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W dniach 16-17 maja 2009r.  w siedzibie
Klubu POLARIS w Sopotni Wielkiej odbę-
dzie się doroczne, Walne Zebranie  człon-
ków połączone ze zjazdem działów tema-
tycznych.

• Termin I – 16.05.2009, godz. 12:00.
• Termin II – 17.05.2009, godz. 12:00.

Tegoroczna majówka z przyczyn tech-
nicznych została celowo przesunięta o
dwa tygodnie później niż zwykle, gdyż
trwające właśnie prace instalacyjne w
budynku, gdzie znajduje się siedziba
Stowarzyszenia, uniemożliwiają przepro-
wadzenie naszych działań. Tradycyjnie za
to odbędzie się debata na temat działal-
ności naszej organizacji w bieżącym roku,
wręczenie Tytułu Klubowicza Roku 2008,
wybór szmacianki Polarisu oraz miejmy
nadzieję, również obserwacje nieba.
Wszystkich wybierających się na zjazd
prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie
udziału jak i ewentualnej nieobecności, co
pozwoli na określenie ilości potrzebnych
miejsc do zakwaterowania. Koszt pobytu
to 18zł. od osoby za dobę bez wyżywienia.

Walne Zebranie Polarisu

„Góry Izerskie - daleka północ i gwiazdy w
zasięgu nogi, czyli co łączy ciemność,
gwiazdy, przyrodę i turystów" - to motto
przewodnie I konferencji poświęconej
zanieczyszczeniu światłem, organizowa-
nej przez Leśny Kompleks Promocyjny
"Sudety Zachodnie" Nadleśnictwo Świera-
dów oraz Instytut Astronomiczny Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Konferencja odbyła
się 21 marca 2009 roku w Świeradowie
Zdroju, w której udział wzięli również
przedstawiciele Polarisu z ramienia Pro-
gramu Ciemne Niebo. Byli to Julia Roma-
nowska (z tatą, który bezpłatnie użyczył
środka transportu), Tomasz Wierzchowski
oraz Piotr Nawalkowski. Oprócz wysłu-
chania wielu ciekawych wykładów na
temat planowanego rezerwatu ciemnego
nieba w obszarze Gór Izerskich,  nasi
przedstawiciele wygłosili również własne
referaty m.in. o problemie Light Pollution w
Europie i na świecie (Julia Romanowska i
Tomasz Wierzchowski) oraz o działaniach
chroniących ciemne niebo na terenie
Żywiecczyzny i Palowic (Piotr Nawalkow-
ski). Po zakończonej części oficjalnej,
Polarisowcy mieli jeszcze okazję zobaczyć
świeradowskie niebo z pokładu gondoli
wywożącej narciarzy pod same schronisko
na Stogu Izerskim. Tymczasem na prze-
łomie kwietnia i maja br. organizatorzy
konferencji prowadzą w Izerach kolejny
obóz młodzieżowy, do którego zapraszają
również Polarisowców. Więcej informacji
w serwisie: www.ciemneniebo.pl

Witam wszystkich czytelników w wiosen-
nie odmienionym Biuletynie POLARISu.
Ponieważ wiele tegorocznych działań
naszego Stowarzyszenie podporządko-
wano Międzynarodowemu Roku Astrono-
mii 2009, również klubowa gazetka zmie-
niła szatę graficzną. Dodatkowo, na ostat-
nim zebraniu Zarządu postanowiono
zmniejszyć objętość Biuletynu na rzecz
regularnego ukazywania się publikacji.
Obecnie nie przeczytacie już szczegóło-
wych sprawozdań z wyjazdów, obozów i
imprez Klubowych. Zamiast tego, co
kwartał dowiecie się o najważniejszych,
bieżących działaniach i wydarzeniach w
POLARISIE. Wszystko w dziennikarskim
skrócie. Kolejną wiążącą decyzją Zarządu,
była nowa forma "druku" i kolportażu
Biuletynu. Będzie on również wysyłany
drogą mailową w formie pliku PDF, a w
niedalekiej przyszłości również na stronie
www.polaris.org.pl Mimo tych zmian,
zachęcam do podsyłania zdjęć i innych
materiałów związanych z naszym Klubem,
bo z pewnością przydadzą się w redakcji.
Pozdrawiam serdecznie

Julia Thamm

Piknik Naukowy w Warszawie

1% na astronomi ę

2009 bez projektów?

Pikniki z Astronomi ą

Wraz z końcem kwietnia br. dobiega
końca okres składania zeznań podatko-
wych za 2008 rok. W związku z powyż-
szym zachęcamy do wpisania w odpo-
wiednią rubrykę nazwy naszej organizacji:
Beskidzki Klub Astronomiczny POLARIS
oraz numeru KRS: 0000076686. Więcej
na ten temat w dołączonej do Biuletynu
ulotce Astroprocentu na 2009 rok.

Ciemne niebo w Izerach

Nową formą działalności naszego Stowa-
rzyszenia w 2009 roku są Pikniki z Astro-
nomią, polegające na organizacji odpłat-
nych pokazów, doświadczeń i warsztatów
astronomicznych w formie rodzinnych
imprez na wolnym powietrzu. Pomysł ten
zrodził się w zeszłym roku, jako forma
kontynuacji działań WGW w nowej wersji.
Zainteresowanie tymi działaniami jak na
razie jest umiarkowane, ale Międzynaro-
dowy Rok Astronomii to dodatkowy
argument. Więcej na ten temat można
poczytać z dokumentu PDF dostępnego
na stronie: www.astroprocent.pl/piknik
zastronomia.pdf

30 maja 2009 roku w godz. od 11:00 do
20:00 na Podzamczu i Rynku Nowego
Miasta w Warszawie odbędzie po raz 13
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Cen-
trum Nauk Kopernik. To właśnie dzięki tej
drugiej instytucji Stowarzyszenie POLA-
RIS – OPP otrzymało w tym roku oficjalne
zaproszenie z racji tegorocznej tematyki
przewodniej: „Nauka wśród gwiazd”. W
miarę naszych możliwości pod namiotem
o wymiarach 5m x 3m. zaprezentujemy
tematykę ochrony ciemnego nieba oraz
zjazdy i działania w Sopotni Wielkiej. Cały
czas można również zgłaszać pomysły
pod e-mail: polaris@op.pl Więcej o pikniku
na stronie: www.polskieradio.pl/piknik/

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP
na zebraniu własnym w dniu 10.03.2009r.
w Katowicach, podjął decyzję o rezygnacji
z aplikowania o kolejne środki na projekty
dotacyjne w 2009 roku. Powodem takiej
decyzji jest duża ilość pracy oraz czasu,
jaki trzeba poświęcić na koordynację czy
też wspieranie młodzieżowych grup reali-
zujących takie przedsięwzięcia. Mowa tu
głównie o projektach Programu Młodzież
w działaniu, których realizacja w ostatnich
lata pochłonęła znaczną część działalno-
ści Polarisu. W tym roku testowany będzie
model działalności stricte astronomicznej
oraz odpłatnej pożytku publicznego. Nie-
stety będziemy musieli się liczyć z faktem,
że większość działań w Sopotni Wielkiej w
tym roku nie będzie już refundowane.

Od redaktorki

Święta Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd
Polarisu i Redakcja składa życzenia wielu
radosnych i wiosennych chwil w rodzin-
nym gronie oraz aby te święta wraz z
                 wymiarem duchowym, były
                 również nowym natchnieniem w
                 pasji astronomicznej. Pogodn-
                 ego, ciemnego nieba na święta!



                      Zdjęcie kwartału                          >>>>>>>>>>>>

Kalendarz proponowanych działa ń
obserwacyjnych na II kwartał 2009

oraz
harmonogram prac
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M/O-3 zmienia wizerunek

Data Miejsce Opis działania
18/19.04.2009 Chorzów pokaz nieba pod Planetarium Śląskim wraz z firmą Delta Optical z Katowic.

22.04.2009 Warszawa konferencja w rozgłośni Polskiego Radia dot. 13. Pikniku Naukowego.
25-26.04.2009 (do ustalenia) weekend obserwacyjny Polarisu –

(26.04.2009r. godz. ~21:00 Księżyc ok. 1,5o od Merkurego).
30.04.2009 cała Polska koniec zbiórki 1% na astronomię za 2008 rok.

15-17.05.2009 Sopotnia Wielka V zjazd działów tematycznych i Walne Zebranie Polarisu.
(17.05.2009r. godzinę przed wschodem Słońca Księżyc ok. 2,3o od Jowisza).

18-19.05.2009 Sopotnia Wielka wycieczka obserwacyjna młodzieży z Sarnowa i Będzina do Klubu Polaris.
23-24.05.2009 Palowice / Rybnik weekend obserwacyjny Polarisu.

30.05.2009 Warszawa 13. Piknik Naukowy w Warszawie.
20-21.06.2009 (do ustalenia) weekend obserwacyjny Polarisu –

(na godzinę przed wschodem Słońca widoczna Wenus ok. 2o od Marsa)

Tegoroczna zima szczególnie dała się wszystkim we
znaki. Choć może to wydawać się nieprawdopodobne,
prezentowane obok zdjęcie przedstawia główną bramę
wejściową do siedziby Stowarzyszenia POLARIS –
OPP w Sopotni Wielkiej! Śnieg w niektórych miejscach
przekraczał ponad 1,5m. a na położonym nieco wyżej
M/O-20 było go nawet 2m. Niestety taka pokrywa
utrudniała realizację jakichkolwiek działań na miejscu,
przez co m.in. odwołany został zimowy zjazd w okre-
sie ferii zimowych. Przez ponad godzinę trwało odko-
pywanie Mobilnego Obserwatorium, które stacjono-
wało tej zimy pod siedzibą Polarisu. Tak duża ilość
śniegu i lodu spowodowała niestety spore straty w
bazie sprzętowo-lokalowej naszego Stowarzyszenia.
Do największych można z pewnością zaliczyć zała-
manie nadbudowy chroniącej teleskop pokładowy na
TSA, popękane rury w węźle sanitarnym siedziby,
oberwane rynny na dachu, a nawet uszkodzenia klatki
meteorologicznej na stacji ASTROMETEO. Otwarcie
nowego sezonu działalności Polarisu, będzie się
musiało więc zacząć od gruntownych napraw i prac
technicznych. Zdjęcie wykonane zostało 21 lutego
2009r. Autorem jest Piotr Nawalkowski.

Od jesieni na terenie całej Sopotni Wielkiej prowadzo-
ne są wykopy pod sieć kanalizacyjną. Cudem udało
się uniknąć przebiegu linii przez stację ASTROME-
TEO, ale za to M/O-3 wygląda na wiosnę jak po ude-
rzeniu sporego meteorytu. Niestety to nie koniec
zmian. Nieco w dół, poniżej „trójki” powstaje długo
oczekiwana inwestycja – boisko szkolne. Na szczęście
nie będzie ono w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca
obserwacyjnego. Miejmy jedynie nadzieje, że plano-
wane oświetlenie boiska będzie zgodne z prog. CN.


