora, Pol- 
luksa, niektórzy dostrzegli także Pro- 
cjona i Syriusza. Na bardzo ciemnym 
granatowym niebie widać było czarne 
kółko z ja sn ą  obw ódką —  koroną 
słoneczną. Wszyscy byli podnieceni, 
a wrażenia podczas fazy całkowitej 
były niesamowite. To było wspaniałe 
przeżycie. Kolor chmur na horyzon
cie zmienił się na żółto-różowy, a na 
przeciwnym  brzegu Balatonu było

widać, jak  włączyło się oświetlenie 
domów, ulic i przystani. Widoczne też 
były błyski fleszów. Co chwilę słychać 
było okrzyki zachwytu nad pięknem 
tego zjawiska. Będąc zajęty filmowa
niem zaćmienia, ludzi i Balatonu pod
czas fazy całkowitej, tylko dzięki mo
jem u serdecznemu koledze Andrzejo
wi M ikielow i m ogłem  podziw iać 
cudowną koronę słoneczną i protube
rancje przez jego wspaniałą lornetkę 
25x70 przez całe 30 sekund. Dzięki Ci 
za to Andrzejku -  nie zapomnę tego 
widoku do końca życia.

Relacja R.F.:
Zrealizowanie całego mojego pla

nu obserwacyjnego nie było łatwe. 
Zdjęcia były wykonyw ane dwoma 
aparatami na 2 błonach negatywowych
o czułości 25 ASA (specjalnie wybra
nych ze względu na małe ziarno, więk
szy kontrast i uniknięcie prześwietle
nia podczas fazy częściowej) oraz na 
3 slajdach o większej czułości (jedna 
błona —  36 zdjęć —  miała być użyta 
tylko do fazy całkowitej). Czasy na
świetlania były ustalone według tabel, 
uwzględniających gęstość posiadane

go filtru (0,01% czyli 10000*), czu
łość błony i jasność teleobiektywu — 
niemal każde zdjęcie było wykonywa
ne 2-3 razy (przy 2- i 4-krotnie dłuż
szej migawce). Najtrudniejsza była 
część podczas fazy całkowitej. W cią
gu ok. 4 minut (czyli 2m 23s zaćmienia 
całkowitego plus po kilkadziesiąt se
kund przed i po fazie całkowitej) trze
ba było zdjąć filtry słoneczne z tele
obiektyw u i kamery, wykonać se
kwencję zdjęć z perłami B aily’ego, 
wykręcić aparat z „Rubinara”, wyjąć 
teleobiektyw, wkręcić aparat z powro
tem, wykonać jak najwięcej zdjęć na 
slajdach, i drugim aparatem z nega
tywem, zmienić ustawienie migawki 
w kamerze oraz zarejestrować także 
Wenus i Merkurego, następnie przed 
końcem fazy całkowitej powrócić do 
poprzedniego ustaw ienia „zoom a” 
w kamerze, ponownie wkręcić tele- 
konwerter, wykonać serię zdjęć pod
czas końca fazy całkowitej i ponow
nie założyć filtry słoneczne.

Na kilka minut przed początkiem 
zaćmienia całkowitego zmieniłem plan
i usunięcie telekonwertera nastąpiło 2 
minuty przed fazą całkowitą, a wsta-
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wienie —  już  po fazie całkow itej. 
Mimo iż podczas prób mogłem wyko
nać te „operacje” w 15 sekund, ryzy
ko, że nie zdążę z wym ianą optyki 
przed końcem fazy całkowitej (i apa
rat będę miał w ręku ...), było zbyt 
duże. Plan został zrealizowany niemal 
w całości —  nie zdążyłem tylko zare
jestrować kamerą wideo także planet. 
W ciągu ok. 3 minut wykonałem pra
wie cały slajd (ok. 30 zdjęć). „Gołym 
okiem” widziałem zaćmienie całkowi
te jedynie przez kilkanaście sekund —  
pozostałe dwie m inuty tylko przez 
wizjer aparatu i kamery (gdzie korona 
była wspaniale widoczna, zwłaszcza 
przy migawce 1/6 sekundy). Było na 
tyle ciemno, że nie widziałem cyfr na 
zegarku z DCF i cały plan realizowa
łem dosłownie „w ciemno” . Mając na 
uszach słuchawki, aby kontrolować 
nagrywaną fonię przez kamerę, słysza
łem krzyki osób podnieconych fazą 
całkowitą. Wkrótce potem nagrałem 
relacje wielu obserwatorów. Dopiero 
pod koniec zaćmienia częściowego 
zauważyłem, że podczas wykonywa
nia zdjęć aparat się poruszał. Jak się 
potem okazało, odkręciły się śrubki 
mocujące pierścień z gwintem w tele- 
konwerterze. Dokręcenie ich na plaży 
bez specjalnego śrubokręta było nie
możliwe.

Relacja J. W:
Po 2 minutach i 23 sekundach po

jawiła się z prawej strony korony sło
necznej śliczna perła, która szybko ja 
śniała i na niebie widoczny był tzw. 
pierścień z diamentem. Znowu zaświe
ciło nam Słońce przy wrzawie obser
watorów i okrzykach radości. W tym 
momencie biliśmy brawo jak w teatrze 
po wspaniałym przedstawieniu. Tem
peratura powietrza spadła do ok. 20 
stopni, czyli o prawie 20 stopni! Dalej 
było chłodno, choć już dość jasno. Na 
białej płachcie obrazy rogalików sło
necznych obróciły się. A zaraz po tym, 
jak wyjrzało Słońce, stado przerażo
nych jaskółek z krzykiem poderwało 
się i przeleciało koło nas nisko nad zie
mią. Na jeziorze słychać było syreny 
okrętów. Wkrótce po całkowitej fazie 
wypiliśmy szampana i atmosfera sil
nego podniecenia zaczęła opadać —  
pojawiła się wielka radość z faktu, że 
udało się nam obserwować ten wielki 
spektakl na niebie przy wspaniałej 
pogodzie.

O godzinie 14:13 ostatni fragment 
Księżyca zszedł z tarczy Słońca i za
częliśmy pomału chować sprzęt. Ra
dość i humory dopisywały nam do 
końca wyprawy tym bardziej, że ob
serwacje na półwyspie w Tihany rów
nież się udały. Wieczorem w hotelu 
odbyła się prezentacja nagrania wideo 
z fazy całkowitej, zarejestrowanej ka
merą przez R. Fangora.

Rankiem 12 sierpnia po śniadaniu 
udaliśmy się do Budapesztu. Zwiedza
liśmy zabytki tego miasta w przyspie
szonym tempie i ok. 19-tej wyruszyli
śmy w kierunku Polski.

Bez problemów 13 sierpnia (ok. 
godz. 8) dotarliśmy do Łodzi, gdzie za
kończyła się nasza wyprawa na całko
wite zaćmienie Słońca.

Relacja R.F.:
Po powrocie do Warszawy oddałem 

do wywołania jeden slajd i jeden ne
gatyw (aby w razie jakiegoś nieszczę
ścia w punktach „Kodaka” uniknąć 
zniszczenia wszystkich zdjęć). Po wy
wołaniu okazało się, że filtr miał więk
szą  gęstość niż podano w opisie, 
sprawdzona później doświadczalnie 
jasność „Rubinara” wynosiła nie 10, 
a 16 i wszystkie zdjęcia są niedoświe- 
tlone... Jedynie te, które miały być 
4-krotnie prześwietlone, były do przy
jęcia, ale za to poruszone... Pozostałe 
filmy zostały wywołane w tzw. „for
sownej obróbce”, co poprawiło jakość 
tych zdjęć. W praktyce tylko ze slaj
dów można było otrzymać przyzwo
ite obrazy. Trzeba było zdecydować się 
na dość kosztowne (ale jedyne w tej 
sy tuacji) rozw iązanie: w ykonania

kontmegatywów (czyli negatywów ze 
slajdów), duplikatów ze slajdów (aby 
pokazywać jedynie duplikaty, a nie 
oryginały) oraz zeskanować najlepsze 
slajdy i dopiero w postaci cyfrowej 
poprawić ich jakość. Okazało się bo
wiem, że „Rubinar” ma dość nietypo
wą wadę (a może to jego właściwość?)
—  na zdjęciach z perłami B ailley’a 
występują dość silne niebieskie za- 
świetlenia. Dopiero po korekcie pro
gramami graficznymi w komputerze 
można było zmniejszyć te zaświetle- 
nia. Trzy tak wykonane zdjęcia forma
tu 50x60 cm były pokazane 26 wrze
śnia 1999r w CAMK-u w Warszawie, 
podczas „Dnia Otwartego”.

Autorzy tej relacji oraz p. Daniel 
Filipowicz zarejestrowali zaćmienie 
(i całą wyprawę) 3 kamerami wideo. 
W sumie na 7 taśmach mamy ponad 
8 godzin nagrań! Krótki (44 minuto
wy) film z zaćmienia zaprezentowali
śmy na w/w „Dniu Otwartym”.

A na naszej (O d d zia łu  PTM A 
w Warszawie) stronie WWW można 
obejrzeć nasze zdjęcia z zaćmienia 
(a także uczestników innych wypraw)
—  przypominamy adres:

http://www.camk.edu.pl/localinfo/
PTMA/ptma_wwa.htm

Na zakończenie gorące podzięko
wania dla organizatorów wyprawy, 
a zwłaszcza dla Dyrektora Planetarium
i Obserwatorium  A stronom icznego 
Miasta Łodzi, pana Mieczysława Bor
kowskiego —  za jego trud i realizację 
naszej wspólnej wyprawy na obserwa
cję tego wspaniałego wydarzenia na 
niebie.

Roman Fangor i Janusz Wiland
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Widziałam...
Wiadom o, że całkow ite za

ćm ienie Słońca to z jaw i
sko, które każdy szanują

cy się astronom  pow inien zobaczyć 
choć raz  w ży c iu . C ień  K się ży c a  
skrzętnie om ija polskie ziem ie i trze
ba ruszyć na jego  spotkanie. Po raz 
pierw szy dośw iadczyłam  tego w lip- 
cu 1990 r. (czytaj PA 39, 3, 127-128). 
F inlandia, m im o że bardzo przyjazna, 
zgotow ała nam niem iłą n iespodzian
kę —  gęste chm ury zakryły niebo —  i 
o tym, że całkow ite zaćm ienie nastą
piło, przekonała nas jedynie ciemność, 
jaka nagle zapadła na 90 sekund. S ta
now iło to pew ną atrakcję, zw łaszcza 
że był to okres białych nocy, ale naj
w ażniejszego nie w idzieliśm y i trzeba 
było próbować dalej. W „budżetów 
ce” nie było to łatwe (wręcz niem ożli
w e) i d la teg o  k o le jn a  ek sp e d y c ja  
z olsztyńskiego Planetarium wyruszyła 
dopiero po 9-ciu latach, tym razem nad 
Balaton.

la łąka z widokiem  na Balaton. Było 
to niespełna 2 km od centrum  pasa cie
nia —  w ym arzone m iejsce do ju trzej
szych obserw acji. W doskonałych hu
morach resztę popołudnia spędziliśmy 
na plaży, a potem  jeszcze zajrzeliśm y 
do Balatonfured na festiwal wina.

>-v

Wehikuł naszej ekspedycji, specjalnie ozna
kowany, hudzil zainteresowanie

Bazę m ieliśm y w Veszprem, m ie
ście o uroczej starówce, noszącej śla
dy trudnej historii przechodzenia z rąk 
do rąk. N ocow aliśm y w sam ym  sercu 
W zgórza Zam kowego pod troskliwym 
okiem  św. S tefana i bł. G izeldy —  
pom nik królewskiej pary stał u wrót 
naszego hotelu.

We wtorek odbyliśm y rekonesans 
w zdłuż północnego brzegu Balatonu. 
O kolice jeziora były zatłoczone, szan
se na znalezienie dobrego miejsca do 
obserw acji i to blisko w ody (upały do
chodziły  40°C ) zdaw ały się topnieć 
z każdym  następnym  kilom etrem  dro
gi. Zatrzym aliśm y się w niepozornej 
w iosce O rvenyes, by p rzy jrzeć  się 
d z ia ła ją c e m u  m ły n o w i w o d n em u  
(m iele m ąkę od XIV w.). Tuż za nim, 
na w zgórzu, znajdow ała się wspania-

Na miejsce obserwacji wybraliśmy Orveny
es nad Balatonem, w tle widoczny półwysep 
Tihany

Bilans musi w yjść na zero i szczę
ście nie m oże trwać za długo —  pogo
da zaczęła się psuć. Radio zapow ie
działo nadchodzący niż z możliwymi 
burzam i oraz ostrzegało przed korka
mi na drogach w iodących nad Bala
ton. Na korki rada jest, trzeba będzie 
w yjechać skoro świt, ale co z pogodą?

Podczas nocnego spaceru po Vesz
prem, przez przypadek trafiliśm y do 
... Internetu, satelitarna m apa Europy 
by ła p rze raża jąca , nad nam i je d n a  
w ielka chmura! Ale niebo nad głow ą 
było rozgw ieżdżone, coś tu nie gra, 
p o s ta n o w iliśm y  p iln o w ać pogody. 
Przy gitarze i w inie, w tow arzystw ie 
spadających Perseid dotrwaliśm y do 2- 
ej w nocy i stw ierdziwszy, że nic już 
nie grozi, poszliśm y spać. I to był błąd. 
O 5-ej rano obudziła nas szalejąca bu
rza.

Na śniadanie szliśm y z nosami na 
kwintę. Na szczęście silny w iatr roz
gon ił chm ury, zanim  do tarliśm y na 
m iejsce i niebo w O rvenyes pow itało
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Prowadzenie teleskopu działa bezbłędnie

U R A N IA  - postępy A stro no m ii

nas błękitem . M inęła dopiero ósma. 
Spokojnie w zięliśm y się za rozstaw ia
nie sprzętu. Błogosławiliśmy tych, któ
rzy udostępnili GPS cywilom . Dzięki 
nim justow anie teleskopu M eade po
szło sprawnie i prowadzenie za Słoń
cem było idealne. Zostało jeszcze spo
ro czasu, by wszystko jeszcze raz po
sprawdzać i czekać...

O 11:26 zaczęło się częściow e za
ćm ienie, niestety gw ałtow nie zaczęło 
też przybyw ać chmur. O ile początko
wo oglądaliśm y Słońce przez filtry 
z zaczernionych klisz rentgenowskich, 
to p rzy  c irru sow ym  zach m u rzen iu  
były one ju ż  za silne i w ystarczały  
szklą spawalnicze o num erze 11.

Czas biegł powoli, atm osfera coraz 
bardziej przypom inała piknik. Robili
śmy sobie zdjęcia pod drzewkiem  m ig
dałowca, gdzie przesiane przez liście 
św iatło  daw ało  obrazy  dziesiątków  
rogali słonecznych. Dopiero parę m i
nut przed ca łkow itym  zaćm ieniem , 
gdy zrobiło  się w yraźnie chłodniej, 
jaskółki brzuszkami m uskały nam gło
wy, mrówki pochow ały się do mrowi-

To te malownicze dum ny dostarczyły tylu 
dodatkowych emocji

ska, a ze wsi dobiegł głos piejącego 
koguta, poczuliśm y dreszcz em ocji. 
M rok zaczął gęstnieć, ujrzeliśm y We
nus. Ż arty się skończyły! Z niepoko
jem  obserwowaliśmy ruch na niebie —  
była szansa na to, że dziura w  chm u
rach zdąży  dojść do m iejsca, gdzie 
trw ała „m ijanka” Słońca z Księżycem. 
N atura w ystaw iła nasze nerw y na n ie
ludzką próbę. A le się udało! D osłow 
nie parę sekund przed pojawieniem  się 
d iam en tow ego  b ły sku , chm ury  się  
przesunęły.

Tu p rzy toczę  w yczy taną  gdzieś, 
w ażną radę dla przyszłych fotografów  
zaćm ienia. Należy zaplanować nie tyl
ko to, ile i jak ie  zdjęcia chcem y wy
konać, ale przede w szystkim , ile cza-

Numer specjalny



Krzątanina przy rozstawianiu sprzętu. Upał dawał się we znaki; w tle teleskop Telementor (63x840) z ekra
nem słonecznym.

Naturalna „camera obscura” pod drzewkiem migdałowca Uwaga, zaczyna się...

„Cywilni" uczestnicy wypra
wy mogli oglądać przebieg 
zaćmienia także przez prywat
ny teleskop TAU1 (110x805) 
wyposażony w niezbędny pod
czas częściowej fazy, filtr sło
neczny (z kliszy rentgenow
skiej). Właściciel teleskopu 
Rysiek Wąworek patrzy przez 
lornetkę z takimi samymi fil
trami.

Teleskop i fotograf gotowi do Już po wszystkim. Część grupy wymieniła się zaćmieniowymi ko- 
pracy. szułkami z ekipą Włochów. Nasze projektował Jacek Drążkowski
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Tak wyglądał NNE horyzont podczas fazy całkowitej



Zdjęcia Słońca wykonałam te
leskopem Meade LX 200, 
f=1280 mm, D=203 mm, 
nafilmie Fujichrome Sensia II 
ISO 100.
1) Czekając na całkowite za
ćmienie z przerażeniem śle
dziliśmy gęstniejące chmury. 
«*„= ^ 5 0  s)
2) Tuż przed II kontaktem 
ujrzeliśmy perły Baiły 'ego 
(teh =1/1000 s). Zaczęły się 
magiczne 142 sekundy
3) Liczymy protuberancje
4) Zdjęcie korony wykonane 
przez Ryśka (obiektyw MTO 
10/1000, film Fuji Super G 
800ASA, czaseksp. 1/1000s))
5) Żadne zdjęcie nie jest w sta
nie oddać tego, co widziały 
nasze oczy (telap— 1/2 s)

Numer specjalny



Jeszcze jedno zaćmienie... 

m uzykanci g rają nie tylko czardasze, 
lecz i „Szła dziew eczka” . Cudow ne 
m iejsce na zakończenie dnia.

M uszę jeszcze w yznać, że choć od 
prawie 20-tu lat zaw odow o trudnię się 
popularyzacją astronom ii, to dotąd nie 
m iałam  pojęcia, czym jest naprawdę 
całkow ite zaćm ienie Słońca. A teraz, 
kiedy to przeżyłam , jestem  w nie lada 
kłopocie - jak  to przekazać. O czyw i
ście, mogę nadal w yjaśniać, na czym 
po lega to z jaw isko , ja k  i d laczego  
zm ienia się wygląd Słońca, opowiadać 
o koronie, chrom osferze, protuberan
cjach, o tym , co dzieje się z przyrodą i 
krajobrazem . M ogę, tylko że ktoś, kto 
nigdy sam tego nie dośw iadczył i tak 
nie pojm ie istoty zjawiska, które od
biera się w szystkim i zm ysłam i, tym  
zaś, którzy je  przeżyli, w ystarczy je d 
no słowo, a ju ż  jadą, choćby na ko
niec św iata, by znow u w tym uczest
niczyć. Do zobaczenia ... na M adaga
skarze!

E w a Jan aszak

Z djęcia: E w a Janaszak  
i R yszard  M atuszczak

czas.
Aż tu nagle oślepiający błysk św ia

tła i szybko jeszcze ostatnie zdjęcie, 
d iam entow y pierścień obwieści! ko
niec. Jaka szkoda!

Em ocje były tak wielkie, że nie spo
sób opisać, co się działo, dość, że nikt 
ju ż  nie chciał, nie był w stanie oglą
dać trwającego przecież nadal zaćm ie
nia częściow ego. Dopiero gdy do te- Udalo się! Widzieliśmy! Radość nas rozpiera.

su na to poświęcim y i pod żadnym  po
zorem, naw et jeśli nie uda się zrobić 
żadnego zdjęcia (np. sprzęt może się 
zbiesić), nie przekraczać ustalonego li
m itu czasu. Żadne zdjęcie bow iem  nie 
zrekom pensuje nam tego, co bezpow 
rotnie niechcący m ożna stracić —  oka
zji do uczestniczenia w najw spanial
szym  spektaklu przyrody.

kowitej) i teraz przez filtr H-alfa oglądamy 
protuberancje i czekamy na IV kontakt

M nie w ykonanie całej serii zapla
now anych zdjęć zajęło niecałą m inu
tę. Resztę miałam  dla siebie i Słońca. 
To, co ujrzałam , przerosło w szelkie 
oczekiwania. Na zdjęciach, nawet tych 
najbardziej udanych, tego się nie zo
baczy. Oka nie zastąpi żaden instru
m ent, naw et w ykorzystanie techniki 
cyfrowej nie je s t w stanie oddać ani 
praw dziwego w idoku korony rozbar- 
w io n e j p ro tu b e ra n c ja m i, ani tego  
wszystkiego, co dzieje się wokół. M ie
niąc się koloram i, zorza podśw ietlała 
cały horyzont. Drugi brzeg Balatonu 
iskrzył błyskającym i fleszam i apara
tów. Trawa przybrała srebrzysty od
cień. N ie było aż tak ciemno, jak  ocze
kiwałam  —  mniej więcej tak jak  go
dzinę po zachodzie Słońca w pogod
ny, letni w ieczór. N a niebie oprócz 
Wenus pojawił się Merkury, może i coś 
jeszcze, ale nie zdążyłam  zauważyć. 
Tyle się działo i tak szybko, a w szyst
ko jakby  w innym wym iarze. I ta nie
sam o w ita  c isza , p rze ry w an a  ty lko  
okrzykami zachwytu, i łzy wzruszenia. 
Ech, trzeba by poety! Czułam  się jak  
zaczarow ana, po rażona m ajestatem  
Słońca w koronie. Chciałam zatrzymać

leskopu, zam iast aparatu fotograficz
nego, zam ontow aliśm y filtr H a , usta
w iła się kolejka, by zozobaczyć je sz 
cze raz protuberancje. Ale i to w ypa
dło jakoś blado. Tylko z przyzw oito
ści dotrwaliśmy na stanowiskach do IV 
kontaktu.

A potem  pakow anie, obiad i w dal
szą drogę. Zaplanow anie noclegu w 
Budapeszcie nie było najlepszym  po
m ysłem , bo chyba cały świat zrobił to 
sam o. U grzęźliśm y w  koszm arnym  
korku i obserwowaliśm y, jak  w yprze
dzają nas grupki piechurów. Ale w i
dok m iasta nocą w ynagrodził trudy 
przydługiej podróży. Budapeszt: jaki 
je s t... każdy wie. C hciałabym  nato 
m iast w spom nieć inne m iasto, jak ie  
znalazło się na naszej trasie parę dni 
później. To Eger. Tam w bazylice, na 
plafonie jednej z kopuł, zobaczyliśm y 
znow u ... zaćm ienie Słońca i pożera
jącego  je  sm oka, i ogniste kam ienie 
lecące z nieba: to fragm ent ilustracji 
A pokalipsy św. Jana. Cóż za niespo
dzianka! N aprzeciw  tego kościoła stoi 
gmach Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
z m aleńkim  m uzeum  astronom icznym  
w starym  obserwatorium . Zgrom adzo
no tam  praw dziwe skarby, m.in. stare 
lunety, zegary słoneczne, restaurow a
ny kwadrant ścienny i największą chy
ba atrakcję —  rodzaj peryskopu zw a
nego „cam era obscura” , przez który 
m ożna oglądać panoram ę miasta. Je
śli planujecie podróż na Węgry, wstąp
cie tam koniecznie. Zw łaszcza że oko
lice Egeru słyną zasłużenie z w yśm ie
nitych w in, a w licznych piw nicach
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Wyprawa Krakowskiego 
Oddziału PTMA

Wyjazd na zaćmienie Słońca 
zorganizowaliśmy za po
średnictwem jednego z kra

kowskich biur podróży, co zapewniło 
nam autokar, miejsce zakwaterowania 
oraz opiekę pilota. Hotel zarezerwowa
liśmy już w maju 1998 r. i dobrze zrobi
liśmy! Miesiąc później Węgrzy zorien
towali się, że na zaćmieniu można zaro
bić i ceny miejsc hotelowych wzrosły
o ok. 100%! Naszym celem był hotel 
„Azur” w Siofoku —  wybraliśmy Bala
ton, gdyż podawany był on jako miej
sce o najpewniejszej w Europie w tym 
okresie pogodzie, a Siofok znany jest 
z dobrej infrastruktury turystycznej.

W wyprawie wzięły udział 42 osoby, 
głównie z Krakowa i okolic, lecz mieli
śmy także kilku uczestników z Mysło
wic, Torunia, Inowrocławia, a nawet 
Elbląga. Nasza grupa składała się z 31 
panów i 11 pań, przy czym najmłodsza 
uczestniczka wyprawy liczyła sobie za
ledwie niewiele ponad pięć wiosen, na
tomiast najstarszy obserwator skończył 
miesiąc wcześniej 78 lat!

Wyjazd z Krakowa nastąpił we wto
rek, 10 sierpnia o godzinie 7:00. Jak 
przystało na astronomów, wszyscy byli 
punktualni. Pogoda, z początku w Kra
kowie raczej nastrajająca optymistycz
nie, szybko się popsuła i do granicy poł-

sko-słowackiej w Chyżnem dojechali
śmy w rosnącej mgle, która wprawdzie 
w jeździe nie przeszkadzała, jednak nie 
pozwalała na podziwianie jakichkolwiek 
widoków. Optymiści szybko przypo
mnieli, że po pierwsze jesteśmy jeszcze 
daleko, a po drugie przed nami jeszcze 
ponad 24 godziny. Na granicy słowac- 
ko-węgierskięj w miejscowości Szachy, 
trochę postaliśmy w niewielkiej kolej
ce, obserwując inne polskie „grupy za
ćmieniowe” jadące autobusami, busami 
oraz samochodami osobowymi. Była 
godzina 15:00, a przed nami zaledwie 
sto kilkadziesiąt kilometrów do celu. 
Wydawało się więc, że niedługo zaje- 
dziemy. Ale im głębiej w las, tym wię
cej drzew! Do Budapesztu było jeszcze 
nieźle, natomiast przejazd przez Buda
peszt w olbrzymich korkach zajął blisko 
godzinę. W międzyczasie zmiana pogo
dy — zamiast nieprzerwanej powłoki 
chmur pojedyncze obłoczki na mlecz
nym, wyżowym niebie.

Po wyjechaniu z Budapesztu, mając 
przed sobą 106 km, myśleliśmy, że za
ledwie za 1,5 godziny będziemy u celu. 
Po przejechaniu 60 km konsternacja —  
przed nami olbrzymi korek aż po hory
zont! Prędkość przesuwania się samo
chodów spadła do zaledwie kilku km/h. 
Pojawiają się najczarniejsze myśli —

czyżby był to już „korek wjazdowy” nad 
Balaton, czyżby tylu ludzi jechało już na 
zaćmienie? Na szczęście (dla nas) oka
zało się, że korek związany był z nie
zbyt groźnym karambolem dwa kilome
try przed nami. Do Siofoku dojechali
śmy o 19, zajęliśmy miejsca w hotelu, 
po czym szybko pobiegliśmy zanurzyć 
się w Balatonie. Z plaży uważne spoj
rzenie na niebo —  co przyniesie nam 
dzień następny? Na zachodzie widocz
ny wał chmur — a wiemy, że od zacho
du zagraża nam zbliżający się niż. Czy 
jest to właśnie on? W każdym razie 
utrwalam na zdjęciach piękny zachód 
Słońca. Do północy niebo oczyszcza się
i gwiazdy widoczne są wyraźnie po sam 
horyzont. Nie mogę zasnąć, szum wia
tru co chwila zmusza mnie do wygląda
nia przez okno, czy to aby nie deszcz. 
O godzinie 2 w nocy zasypiam, widząc 
przez okno piękne, wygwieżdżone nie
bo.

O godzinie 6 rano budzi mnie szum 
za oknem. Wyglądam przez okno i nogi 
uginają się pode mną. Niebo zasnute 
gęstymi chmurami, a do tego narastają
cy deszcz. Na śniadanie o 7 idę pod pa
rasolem, mając świadomość, że za chwi
lę trzeba będzie podjąć ważną decyzję
—  zostać i czekać na cud czy jechać 
gdzieś, szukając lepszej pogody. Mieli
śmy kontakt za pośrednictwem telefo
nów komórkowych z kolegami w innych 
rejonach Węgier, tak więc byłaby moż
liwość dowiedzenia się, jak jest gdzie 
indziej. Zanim jednak jakiekolwiek de
cyzje zostały podjęte, na śniadaniu po
jawili się koledzy mieszkający na wy
ższych piętrach hotelu z informacją, że 
zachodni horyzont jest niebieski, wręcz 
lazurowy, i pas ten powoli się poszerza. 
Podejmujemy szybką decyzję —  zosta
jemy! Już w trakcie śniadania widzimy 
przez okno słońce oświetlające okolicz
ne drzewa. Po wyjściu z jadalni zachwyt
—  chmury znikające gdzieś na wscho
dzie, a nad nami bezchmurne, lazurowe 
niebo! Lekki niepokój — czy nie zrobi
ło się ładnie za wcześnie? Czy to „wy
trzyma” do fazy całkowitej zaćmienia, 
czyli do 12:49?Zdjęcie grupowe wyprawy Oddziału Krakowskiego PTMA
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9

i
O 9 kolejna decyzja — nie organizu

jemy „centralnych obserwacji”, każdy 
obserwuje z kim chce i gdzie chce. Two
rzą się kilkuosobowe podgrupy obser
wacyjne, wewnątrz których następuje 
podział funkcji. W skład takiej trzyoso
bowej grupy wchodzę i ja. Jako nasze 
miejsce obserwacji wybieramy przystań 
żaglówek w Siofoku, około kilometra od 
hotelu. Zwłaszcza interesuje nas widok 
zachodniego horyzontu — chcemy zo
baczyć zbliżający się cień Księżyca. 
Każdy otrzymuje jakieś zadanie —  fo
tografowanie otoczenia, protuberancji 
i chromosfery oraz korony słonecznej. 
Oczywiście przestroga — nie przegapić 
zaćmienia, zajmując się jego fotografo
waniem. Punktualnie o 11:26 CWE 
zaczyna się! Pędzę do hotelu po zapo
mniany konwerter 2 x oraz mapkę nieba 
podczas zaćmienia. Sesję zdjęciową roz
poczynam o 11:37. Na początkowo bez
chmurnym niebie pojawiają się ławice 
obłoczków, regularnie przesłaniających 
Słońce. Budzi się niepokój —  a jeśli faza 
całkowita wypadnie akurat za takim ob
łoczkiem? Licząc na szczęście, czeka
my. Wokół nas niezbyt liczna grupa ob
serwatorów i wędkarzy —  Węgrzy, Sło
wacy, Polacy. Dojście do przystani nie 
było wyraźnie oznakowane i dlatego 
mieliśmy dosyć dużo wolnego miejsca. 
W oddali na plaży Siofoku widoczny jest 
duży, wielobarwny tłum.

W miarę upływu czasu nie widać 
zmian oświetlenia gruntu, jednak około 
12:20 stwierdzamy, że słońce nie grzeje 
już tak, jak wcześniej. Po niebie wędru
je ławica chmur i wydaje się, że nie zdą
ży odejść przed fazą całkowitą. Jednak

Resztki fotosfery, tzw. "Perły Baily’ego”, 
pi-eświecają przez doliny brzegu Księżyca

0 12:40, na 9 minut przed rozpoczęciem 
fazy całkowitej, ławica odchodzi, pozo
stawiając za sobą czyste, lazurowe nie
bo. Następna jest daleko —  nam nie za
szkodzi (zaszkodziła nieco obserwato
rom na północnym brzegu Balatonu). 
Już wiemy —  zobaczymy wszystko, co 
całkowite zaćmienie może nam ofero
wać!

Jest już  wyraźnie ciemno, niebo, 
a zwłaszcza woda, zmienia kolor na zie
lonkawy. O 12:47 nad zachodnim hory
zontem pojawiają się czarne obłoki —  
zbliża się cień Księżyca! Po chwili do
chodzi do nas okrzyk radości niosący się 
od północno-zachodniego brzegu Bala
tonu, po czym zaczyna się! Resztki fo
tosfery znikają za brzegiem Księżyca. 
Widzimy „pierścień z diamentem”, per
ły Bailly’ego nie są wyraźnie widoczne.
1 w tym momencie nagle rozbłyskuje 
korona. Gwałtowność tego zjawiska za
dziwia wszystkich. Słychać okrzyki. Na 
niebie widzimy czame kółeczko okolo
ne czerwoną obwódką chromosfery
i piękną, perłowobiałą koroną. Zaćmio-

„ Pierścień z diamentem " tuż przed drugim 
kontaktem

ne Słońce ma wygląd nieco upiorny. Na
wet gołym okiem, a zwłaszcza przez lor
netkę, widocznych jest wiele rozchodzą
cych się promieniście od Słońca pasm 
koronalnych, rozciągających się aż do 
odległości kilku stopni kątowych od 
brzegu.tarczy. Spojrzenie w okular tele
skopu ujawnia szereg protuberancji, 
z których jedna, na „godzinie 4”, wyda
je się wisieć nad zaćmionym brzegiem 
tarczy Słońca. W odległości kilkunastu 
stopni od Słońca wspaniałym blaskiem 
lśni Wenus, stosunkowo nisko nad ho
ryzontem widać Syriusza i Spikę. Nie 
udają się próby dostrzeżenia Merkure
go. Niebo nie jest zupełnie ciemne, przy
pomina raczej późny zmierzch. Wokół 
całego horyzontu widoczny jest jasny 
pas „świtu”. Już pod koniec fazy czę
ściowej otoczyły nas chmary owadów, 
chwilę potem zaobserwowaliśmy siada
jące na falach mewy. Wędkarz łowiący 
obok nas ryby, któremu od rana szczę
ście nie dopisywało, tuż po fazie całko
witej złowił dosyć pokaźnego karpia. 
Temperatura wyraźnie spada. Przystępu
jemy do dokumentowania zaćmienia. 
Czas „leci” bardzo szybko. Około 30 s 
przed końcem fazy całkowitej na tle 
Słońca zaczynają kondensować się nie
wielkie „kłaczki” obłoczków, prawdo
podobnie efekt gwałtownego Ochłodze
nia się atmosfery w cieniu Księżyca. 
Obłoczki te przeszkadzają nieco w ob
serwacji korony. Pora na zdjęcie szero
kokątne obejmujące Słońce, Wenus oraz 
maszty zacumowanych żaglówek. Na 
brzegu tarczy Słońca około „godziny 2” 
przykuwa oczy jaśniejący, błękitny 
punkt. Niebieska protuberancja?! Po 
chwili staje się jasne, że jest to perła Ba
illy’ego obwieszczająca koniec zaćmie
nia. Po kilku sekundach perła ta zamie
nia się w jasny brzeg fotosfery. Wraca 
dzień. Po kilku minutach rozwiewają się 
wspomniane obłoczki, skondensowane
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w czasie zaćmienia. Następujące dalej końcowe fazy zaćmie
nia prawie nikogo już nie interesują. Także i my po pół godzi
nie „zwijamy manatki” i wracamy do hotelu. Spotykamy tam 
pozostałych członków grupy, chociaż niektórzy dokumento
wali zaćmienie aż do końca fazy częściowej. Okazuje się, że 
miejsce wybrane przez nas było bardzo szczęśliwe —  na sku
tek zjawiska paralaksy wspomniana wcześniej ławica chmur, 
która nam zdążyła „uciec”, przesuwając się kilka stopni pod 
Słońcem-Księżycem, już pół kilometra dalej skutecznie prze
szkadzała w obserwacji fazy całkowitej, przechodząc potem 
we wspomniane „kondensaty zaćmieniowe”.

Plonem zaćmienia w naszej grupie jest jeden nakręcony 
film, dziesiątki (może nawet setki) zdjęć, a także odręczne 
rysunki. Przede wszystkim jednak wszyscy są oszołomieni 
— widzieliśmy całkowite zaćmienie Słońca z wszystkimi jego 
elementami. Udało się!

Po odpoczynku, o godzinie 15:30 wyruszamy na wyciecz
kę autokarową wokół Balatonu na półwysep Tihany. W zasa
dzie dopiero ta wycieczka pokazuje nam ogrom jeziora — 
objeżdżamy jedynie jedną czwartą jego obwodu, a trwa to aż 
dwie godziny! Inna sprawa, że musimy przedzierać się przez 
korki samochodów odjeżdżających z obserwacji zaćmienia.

Na półwyspie podjeżdżamy pod zabytkowy kościół i klasz
tor benedyktynów z XI w., skąd z góry podziwiamy widok 
całej wschodniej części Balatonu. Na parkingu szereg auto
karów „zaćmieniowych”, w tym czeskich miłośników astro
nomii oraz Koła Przyjaciół Astronomii z Włoch. Do hotelu 
wracamy o 20:00, co pozwala nam jeszcze zanurzyć się w 
wodach jeziora.

Rankiem 12 sierpnia o 7:00 pobudka i śniadanie, ostatnie 
spacery po Siofoku i wsiadamy do autokaru. Po drodze w 
planie jeszcze zwiedzanie Budapesztu. Wysiadamy na wzgó
rzu zamkowym w Budzie, zwiedzamy Stare Miasto i kościół 
Macieja. Odjazd o 13:30. Niedługo po przekroczeniu granicy 
ze Słowacją na najbliższym postoju spotykamy autokar z To
runia, w którym jadą m.in. Barbara Gertner i Marek Muciek. 
Byli w okolicach Szegedu, chmury rozstąpiły się dosłownie 
w ostatniej chwili na fazę całkowitą. Wszyscy szczęśliwi, cho
ciaż już zmęczeni upałem, a przecież do domu jeszcze dale
ko! Tam właśnie robimy sobie pamiątkowe zdjęcie na tle au
tokaru. Zbliżając się do granicy z Polską około 19, jesteśmy 
pewni, że w domu będziemy około 21. Tuż przed granicą ostat
nia niemiła niespodzianka — jeden z naszych rodaków spo
wodował wypadek i droga na jakiś czas jest zablokowana. Po 
około półgodzinie na szczęście ruszamy i około 22 jesteśmy 
na miejscu. Czas na odpoczynek oraz oddanie zdjęć do wy
wołania. Co zarejestrowały nasze obiektywy? Zobaczy
my. .. W każdym razie pozostały wspomnienia po niepowta
rzalnym spektaklu, którego byliśmy świadkami.

Tomasz Ściążor 
Kraków

(Zdjęcia autora)

PS. Wszystkie przesiane zdjęcia wykonałem aparatem Practica 
LTL przy pomocy obiektywu 135 mm oraz soczewki Barlowa 2 x, 
przy wynikajacej z  tego światlosile f / l  1.2, na film ie Fuji Color 
Superia 100.

Po lewej: cyfrowy montaż czterech zdjęć o czasach naświetleń: 1/ 
250 s, 1/30 s, 1/8 s oraz 1/4 s, co umożliwiło wyrównanie oświetleń 
i maksymalnie zbliżyło otrzymany obraz do tego. co było widać go
łym okiem na niebie.

Po prawej: to samo zdjęcie po zastosowaniu metody tzw. „ nieostrej 
maski "pozwalającej wydobyć mało kontrastowe szczegóły. Widać, 
że promienie koronałne rozciągają się na odległość przynajmniej 4 
średnic Słońca od jego brzegu, co daje średnicę korony około 5 stopni 
kątowych!

Na pewno niejeden z nas zadawał sobie pytanie, ja k  daleko sięgają 
widoczne w czasie zaćmienia promienie koronałne? Powyższa kom
pozycja złożona została ze zdjęcia Słońca wykonanego przez sateli
tę SOHO w czasie zaćmienia U sierpnia 1999 (zewnętrzny pier
ścień) oraz kompozytu autorstwa T.Ściężora (wewnętrzne koło, w  
miejscu komnografu SOHO). Ciemny skośny pas po  lewej jes t cie
niem wspornika koronogrąfu. Cała widoczna korona ma ok. 20 stopni 
średnicy!
Courtesy ofSOHO/LASCO consortium. SOHO is a project o f  inter
national cooperation between ESA and NASA.

Niżej: Przebieg zaćmienia Słońca, Siofok (Węgry), exp. 1/500 s (fazy 
częściowe z  filtrem słonecznym). Momenty: 9:38, 10:00, 10:15, 
10:31, 10:37, 10:43, 10:47, (10:48:55), (10:49:00), (10:49:05), 
(10:49:30), (10:52), 10:54,10:56,11:00, U: 10 (wszystkie czasy UT, 
vt> nawiasach przybliżone)
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Olśnienie 1999
Całkowite zaćmienie Słońca 11 

sierpnia obserwowały miliony 
Europejczyków. Szczególnie 

oblężony był pas zaćmienia całkowi
tego na Węgrzech. Nic więc dziwne
go, że parę dni przed tą datą kolumny 
samochodów i autobusów wypełnio
ne miłośnikami obserwacji zaćmienia, 
ciągnęły na ten wymarzony obszar. 
U nas, w południowej Polsce, maksy
malnie 92% tarczy słonecznej było 
przysłonięte przez glob Księżyca. Tak 
bowiem ułożyły się te trzy ciała nie
bieskie, biorące udział w tym spekta
klu, że pas całkowitości ominął nasz 
rejon. Na szczęście nad Balaton nie jest 
daleko, szczególnie jeśli miało się dużą 
szansę być świadkiem całkowitego 
zaćmienia Słońca. Jest to zawsze prze
życie niesam ow ite. M ożna pow ie
dzieć, że to zjawisko boskie, tak jak 
ambrozja jest mitologicznym napojem 
bogów. Nic zatem dziwnego, że w sta
rożytnym Egipcie czczono boga słoń
ca—  Ra i p rzedstaw iano  go jako  
uskrzydloną postać. Tak też wygląda
ło Słońce ze swą koroną w czasie prze
słonięcia go przez tarczę Księżyca 
w dniu 11 sierpnia. Na ponad dwie mi
nuty —  w pasie zaćmienia całkowite
go, jak Europa długa i szeroka—  za
padły przysłowiowe egipskie ciemno

ści, czyli jakaś dziwnie popielata po
świata, a przy tym cały horyzont wo
kół obserwatorów tego zjawiska wy
glądał tak, jakby w każdym jego punk
cie następował zachód Słońca. Był to 
niesamowicie piękny widok, można 
powiedzieć: porażające piękno dane
go nam oglądać zjawiska, którego nie 
odda w zupełności żaden opis czy film. 
To trzeba przeżyć!

Najpierw pojawiło się stopniowe 
szarzenie całego otoczenia, potem — 
powolna zmiana natury światła, które 
wyglądało tak, jakby dochodziły do 
nas promienie słoneczne przysypane 
popiołem. W miarę rosnącej fazy za
ćmienia pojawiły się sierpowate cie
nie pod drzewami, oddające dokład
nie kształt świecącej części tarczy sło
necznej. Narastało gorączkowe napię
cie wśród obserwatorów. Następnie — 
zgodnie z obliczeniami—  wystąpiła 
gwałtowna fala ciemnienia wszystkie
go, biegnący cień Księżyca i ten pięk
ny widok na niebie: świetlista korona 
wokół tarczy Księżyca, którą znało się 
z rozlicznych zdjęć zaćmień. Ta była 
żywa, trójwymiarowa, dzięki wzmo
żonej aktywności magnetycznej Słoń
ca: pulsowała, mieniąc się przy brze
gach różowymi protuberancjami, zaś 
w momencie II i III kontaktu tzw. per

łami Baily’ego. Wyglądało to tak, jak
by „ktoś” przekręcił kontakt i wyłączył 
tę olbrzymią „żarówkę”.

Przyroda oniem iała na przeciąg 
tych 140 sekund specyficznych ciem
ności w środku dnia. Lekki wiaterek 
spowodow any lokalnym , wyraźnie 
odczuwalnym ochłodzeniem i zdezo
rientowane muszki owocówki, zlatu
jące się pod liście jarzębin, przygoto
wujące sięjuż do snu, gdy wtem znów 
wytrysnęło światło słoneczne i szyb
ko zaczęła opadać gorączka emocji 
wśród świadków zaćmienia. Ludzie 
olśnieni blaskiem Słońca spontanicz
nie bili brawo dla tej symbolicznej nie
biańskiej potęgi.

Nic więc dziwnego, że dawniejszy
mi czasy ludzie —  ba, nawet nam 
współcześni— widzieli w tym czysto 
geometrycznym zjawisku jakieś nie
zwykłe znaki.

W „Kronice” Jan Długosz pisze: 
„Kiedy (Król Władysław Jagiełło) je 
chał z Kobrynia do Myta, w piątek po 
Oktawie Bożego Ciała (7 czerwca 
1415), o trzeciej godzinie w godzinie 
pacierzy Tercja zwanych, wielkie za
ćmienie Słońca się objawiło, które jako 
zjawisko niespodziewane i nieznane 
Króla Władysława i wszystkich, któ
rzy z nim jechali, wpierw w wielkie 
zdumienie, a potem w bojaźń zabobon
ną wprawiło. Tak bowiem było wiel
kie, że ptaki nagłą ciemnością przestra
szone na ziem i osiadły, a gwiazdy 
święciły jak w nocy; tenże Król Wła
dysław z powodu ciemności zmuszo
ny był się zatrzymać i nie wcześniej 
mógł ruszyć naprzód, aż zaćmienie 
słońca nie minęło.”

W Krakowie, jako ostatnie całko
wite, właśnie to zaćmienie Słońca było 
obserwowane, zaś następne całkowite 
wystąpi dopiero 7 października 2135 
roku. Dlatego też zrozumiałym jest, że 
kto tylko mógł, wyjechał w sierpniu 
do pasa całkowitego zaćmienia, gdyż 
gratka tak bliskiego Polski zaćmienia 
całkowitego nieprędko się powtórzy. 
Zatem, czyż nie byliśmy wybrańcami 
losu, że mogliśmy uczestniczyć w ta
kim spektaklu, który nam zafundowa
ło niebo?

Adam Michalec 
Kraków
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Widziałem zaćmienie!

To, że pojadę na to zaćmienie, 
było dla mnie oczywiste już 
prawie 10 lat temu, gdy na 

małej mapce w książce „Niebo na dło
ni” zobaczyłem trasę całkowitego 
zaćmienia przecinającego środkową 
Europę i opatrzoną datą 11 V III1999. 
Początkowo lata leciały leniwie, ale 
w końcu dzień zaćmienia zaczął się 
zbliżać wielkimi krokami. Gdy zosta
ło już tylko parę miesięcy, trzeba było 
pomyśleć o załatwieniu transportu. 
W szystko poszło gładko i oto 10 
sierpnia o 7 rano zapakowaliśmy 
sprzęt do białego volkswagena trans
portera i ruszyliśmy w kierunku gra
nicy. Cel — jezioro Balaton.

Balaton wybraliśmy z kilku wzglę
dów, z których najważniejsze to sto
sunkowo niewielka odległość i dość 
duże prawdopodobieństwo czystego 
nieba. Przypuszczaliśmy też, że obec
ność dużego zbiornika wodnego 
może osłabić możliwość rozwoju za
chmurzenia konwekcyjnego (co się 
później świetnie sprawdziło). A poza 
tym — kto by nie chciał zobaczyć 
Balatonu?

Jechało nas sześcioro plus kierow
ca. Bliski krąg rodziny i przyjaciół. 
Pogoda za oknem samochodu nie na
strajała optymistycznie. Niebo było 
zasnute ciemnymi chmurami, z któ
rych regularnie spadał deszcz. Spo
strzegliśmy jednak, że im bardziej po
suwamy się na południe, tym pogoda 
staje się znośniejsza. Gdy po południu 
przekroczyliśmy granicę węgierską, 
zza chmur wreszcie wyjrzało słońce 
i aż do wieczora mogliśmy się pła
wić w jego promieniach. Rzecz zro
zumiała, nastroje od razu się popra
wiły. Jednak nie tylko nam — w tę 
samą stronę, na południe, ciągnęła 
długa kolumna samochodów z niemal 
wszystkich krajów północnej Europy 
— z Niemiec, Holandii, Czech, Sło
wacji, Polski. Im bliżej celu, tym gę
ściej było na naszym pasie, podczas 
gdy —: co ciekawe — ruch na pasie 
przeciwnym był dużo mniejszy.

[...]
Wreszcie po pokonaniu łagodnej 

przełęczy ukazały się zielonkawe 
wody Balatonu. Co jakiś czas mijali

śmy billboardy reklamujące zaćmie
nie Słońca. Gdy dotarliśmy do pierw
szego kempingu, okazało się, że od 
dawna nie ma tam wolnych miejsc. 
Pracownik obsługi kempingu, który 
mówił trochę po niemiecku, powie
dział, że nie pamięta tutaj takiego 
tłoku, po czym uśm iechając się 
współczująco, wskazał ręką Słońce. 
Wszystko jasne...

Sytuacja wyglądała podobnie na 
kilku następnych kempingach. Miej
sce znalazło się dopiero w odległości 
przeszło 20 kilometrów od ustalone
go przez nas wcześniej punktu obser
wacyjnego.

O godzinie 4 rano ze snu wyrwał 
mnie głośny grzmot pioruna i stukot 
ciężkich kropel deszczu o płachtę 
namiotu. A więc to tak zaczyna się 
Eclipse Day — pomyślałem ponuro. 
Nie zmrużyłem oka do godziny siód
mej, gdy ze stojącego naprzeciwko 
namiotu usłyszałem radosny krzyk: 
„Widać niebieskie niebo!”. Wypeł
złem z namiotu. Rzeczywiście, choć 
większość nieba zasnuwały jeszcze 
burzowe chmury, to na zachodzie 
widniał piękny, czysty błękit.

Już o godzinie 9 wyruszyliśmy 
w drogę. Jadąc na wschód wzdłuż 
północnego brzegu jeziora, mijaliśmy 
ludzi rozstawiających na pobliskich 
łąkach i polnych drogach teleskopy 
i teleobiektywy. Godzina „zero” zbli
żała się wielkimi krokami. Choć każ
dy starał się udawać, że jest opano
wany, nie dało się ukryć, że wszyst
kich powoli opanowywało dziwne 
podniecenie. Skręciliśmy w prawo, na 
położony dokładnie w środku pasa 
całkowitości półwysep Tihany, gdzie 
wcześniej wypatrzyliśmy górę wzno
szącą się stromym stokiem jakieś 200 
metrów nad poziom wody, o płaskim 
szczycie porośniętym traw ą— ideal
ne miejsce obserwacyjne.

Po niedługiej wspinaczce znaleź
liśmy się na szczycie, gdzie zastali
śmy grupę około stu osób, która to 
liczba miała się jeszcze potroić. Pa
norama była wspaniała. Mieliśmy 
nieograniczony widok na prawie cały 
horyzont, a zielonkawe wody Bala
tonu prezentowały się z góry wyjąt

kowo efektownie. Mieliśmy jeszcze 
ponad pół godziny do początku za
ćmienia częściowego, który to czas 
upłynął na rozstawianiu statywów 
i przygotowywaniu sprzętu. A było co 
przygotowywać! Teleskop słoneczny 
z wytrawionym z luster aluminium 
(zgodnie z sugestią pana Wiesława 
Skórzyńskiego w „Uranii” 4/99), 4,5- 
calowy „newton” o dużym polu wi
dzenia do obserwacji fazy całkowi
tej, teleobiektywy, aparaty i kamera 
wideo. Siła naszego „uzbrojenia” gru
bo przekraczała wszystko, co zgroma
dzili inni obserwatorzy w tym miej
scu. Ledwie skończyliśmy, gdy o go
dzinie 11:27 pierwszy wygryziony 
kęs w tarczy Słońca zasygnalizował 
początek spektaklu.

Przejrzystość powietrza po poran
nej burzy była doskonała. Nad hory
zontem wszędzie widać było poje
dyncze cumulusy, podczas gdy nad 
naszymi głowami niebo, początkowo 
czyste, zaczęło się zasnuwać cienki
mi ławicam i altocum ulusów . Na 
szczęście w miarę rozwoju zaćmie
nia chmury te powoli zanikały (być 
może na skutek coraz słabszego pro
mieniowania słonecznego). Początko
wo czas płynął dosyć leniwie. Z lu
bością obserwowaliśmy jak za tarczą 
Księżyca chowają się kolejne plamy 
słoneczne. Gdy zniknęła mniej wię
cej połowa Słońca, Księżyc „pożarł” 
wielki półcień nadziewany małymi, 
czarnymi plamkami jak ciasto ro
dzynkami. Kilka chwil później za
uważyliśmy, że koloryt krajobrazu 
uległ zauważalnej zmianie, wszystko 
nieznacznie pociemniało, barwy pól
i lasów, tak żywe przed chwilą, już 
tak nie zachwycały. Ktoś odważył się 
przyznać, że zaczyna odczuwać nie
pokój. Z biegiem czasu zmiany w oto
czeniu stawały się coraz wyraźniej
sze i następowały z rosnącą szybko
ścią, zrobiło się nieco chłodniej, cie
nie się w yostrzyły. N iezw ykłe 
wrażenie potęgowały przelatujące co 
chwila nisko nad wzgórzem śmigłow
ce, wśród nich dwa francuskie Alou- 
ette (czyżby zdjęcia na żywo dla wę
gierskiej telewizji?), a także samolo
ty. W pewnej chwili nisko przemknął
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z hukiem najprawdziwszy amerykań
ski bombowiec z czasów II wojny 
światowej. Motolotniarz niezmordo
wanie krążył nad zatoką, na której za
cumowało kilkadziesiąt jachtów ze 
zwiniętymi dla lepszego widoku ża
glami. Woda, wcześniej zaledwie zie
lonkawa, teraz wydawała się ciem- 
noszm aragdow a. Wokół szczytu 
wzgórza zaczęło krążyć spore stado 
jaskółek brzegówek wydających gło
sy zaniepokojenia. Atmosfera pod- 
niosłości i skupionego wyczekiwania 
była niemal namacalna.

Patrząc przez teleskop, nagle od
kryłem, że ze Słońca został już tylko 
cienki rogalik. Spojrzałem na zega
rek — jeszcze tylko cztery minuty, 
a ja nie zamontowałem teleobiekty
wu! Szybko odkręciłem teleskop sło
neczny od statywu i przykręciłem 
aparat z 300-milimetrowym obiekty
wem i konwerterem. Podniosłem gło
wicę, aby skierować obiektyw na to, 
co zostało ze Słońca i... tragedia! Nie 
sięga. W panice zacząłem przestawiać 
statyw na różne sposoby, wydłużać 
i skracać jego nogi, ale za żadne skar
by nie mogłem sięgnąć Słońca. Jak 
mogłem popełnić taki głupi błąd?! 
Chwyciłem statyw i przebiegłem kil
ka metrów, tam, gdzie grunt wydawał 
się bardziej płaski. Rozejrzałem się 
szybko wokół. Ludzie, którzy do nie
dawna rozmawiali i leniwie sączyli 
piwo, teraz bez jednego wyjątku sta
li. Zewsząd dobiegały głosy zachwy
tu. Popatrzyłem na Słońce, pozostało 
z niego tylko wąskie pasemko. Do
piero teraz zauważyłem, że przesła
nia je nieduża ławica altocumulusów, 
na szczęście bardzo cienka, a dokoła 
niego roztacza się wieniec o cudow
nych barwach. Popatrzyłem na za
chód. Mój Boże, co za widok! Nigdy 
nie przypuszczałem, że może to wy
glądać tak niesamowicie. Rozłożysta 
chmura nisko nad zachodnim hory
zontem, do tej pory brudnobiała, te
raz była niemal czarna. Mocując się 
ze statywem, jednocześnie obserwo
wałem, jak cała zachodnia część nie
ba ciemnieje z sekundy na sekundę, 
gdy potężny cień Księżyca zbliża się 
z prędkością 700 m/s, pochłaniając 
kolejne pojedyncze ławice chmur, 
a kolory nieba zmieniają się jak w ka
lejdoskopie. Jednocześnie wąski jak 
żyletka sierp Słońca błyskawicznie

zmniejsza swą długość, po czym dzie
li się na fragmenty. W tym momen
cie krzyknąłem: „Widzę koronę!’’. 
W rzeczy samej, zanim jeszcze zni
kły perły Bailly’ego, dokoła czarne
go dysku zaczęła się pojawiać nie
zwykła poświata, co było świetnie wi
doczne w wizjerze aparatu. Kilka 
sekund później ostatni skrawek foto
sfery zgasł i zapadł mrok.

Wykonałem zaplanowane zdjęcia 
na chyboczącym się statywie i wresz
cie mogłem się rozejrzeć. Lekki wiatr, 
który wiał przed chwilą, nagle ucichł. 
W miejscu Słońca widniała okrągła, 
czarna plama otoczona świecącą nie
ziemskim światłem, niemal okrągłą 
koroną. Nieopodal błyszczały Wenus 
i Merkury. Widać było wyraźnie 
wszystkie gwiazdy do 2 wielkości, 
najw yraźniej Syriusza, Procjona 
i Rigela. Niebo w zenicie przybrało 
barwę ciemnogranatową, która blisko 
horyzontu przechodziła w bursztyno
wą, jednak wyraźnie inną niż przy 
zachodzie Słońca. Na ziemi niemal po 
sam horyzont widać było niezliczone 
błyski fleszy, a w miasteczkach i wio
skach poniżej pozapalały się latarnie. 
Podobnie jak wszyscy wokół czułem 
wzruszenie, a jednocześnie dziwny, 
niemal instynktowny niepokój. Pod
biegłem do teleskopu i przy powięk
szeniu 25* przez ponad minutę mo
głem cieszyć oczy rzeczami, które do 
tej pory znałem tylko z fotografii 
i wykładów heliofizyki. Przy samym 
brzegu widocznych było co najmniej 
5 protuberancji, z których szczegól
nie jedna wryła mi się w pamięć. Po
łożona w pobliżu południowego bie
guna Słońca, duża. jasna i zwarta, 
miała kształt wytryskującej w górę 
fontanny albo lejka. Tuż obok niej do
strzegłem coś na 
kształt ciemnej 
pętli w jasno 
świecącej koro
nie. Zimne, nie
bieskawe światło 
włóknistej koro
ny wyraźnie kon
tras to w a ło  z 
czerwono-fioleto
wym światłem  
protuberancji.

T y m c z a se m  
niebo na zacho
dzie, tam, skąd

przyszedł cień, powoli zaczynało się 
rozjaśniać, początkowo nisko nad ho
ryzontem, później z rosnącą szybko
ścią coraz wyżej, aż nagle na zachod
nim brzegu Słońca pojawił się jasny 
błysk. Ten pierwszy widoczny frag
ment fotosfery oznaczał koniec za
ćmienia całkowitego. Choć trwało 
ono 2 minuty i 22 sekundy, wydawa
ło się, że czas ten upłynął niemal 
w jednej chwili. Odczucie to potwier
dzili później wszyscy, z którymi roz
mawiałem. Po kilku sekundach poja
wiły się perły Bailly’ego, które szyb
ko zlały się w wąski, coraz dłuższy 
świetlny pasek. Pierwsze słabe pro
mienie Słońca zaczęły oświetlać oko
licę. Wszyscy wokół patrzyli jak urze
czeni. Nie wytrzymałem i zacząłem 
bić brawo. Wszyscy podchwycili 
i rozległ się głośny aplauz, gdy tłum 
ludzi zaczął gwizdać i klaskać w ręce.

Po kilkunastu minutach wszyscy 
zaczęli się powoli rozchodzić. Spa
kowaliśmy się i zeszliśmy szybko 
w dół, aby zażyć kąpieli w wodach 
Balatonu.

Trudno powiedzieć, co jest bar
dziej uderzające: czy sam widok za
ćmionego Słońca, czy nagła ciem
ność, czy niezwykłe kolory nieba. 
Najwyraźniej wszystkie te zjawiska 
są tak samo niesamowite i razem skła
dają się na to, że całkowite zaćmie
nie Słońca wywiera tak niezapomnia
ne wrażenie. Jedyne, czego żałuję to 
to, że bateria w kamerze wideo wy
czerpała się dokładnie w momencie 
drugiego kontaktu i została nagrana 
tylko faza częściowa i zbliżający się 
cień Księżyca. Cóż —  złośliwość rze
czy martwych...

Radosław Grochowski

Grupa obserwatorów (fot. M. Grochowski)
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Noc w pigułce
Wypraw a na całkow ite za 

ćmienie Słońca została zor
ganizowana przez Planeta

rium i O bserw atorium  A stronom icz
ne przy Zespole Szkół Technicznych 
w G rudziądzu, jako  50-osobow a w y
cieczka po łączona ze zw iedzaniem  
B udapesz tu  i G yóru , a to  o sta tn ie  
w tym stuleciu zaćm ienie chcieliśm y 
zobaczyć w odpowiedniej scenerii: Ba
laton i zaćm ienie Słońca —  to byłoby 
to! Dzień przed zaćm ieniem  byliśm y 
w Budapeszcie. Telewizja w ęgierska 
podaw ała prognozę pogody, z której 
w ynikało , że w dzień zaćm ienia na 
pew no będą chm ury, gdzien iegdzie 
popada, ale będą też i przejaśnienia. 
Pokazyw ano tłum y ludzi nad B alato
nem, korki na autostradach w kierun
ku pasa całkow itego zaćm ienia. Bar
dzo wcześnie rano w Budapeszcie było 
chm urno, zim no i pokropił deszcz. 
M imo to pełni optym izm u, z ciężkim  
sercem rezygnując z Balatonu, w ybra
liśmy się 70 km na południe od B uda
pesztu, do m iasteczka nad Dunajem, 
Dunafoldvar. 1 tu postanow iliśm y roz
stawić nasz sprzęt, czyli refraktor 80/ 
1200 i teleskop M aksutowa z ekranem  
słonecznym , który na każdej granicy 
(polsko-czesko-słowacko-węgierskiej) 
oglądany był skrupulatnie przez ce l
ników  obojga stron, karnet ATA był 
starannie i d ługo ostem plow yw any, 
a dane w prow adzane do kom putera. 
Przez te przedłużające się form alno
ści celne, wszyscy patrzyli na teleskop 
początkowo ze złością, potem z sza

cunkiem  —  jechaliśm y w końcu na 
zaćm ienie i to z nie byle jak ą  rurą, któ
ra niejedno ju ż  zaćm ienie całkow ite 
w idziała (w przeciw ieństw ie do nas). 
W D u n afo ld v a r w y b ra liśm y  sob ie 
m iejsce na w zgórzu przy kościele i jak 
się okazało później, O patrzność nad 
nami czuwała. Zaczęło się zaćm ienie 
częściow e, chm ury od czasu do czasu 
zakiywały Słońce, dając naturalny filtr, 
duże luki w chm urach pozw alały nam 
na oglądanie zaćm ienia częściow ego 
p rzez filtry  spaw aln icze  nr 11-14 , 
m ożna też by ło  og lądać S łońce na 
ekranie teleskopu M aksutowa, zw ra
cając uwagę na 2 grupy plam słonecz
nych. W m iarę upływu czasu napięcie
i zdenerw ow anie rosło, bo i chm ur 
przybywało. Spoglądaliśm y na siebie 
nerwowo i z niedowierzaniem , w co
raz większej ciszy i w coraz w iększym  
napięciu. 10 minut przed zaćm ieniem  
całkow itym , gdy w yczuwało się już  
cudow ność i niepowtarzalność zjaw i
ska, gdy w iedzieliśm y, że zdarzy się 
za chw ilę coś niezw ykłego, bo robiło 
się ju ż  wokół dziwnie; światło przy- 
blakło , „zdziczało” —  pojaw iła się 
chmura. Była ogrom na, nazwaliśm y ją  
10-ciom inutów ką. M ogła spokojnie 
zepsuć nam  wszystko. I zdarzyło się 
coś niezwykłego, chm ura przeszła bo
kiem  (już nikt nie zwracał na n ią  uw a
gi), luka w chm urach objęła prawie 
całe niebo, które ciemniało coraz szyb
ciej, mrok był coraz większy, a jed n o 
cześnie dziw ne białe światło, jak  od 
lam py neonow ej, przepełniało  prze

strzeń i m ieszało się z mrokiem. Z le
wej strony w ąziu tk iego  ju ż  sierpka 
Słońca w idać było Wenus. Zrobiło się 
chłodniej (przez cały czas był upał), 
pow iał wiatr, nisko przeleciał w ystra
szony ptak. Cisza. Z zapartym  tchem  
ch ło n ęliśm y  każd ą  sekundę. D alej 
wszystko działo się szybko —  drugi 
kontakt, perły  B a illy ’ego, p ierścień 
z diam entem , zabłysła korona, bardzo 
jasna, cudowna, m ajestatyczna, gołym 
ok iem  w id ać  p ro tu b eran c je . P rzez
2 m inuty nic się nie dzieje. Spokój. 
Trzeba to utrwalić, ale też i trochę się 
napatrzeć. Pstrykają aparaty przy re- 
fraktorze i teleobiektyw ach. Nie jest 
zupełnie ciemno, jaśniej niż przy Księ
życu  w p e łn i, w idać ty lko  W enus 
i M erkurego. Horyzont wokół jasny, 
niebo ciem noniebieskie, a jednocze
śnie to białe św ia tło ... Słychać głos: 
minęła m inu ta ..., m inęło półtorej m i
n u ty ... C zem u ten czas tak szybko 
leci? ... M inęły 2 m inuty i 16 sekund. 
I niestety trzeci kontakt, pierw sze b ły 
ski, słoneczne prom yczki przedziera
jące  się przez postrzępioną kraw ędź 
Księżyca, czyli jeszcze raz perły, pier
ścień, korona znika, jakby  j ą  ktoś w y
łączył. Jeszcze przez chw ilę panuje 
m rok przetykany coraz jaśn ie jszym  
„dzikim ” św iatłem  białym , które ja k 
by żó łcie je  i ciepleje . G dy robi się 
„prawie norm alnie”, wszyscy na chw i
lę  zapom ina ją , że zaćm ien ie  trw a. 
I nagle wybucha w ielka radość. W iel
kość, podniosłość i niesam owitość tej 
ponad 2-m inutow ej chw ili była tak 
wielka, że teraz m ogliśm y sobie do
piero pozwolić na gesty radości, gra
tulacje i łzy. Dopiero teraz poczuliśmy, 
że m ocno pogryzły nas komary. Teraz 
w iedzieliśm y na pew no, że byliśm y 
świadkam i czegoś w ielkiego, jedyne
go w życiu. Czego nawet opisać się nie 
da, a co próbowała zrobić

Małgorzata Śróbka-Kubiak

PS Z uzyskanej bogatej dokum entacji 
fotograficznej (kilka zdjęć w ykona
nych przez refraktor 80/1200 autor
stwa Sebastiana Soberskiego ukazało 
się w  Uranii-PA nr 5/99) oraz grafik 
K lary Stolp pt. „Poszukiw ania w  ko
sm osie”, w ykonanych po obserwacji 
zaćm ien ia  S łońca pow sta je  w g ru 
dziądzkim  Planetarium  wystawa.

' W
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Fot. Bartłomiej Zakrzewski (obiektyw MS 2M-55A, f  =  500 mm, 
film  Kodak Gold 200, czas ekspozycji 1 s)

Fot. Piotr Kezwoń (teleskop o średnicy zwierciadła 90 mm, 10/900 
mm, film  Konica V X 100, czas ekspozycji automatyczny)

Zdjęcie wykonane standardowym obiektywem f= 50 mm, na film ie  
Kodak Gold 100. Fot. Krzysztof Socha. Trudno jes t fotografować 
przez takie chmury koroną słoneczną.

Fot. Marek Gierliński (teleobiektyw M C MTO-11 CA, film  Fuji Ve- 
lvia 50 ASA, czas ekspozycji automatyczny)

Fot. Wojciech Kreft (luneta o średnicy obiektywu 50 mm, 24/1200 
mm, film  Kodak Gold 100, czas ekspozycji 1/30 s)
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Fot. Maciej Lose (MTO 10/1000, Fuji Superia 200, 1/30 s) Fot. Tomasz Lewicki (4,5/300, 2x, Fuji Superia 200, 1/60 s)
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I stała się ciemność
Dnia 11 sierpnia 1999 roku byli

śmy świadkami ostatniego w 
tym tysiącleciu całkowitego za

ćmienia Słońca. Grupa astronomów 
i studentów z Torunia wraz z miłośnika
mi astronomii z grudziądzkiego obser
watorium, zorganizowała wspólną wy
prawę w pas całkowitego zaćmienia 
Słońca.

Wzięliśmy ze sobą specjalistyczny 
sprzęt. Prezentowane zdjęcia wykonane 
zostały przez teleskop soczewkowy 
o średnicy obiektywu 80 mm i ognisko
wej 1200 mm. Bardzo ważny był wy- 
bórmiejsca obserwacji. Ostatecznie zde
cydowaliśmy się na Węgry.

Dzień przed zaćmieniem w okolicach 
Budapesztu było około 38°C. Postano
wiliśmy przenocować niedaleko Buda
pesztu i nocą, po przeanalizowaniu pro
gnoz pogody, zadecydować w jakim re
jonie Węgier będą najlepsze warunki.

Z raportów telewizyjnych i radio
wych wynikało, że drogi prowadzące w 
rejon jeziora Balaton są zakorkowane 
przez amatorów zaćmienia. Na dzień 
przed zjawiskiem do największej nad 
Balatonem miejscowości, czterdziesto
tysięcznego Siofoku, przyjechało 300 
000 obserwatorów. Samochody na au
tostradzie poruszały się z „zawrotną” 
prędkością 3 kilometrów na godzinę. 
Jednak okazało się, że ze względu na 
pogodę nie jest to optymalny rejon do 
obserwacji. Najkorzystniej powinno być 
w okolicach miejscowości Paks, ponie
waż nad Balatonem zapowiadano prze
lotne opady, a w rejonie Szeged stosun
kowo duże zachmurzenie. Postanowili
śmy bocznymi drogami przebijać się na 
południe, aby jak najgłębiej wjechać w 
pas całkowitego zaćmienia.

Ranek w dniu zaćmienia powitał nas 
chmurami. Jednak podczas jazdy na po
łudnie, w miarę upływu czasu niebo sta
ło się bezchmurne. Na 45 minut przed 
rozpoczęciem kosmicznego spektaklu 
zatrzymaliśmy się w małej miejscowo
ści Dunafoldvar leżącej nad Dunajem, 
20 kilometrów na południe od Dunau- 
jvaros. Znaleźliśmy się prawie w cen
trum pasa całkowitego zaćmienia. Szyb
ko rozstawiliśmy sprzęt na skarpie przy 
katolickim kościele i po kilku minutach 
zaczęło się ... padł okrzyk: „Pierwszy 
kontakt!”.

Słońca zaczęło ubywać od prawej 
strony. Podczas fazy częściowej cały 
czas byliśmy gotowi, aby w przypadku 
załamania aury zapakować teleskop do 
samochodu i gonić dobrą pogodę. Na 
szczęście nie było to konieczne. W koń
cu pozostał już tylko wąski sierp Słoń
ca. W środku dnia zaczęły być widocz
ne jasne planety:

Wenus i Merkury. Jeszcze ostatni błysk 
fotosfery i tarcza Słońca zniknęła...

...zrobiło się ciemno. Zapanowała 
wszechogarniająca cisza rozdzierana tyl
ko okrzykami: „Pozostało jeszcze 30 
sekund!... jeszcze 10!...”

W czasie 2 minut i 18 sekund wszy
scy poczuliśmy jeszcze silniej, że żyje
my w Kosmosie. W ciągu paru chwil 
kilka ciał kosmicznych znalazło się do
kładnie na jednej linii: Słońce, Księżyc, 
My i Ziemia. Pomimo że znaliśmy me
chanizm tego zjawiska, jednakże jego 
nieuchronność wzbudzała w nas pod
świadomy, irracjonalny lęk. Czuliśmy 
również zachwyt dla praw przyrody, któ
re tak konsekwentnie od miliardów lat 
wiążą przyczyny ze skutkami w naszym 
Wszechświecie. Korona słoneczna była 
nadspodziewanie jasna, a spoza ciemnej 
tarczy Księżyca wybijały się fioletowe 
protuberancje. Patrząc na ten kosmicz
ny spektakl, miało się przekonanie, że 
jeszcze raz potwierdziły się słowa Mi
kołaja Kopernika, który powiedział: „A 
cóż piękniejszego nad niebo, które prze
cież ogarnia wszystko, co piękne”.

„...Uwaga koniec! Trzeci kontakt!”. 
Na tę komendę szybko założyłem filtr 
na obiektyw teleskopu, który uchronił 
mnie przed potokiem fotonów dobiega
jących z wyłaniającej się tarczy Słońca.

Jest to już druga astronomiczna wy
prawa na całkowite zaćmienie Słońca, 
w której brali udział członkowie Koła 
Naukowego Studentów Fizyki i Astro
nomii UMK. Pierwsza, w marcu 1997 
roku, zawiodła nas aż do Mongolii, gdzie 
w czasie zaćmienia można było podzi
wiać kometę stulecia (Hale-Bopp’97).

Następne całkowite zaćmienie będzie 
widoczne w 2001 roku na terenie Afry
ki. Będzie to pierwsze zaćmienie w no
wym tysiącleciu. Już teraz zaczynamy 
przygotowania do obserwacji tego zja
wiska.

Sebastian Soberski
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W szystkie zdjęcia wykonane z tymi 
sam ym i parametrami, w jednako
wych odstępach czasu między fazą 
0,5 a zaćmieniem całkowitym.

Fot. Piotr Kezwoń.



Nasze zaćmienie
Wyprawa została zorganizo

wana przez studentów fi
zyki krakow skiej WSP. 

Główny cel —  zaćmienie! Cele dodat
kowe: zobaczyć, zwiedzić, obejrzeć, co 
tylko jest po drodze. Własny środek 
transportu umożliwia dość swobodne 
zaplanowanie trasy. Jedziemy na połu
dnie Węgier, do Szeged, w sam środek 
pasa zaćmienia. Tam prawdopodobień
stwo pogody jest o całe 3% większe niż 
nad masowo obleganym Balatonem. 
Od momentu wyjazdu z Krakowa za
ćmienie jest ciągle obecne w naszych 
rozmowach i rozmyślaniach. Nawet 
w podziemnych basenach Miszkolca 
czy m rocznych piw nicach Tokaju. 
Na granicach dreszczyk emocji. Czy 
będzie tłok? Czy mamy poprawnie wy
pełnioną Eurolistę? Czy będą pytania
o sprzęt? Bez większych przeszkód do
cieramy na miejsce.

W dzień przed zaćmieniem robimy 
próbę generalną. Z przepastnych bagaż
ników autobusu wyłaniają się telesko
py i statywy, kamery i teleobiektywy. 
Największe zainteresowanie gapiów 
wzbudza rejestrator zachmurzenia — 
szklana kuła wypalająca ścieżkę na pa
pierowej taśmie. Ścieżka nie ma przerw, 
bo dziś pogoda jest bezchmurna, ale jak 
będzie jutro? Podobno złe wieści z In
ternetu. Wieczorem grupa studentów, 
która próbuje jeszcze raz przećwiczyć 
ocenę zasięgu w idoczności gwiazd 
(a przy okazji policzyć Perseidy), mel
duje, że nadciągają chmury. Na razie 
ciśnienie się nie zmienia, a cirrusiki nie 
wyglądają groźnie. Jednak nad Balato
nem już pada. Czy front idzie w naszym 
kierunku? Z jaką szybkością? Czy na 
te kilkanaście godzin zatrzyma się czy 
wręcz przeciwnie — przyspieszy i w 
ciągu nocy przesunie się na wschód? 
Przecież do południa MUSI się rozpo
godzić!

Dzień zaćmienia. O 7:00 —  chmu
ry, 7:30 chmury, ale jakby niecojaśniej, 
7:45 —  deszcz. Nastroje niewesołe. 
Chłopcy od pomiaru jasności zapew
niają, że ich przyrząd, światłomierz 
zbudowany w oparciu o baterię słonecz
ną z kalkulatora, zarejestruje zaćmie
nie nawet przez chmury. O 8:00 powra
ca nadzieja. Dostajemy wiadomość, że 
w Siofok nad Balatonem zachmurze
nie 0,2 i świeci Słońce! W pośpiechu

pakujemy się do autobusu i ruszamy na 
zachód.

Szeged opuszczam y w deszczu 
i jedziemy wzdłuż środka pasa zaćmie
nia. Po pół godzinie widzimy przeja
śnienie prosto przed nami. Na wąskiej 
drodze spory ruch. Widać nie tylko my 
w pogoni za pogodą uciekamy spod 
szczelnej kołdry frontu atmosferyczne
go. Im dalej na zachód, tym więcej prze
jaśnień a wraz z nimi coraz lepsze hu
mory. Pierwszy błysk Słońca upewnia 
nas, że decyzja o wyjeździe w poszuki
waniu pogody była słuszna. Niepokoi 
nieco fakt, że wszystkie parkingi są za
pchane przez wpatrzonych w Słońce 
ludzi. Nad Balatonem nadal 0,2 a u nas 
czysto. Może trzeba już stanąć, by nie 
„przestrzelić”? Decyzja: jeszcze 20 km
i stop na pierwszym dogodnym miej
scu. Tuż za Kiskórós jest cudowny as
faltowy, suchy parking ze stróżówką w 
kącie. Będzie prąd! Ze stu metrów ka
bla rozwijamy najwyżej 20. Widok 
wtyczki w ręku wyjaśnił portierce, o co 
chodzi, równie dobrze jak nasz nieoce
niony tłumacz. —  Pieniądze? Nie, nie, 
a le ... może pozwolicie popatrzeć? Por
tierka też czeka na zaćmienie.

Rozstawiamy sprzęt. GPS mierzy, 
gdzie jesteśmy, obserwatorzy przyrody 
szukają mrowisk, świerszczy i kwiat
ków, pracuje już meteorologia. Spraw
dzamy, czy wszystkie filtry chroniące 
wzrok są na swoich miejscach. Filtry 
są różne, wykonane z uszkodzonych 
dyskietek, klisz rentgenowskich, prze
świetlonych filmów. Tych „profesjonal
nych” z Zeissa mamy tylko 2. Jesteśmy 
gotowi na 15 minut przed pierwszym 
kontaktem. Akurat żeby ochłonąć i po
m yśleć jeszcze raz spokojnie, czy 
wszystko jest OK. Spiker prowadzący 
pomiar czasu stopniowo zwiększa tem
po odliczania aż do sekund —  9, 8, 7 
—  napięcie wzrasta 3,2, 1,0! I nic! 
Dopiero po chwili grupa obserwująca 
Słońce na ekranie krzyczy, że u nich 
widać pierwszy kontakt. Faza zaćmie
nia rośnie. Ludzie są podekscytowani. 
Czekamy, co będzie dalej.

Faza przekroczyła 50%, pogoda ide
alna, jednak patrząc na białe ogrodze
nie pobliskiej kawiarenki wzrok już nie 
jest oślepiony. Grupa mierząca jasność 
Słońca potwierdza nasze subiektywne 
wrażenie. Na białym ekranie rozłożo

nym w cieniu drzewa przebłyskujące 
refleksy słoneczne przybierają kształt 
wąskich sierpów. Światło jest coraz 
bardziej niesamowite, wyraźnie czu
jem y ochłodzenie —  słupek rtęci wy
stawiony na działanie Słońca obniża 
się w maksimum o 8°C, cichną cyka
dy, chowają się mrówki. Naprawdę 
można uwierzyć w nadciągający ko
niec świata.

Jest Wenus! Jest Merkury! Koronę 
słoneczną dostrzegamy tuż przed za
ćmieniem całkowitym. Ci z bystrzej
szym wzrokiem twierdzą, że widać pro
tuberancje. Filtry precz! W ruch idzie 
szukacz komet, gołym okiem widać 
gwiazdy do 1,75 magnitudo. Wiatro- 
mierz stoi na zerze, ale flagi na wyso
kich masztach przed autosalonem za
czynają łopotać. Rozglądamy się do
okoła. Mamy wrażenie, że Słońce za
szło we wszystkich kierunkach na raz. 
Beznamiętny głos spikera jakby wywo
ływał Słońce zza Księżyca. Już jest, już 
koniec, już po zaćmieniu. Nie udało się 
nam dostrzec pędzącego cienia Księży
ca, lecz przez kilkadziesiąt sekund wi
dać na asfalcie drobne cienie, które jak 
zmarszczki czy fale mkną na południo
wy zachód.

Wszyscy mówią! Studenci z dykta
fonem zbierają na gorąco wrażenia. 
Będą mieli co włączyć do swojej rela
cji. Entuzjazm wybucha na widok bo
ciana, który właśnie wstał i zabrał się 
za drugą tego dnia poranną toaletę. 
W miarę cofania się Księżyca świat 
wraca do normy. Kwiaty rozchyliły kie
lichy, zaczął się ruch na drodze. A my 
nadal fotografujemy zaćmienie, nadal 
mierzymy czasy odsłaniania się kolej
nych plam na tarczy Słońca. Wszyscy 
mają poczucie, że widzieli najbardziej 
niezwykły spektakl, jaki natura stwo
rzyła dla człowieka. Oprócz zachwy
tów słychać zdziwienie. Tak krótko? 
Takjasno?

Samotny cumulus zasłonił ostatni 
kontakt. Robimy zdjęcie grupowe i pa
kujemy sprzęt. Żegnamy gościnny wę
gierski parking, na którym przeżyliśmy 
zaćmienie i wracamy do Szeged, do 
Polski, do domu. Wszystkim spotka
nym ludziom długo jeszcze opowiada
my: widzieliśmy je, było cudowne!

Waldemar Ogloza 
Bartłomiej Zab-zewski
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Galeria zaćmieniowych impresji Klary Stolp

Świat w innym świetle

Zaćmienie Słońca Ku końcowi

Zaćmienie 11-08-1999 U R A N I A  -  P o s t ę p y  a s t r o n o m i i



Oprócz zakrycia tarczy słonecznej jako takiej, można było jeszcze śledzić zakrycia kolejnych gnip plam słonecznych. Ogniskowa teleskopu 
2200 mm, film Fuji Superia 100 ASA. czas eksp. 1/500 s. Fot. W. Skórzyński



Złapaliśmy bakcyla!
To była prywatna ekspedycja 

członków Oddziału krakow
skiego PTMA w składzie: Iwo

na Kubies, Marcin Filipek, Piotr Czer
ski, Janusz Płeszka.

Po powrocie do kraju postanowili
śmy opisać nasze przeżycia związane 
z obserwowanym na W ęgrzech za
ćmieniem z okolic miasta Szeged.

Nasza grupa obserwacyjna już pół 
roku wcześniej obrała po analizie po
godowej okolicę na płn.-zach. od Sze
ged za cel ekspedycji zaćmieniowej. 
Wydawało się, że przygotowaliśmy się 
do zaćmienia znakomicie, ale o mały 
włos pogoda nie popsuła nam całego 
widowiska, pokazując, że statystycz
ne 55% to trochę mało by mieć pew
ność obserwacji zjawiska zaćmienia.

Z dojazdem na miejsce i przekra
czaniem granic nie było żadnych kło
potów, hasło „zaćmienie” praktycznie 
do formalności ograniczało odprawy 
celne, a widok doładowanego po dach 
sprzętem opla combi chyba do reszty 
zniechęcał celników do jakiejkolwiek 
kontroli, notabene świadomie zaplano
waliśmy przekraczanie granic niewiel
kimi przejściami, chcąc unikną kor
ków i drobiazgowej, czasochłonnej 
kontroli.

Dzień przed zjawiskiem, rano jeste
śmy wg mapy na miejscu przewidzia
nych obserwacji w środku pasa całko
witości, skręcamy w lokalną drogę 
w celu znalezienia spokojnego i do
godnego miejsca do obserwacji, wszę
dzie płasko jak okiem sięgnąć, ale to 
w końcu N izina W ęgierska, więc 
wszystko w najlepszym porządku.

Kusząco wygląda polna, piaszczy
sta droga wiodąca w bezkres pól. Mi
jamy jakieś spore pole namiotowe, jak 
się później okazało, obóz Węgierskich 
Miłośników Astronomii, ale jedziemy 
dalej, bo szukamy bardziej spokojne
go miejsca. Po kilkuset metrach spo
tykamy kogoś z miejscowych, Marcin 
próbuje zagadnąć po niemiecku, ale 
bezskutecznie, okazuje się, że Laszlo 
studiował w Budapeszcie i zna nieźle 
angielski, tak więc dogadaliśmy się 
bez większych problemów. Nasz go
spodarz dał nam w posiadanie całą sta
rą farmę, przez którą za rok ma prze
biegać autostrada, teren ogrodzony, 
płaski, bezpieczny. Podejmujemy de-
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cyzję: zostajemy.
Po rozbiciu obozu i wypakowaniu 

sprzętu jedziemy odwiedzić węgier
skich obserwatorów stacjonujących 
tam już od tygodnia. Cały czas mieli 
wspaniałą pogodę, niestety po węgier
sku nie rozumiemy zbyt wiele, więc 
po krótkiej wizycie wracamy do „na
szej” farmy.

Wieczorem jedziemy do Szeged na 
większe zakupy. Poza paroma kiepski
mi gadżetami nie widać, by miasto 
przygotowało się do przejścia księży
cowego cienia w środku dnia, żyje ra
czej normalnym rytmem .

Wracamy do obozu i przy zachodzie 
Słońca spostrzegamy pieiwsze niepo
kojące symptomy nadciągającego fron
tu atmosferycznego z opadami, na za
chodniej stronie widać piękne haczy
kowate cirrusy, ładnie podświetlone od 
spodu na pomarańczowo i różowo.

Przed północą podczas obserwacji 
nieba słychać pierwsze oznaki nadcią
gającej burzy, ale nadal jest pogodnie.

Rano budzi nas ulewa szarpiąca 
namiotami, nie przestaje padać aż do 
9 godziny, niebo zasnute ciężkim i 
chmurami przechodzącymi w zachmu
rzenie warstwowe, a na płd.-zach. wi
dać przy horyzoncie pierwsze prześwi
ty błękitu.

Skoro widzimy błękit tak nisko, to 
oznacza, że rozpogodzenie ma spore 
rozmiary i mamy szansę się w nim 
znaleźć. Szybka kalkulacja i ocena 
prędkości chmur powoduje podjęcie 
radykalnej decyzji, pakujemy się i pę
dzimy do czystego nieba, bo chmury 
nie zdążą nas opuścić przed zaćmie
niem. Bierzemy do auta tylko lekkie 
przenośne moduły i za kilkanaście 
minut, uzbrojeni w dobrą mapę. już pę
dzim y lokalnym i drogam i raczej 
z małym poważaniem dla lokalnych 
ograniczeń i przejazdów kolejowych 
ku Słońcu. Mijamy, zostawiając w tu
manach kurzu kilkanaście ekip z całej 
Europy i kilka z polskimi numerami, 
ulokowanych na poboczach, aż wresz
cie pół nieba jest już błękitne i chmu
ry nadal nas opuszczają. Znów polna 
droga gdzieś za Pustomergesz, gdzie 
m iał dotrzeć jeszcze jeden  kolega 
z Krakowa, ale przed Budapesztem ze
psuł się jego maluch i z lekkim sprzę
tem dotarł tylko nad Balaton. Rozkła-
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damy w pośpiechu sprzęt na jedynym 
w okolicy stepowym, parometrowym 
pagórku obok jakichś wykopalisk ar
cheologicznych — być może na pre
historycznym kurhanie. W gotowości 
stają solidne statywy ze sprzętem do 
obserwacji i fotografii. Marcin ustawia 
montaż z napędem. Wszystko gotowe 
i czekamy na pierwszy kontakt. Jest!!! 
Z prawej strony zaczyna Słoneczka 
ubywać.

Przygotow any sprzęt to aparaty 
Praktica i Pentacony Six oraz tele
obiektyw Sonnar 300/4,120/2,8 prze
widziany do multiekspozycji i fisch- 
eye30/3,5 format 6x6 cm oraz lustrza
ne Rubinar 500/5,6, MTO 11CA. tele
skop Newtona „Kastor” 170/1200 na 
montażu paralaktycznym, Maksutow 
Cassegrain „A lam ak” 150/1500 na 
solidnym drewnianym azymutalnym 
statywie oraz 2 zeissowskie lornetki 
7X50 do obserwacji korony.

Słoneczka dalej ubywa, ale na nie
bie dzieje się coś bardzo niepokojące
go: chmury powoli zmieniają kierunek 
i zaczynają zbliżać się do nas pomimo 
trzydziestostopniowego zapasu, jaki 
uznaliśmy za wystarczający.

Następna szybka decyzja: zwijamy 
się z teleskopami na kolanach, bo nie 
ma czasu na chowanie do futerałów. 
Już wiem, że z wielokrotnej ekspozy
cji nici, bo nie ustawię dokładnie dru
gi raz obrazu w jednej linii.

Pędzimy dalej w szaleńczej pogoni 
za Słońcem. Widocznie naruszyliśmy 
spokój duchów naszego wzniesienia 
„kurhanu” —  to był błąd. Mijamy, 
zwalniając nieco w Kiskunhalas, aby 
nie zatrzymała nas lokalna policja, bo 
na taką stratę czasu nie możemy sobie 
pozwolić. Jedziemy, a raczej przelatu
jem y nad dziurami i mostkami jakieś 
60 km w polnym terenie, przez szy- 
berdach widzimy już fazę 0,4 , chmu
ry pozostają jakieś 30 stopni nad ho
ryzontem, a my coraz bardziej odda
lamy się od Szeged wzdłuż pasa cen
tralnego. Znów polna droga przed 
miejscowością Kecel, puste ściernisko. 
Tym razem pobijamy rekord i sprzęt 
rozstawiony zostaje w kilka minut, 
dalsza rejestracja zjawiska od fazy 0,5.

Z najbliższego domostwa, jeszcze 
pod strzechą, wychodzi starszy pan — 
pewnie właściciel pola. Zatrzymuje
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się, obserwując nas uwijających się 
przy sprzęcie, jakieś 100 m od nas. 
Machamy do niego, zachęcając, aby 
przyszedł, ale po dwudziestu metrach 
staje —  chyba boi się podejść bliżej 
i tak do fazy 0,95 —  gdy już wyraźnie 
się ściemniło, patrzy z przerażeniem 
w niebo, potem znów na nas, jeszcze 
raz na niebo i w wielkiej panice pusz
cza się pędem na skróty prosto do cha
łupy, tratując po drodze przydomowy 
ogródek. Zamyka drzwi, zatrzaskuje 
okiennice i już go nie widzimy do koń
ca zjawiska. Czyżby nie wiedział nic
0 zaćmieniu i pomyślał, że to może na
sza nieczysta sprawka?

Od momentu rozbicia sprzętu, czy
li od fazy 0,5, widać już wyraźnie róż
nicę w oświetleniu terenu, światło jest 
jakby zimniejsze, a my rzucamy coraz 
ostrzejsze cienie.

Na obiektywach błyszczą filtry sło
neczne i co chwila cykają migawki, 
przy fazie około 0,7 na czysto grana- 
towobłękitnym niebie gołym okiem 
zauważamy Wenus na lewo pod sier
pem Słońca. Oświetlenie staje się co
raz bardziej sine, prawie surrealistycz
ne, trawa jest szaro-błękitno-fioletowa, 
a zieleń drzew przybiera morski od
cień błękitu, niebo zaś jakby szarzało, 
stając się coraz bardziej fioletowe. Jest 
wyraźnie chłodniej.

W  fazie 0,8 do 0,9 milkną skow
ronki, a jaskółki latają pół metra nad 
ziemią —  widocznie tam zebrały się 
owady.

Nadejście cienia zastaje nas w ab
solutnej ciszy —  ale tu wielki szok. 
Nic nie widać w wizjerach aparatów!

Sekundy konsternacji, poziom ad
renaliny rośnie: przecież nie zdjęliśmy 
filtrów! Stracone 10 sek. z planu zdję
ciowego; dalejże, przelatuję zaplano
wane czasy ekspozycji z ogniskową2 
m dla pełnej rejestracji protuberancji
1 wewnętrznej korony. Protuberancje 
widoczne gołym okiem niby krwiste 
krople wokół czarnego kręgu Księży
ca, na jasnych matówkach aparatów 
widok wprost oszałamiający: głęboka 
czerń okolona ognistym pierścieniem 
dziewięciu protuberancji.

Czas na obserwacje wizualne.
Gołym okiem widać 3-4 stopnio

wą koronę ze wspaniałymi igłowaty
mi smugami gubiącymi się w tle czar- 
no-granatowo-fioletowego nieba, któ
re przy horyzoncie rozjaśnia się wo
kół, przybierając przejściowo barwy

od sepii, ochry aż po pomarańcz przy 
samej ziemi. W  lornetce 7X50 smugi 
koronalne wypełniają całe 7,5 stopnio
we pole widzenia. Wspaniała, olśnie
wająca Wenus, widoczny Reguł us, 
Kastor, Pollux Capelła, Procjon, Alde- 
baran oraz górne gwiazdy z Oriona po 
zachodniej stronie. Jowisz i Saturn nie
widoczne z powodu niskiego położe
nia i ochrowego rozjaśnienia nieba 
z dala od zenitu, także Merkurego nikt 
z nas nie zauważył. Powoli zachodni 
horyzont się rozjaśnia, a żółcie, poma
rańcze i ochry podnoszą się coraz wy
żej. Czyżby się kończyło? Niemożli
we, nie mogły przecież minąć aż dwie 
minuty —  a jednak —  minęły tak szyb
ko, jakby to było 30 lub 45 sekund. 
Podczas tego spektaklu czas upływał 
tak szybko jak na wspaniałym filmie 
i jego upływ wydawał nam się aż nad
to relatywistyczny. Z powodu niezdję- 
cia filtrów tracimy 10 s, pozostaje jed
nak nadal pełne dwie minuty i 10 se
kund, które na pewno doskonale za
pamiętamy do końca życia. Zdajemy 
sobie sprawę, że jeszcze nie mamy 
zdjęć korony z ogniskową 500 i 1000 
mm, ale cień kończy się nieubłaganie 
i zastaje mnie przy wymianie konwer
tera.

W  panice obsługiwałem tylko apa
rat z negatywem, zapominając o rów
nolegle podpiętym aparacie z przeźro
czem i wolno stojącym aparacie z usta
wioną ponownie multiekspozycją, bra
kło w niej fazy całkowitej.

Potem już spokojnie zakładamy fil
try i kończymy dokumentację maleją
cych faz zsuwania się tarczy Srebrne
go Globu z naszej Gwiazdy Dziennej.

W  sumie wykonaliśmy kilkadzie
siąt zdjęć faz częściowych oraz fazy 
całkowitej.

Najważniejsze, że widzieliśmy 
całe zjawisko przy prawie doskona
łej pogodzie, a trzeba przyznać, że 
miejsce i cisza były naszymi sprzy
mierzeńcami podczas obserwacji
i przeżywania chyba najwspanialsze
go widowiska, jakim na Ziemi może 
obdarzyć nas Natura. Dwoje obserwa
torów zwróciło uwagę, że podczas 
trwania tej anomalnie krótkiej nocy 
drogą za drzewami pędził na świa
tłach lokalny pusty autobus, jakby 
jego kierowca wiedziony atawistycz
nym instynktem próbował niemożli
wego, czyli ucieczki przed księżyco
wym cieniem.
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Pogoda w ytrzym ała  p raw ie do 
ostatniego kontaktu, a potem nie wia
domo skąd szybko utworzyły się cien
kie altocumulusy, pokrywając na kil
ka minut całe niebo, by po następnych 
kilku minutach rozpłynąć się bez śla
du, dała o sobie widocznie znać wil
goć z porannej burzy.

Powoli i tym razem do futerałów 
pakujemy teleskopy i aparaty i lepszą 
drogą wracamy na farmę Laszlo. Na 
miejscu hiobowa wieść: tutaj nie było 
widać fazy całkowitej, a fazy częścio
we tylko w przerwach chmur.

Obiecujemy przysłać naszemu go
spodarzow i kom plet zdjęć, co już  
zresztą zrobiliśmy.

Świadomi zastanego stanu rzeczy 
zadowoleni jesteśmy z podjęcia tych 
dwu szybkich decyzji zmiany lokaliza
cji, bo naprawdę było warto gnać na zła
manie karku lokalnymi drogami, a przy 
okazji takich emocji pozostają wspo
mnienia, którymi warto się podzielić.

Spora grupa Słowaków i Ameryka
nów w campingu przy drodze nr 5 do 
Szeged, gdzie nawet chcieliśmy się po
czątkowo zatrzymać, ale nie było już 
dobrych miejsc z widokiem na połu
dnie —  dobrze, że tam nie stanęliśmy, 
bo oni też mieli niezłego totolotka 
z chmurami i sporo z tego widowiska 
stracili.

Na miejscu zaraz po fazie całkowi
tej rozdzwoniły się komórki od innych 
obserwatorów z zapytaniami o wraże
nia i pogodę. Z ich relacji wynikało 
jednak, że nie mieli czystego nieba ani 
na zachodzie, blisko Austrii, ani nad 
Balatonem, gdzie dotarła większość 
obserwatorów z Polski —  bo nad tym 
sporym zbiornikiem wody przy ochło
dzeniu podczas zaćmienia skondenso
wała się para wodna, tworząc niewiel
kie chmurki, które skutecznie prze
szkadzały w obserwacjach subtelności 
korony.

Chcąc podsum ować, należałoby 
powiedzieć, że zjawisko zaćmienia 
całkowitego przerosło nas swoim uro
kiem i nawet nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że tak pięknego widowiska 
może dostarczyć nam Natura.

Nasuwa nam się tu kilka wniosków 
na przyszłość (Taaak! Już złapaliśmy 
zaćmieniowego bakcyla), którymi pra
gniemy podzielić się z czytelnikami:

1. Dobre i odpowiednio wczesne 
planowanie miejsca obserwacji obej
mujące prognozę pogodową i dokład

na znajomość terenu, dokładna mapa; 
unikajmy miejsc mokrych i zbiorni
ków wodnych, bo obejrzymy chmur
ki i obłoczki pary skraplającej się po 
ochłodzeniu, zamiast zaćmienia.

2. Wczesne przybycie na miejsce 
zjawiska i znalezienie naprawdę do
brego i bezpiecznego miejsca do pro
wadzenia niezakłóconych obserwacji

3. Używanie sprawdzonego i w peł
ni przenośnego sprzętu szybko insta
lowanego w terenie na solidnych, 
sztywnych statywach um ożliw iają
cych w ykonanie nie poruszonych 
zdjęć bezpośrednio z migawki apara
tu. (Na metodę kapeluszową nie ma 
wtedy czasu, a nie sprawdzona konfi
guracja obiektyw-konwerter może do
brze nie współpracować lub dawać do
kuczliwe odblaski!)

4. Odpowiednio wczesne zaopa
trzenie się w dobrej klasy, zawczasu 
przetestowane filtry słoneczne. (Trze
ba koniecznie wykonać przez nie prób
ne zdjęcia przed zaćmieniem i obej
rzeć wyniki.)

5. Wyjazd niewielką, zgraną, w peł
ni mobilną grupą obserwacyjną, goto
wą do podjęcia szybkich, radykalnych 
decyzji w terenie.

6. Dobre zaplanowanie programu 
zdjęciowego i obserwacyjnego i prze
ćwiczenie zawczasu wykonania po

szczególnych serii zdjęć i obserwacji, 
z uwzględnieniem rezerwy czasowej 
na zawsze możliwą awarię (pamiętaj
my, że na zmianę rolki filmu nie bę
dzie wtedy czasu, a jeśli nawet zmie
nimy w pośpiechu, tracąc cenną mi
nutę, może okazać się, że film szybko 
zwijany zaświetlił się wyładowaniami 
elektrostatycznymi, a nowy, szybko 
zakładany, nie wciągnął się i będzie
my mieli wszystkie ujęcia na pierw
szej klatce, czyli nie będziemy mieli 
nic).

7. Posiadanie pod ręką zapasowych 
części, takich jak wężyk z blokadą czy 
śruba statywowa, które łatwo się gu
bią —  szczególnie w transporcie czy 
przy rozkładaniu w pośpiechu sprzętu 
na trawie.

8. Wyłączenie „komórek”, szcze
gólnie podczas fazy całkowitej, bo inni 
obserwatorzy mogą być dalej na za
chód już po 3 kontakcie i niecierpli
wie wydzwaniać do nas, jak udało się 
zaćmienie, pomimo że my jesteśmy 
w samym środku trwania fazy całko
witej zjawiska.

Te kilka spostrzeżeń pozwoli nam 
w przyszłości uniknąć popełnionych 
błędów i lepiej przygotować się na na
stępne zaćmienie.

Miłośnik Astronomii 
Janusz Płeszka

W
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Obiektyw MTO + telekonwenter l,8x. Film Fuji Superia 200 ASA. 1/125 s. Fot. M. Filipek
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Wyścig z chmurami

Pragnę podzielić się wrażeniami z eskapady po Węgrzech, 
w której uczestniczyło 15 osób z krośnieńskiego oddziału 
PTMA.

10 sierpnia o godz. 14-tej przyjechaliśmy na miejsce obserwacji, 
jakieś 10 km na północ od Szegedu. Wyszukanie miejsca na obozo
wisko zajęło nam sporo czasu; panował niesamowity upał, na nie
bie ani jednej chmury. Jednak wieczorem od zachodu pojawiły się 
cirrusy, co nas bardzo zaniepokoiło.

W dniu zaćmienia pobudka o godzinie 5. Wczesnym rankiem 
nad północno-zachodnim horyzontem wisiały czarne chmury, z któ
rych o godzinie 7 rozwinęła się burza. Po niej zaczął padać ciągły 
deszcz. W naszym zespole zapanowało zniechęcenie i smutek —  
prawdopodobnie nie zobaczymy zaćmienia. W telewizji śledziliśmy 
satelitarne przekazy meteorologiczne, z których wynikało, że na za
chód od nas panuje jednak słoneczna pogoda! Gdy o godzinie 9 
dostrzegliśmy nisko na zachodzie pas błękitu, natychmiast została 
podjęta decyzja o złożeniu obozu i wyjeździe w stronę Balatonu.

O 10-tej w strugach deszczu ruszyliśmy na zachód w poszukiwa
niu Słońca. Rozpoczął się szaleńczy wyścig z Księżycem i chmura
mi. Nasz zespół, w trzech samochodach i na motocyklu, pomknął 
równolegle do środka pasa zaćmienia. Pędziliśmy z szybkością 
znacznie przekraczającą 100 km/godz., łamiąc ograniczenia pręd
kości, ale stawka była wysoka. Już w obszarze lepszej pogody spo
tkaliśmy pierwsze grupy obserwatorów zaćmienia, gubiąc jedno
cześnie jeden z samochodów naszego zespołu. Po przejechaniu 75 
km, w chwili I-go kontaktu rozstawiliśmy teleskopy przy drodze. 
Jednak kolejna ławica chmur zmusiła nas do ponownej jazdy. 15 
km dalej teleskopy stanęły ostatecznie na wspaniałej polanie, wzbu
dzając spore zainteresowanie innych grup Polaków i Węgrów. Była 
godzina 12:10. Zachodnie niebo tonęło w pięknym błękicie, a nad 
wschodnim horyzontem wisiały ponure chmury. Ze wzrastającym 
napięciem oczekiwaliśmy Ii-go kontaktu, wiedząc już, że pogoda 
nie popsuje nam fantastycznego spektaklu.

Kilka minut przed zaćmieniem całkowitym, przy wąskim sierpie 
Słońca, wyraźnie zmniejszyło się oświetlenie. Wyczuliśmy niepo
kój ptaków. Na zachodzie niebo gwałtownie pociemniało —  zbliżał 
się do nas z ponaddźwiękową szybkością cień Księżyca. Nagle głę
boki półmrok, wyraźnie odczuwalny chłód, brak wiatru i zupełna 
cisza w przyrodzie. Ruszyły aparaty fotograficzne i kamera wideo. 
Krótko błysnęły perły Bailly’ego, po drugiej stronie Słońca zaczęła 
rozbudowywać się fantastyczna korona. Radosne okrzyki: jesteśmy 
w cieniu Księżyca!

Nad horyzontem niebo pomarańczowe, nad nami ciemny granat, 
doskonale widoczna Wenus. Korona słoneczna zrobiła na mnie nie
samowite wrażenie, była potężna i miała nieziemską strukturę. Do
okoła ciemnej tarczy Księżyca wyraźnie widoczne były czerwono- 
różowe protuberancje. Czuliśmy się jak w nierealnym, surrealistycz
nym śnie.

W pewnej chwili dociera do moich uszu pomiar czasu —  2 mi
nuty 15 sekund. W oczekiwaniu 111 kontaktu przestawiam czas eks
pozycji w aparacie na 1/1000 s. Nagle pierwszy błysk fotosfery 
i kolejne zdjęcia. Mrok gwałtownie pryska, w ciągu kilku sekund 
zrobiło się zupełnie jasno. Opuścił nas cień Księżyca, a jego ciemny 
krąg odsłaniał kolejne grupy plam na tarczy Słońca.

Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, pożegnania z innymi obserwatora
mi i szczęśliwi wracamy przez Budapeszt do domu.

Mariusz Świętnicki

Nie wszystkim chmuiy pozwoliły w pełni nacieszyć się 
zaćmieniem. Fol. R. Urbanowicz

Pod znakiem zaćmienia odbył się w Budapeszcie koncert 
Luciano Pavarottiego, a Poczta Rumuńska przygotowa
ła okolicznościowe znaczki i pocztówki.
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Grupa obserwatorów z Torunia, która pojechała do Szeged, żałowała wyboru tego miejsca, Ostatnie sekundy przed całkowitym zaćmie- 
gdy okazało się, że chmury były tam dla nich mniej życzliwe. Fot. M. Rafałska niem. Zdjęcie przez filtr (fot. K. Rochowicz)

Tu do zrobienia takiego zdjęcia zamiast fil- Mimo chmur, jest! Mały błysk i korona! Można już zdjąć okulary i cieszyć się, że jednak 
tru wystarczyły chmury, (fot. Sz. Kozłowski) chmury nie popsuły wszystkiego. Fot. M. Rafałska

Drugi i trzeci kontakt. Praktica MTL-3 + refraktor 65/400 z tełekonwerterem 2x, film Konica VX 400, czas 1/1000 s. Fot. M. Świętnicki 

Z a ć m ie n ie  11 -0 8 -1 9 9 9  U R A N IA  -  POSTĘPY ASTRONOMII 39



Zachód słońca w Szantod nad Balatonem w wieczór poprzedzający zaćmienie „rybim okiem  ”  sfotografował Franciszek Chodorowski

c
1

o
Dwa zdjęcia wykonane przez Małgosię Śrób- Drugi kontakt sfotografowany w Kamen Bryagu (Bulgaria) obiektywem 44/600 na film ie  
kę-Kubiak (obiektyw 4/300, 200 ASA) Kodak 400 ASA z czasem 1/500 s. Fot. Konrad Szaruga
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Perseidy i całkowite zaćmienie Słońca

Ekipa obserwatorów PKiM z zeszytem Uranii-PA na 

U R A N IA  -  Po s t ę p y  a s t r o n o m ii

Czytając ten tytuł, zastanawiali
ście się może co te dwie rze
czy m ają wspólnego ze sobą? 

Otóż daty 11 08 1999 r. m yślę, że nie 
trzeba nikomu tłumaczyć, a noc z 12/ 
13 08 powinna się każdem u kojarzyć 
z m aksimum jednego z najaktywniej
szych rojów —  Perseid.

Te okoliczności sprawiły, że IMO 
(International M eteor O rganization ) 
i bułgarski klub astronom iczny Cano
pus, zorganizowały 10 dniowy (5 VIII 
-  15 VIII) obóz w m iejscowości Ka
men Bryag, położonej nad brzegiem  
Czarnego Morza w  Bułgarii (vide „Ura
nia” 6/98 A. Olech - M iędzynarodo
wa Konferencja Obserwatorów Mete
orów). N a obóz zostało zaproszonych 
wielu obserwatorów z kilku krajów, ta
kich jak: Belgia, Bułgaria, Holandia, 
Japonia, Niemcy, Rosja, Serbia, Ukra
ina, W ielka Brytania oraz Polska.

Reprezentacja Polski na ten obóz 
składała się z 9 osób (M ariola Czuba- 
szek, Jarosław Dygos, Marcin Gajos, 
M arcin Konopka, Dominik Stelmach, 
Konrad Szaruga, M ariusz W iśniewski, 
Luiza W ojciechowska oraz niżej pod
pisany), które są zrzeszone w Pracow 
ni Komet i Meteorów. Jednak droga do 
tego obozu nie była łatwa, gdyż w Pol
sce trudno było znaleźć przewoźnika, 
który mógłby nas przetransportować do 
Bułgarii (z wyjątkiem samolotu ... ale 
to już, niestety, dość w ysokie koszty). 
Upartość członków grupy —  dodatko
wo w spom agana p rzez  n ajw iększe 
prawdopodobieństwo wystąpienia po
gody w łaśnie dla tego rejonu —  dopro
wadziła do bezpiecznego dotarcia na 
miejsce. A co do m iejsca ... Kam en 
Bryag (Kamienny Brzeg) to m ała m iej
scowość nad klifowym brzegiem Czar
nego M orza, w której, poza idealnymi 
warunkami do obserwacji astronom icz
nych, d o d a tk o w ą a trak c ją  są ru iny  
wkom ponowane w skalisty brzeg, ja 
skinie (także podwodne) i nocne zakwi
ty fosforyzujących glonów.

Co noc wykonywaliśmy obserwacje 
meteorów, komet oraz gwiazd zm ien
nych. Jeśli chodzi o obserwacje m ete
orów, to łącznie udało się nam zrobić 
ponad 300 godzin obserwacji w izual
nych i teleskopowych oraz wiele godzin 
ekspozycji fotograficznych. W szystko 
to dzięki świetnej pogodzie i tem pera

turze, która nad ranem dochodziła do 
22-25°C  (!). Podczas tych obserwacji 
i bezpośrednio po nich większość obo- 
zowiczów wymieniała się wrażeniami 
z przeprowadzonych obserw acji oraz 
ciekawymi opowieściami (największe 
audytorium podczas nocnych rozmów 
miał Nagatoshi Nogami z Japonii).

Nadszedł upragniony dzień zaćmienia...

O 9:00 czasu lokalnego jesteśm y 
obudzeni przez upał. Śniadanie, nerwo
we, ostateczne plany co do rozłożenia 
kam er i filmów na poszczególne fazy. 
Gdy część z nas zebrała się, aby ustalić 
doskonałe miejsce do obserwacji, spo
dziewaliśmy się dużego wyboru, nie
stety trudno było uw ierzyć, że to ta 
sama miejscowość co wczoraj. Na uli
cach były tak wielkie korki, że kiero
wać ruchem musiała policja. Próbuje
my się przedostać na brzeg morza i w ła
snym oczom nie dowierzamy: ta ostoja 
spokoju zostaje zakłócona przez kilka
dziesiąt tysięcy ludzi którzy przyjechali 
zobaczyć zjawisko trwające tylko 2,5 
minuty. Przed 12:00 docieram y na w y
marzone miejsce i przygotowujemy się 
do zaćmienia.

12:47 —  pierwszy kontakt —  a w 
międzyczasie pojawia się nad brzegiem 
bułgarski okręt wojskowy.

13:29 —  prawie pół tarczy Słońca 
jest ju ż  zakryte. Na początku zaćm ie
nia każdy chował się przed niesam o
witym upałem, a teraz czuje się, że pro
mienie słoneczne wyraźnie osłabły.

14:10 —  widać tylko wąziutki sierp, 
z a c z y n a  b a rd z o  sz y b k o  za p a d a ć  
zmierzch, nie słychać ju ż  ptaków. O d
liczamy ... 20, (...), 10: widzimy perły 
Bailly’ego,

14:12 —  drugi kontakt —  dzieje się 
coś w spaniałego i niewyobrażalnego 
dla człowieka, który choć raz nie zoba
czył (i poczuł na własnej skórze) tego 
zjawiska. Słychać dzikie okrzyki kilku- 
dziesięciotysięcznego tłum u oraz huk 
salw wystrzelonych przez okręt. Eks
cytujemy się przepiękną pomarańczo- 
w o-purpurow ą koroną, podziw iam y 
protuberancje przez lornetki, zauważa
my M erkurego, potem Wenus.

14:14 —  pojawia się ogromna perła 
... Zm rok przechodzi w półmrok, w i
dać coraz więcej naszej dziennej gwiaz
dy. Ludzie zaczynają się rozchodzić, 
tylko nieliczni zostają, by podziwiać do 
końca to niecodzienne zjawisko ... A 
my czujem y niedosy t...

Na szczęście obóz na zaćm ieniu się 
nie kończył, czekało na nas maksimum 
Perseid, które wg prognoz miało w y
stąpić w  środku nocy z 12/13 ok godz. 
23 UT (2:00 miejscowego czasu). N ie
stety pech chciał, że noc w maksimum 
pokryły chmury i dopiero o północy (lo
kalnego czasu) zaczęły przechodzić.

Ten obóz uważam  za udany (myślę, 
że nie tylko ja ), składa się na to wiele 
czynników: pogoda, świetne towarzy
stwo oraz dobra koordynacja pani Evy 
Bojurovej. Na pewno dlaniejednej oso
by był świetną okazją do poznania w ie
lu ciekawych ludzi, obejrzenia w arun
ków pracy astronomów, a co najważ
niejsze do św ietnego i przyjem nego 
w yp o czy n k u  w n iez łe j a tm o sfe rze
i warunkach.

Andrzej Skoczewski

PS Serdeczne podziękowania dla Fundacji 
Astronomii Polskiej i Wydawnictwa Pró
szyński i S-ka za wsparcie finansowe na
szej wyprawy.

w Kamen Btyag
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Wspomnienia o zaćmieniach Słońca

Ze zjawiskiem zaćmienia Słońca 
—jednym z jakże pięknych zja
wisk przyrody— wiążą się dwie 

skrajności: moment, w którym ma ono 
nastąpić, znamy z wysoką dokładnością, 
natomiast stan pogody w miejscu za
ćmienia to zawsze wielki znak zapyta
nia. Prawa mechaniki nieba są jedno
znaczne, podczas gdy splotu szeregu zja
wisk meteorologicznych nie sposób 
przewidzieć. Obserwatorowi towarzyszy 
tu więc zawsze dreszcz niepewności.

Pierwszy mój wyjazd na obserwacje 
zaćmienia to już dość dawne czasy, rok 
1954, Kaukaz. Kierownikiem ekspedy
cji była profesor Iwanowska; powędro
wał też na Kaukaz bogaty w historię to
ruński teleskop. Niestety, miejsce na nie
bie, gdzie miała ukazać się korona sło
neczna, pokrywały ciemne chmury. 
Niezależnie od Księżyca, chmury przy
krywały Słońce i w latach późniejszych. 
Niebiosa okazały się łaskawe dopiero 
w ostatnim dziesięcioleciu. Stare porze
kadło głosi: do trzech razy sztuka — a 
tymczasem w tychże latach dziewięć
dziesiątych aż cztery razy pod rząd nie
boskłon w dniu zaćmienia przybierał dla 
mnie piękną, błękitną barwę.

Meksyk, Boliwia, Indie
Dnia 11 lipcaroku 1991 pas zaćmie

nia przebiegał od Wysp Hawajskich po 
Brazylię, przecinając całą Amerykę 
Środkową z miastem Meksyk (gdzie 
w południe Słońce przechodziło prawie 
przez zenit). Zjawisko to określano

szumnym mianem „zaćmienia stulecia”, 
a Meksykanie nazywali je nawet: eclip
se de milenio. I były po temu powody. 
Tegoż bowiem dnia przypadało pery- 
geum Księżyca, jego średnica kątowa 
wynosiła aż 33'24". A był to przecież 
początek lipca, kiedy nasza planeta znaj
duje się w największej odległości od 
Słońca, w aphelium. Obydwa te czyn
niki sprawiały, że w dniu zaćmienia roz
miary Księżyca na sferze niebieskiej 
były aż o 2' większe od średnicy kąto
wej Słońca. Nasz satelita mógł więc 
przesłaniać to ciało niebieskie przez bli
sko siedem minut. (Na następne zaćmie
nie o tak długim czasie trwania trzeba 
będzie poczekać aż do roku 2132).

Najlepszych warunków należało 
oczekiwać na Półwyspie Kalifornijskim; 
cały ten półwysep to w zasadzie pusty
nia — a gdzie pustynnie, tam na ogół 
i pogodnie. Do miasta La Paz, stolicy 
stanu Baja California Sur, przybyły eks
pedycje z 14 krajów. Najwięcej było Ja
pończyków, ich instrumenty zajmowa
ły aż trzy przewiezione przez Pacyfik 
kontenery; byli też astronomowie chiń
scy. Z kierunku przeciwnego przybyli 
Rosjanie, Czesi,... jak też młodzieżowa 
ekspedycja z obserwatorium w Niepo
łomicach i z PTMA w Krakowie. 
Wszystkich przyjął położony za miastem 
campus uniwersytecki; w owych dniach 
uczelnia w La Paz przekształciła się 
w wielki obóz astronomów.

Pogoda w pełni dopisała. Od świtu 
do zmierzchu (w dniu, w którym świt

i zmierzch miały nastąpić dwa razy) ani 
jednej chmurki na nieboskłonie. Wy
trawni badacze naszej gwiazdy, którzy 
obserwowali już szereg zaćmień wcze
śniejszych, powiadali, że tym razem 
korona była wyjątkowo wspaniała. To 
nie była okalająca Słońce poświata, lecz 
zespół rozbiegających się w kilku kie
runkach wspaniałych promieni. Obser
wując gołym okiem, dostrzec je można 
było do odległości około trzech średnic 
Słońca. A dodajmy, że było prawie zu
pełnie ciemno, jako że szerokość pasa 
zaćmienia wynosiła aż 260 km.

Ale nie wszystkim szczęście dopisa
ło. W centralnych częściach kraju Azte
ków było na ogół pochmurno. Wyjątko
wo brzydkiego zaś figla spłatała aura tym 
meksykańskim i japońskim astrono
mom, którzy weszli z instrumentami na 
szczyt wulkanu Popocatepetl. Zdawało
by się, że tam, na wysokości 5452 m, 
nic poza Księżycem Słońca przesłaniać 
już nie powinno. Niestety, ich wielki 
wysiłek zdobycia pokrytego wiecznym 
śniegiem wulkanu przyniósł niewiele — 
niebo pokrywały bowiem cirrusy. No 
cóż, może wyprawa ich nie spodobała 
się azteckiemu bogowi wiatrów, Quet- 
zalcóatlowi?

Rozczarowanie panowało też i na 
Hawajach, gdzie na szczycie wygasłe
go wulkanu Mauna Kea, na wysokości 
4200 m, znajduje się znane w świecie 
obserwatorium astronomiczne. Niewiel
kie jest prawdopodobieństwo przecho
dzenia pasa zaćmienia przez wyposażo
ną w duże instrumenty placówkę i oto 
taką rzadką okazję popsuły cirrusy. Nie
pocieszeni byli też specjaliści od obser
wacji w podczerwieni. Ale to nie mete
orologię tym razem winić — wszystko 
popsuł wulkan Pinatubo na odległych 
Filipinach, który wybuchł tuż przed za
ćmieniem, wprowadzając do atmosfery 
wielkie ilości pyłu. Skoro drzemał on 
przez ponad 600 lat, dlaczego nie po
czekał tych kilkanaście dni więcej! — 
skarżyli się astronomowie z Hawajów. 

* * *

Pas zaćmienia z roku 1994 przecinał 
Amerykę Południową. Ponętnym miej
scem do obserwacji była tu południowo- 
-zachodnia Boliwia, płaskowyż Altipla- 
no w Andach Środkowych. Po drodze30 czerwca 1954. Nalczyk (przedgórze Wielkiego Kaukazu). Ekspedycja toruńska, przygo

towania do zaćmienia.
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było największe wysokogórskie jezioro 
naszej planety, Titicaca —  3812 metrów 
n.p.m.

Boliwia to jeden z najsłabiej rozwi
niętych gospodarczo krajów Ameryki 
Łacińskiej, 40% ludności to Indianie; 
brak tu dróg, brak infrastruktury tury
stycznej, brak uczelni czy instytucji or
ganizujących takie imprezy jak np. ob
serwacje zaćmienia Słońca. Wybór miej
sca (według mapy) padł na położoną na 
wysokości 4 km małą wioskę, na połu
dnie od miasta Potosi. Dochodziła tam 
kamienista droga, przebiegała też tam
tędy linia kolejowa, po której raz dzien
nie miał kursować pociąg towarowo- 
-osobowy (ale tylko w te dni, kiedy było 
coś do przewiezienia). Znalazł się tam 
pokoik za jednego dolara dziennie, za
błąkało się też kilku miłośników astro
nomii z USA. Opodal wznosiła się góra, 
4850 m n.p.m. —  tam postanowiliśmy 
udać się w ów wiosenny poranek, 3 li
stopada. Było trochę cirrusów na niebie, 
ale na wschodzie, w pobliżu Słońca, nie
bo czyste. S topniow o następow ał 
zmierzch i po trzech minutach drugi świt; 
zimno, mróz, a wokół radość. To wyjąt
kowo piękne zjawisko w tak wspaniałej 
wysokogórskiej scenerii było czymś nie
zwykłym.

Skoro jesteśmy na półkuli południo
wej, to zwróćmy uwagę na różnicę 
w zjawiskach na sferze niebieskiej. Słoń
ce po wzejściu kieruje się tam na pół
nocno-wschodnią część nieba, w ciągu 
dnia oświetlane są więc okna usytuowa
ne od strony północnej. Nawiązując zaś 
do zaćmienia, zauważmy, że czarna tar
cza Księżyca zaczyna nasuwać się nie 
na prawą, lecz na lewą część tarczy Słoń
ca. Gdy chodzi natomiast o niebo noc
ne, to np. gwiazdozbiór Oriona widocz
ny jest tam w pozycji „odwróconej”; gdy 
kulminuje, czerwona Betelgeuse jest pod 
pasem myśliwego, zaś mgławica ponad 
nim.

Zaćmienie roku 1995 to południowa 
Azja, Pacyfik; najdłuższy czas trwania 
fazy całkowitej —  2 min 9 s —  w pobli
żu wyspy Borneo. Sensownym miej
scem do obserwacji wydawała się być 
pustynia Thar w stanie Radżasthan w 
Indiach. Wprawdzie tam tylko 55 se
kund, ale za to ponad 80-procentowe 
prawdopodobieństwo nie zachmurzone
go nieba. Pas zaćmienia wąski, 40 km; 
wybór padł na położone w samym jego

Zaćmienie 11-08-1999

Campus uniwersytecki w La Paz, plac obserwatorów.

Indie, Dżajpur, obserwatorium astronmiczne z roku 1727.
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Rok 1994. Boliwia, góry Andy, 4850 m n.p.m. Miłośnicy astronomii z  USA, ostatnie chwile 
przed zaćmieniem.



Indie, pustynia Thar, Mandawa. Jay Anderson z żoną.

środku miasteczko Mandawa. I tu miła 
niespodzianka: spotykam znajomych 
z nieudanego wyjazdu na Zaćmienie do 
Finlandii, a przy ustawionym na pia
skach teleskopie jest też Jay Anderson, 
kanadyjski astronom i meteorolog, 
współautor wydawanych od lat przez 
NASA publikacji z danymi o zaćmie
niach Słońca.

Mała jest ta nasza planeta.

W pobliżu letniej stolicy króla 
Dariusza

Prawdopodobieństwo ujrzenia za
ćmienia Anno Domini 1999 ukazane jest 
na rysunku (to oparta na danych sateli
tarnych praca Jay Andersona). Jak wi
dać, w obszarach objętych klimatem pół
nocnego Atlantyku warunki meteorolo
giczne nie rokowały wiele. I tak też było 
—  w Anglii, Francji —  pas zaćmienia 
opuszczało w ielu rozczarowanych. 
W Europie południowo-wschodniej, 
gdzie przejawia się już wpływ klimatu 
znad Adriatyku, sytuacja winna być lep
sza. Po drugiej stronie Morza Czarnego,

w Turcji, prawdopodobieństwo ujrzenia 
zaćmienia dochodziło do 80%. Najlep
sze warunki, do 95% pewności, ofero
wał pustynny Iran. Natomiast dalej na 
wschód (Pakistan, Indie) to już rejon let
nich deszczów monsunowych, pogoda 
radykalnie się psuje. We wschodnich

Indiach szanse ujrzenia korony słonecz
nej spadały do około 5%.

Dokąd należało udać się w tym roku? 
Omawiane to było bliżej w „Sky & Te
lescope” w numerze z kwietnia 1998. 
Otóż za najodpowiedniejszą brano pod 
uwagę południowo-wschodnią Turcję, z 
tym jednak „ale”, że są to tereny o znacz
nej diasporze kurdyjskiej, a więc poli
tycznie niespokojne. Niedawny proces 
Ocalana problem ten jeszcze uwielokrot- 
nił. Turyści omijają Turcję. Co się nato
miast tyczy Iranu, to autor artykułu, Fred 
Espenak, pisał: „ mimo tak wielkiego 
prawdopodobieństwa czystego nieba, 
chyba mało osób z Zachodu odważy się 
tam pojechać”.

Ten tak mocny pesymizm w tym jed
nak przypadku się nie potwierdził. Re
wolucja Chomeiniego, to rok 1979. Mi
ja ją  już dwa dziesięciolecia i ostatnio 
coraz bardziej zauważa się, że władza 
ajatollahów słabnie, że polityka izolacjo- 
nizmu się kruszy. W roku 1997 wybra
ny został nowy prezydent, Chatami; zna
mienną była jego reakcja na okrzyki tłu
mu: „śmierć Ameryce”, odpowiedział 
on: „wolałbym  mówić o życiu niż

Krzywa

C za s  w zd łu ż pa sa  za ćm ien ia  (UT)

Rys. 2. Prawdopodobieństwo zobaczenia zaćmienia obliczone z uwzględnieniem 
wysokości Słońca nad horyzontem, pory dnia i dokładnej daty zjawiska w pań
stwach przeciętych pasem całkowitego zaćmienia w dniu 11 sierpnia br. (wg. J.An
derson, Environment Canada)
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Zaćmienie Słońca 11 sierpnia 1999 w Turcji i Iranie.

o śmierci”. Iran zaczyna otwierać się ku 
Zachodowi: na ruinach Persepolis spo
tkać już można amerykańskich turystów.

Gdy udawałem się do ambasady Ira
nu w Warszawie, by zorientować się, 
jakie są szanse otrzymania wizy, na ta
blicy przed wejściem widniała wypisa
na grubymi literami informacja „Ostat
nie w tym stuleciu zaćmienie Słońca —  
wizy wydaje się w trybie przyspieszo
nym”. Jakże miłe zaskoczenie, to prze
cież zaproszenie do odwiedzenia histo- 
lycznej Persji. Potwierdzeniem tego były 
późniejsze informacje z zachodnich roz
głośni, że do położonego w centrum Ira
nu miasta Esfahan przybyło na obser
wacje zaćmienia kilkadziesiąt osób 
z państw zachodnich, w tym sporo Ame
rykanów. Odbyła się tam też poświęco
na zaćmieniu konferencja naukowa. 
A poczta irańska wydała okolicznościo
we znaczki z napisami w języku angiel
skim: „Islamska Republika Iranu, ostat
nie całkowite zaćmienie Słońca w dwu
dziestym stuleciu”.

Pas całkowitego zaćmienia przecinał 
cały Iran, z zachodu na wschód. Dokąd 
się udać? Decyzja zapadła po przypo
mnieniu sobie fragmentu z utworu Kor
nela Ujejskiego „Maraton”

,JSuza, wiosenna królewska stolica, 
Jako wybrana młoda miłośnica, 
Rozpieszcza pana; o, bo je j kochany, 
Zatęskni w lecie do swej Ekbatany,
A stamtąd w zimie mknie do Babilo

nu;
A gdy się skłoni do wiecznego schro

nu,
w Persepolisu skalach grób wyrąbie 
i na wiek wieków uśnie w katakom- 

bie."
A spośród rezydencji Dariusza I, pas 

zaćmienia przechodził najbliżej tej let
niej —  Ekbatany. Tam więc się skiero
wałem.

Starożytna Ekbatana to dziś ponad 
300-tysięczne miasto o nazwie Hama- 
dan. Tysiąc lat temu działał tu wielki 
uczony arabskiego Wschodu, Avicen
na Ibn Sina; tam jest pochowany, tam 
zbudowano mu niedawno mauzoleum. 
Stąd do centralnej części pasa zaćmie
nia już niecałe sto kilometrów.

11 sierpnia 1999 roku, miasto Boru- 
dżerd. Przez cały dzień ani jednej 
chmurki na niebie. Na termometrze 
(przed zaćmieniem) +38°C. Mężczyź
ni w lekkich koszulkach, każda kobie
ta w czarnej czadrze. Wzgórze za mia
stem, tłumy, dziennikarze, radio, tele

wizja. Jedno z pytań, jakie mi najczę
ściej zadawano, dotyczyło związanych 
z zaćmieniami polskich ludowych wie
rzeń, przesądów. Mocno byli rozczaro
wani, dowiedziawszy się, że w Euro
pie o tym już się nie słyszy, że tam 
mowa tylko o przesłaniającym Słońce 
Księżycu.

21 czerwca 2001
To data najbliższego całkowitego za

ćmienia. Zjawisko widoczne będzie na 
półkuli południowej, na Atlantyku, 
w Afryce. Skoro w pobliżu aphelium, 
to trwać będzie dłużej; maksimum 
(jeszcze na oceanie) prawie pięć minut. 
Dobre warunki do obserwacji byłyby 
w Angoli, tam Słońce będzie zakryte

przez ponad cztery minuty. Niestety, 
Angola to dziś jeden z najbardziej ża
łosnych zakątków naszej planety — 
przez trzy ostatnie dziesięciolecia trwa 
tam prawie nieprzerwanie wojna domo
wa. Może więc sąsiednia Zambia — 
członek Brytyjskiej Wspólnoty Naro
dów (językiem urzędowym jest angiel
ski) —  zaćmienie w Zambii potrwa 
około trzy i pół minuty. Wspomina się 
też o przyjaznym kraju, jakim jest Ma
dagaskar, ale tam już tylko dwie i pół 
minuty —  a Słońce w pobliżu horyzon
tu, kiedy to wpływ chmur w dużo więk
szym stopniu zmniejsza szanse ujrze
nia ciała niebieskiego.

Tadeusz Jarzębowski

Zaćmienie Słońca 21 czerwca 2001 w Afryce.
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Całkowite zaćmienie Słońca z 1887 roku w relacji 
Bolesława Prusa

Bolesław Prus, jeden z najwybit 
niejszych polskich pisarzy 
okresu pozytywizmu, pozosta

je w naszej pamięci jako autor kilku 
znakomitych powieści, wśród których 
szczególne miejsce zajmują: Lalka, 
Emancypantki, a nade wszystko Fara
on. Nie wszyscy jednak znają Prusa 
jako znakomitego felietonistę, publi
kującego w latach 1874 — 1911 nie
mal co tydzień w prasie (głównie war
szawskiej) swoje „Kroniki”. Ich tema
tyka była niezwykle urozmaicona. 
Oprócz felietonów o charakterze po
lityczno-społecznym , były teksty 
humorystyczne, obrazki obyczajowe, 
a nawet wierszyki. Niemało miejsca 
zajmowały doniesienia kulturalne 
a także informacje o ważniejszych od
kryciach naukowych.

Przeglądając „Kroniki”, dowiaduje
my się również z ich kart o astronomicz
nych zainteresowaniach Autora Lalki. 
Z początkiem 1887 roku w „Kalenda
rzu Ilustrowanym” Bolesław Prus za
uważył, że 19 sierpnia tegoż roku z te
renów Polski widoczne będzie całko
wite zaćmienie Słońca. Prasa warszaw
ska zaczęła również zamieszczać 
wiadomości tym zjawisku, a nawet 
pewna grupa osób zaproponowała, aby 
na odbywającej się właśnie wystawie 
higienicznej urządzić demonstrację za
ćmienia Słońca. Jak ironicznie pisze 
Prus, projekt ten [jest] ze wszech miar 
godzien poparcia. Mieszkańcy naszego 
grodu [Warszawy], którym nie sądzo
no oglądać świetnego zjawiska sierp
niowego, będą mieli sposobność zapo
znać się z nim choć teoretycznie.

Dalej jednak nasz znakomity pisarz 
nie omieszkał zakpić sobie z czytelni
ków „Kuriera Warszawskiego”, przed
stawiając rzekomą prośbę „pewnego 
kółka inteligentnych warszawiaków, 
by na placu Ujazdowskim [obecnie: 
Ogród Ujazdowski] urządzić wspo
mnianą demonstrację.

Oto co pisze Bolesław Prus w „Ku
rierze Codziennym” (nr 188) z dnia 
10 lipca 1887 roku:

(...) wielu inteligentnych warsza
wiaków wcale nie widziało zaćmienia

słońca. Wielu z nich nie rozumie tego 
ciekawego zjawiska; wielu może 
umrzeć przed dniem 19 sierpnia, w któ
rym odbędzie się zaćmienie prawdzi
we, ale to bardzo wielu może przespać 
ranek wróciwszy późno do domu i — 
znowu nie zobaczyć fenomenu, zdarza
jącego się raz na trzydzieści kilka lat 
w Warszawie i je j okolicach. Z  tych 
powodów „ inteligentne kółko ’’ prosi 
komitet wystawy o urządzenie „de
monstracji zaćmienia słońca ” upew
niając, że figiel ten napełniłby plac 
Ujazdowski ciekawymi i rozumie się, 
napędziłby sporo grosza wystawie.

No i uprzejmy komitet wystawy 
przychylił się do żądań „ kółka inteli
gentnych warszawiaków” i postano
wił, nie podwyższając ceny wejścia 
(słuchajcie! słuchajcie!) demonstro
wać na placu Ujazdowskim przez nie
dzielę i poniedziałek zaćmienie słoń
ca.

Pragnący zaś korzystać z tego do
brodziejstwa zechcąpoddać się nastę
pującemu regulaminowi:
§1. Każdy inteligentny amator zaćmie

nia na obstalunek kupi sobie bilet 
przy jednej z dwu kas, za kop. 15, 
jeżeli jest pełnoletnim, a za kop. 5 
jeżeli jest dzieckiem. Uwaga: Kto na 
dowód, że jest dzieckiem nie może 
złożyć metryki, ten powinien przyjść 
z mamką lub co najmniej z boną. 

§2. Kupiwszy bilet amator ma prawo 
wejść na plac wystawy i — silnie 
zamknąć oczy na dwie minuty lub 
więcej, stosownie do tego, czy chce 
widzieć zaćmienie krótsze lub dłuż
sze.
Uwaga. Jeżeli go przy tej czynno
ści okradną, komitet wystawy nie 
będzie poczuwał się do obowiązku 
wynagradzania.

§3. Kto by zaś pragnął widzieć gwiaz
dy na niebie, które zwykle ukazują 
się podczas zaćmień całkowitych, 
ten raczy zgłosić się na plac wysta
wy po zachodzie słońca.

Niestety Autor felietonu nie poda
je, jak wiele osób przybyło oglądać tak 
zaplanowaną demonstrację zaćmie
nia...

Tymczasem termin zaćmienia szyb
ko się zbliżał. Prasa donosiła („Kurier 
Warszawski”, No 149): W dniu 19 
sierpnia tarcza księżycowa zakryje 
przed oczyma spektatorów na ziemi 
jasną tarczę słoneczną w zupełności, 
sprowadzając tam wpośród dnia noc 
prawie zupełną, prawda, że tylko na 
nadzwyczaj krótki przeciąg czasu [...]. 
W Warszawie, ja k  i w całej części Kró
lestwa i guberni ościennych, zjawisko 
będzie widziane tylko częściowo. Dla
tego też radzilibyśmy każdemu, mają
cemu możność po temu, udać się do 
jednej z wyżej wymienionych miejsco
wości [  Radziejów, Włocławek, Lipno, 
Rypin, Sierpc, Mława, Ciechanów, 
Przasnysz, Ostrołęka, Łomża, [...] Wil
no [...] Dla mieszkańców Warszawy 
najlepiej udać się do Wilna, które ma 
najdłuższe trwanie zaćmienia i skąd
inąd najlepsze warunki obserwacji 
przedstawia. W Mławie np. trwanie 
zaćmienia całkowitego wynosi tylko 
kilka sekund, gdy tymczasem w Wilnie 
dochodzi do dwóch minut. Ale nieza
leżnie od ogólnego zajęcia, jakie może 
wzbudzić zaćmienie, ma ono również 
wielkie naukowe znaczenie w kwestii 
rozwiązania zagadki fizycznego ustroju 
słońca.

Bolesław Prus, jak co roku, waka
cje spędzał w Nałęczowie. Swoje od
czucia z pierwszych dni sierpnia opi
sał w pierwszym z czterech reportaży 
poświęconych zaćmieniu Słońca i za
tytułowanych „ Wędrówka po ziemi 
i niebie ” („Kurier Codzienny” nr 236):

W miarę ja k  zbliżał się 19-ty sierp
nia, obojętność dla zaćmień przeradza
ła się w niepokój. Tu jednak przyszło 
na pomoc wspomnienie, że natura na
wet wówczas gdy przeraża, jeszcze jest 
piękną i twórczą, głęboko wstrząsa ona 
duszę a zarazem odnawia ja  i przebu
dowuje. Po każdem takiem strząśnieniu 
gdy spojrzysz w siebie, znajdziesz jakiś 
nowy układ wyobraźni, jakieś nowe źró
dło uczuć, jakiś nowy punkt widzenia 
niby wierzchołek góry, która nagle wy
rosła i pozwala spojrzeć na świat tro
chę pod innym kątem.
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Późnym wieczorem 17-tego sierp
nia Bolesław Prus wsiadł w Nałęczo
wie do pociągu jadącego linią nadwi
ślańską do Warszawy. Podróż ta do
starczyła dalszych zabarwionych 
humorem spostrzeżeń związanych 
z oczekiwanym zjawiskiem przyrody. 
W reportażu znajdujemy znamienną 
uwagę („Kurier Codzienny” nr 237): 
Dostrzegam, że jutrzejsze zaćmienie 
ju ż  wywarło wpływ na świat zwierzę
cy. Ani jednej pchły w wagonie! [...] 
Niebo na wschodzie ja śn ie je  ju ż  
wszystkimi blaskami dnia, pokazuje się 
wesoła, roześmiana tarcza słońca.

W przeddzień zaćmienia, w War
szawie, gdzie pisarz dotarł wczesnym 
rankiem, panowała piękna pogoda, 
która niestety pod wieczór zaczęła się 
psuć. Około siódmej wieczorem Prus 
wyjechał do Mławy, docierając tam 
w cztery godziny później. Wspomina, 
że po kilku godzinach odpoczynku 
u znajomych, wczesnym rankiem po 
błotnistej drodze szedł na widowisko, 
które człowiekowi pozwolono oglądać 
raz, czasami dwa razy w życiu. Widno 
bo widno, ale chmury ani myślą ustę
pować.

Pogoda nie dopisywała. Na moment 
między obłokami pokazał się fragment 
wschodzącego Słońca i zaraz potem 
całe niebo pokryły gęste chmury. Nie 
umniejszyło to jednak emocji autora 
Faraona, którym dał wyraz w kolej
nym reportażu, opublikow anym  
w „Kurierze Codziennym” (No 239) 
z dnia 30 VIII 1887 roku:

(...) Jest niby ciemno, a jednak  
wszystko widać, je s t mrok burzowy, 
lecz obłoki nie mają burzowego wyglą
du. Oczy moje coś widzą, ale ja  nie 
umiem tego określić. Brak mi nawet 
porównań, tylko wielki żal, który roz
piera mi serce, może znaleźć porów
nanie. Gdyby konający widział własną 
twarz, ja k  mu stopniowo blednie, si
nieje, wreszcie szarzeje, doznawałby 
zapewne tego smutku, jaki się ma pa
trząc na stopniowe zamieranie świa
tła. A jednocześnie czujesz inny żal, że 
ten widok skończy się tak prędko! (...)

Zaćmienie...
Już nie widzę sekundnika na zegar

ku, ręce dygocząjakbym komu wygra
żał. Zapalam jedną zapałkę, drugą. 
Daję za wygraną sekundom, minutom, 
barwom, wszystko leci mi z rąk, nie 
wiem na co pierwej popatrzeć. Cały

horyzont od bliskich piasków do zeni
tu napełnia jakiś sinawy mrok (...) Na 
południowym horyzoncie, tuż przy zie
mi ciągnie się długi na łokieć pas świa
tła barwy żółtawo-rudej, przysypanej 
sadzą. Ach ja k  smutno, ja k  smutno ... 
to jest raczej stroskanie świata... Z ja 
kiego powodu? Może ziemia myśli i oto 
teraz wyobraża sobie straszną epope
ję, kiedy gasnące słońce, to ukochane 
słońce, zamiast światła będzie rzucać 
tylko pomrokę?

(...) Było około godziny szóstej i mrok 
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewią
tej... (Łk. 23,44)

Nie ma chyba zjawiska, które by 
dokładniej odpowiadało podobnemu 
nieszczęściu, ja k  ten siny mrok i krwi
ste obłoki zasłonięte kirem (...) I cze
kałem, że lada chwilę usłyszę ciężkie 
westchnienie ziemi. Boże bądź miło- 
ściw nam grzesznym...

Nagle zniknęła sina ciemność z  wid
nokręgu i ów czarny delikatny pył 
z zachodnich obłoczków, które wnet 
zbielały.__ Już po zaćmieniu całkowi
tym! (...)

Nazajutrz, 20 sierpnia 1887, „Ku
rier Warszawski” w dziale depesz do
nosił:

Mława, 19 sierpnia, godzina 8 rano. 
[...] Deszcz, który towarzyszył go
ściom warszawskim w drodze do Mła
wy, przeszedł tutaj o godzinie 12 [w 
nocy] w silna ulewę. Wszyscy stracili 
też nadzieję ujrzenia tyle wyczekiwa
nego zjawiska. Jak wiadomo, przyby
ło do Mławy około 600 osób żądnych 
zobaczyć zaćmienie słońca. Pośród 
przybyłych widzieliśmy wielu literatów 
i dziennikarzy warszawskich, przyrod
ników itd. Około godziny 3 niebo za
częło się nieco rozwidniać i deszcz 
padać przestał [...] Wschód słońca 
przeszedł niedostrzegalnie w stopnio
waniu światła. Do godziny 5 w bar
wie chmur nie można było dostrzec 
żadnej zmiany. Ku zenitowi tylko za
częły się z lekka zabarwiać miedzia
nym odcieniem, ja k  przy zachodzie 
słońca. O godz. 5 min. 34 zaczęło się 
nagle ściemniać, chmury nabrały bar
wy stalowej, przerwy i załamy jaśnia
ły złotym kolorem. Ciemność odtąd po
stępowała szybko i o godz. 5 min. 35 
nastąpiła chwila zupełnej ciemności

trwająca minutę z sekundami. Następ
nie rozwidniło się prawie bez wyraź
nego stopniowania [...] Podczas mak
simum zaćmienia chmury i kolor nie
ba zbliżone były do nieba nocnego, ale 
ju ż  w kilka sekund na wschodzie po
nad horyzontem ukazała się chmura 
czerwona.

Zaledwie w dwa dni po zaćmieniu, 
w „Kurierze Codziennym” (nr 230) 
z dnia 21 sierpnia Bolesław Prus pu
blikuje kolejny felieton, nie omieszka- 
jąc zawrzeć w nim paru satyrycznych 
uwag:

Znałem starego optymistę, który ile 
razy mówiono przy nim o ciężkich cza
sach, o zacofaniu społeczeństwa, 
o naszej nic nie znaczącej roli w cywi
lizacji, zawsze odpowiadał:

— Nie bójcie się i nie narzekajcie! 
Przyjdzie czas, że i my zapiszemy się 
w rocznikach przemysłu, handlu i na
uki, Przyjdzie czas, że i o nas będzie 
mówić cała Europa, a może i zazdro
ścić nam...

No i co powiecie? ... Stary optymi
sta ju ż  dawno zmarł, ale proroctwa 
jego spełniły się choć w części. Mieli
śmy bowiem kilka takich dni, w ciągu 
których niejeden Europejczyk, ba! na
wet Amerykanin, zazdrościł nam po
łożenia (jeograficznego), w ciągu któ
rych mówiono o nas w całym cywili
zowanym świecie, a także zapisano nas 
w rocznikach naukowych.

Dniami tymi były: 17, 18, a nade 
wszystko 19 sierpnia — do g. 6 rano. 
Od g. 6 bowiem, a nawet trochę wcze
śniej przestaliśmy być sławni. Zarazem 
przekonaliśmy się, że Mława, Rypin, 
Sejny, Suwałki i w ogóle my wszyscy, 
ich mieszkańcy, stajemy się widoczny
mi dla Europy dopiero — przy zupeł
nym zaćmieniu słońca.

Abyjednak nawet tak niewinny roz
głos nie wbił nas w pychę, natura, da
jąc jedną ręką zaćmienie, drugą zasło
niła nam gęstymi chmurami niebo. 
W rezultacie więc otrzymaliśmy lau
rowy wieniec, ale oskubany. Z  „nasze
go ” bowiem zaćmienia nauka nie wy
ciągnie żadnych wniosków.

Dzięki temu, że lubimy pozować na 
powagę, pewien procent naszej inteli
gencjijest niezadowolony ze zjawiska. 
Sam słyszałem gniewne okrzyki:

— Co mi tam zaćmienie, przy któ
rym nie widać „korony" ani „protu-
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berancji ”, ani komet wypadkowo bli
skich słońca, ani nawet gwiazd! Tro
chę ciemności, i basta! Ciemność zaś 
zna każdy, kto ma chwalebny zwyczaj 
późno wracać do domu. (...)

Wy jednak, ludzie dobrzy, nie wierz
cie im i nie sądźcie, źe zupełne zaćmie
nie słońca, nawet przy dniu pochmur
nym, należy do tuzinkowych zjawisk. 
Ja także je  widziałem w biednej Mła
wie przy chmurach, a owe półtory mi
nuty, przez które trwało, uważam za 
najszczęśliwszą chwilę w moim życiu.

Ijeżeli kiedy, to w tym wypadku zro
zumiałem dawny aforyzm, że kto chce 
poznać i odczuć naturę w je j cudach, 
musi przede wszystkim umieć czuć 
i patrzeć. W przeciwnym razie lepiej 
zrobi, nie podnosząc się na czas za
ćmienia od stolika, na którym „śrubu
ją  winta ” [...]

Zarówno fragmenty powyższego 
felietonu, jak i cytowany wcześniej 
fragment reportażu z zaćmienia świad
czą, że zjawisko to wywarło na Bole
sławie Prusie niezatarte wrażenie.

Można zatem sądzić, że obserwacje 
poczynione w Mławie stały się inspi
racją i zarazem kanwą do opisu całko
witego zaćmienia Słońca, stanowiące
go punkt kulminacyjny napisanej kil
ka lat później (zakończonej w 1895 r.) 
powieści Faraon:

Samo bydło wraca z pastwisk, jak
by zbliżał się wieczór (...) Ptaki kładą 
się spać ...A przecież to dopiero połu
dnie. (...) Słońce świeciło, na niebie nie 
było ani jednej chmurki, a mimo to 
jasność dzienna poczęła się zmniejszać 
i powiał chłód. (...) Na dworze, mimo 
południa wzrastał zmrok. W ogrodach 
świątyni Ptah zaczęły piać koguty. 
(,..)Było już po pierwszej i istotnie sło
neczne światło poczęło zmniejszać się. 
Wtem na żółte wzgórza libijskie padł 
złowrogi cień i z  błyskawiczną szyb
kością zakrył Memfis, Nil i pałacowe 
ogrody. Noc ogarnęła ziemię, a na nie
bie ukazała się czarna ja k  węgiel kula, 
otoczona wieńcem płomieni. (...)

Czy rzeczywiście zjawisko to mo
gło być wykorzystane do celów poli

tycznych w starożytnym Egipcie? Na 
ten temat brak wiarygodnych przeka
zów. Nie możemy z całą pewnością 
stwierdzić, czy wiedza kapłanów egip
skich była na tyle głęboka, aby mogli 
precyzyjnie przewidywać momenty 
zaćmień i podawać rejony, gdzie za
ćmienia te mogą być obserwowane. 
Jednakowoż jest dosyć prawdopodob
ne, iż kapłani zauważyli cykliczność 
w występowaniu zaćmień, a zatem, 
mogli w przybliżeniu przewidywać te 
zjawiska.

Jeden fakt pozostaje niepodważal
ny. Opis całkowitego zaćmienia Słoń
ca w dwudziestym szóstym rozdziale 
Faraona nie tylko zadziwia swym zna
komitym ujęciem literackim, ale tak
że w pełni odpowiada wrażeniom, ja
kich musiał doznać każdy, obserwu
jąc to jedno z najwspanialszych zja
wisk przyrody.

Cytaty według „Kronik” Bolesława Pru
sa, tom X, w opracowaniu Z. Szweykowskie
go, PIW, Warszawa 1960.

Jerzy M. Kreiner

O
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W pogoni za cieniem
Omawiane tu całkowite zaćmienie Słońca zapewne rozbudziło apetyty wielu naszych Czytelników. Nawet David H. 
Levy, opisując własne doznania po obejrzeniu tego rodzaju zjawiska, zadaje sobie pytanie: „ Ciekaw jestem, czy kiedyś 
spotka mnie jeszcze coś równie oszałamiającego”, twierdząc, ze „odkrywanie komet też dostarcza niepowtarzalnych 
wrażeń, ale zupełnie innego rodzaju”. Cóż, Słońce i Księżyc „zaplanowały” już szereg interesujących spotkań na 
ziemskim niebie. Niektóre zobaczą mieszkańcy gęsto zaludnionych obszarów, inne nastąpią w pobliżu atrakcyjnych 
turystycznie rejonów, będą też takie, które rozegrają się tylko nad bezkresem wód oceanów. Wszędzie tam cień Księ
życa pojawi się z całą pewnością. Być może ktoś z Państwa również tam będzie...

Do końca XX w. czekają nas (5 II, 1 VII, 31 VII, 25 XII), wszystkie 
jeszcze cztery zaćmienia Słoń- też tylko częściowe (zapewne dzięki 
ca —  wszystkie w 2000 roku temu uniknęliśmy w środkach maso

wego przekazu sporu o to, które za
ćmienie całkowite jest ostatnim w ty
siącleciu!). Pierwsze przebiegnie prak
tycznie bez echa, obejmując swym za
sięgiem Wyspy Kerguelena i Antark
tydę. Św iadków  drug iego  będzie 
niewiele więcej (m ieszkańcy połu
dniowych części Chile i Argentyny 
oglądać będą częściowo zaćmione za
chodzące Słońce), jednak zwróci ono 
na siebie uwagę dzięki... trzeciemu, 
które nastąpi jeszcze tego samego mie
siąca! W języku angielskim jest spe
cjalne określenie „blue moon”, gdy 
Księżyc w pełni można oglądać po raz 
drugi w tym samym miesiącu (stąd 
zwrot „once in a blue moon”, który 
u nas tłumaczy się jako „od wielkiego 
święta”). Tym razem w lipcu nastąpi 
„blue eclipse”, czyli drugie zaćmienie 
Słońca (poprzednio miało to miejsce 
w roku 1880, następne takie „święto” 
zdarzy się dopiero w 2206 r.). Dla ob
serw atorów  w zachodnich stanach 
USA będzie to jeszcze wieczór 30 lip- 
ca, ciekawostką jest też, że z Grenlan
dii to zaćmienie Słońca obserwowane 
będzie podczas polarnego dnia około... 
północy). Amerykanie będą mieli jesz
cze jedno zaćmienie Słońca w przy
szłym roku, częściowe, ale nie byle 
jakie —  ostatnie zaćmienie drugiego 
milenium n.e., dokładnie w dzień Bo
żego Narodzenia...

Co czeka m iłośn ików  zaćm ień 
Słońca w XXI wieku? Łącznie 224 
tego typu zjawiska na całej Ziemi, 
w tym 77 częściowych, 72 obrączkowe, 
7 obrączkowo-całkowitych i 68 całko
witych. Każdego roku co najmniej dwa 
zaćmienia Słońca, a nawet 12 lat z trze
ma zaćmieniami, zaś 6 —  z czterema 
(2011,2029,2047,2065,2076,2094). 
W przyszłym stuleciu rozpoczną się 
cztery nowe cykle —  sarosy, a zakoń-
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Długość geograficzna

Rys. 1. Przebieg pasów całkowitych zaćmień Słońca w nadchodzącycm dwudzie
stoleciu (wg. F. Espenak, NASA/GSFC)
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Długość geograficzna

Rys. 2. Przebieg pasów obrączkowych zaćmień Słońca w nadchodzącycm dwu
dziestoleciu (wg. F. Espenak, NASA/GSFC)
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Rys. 3. Zasięg obrączkowego zaćmienia Słońca w dniu 31 maja 2003 roku 
(wg. P.S. Harringtona)

Rys. 4. Nim cień Księżyca trafi na powierzchnię Ziemi w dniu 31 maja 2003 r., 
przechodzić będzie ponad biegunem północnym —  stąd też „pas” zaćmienia po
ruszać się będzie ze wschodu na zachód (wg. RS. Harringtona)

cządwa. Najdłuższe zaćmienie całko
wite (6 minut 39 sekund) nastąpi 22 
lipca 2009 r., najdłuższe obrączkowe 
(11 minut 8 sekund) —  15 stycznia 
2010 r. (bardziej szczegółowe informa
cje dostępne są w intemecie pod adre
sem http://sunearth.gsfc.nasa.gov/ec- 
lipse/SEcat/SEcatalog.html).

Zamieszczone obok mapki (rys. 1 
i 2) przedstawiają przebieg pasów cał
kow itych i obrączkowych zaćm ień 
Słońca w nadchodzącym dwudziesto
leciu. Jak widać, chęć zaobserwowa
nia większej ilości tego rodzaju zja
wisk wiąże się z potrzebą dość inten
sywnego podróżow ania. Z drugiej 
strony, snując plany na przyszłość, 
chyba warto pomyśleć o odwiedzeniu 
odległych krewnych czy znajomych 
bądź egzotycznych wakacjach w od
powiednim czasie, by sprawić sobie 
podwójną frajdę.

Zwróćmy więc uwagę na parę cie
kawostek związanych z (wybranymi) 
nadchodzącymi zaćmieniami:

•  21.06.2001 i 4.12.2002 — jak 
w iem y, w danym  m iejscu  na p o 
wierzchni Ziemi można się spodzie
wać całkowitego zaćm ienia Słońca 
przeciętnie raz na 360 lat; tymczasem 
ok. 60-kilom etrow y pas w ybrzeża 
Angoli pogrąży się w cieniu Księżyca 
dwukrotnie w ciągu 1,5 roku! Ponad
to pierwsze z zaćmień nastąpi w nie
spełna 5 godzin od przesilenia letnie
go (dla oglądających  to zjaw isko 
mieszkańców południowej półkuli bę
dzie to przesilenie zimowe).

•  10-11.06.2002 —  zaćm ienie 
obrączkowe, którego pas przebiega 
z jednego krańca Pacyfiku na drugi 
(przecinając przy tym linię zmiany 
daty), niemal zupełnie omijając za
mieszkane wyspy. Za to wczasowicze 
znajdujący się na zachodnim wybrze
żu Meksyku obejrzą malowniczy za
chód wąziutkiego sierpa zaćmionego 
Słońca.

•  31.05.2003 —  obrączkow e, 
godne odnotowania w „księdze rekor
dów”; przebiegać będzie bowiem nie 
w pasie, ale niemal w półkolu (rys. 3) 
o promieniu bliskim 5000 km. Ponie
waż dodatkowo cień Księżyca prze
chodzić będzie nad biegunem północ
nym, zanim osiągnie powierzchnię 
Ziemi (rys. 4), zaćmienie przemiesz
czać się będzie w odwrotnym kierun
ku, ze wschodu na zachód!

•  8.04.2005 —  zaćm ienie ob-

rączkowo-całkowite, widoczne jako 
obrączkowe w Ameryce Środkowej; 
dla spragnionych widoku korony nie 
lada wyzwanie: pas całkowitego za
ćmienia o szerokości sięgającej zaled
wie 25 km przebiega w całości nad 
południowym Pacyfikiem.

•  3.10.2005 —  najlepsza w naj
bliższym czasie dla naszych Czytelni
ków okazja do podziwiania zaćmienia 
obrączkowego, połączona z wyciecz
ką do Hiszpanii lub Tunezji.

•  29.03.2006 —  w niespełna pół 
roku później kolejny wydatek: wyjazd 
do Turcji, tym razem na całkowite za
ćmienie (gdyby natomiast ktoś chciał 
koniecznie tego dnia obejrzeć „wscho
dzącą” koronę słoneczną, powinien 
udać się na wybrzeże Brazylii).

•  1.08.2008— po prawie 2,5 let
niej przerw ie całkow ite zaćm ienie 
S łońca w trakcie  po larnego  dnia 
w okolicach bieguna północnego i na 
Syberii; w pobliżu zachodu Słońca pas 
zaćmienia przecina Wielki Mur Chiń
ski.

•  22.07.2009 —  całkowite za
ćmienie najefektowniejszego (dające
go najdłuższe, ponad 6-minutowe tego 
typu zjawiska) obecnie sarosu 136 
(„powtórka” meksykańskiego zaćmie
nia z 10.07.1991); przy okazji egzo
tyczna podróż do Indii, Bhutanu lub 
Chin.

•  15.01.2010 —  obrączkow e, 
które w środku zaćmienia trwać będzie 
ponad 11 minut (ten rekord pobity zo
stanie dopiero ... 23 grudnia 3043
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roku!); wprawdzie miejsce to wypada 
na Oceanie Indyjskim, ale i tak obse- 
ratorzy na Malediwach i Sri Lance cie
szyć się będą zjawiskiem przez ponad 
10 minut.

•  11.07.2010 — pozornie kolej
ne zaćmienie dla ryb Pacyfiku... A jed
nak kryje w sobie turystyczną perłę: 
Wyspę Wielkanocną z megalityczny
mi posągami, która pogrąży się w cie
niu na 4 minuty 44 sekundy.

Najbardziej niecierpliwym i wy
trwałym „globtroterom-zaćmieniow- 
com” polecamy ponadto:

•  20-21.05.2012 — obrączkowe:. 
Hongkong, Tokio (przeszło 5 minut) 
lub naturalne parki krajobrazowe w za
chodnich stanach USA (m.in. Wielki 
Kanion Kolorado)

•  9.03.2016 — całkowite w In
donezji („powtórka” karaibskiego za
ćmienia z lutego 1998 roku)

•  21.08.2017 — „powtórka” za
ćmienia sierpniowego, tym razem 
w Stanach Zjednoczonych, w 100-ki- 
lometrowym pasie od Pacyfiku do 
Atlantyku

•  8.04.2024 — siedem lat później 
kolejne „północnoamerykańskie” za
ćmienie; w cieniu pogrążą się m.in. 
Mazatlan, Dallas i Montreal (na ponad 
4 minuty)

•  12.08.2026 —  pierwsze 
w przyszłym stuleciu całkowite za
ćmienie Słońca w Europie; w pobli
żu pasa znajdą się m.in. Rejkiawik, 
Madryt i Barcelona (tuż przed zacho

dem Słońca środek pasa przebiega 
przez Majorkę)

•  2.08.2027 — kolejne zaćmie
nie efektownego sarosu 136 przebie
gać będzie nad Gibraltarem, Tebami 
w Egipcie (osiągając w pobliżu mak
symalny czas trwania —  6 minut 22 
sekundy) oraz Mekką (Arabia Saudyj
ska).

A co czeka nas w Polsce?

Do połowy przyszłego stulecia na 
terenie kraju widoczne będą 22 czę
ściowe zaćmienia Słońca. Dane licz
bowe (momenty, fazy) ich dotyczące 
znaleźć można w książce Kazimierza 
M. Borkowskiego „Astronomiczne 
obliczenia nie tylko dla geografów”. 
Na rys. 5 prezentujemy widok zaćmio
nego Słońca w momencie maksymal
nej fazy w Warszawie dla zjawisk, któ
re nastąpią w pierwszym ćwierćwie
czu. Kilka z nich, widocznych z innych 
miejsc jako obrączkowe lub całkowi
te, zostało już wcześniej wspomnia
nych. Warto dodać, że prócz 31 maja 
2003 r. oraz 4 stycznia 2011 r. (to dru
gie zaćmienie będzie tylko częścio
wym w Europie i Azji), kiedy to oglą
dać będziemy wschodzące Słońce w 
zaćmieniu o dużej fazie, równie efek
towne zjawiska zobaczymy przy za
chodzie Słońca 12 sierpnia 2026, 21 
czerwca 2039 oraz 14 listopada 2050 
r. Natomiast świadkami zbliżonego do 
sierpniowego zaćmienia częściowego 
w środku dnia będziemy dopiero 11 
czerwca 2048 r.

Tak więc póki co warto byłoby za
interesować się również zjawiskami 
może trochę mniej efektownymi, ale 
nie pozbawionymi uroku, a przecież 
formalnie jeszcze rzadszymi —  za
ćmieniami Księżyca. Najbliższe, i to 
całkowite, widoczne będą w Polsce 21 
stycznia 2000 r. nad ranem oraz wie
czorem 9 stycznia 2001 r. Zachęcamy, 
by każdy amator niezwykłych wrażeń, 
jakich dostarczają nam zaćmienia 
dwóch najważniejszych ciał niebie
skich, sięgnął też po wydany niedaw
no w polskiej wersji językowej porad
nik Philipa S. Harringtona „Zaćmie
nie!”. Można w nim znaleźć m.in. in
formacje o wszystkich zjawiskach tego 
typu, które nastąpią do roku 2017 oraz 
szereg porad odnośnie ich obserwacji 
i fotografowania. Życzymy miłej lek
tury i wielu niezapomnianych przeżyć 
pod rozgwieżdżonym niebem! (kr)

Tak wyglądała faza maksymalnego 
zaćmienia podczas poprzedniego 
takiego zjawiska widocznego w na
szym kraju w październiku 1996 
roku. Fot. M. Śróbka-Kubiak

Rys. 5. Zaćmienia Słońca widoczne w Polsce do roku 2025 (widok w momencie maksymalnej fazy w Warszawie, 
wg. K M. Borkowskiego)
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Po
amerykańsku

i...
po polsku?

Muszę na wstępie się przyznać, że 
z poradnikiem P.S. Harringtona 

„Eclipse!” zdążyłem się już zżyć od 
ponad roku. Zwróciłem na tę książkę 
uwagę, planując podjąć w „Uranii-PA” 
tematykę zaćmień Słońca w związku 

z wiadomym wydarzeniem. Wydała 
mi się doskonałą dla miłośników astro
nomii pozycją— wystarczająco rzeczo
wą, a jednocześnie pisaną z werwą i hu
morem, mogącą bez trudu zarazić czy
telnika pasją śledzenia tych rzadkich 
a efektownych zjawisk.

Gdyby jej tłumaczenie ukazało się 
na naszym rynku mniej więcej rok 
temu, zapewne inaczej wyglądałby też 
„Elementarz Uranii” w 1999 r. Podczas 
gdy w niektórych krajach europejskich 
odpowiednio wcześniej rozpoczęto ak
cję reklamowo-wydawniczą w związ
ku z „zaćmieniem tysiąclecia”, my tra
dycyjnie już  musieliśmy czekać do 
ostatniej chwili. Cóż —  przynajmniej 
ci, którzy dowiedzieli się o „gorącej” 
jeszcze pozycji wydawnictwa „Pró
szyński i S-ka” —  mogli zapewnić so
bie pouczającą lekturę na podróż w pas 
centralnego zaćmienia. Nie jest to by
najmniej stawiany komukolwiek zarzut 
—  wręcz przeciwnie: „Zaćmienie!” to 
świetny wybór, to jedna z nielicznych 
tego typu pozycji na zachodnim rynku, 
nie pomyślana jako dzieło, które wy
płynie na fali nagłego zainteresowania 
w związku z 11 sierpnia 1999 r. Jest to 
poradnik , zaw ierający  inform acje
o każdym zaćmieniu Słońca i Księży
ca do roku 2017! Te informacje zajmu
ją  mniej więcej połowę książki i dla 
każdego, kto lubi mieć takie dane w za
sięgu ręki, a nie tylko na ekranie moni
tora (bo w końcu podobne dane gene
ruje większość astronomicznego opro
gramowania typu shareware czy fre
eware), jest to wystarczający powód do 
jej zakupu.

Jeśli kogoś zaintrygowało, dlaczego 
akurat rok 2017 jest ostatnim z omó
wionych, to spieszę wyjaśnić, że obiek
tywnym powodem jest zamknięcie peł
nego cyklu zaćmień (choć w oryginale 
„załapał” się jeszcze rok 1998), zaś su
biektywnym, istotnym (jak sądzę) dla 
autora —  „dociągnięcie” do 21 sierp
nia 2017, kiedy to na swoje dwie i pół 
minuty w cieniu Księżyca doczekają się 
Amerykanie (ech, co to się będzie dzia
ło na rynku wydawniczym w USA!).

I tu dotykamy delikatnej kwestii 
wyważenia proporcji. Pominę już to, że 
zaćmieniu „amerykańskiemu” poświę
cono 6 stron, podczas gdy „europejskie
mu” —  tylko 4 (w końcu i tak jest już 
po fakcie). Irytujące jest natomiast, gdy 
polski czytelnik dow iaduje się, że 
„mieszkańcy Stanów Zjednoczonych 
powinni sporządzić szczegółowy spis 
całego wyposażenia, jakie w ywożą 
z USA” oraz musi przebrnąć przez spo
sób wypełniania „Certificate o f Regi
stration for Personal Effects Taken 
Abroad”. Wprawdzie niepubliczna te
lewizja przyzwyczaja nas powoli do do
słownego tłum aczenia list dialogo
wych, ale razi mnie (a myślę, że i wiele 
osób używających na co dzień języka 
polskiego) składnia w rodzaju: „Był to 
zabawny widok przy odbiorze bagażu, 
gdy jego  samotny śrubokręt jechał 
w plastikowym pudełku między wszyst
kimi walizami!”. Razi mnie też (może 
niesłusznie?) używanie terminu „luna- 
cja” zamiast „miesiąc synodyczny”.

Jestem za to w stanie zrozumieć pso
ty drukarskich (komputerowych?) cho
chlików, które m.in. pozamieniały znaki 
przy jasnościach gwiazd w tab. 4.3, 
przypisując np. Rigelowi obserwowa
ną wielkość gwiazdową 10,1, a Syriu- 
szowi 21,4 (podobne sztuczki zaowo
cowały w tab. A. 1 Dodatku F deklina
cjami o wartościach z przedziału 100-

-300  stopni!). Takie „oszustwa” do
strzega każdy miłośnik astronomii. Nie 
każdy musi natomiast wiedzieć, że naj
bliższe obrączkowe zaćmienie Słońca 
przechodzące przez Polskę nastąpi 13 
lipca 2075 r., zaś całkowite —  7 paź
dziernika 2135 r. (a nie, jak podano na 
str. 210, odpowiednio —  23 lipca 2093
i 25 maja 2142; wtedy oczywiście też 
będą centralne zaćmienia). Powinni to 
wiedzieć stali czytelnicy „Uranii”, wy
jaśniał to bowiem p. Roman Fangor 
w numerze 9/1988 na str. 266. Nie będę 
się już wykłócał np. o to, że telekon- 
werter zwiększa ogniskową, ale świa- 
tłosiłę zmniejsza.

Wiem, że zmieniają się czasy i co
raz częściej zwracać się będziemy do 
doświadczonych dostawców wyposa
żenia zza oceanu (sam skorzystałem 
z usług jednej z firm przy zakupie filtra 
słonecznego), choć bliżej nam do Eu
ropy, ba, może nawet do amerykańskich 
biur podróży organizujących wyjazdy 
na zaćmienia. Doceniam wysiłki redak- 
cji polskiego wydania, która starała się 
umieścić niezbędne minimum informa
cji (o organizacjach, literaturze etc.) 
bliższych naszym miłośnikom astrono
mii. Mimo wszystko po przejrzeniu 
książki „Zaćmienie!” mam jednak wra
żenie, że w chwili obecnej na polskim 
rynku wydawniczym jakość nie zawsze 
idzie w parze z ilością. Cóż —  przynaj
mniej możemy dokonać zakupu o po
łowę taniej.

Z natury nie jestem czepialski i po
lecam gorąco tę pozycję wszystkim, 
którzy planują wyprawy lub tylko cze
kają na kolejne tego typu zjawiska. 
Myślę, że i mnie —  debiutującego 
w roli recenzenta —  mógł mieć na 
myśli P.S. Harrington, pisząc: „Podo
bają mi się ludzie, którzy potrafią zna
leźć pow ód do zadow olenia nawet 
mimo takiego rozczarowania”, (kr)
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Słońce w pajęczynie, czyli... 
przewodnik internauty

Zainteresowanym zaćmieniami Słońca i — ogólniej — tematyką słoneczną pragniemy polecić szereg interesujących 
witryn w internecie

Pomoc dla planujących wyjazd i obserwacje całkowitego zaćmienia
*  http://umbra.nascom.nasa.aov/eclipse/990811/rp.html — biuletyny NASA poświęcone zaćmieniom w wersji 
on-line, ze szczegółowymi mapkami, tabelami, prognozami i poradami
*  http://planets.asfc.nasa.aov/eclipse/TSE1999/TSE1999.html — oficjalna witryna zaćmienia redagowana przez 
NASA, zawartość- jw. rozszerzona o dodatki dla wtajemniczonych i profesjonalistów
*  http://www.tvweather.com — dobry punkt wyjścia dla zainteresowanych zjawiskami atmosferycznymi i pogo
dą na całym świecie
*  http://www.nottinaham.ac.uk/meteosat — witryna satelity śledzącego aktualną sytuację meteorologiczną na 
całej kuli ziemskiej

Miłośnicze obserwacje zaćmień Słońca
*  http://www.skvpub.com/eclipses/eclipses.shtml — informacje o niedawnych i nadchodzących zaćmieniach 
Słońca i Księżyca
*  http://www.eso.org/aol/eclipse99/ — objęta patronatem EAAE akcja Astronomy On-Line; propozycje nie do 
odrzucenia dla każdego miłośnika astronomii
*  http://sunearth.gsfc.nasa.aov/eclipse/eclipse.html — przewodnik po zaćmieniach eksperta tej tematyki Freda 
Espenaka; liczne raporty z obserwacji, zdjęcia, sekwencje wideo
*  http://www.solar-eclipse.org/ — transmisje zaćmień on-line, materiały z kilku ostatnich tego rodzaju przed
sięwzięć
*  http://www.comet-track.com/eclipse/secl.html — galeria pracowitego fana zaćmień i innych okazjonalnych 
zjawisk astronomicznych Boba Yena; wspaniała dokumentacja ostatnich całkowitych zaćmień Słońca
*  httD://www.hermit.oro/Eclipse1999/eclipse observe.html/ — m.in. oferty firm zajmujących się produkcją i roz
prowadzaniem filtrów słonecznych do wszelkich przyrządów optycznych

Wademekum dla „słoneczników”
*  http://www.exploratorium.edu/eclipse/links.html — kompendium internetowych połączeń do miejsc związa
nych z szeroko pojętą tematyką słoneczną
*  h ttp ://w w w .nso.noao.edu/svnoptic/svnoptic.htm l: h ttp ://vtt.sunspot.noao.edu/vtt-hom e.htm l: http:// 
www.bbso.njit.edu/ — codzienne obrazy Słońca z naziemnych obserwatoriów astronomicznych
*  http://sohowww.nascom.nasa.aov/ — oficjalna witryna ultrafioletowego satelity SOHO badającego Słońce; 
bogate archiwum obrazów, m.in. komet trafiających samobójczym lotem w Dzienną Gwiazdę
*  http://www.sunsPotcvcle.com/ — aktualne i archiwalne dane o plamach słonecznych; można uczestniczyć 
w tworzeniu wykresu liczb Wolfa w zbliżającym się do maksimum 23 cyklu aktywności
*  http://dac3.pfrr.alaska.edu/aurora/ — cotygodniowe prognozy zórz polarnych oraz animacje i obrazy aktualnej 
sytuacji na nocnym niebie — niekiedy okazja do podziwiania zorzy na żywo!
*  http://www.sel.noaa.gov/ — graficzna prezentacja danych satelitarnych o nasileniu cząstek naładowanych 
w górnych warstwach atmosfery; swego rodzaju podgląd dla polujących na zorze
*  http://www.spaceweather.com/ — codzienne raporty na temat słonecznej i geomagnetycznej aktywności oraz 
jej prognozy

Zaćmienie

W szystko czego dotykasz 
W szystko co widzisz 
W szystko czego próbujesz  
W szystko co czujesz 
W szystko co kochasz 
Wszystko czego nienaw idzisz 
Wszystko czem u nie wierzysz 
W szystko co oszczędzasz 
Wszystko co dajesz

W szystko w czym bierzesz udział 
W szystko co kupujesz 
o co żebrzesz, co pożyczasz  
lub kradniesz 
Wszystko co tworzysz 
Wszystko co burzysz 
Wszystko co robisz 
Wszystko co mówisz 
Wszystko co je s z  
Każdy kogo spotykasz 
Wszystko co lekceważysz

Każdy z kim walczysz 
Wszystko co je s t  teraz 
Wszystko co m inęło  
Wszystko co nadejdzie  
W szystko p o d  Słońcem  je s t  
nu swoim miejscu  
A le S łońce je s t  zaćm ione przez  
Księżyc

Roger Waters (Pink Floyd) 
„The Dark Side of the Moon"
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http://umbra.nascom.nasa.aov/eclipse/990811/rp.html
http://planets.asfc.nasa.aov/eclipse/TSE1999/TSE1999.html
http://www.tvweather.com
http://www.nottinaham.ac.uk/meteosat
http://www.skvpub.com/eclipses/eclipses.shtml
http://www.eso.org/aol/eclipse99/
http://sunearth.gsfc.nasa.aov/eclipse/eclipse.html
http://www.solar-eclipse.org/
http://www.comet-track.com/eclipse/secl.html
http://www.hermit.oro/Eclipse1999/eclipse
http://www.exploratorium.edu/eclipse/links.html
http://www.nso.noao.edu/svnoptic/svnoptic.html
http://vtt.sunspot.noao.edu/vtt-home.html
http://www.bbso.njit.edu/
http://sohowww.nascom.nasa.aov/
http://www.sunsPotcvcle.com/
http://dac3.pfrr.alaska.edu/aurora/
http://www.sel.noaa.gov/
http://www.spaceweather.com/


Nasz redakcyjny kolega, Wiesiek Skarżyński, nie mógł wyjechać na 
całkowite zaćmienie, więc fotografował to, co było widać między 
chmurami w Toruniu.

Tak wyglądała maksymalna faza zaćmienia widzianego przez Janu
sza Magdę z Trzęsówki. Film Konica VX100, czas eksp. 1/2000 s.

A tak widział zaćmienie Adam Wróbel z Rakszawy. Aparat Zenit 11 Trzy powyższe zdjęcia wykonał Janusz Poths w Siofok (Węgryj apa- 
z obiektywem o ogniskowej 135 mm. Film Kodak Gold 100 ASA. ratem Zenit podłączonym do tzw. szukacza komet firmy „ Uniwer- 
Czas ekspozycji 1/125 s. sal" na filmie Konica VX100 z czasami 1/250 s, 1/500 s i 1/125 s.
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