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I.I.I.I. Struktura organizacjiStruktura organizacjiStruktura organizacjiStruktura organizacji

1.1 Dane podstawowe

W 2006 roku organizacja charakteryzowała się następującymi danymi:
a) nazwa:
    - od 01.01.2006 do 31.12.2006r.:

Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS” – OPP
lub

Stowarzyszenie POLARIS – OPP
b) siedziba i adres – przez cały okres 2006 roku:

Sopotnia Wielka nr bud. 174, skr. poczt. nr 1, 34-3 40 Jeleśnia
gmina Jele śnia, powiat Żywiec, woj. śląskie.

c) data założenia:
marzec 1994r.

d) data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
28.12.2001r.

e) data przerejestrowania na organizację pożytku publicznego:
21.02.2005r.

f) organ rejestrujący:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarc zy KRS

g) numer KRS-u:
0000076686

h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
072748515

i) numer Polskiej Klasyfikacji Działalności:
85 32 C

– pomoc społeczna bez zakwaterowania
91 33 Z

– działalno ść pozostałych organizacji członkowskich gdzie indzie j
niesklasyfikowana

j) numer NIP:
553-22-26-730

k) dane teleadresowe obowiązujące w 2006 roku:
tel. 0-33 863-46-93, tel./fax. 0-32 785-32-79

e-mail: polaris@op.pl ; web: www.polaris.org.pl

1.2 Władze stowarzyszenia  

W 2006 roku odbyło się jedno główne, Walne Zebranie członków Polarisu, w
którym udział wzięło:

- 30.04.2006r. – 15 członków z 24 osób uprawnionych do głosowania.

Przez okres 2006 roku obowiązywały dwa skład Zarządu Stowarzyszenia
POLARIS – OPP. Pierwszy, urzędujący od 01.01.2006r. do 30.04.2006r.:

- Prezes Klubu - Piotr Nawalkowski
- Wiceprezes Klubu - Michał Goraus
- Sekretarz Klubu - Krzysztof Dwornik
- Członek Zarz ądu Klubu - Szymon Jureczka
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W dniu 30.04.2006r. Walne Zebranie członków Polarisu z powodu rezygnacji z
funkcji Członka Zarządu – Szymona Jureczki, zlikwidowało niniejsze stanowisko
ustanawiając od tej pory trzyosobowy skład Zarządu Stowarzyszenia POLARIS –
OPP w obowiązującym wówczas składzie:

- Prezes Klubu - Piotr Nawalkowski
- Wiceprezes Klubu - Michał Goraus
- Sekretarz Klubu - Krzysztof Dwornik

Od 01.01.2006r. do 30.04.2006r obowiązywał następujący skład Komisji
Inspekcyjnej Polarisu:

- Przewodnicz ący Komisji Inspekcyjnej - Piotr Duraj
- Członek Komisji Inspekcyjnej - ( brak )

 Walne Zebranie członków Polarisu z dn. 30.04.2006r. odwołało ze stanowiska
Przewodniczącego Komisji Piotra Duraja, ustanawiając nowy skład Komisji
Inspekcyjnej Polarisu w osobach:

- Przewodnicz ący Komisji Inspekcyjnej - Marcin Jonak
- Członek Komisji Inspekcyjnej - Julia Romanowska

Ww. skład personalny Komisji obowiązywał do końca 2006 roku.

1.3 Organy dodatkowe

Walne Zebranie z dnia 30.04.2006r. powołało 2 nowe działy tematyczne
obsadzając na ich stanowiska następujących koordynatorów:

• dział lokalny SOP - Paweł Dendys
• dział fizyczny - Marta Ziobro i

Tomasz Wierzchowski

W porozumieniu między koordynatorami dokonano zatwierdzonej przez Walne
Zebranie zmiany w dwóch działach i powołano nowe osoby:

• dział ochrony Polarisu -  Sebastian Wn ęk
• dział informatyczny - Jacek K ędzierski 1

Walne Zebranie udzieliło absolutorium 5-ciu koordynatorom działów
tematycznych Polarisu za okres działalności 2005/2006:

• dział meteorowy - Michał Goraus
• dział teleskopowy / fotograficzny - Krzysztof Dwornik
• dział administracyjno-ksi ęgowy - El żbieta Nawalkowska
• dział informatyczny - Jacek K ędzierski
• dział ochrony Polarisu (DOP) - Sebastian Wn ęk
• dział kometarny - Michał Kusiak
• dział pierwszej pomocy - Ryszard Sordyl
• dział literacki - Julia Thamm
• dział artystyczny - Weronika My śliwiecka

                                           
1 koordynator niezależny, nie zrzeszony.
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• dział interpersonalny - Dorota Witas

Pod głosowanie do absolutorium nie poddano koordynatorów działów, których
działalność nie przekroczyła pełnych 12 miesięcy od momentu powołania przez
ostatnie Walne Zebranie tj. 05.08.2005r. Były to następujące działy:

• dział astrofizyki obserwacyjnej - Marcin Jonak
                                                                                              i Julia Romanowska 2

• dział muzyczny - Fryderyk Walczak
• dział techniczny -         Wojciech Nawalkowski 3

Absolutorium nie udzielono pięciu koordynatorom, włączając ich działy do innych
organów wewnętrznych i pod kompetencje aktualnych koordynatorów lub
zawieszając działalność:

• słoneczny ���� Krzysztof Dwornik
• meteorologiczny ���� Dorota Witas
• ekologiczny ���� Dorota Witas
• redakcyjny ���� Julia Thamm
• DIC ���� (zawieszono )

Tym samym, Walne Zebranie z dnia 30.04.2006r. ustanowiło strukturę
osiemnastu działów tematycznych Polarisu:

• dział meteorowy - Michał Goraus
• dział teleskopowy / fotograficzny - Krzysztof Dwornik
• dział ochrony Polarisu (DOP) - Sebastian Wn ęk
• dział informatyczny - Jacek K ędzierski 4

• dział administracyjno-ksi ęgowy - El żbieta Nawalkowska
• dział literacki - Julia Thamm
• dział kometarny - Michał Kusiak
• dział pierwszej pomocy - Ryszard Sordyl
• dział artystyczny - Weronika My śliwiecka
• dział interpersonalny, eko/meteo - Dorota Witas
• dział astrofizyki obserwacyjnej - Marcin Jonak

                                                                                              i Julia Romanowska
• dział muzyczny - Fryderyk Walczak
• dział techniczny -          Wojciech Nawalkowski
• dział lokalny SOP - Paweł Dendys
• dział fizyczny - Marta Ziobro i

Tomasz Wierzchowski

Zgodnie z uchwałą poprzedniego Walnego Zebrania, do 1 maja 2006r. każdy członek
Polarisu winien jest posiadać własny dział tematyczny Polarisu (nie dotyczy członków
honorowych i kandydatów).  Na dzień 31.12.2006r. jest to 3 członków.

                                           
2 koordynatorka dopisana do działu w ramach zgłoszonej propozycji na Walnym Zebraniu w dn.
30.04.2006r.
3 koordynator dobrowolny -członek honorowy Polarisu.
4 koordynator niezależny, nie zrzeszony.
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1.4 Poczet

W 2006 roku w strukturach Stowarzyszenia POLARIS - OPP zarejestrowanych
było 25 osób z terenu całej Polski ( w 2005 roku – również 25 osób ).

W 2006 roku Zarząd Klubu przyjął do grona Polarisu 5 nowych członków, tworząc
tym samym poczet 25 klubowiczów, z czego 7 zwyczajnych, 6 wolnych, 5
korespondencyjnych, 5 początkujący i 2 członków honorowych. 5 osób zostało
zawieszonych lub skreślonych zamykając na dzień 31 grudnia 2006 rok, poczet
członków Stowarzyszenia POLARIS -OPP w liczbie 20 klubowiczów.

Dodatkowa dokumentacja statystyczna oraz wybrane elementy dokumentacji
personalnej, dostępne są u Wiceprezesa Stowarzyszenia POLARIS – OPP.

II.II.II.II. Czynności prawne i statutoweCzynności prawne i statutoweCzynności prawne i statutoweCzynności prawne i statutowe

2.1 Cele statutowe

Statut Stowarzyszenia POLARIS – OPP przewiduje uchwaloną 19 grudnia
2004r. tematykę celu statutowego, realizowanego w 2006 roku:

„przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej poprzez astronomi ę, meteorologi ę,
ekologi ę i inne pokrewne nauki ścisłe na rzecz dzieci, młodzie ży, osób
dorosłych oraz członków Klubu ze szczególnym uwzgl ędnieniem społeczno ści
terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Przez cały okres 2006 roku obowiązywał jeden, ww. cel mimo dokonania zmian w
Statucie Stowarzyszenia POLARIS – OPP podczas Walnego Zebrania w dniu
30.04.2006r. w przedmiocie rozszerzenia zakresów realizacji celu statutowego.

2.2. Formy realizacji

W 2006 roku cel statutowy realizowany był w następujących formach i
zakresach zgodnie z § 6 Statutu Beskidzkiego Klubu Astronomicznego „POLARIS”
od 01 stycznia do 30 kwietnia 2006r.:

a) grupowe i indywidualne przeprowadzanie sesji astronomicznych zarówno w
czasie dnia jak i nocy opartych na równouprawnieniu wszystkich ich uczestników
oraz szerzących aktywne postawy,

b) przeciwdziałanie marginalizacji osób i popadaniu w patologie poprzez
angażowanie ich w prace naukowe i dydaktyczne na polach astronomii, ekologii i
meteorologii,

c) podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w
kontekście ekologii na rzecz mieszkańców i przyrody rodzimej,

d) organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla zainteresowanych ww. naukami,
szerząc wzajemną współpracę i tolerancję kulturową,

e) opracowywanie komunikatów, biuletynów , sprawozdań itp. informatorów o
działaniach Klubu,

f) współpracę z instytucjami wykorzystującymi wyniki działań Klubu do własnych
prac naukowych,
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g) prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii, ekologii i meteorologii przy
zaangażowaniu młodzieży wiejskiej i zagrożonej patologiami,

h) organizowanie programów, konkursów, akcji i innych prac przeciwdziałających
defaworyzacji.

Walne Zebranie członków Polarisu w dniu 30.04.2006r. w Sopotni Wielkiej, dokonało
zmian w § 6 Statutu, który po zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
obowiązywał do końca 2006 roku:

a) grupowe i indywidualne przeprowadzanie naukowych sesji obserwacyjnych
zarówno w czasie dnia jak i nocy opartych na równouprawnieniu wszystkich ich
uczestników oraz szerzących aktywne postawy,

b) powoływanie działów tematycznych w zakresie różnorodnej tematyki odwołującej
się bezpośrednio lub pośrednio do astronomii, przeciwdziałających defaworyzacji
społecznej,

c) przeciwdziałanie marginalizacji osób i popadaniu w patologie poprzez
angażowanie ich w prace naukowe i dydaktyczne na polach astronomii, ekologii i
meteorologii oraz innych dziedzin reprezentowanych przez działy tematyczne,

d) podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w
kontekście ekologii na rzecz mieszkańców i przyrody rodzimej,

e) organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla zainteresowanych ww. naukami,
szerząc wzajemną współpracę i tolerancję kulturową,

f) opracowywanie komunikatów, biuletynów , sprawozdań itp. informatorów o
działaniach Klubu,

g) współpracę i wspieranie innych podmiotów organizacyjnych oraz osób
indywidualnych działających w zakresie realizacji celu statutowego włącznie z
udostępnianiem wyników działań Klubu do własnych prac naukowych,

h) prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii, ekologii i meteorologii oraz
innych dziedzin reprezentowanych przez działy tematyczne przy zaangażowaniu
młodzieży wiejskiej i zagrożonej patologiami,

i) organizowanie programów, konkursów, akcji i innych prac przeciwdziałających
defaworyzacji.

Szczegółowy opis realizacji celu statutowego w rozdziale III.

2.3 Odpisy uchwał Zarz ądu

Przez okres 2006 roku Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP zbierał się
łącznie 4 razy w następujących terminach i miejscach:

1) 30.03.2006r. – Sopotnia Wielka,
2) 18.05.2006r. – Palowice,
3) 23.07.2006r. – Sopotnia Wielka,
4) 19.10.2006r. – Sosnowiec.

W trakcie ww. Zebrań podjęto łącznie 4 znaczące uchwały  o następującej treści:

- ZZ/18/5/2006/A/3d  - z dnia 18.05.2006r. dot. zmiany wzoru pieczątki
urzędowej Zarządu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.

- ZZ/18/5/2006/B/3e - z dnia 18.05.2006r. dot. wprowadzenia osobistych
pieczątek imiennych dla członków Zarządu i Komisji Inspekcyjnej
Stowarzyszenia POLARIS – OPP.



Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS” – OPP   ©
Sprawozdanie za 2006 rok

9

- ZZ/18/5/2006/C/5a - z dnia 18.05.2006r. o przystąpieniu Stowarzyszenia
POLARIS – OPP do struktur fundacji - grupy LGD2 „Partnerstwo dorzecza
Kocierzanki i Koszarawy” w ramach programu Leader+.

- ZZ/18/5/2006/D/5b - z dnia 18.05.2006r. o przystąpieniu ww. organizacji
pożytku publicznego do związku stowarzyszeń - grupy LGD1 „Żywiecki Raj
(...)” założonej w ramach programu Leader+.

Pełna treść uchwał oraz protokołów z Zebrań Zarządu dostępna jest u Sekretarza
Stowarzyszenia POLARIS – OPP.

2.4 Odpisy uchwał Walnego Zebrania

W 2006 roku miało miejsce jedno Walne Zebranie członków Polarisu w dniu
30 kwietnia 2006r. w Sopotni Wielkiej (termin drugi).

Ww. Walne Zebranie podjęto łącznie siedem uchwał dot. następujących sfer
działalności:

- 01/5/b/WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego za 2005 rok.

- 02/6/WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2005 rok.

- 03/8/a-n/WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. zmian w statucie Stowarzyszenia
POLARIS – OPP.

- 04/9/a-c/WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. zmian w statucie Stowarzyszenia
POLARIS – OPP w przedmiocie likwidacji stanowiska Członka Zarządu.

- 05/10/a-c/WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. zmiany składu Komisji
Inspekcyjnej Stowarzyszenia POLARIS – OPP.

- 06/11//WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. stawek składki członkowskiej na
2006 / 2007 rok.

- 07/15//WZ/2006 - z dnia 30.04.2006r. dot. zwrotu dokumentacji rejestracyjnej
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – działalność odpłatna OPP.

2.5 Odpisy uchwał Komisji Inspekcyjnej

W 2006 roku Komisja Inspekcyjna w nowym składzie ustalonym przez Walne
Zebranie z dn. 30.04.2006r., wykonała jedną kontrolę Stowarzyszenia POLARIS –
OPP:

1) 31.07.2006r. – siedziba Polarisu w Sopotni Wielkiej, kontrola zwyczajna.

Uchwał dodatkowych nie podjęto.

2.6 Informacje dodatkowe

31.03.2006r. Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP po raz pierwszy w
swojej działalności jako organizacja pożytku publicznego, składa sprawozdania
roczne za 2005 rok do Departamentu Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej.
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11.07.2006r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zaakceptował zmiany w Statucie
Stowarzyszenia POLARIS – OPP, zmniejszenie ilości stanowisk w Zarządzie oraz
nowy skład Komisji Inspekcyjnej zgodnie z decyzją Walnego Zebrania (30.04.2006r.)

III.III.III.III. Wykaz głównych działań statutowychWykaz głównych działań statutowychWykaz głównych działań statutowychWykaz głównych działań statutowych

3.1 Projekty

3.1.1   Własne

Stowarzyszenie POLARIS złożyło w 2006 roku 7 wniosków na projekty
dotacyjne (sygn. wew. akt – Vindemiatrix, Wezen, Yildun, Xsi, Zaniah, Archytas,
Birlan) do pięciu różnych instytucji krajowych, z czego pięć otrzymało zgodę na
finansowanie. Projekty Xsi oraz Zaniah, to działania o charakterze „wspieranym”
przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP, złożone przez grupy nieformalne działające
przy ww. organizacji pożytku publicznego, z czego tylko proj. Xsi otrzymał zgodę na
finansowanie przez instytucje grantodawcze.

Specyfika projektów dotacyjnych prowadzonych lub koordynowanych przez
POLARIS – OPP w 2006 roku:

● Vindemiatrix  – okres realizacji od 01 maja do 30
września 2006r. Tytuł projektu: „ASTROSTAŻE 2006”.
Numer umowy dotacji: PL-11-038-2006-R1. Projekt –
wymiana miał na celu poznanie i skatalogowanie międzynarodowych form
pracy z młodzieżą defaworyzowaną z zastosowaniem innowacyjnych
metod pracy jakimi są nauki ścisłe, a w szczególności astronomia i
dziedziny pokrewne. Poprzez wymianę doświadczeń, metod działań i
wiedzy podczas dwutygodniowego spotkania polskiej i słowackiej grupy w
Sopotni Wielkiej, opracowana została międzynarodowa lista pomysłów do
wykorzystania w przyszłości jako przykłady aktywizacji młodzieży.
Uniwersalna lista powstała w oparciu o szereg zajęć w jakich uczestniczyły
obie, 8-osobowe grupy z Polarisu i nieformalnej grupy Gemma ze Słowacji.
W projekcie łącznie udział wzięło 18 uczestników wymiany
międzynarodowej i ok. 50 przedstawicieli młodzieży lokalnej oraz kilku
specjalistów. Dotacja wyniosła 5618 EUR. 5

● Wezen  – okres realizacji od 01 marca do 30 listopada
2006r. Tytuł projektu: “Obserwujmy nasze otoczenie”.
Numery umowy dotacji: 21/TKSP/K/06. Mikroprojekt
przyznany przez Starostwo Powiatowe w  Żywcu jako
pierwsze zadanie publiczne, zlecone dla
Stowarzyszenia POLARIS – organizacji pożytku publicznego, dotyczył w
szczególności edukacji regionalnej dzieci i młodzieży – rozumianej jako
bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy młodych mieszkańców
pow. żywieckiego w zakresach nauk ścisłych (astronomia i meteorologia),
społeczne (kultura i folklor regionu) oraz środowiska naturalnego. Młodzież
tego obszaru uczestniczyła najpierw w konkursie plastycznym pt. „Walory

                                           
5 realizacja projektu zgodna z § 6 ust. a), c), e), g), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
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mojej miejscowości”, a następnie w serii wyjazdów Mobilnym
Obserwatorium i nie tylko w celu poznawania i katalogowania zasobów
Żywiecczyzny. W okresie wakacji działaniom towarzyszyły wyjazdy
kulturowe na Słowację, a także promocja nauk ścisłych podczas
regionalnych imprez folklorystycznych. W projekcie łącznie udział wzięło
ok. 300 osób. Mikro-dotacja wynosiła 1000 zł.6

● Yildun – okres realizacji od 01 kwietnia do 30 listopada
2006r. Tytuł projektu: „Klubowa świetlica naukowa”. Numer
umowy dotacji: 12/06. Mikroprojekt, wsparcie głównego
projektu o tej samej nazwie ze strony Urzędu Gminy Jeleśnia.
Działania zakładały organizację w czasie wolnym
różnorodnych zajęć z zakresu nauk ścisłych dla lokalnej
młodzieży z Sopotni Wielkiej i okolic jako forma profilaktyki
antyalkoholowej. Siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP służyła do
tego celu jako klubowa świetlica, gdzie dyżurowali koordynatorzy działów
tematycznych.  Pomagali oni również w odrabianiu lekcji i udzielali
bezpłatnych korepetycji dla młodzieży.  Łączny udział uczestników: ok. 100
osób. Wsparcie na to zadanie publiczne – zlecone, wynosiło również
1000 zł.7

● Xsi  – (projekt wspierany) okres realizacji od 01 maja do
31 października 2006r. Tytuł projektu: „Miejscowość
naszych marzeń”. Numer umowy dotacji: PL-31-346-
2005-R6. Wnioskujący: grupa nieformalna Młodzi
modelarze pod kierownictwem Pawła Dendysa. Projekt o tematyce
modelarskiej, dotyczył budowy makiety w skali H0 wyglądu Sopotni
Wielkiej w roku 2050. Grupa młodzieży z tej miejscowości postanowiła
zaadaptować do tego celu udostępnione przez Stowarzyszenie POLARIS
– OPP pomieszczenie piwniczne i wykonanie kilkumetrowej makiety.
Uczestnicy samodzielnie sklejali budynki i kształtowali wygląd ich rodzinnej
miejscowości w przyszłości rozwijając w ten sposób swoją wyobraźnie,
aktywne postawy i wrażliwość na otaczający świat w przyszłości. Na koniec
projektu makietę podświetlono i z pomocą Klubu Polaris wyświetlano
naukowo-prezentacyjne seanse dla klas z lokalnych szkół i gimnazjów.
Łączny udział uczestników: ~100 osób. Dotacja z Programu Młodzież
wyniosła 3107 EUR.8

● Birlan  – okres realizacji od 01 czerwca do 30
listopada 2006r. Tytuł projektu: „Klubowa świetlica
naukowa”. Numer umowy dotacji: 10/40-
LOG/DL5/2006. Projekt dofinansowany z Żywieckiej
Fundacji Rozwoju jako Lokalnej Organizacji
Grantodawczej w ramach Programu „Działaj
Lokalnie V” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Działania zakładały
zorganizowanie dla lokalnej społeczności młodzieżowej w Sopotni Wielkiej,
cyklu wykładów, pokazów, doświadczeń i spotkań naukowych w oparciu o
działalność istniejących działów tematycznych Polarisu. Służyła do tego w
szczególności siedziba ww. organizacji jako klubowa świetlica naukowa, do

                                           
6 realizacja projektu zgodna z § 6 ust. a), c), d), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
7 realizacja projektu zgodna z § 6 ust. a), b), c), d), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
8 realizacja projektu zgodna z § 6 ust. c), e), g) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
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której systematycznie przyjeżdżali koordynatorzy i specjaliści. Działaniom
towarzyszyła szeroka promocja oraz liczne konkursy z nagrodami. W
projekcie udział wzięło blisko 180 osób, a dotacja wyniosła 5800 zł. + zwrot
VAT-u z Urzędu Skarbowego (vide: sprawozdanie finansowe za 2006r.)9

3.1.2  Obce

Porozumienie podpisane w dniu 22 lutego 2005r.
pomiędzy Stowarzyszeniem POLARIS – OPP, a Planetarium w
Presovie na Słowacji, zaowocowało zgodą ze strony
słowackiego Ministerstwa na poprowadzenie projektu pt.
„Postavime mosty z hviezd ”. Projekt dofinansowany ze źródeł
unijnych w ramach programu INTERREG III A, sfinansował
działania międzynarodowe takie jak liczne wymiany polsko-
słowackie i wyjazdy, w których łączna liczba młodzieży z ramienia
Polarisu wyniosła ponad 50 osób. W tym samym czasie blisko 40
osób ze Słowacji (młodzież z opiekunami) odwiedziło Polskę.
Celem tego przedsięwzięcia było bliższe poznanie miłośników
astronomii z obu krajów w ramach prowadzonych warsztatów nocnych i dziennych 3 i
5 dniowych w trzech miejscach: Planetarium w Presovie, Obserwatorium w Kolonicy i
na terenie Sopotni Wielkiej. Działania zakończą wycieczki podsumowujące i
rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze prace młodzieży z początkiem 2007
roku.10

W 2006 roku zapoczątkowany został również
program Leader+ Unii Europejskiej prowadzony przez dwie
organizacje koordynujące schemat I. Były to Międzygminny
Związek ds. Ekologii oraz Żywiecka Fundacja Rozwoju, obydwie z siedzibą w Żywcu.
Schemat I dotyczył w tym okresie powołanie do życia dwóch instytucji społecznych
składających się z przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych, zdolnych do koordynowania zrównoważonego rozwoju
poszczególnych gminy powiatu żywieckiego przy wsparciu finansowym ze strony
programu Leader+. Stowarzyszenie POLARIS – OPP jako organizacja pożytku
publicznego, dołączyła w roli pełnoprawnego założyciela do obu grup obejmujących
obszary:
a) LGD1:  Związek Stowarzyszeń „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki” –

działania w gminach: Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka,
Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Ujsoły i Węgierska Górka.

b) LGD2:  Fundacja „Porozumienie dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” – działania w
gminach: Gilowice, Łękawica, Świnna i Ślemień.

W okresie kilku miesięcy przedstawiciele Polarisu uczestniczyli w szeregu spotkań,
wyjazdów terenowych i konsultacji dot. założenia ww. instytucji. W ramach
niniejszych działań do harmonogramu działań wpisano m.in. program Ciemne Niebo
(LGD1) oraz rozwój lokalny z elementami nauk ścisłych i budową makiety
obejmowanego obszaru (LGD2). W obu tych organizacjach stanowiska decyzyjne
objęli przedstawiciele Stowarzyszenia POLARIS – OPP wydelegowani przez Zarząd.
Docelowo zadaniem programu Leader+ jest wsparcie rozwoju lokalnego pod

                                           
9 realizacja projektu zgodna z § 6 ust. a), b), c), d), e), f), g), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia
POLARIS – OPP.
10 udział w projekcie zgodnie z § 6 ust. a), c), e), f), g) i h) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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względem turystyki i waloryzacji regionu, jak również pomoc dla instytucji i
organizacji mających siedzibę na tym obszarze (w tym dla Polarisu). Faktyczne prace
programu w schemacie II zaplanowane są na 2007 rok oraz projekty „twarde” na lata
2008-2013, w realizację których zaangażowani mają być członkowie Stowarzyszenia
POLARIS – OPP jak i sama instytucja.11

3.2 Programy

W 2006 roku funkcjonowały następujące programy Polarisu, powołane przez
Zarząd Stowarzyszenia w celu lepszej realizacji celów statutowych:

„Przybli żmy dzieciom niebo ” – dzięki projektom Yildun i
Birlan młodzież zamieszkująca tereny gminy Jeleśnia, mogła
bezpłatnie uczestniczyć w licznych pokazach nieba przez
teleskop. Obserwacje i grupowe sesje astronomiczne w
okresie wakacji, skierowane były nie tylko do uczestników
międzynarodowej wymiany (proj. Vindemiatrix), ale również do
młodzieży lokalnej jak i przyjezdnej. Z powodu wyczerpania
cegiełek programowych w postaci kubków z nadrukiem, koordynatorzy Polarisu
rozdawali bezpłatne zaproszenia dla młodzieży na „weekend z gwiazdami” w Sopotni
Wielkiej w ramach zagadek podczas WGW. Ogłoszony został również wewnętrzny
konkurs na nowy produkt programu, promujący jego idee (rozstrzygnięcie nastąpi w
2007 roku podjęte przez Zarząd Polarisu). Stoisko programu „PDN” pojawiło się w
tym roku podczas Pikniku Naukowego Radia BIS w Warszawie, gdzie kilkaset osób
obserwowało niebo z pokładu Mobilnego Obserwatorium TSA. Podobne działania
przeprowadzono podczas Dni Jeleśni, wycieczek szkolnych do siedziby Polarisu w
Sopotni Wielkiej oraz w ramach projektu Xsi, kiedy to grupy młodzieży podziwiały
symulację nieba nad makietą w skali H0. Przez cały okres 2006 roku funkcjonowała
również podstrona programu pod adresem http://polaris.syscomp.pl/pdn.html
Łącznie w 2006 roku w ramach programu „Przybliżmy dzieciom niebo”
przeszkolonych zostało około ok. 3,5 tys. młodych osób głównie w wieku 11-19 lat.
Nakłady na ten cel miały charakter niefinansowy lub były pokrywane z innych
czasowych źródeł (projekty, zasoby materialne itp.).12

„Ciemne Niebo ” – program działający od 3 lat w celu
propagowania ochrony ciemnego nieba do obserwacji
astronomicznych, po raz pierwszy w swojej historii odniósł
pierwsze sukcesy za sprawą przekazania środków w 2005
roku z akcji „1% na astronomię”. Sfinansowano dzięki temu
promocję i zwiększanie świadomości społeczeństwa
polskiego (w głównej mierze młodzieży szkolnej), poprzez
zaproszenie do udziału w międzynarodowym programie „Globe at Night”.
Wydrukowano kilkaset plakatów i ulotek promujących ciemne niebo, sporządzono
raporty z obserwacji zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem, a także
opracowano list – petycję do Władz Polskich ws. regulacji prawnej tego problemu na
wzór ustawy w Czechach. Na podstronie internetowej pod adresem
http://polaris.syscomp.pl/cn.html zamieszczono aktualne informacje o działaniach,
ulotki informacyjne, odpowiedzi na podstawowe pytania itp. Oficjalne logo
programowe pojawiło się również w internecie oraz na kilku serwisach

                                           
11 udział w projekcie zgodnie z § 6 ust. d), g), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
12 realizacja programu zgodna z § 6 ust. a), c), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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astronomicznych. Publikacja na temat programu pojawiły się w ulotkach Polarisu,
promujących ochronę ciemnego nieba jako elementu aktywizującego młodzież
wiejską i małomiasteczkową do czynnego rozwoju zainteresowań w kierunku
astronomii. Rozliczenie finansowania programu ogłoszono na stronie
www.astroprocent.pl w postaci skróconego opracowania / prezentacji. Dużą nadzieją
szczególnie dla obszaru Sopotni Wielkiej i gminy Jeleśnia, jak również dla dalszych
krajowych inicjatyw w tym kierunku, jest wpisanie do budżetu programu Leader+,
pozycji sfinansowania analiz i opracowania programu użytkowego oraz modernizacji
latarni ulicznych na ww. obszarze Żywiecczyzny. Jest to etap przygotowawczy do
projektu „twardego” na wymianę blisko kilkuset latarni ulicznych w latach 2008-
2013.13

„Wypadowa Grupa Wykładowa – WGW ” – dwuletni
program mający swoją historię już od 2002 roku,
realizowany był na przestrzeni 2006 roku zgodnie z
wytycznymi ustalonymi przez Zarząd Polarisu. Formacja osób pt. Wypadowa Grupa
Wykładowa (WGW) popularyzująca w innowacyjny sposób astronomię i nauki
pokrewne, przeprowadziła łącznie 5 wyjazdów numerowane (9 wykładów), 12
wykładów nienumerowanych oraz ok. 25 nie rejestrowanych. Nowym elementem
urozmaicającym prelekcje i pokazy, były w tym roku doświadczenia i zabawki
fizyczne oraz jak zwykle Mobilne Obserwatorium (TSA), które niestety pod koniec
roku odnotowało poważną awarię. Wykłady i prezentacje WGW zarówno te
numerowane jak i sporadyczne odbywały się jak co roku w szkołach, świetlicach,
placach, rynkach miast, imprezach masowych itp. W programie udział brało 12
koordynatorów, 2 współpracowników oraz ok. 15 osób w roli pomocników
sporadycznych. Oszacowano udział ok. 1500 uczestników w głównej mierze
młodzieży nie tylko z Polski, ale i ze Słowacji. Szczegółowy wykaz działań formacji
WGW poniżej14:

Wykaz przeprowadzonych WGW w 2006 roku
Nr/ data Miejscowo ści Ilo ść prelegentów Ilo ść uczestników*

16.03.2006 Żywiec 1 15
25.03.2006 Presov (Słowacja) 1 35
06.04.2006 Warszawa 2 50
07.04.2006 Żywiec 3 20
25.04.2006 Zakopane 1 25
30.05.2006 Sopotnia Wielka (grupa z Sarnowa) 3 15
WGW 39 Warszawa 5 200

22.07.2006 Jeleśnia 4 100
02.08.2006 Sopotnia Wielka (grupa z Presova) 7 27
07.09.2006 Strzyżowice 5 10
16.10.2006 Sopotnia Wielka (grupa z Wrzosowej) 2 35
22.10.2006 Chorzów 4 10
WGW 42 Bycina i Tworóg 4 300
WGW 43 Gliwice i Pyskowice 3 200
WGW 44 Wieszowa, Rudziniec i Kleszczów 4 350
WGW 45 Gliwice i Zabrze 4 80

29.12.2006 Żywiec 2 15
SUMA 16 miejscowo ści 19 osób ~1500 uczestników

* - warto ści szacowane na postawie list obecno ści, zdj ęć dokumentacyjnych i sprawozda ń WGW.

W 2006 roku najczęstszymi prelegentami wykładów WGW (ewidencjonowanych i
nieformalnych) byli w kolejności: Piotr Nawalkowski (22), Tomasz Wierzchowski (14),
Julia Thamm (10). Pozostali koordynatorzy plasowali się poniżej 10 wykładów.

                                           
13 realizacja programu zgodna z § 6 ust. c), d), f), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
14 realizacja programu zgodna z § 6 ust. c), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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3.3   Zjazdy generalne

W dniach 28.04-03.05.2006r. w Sopotni Wielkiej
odbył się II zjazd działów tematycznych Polarisu .
Wzorem spotkania z 2005 roku, obecni uczestnicy w ilości
16 koordynatorów oraz kilkoro osób zaproszonych,
poświęcili swój czas na przygotowania do nowych
projektów dotacyjnych, dyskusjach dot. działalności
Polarisu, a także tradycyjnie odbyło się Walne Zebranie
członków Polarisu, podczas którego podsumowano ubiegły
rok oraz przyznano absolutoria i wręczono liczne odznaczenia. Wśród nich tytuł
Klubowicza Roku 2005, który otrzymała Weronika Myśliwiecka. Podsumowaniem
zjazdu było jedynie wspólne ognisko i wieczorne pogawędki, gdyż zmienna pogoda
nie pozwalała na więcej działań w terenie15.

W ostatnich dniach roku szkolnego tj. 16-
27.06.2006r. zorganizowany został szczególny zjazd
realizacyjny  w Sopotni Wielkiej. Podczas kilkudniowego
spotkania grupa 11 koordynatorów zaangażowała się w
realizację projektów Birlan, Wezen, przygotowania do proj.
Vindemiatrix oraz pomoc przy Xsi. Zjazd ten można uznać
jako kulminacyjny moment działań przedwakacyjnych ,
gdyż jednocześnie ponad 20-tka młodych mieszkańców
Sopotni Wielkiej, uczestniczyła bezpośrednio w pracach Polarisu. Na zjeździe tym
rozstrzygnięto konkurs „Walory mojej miejscowości”, przeprowadzono pierwsze
pokazy fizyczne, ustalono najważniejsze szczegóły wymiany międzynarodowej ze
Słowacją, a także odbyły się wprowadzające warsztaty modelarskie.16

Flagowym zjazdem Stowarzyszenia POLARIS –
OPP w 2006 roku, było międzynarodowe spotkanie
ośmioosobowej, nieformalnej grupy miłośników
astronomii „Gemma” ze Słowacji oraz 8 koordynatorów
Polarisu w dniach 24.07. – 06.08.2006r. w Sopotni
Wielkiej. Dwutygodniowy zjazd-wymiana pt.
ASTROSTAŻE 2006 miał za zadanie nawiązać bliższe
kontakty młodych ludzi z obu krajów oraz wypracować
międzynarodową listę pomysłów aktywizacji młodzieży defaworyzowanej.
Różnorodne zajęcia, warsztaty, szkolenia i energizery dofinansowane łącznie z
projektu Vindemiatrix, pozwoliły zdobyć nowe doświadczenia i aktywnie spędzić czas
podczas najdłuższego w nowej historii Polarisu zjazdu wakacyjnego. Działania
zaadresowane były do 18-tki uczestników, ale i także do
licznej publiczności lokalnej i regionalnej.17

Ostatnim, oficjalnym zjazdem  koordynatorów
Polarisu, było jesienne spotkanie  w Sopotni Wielkiej w
dniach 17-18 listopada 2006r. z racji maksimum roju
meteorów Leonidy. Pięciu koordynatorów
uczestniczących w zjeździe podziwiało niestety wyłącznie

                                           
15 realizacja zjazdu zgodna z § 6 ust. b), e), i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
16 realizacja zjazdu zgodna z § 6 ust. c), e), i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
17 realizacja zjazdu zgodna z § 6 ust. a), c), d), e), g), h), i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.



Beskidzki Klub Astronomiczny „POLARIS” – OPP   ©
Sprawozdanie za 2006 rok

16

wirtualne niebo nad nowopowstałą makietą w skali H0, z powodu braku dobrej
pogody do obserwacji tego astronomicznego zjawiska. W tym samych dniach
podsumowano również efekty projektu Birlan wraz z przedstawicielami organizacji
dotującej – Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Uczestnikami działań byli również jak
zwykle młodzi mieszkańcy Sopotni Wielkiej.18

Oprócz ww. zjazdów oficjalnych, na przestrzeni 2006 roku miejsce miało ok.
20-tu nieformalnych  zlotów koordynatorów dotyczących najczęściej realizacji
projektów dotacyjnych (vide: rozdział 3.1), programów własnych (vide: rozdział 3.2)
oraz prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia POLARIS – OPP w zakresie
administracji, badań naukowych, zaplecza dydaktyczno-pomiarowego, technicznego
oraz organizacyjnego.19

3.4   Konkursy

Oficjalnymi konkursami zatwierdzonymi przez Zarząd Stowarzyszenia
POLARIS – OPP w 2006 roku były niżej wymienione imprezy o charakterze
zewnętrznym:

1. „PLANETA – edycja zima 2005/06 ” – prekursorskim konkursem o
zasięgu regionalnym był zapewne wdrożony pomysł koordynatorki działu
artystycznego – Weroniki Myśliwieckiej, która w porozumieniu z działem literackim
zorganizowała na terenie Dąbrowy Górniczej zbiórkę młodzieżowych prac
plastycznych i pisemnych z zakresu astronomii. Ponad 20 młodych twórców
zmagało się o darmowe wyjazdy na Słowacje, bezpłatne wstępy do Planetarium
Śląskiego oraz nagrody z Polarisu. Rozstrzygnięcie imprezy miało miejsce w
lutym 2006 roku w bibliotece miejskiej filia nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Łącznie
nadesłano kilkanaście prac z kilku śląskich i zagłębiowskich miast.20

2. „Horyzont zdarze ń, czyli od zabawek do osobliwo ści... ” – to kolejny
konkurs działu tematycznego, tym razem ogłoszony przez Tomasza
Wierzchowskiego i Martę Ziobro zajmujących się szeroko rozumianą fizyką.
Zadaniem uczestników tej imprezy naukowej było samodzielne opracowanie i
zgłoszenie do koordynatorów zabawki odzwierciedlającej różne prawa fizyczne
zachodzące na Ziemi jak i w kosmosie.  Wiosenny konkurs adresowany do
uczniów szkół ponadgminazjalnych, miał się rozstrzygnąć podczas oficjalnego
spotkania jury w Planetarium Śląskim w Chorzowie i stanowić formę
wprowadzenia do projektu dotacyjnego Zaniah. Niestety mimo doskonałej oprawy
i zaangażowania koordynatorów został zawieszony w momencie odrzucenia
projektu przez dotującego.21

3. „Walory mojej miejscowo ści ” –  regionalny konkurs
kulturowo-naukowy, którego zadaniem było uaktywnienie młodych mieszkańców
gminy Jeleśnia i okolic w kierunku samodzielnej obserwacji i utrwalania dowolną
techniką miejsc, jakie w szczególny sposób wpływają na budowanie wizerunku
lokalnego obszaru. Wytyczono w tym celu trzy tematy: walory naukowe (ciemne
niebo, czyste powietrze, różnorodność gatunkowa fauny i flory), kulturowe (folklor,

                                           
18 realizacja zjazdu zgodna z § 6 ust. a), c), e), g), h), i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
19 realizacja zjazdów zgodna z § 6 ust. od a) do i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
20 organizacja konkursu zgodna z § 6 ust. c) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
21 organizacja konkursu zgodna z § 6 ust. c), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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architektura, tradycje, obrzędy, ludzie i zwyczaje regionalne) oraz krajobrazowe
(miejsca przyrodnicze, widokowe itp.)  Czerwcowy konkurs spotkał się ku
zdziwieniu jury z olbrzymim zainteresowaniem młodzieży szkolnej, która
nadesłała łącznie ponad kilkaset prac plastycznych, fotograficznych i
multimedialnych. Spośród nich, koordynatorzy działów literackiego,
artystycznego, eko-meteo oraz przedstawiciel Zarządu Polarisu, wybrali kilkoro
laureatów, zaproszonych później w ramach nagród na wakacyjne wyjazdy
zagraniczne na Słowację.22

4. „Najładniejszy model domu w skali H0 ” – to konkurs
towarzyszący realizacji młodzieżowego projektu Xsi pt. „Miejscowość naszych
marzeń”. Zadaniem uczestników tego przedsięwzięcia, było zbudowanie makiety
– wyglądu Sopotni Wielkiej w przyszłości, na podstawie samodzielnie sklejonych
domów modelarskich w skali 1:87. Zarząd Polarisu wraz z działem lokalnym SOP,
ogłosił dodatkowo konkurs z tego tytułu i wyznaczył nagrody w postaci wyjazdów
na Słowację oraz innych upominków rzeczowych dla autorów najdokładniej
sklejonych modeli. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce tuż przed wakacjami,
kiedy to jury składające się ze zwiedzających makietę, wybrało trójkę autorów z
kilkudziesięciu uczniów lokalnej szkoły w Sopotni Wielkiej.23

5. „ASTRO-XVIII” – wakacyjny konkurs zorganizowany przez
Zarząd Polarisu w trakcie polsko-słowackiego zlotu ASTROSTAŻE 2006, odegrał
rolę kontynuatora wieloletniej serii konkursów wiedzy popularnonaukowej
„ASTRO”, prowadzony przez Polaris od początków działalności. Tym razem
jednak, konkurs ten był pierwszym w historii spotkaniem międzynarodowych grup,
rywalizujących między sobą o symboliczne punkty konkursowe i równie
symboliczne nagrody. Po raz pierwszy do konkursu z serii „ASTRO” użyto
również technologii multimedialnej i interaktywnych plansz wyświetlanych za
pomocą projektora. Polsko-słowackie pytania dla mieszanych grup oraz
międzynarodowe jury koordynatorskie, zapewniło przede wszystkim dużo dobrej
zabawy, poprawiło integrację i równouprawnienie wszystkich w dostępie do
wiedzy, jak i konkursów z serii „ASTRO”.24

3.5   Akcje

W 2006 roku Zarząd jak i Walne Zebranie Stowarzyszenia POLARIS – OPP,
kontynuowało lub ogłosiło następujące działania o charakterze masowych
przedsięwzięć zewnętrznych skierowanych do ogólnopolskiego, ogólnoeuropejskiego
lub ogólnoświatowego grona odbiorców:

„Ogólnopolska Akcja 1% na astronomi ę”  – zapoczątkowana w
2005 roku na wniosek Walnego Zebrania, ma za zadanie
włączenie w formy pozyskiwania środków na rozwój astronomii
amatorskiej, odpisów 1% od podatku dochodowego jaki umożliwia
od dwóch lat ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie.
Stowarzyszenie POLARIS – OPP na przestrzeni 2006 roku poprowadziło już drugą
kampanię informacyjno-zbiórkową za pośrednictwem internetu, plakatów, ulotek oraz
informacji bezpośrednich, a także wydatkowało publiczne środki na program „Ciemne

                                           
22 organizacja konkursu zgodna z § 6 ust. a), c), d), e),  i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
23 organizacja konkursu zgodna z § 6 ust. c) oraz  i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
24 organizacja konkursu zgodna z § 6 ust. e) oraz  i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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Niebo” (vide: rozdział 3.2). Decyzje dot. przeznaczenia zebranych odpisów
podatkowych, podejmowane są w ramach konsultacji społecznych organizowanych
przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP w trakcie Kongresów Organizacji
Astronomicznych. Dzięki jawności prowadzonych zbiórek, rozliczeń i wydatkowania
środków, ogólnopolska koalicja akcji rozszerzyła się o tak znane organizacje jak
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii czy też kolejne portale internetowe.
Wspólne wysiłki tych instytucji jak i wolontariuszy z Polarisu, pozwoliły na zebranie
łącznej kwoty 2 974,60 PLN za cały 2006 rok.25

„II Kongres Organizacji Astronomicznych ” – ogólnopolska
akcja w postaci spotkania przedstawicieli organizacji
astronomicznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie, tym
razem przeprowadzona została  miesiąc później niż KOA w
2005 roku. W dniach 21-22 października 2006r. do Chorzowa
przybyło kilkanaście osób reprezentujących zarówno organizacje pozarządowe,
instytucje państwowe jak i koła nieformalne. Dwudniowy zjazd poświęcony został
przybliżeniu tematyki wolontariatu w astronomicznych organizacjach pozarządowych,
formach finansowania III „astro-sektora” w Polsce oraz stałym punktom programu
KOA takim jak podsumowanie i głosowanie nad akcją 1%. W ramach tej części
spotkania, uczestnicy zdecydowali o przeznaczeniu środków na nagrody dla
finalistów jubileuszowej, 50. Olimpiady Astronomicznej. Kongres zdecydował również
o wystosowaniu listu otwartego do władz polskich, dotyczącego problemu
zanieczyszczenia ciemnego nieba sztucznym światłem. Zwrócono tutaj uwagę na
niebo, jako dziedzictwo kulturowe w nawiązaniu do osoby Mikołaja Kopernika. Mimo
wielu ważnych ustaleń i urozmaiconego programu kongresu, organizatorzy
odnotowali niestety znacznie mniejszą liczbę uczestników niż w 2005 roku.26

3.6   Publikacje

3.6.1   Własne

Stowarzyszenie POLARIS – OPP wydało w 2006 roku następujące materiały
w postaci publikacji własnych27:

a) Biuletyn POLARIS  – w styczniu 2006r. pojawił się pierwszy numer tego
informatora wewnętrznego Polarisu w postaci nowej, zmienionej formy i
odnowionym układzie szaty graficznej jako format A5, po ponad 1,5
rocznej przerwie spowodowanej brakiem redaktora oraz funduszy na ten
cel. Łącznie w 2006 roku ukazały się trzy numery tego pisma:
● 21/S/2006 – styczeń 2006r. pod redakcją Zarządu,
● 22/M/2006 – marzec 2006r., pod red. koordynatorki – Julii Thamm.
● 23/M/2006 – maj 2006r., jw.
W drugiej połowie roku publikacje ponownie zawieszono z powodu braku
środków finansowych na druk i kolportaż za pośrednictwem poczty.

b) IIP – czyli Internetowy Informator Polarisu pojawiał się za pośrednictwem
poczty e-mail 6 razy, przedstawiając skrótowo pilne informacje z zakresu
działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP.

c) Sprawozdanie merytoryczne za 2005 rok   – to pierwsza, tak obszerna
publikacja z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za pierwszy,

                                           
25 prowadzenie akcji zgodne z § 6 ust. c), e), f), g) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
26 organizacja kongresu zgodna z § 6 ust. e), g) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
27 publikacje zgodne z § 6 ust. f) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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niepełny rok funkcjonowania jako organizacja pożytku publicznego. 26
stronicowe opracowanie dogłębnie przedstawiło różnorodne osiągnięcia i
działania tejże instytucji, wydane w formie drukowanej jak i elektronicznej.

d) inne materiały  – w ramach akcji „1% na astronomi ę”, projektów Wezen,
Xsi , Birlan  oraz Vindemiatrix , wydano szereg plakatów, ulotek, ogłoszeń i
innych materiałów promocyjno-informacyjnych, dotyczących realizacji
poszczególnych działań.

3.6.2  Obce

W 2006 roku koordynatorzy Polarisu opublikowali lub przyczynili się do
publikacji zewnętrznych (obcych) następujących materiałów związanych z szeroko
pojętą działalnością Stowarzyszenia POLARIS – OPP28:

a) ok. 7 artykułów prasowych  związanych z realizacją projektów Xsi,
Vindemiatrix oraz Wezen, w takich periodykach jak Gazeta Wyborcza,
Dziennik Zachodni, Vademecum Miłośnika Astronomii, biuletyn Narodowej
Agencji Programu Młodzież itp., a także w prasie słowackiej,

b) ok. 8 emisji radiowych i telewizyjnych  w takich masmediach jak TVP3
Katowice, Radio Katowice, Radio BIS, RMF FM itp.

c) ok. 15 publikacji internetowych  w postaci własnych materiałów jak i
wiadomości portalowych (newsy) w serwisach i witrynach typu
www.astronomia.pl , www.astrohobby.pl , www.ngo.pl , www.astronews.pl ,
www.astrocd.pl , a także www.astroprocent.pl i www.polaris.org.pl i inne.

3.7   Raporty działów tematycznych

W 2006 roku funkcjonowało 18 oficjalnie powołanych przez Walne Zebranie
działów tematycznych Polarisu, realizujących cele statutowe w zakresie dziedzin
szczegółowych. 12 koordynatorów przekazało raporty z działalności za okres 2006
roku. 6 działów nie przedłożyło analiz na czas lub dostarczone raporty były błędne.
Poniżej zamieszczone zostały raporty działów, jakie przedłożyły sprawozdania
cząstkowe do Walnego Zebrania członków Polarisu w dniu 05.05.2007r. i
zatwierdzone zostały poprzez głosowanie nad absolutorium:

1) dział meteorowy (DP-001)29:

DP-001 Koordynator 1 Michał Goraus Nazwa działu
Dział funkcjonuje 4 lata i 6 m-cy Raport za 2006r.
Raporty klubowe Raporty obce Ilo ść obserwator.

meteorowy

~48 ~66 9 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane T eff ~53,584h. ~80h.

Działania
dodatkowe

- organizacja międzynarodowego szkolenia dla grup PL-SK,
- opracowanie klubowej bazy raportów RDM za 2005r.,
- uruchomienie fotograficznych obserwacji meteorów z DP-003,
- promocja tematyki meteorowej przy okazji proj. Birlan i Xsi.

2) dział słoneczny (DP-002):  [zawieszony]

                                           
28 publikacje zgodne z § 6 ust. f) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
29 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. a), b), c) i h) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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3) dział teleskopowo-astrofotograficzny (DP-003)30:

DP-003 Koordynator 1 Krzysztof Dwornik Nazwa działu
Dział funkcjonuje 4 lata i 6 m-cy Raport za 2006r.
Raporty klubowe Ilo ść sesji Ilo ść obserwator.

teleskopowo-
astrofotograficzny

6 10 4 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane brak brak 100 h.

Działania
dodatkowe

- ok. 15-tu szkoleń młodzieży z zakresu tematyki działu,
- dotacja wew. i zakup oprzyrządowania optycznego do sesji,
- org. wykładów dla grup międzynarodowych PL – SK,
- duże zaangażowanie w realizację proj. Birlan,
- koordynator promował tematykę działu na wyjazdach WGW.

4) dział meteorologiczny  (DP-004): [koordynator nie dostarczył raportu za 2006
rok.]

5) dział ekologiczny  (DP-005): [koordynator nie dostarczył raportu za 2006 rok.]

6) dział redakcyjny  (DP-006): [włączono do działu DP-013]

7) dział informatyczny  (DP-007)31:

DP-007 Koordynator 4 Jacek Kędzierski Nazwa działu
Dział funkcjonuje 4 lata i 6 m-cy Raport za 2006r.
Nowe podstrony Zmiany w starych Suma ł ączeń

informatyczny

4 5 30 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Rozmiar 45 MB Banery 1 50 godzin

Działania
dodatkowe

- opracowanie nowego systemu newsów na www.polaris.org.pl   
- odbudowa stron po uszkodzeniu serwera i zamiany na nowy,
- kontakty i wymiana banerów z innymi org., stronami, itp.
- pomoc techniczna z zakresu informatyki i komputerów.

8) dział ochrony Polarisu  (DP-008)32:

DP-008 Koordynator 2 Sebastian Wnęk Nazwa działu
Dział funkcjonuje 4 lata i 6 m-cy Raport za 2006r.
Żółte ostrze żenia Pomara ńczowe Czerwone

dział ochrony Polarisu

7 1 2 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane RZZ 3 Zielone 1 nie oszacowano

Działania
dodatkowe

- napisanie i realizacja proj. historycznego „Piknik z trebuszem”,
- analiza stanu sprzętu obronnego i poszukiwanie środków,
- skuteczna ocena zagrożeń dot. Mobilnego Obserwatorium.

9) dział współpracy mi ędzynarodowej  (DP-009): [zawieszono]

10) dział ksi ęgowo-administracyjny  (DP-010)33:
                                           
30 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. a), b), c), i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
31 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b), f) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
32 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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DP-010 Koordynator 1 Elżbieta Nawalkowska Nazwa działu
Dział funkcjonuje 2 lata i 8 m-cy Raport za 2006r.
Korespondencje Druki ksi ęgowe Ł ącznie z innymi

księgowo-
administracyjny

~300 ~915 ~1300 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Osób 4 Proj. 5 96 dni

Działania
dodatkowe

- współpraca bezpośrednia z biurem rachunkowym Finans95,
- pełna obsługa administracyjna proj. Wezen, Yildun,
   Vindemiatrix, Xsi oraz Birlan,
- informowanie Zarządu o aktualnych zmianach w prawie itp.

11) dział kometarny  (DP-011): [koordynator nie dostarczył raportu za 2006 rok.]

12) dział pierwszej pomocy  (DP-012): [koordynator nie dostarczył raportu za 2006
rok.]

13) dział literacki  (DP-013)34:

DP-013 Koordynator 1 Julia Thamm Nazwa działu
Dział funkcjonuje 1 rok i 11 miesięcy Raport za 2006r.

Prace klubowe Prace zew. Prace anonimowe
literacki

6 12 - Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Publik. ~6 Autorów 10 ~50 godzin

Działania
dodatkowe

- pomoc indywidualna z zakresu lit. polskiej dla młodzieży,
- współ organizacja konkursu PLANETA – edycja zima 05/06,
- opracowanie artykułów do biuletynu Polarisu, wydane 4 numery
- szczególne zaangażowanie w realizację proj. Birlan,
- uzyskanie dotacji wew. na rozbudowę biblioteczki Polarisu itp.

14) dział artystyczny  (DP-014)35:

DP-014 Koordynator 1 Weronika Myśliwiecka Nazwa działu
Dział funkcjonuje 1 rok i 11 miesięcy Raport za 2006r.

Prace klubowe Prace zew. Prace inne
artystyczny

2 ~120 - Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Publik. ~50 Autorów ~110 ~15 godzin

Działania
dodatkowe

- współpraca z biblioteką miejską w Dąbrowie Górniczej,
- organizacja konkursu PLANETA – edycja zima 05/06,
- udział w jury konkursów w proj. Wezen i Yildun,
- dział złożył proj. Ebre (na 2007r.), przygotowany w 2006 roku.

15) dział interpersonalny  (DP-015): [koordynator nie dostarczył raportu za 2006
rok.]

16) dział astrofizyki obserwacyjnej  (DP-016)36:
                                                                                                                                       
33 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. e) i f) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
34 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b), c), e), f) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
35 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b), c), g) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
36 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. a), b), c) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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DP-016 Koordynator 1 Marcin Jonak i
Julia Romanowska Nazwa działu

Dział funkcjonuje 1 rok i 8 miesięcy Raport za 2006r.
Wykłady, prelekc. Obserwacje Prace inne

astrofizyki
obserwacyjnej

~3 ~10 - Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Działa ń ~15 Uczestnik. ~150 ok. 1 tygodnia

Działania
dodatkowe

- budowa amatorskich spektografów do pokazów dla mł.,
- zaangażowanie koord. J.Romanowskiej w proj. Birlan,
- współpraca z działem fizycznym DP-020.

17) dział muzyczny  (DP-017)37:

DP-017 Koordynator 1 Fryderyk Walczak Nazwa działu
Dział funkcjonuje 1 rok i 8 miesięcy Raport za 2006r.

Działania wew. Działania zew. Ł ącznie z innymi
muzyczny

1 1 3 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Autorów działa ń 4 nie określono

Działania
dodatkowe

- organizacja międzynarodowego wieczoru muzycznego  PL-SK,
- oprawa muzyczna podczas pokazów dla mieszkańców Sop.,
- koordynator prowadził prace w ramach proj. Vindemiatrix.

18) dział techniczny  (DP-018)38:

DP-018 Koordynator 1 Wojciech Nawalkowski Nazwa działu
Dział funkcjonuje 1 rok i 8 miesięcy Raport za 2006r.
Prace usterkowe Prace nowatorsk. Inne działania

techniczny

~15 ~2 ~5 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Uszkodz. ~13 Przedmiotów ~10 ~150 godzin

Działania
dodatkowe

- budowa nowego pomieszczenia siedziby (makieta, proj. Xsi),
- stałe utrzymanie Mobilnego Obserwatorium (TSA),
- kierowanie, przewożenie i testowanie działań TSA,
- prace remontowe na stacji ASTROMETEO i siedziba Polarisu.

19) dział lokalny (SOP)  (DP-019)39:

DP-019 Koordynator 1 Paweł Dendys Nazwa działu
Dział funkcjonuje 1 rok i 1 miesiąc Raport za 2006r.
Promocyjne SOP Spotkania Inne działania

lokalny (SOP)

~10 ~80 ~3 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane SUMA ~90 Uczestnik. ~200 ~30h.

                                           
37 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
38 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
39 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b), d), e) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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Działania
dodatkowe

- uzyskanie dotacji i realizacja samodzielnego proj. Xsi,
- zaangażowanie w budowę makiety Sopotni Wielkiej 2050r.,
- uczestnictwo w jury konkursów proj. Wezen,
- udział w kampanii lokalnej promocyjnej proj. Birlan.

20) dział fizyczny (DP-020)40:

DP-020 Koordynator 1 Tomasz Wierzchowski i
Marta Ziobro Nazwa działu

Dział funkcjonuje 1 rok i 1 miesiąc Raport za 2006r.
Dośw. i pokazy opracowania Inne działania

fizyczny

~11 ~2 ~3 Łączny czas pracy
koordynatora

Inne dane Działa ń ~11 Uczestnik. ~200 ~1 miesiąc i 10 dni

Działania
dodatkowe

- szczególne zaangażowanie w proj. Birlan oraz WGW,
- przygotowanie konkursu na zabawkę fizyczną i proj. Zaniah,
- pozyskanie dotacji wew. na zabawki fizyczne i pokazy,
- zorganizowanie pokazów dla grup międzynarodowych PL – SK.

3.8   Raport społeczny - dodatek OPP

W 2005 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP posiada status organizacji
pożytku publicznego jako pierwsza, astronomiczna instytucja w Polsce. W myśl
ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z
dnia 29 maja 2003 r.), ww. organizacja realizowała cele statutowe w następujących
obszarach sfery zadań publicznych (wg art. 4 pkt. 1 ustawy):

1) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – projekty
Yildun oraz Wezen należące do sfery zadań publicznych zleconych przez JST z
Żywca i Jeleśni, adresowane były wyłącznie do społeczności lokalnych stanowiąc
swoistego rodzaju wsparcie dla tych mieszkańców. Młodzieżowy projekt Xsi
wspierany przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP, służył rozwojowi wyobraźni
oraz przyszłego wyglądu lokalnej miejscowości w postaci budowy makiety.
Konkurs Walory mojej miejscowości, pomagał zdefiniować atuty i szanse rozwoju
tego obszaru w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe,

2) „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” – obserwacje nieba, analizy
meteorologiczne podczas zjazdów, doświadczenia naukowe i dydaktyczne,
pokazy oraz różnego rodzaju działania edukacyjne (np. proj. Birlan), przyczyniały
się w 2006 roku do rozwoju ww. zakresów sfery zadań publicznych. Działania
prowadzone w ramach „Klubowej świetlicy naukowe”, pomagały w pozaszkolnym
wychowaniu młodzieży i aktywizacji społeczeństwa,

3) „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży” – zjazdy Stowarzyszenia
POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej odbywają się co roku w Żywieckim Parku
Krajobrazowym, podczas których preferowane są aktywne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz efektywnego zagospodarowania wolnego czasu. Projekt
obcy „Postawimy mosty z gwiazd”, pozwolił kilkudziesięcioosobowej grupie

                                           
40 dział funkcjonował zgodne z § 6 ust. b), c) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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młodzieży z Polski, wyjechać na Słowację w ramach programu turystyczno-
naukowego prowadzonego przez Planetarium w Presovie,

4) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” –
zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym
światłem oraz ochrona terenów Żywieckiego Parku Krajobrazowego poprzez
edukację i obserwację prowadzoną z udziałem młodzieży, to główne działania tej
sfery organizowane w 2006 roku. Działania wyjazdowe Mobilnego
Obserwatorium TSA pozwalały na poznanie różnorodności fauny i flory
obserwowanych terenów i katalogowanie ich w ramach konkursu „Walory mojej
miejscowości”,

5) „porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym”  -  wszystkie działania Stowarzyszenia POLARIS – OPP skierowane
są bezpośrednio lub pośrednio na przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej
wśród młodzieży, projekty „Klubowej świetlicy naukowej” miały na celu
wprowadzenie efektywnego i pożytecznego wykorzystania wolnego czasu
młodzieży, a także zapobieganiu popadania beneficjentów w alkoholizm,
narkotyki i konflikty z prawem. Bierne postawy społeczne, zamieniane były na
aktywny udział w życiu społecznym,

6) „działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe” – II Kongres Organizacji Astronomicznych
oraz przeznaczenie środków z odpisów podatkowych 1%, wspomogły m.in.
astronomiczne organizacje III sektora. Udział Stowarzyszenia POLARIS – OPP w
programie Leader+ i LGD 1 oraz LGD 2, ma na celu poprawę funkcjonowania
obszaru objętego programem ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
młodzieżowych. Wsparcie merytoryczne, techniczne, szkoleniowe i personalne
dla  nieformalnych grup „Młodzi modelarze” oraz kółek naukowych przy szkołach
odwiedzonych przez WGW, wspomogło ich doświadczenie i dalsze
funkcjonowanie41.

3.9   Współpraca instytucyjna

W 2006 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP współpracowało w
szczególności z następującymi instytucjami, organizacjami, podmiotami trzeciego
sektora, przedsiębiorstwami, innymi osobami prawnymi i fizycznymi, oraz organami
władzy państwowej42:

• Planetarium Śląskie i Obserwatorium im. M. Kopernika – Chorzów.
• System Computer, Internet Service Provider – Sosnowiec.
• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – Rybnik.
• Polskie Forum Edukacji Europejskiej – Katowice.
• Narodowa Agencja Programu „Młodzie ż”  – Warszawa.
• Zespół Szkół nr 4, dyr. R. Ducin – Sopotnia Wielka.
• Kysuckie Obserwatorium  – Kysuckie Nowe Miasto, Słowacja.
• Presovskie Planetarium i Obserwatorium  – Presov, Słowacja.
• Hvezdren na Kolonickim sedle – Kolonica – Humenne, Słowacja.
• Grupa nieformalna „Gemma” – Martin, Słowacja.
• Polski Portal Astronomia.pl – internet.
• Radio Katowice, audycja p . J. Desselbergera – Katowice.

                                           
41 wszystkie działania zrealizowane zgodne z § 6 ust. a) – i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
42 współpraca zgodna z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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• Polskie Towarzystwo Meteorytowe  – Sosnowiec.
• Wydawnictwo „Vega”, Vademecum Miło śnika Astronomii – Ozorków.
• Polski Portal Astronomiczny Astrohobby.pl  – internet.
• Polskie Towarzystwo Miło śników Astronomii  – ZG Kraków i inne oddziały.
• Towarzystwo Obserwatorów Sło ńca – Żarki Letnisko.
• Starostwo Powiatowe w Żywcu  – Żywiec.
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  - Warszawa.
• Portal Organizacji Pozarz ądowych ngo.pl  – internet.
• Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Delicje” – Sosnowiec.
• Firma Foto Classic  – Tarnobrzeg.
• Żywiecka Fundacja Rozwoju  – Żywiec.
• Fundacja im. S. Batorego – Warszawa.
• Firma Ecoclima  – Katowice.
• Urząd Gminy – Jeleśnia.
• Sołtys Jan Hankus -  Sopotnia Wielka.
• TVP 3 Regionalna  – Katowice.
• Wydawnictwo Agora, „Gazeta Wyborcza” – Bielsko-Biała, Katowice, W-wa.
• Wydział Nauk o Ziemi U Ś – Sosnowiec.
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 - Dąbrowa Górnicza.
• p. Józef Gawlas  – Sopotnia Wielka.
• Fundacja „Porozumienie Dorzecza Kocierzanki i Kosza rawy”  – Rychwałd.
• Fundacja „Farma”  – Siedlec.
• Związek Stowarzysze ń „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki”  – Żywiec.
• TARPAN Club – internet.
• Międzygminny Zwi ązek ds. ekologii  – Żywiec.
• Młodzie żowe Obserwatorium Astronomiczne – Niepołomice.

3.10   Inne działania statutowe

15 stycznia 2006r.  w ramach 49. Olimpiady
Astronomicznej organizatorzy tejże prestiżowej imprezy,
informowali uczestników o możliwości odpisania 1% na Ogólnopolską Akcję „1% na
astronomię”. W ramach koalicji Planetarium Śląskiego ze Stowarzyszeniem
POLARIS – OPP dot. ww. akcji, rozdawano również ulotki i plakaty programowe z
logo 1%.43

10-12 lutego 2006r.  przedstawiciele Polarisu uczestniczyli w
pierwszym, administracyjnym zjeździe instytucji realizujących projekt
„Zbudujemy mosty z gwiazd” w ramach programu INTEREEG III A w
Planetarium w Presovie na Słowacji. Mimo trudnych warunków
zimowych i długiej trasy, spotkanie odbyło się bez przeszkód czego efektem był
szereg ważnych ustaleń projektowych44.

24-26 lutego 2006r.  do Planetarium w Presovie przyjechała
pierwsza, polska grupa młodzieży składająca się w znacznej części
z koordynatorów Polarisu oraz starszych uczestników działań

                                           
43 działanie zgodne z § 6 ust. f), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
44 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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Stowarzyszenia. Program spotkania dotyczył obserwacji nieba, fotografii cyfrowej i
integracji międzykulturowej. Niestety organizatorzy niezbyt dokładnie zapewnili
warunki dla polskich uczestników, w szczególności elementy transportu i
wyżywienia45.

03 marca 2006r.  w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju
koordynatorzy tejże instytucji zorganizowali pierwsze z serii kilkunastu
spotkań szkoleniowych dot. programu Leader+ na lata 2007-2013.
Przedstawiciele Polarisu obecni na spotkaniu uzyskali podstawową
wiedzę dot. udziału org. pozarządowych w tym programie UE i o szansach na
sfinansowanie lokalnych działań naukowych w obszarze sąsiednich gmin Jeleśni.46

05 marca 2006r. Mobilne Obserwatorium (TSA) Stowarzyszenia
POLARIS – OPP, zostaje przyjęte do ogólnopolskiej grupy TARPAN
Club i otrzymuje jedną z najwyższych ocen za utrzymanie oraz
funkcjonalności samochodu tej marki. Zdjęcia „jeżdżącego
laboratorium” obiegają całą społeczność internetową na stronie
www.tarpan.prv.pl i pojawiają się zaproszenia do udziału w zlotach.47

07 marca 2006r. na Starym Zamku w Żywcu odbyła się
konferencja inaugurująca rozpoczęcie prac nad programem Leader+ dla
gmin objętych przez LGD 1 – „Żywiecki Raj (...)”. Organizatorem był
Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu, który zaprosił m.in.
również przedstawicieli Stowarzyszenia POLARIS – OPP. Konferencja
ta stała się nie tylko oficjalnym spotkaniem władz regionu ze
społeczeństwem, ale także „kamieniem milowym” dla udziału Polarisu w rozwoju tego
obszaru.48

16 marca 2006r. Żywiecka Fundacja Rozwoju organizuje
spotkanie założycieli Fundacji „Porozumienie dorzecza Kocierzanki
i Koszarawy”, również w ramach programu Leader+ – LGD 2. Tym
samym przedstawiciele Polarisu uczestniczyli w dyskusjach
i przygotowaniu strategii dla gmin sąsiadujących z LGD 1,
a obejmowanych przez Fundację LGD 2.49

22 marca 2006r.  program „Ciemne Niebo” przy wsparciu
ze środków Akcji „1% na astronomię” za 2005 rok, przystępuje
do ogólnoświatowej inicjatywy „Globe at Night”, której zadaniem
jest wykonanie jak największej ilości wizualnych pomiarów
widoczności granicznej i przesłanie wyniku obserwacji na stronę Globe. Dzięki
kampanii przeprowadzonej przez program „Ciemne Niebo”, do akcji włączyło się
ponad kilkaset osób z terenu całej Polski, w tym znaczna część szkół noszących im.
M. Kopernika.50

24-26 marca 2006r. do Planetarium w Presovie wyjechała
kolejna grupa młodzieży ze Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
Tym razem nieco młodsi uczestnicy wzięli udział w obserwacjach

                                           
45 działanie zgodne z § 6 ust. a), e)  i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
46 działanie zgodne z § 6 ust. c)  i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
47 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
48 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
49 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP
50 działanie zgodne z § 6 ust. a), c), d), f), g), h) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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praktycznych za pomocą teleskopów obserwatorium presovskiego oraz zajęciach
pod kopułą planetarium. Pobyt urozmaicony był również wycieczką do małej kopalni
soli oraz zwiedzaniem miasta.51

28 marca 2006r. do Stowarzyszenia POLARIS dotarła
radosna nowina o dotacji jaką otrzymał jeden z młodych
koordynatorów (dział DOP) – Sebastian Wnęk. Sam wniosek był
przygotowywany i konsultowany z pomocą doświadczonych
członków tejże organizacji, ale pomysłodawcą i głównym
realizatorem była grupa nieformalna „Biffa” z Sebastianem Wnękiem na czele.
Projekt o tematyce historycznej (średniowiecze) choć prowadzony poza strukturami
Polarisu, przewiduje również symboliczny udział Stowarzyszenia w pokazach
masowych w 2007 roku.52

01 kwietnia 2006r. w sosnowieckim Wydziale Nauk o Ziemi
jak co roku, odbyła się wiosenna wystawa minerałów i meteorytów,
goszcząca jak zwykle wielu wystawców, zwiedzających jak i
klubowiczów Polarisu oraz PTM-u. Na wystawie można było
zobaczyć ciekawe i rzadkie okazy „kosmicznych kamieni” z całego
świata oraz nowe okazy meteorytów PTM-u w gablotach wystawy stałej, wydziału
Uniwersytetu Śląskiego.53

05-06 kwietnia 2006r. w Warszawie zorganizowane
zostało spotkanie koordynatorów młodzieżowych projektów
dotacyjnych, jakie uzyskały wsparcie ze strony Narodowej Agencji
Programu Młodzież. Wśród obecnych znaleźli się także przedstawiciele Polarisu, ale
tym razem w roli opiekunów grup nieformalnych „Młodzi modelarze” (vide proj. Xsi)
oraz „Biffa” z Zembrzyc. Polaris odgrywał w tych projektach rolę organizacji
wspierającej lub doradczej. 54

07-08 kwietnia 2006r. również w Warszawie odbyła się
konferencja dla organizacji jakie otrzymały dotację na projekty
międzynarodowe (wymiany). Tym razem przedstawiciele Polarisu
pojawili się na niej jako beneficjenci bezpośredni z racji otrzymanego grantu na
projekt Vindemiatrix (vide: rozdział 3.1.1). Uczestnicy otrzymali na miejscu pakiet
materiałów informacyjnych, cenne wskazówki i dokumentację projektową.55

07 kwietnia 2006r.  w Żywcu odbyło się kolejne spotkanie
administracyno-przygotowawcze do programu Leader+ – LGD 2,
organizowane przez Żywiecką Fundację Rozwoju. Przedstawiciele
Zarządu i administracji Polarisu uczestniczyli w nim jako osoby
trzecie, z powodu wycofania gminy Jeleśnia z obszaru
obejmowanego przez LGD 2 – „Partnerstwo dorzecza (...)”. Mimo
tego, Stowarzyszenie POLARIS – OPP otrzymało zapewnienie o
udziale w pracach grupy jako instytucja „z zewnątrz”.56

                                           
51 działanie zgodne z § 6 ust. a), c), g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
52 działanie zgodne z § 6 ust. b) oraz g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
53 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
54 działanie zgodne z § 6 ust. c) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
55 działanie zgodne z § 6 ust. e) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
56 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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21-23 kwietnia 2006r. po raz ostatni w tym etapie projektu
do Planetarium w Presovie wyjechała III, najmłodsza grupa
młodzieży z Sopotni Wielkiej współpracująca ze Stowarzyszeniem
POLARIS – OPP. Program dla tych uczestników obejmował
zajęcia plastyczne, obserwacyjne, dydaktyczne i ruchowe. Ta
grupa miała jednak największe problemy ze zrozumieniem działań, ponieważ cały
program był prowadzony w języku słowackim.57

24-26 kwietnia 2006r. przedstawiciel Polarisu uczestniczył w
szkoleniu przygotowawczym dla LGD 1 – „Żywiecki Raj (...)” w
Zakopanem. Specjaliści i szkoleniowcy doradzali uczestnikom wyjazdu
reprezentującym aż 9 gmin, jak prawidłowo złożyć i koordynować projekt
schematu II z programu Leader+. Na szkoleniu tym za sprawą koordynatora Polarisu,
do strategii rozwoju obszaru LGD 1 wpisano program ochrony ciemnego nieba
nocnego w celu rozwoju innowacyjnej turystyki i nauki. 58

02 maja 2006r.  w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS –
OPP w Sopotni Wielkiej podczas trwającego II zjazdu działów
tematycznych, rozdane zostały „szmacianki Polarisu”. Głosami
uczestników wybrane zostało najzabawniejsze zdjęcie 2005 roku,
pt.: „Egzekucja Krzycha”. Niniejsza fotografia stała się
potwierdzeniem skuteczności dobrego humoru jako czynnika integrującego
i pobudzającego aktywność zarówno młodzieży jak i koordynatorów.59

08 maja 2006r. w Urzędzie Gminy Jeleśnia odbyło się spotkanie
przedstawicielstw organizacji pozarządowych i JST dot. wdrażanego
programu Leader+ oraz przygotowywanej strategii działań. Znaczna
część obecnych na spotkaniu reprezentowała nieformalne koła
folklorystyczne i ludowe, których na terenie gminy Jeleśnia jest najwięcej.
Wśród zgromadzonych nie zabrakło również delegacji ze Stowarzyszenia POLARIS
– OPP, jedynej tego typu instytucji na ww. obszarze. 60

09-10 maja 2006r.  odbyło się drugie szkolenie organizowane
przez Międzygminny Związek ds. Ekologii na terenie ośrodka
konferencyjnego w Zakopanem, dot. programu Leader+ (LGD 1).
Uczestnicy w podobnym składzie wraz z przedstawicielem Polarisu
dyskutowali o priorytetach działań na lata 2007-2013 oraz zatwierdzali
dokumentację zakładanego Związku Stowarzyszeń „Żywiecki Raj (...)”.61

10 maja 2006r. Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP ogłosił
wewnętrzny konkurs dla działów tematycznych na warsztaty
prowadzone w ramach proj. Birlan. O środki na sprzęt i materiały
wnioskowało łącznie 7-miu koordynatorów działów: techniczny,
administracyjno-księgowy,    literacki,    teleskopowo-astrofotograficzny,
DOP, astrofizyki obserwacyjnej i fizyczny. W ramach ww. działań rozszerzyła się
paleta tematyki warsztatów prowadzonych w klubowej świetlicy naukowej.62

                                           
57 działanie zgodne z § 6 ust. a), c), e) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
58 działanie zgodne z § 6 ust. d), g), h) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
59 działanie zgodne z § 6 ust. i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
60 działanie zgodne z § 6 ust. e) oraz g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
61 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
62 działanie zgodne z § 6 ust. b), c) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.

☺☺☺☺
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19 maja 2006r. w Żywcu założona została oficjalnie
Fundacja „Porozumienie dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”, w
skład której jako jeden z fundatorów weszło Stowarzyszenie
POLARIS – OPP. Fundacja będąca efektem wielu spotkań i ustaleń w ramach
programu Leader+ (LGD 2), oficjalnie rozpoczęła działalność na terenach gmin
Gilowice, Świnna, Ślemień i Łękawica. Rolą Polarisu pozostało koordynowanie
działań na ww. obszarze z zewnątrz.63

23 maja 2006r. również w Żywcu powołano Związek
Stowarzyszeń „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”
utworzonego na bazie sektora samorządowego, społecznego i gospodarczego z
obszaru gmin: Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Milówka, Węgierska
Górka, Rajcza, Ujsoły, Jeleśnia i Koszarawa. Podobnie jak w LGD 2 tak i tutaj,
jednym z założycieli stało się Stowarzyszenie POLARIS – OPP z racji posiadania
siedziby na terenie gminy Jeleśnia. Niewątpliwie jednak znacznie większa ilość gmin
utrudni realizację wszystkich wytyczonych celów.64

30-31 maja 2006r.  do Sopotni Wielkiej przyjechała 15-
osobowa grupa młodzieży szkolnej z Sarnowa, zachęcona do
wizyty podczas wykładu WGW prowadzonego w tej miejscowości
w 2005 roku. Dwudniowy pobyt w siedzibie Polarisu opierał się na
pokazach multimedialnych, warsztatach fizycznych, prezentacjach
sprzętu i doświadczeń oraz spisach pogody na stacji
ASTROMETEO, gdyż pogoda nie pozwalała na sesje astronomiczne.65

03 czerwca 2006r.  Mobilne Obserwatorium (TSA) po raz
pierwszy uczestniczyło z grupą koordynatorów z Polarisu i
pracownikami Planetarium Śląskiego w Pikniku Naukowym Radia
BIS w Warszawie. Hasłem przewodnim tego wydarzenia było
wyobrażenie świata nauki w najbliższej przyszłości. Kilkaset
organizacji, instytucji, firm i uczelni prezentowało swoje osiągnięcia, wyposażenie i
działania, a wśród nich także Stowarzyszenie POLARIS –OPP.66

01-02 lipca 2006r.  w Sopotni Wielkiej zorganizowane zostało
spotkanie przedstawicieli grupy „Gemma” oraz Stowarzyszenia
POLARIS – OPP jako wizyta przygotowawcza do projektu – wymiany
(vide: proj. Vindemiatrix). Kilkoro młodych ludzi z obu krajów
dyskutowało nt. szczegółów pobytu, ustalono kwestie zakwaterowania i wyżywienia
oraz zatwierdzono ostatecznie harmonogram wymiany.67

03-07 lipca 2006r.  w ramach II etapu projektu
„Postawimy mosty z gwiazd”, do obserwatorium w Kolonicy na
Słowacji wyjeżdża pierwsza grupa młodzieży z Polski.
Niestety, mimo dobrych warunków obserwacyjnych,
uczestnicy działań z Polarisu nie są zbytnio zadowoleni z
warunków pobytu (baraki i ubikacje na dworze). Jak się

                                           
63 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
64 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
65 działanie zgodne z § 6 ust. a), c) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
66 działanie zgodne z § 6 ust. a), c) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
67 działanie zgodne z § 6 ust. e) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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okazuje nie każdy projekt unijny ma europejskie standardy...68

22-23 lipca 2006r.  jak co roku koordynatorzy Polarisu wraz z
Mobilnym Obserwatorium (TSA) prezentowali nauki ścisłe na
dorocznych Dniach Jeleśni przed Urzędem Gminy. Tematyką
przewodnią była fizyka, a największe wrażenie zarówno na młodzieży
jak i dorosłych robiły pokazy nieba z pokładu TSA oraz lewitron działu
fizycznego. Wieczorną sesję obserwacyjną Jowisza zwiedziło łącznie więcej osób niż
w 2005 roku.69

01-03 sierpnia 2006r.  do Sopotni Wielkiej w ramach
rewizyty finansowanej przez projekt „Postawimy mosty z gwiazd”,
przyjechała 27-osobowa grupa Słowaków z Presova i Humennego.
Podczas pobytu zwiedzali okolicę, miasto Żywiec, obserwowali
niebo i wysłuchali wykładów w Polarisie. Na szczęście tutaj to już
nie pierwszy projekt europejski i zapewnione gościom warunki w
jednym z miejscowych pensjonatów w Sopotni, z pewnością nie przypominały
obozowiska w Kolonicy.70

12 sierpnia 2006r.  Towarzystwo Obserwatorów Słońca
zorganizowało doroczny zjazd członków i współpracowników w
obserwatorium szkolnym w Dąbrowie Górniczej. Na spotkaniu obecna
była również duża delegacja ze Stowarzyszenia POLARIS –OPP,
która przybyła do Dąbrowy Mobilnym Obserwatorium – TSA
prezentując go również obecnym. Niestety zmienna pogoda
uniemożliwiła pokazy Słońca.71

27-31 sierpnia 2006r.  do Kolonicy na Słowacji wyjechała
ostatnia grupa młodzieży współpracująca z Polarisem. Tematami
przewodnimi pobytu były obserwacje nieba, leśne spacery, szereg
wykładów po słowacku i wycieczka do kopalni opalu. Miejsce
zakwaterowania pozostało bez zmian, ale młodzież została
wcześniej uprzedzona o warunkach i zabrała własne namioty oraz sprzęt
biwakowy.72

07 września 2006r. grupa koordynatorów Polarisu uczestniczyła
w obserwacjach zaćmienia Księżyca wraz z nieformalną „grupa
silosową”  w miejscowości Strzyżowice koło Psar. Doskonała pogoda
umożliwiła wykonanie szeregu zdjęć i zaprezentowanie Mobilnego
Obserwatorium obecnym na sesji miłośnikom astronomii ze Śląska i
Zagłębia.73

16 października 2006r.  do Sopotni Wielkiej przyjechała 35-
osobowa grupa młodzieży szkolnej z Wrzosowej pod Częstochową.
Pomimo braku uczestnictwa w WGW, opiekunowie odszukali
informacje o Stowarzyszeniu POLARIS – OPP w internecie i
postanowili włączyć zwiedzanie stacji, siedziby i zaplecza

                                           
68 działanie zgodne z § 6 ust. a) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
69 działanie zgodne z § 6 ust. a), b), c) i i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
70 działanie zgodne z § 6 ust. e) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
71 działanie zgodne z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
72 działanie zgodne z § 6 ust. a) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
73 działanie zgodne z § 6 ust. a) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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dydaktycznego w program swojej wycieczki po Żywiecczyźnie.74

30 października 2006r.  zaplecze dydaktyczne
Stowarzyszenia POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej, powiększyło
się znacznie o nowy „nabytek” projektowy (vide: proj. Xsi). Przy
siedzibie Polarisu zainaugurowano otwarcie małego „planetarium”
ze sztucznym horyzontem miejskim w postaci makiety w skali H0
(1:87). Prezentowane niebo przy pomocy projektora i świecące
się domy poniżej, zainteresowały nie tylko gro młodych zwiedzających, ale również i
regionalne media.75

01-02 grudnia 2006r. zapoczątkowany został III i zarazem
ostatni już etap projektu „Postawimy mosty z gwiazd”
prowadzonego przez Planetarium w Presovie. Grupa młodzieży
wyjechała na dwudniowy pobyt do Presova, gdzie oprócz
„polskiego” seansu pod kopułą planetarium i kilku wykładów,
zorganizowana została szeroka wycieczka po centrum miasta.76

08-09 grudnia 2006r.  do Presova wyjechała druga grupa
młodzieży III etapu w ramach unijnego projektu Intereeg III A.
Program przygotowany przez Słowaków był bardzo podobny do
poprzedniego, jednak tym razem więcej wolnego czasu
poświęcono na zwiedzanie miasta, kościoła i pizzerii.77

19 grudnia 2006r.  odbyło się pierwsze oficjalne zebranie
Zarządu LGD 1 – „Żywiecki Raj (...)”, dot. rozdzielenia obowiązków
i podziału ról w organizacji mającej otrzymać dotację z programu
Leader+ w 2007 roku. Wśród różnych ustaleń jedyną pewną
kwestią było wykonanie przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP, programu
techniczno-użytkowego w zakresie latarni ulicznych i ciemnego nieba. Dalsze
kwestie pozostawiono na przyszły rok.78

29 grudnia 2006r.  w Żywieckiej Fundacji Rozwoju odbyło się
podsumowanie programu Działaj Lokalnie, który dofinansował m.in.
projekt Birlan Stowarzyszenia POLARIS – OPP. Wśród kilkunastu
projektów prezentowanych podczas kameralnego zebrania realizatorów,
koordynatorzy Polarisu zaprezentowali główne sukcesy działów
tematycznych oraz szeroki wkład własny pozyskany dzięki innym
projektom.79

                                           
74 działanie zgodne z § 6 ust. c) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
75 działanie zgodne z § 6 ust. b), c), e) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
76 działanie zgodne z § 6 ust. c) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
77 działanie zgodne z § 6 ust. c) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
78 działanie zgodne z § 6 ust. g) i h) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
79 działanie zgodne z § 6 ust. b), c), e) i g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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IV.IV.IV.IV.    Informacje finansowo-kadrowe   Informacje finansowo-kadrowe   Informacje finansowo-kadrowe   Informacje finansowo-kadrowe

4.1 Uzyskane przychody

W 2006 roku Stowarzyszenie POLARIS - OPP uzyskało następujące
przychody z poniższych źródeł:

Lp. Źródło przychodu Kwota
1. Składki członkowskie 328,00
2. Odsetki bankowe 66,09
3. Darowizny od osób fizycznych 3 270,00
4. Odpisy podatkowe z 1% 2 999,60
5. Darowizny od osób prawnych 10,00
6. Dotacje 5 800,00
7. Darowizny od fundacji 33 398,57
8. Spadki i zapisy 0,00
9. Środki z budżetu państwa, powiatu, gminy 2 000,00

SUMA 47 872,26

Jednocześnie Stowarzyszenie POLARIS – OPP w 2006 roku nie prowadziło
odpłatnej działalności statutowej ani nie prowadziło działalności gospodarczej.

4.2 Poniesione koszty

W 2006 roku Stowarzyszenie POLARIS - OPP poniosło następujące koszty
tytułem poniższych wydatków:

Lp. Rodzaj kosztu Kwota
1. Realizacja celów statutowych 41 858,42
2. Administracja 8 444,83
3. Działalność gospodarcza 0,00
4. Pozostałe koszty 0,00

SUMA 50 303,25

Z racji realizowanych projektów Vindemiatrix i Xsi oraz transzowego przekazywania
zaliczek na poczet ich wydatkowania, koszty przewyższyły przychody uzyskane
przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP w 2006 roku. Tym samym na dzień 31
grudnia 2006r. Stowarzyszenie posiadało należności długoterminowe rozliczone
dopiero z drugiej części dotacji ww. projektów w 2007 roku.

4.3 Zasoby kadrowe

W 2006 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP posiadało następujące zasoby
personalne i kadrowe realizujące cel statutowy:

Lp. Stanowiska Ilo ść osób
a) Pracownicy etatowi 0
b) Pracownicy na umowy zlecenia 0
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c) Pracownicy na umowy o dzieło 2
d) Kandydaci – wolontariusze 5
e) Członkowie – wolontariusze 21

SUMARYCZNIE 28

4.4   Informacje dodatkowe

Przez okres 2006 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP:
a) wypłaciło wynagrodzenia, nagrody finansowe, premie i inne świadczenia w

łącznej kwocie: 637,71zł.
b) wypłaciło łącznie członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia

wynagrodzenia roczne w wysokości:  0 zł.
c) poniosło wydatki na umowy zlecenia:  0 zł.
d) udzieliło pożyczek pieniężnych:  nie dotyczy
e) posiadało kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  nie dotyczy
f) nabyło wartości obligacji, uzyskało udziały, nabyło akcję w spółkach prawa

handlowego:  nie dotyczy
g) nabyło ruchomości: nie dotyczy
h) nabyło środki trwałe:  nie dotyczy
i) posiadało wartości aktywów i zobowiązań:  w załączeniu sprawozdanie

finansowe
j) otrzymało zlecenia na usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne

od podmiotów państwowych i samorządowych:  Urząd Gminy Jele śnia,
Starostwo Powiatowe w Żywcu (vide: rozdział 3.1.1)

k) rozliczało się z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:  nie dotyczy
l) składało deklaracje podatkowe:  CIT i VAT
m) zostało poddane kontroli zewnętrznej:  nie dotyczy
n) posiadało konta w banku:  Bank Millennium S.A. – dwa konta
o) zleciło obsługę księgową dokumentacji rozliczeniowej:  Biuro Rachunkowe

Finans95 w Sosnowcu.

V.V.V.V. Informacje finansowo-kadroweInformacje finansowo-kadroweInformacje finansowo-kadroweInformacje finansowo-kadrowe

5.1 Tytuł Klubowicza Roku

Decyzją głosowania otwartego od stycznia do maja 2007 roku, członkowie
Stowarzyszenia POLARIS  - OPP posiadający czynny status klubowy zdecydowali, o
przyznaniu Tytułu Klubowicza Roku 2006 :

Tomaszowi Wierzchowskiemu
za szczególne zaangażowanie w realizację projektu
Birlan i warsztaty fizyczne oraz dużą aktywność w

roli koordynatora na przestrzeni 2006 roku.
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5.2 Odznaczenia

Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia POLARIS – OPP, podjętą na
zebraniu w dn. 30.04.2006r., wprowadzone zostały wewnętrzne odznaczenia dla
aktywnych członków ww. organizacji, zwane „Błękitnymi Odznakami Polarisu”.
Odznaczenie to wręczane jest co roku podczas zwyczajnego Walnego Zebrania
członków Polarisu dla osób, które w dniu wręczenia ukończyły nieprzerwanie pięć
pełnych lat współpracy, licząc od początku działalności Polarisu tj. od 1994r.

Na dzień 30.04.2006 były to następujące osoby:

PPPPPPPPiiiiiiiioooooooottttttttrrrrrrrr        NNNNNNNNaaaaaaaawwwwwwwwaaaaaaaallllllllkkkkkkkkoooooooowwwwwwwwsssssssskkkkkkkkiiiiiiii
za lata 1994 – 1998 – 2003 – do nadal

EEEEEEEEllllllllżżżżżżżżbbbbbbbbiiiiiiiieeeeeeeettttttttaaaaaaaa        NNNNNNNNaaaaaaaawwwwwwwwaaaaaaaallllllllkkkkkkkkoooooooowwwwwwwwsssssssskkkkkkkkaaaaaaaa
za lata 1995 – 1999 – 2004 – do nadal

WWWWWWWWeeeeeeeerrrrrrrroooooooonnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaa        MMMMMMMMyyyyyyyyśśśśśśśśllllllll iiiiiiiiwwwwwwwwiiiiiiiieeeeeeeecccccccckkkkkkkkaaaaaaaa
za lata 1998 – 2002 – do nadal

MMMMMMMMiiiiiiiicccccccchhhhhhhhaaaaaaaałłłłłłłł        GGGGGGGGoooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuussssssss
za lata 2001 – 2005 – do nadal

5.3 Nominacje

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP na zebraniu własny w dn.
16.01.2007r. nominował do Tytułu Klubowicza Roku 2006 następujące osoby z grona
organizacji:

Paweł Dendys  – za złożenie i pozytywne zrealizowanie pierwszego, samodzielnego
projektu towarzyszącego (vide: proj. Xsi) również jako koordynator działu
tematycznego SOP.

Tomasz Wierzchowski  – za szczególne zaangażowanie w realizację projektu Birlan
i wyjątkowe zaangażowanie jako koordynator działu fizycznego.

Marta Ziobro  – za szczególne zaangażowanie w realizację projektu Birlan i
wyjątkowe zaangażowanie jako koordynator działu fizycznego.
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5.4 Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP składa szczególne podziękowania
wszystkim osobom, jakie na przestrzeni 2006 roku przyczyniły się do sukcesu naszej
organizacji oraz nie szczędząc swojego czasu i sił, udzielały się czynnie w pracach
Stowarzyszenia POLARIS – OPP na polu różnorodnych sfer działalności. Liczymy,
że zarówno Państwa bezpośrednie jak i pośrednie zaangażowanie w nadchodzącym,
13 roku działalności Polarisu, wbrew numeracji okaże się szczęśliwe i przyniesie
naszej organizacji dalsze korzyści.

W imieniu Zarz ądu
Stowarzyszenia POLARIS – OPP


