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Trwające od zeszłego roku przygotowania
i w końcu prace instalacyjne od września
do grudnia 2009r. zakończyły długie ocze-
kiwania na możliwość organizowania
działań naszego Stowarzyszenia w okre-
sie jesienno-zimowym. Budynek z siedzi-
bą ma już centralne ogrzewanie! Pierw-
szymi, którzy mogli się o tym przekonać
byli uczestnicy listopadowego WNZ oraz
pierwszego od lat sylwestra POLARIS –
OPP.  W dalszych zamierzeniach mamy
już ferie zimowe z astronomią 2010.

Przypominamy, że od 1
stycznia 2010 roku bę-
dzie można ponownie
odliczyć 1% od podatku
dochodowego na rzecz
naszej  organizacji.
Tym razem w swojego
PITa będziemy wpisywać już nieco krót-
szą nazwę oraz ten sam nr KRS:

STOWARZYSZENIE POLARIS – OPP
KRS: 0000076686

Zachęcamy serdecznie do wsparcia Ogól-
nopolskiej Akcji „1% na astronomię”, która
w tym roku zasili wkład własny na rzecz
projektów z zakresu ciemnego nieba.
Więcej na stronie www.astroprocent.pl

Od 30 grudnia 2009r. do 03 stycznia 2010
roku trwał zimowy zjazd POLARIS-OPP w
Sopotni Wielkiej. Pierwszy raz od wielu lat
Zarząd podjął decyzję o organizacji półofi-
cjalnego Sylwestra w siedzibie, m.in.
dzięki działającemu już centralnemu
ogrzewaniu. Co prawda dopiero w ostatni
dzień zjazdu spadł śnieg oraz pogoda
ponownie uniemożliwiła obserwację nieba,
ale pomimo tego atmosfera jak i wyjątko-
we towarzystwo (12 osób), w pełni wyna-
grodziło te niepowodzenia. Za salę balową
stanowiła w tym roku stacja YSS. Wspólne
przyjęcie zorganizowano przy okrągłym
stole w siedzibie głównej, a sztuczne
ognie odpalano na M/O-1. Drugi i trzeci
dzień Nowego Roku zamienił się w praw-
dziwy maraton filmowy, choć była też
chwila na wspólny spacer po Sopotni
Wielkiej jak i wyjątkową sesję fotogra-
ficzną w mglisty wieczór z laserem. Efekty
tych działań będzie można zobaczyć
miejmy nadzieję w najbliższym czasie na
stronie www.polaris.org.pl

Szanowni Czytelnicy!
Gdy na zewnątrz trzaska mróz i sypie
spóźniony tej zimy śnieg, ja mogę w
przytulnie ciepłej siedzibie naszego Sto-
warzyszenia zamykać aktualne wydanie
Biuletynu wspominając równocześnie
niedawną, wspólną zabawę sylwestrową.
Miniony rok był dla wielu z nas bardzo
pracowity - kończyliśmy rozpoczęte w
2008 roku projekty, obsługiwaliśmy stoisko
dydaktyczne w centrach M1, prezentowa-
liśmy się na Pikniku Naukowym, zorgani-
zowaliśmy kolejny wakacyjny zjazd itd.
Jedną z najważniejszych zmian, którą
przeszła nasza organizacja, jest uchwale-
nie nowej nazwy na Stowarzyszenie
POLARIS – OPP. Wielu z nas widzi w tym
nowe możliwości, czy to od strony posze-
rzenia grona ofiarodawców 1%, czy szer-
szych możliwości aplikowania o różnego
rodzaju dotacje. Serdecznie zachęcam do
włączenia się w pozyskiwanie zewnętrz-
nych funduszy, co może i przysporzy nam
trochę pracy, ale zwiększy też możliwości.

Julia Nawalkowska

Od redaktorki

Za ubiegłe 12 miesięcy Zarząd POLARIS
– OPP nominował tylko dwie osoby, które
jego zdaniem szczególnie zaangażowały
się w realizację celów statutowych. Są to:
Julia Nawalkowska – za szczególne zaan-
gażowanie w działania popularyzatorskie
na terenie centrów handlowych M1 oraz
Sebastian Wnęk – za wyjątkowe poświę-
cenie na rzecz współpracy ze sponsorami
i również pomoc przy akcjach promocyjno-
dydaktycznych w CH M1. Głos można
jednak oddawać także na innych zrzeszo-
nych w POLARIS-OPP pod warunkiem
posiadania czynnego statusu członkow-
skiego. E-mail: polaris@op.pl lub SMS:
664-14-29-49. (opłata zwykła). Zaprasza-
my serdecznie do oddawania głosów.

15 listopada 2009r. odbyło się zapowia-
dane, Nadzwyczajne Walne Zebranie
Beskidzkiego Klubu Astronomicznego
POLARIS. Jak się okazało – ostatnie.
Zgromadzeni podjęli uchwałę o zmianie
nazwy na Stowarzyszenie POLARIS –
OPP i tym samym pożegnanie się z na-
zwą Klubu po 15 latach działalności.
Dokonano również zmian personalnych w
Komisji Inspekcyjnej. Przewodniczącym
został Grzegorz Olek, a Członkiem Komisji
Sebastian Wnęk. Zdecydowaliśmy rów-
nież podjąć się dużych projektów na rzecz
ochrony ciemnego nieba na obszarze
Sopotni Wielkiej i okolic.

Informujemy, że od listopada 2009 roku
dostępne są nowe karty członkowskie
Stowarzyszenia POLARIS – OPP. Trzecia
już seria wykonana została z tworzywa
PCV, zawiera wdrukowane zdjęcie, pasek
do podpisu, laserowo naniesione logo
oraz numer niezbędny do logowania na
podstronę dla użytkowników w witrynie
www.polaris.org.pl Nowe karty ważne
będą do 31.12.2012 roku.

Zarząd POLARIS-OPP na zebraniu wła-
snym w dn. 31.12.2009r., w porozumieniu
z właścicielami budynku nr 174 w Sopotni
Wielkiej, uchwalił wprowadzenie w 2010
roku, określonej ilości bezpłatnych nocle-
gów dla wszystkich aktywnych członków
naszej organizacji. Przywilej ten przydzie-
lony został za pośrednictwem „voucherów”
rozesłanych za pośrednictwem niniejsze-
go Biuletynu i tak: ze zdjęciem wodospadu
- voucher członkowski, z zimową scenerią

 - voucher
dla koordy-
natorów, a
babia góra z
M/O-20
wyłącznie
dla osób
pełniących

funkcje kierownicze i kontrolne w Stowa-
rzyszeniu.
Zasady uży-
cia vouchera
opisane zo-
stały na jego
odwrocie.
Rozwiązanie
to pomoże
nieco usprawnić kwestię rozliczeń (zlikwi-

dowane
zostały ulgi
w opłacie
za pobyt)
lub braku
środków
(głównie
osoby nie

zarobkujące) na pokrycie kosztów pobytu,
np. podczas Walnego Zebrania. Koszt
zwykłego pobytu dla wszystkich zaintere-
sowanych wahać się będzie w 2010 roku
pomiędzy 22, a 25zł. za dobę bez wyży-
wienia. Warto wiedzieć, że vouchery
mogą być nie honorowane w szczegól-
nych przypadkach i terminach jak np.
zjazd sylwestrowy, spotkania czysto re-
kreacyjne lub podczas wizyt specjalnych
gości, o czym powiadomimy wcześniej.
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Kalendarz Ciemnego Nieba

Kalendarz na I kwartał 2010 w wersji opisowej

Posiadasz ciekawe zdjęcia związane z działalnością POLARIS-OPP?
Przyślij do nas: dzialliteracki@gmail.com lub polaris@op.pl

      Zdjęcie kwartału                     >>>

Palowicki Orion . Tak można na-
zwać zdjęcie wykonane przez Łuka-
sza Malcharka i Michała Gorausa na
konstrukcji zwanej „koziołkiem”
autorstwa Krzysztofa Dwornika,
podczas jednej z wielu nocnych
obserwacji wykonywanych na M/O-
26. Wyjątkowego uroku temu zdję-
ciu nadają lekkie chmury i mgła,
którą malowniczo rozświetlają
gwiazdy, a w szczególności najja-
śniejsza z nich, α Wielkiego Psa czy
Syriusz.  Parametry zdjęcia: Nikon
D80, obiektyw Nikkor 18-55mm +
koziołek (czas naświetlania 123sek).

Data Opis wydarzenia / działania*
03/04.01.2010 maksimum roju meteorów Kwadrantydy ( ZHR ok.100 ).

13.01.2010 koniunkcja Księżyca z Merkurym (widoczna na niebie porannym) / ur. WNESE.
15.01.2010 dzienna koniunkcja Księżyca z Wenus.
18.01.2010 koniunkcja Księżyca z Jowiszem na niebie wieczornym.
19.01.2010 ur. MYSWE
23.01.2010 ur. ANTKR
30.01.2010 koniunkcja Księżyca z Marsem (widoczne całą noc)
02.02.2010 wieczorna koniunkcja Księżyca z Saturnem (widoczne całą noc)
12.02.2010 koniunkcja Księżyca z Merkurym (dzienna)

13-28.02.2010 ferie zimowe z astronomią w Sopotni Wielkiej – działania statutowe POLARIS-OPP – więcej na:  www.polaris.org.pl
14-15.02.2010 wieczorna koniunkcja Księżyca z Wenus / wieczorna koniunkcja Księżyca z Jowiszem.

17.02.2010 złączenie Wenus z Jowiszem (0o 37’) krótko po zachodzie Słońca
21.02.2010 ur. WALFR
23.02.2010 ur. NAWEL
26.02.2010 wieczorna koniunkcja Księżyca z Marsem (widoczne całą noc)
27.02.2010 ur. SZCPR
01.03.2010 Stowarzyszenie POLARIS – OPP rozpoczyna nieformalnie 16-ty rok działalności – więcej na:  www.polaris.org.pl
04.03.2010 ur. DWOKR
09.03.2010 ur. OLEGR
14.03.2010 dzienna koniunkcja Księżyca z Jowiszem

16-17.03.2010 koniunkcja Księżyca z Wenus tuż po zachodzie Słońca.
20.03.2010 rozpoczyna się astronomiczna wiosna (godz. 18:32)
25.03.2010 koniunkcja Księżyca z Marsem (widoczne wieczorem i przez pierwszą połowę nocy)

Z końcem grudnia 2009 roku na
stronie www.ciemneniebo.pl pojawił
się kalendarz Ciemnego Nieba na
2010 rok w wersji plakatowej autor-
stwa Piotra Nawalkowskiego. Jest to
graficzny odpowiednik publikowa-
nych w niniejszym Biuletynie infor-
macji o najciekawszych zjawiskach
astronomicznych oraz innych wyda-
rzeniach. Kalendarz
można również zamówić
w wersji drukowanej,
koszt to ok. 30zł. (wym.
60x90cm.). Istnieje moż-
liwość zamówienia w
mniejszym formacie –
szczegóły pod e-mailem
polaris@op.pl  Tymcza-
sem na łamach naszego
Biuletynu publikujemy je-
go fragmenty na najbliż-
szy, I kwartał 2010 roku.

* - w tabeli nie ujęto faz Księżyca i opozycji / elongacji planet  (dane dostępne powyżej w wersji graficznej).


