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Minęło 5 lat odkąd po raz pierwszy pojawiła się możliwość przekazania odpisu podatkowego w
wysokości 1% na rzecz Ogólnopolskiej Akcji „1% na astronomię”. Co osiągnęliśmy w tym cza-
sie? Z pewnością sporo, biorąc pod uwagę kilka tysięcy organizacji pożytku publicznego zare-
jestrowanych w Polsce i bardzo nietypową tematykę naszej działalności. Ciemne niebo, nagro-
dy dla laureatów Olimpiady Astronomicznej, obchody Międzynarodowego Roku Astronomii
2009, to cele, na jakie m.in. już przeznaczyliśmy zebrane środki z poprzednich lat. Natomiast w
2010 roku ponownie skupimy się na działaniach w kierunku ochrony naturalnej ciemności nocy.
Nie byłoby to możliwe bez pomocy wszystkich tych, którzy wpisali nasz nr KRS w swoją dekla-
rację podatkową. Dlatego też prosimy aby i w tym roku uwzględnić...
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Po prawie 5 latach starań związanych z
włączeniem ochrony ciemnego nieba do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na obszarze Żywiecczyzny (podejście
LEADER), jesteśmy u progu bardzo waż-
nych decyzji co do przyszłego kształtu
całego przedsięwzięcia. Z początkiem
roku został bowiem złożony jeden z wielu
                          wniosków o dofinansowa-
                              nie inwestycji w kierun-
                                ku utworzenia na
                                obszarze Beskidu
                                Żywieckiego, wydzie-
                               lonego parku lub
                             rezerwatu ciemnego
                         nieba. Niestety nasza
koncepcja ma dużą konkurencję ze strony
innych planowanych przedsięwzięć na tym
terenie. Pierwszy etap oceny wniosku
przez Radę Lokalnej Grupy Działania
mamy już za sobą i jest on dla nas pozy-
tywny. Głos decydujący posiada jednak w
tej sprawie Urząd Marszałkowski woje-
wództwa śląskiego i to od tej instytucji
otrzymamy informacje czy ciemne niebo
spotka się z zainteresowaniem urzędni-
ków. Decyzja w tej sprawie powinna za-
paść pod koniec pierwszej połowy br.

Witam Szanownych Czytelników.
Wraz z nadejściem powitanego wspólnie
2010 roku, zaczęliśmy podsumowywać
ubiegłoroczne osiągnięcia i snuć plany na
nadchodzący rok. Niezwykle smutne
okazało się przypomnienie maksymy: „kto
nie idzie do przodu, cofa się”. Dlatego
część z nas podjęła działania w celu
pozyskania nowych środków pozwalają-
cych na sprawniejsze funkcjonowanie
Stowarzyszenia w bieżącym roku. Złożo-
nych zostało kilkanaście projektów do
różnych instytucji oraz zawiązano nowe
kontakty z organizacjami o podobnym
profilu zainteresowań. Stale poszukiwane
są nowe kierunki i możliwości rozwoju
POLARIS-OPP, które wszystkim nam
ułatwią wspólne spotkania w Sopotni i
innych ciekawych dla astro-obserwatora
miejscach. Osobiście mam nadzieję, iż
nadchodzące miesiące nie tylko będą
obfitować w nowe działania, ale zwiększą
również liczbę członków Stowarzyszenia,
którzy wniosą w nasze szeregi nową krew.

Julia Nawalkowska

Od redaktorki

Końcem marca br. Stowarzyszenie PO-
LARIS – OPP nawiązało oficjalną współ-
pracę partnerską z dwoma instytucjami po
linii astronomii. Jest to Institut für Astro-
nomie z Wiednia i Astronomicky klub
Bratislava. Obaj partnerzy zadeklarowali
chęć uczestnictwa w międzynarodowych
projektach na rzecz ciemnego nieba, które
to zostały złożone z ramienia POLARIS-
OPP do Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji pod koniec I kwartału 2010. Decyzja
w ich sprawie powinna pojawić się w
pierwszych dniach czerwca br. Więcej na
ten temat podczas wiosennego zjazdu w
Sopotni Wielkiej (patrz poniżej).

W pierwszych minutach każdej soboty (tuż
po godz. 0:00) z rozgłośni Radia Katowice
swoją astronomiczną audycję prowadzi
radiowy astronom i nasz członek honoro-
wy – Jan Desselberger. Godzinna audycja
obfituje jak zwykle w wiele przydatnych
informacji z bieżących wydarzeń na nie-
bie, a przez najbliższe 6 tygodni począw-
szy od 10 kwietnia zbierane są telefonicz-
ne odpowiedzi na zagadki w 35. wiosen-
nym konkursie astronomicznym. Jedną z
nagród w postaci globusa nieba sponso-
ruje nasze Stowarzyszenie.

Na miano historycznego wydarzenia w
działalności POLARIS-OPP zasługuje z
pewnością otwarcie oficjalnej strony in-
ternetowej naszego Stowarzyszenia po
blisko 3-letniej przerwie spowodowanej
utratą danych z poprzedniego serwera.
Witryna pod niezmiennym adresem
www.polaris.org.pl ukazała się w sieci 28
stycznia 2010r. i od tego czasu ku na-
szemu zdziwieniu notuje po 15-20 wejść
dziennie! Oprócz szerokiej gamy mate-
riałów na temat naszej dotychczasowej
jak i bieżącej działalności, znajduje się
także podstrona dla użytkowników, czyli
członków naszej organizacji. Już teraz po
zalogowaniu (skrót imienno-nazwiskowy
oraz numer legitymacji członkowskiej jako
hasło), można tam znaleźć np. projekt
sprawozdania za 2010 rok lub też zasady
korzystania z voucherów, które mogą się
przydać podczas majowego zjazdu w
Sopotni Wielkiej. Zapraszamy!

Zarząd POLARIS-OPP informuje, że w dniach 01-03 maja 2010 rok odbędzie się doroczny, wiosenny zjazd Stowarzy-
szenia, połączony z Walnym Zebraniem członków, którego terminy uchwalono na:
♦ 01 maja 2010r., godz. 12:00 – termin I – siedziba S towarzyszenia w Sopotni Wielkiej 174,
♦ 02 maja 2010r., godz. 12:00 – termin II – siedziba Stowarzyszenia w Sopotni Wielkiej 174 (wiążące).
Tym razem oprócz dyskusji i głosowania nad kierunkami szesnastego już roku działalności naszej organizacji, pra-
gniemy zaprosić wszystkich uczestników na wspólną wycieczkę górską pt. „Czystym szlakiem”, prezentację nowego
seansu pt. „Ciemne niebo nad Sopotnią Wielką” oraz obserwacje złączenia Księżyca z Antaresem (01.05.2010r.) Nie
zabraknie również dobrej zabawy przy „Szmaciance 2010”. Natomiast „gwiazdą wieczoru” będzie planeta Wenus.
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Posiadasz ciekawe zdjęcia związane z działalnością POLARIS-OPP?
Przyślij do nas: dzialliteracki@gmail.com lub polaris@op.pl

      Zdjęcie kwartału                                       > >>

Ciemne niebo nad Sopotni ą Wielk ą, to tytuł nowe-
go seansu dydaktycznego na temat zasad ochrony
naturalnej ciemności nocy oraz racjonalnej polityki
oświetleniowej, którą należy wdrożyć w nadchodzą-
cej przyszłości. Krótki instruktaż o redukcji sztucz-
nego światła oraz symulacje możliwych scenariuszy
w bliskiej przyszłości, demonstruje nam makieta
Sopotni Wielkiej zbudowana w 2005 roku przez
grupę lokalnej młodzieży i koordynatorów POLARIS-
OPP. Całość stanowi doskonały element populary-
zacyjny o zjawisku LP czyli light pollution, którym
zainteresowały się już pierwsze wycieczki. Premierę
seansu będzie można zobaczyć podczas majowego
zjazdu w Sopotni Wielkiej. Dla członków naszej
organizacji wstęp wolny. Zdjęcie obok przedstawia
fragment ww. makiety. Foto.: Piotr Nawalkowski.

Kalendarz proponowanych działa ń obserwacyjnych na II kwartał 2010
oraz harmonogram prac Stowarzyszenia POLARIS – OPP          Więcej na www.polaris.org.pl

Data Opis wydarzenia
01-10.04.2010 Szanse na obserwacje Merkurego po zachodzie Słońca, który znajduje się blisko Wenus
03.04.2010 Księżyc blisko Antaresa (nad ranem)
06.04.2010 Ostatnia kwadra Księżyca (Strzelec)
09.04.2010 Maksymalna elongacja wschodnia Merkurego (19°)
14.04.2010 Nów Księżyca
16.04.2010 Początek aktywności meteorów - LIRYDY
16.04.2010 Księżyc po zachodzie Słońca ok. 4° nad Wenus, blisko te ż Merkury
17.04.2010 Mars bardzo blisko gromady otwartej M44 w Raku
19.04.2010 Księżyc zakrywa grupę gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt : 8,9,10,11 Geminorum. Początek zakrycia ok.21:00
21.04.2010 Pierwsza kwadra Księżyca (Rak)
21/22.04.2100 MAKSIMUM  Liryd! ZHR ok.15-20 ; ur. ROMJU
25.04.2010 Księżyc wieczorem - 8° pod Saturnem
25.04.2010 Koniec aktywności Liryd
28.04.2010 Pełnia Księżyca (Waga)
01-03.05.2010 Wiosenny zjazd Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej, Walne Zebranie; Księżyc b. blisko Antaresa
05/06.05.2010 MAKSIMUM  η Aquaryd! ZHR-zmienny
06.05.2010 Ostatnia kwadra Księżyca (Wodnik)
07/08.05.2010 Wizyta samorządowców z Wielkopolski w siedzibie POLARIS-OPP i obserwacje nocne.
09.05.2010 Księżyc 6° na prawo od Jowisza (nad ranem)
14.05.2010 Nów Księżyca
16.05.2010 Po zachodzie Księżyc 4° na lewo od Wenus
20-22.05.2010 Wenus w pobliżu gromady otwartej M35
21.05.2010 Pierwsza kwadra Księżyca (Lew)
23.05.2010 Księżyc wieczorem - 8° pod Saturnem
28.05.2010 Pełnia Księżyca (Wężownik)
30.05.2010 Piknik z Astronomią w Kaliszu i okolicach z okazji Dnia Dziecka.
3-7.06.2010 Mars blisko Regulusa
05.06.2010 Ostatnia kwadra Księżyca (Ryby)
06.06.2010 Nad ranem Księżyc 5° nad Jowiszem, blisko Uran
08-10.06.2010 Wenus blisko Kastora i Polluksa
08.06.2010 Jowisz 0,3° pod Uranem
12.06.2010 Nów Księżyca ; Piknik Naukowy w Warszawie – oficjalny udział POLARIS-OPP.
14.06.2010 Księżyc, Wenus, Polluks tworzą „trójkąt” nad zachodnim horyzontem (ok. 21:00)
17.06.2010 Księżyc 6° pod Marsem, blisko Regulusa
18.06.2010 Księżyc na niebie pomiędzy Saturnem i Marsem
19.06.2010 Pierwsza kwadra Księżyca (Panna)
21.06.2010(13:28) Słońce w znaku Raka – początek lata
24.06.2010 Księżyc 4° na lewo od Antaresa
26.06.2010 Pełnia Księżyca (Strzelec), częściowe zaćmienie w Polsce niewidoczne
30.06.2010 Wenus, Regulus, Mars i Saturn rozłożone na odcinku 40° (prawie w linii prostej)


