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I. Struktura organizacji

1.1 Dane podstawowe

W 2010 roku organizacja reprezentowała się następującymi danymi:
a) nazwa pełna: Stowarzyszenie POLARIS – OPP
b) nazwa skrócona: POLARIS-OPP
c) siedziba i adres: Sopotnia Wielka nr bud. 174, skr. poczt. nr 1, 34-3 40

Jeleśnia, gmina Jele śnia, powiat Żywiec, woj. śląskie.
d) data założenia: marzec 1994r.
e) data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.12.2001r.
f) data przerejestrowania na organizację pożytku publicznego: 21.02.2005r.
g) organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydz. Gosp. KRS
h) numer KRS-u: 0000076686
i) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 072748515
j) numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (wg. wykazu w KRS):

I. Działalność nieodpłatna statutowa:
85 32 C pomoc społeczna bez zakwaterowania

91 33 Z działalno ść pozostałych organizacji członkowskich
gdzie indziej niesklasyfikowana

33 20 B
działalno ść usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji instrumentów i przyrz ądów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testuj ących, nawigacyjnych

55 23 Z miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe,
gdzie indziej niesklasyfikowane

73 10 A prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
matematyczno-fizycznych i astronomii

73 10 C prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o  ziemi

73 10 D prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
biologicznych i środowiska naturalnego

73 10 G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych

73 10 H prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych

73 20 I prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk humanistycznych i społecznych

74 81 Z działalno ść fotograficzna
74 30 Z badania i analizy techniczne
75 12 Z kierowanie w zakresie działalno ści społecznej

74 14 A doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ści
gospodarczej i zarz ądzania

92 72 Z działalno ść rekreacyjna pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

93 05 Z działalno ść usługowa pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

22 25 Z działalno ść graficzna pomocnicza
70 20 Z wynajem nieruchomo ści na własny rachunek

71 33 Z wynajem maszyn i urz ądzeń biurowych i sprz ętu
komputerowego
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71 34 Z wynajem pozostałych maszyn i urz ądzeń
91 12 Z działalno ść organizacji profesjonalnych

II. Działalność odpłatna statutowa:
22 11 Z wydawanie ksi ążek
22 13 Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodyczny ch

33 20 B
działalno ść usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji instrumentów i przyrz ądów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testuj ących, nawigacyjnych

55 23 Z miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe,
gdzie indziej niesklasyfikowane

73 10 A prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
matematyczno-fizycznych i astronomii

73 10 C prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o  ziemi

73 10 D prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
biologicznych i środowiska naturalnego

73 10 G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych

73 10 H prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych

73 20 I prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk humanistycznych i społecznych

74 81 Z działalno ść fotograficzna
74 30 Z badania i analizy techniczne
75 12 Z kierowanie w zakresie działalno ści społecznej

91 33 Z działalno ść pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana

74 14 A doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ści
gospodarczej i zarz ądzania

92 72 Z działalno ść rekreacyjna pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

93 05 Z działalno ść usługowa pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

22 25 Z działalno ść graficzna pomocnicza
70 20 Z wynajem nieruchomo ści na własny rachunek

71 33 Z wynajem maszyn i urz ądzeń biurowych i sprz ętu
komputerowego

71 34 Z wynajem pozostałych maszyn i urz ądzeń
91 12 Z działalno ść organizacji profesjonalnych

k) numer NIP: 553-22-26-730
l) oficjalne dane teleadresowe: tel. 33 863-46-93, tel./fax. 32 749-28-19, adresy

e-mail: polaris@op.pl ; ciemneniebo@op.pl ; astroprocent@op.pl  ; strony
internetowe: www.polaris.org.pl ; www.ciemneniebo.pl ; www.astroprocent.pl ;
www.obserwacje.org.pl
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1.2 Władze stowarzyszenia

W 2010 roku odbyły się dwa Walne Zebranie członków POLARIS-OPP, z czego w
pierwszym zwyczajnym udział wzięło:

- 02.05.2010r. – 10 członków z 20 osób uprawnionych do głosowania.

Natomiast drugie, Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia skupiło:

- 13.11.2010r. – 12 członków z 21 osób uprawnionych do głosowania.

W 2010 roku obowiązywał następujący skład Zarządu Stowarzyszenia POLARIS
– OPP:

- Prezes Zarz ądu - Piotr Nawalkowski
- Wiceprezes Zarz ądu - Michał Goraus
- Sekretarz Zarz ądu - Krzysztof Dwornik

      Od 01.01.2010r. do 13.11.2010r.  obowiązywał następujący skład Komisji
Inspekcyjnej Stowarzyszenia POLARIS – OPP:

- Przewodnicz ący Komisji Inspekcyjnej - Grzegorz Olek
- Członek Komisji Inspekcyjnej - Sebastian Wn ęk

W wyniku odebrania praw członkowskich Sebastianowi Wnęk przez Nadzwyczajne
Walne Zebranie z dn. 13.11.2010r. i odwołania go z funkcji Członka Komisji
Inspekcyjnej, skład tego organu z dniem 13.11.2010r. uległ zmianie i obowiązywał do
31.12.2010r. w osobach:

- Przewodnicz ący Komisji Inspekcyjnej - Grzegorz Olek
- Członek Komisji Inspekcyjnej - Dorota Witas

1.3 Organy dodatkowe

Walne Zebranie z dn. 02.05.2010r. udzieliło absolutorium dla 11-tu działów
tematycznych POLARIS-OPP za okres działalności 2009/2010:

• dział obserwacyjny - Michał Goraus,
Krzysztof Dwornik

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

• dział współpracy mi ędzynarodowej (DIC) - Julia Romanowska
• dział administracyjno-ksi ęgowy - El żbieta Nawalkowska

                                                          
1 koordynatorzy / członkowie honorowi.
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• dział literacki - Julia Nawalkowska
• dział artystyczny - Weronika My śliwiecka
• dział muzyczny - Fryderyk Walczak
• dział techniczny -         Wojciech Nawalkowski 2

• dział lokalny SOP - Dorota Witas
• dział fizyczny - Tomasz Wierzchowski

Absolutorium nie udzielono jednemu koordynatorowi, włączając jego dział do innego
zespołu:

• dział słoneczny ���� dział obserwacyjny

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zebranie z dn. 13.11.2010r. skreśliło z listy
członków za działalność na szkodę Stowarzyszenia jednego koordynatora odbierając
mu tym samym prawo do kierowania pracami działu i powołując nową osobę na to
miejsce:

• dział ochrony Polarisu (DOP)     -      Sebastian W nęk      ����      Grzegorz Olek

oraz ustanowiło powołanie dodatkowej osoby do koordynowania:

• dział literacki        -     Julia Nawalkowska  +  A nna Rębacz

Tym samym, Walne Zebranie z dnia 02.05.2010r. oraz Nadzwyczajne Walne
Zebranie z dn. 13.11.2010r. ustanowiło strukturę jedenastu działów tematycznych
POLARIS-OPP z następującą obsadą:

• dział obserwacyjny - Michał Goraus,
Krzysztof Dwornik

• dział ochrony Polarisu (DOP) - Grzegorz Olek
• dział informatyczny - Jacek K ędzierski 2

• dział współpracy mi ędzynarodowej (DIC) - Julia Romanowska
• dział administracyjno-ksi ęgowy - El żbieta Nawalkowska
• dział literacki - Julia Nawalkowska

Anna Rębacz
• dział artystyczny - Weronika My śliwiecka
• dział muzyczny - Fryderyk Walczak
• dział techniczny -         Wojciech Nawalkowski 2

• dział lokalny SOP - Dorota Witas
• dział fizyczny - Tomasz Wierzchowski

1.4 Poczet

W 2010 roku w strukturach Stowarzyszenia POLARIS - OPP zarejestrowane były
23 osoby z terenu całej Polski (w 2009 roku również 23 osoby).

                                                          
2 koordynatorzy / członkowie honorowi.
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W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP przyjął do grona
organizacji trzy nowe osoby tworząc tym samym poczet 23 członków. Poczet składał
się z: 12 koordynatorów, 2 zwyczajnych, 3 korespondencyjnych, 3 początkujący i 3
członków honorowych. W 2010 roku zawieszono lub skreślono dwie osoby,
zamykając na dzień 31 grudnia 2010 rok, poczet członków Stowarzyszenia POLARIS
- OPP w liczbie 21 osób.

Dodatkowa dokumentacja statystyczna oraz wybrane elementy dokumentacji
personalnej, dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS – OPP za
pośrednictwem Wiceprezesa Zarządu.

II. Czynności prawne i statutowe

2.1 Cele statutowe

W 2010 roku obowiązywał następujący cel statutowy Stowarzyszenia
POLARIS – OPP:

„podejmowanie działa ń z zakresu pomocy społecznej oraz nauki, a w
szczególno ści przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej poprze z astronomi ę,
meteorologi ę, ekologi ę i inne pokrewne nauki ścisłe na rzecz społecze ństwa ze
szczególnym uwzgl ędnieniem terenów wiejskich i małomiasteczkowych, a
zwłaszcza dzieci, młodzie ży oraz członków stowarzyszenia”.

2.2    Formy realizacji

Od 01.01.2010 do 02.05.2010 cel statutowy realizowany był w następujących
formach i zakresach zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP:

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) działalność wydawniczą w postaci publikacji opracowań, periodyków, książek,
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informatorów, stron internetowych i innych materiałów dot. tematyki działalności
Stowarzyszenia,

g) współpracę i wspieranie innych podmiotów organizacyjnych oraz osób
indywidualnych działających w zakresie realizacji celu statutowego włącznie z
udostępnianiem wyników działań Stowarzyszenia 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, projektów, akcji i innych prac
przeciwdziałających defaworyzacji,

j) wykonywanie analiz, pomiarów, prac badawczo-rozwojowych, usług
specjalistycznych, makiet i modeli, szkiców, obserwacji technicznych i innych
czynności dotyczących dziedzin reprezentowanych przez działy tematyczne
angażujące do aktywności osoby zagrożone defaworyzacją społeczną,

k) udzielanie pomocy merytorycznej, technicznej, społecznej, personalnej i
doradczej na rzecz sektora społecznego, samorządowego i gospodarczego w
zakresie dziedzin reprezentowanych przez działy tematyczne i angażujące do
aktywności osoby zagrożone defaworyzacją społeczną,

l) podejmowanie działań związanych z „astroturystyką” przy zaangażowaniu osób
pozostających w sferze defaworyzacji społecznej, włącznie z organizowaniem
miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,

ł)   wynajmowanie lokali, nieruchomości, maszyn, urządzeń i innego sprzętu dla
     podmiotów, których działania dotyczą osób pozostających lub zagrożonych
     defaworyzacją społeczną.

Od 02.05.2010r. Walne Zebranie podjęło decyzję o uzupełnieniu § 6 pkt. d) Statutu
Stowarzyszenia POLARIS – OPP o następującą treść:

d) podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w
kontekście ekologii na rzecz mieszkańców i przyrody rodzimej, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony ciemnego nieba.

Szczegółowy opis realizacji celu statutowego w rozdziale III.

2.3 Odpisy uchwał Zarządu

Przez okres 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP zbierał się
łącznie 4 razy w następujących terminach i miejscach:

1) 21.03.2010r. – Katowice,
2) 30.06.2010r. – Sosnowiec,
3) 03.08.2010r. – Katowice,
4) 23.10.2010r. – Sopotnia Wielka.

W trakcie ww. Zebrań podjęto łącznie 6 uchwał  o następującej treści:

Nr uchwały Data podj ęcia Tre ść uchwały

ZZ/21/03/2010/A/11. 21.03.2010 dot. terminu Walnego Zebrania członków
POLARIS-OPP
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ZZ/30/06/2010/A/12d 30.06.2010 dot. powołania biura POLARIS-OPP na
okres realizacji zadań odpłatnych

ZZ/30/06/2010/B/12d 30.06.2010 dot. uchwalenia nowych stawek
wynagrodzenia w POLARIS-OPP

ZZ/30/06/2010/C/12e 30.06.2010 dot. zaciągnięcia pożyczki pieniężnej do
realizacji zadań odpłatnych statutowych

ZZ/23/10/2010/A/3a. 23.10.2010

dot. skreślenia z listy członków osoby
pełniącej funkcję Członka Komisji
Inspekcyjnej za działalność na szkodę
Stowarzyszenia

ZZ/23/10/2010/B/13. 23.10.2010
dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania członków Stowarzyszenia
POLARIS-OPP.

Pełna treść uchwał oraz protokołów z Zebrań Zarządu dostępna jest w siedzibie
Stowarzyszenia POLARIS – OPP za pośrednictwem Sekretarza Zarządu.

2.4 Odpisy uchwał Walnego Zebrania

W 2010 roku miały miejsce dwa Walne Zebranie członków POLARIS-OPP,
które podjęły łącznie 12 uchwał  dot. następujących sfer działalności:

Lp. Nr uchwały Tre ść uchwały
1. 01/5/WZ/2010 dot. zatwierdzenia sprawozdań za 2009 rok.

2. 02/8/WZ/2010. dot. zatwierdzenia stawki składek członkowskich na
okres 2010/2011.

3. 03/9/WZ/2010. dot. przyjęcia sprawozdania Komisji Inspekcyjnej z
kontroli Stowarzyszenia za 2009 rok.

4. 04/11/b/WZ/2010. dot. zatwierdzenia nowej wersji Regulaminu
Obserwacyjnego.

5. 05/11/c/WZ/2010. dot. zmian w Statucie Stowarzyszenia POLARIS –
OPP.

6. 06/11/d/WZ/2010. dot. propozycji zmian Regulaminu Komisji
Inspekcyjnej.

7. 07/11/e/WZ/2010 dot. wezwania byłego Przewodniczącego Komisji
Inspekcyjnej do zwrotu dokumentacji

8. NWZ/13/11/2010/A/5b.
dot. odwołania z funkcji Członka Komisji
Inspekcyjnej i wykreślenia z poczetu Sebastiana
Wnęka

9. NWZ/13/11/2010/B/5f. dot. roszczeń o odszkodowanie od Sebastiana
Wnęka za działalność na szkodę Stowarzyszenia

10. NWZ/13/11/2010/C/6b. dot. wyboru nowego Członka Komisji Inspekcyjnej

11. NWZ/13/11/2010/D/7b. dot. zmian w Uchwałach Regulaminowych Komisji
Inspekcyjnej (Regulaminie Komisji Inspekcyjnej)

12. NWZ/13/11/2010/E/8. dot. przyjęcia skali Bortla ciemnego nieba do skal
użytkowych Stowarzyszenia POLARIS-OPP
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2.5 Odpisy uchwał Komisji Inspekcyjnej

W 2010 roku miały miejsce dwa zebrania Komisji Inspekcyjnej POLARIS-OPP:

a) 01.05.2010r. – Sopotnia Wielka,
b) 12.12.2010r. – Rybnik.

podczas którego podjęto 1 uchwał ę dot. następujących procedur funkcjonowania:

Lp. Nr uchwały Tre ść uchwały

1. KI/01/05/2010/A/7 dot. przedłożenia Walnemu Zebraniu zmian
w Regulaminie Komisji Inspekcyjnej.

Jednocześnie Komisja Inspekcyjna wykonała kontrolę Stowarzyszenia POLARIS –
OPP w dniu 29.12.2010r.

2.6 Informacje dodatkowe

18.01.2010r. decyzją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszenie POLARIS-OPP otrzymało na wniosek numer identyfikacyjny
producenta rolnego: 063861385, uprawniający do starania się o środki pomocowe w
ramach osi IV PROW.

25.01.2010r. dokonano aktualizacji kodów PKD 2007 wraz ze zmianą nazwy
podstawowej dla Stowarzyszenia POLARIS – OPP co skutkowało nadaniem przez
Urząd Statystyczny nowego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

01.07.2010r. decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (VIII Wydział
Gospodarczy KRS), dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia POLARIS-OPP
wnioskowanych przez Walne Zebranie z dn. 02.05.2010r.

06.12.2010r. decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (VIII Wydział
Gospodarczy KRS), dokonano zmian w składzie Komisji Inspekcyjnej na wniosek
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 13.11.2010r.
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III. Wykaz głównych działań
statutowych

3.1 Projekty

3.1.1   Własne

Stowarzyszenie POLARIS – OPP złożyło w 2010 roku 15 wniosków na
projekty dotacyjne (sygn. wew. akt – Tvaren 1, Tvaren 2, Urbach, Vsetin, Woolum 1,
Woolum 2, Yoko, Zelter, Auriga, Bootes, Caleum, Dorado, Equleuus, Fornax,
Gemini) do dziesięciu różnych instytucji krajowych z czego tylko jeden  otrzymał
zgodę na finansowanie (Vsetin). W 2010 roku nie kontynuowano żadnych projektów
z lat ubiegłych.

Specyfika projektów dotacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie
POLARIS – OPP w 2010 roku:

• Vsetin  – okres realizacji 22 lutego 2010 do 30 listopada 2010 rok.
Tytuł projektu: "Badawczo-rozwojowe centrum aktywizacji
społecznej". Dotujący: Urząd Gminy Jeleśnia. Projekt polegał na
organizacji czasu wolnego dla mieszkańców gminy Jeleśnia, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci, w oparciu o
szeroko pojętą tematykę ochrony ciemnego nieba, astronautyki,
astronomii i innych dziedzin ścisłych. Dodatkowo działaniom towarzyszyły liczne
prace i warsztaty naukowe, wyjazdy badawcze i obserwacje nieba, a także tzw.
Pikniki z Astronomią, w których udział brała miejscowa młodzież. W czynne
działania zaangażowało się kilkunastu młodych uczestników z Sopotni Wielkiej i
okolic, a pośrednio w odbiorze tego projektu uczestniczyło kilkaset osób.3

3.1.2   Obce

W 2010 roku na mocy porozumienia zawartego z Radą
Gminy Jeleśnia z dn. 29.09.2009r., Urząd Gminy we
współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS-OPP złożył
wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego poprzez
LGD Żywiecki Raj, na projekt dot. ochrony ciemnego nieba
na terenie Sopotni Wielkiej . Decyzją UM wydaną na
przełomie II i III kwartału 2010r., wniosek został przyjęty do finansowania ze środków
PROW – Rozwój i Odnowa Wsi, podejście LEADER. Zgodnie  z przyjętym
harmonogramem, przedsięwzięcie zakłada całkowitą wymianę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Sopotnia Wielka (łącznie 170 opraw) na takie, które pozwoli
zachować naturalną ciemność nocnego nieba oraz przyczyni się do zmniejszenia
zużycia energii elektrycznej o ok. 40%. Końcem 2010 roku został ogłoszony przetarg
na wykonawcę, jednak z tytułu licznych błędów i nadesłania w większości
nieprawidłowych ofert niezgodnych z zasadami ochrony ciemnego nieba wydanymi
przez IDA, przetarg unieważniono. Poprawiona specyfikacja przetargu ma skutkować
ogłoszeniem drugiego naboru ofert z początkiem 2011 roku.  Stowarzyszenie

                                                          

3 realizacja projektu zgodna z § 6 a), c), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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POLARIS-OPP odgrywa w tym przedsięwzięciu rolę inicjatora projektu jak
współfinansującego zadanie do poziomu wkładu własnego, pochodzącego z
Ogólnopolskiej Akcji „1% na astronomię”, którego jest administratorem.
Koordynatorzy POLARIS-OPP pełnią również nadzór autorski nad realizacją
projektu. Zakończenie działań przewidziane jest na koniec 2011 roku.4

3.2 Programy

W 2010 roku funkcjonowały następujące programy własne POLARIS-OPP,
powołane przez Zarząd Stowarzyszenia w celu skuteczniejszej realizacji celów
statutowych:

„Przybli żmy dzieciom niebo ” – program powołany w celu
popularyzacji tematyki astronomii obserwacyjnej wśród
najmłodszego pokolenia, odniósł bardzo duży sukces na
przestrzeni 2010 roku. Za sprawą ogólnopolskich działań
wyjazdowych WGW, Pikników z Astronomią oraz eventów
kosmicznych z tytułu promocji filmu „Jak ukraść księżyc”,
przeprowadzono kilkaset pokazów nieba i obserwacji astronomicznych zarówno
dziennego nieba jak i nocnych obiektów. Szacuje się, iż bezpośrednio w działania
obserwacyjne zaangażowano ponad 10tys. osób w szczególności dzieci i młodzieży.
Partnerami w tej akcji byli m.in. sponsorzy Delta Optical oraz firma AKSAM.
Wykorzystano w tym celu kilkanaście imprez masowych, w których obsługę
zaangażowało się ponad 40 koordynatorów i wolontariuszy Stowarzyszenia
POLARIS-OPP.  Cykl zajęć przybliżających dzieciom niebo zarówno teoretycznie jak
i praktycznie przeprowadzono także w siedzibie organizacji w Sopotni Wielkiej, gdzie
kilkadziesiąt grup, rodzin i osób zorganizowanych (np. turyści odpoczywający w
Beskidach), odwiedzili okolicę Miejsca Obserwacyjnego nr 1. Obserwacje i pokazy
teleskopowe prowadzono łącznie w 28 miastach i miejscowościach na terenie całego
kraju.5

„Ciemne Niebo ” – w 2010 roku program zdobył indywidualny
zapis statutowy dot. realizacji działań ekologicznych ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony ciemnego nieba.
Pozwoliło to na złożenie kilku wniosków o dotacje na projekty w
tej tematyce, jednak żaden z nich nie spotkał się z
dofinansowaniem. W opinii Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, projekt dot. popularyzacji tematyki związanej z
ciemnym niebem został oceniony pozytywnie i znalazł się w czołówce wszystkich
projektów złożonych do NFOŚiGW w 2010 roku. Niestety z tytułu ograniczonej ilości
środków, pozostał poza tabelą dofinansowanych. Mimo tego projekt pozwolił na
zdobycie szerokiego poparcia w postaci rekomendacji od różnych instytucji lokalnych
i regionalnych, w tym od władz gminy Jeleśnia, z którym złożony został projekt na
wymianę oświetlenia ulicznego w Sopotni Wielkiej. Sukcesem zakończyło się
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW (Urząd Marszałkowski),
                                                          
4 współrealizacja projektu zgodna z § 6 pkt. d), g) oraz k) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
5 realizacja programu zgodna z § 6 ust. a), c), e), g) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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co zaowocowało wszczęciem procedur przetargowych pod koniec roku. Idąc tym
śladem, program powinien zebrać pierwsze efekty w rzeczywistej ochronie ciemnego
nieba na tym terenie na przestrzeni 2011 roku, kiedy to powinna rozpocząć się
wymiana nieprawidłowego oświetlenia. W połowie roku wykonano nowy przegląd
punktów oświetleniowych w miejscowości oraz wykonano pierwsze pomiary za
pomocą urządzenia badającego poziom zanieczyszczenia sztucznym światłem SQM.
Innymi działaniami skierowanymi na ochronę ciemnego nieba były m.in. wakacyjny
zjazd szkoleniowo-obserwacyjny DARKASTRO 2010 w Sopotni Wielkiej (vide: rozdz.
3.3), lobbing lokalny w kierunku montażu prawidłowych opraw oświetleniowych w
okolicy parkingu przy kościele w Sopotni Wielkiej (zakończony sukcesem), starania o
stosowanie na obszarze gminy Jeleśnia wyłącznie opraw ulicznych z płaską szybą,
popularyzacja tematyki wśród licznych grup zwiedzających kompleks dydaktyczny
Stowarzyszenia w Sopotni Wielkiej (w tym opracowanie nowego seansu
dydaktycznego o ochronie ciemnego nieba nad makietą Sopotni Wielkiej 2050), stałe
nadzorowanie sytuacji i lobbowanie w celu utrzymania częściowej ochrony ciemnego
nieba w Palowicach (CN-002), prowadzenie stałej współpracy z instytucjami o
podobnym profilu działalności (Izerski Park Ciemnego Nieba – CN-003 – Instytut
Astronomiczny UWr, International Dark-Sky Association itp.), popularyzacja tematyki
ochrony ciemnego nieba w ramach działań wyjazdowych WGW i eventów na terenie
7 miast w Polsce (za pomocą specjalnie opracowanej audiomakiety), stałe
prowadzenie serwisu tematycznego ww.ciemneniebo.pl i wiele innych.
Przedstawiciele Stowarzyszenia POLARIS-OPP uczestniczyli również w
organizowanych konferencjach tematycznych, spotkaniach oraz udzielali wywiadów
prasowych na temat poruszanej tematyki. 6

„Wypadowa Grupa Wykładowa – WGW ” – program
dydaktyczny oparty jak zwykle o tematykę szeroko
pojętej astronomii, prowadzony był w 2010 roku w
oparciu o działania wyjazdowe, podczas których koordynatorzy, wolontariusze jak i
pracownicy Stowarzyszenia organizowali prelekcje, pokazy nieba, prezentacje
multimedialne i przeróżne doświadczenia. Największym zainteresowaniem cieszyły
się w 2010 roku Pikniki z Astronomią oraz prelekcje teoretyczne, czyli najbardziej
tradycyjne formy pracy dla formacji WGW. Tego typu działania prowadzone były
m.in. na terenie takich miast jak: Jeleśnia, Zwardoń, Korbielów, Żywiec, Strzelce
Opolskie, Kalisz, Krzepice, Warszawa, Zawiercie, Gilowice, Kraków, Sopot, Wrocław,
Łódź, Poznań, Trzebinia, Stalowa Wola, Bielsko-Biała i inne. W tym celu znacznie
rozwinięta została baza techniczna o takie elementy jak „Multiplanetarium”,
„Astrolabium” czy „Łaziki księżycowe”. Pozyskano również nowych partnerów
instytucjonalnych i sponsorów jak Toys4Boys, Trampolina.eu i inni. Łącznie w 2010
roku przeprowadzono ponad 60 prelekcji na terenie 22 miast przy zaangażowaniu 33
koordynatorów / wykładowców, a w działaniach udział wzięło ponad 10tys. osób. W
odróżnieniu do poprzednich lat, tym razem działania WGW opierały się często na
całodziennych zajęciach, podczas których prowadzono od kilku do kilkuset
prezentacji, prelekcji czy pokazów. W prace WGW na przestrzeni 2010 roku
najczęściej zaangażowali się: Piotr Nawalkowski (~55 prelekcji), Julia Nawalkowska
(~35 prelekcji), Anna Rębacz, Weronika Myśliwiecka, Grzegorz Olek (~25 prelekcji).
W statystykach przyjęto zasadę: 1 wyjazd = 1 prelekcja + 0,5 za dłuższe niż 3h.7

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

W dniach 30 kwietnia - 03 maja 2010 roku, w
Sopotni Wielkiej odbył się wiosenny zjazd
Stowarzyszenia POLARIS - OPP pn. Majówka
2010. Jak co roku w tym czasie koordynatorzy
naszej organizacji, realizatorzy projektów,
wolontariusze, współpracownicy, sponsorzy i
goście, spotkali się w jednym miejscu aby
omówić najważniejsze aspekty naszej
działalności jak i spędzić miło kilka wolnych dni
długiego weekendu majowego. Tym razem
tematem przewodnim były inicjatywy lokalne podejmowane w zakresie tematyki
ciemnego nieba i złożone projekty współpracy międzynarodowej. Niestety pogoda nie
dopisała przez co główny nurt działań odbył się w siedzibie oraz na pokładzie YSS,
włącznie z grillowaniem pod dachem budynku. Blisko 15 osobowa grupa uczestników
umilała sobie czas w postaci gier planszowych, przeglądu zdjęć czy też wieczoru
filmowego. Wręczono Szmaciankę POLARIS-OPP 2009, Tytuł POLARISowca Roku,
a pod koniec zjazdu odbyły się seanse o ochronie ciemnego nieba dla
zamiejscowych gości odwiedzających naszą siedzibę.8

Wakacyjny zjazd Stowarzyszenia POLARIS-
OPP ogłoszony został w 2010 roku pod hasłem
"Poznaj ciemną stronę nocy..." i dotyczył
niecodziennej tematyki "Dark-Sky" prowadzonej
od 2005 roku w ramach programu Ciemne
Niebo. Inauguracja DARKASTRO 2010
nastąpiła 9 sierpnia 2010 r. w Sopotni Wielkiej.
Wtedy to w siedzibie Stowarzyszenia pojawili się
wszyscy miłośnicy obserwacji astronomicznych
na czele z naszymi gośćmi – przedstawicielami Izerskiego Parku Ciemnego Nieba.
Podczas zjazdu mieliśmy okazję uczestniczyć w nowym multimedialnym seansie nad
makietą Sopotni Wielkiej 2050 dotyczącym tematyki ciemnego nieba. Natomiast na
pokładzie stacji kosmicznej YSS trwały prelekcje wykładowców z Instytutu
Astronomicznego UWr na temat ochrony ciemnego nieba i metodach jego
obserwacji. Warsztaty były przeplatane spacerami po okolicy i eksperymentami z
rakietą wodną. Najbardziej cieszącym elementem zjazdu była sprzyjająca aura
pogodowa skutkująca długimi nocnymi obserwacjami na łóżkach polowych
rozstawionych na jednym z pobliskich pól (M/O-3). Ciekawą formą nocnej aktywacji
były m.in. indywidualne ćwiczenia z zakresu oceny ciemnego nieba uwzględniające
skalę Bortle’a. Uczestnicy byli również „naocznymi świadkami” zwiększonej
aktywności meteorów z roju Perseidy, a oprócz tego trwały obserwacje teleskopowe
zarówno w nocy, podczas których nie zabrakło astrofotografii, zliczania gwiazd
metodą „dwururki”, jak i w ciągu dnia, kiedy to mogliśmy być bliżej Słońca przy
zastosowaniu teleskopu Coronado z filtrem H-Alpha. Zjazd potrwał do 13 sierpnia
2010r. i skupił 14 uczestników.9

                                                          
8 realizacja zgodna z § 6 ust. a), b), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
9 realizacja zgodna z § 6 ust. a), d), e), g), h) oraz j) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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W 2010 roku oprócz majówki odbyła się
również tzw. "Listopadówka 2010 ", która
okazała się doskonałą okazją do spędzenia
czterech dni w przepięknych okolicach
Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W dniach
11-14 listopada 2010r. w Sopotni Wielkiej odbył
się bowiem jesienny zjazd Stowarzyszenia
POLARIS - OPP poświęcony m.in.
obserwacjom, debatom nad działalnością
organizacji w ramach NWZ jak i innym działa-
niom w jesienno-wiosennej scenerii Beskidów. Pierwszym punktem programu
Listopadówki 2010 okazało się Nadzwyczajne Walne Zebranie POLARIS-OPP,
zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nagłych zmian w składzie Komisji
Inspekcyjnej. Następnie Dorota Witas wraz z Tomaszem Wierzchowskim otrzymali
Błękitne Odznaki POLARIS-OPP za długoletnią współpracę. W trakcie tego samego
zebrania zaprezentowany został e-CSO, czyli elektroniczny system archiwizowania
Dzienników Obserwacyjnych. Na wieczór wszyscy uczestnicy spotkali się w
pomieszczeniu z makietą Sopotni Wielkiej 2050 aby zobaczyć krótki seans o
ochronie ciemnego nieba, a także zobaczyć pokaz zdjęć i filmów nakręconych przez
koordynatorów POLARIS-OPP. W tej części programu Listopadówki 2010 nie
brakowało humoru i dobrej zabawy, co w szczególności udzieliło się wszystkim w
trakcie oglądania filmu o astronautach w Cranfield University przebranych w uniformy
NASA należące do POLARIS-OPP. Bezchmurne niebo i iście wiosenna pogoda
(18oC w cieniu!) zaowocowała małymi i większymi wędrówkami po okolicznych
wzgórzach i Miejscach Obserwacyjnych, jak np. flagowe M/O-20. Zjazd ten obfitował
również w liczne obserwacje nocnego nieba wraz z elementami astrofotografii, a za
dnia uczestnicy mogli podziwiać wyjątkową kwadrę planety Wenus. Łącznie w tych
dniach na spotkanie przybyło 12 koordynatorów i kilkoro gości.10

W dniach od 29 grudnia 2010 do 03.01.2011 roku odbył
się zimowy zjazd pn. "Sylwester z gwiazdami "
organizowany w ramach serii dorocznych spotkań i
zjazdów Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Tematem
przewodnim były obserwacje i pokazy nieba, wspólna
zabawa noworoczna zarówno pod prawdziwym jak i
rzutowanym nieboskłonem oraz szereg humorystycznych
i tematycznych atrakcji na pokładzie imitacji modułu stacji
kosmicznej ISS. Zjazd rozpoczął się już w czwartkowy
wieczór od białego szaleństwa na sankach, jako że aura
w tym roku wywiązała się z kalendarzowych obietnic
witając uczestników śnieżną scenerią Beskidów i
niewielkim mrozem. Gdy tylko zgasły latarnie uliczne o
północy, można było podziwiać piękno zimowego
firmamentu co pozwoliło na przeprowadzenie na M/O-3
sesji pokazowej za pomocą lasera jak i późniejszej
obserwacji teleskopowej. Zgodnie z humorystycznym motywem przewodnim o
kosmicznych strojach, na pokład Youth Space Station zlądowali rycerze Jedi,
                                                          
10 realizacja zgodna z § 6 ust. a), b), e) oraz j) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.



 

Stowarzyszenie POLARIS - OPP

Sprawozdanie za 2010 rok
17

gwiaździste księżniczki, ziemianie oraz kilka indywidualnych postaci jak Iron-Man,
zielony ufoludek wychodzący z brzucha jednego z gości oraz kamuflujący się prawie
do samego końca imprezy Kapitan Bomba! Tak barwną klientelę obywateli
wszechświata przywitała trzyosobowa załoga YSS w niebieskich uniformach
POLARIS-OPP i czapeczkach NASA, w skład której wchodzili wolontariusze -
koordynatorzy z naszej organizacji. Zabawę sylwestrową zainicjowano symbolicznym
odliczaniem na stacji YSS i wirtualnym wylotem na orbitę okołoziemską gdzie
rozbrzmiała kosmiczna muzyka wraz z efektami świetlnymi i z generatorem dymu.
Okrągły stół w sali konferencyjnej POLARIS-OPP zamienił się na ten czas w
orbitujący catering z wielkim modelem Księżyca pośrodku, a dozę wiedzy z zakresu
astronomii i ochrony ciemnego nieba  zapewniły krótkie motywy wyświetlane nad i za
pomocą makiety Sopotni Wielkiej 2050, która w tym dniu pełniła funkcję
bezalkoholowego drink-baru. Podane były takie napoje jak Zachód Słońca, Ciemne
Niebo czy Poranna mgła w odpowiedniej oprawie muzycznej i z różnorodnym
podświetleniem makiety. W zjeździe udział łącznie wzięło 16 osób, a humor
dopisywał do końca zimowego spotkania, czyli 3 stycznia 2011 roku.11

3.4   Konkursy

W 2009 roku zorganizowane zostały trzy główne konkursy zewnętrzne, w
których nagrody jak i obsługę administracyjną zapewniło Stowarzyszenie POLARIS –
OPP. Zgodnie z okresem realizacji były to:

“Weekend na stacji kosmicznej, czyli Jak ukra ść ksi ężyc”  –
konkurs współorganizowany przez Stowarzyszenie POLARIS-OPP i
agencję AMedia Sp. z o.o. przy okazji promocji filmu animowanego „Jak ukraść
księżyc”. Podczas kilku imprez w kilku miastach Polski koordynatorzy obsługujący
stoiska dydaktyczne Pikniku z Astronomią, rozdawali dla najbardziej
zaangażowanych uczestników zaproszenia do Sopotni Wielkiej na wspólne
obserwacje astronomiczne. Część nagród w postaci „Weekendów na stacji
kosmicznej YSS” rozdała również telewizja podczas konkursu dla widzów w trakcie
programu „Dzień Dobry TVN”. Nagrodami pocieszenia były również okazy
meteorytów oraz globusy nieba, wręczane zawsze pod koniec eventu dla
konkretnych laureatów w 6 miastach Polski. 12

„Konkurs wiosenny i jesienny Gwia ździarni Pana Jana ” – na wzór
poprzednich lat, tak i tym razem dwa razy w roku Stowarzyszenie POLARIS
– OPP fundowało również nagrody pocieszenia dla słuchaczy audycji
astronomicznych Jana Desselbergera w Radiu Katowice. Konkursy polegały na
zadawaniu zagadek telefonicznych związanych z tematyką kosmosu i rozlosowania
nagród wśród autorów największej ilości prawidłowych odpowiedzi.13

                                                          
11 realizacja zgodna z § 6 ust. a), d), e) oraz l) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
12 realizacja zgodna z § 6 ust. a), c), e) oraz i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
13 realizacja zgodna z § 6 ust. g), i) oraz k) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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3.5   Akcje

W 2010 roku Zarząd jak i Walne Zebranie Stowarzyszenia POLARIS – OPP,
kontynuowało następujące działania o charakterze masowych przedsięwzięć
zewnętrznych skierowanych do ogólnopolskiego, ogólnoeuropejskiego lub
ogólnoświatowego grona odbiorców:

„Ogólnopolska Akcja 1% na astronomi ę”  – decyzją Walnego
Zebrania z 2009 roku, środki pozyskane z odpisów za 2008 rok w
kwocie 10 163,79zł oraz za 2009 w wysokości 5 146,57 PLN, mają
zostać przeznaczone łącznie na wkład własny do projektu wymiany
oświetlenia ulicznego pod pierwszy w kraju, mieszkalny obszar
ochrony ciemnego nieba (vide: rozdział 3.1.2 ). Do tego czasu gromadzone środki
pozostają w dyspozycji Zarządu aż do czasu rozliczenia ww. projektu w partnerem.
W zależności od zebranej sumy z odpisów za 2010 rok, również i te środki zostaną
przeznaczone na ten cel. Ostateczne rozliczenie wysokości wkładu własnego do tego
przedsięwzięcia, będzie uzależnione od całkowitej kwoty kosztów poniesionych na
wymianę niewłaściwych źródeł światła. Tymczasem na przestrzeni 2010 roku
prowadzona była niewielka akcja promocyjna Astroprocentu w postaci banerów
internetowych, publikacji w artykułach prasowych jak za pośrednictwem strony
www.astroprocent.pl .14

3.6   Publikacje

3.6.1   Własne

Stowarzyszenie POLARIS – OPP wydało w 2010 roku następujące materiały
w postaci publikacji własnych 15:

a) Biuletyn POLARIS  – periodyk ukazywał się regularnie w formie
kwartalnika:
● 33/M/2010 – marzec 2010r. (dział literacko-redakcyjny),
● 34/L/2010 – lipiec 2010r. (dział literacko-redakcyjny),
● 35/P/2010 – październik 2009r., (dział literacko-redakcyjny),
● 36/G/2010 – grudzień 2010r., (dział literacko-redakcyjny).

b) IIP – newsletter elektroniczny rozsyłany przez przedstawiciela Zarządu
POLARIS-OPP za pośrednictwem poczty e-mail, ukazywał się w 2010 roku
8 razy  i dotyczył bieżących spraw związanych z działalnością
Stowarzyszenia.

c) Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok   – kolejna obszerna publikacja
związana z działalnością Polarisu w formie sprawozdania OPP.
Kilkudzisięciostronicowa broszura wydana przez Zarząd Stowarzyszenia i
zatwierdzona przez Walne Zebranie, jak zwykle zawierała esencję
wszystkich osiągnięć i dokonań POLARIS-OPP na przestrzeni minionego
roku. Dostępna za pośrednictwem poczty, mailowo, na stronach
Departamentu Pożytku Publicznego (bazy Ministerstwa Polityki Społecznej
– www.pozytek.gov.pl ) oraz w formie wydruku w siedzibie Stowarzyszenia
POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej.

                                                          
14 akcja prowadzona zgodne z § 6 ust. d), f) oraz  i) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
15 publikacje zgodne z § 6 ust. f) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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d) strony internetowe  – na przestrzeni wspomnianego roku Stowarzyszenie
posiadało następujące adresy:
• www.polaris.org.pl – strona otwarta w nowej szacie w styczniu 2010

roku, widniała w sieci jako oficjalna witryna Stowarzyszenia POLARIS-
OPP informując na bieżąco o najaktualniejszych działania,
wydarzeniach i inicjatywach organizacji. W 2010 roku składała się z
ponad 60 podstron, plików dodatkowych i odsyłaczy. Na jej potrzeby
opracowano również całą gamę grafiki i wizualizacji poszczególnych
sfer działalności.

• www.astroprocent.pl – osobna strona Ogólnopolskiej Akcji „1% na
astronomię” w 2010 roku była aktualizowana kilkukrotnie.

• www.ciemneniebo.pl – oficjalny serwis internetowy Programu Ciemne
Niebo (vide 3.2) , aktualizowany na bieżąco i cieszący się największych
zainteresowaniem. W 2010 roku do grona redaktorów przyłączyło się
kilkoro nowych internatów, a oglądalność wahała się w okolicach 370
osób na miesiąc.

• www.obserwacje.org.pl – strona poświęcona wybranym zagadnieniom
odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego, funkcjonująca w
2010 roku jako „wizytówka”.

• www.sopotnia-wielka.pl – nieoficjalna strona będąca w zarządzaniu
Stowarzyszenia POLARIS-OPP utworzona w październiku 2010r. w
celu zainstalowania kamery internetowej z obrazem „na żywo”,
przedstawiającym widok sprzed siedziby w Sopotni Wielkiej.

e) inne materiały  – w działaniach popularyzacyjnych za pośrednictwem
eventów filmowych „Jak ukraść księżyc”, wydano szereg plakatów, ulotek,
ogłoszeń i innych materiałów promocyjno-informacyjnych, dotyczących
realizacji poszczególnych działań tematycznych. Każde takie materiały
nosiły znaki reklamowe Stowarzyszenia POLARIS – OPP oraz innych
podmiotów finansujących i/lub współpracujących.

3.6.2  Obce

W 2010 roku koordynatorzy POLARIS-OPP opublikowali lub przyczynili się do
publikacji różnego typu materiałów i informacji związanych z szeroko pojętą
działalnością Stowarzyszenia POLARIS – OPP, w następujących źródłach
zewnętrznych16:

a) ok. 10 artykułów prasowych  związanych z działaniami popularyzacyjnymi
w ramach eventów filmowych i Pikników z Astronomią, konkursami i
działaniami programu Ciemne Niebo, organizacją zjazdów i innymi
pracami w takich periodykach jak Gazeta Wyborcza, Kronika Beskidzka,
Dziennik Zachodni, Głos Pomorza, Vademecum Miłośnika Astronomii  itp.,

b) ok. 10 emisji radiowych i telewizyjnych  w takich masmediach jak TVP3
Katowice, Łódź, Warszawa, TVN, Radio Katowice, ESKA itp.

c) ok. 15 publikacji internetowych  w postaci własnych materiałów jak i
wiadomości portalowych (newsy) w serwisach i witrynach typu
www.astrohobby.pl , www.facebook.pl ,  www.ngo.pl , www.onet.pl ,
www.jakukrascksiezyc.pl , www.wp.pl  i inne.

                                                          
16 publikacje zgodne z § 6 ust. f) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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3.7   Raport społeczny - dodatek OPP

W 2010 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP jako organizacja pożytku
publicznego, w myśl ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o
wolontariacie realizowało cele statutowe w następujących obszarach sfery zadań
publicznych (wg wybranych punktów z art. 4 ustawy zgodnie z publikacją na stronach
www.pozytek.gov.pl )17:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w tr udnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  – w ramach prowadzonej
działalności świetlicowej na terenie Sopotni Wielkiej, Stowarzyszenie udzielało
pomocy w postaci organizacji czasu wolnego, wsparcia w odrabianiu lekcji, czy też
szerzenia postaw aktywnych wśród młodzieży przeciwdziałając w ten sposób
defaworyzacji i spożyciu alkoholu. Młodzież angażowana była w zajęcia pozalekcyjne
jak pokazy nieba, udział w Piknikach z Astronomią i eventach wyjazdowych,
organizacja seansów dla grup szkolnych na pokładzie stacji YSS jak i nad makietą
Sopotni Wielkiej 2050. Kilkoro młodych uczestników zostało zaangażowanych w
proces przygotowań działalności WGW i zadań odpłatnych, dzięki czemu niektórzy
młodzi ludzie znaleźli pracę na okres wakacyjny polepszając tym samym sytuację
finansową w rodzinie. W ramach prowadzonych zajęć wyjazdowych jak eventy
podczas promocji filmu „Jak ukraść księżyc” i Piknikach z Astronomią, wielu
uczestników bezpłatnych zajęć przejawiało problemy natury społecznej.
Niejednokrotnie zdarzyło się iż brali oni udział w całodniowych warsztatach
naukowych spędzając w ten sposób wolny czas z dala od nałogów, negatywnych
form postępowania czy środowisk patologicznych. Niewątpliwie można tutaj mówić o
tzw. „dzieciach ulicy”, dla których nasze warsztaty stały się doskonałą okazją do
wzbudzenia zainteresowań, poznania nowych tematów czy zapoczątkowania hobby
w oparciu o dostępne dla każdego, nocne niebo pełne gwiazd.
11) nauka, edukacja, o świata i wychowanie  – podobnie jak w przypadku pkt. 1 tak
i tutaj w dużej mierze rolę odegrały liczne działania WGW i programu Przybliżmy
Dzieciom Niebo. Nie bez znaczenia były również organizowane w siedzibie w
Sopotni Wielkiej zjazdy, obserwacje nieba, czy też zajęcia i seanse w oparciu o
zaplecze dydaktyczno-naukowe. Nabycie mobilnej kopuły Multiplanetarium
umożliwiło w 2010 roku dotarcie koordynatorom POLARIS-OPP do bardzo
szerokiego grona odbiorców w różnych częściach kraju. Dowiadywali się oni
nierzadko po raz pierwszy o problematyce ochrony ciemnego nieba, możliwościach
uprawiania hobby w postaci astronomii obserwacyjnej, zagadnieniach z zakresu
astronautyki, meteorytów, praw fizyki itp. Stale prowadzona współpraca ze szkołą w
Sopotni Wielkiej zaowocowała dalszymi pracami z młodzieżą szkolną, w ramach
zajęć dodatkowych jak np. warsztaty z modelarstwa kosmicznego, budowa atrakcji i
tworzenie doświadczeń naukowych na Pikniki z Astronomią, obsługą sprzętu
optycznego, astrofotografia itp. Na seanse i zajęcia interaktywne na pokładzie Youth
Space Station przybywały do Sopotni Wielkiej liczne grupy zorganizowane ze szkół w
przeróżnych częściach kraju.
12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzie ży – zjazdy dydaktyczno-
rekreacyjne Stowarzyszenia POLARIS-OPP adresowane były w dużym stopniu do
dzieci i młodzieży zainteresowanej astronomią i naukami pokrewnymi. Uczestnicy
mogli nie tylko wypocząć w obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, ale i

                                                          
17 działania zgodne z § 6Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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również zdobyć wiedzę i doświadczenie w preferowanej przez nas tematyce. Do
takich działań można bez trudu zaliczyć wakacyjny zjazd DARKASTRO 2010,
wiosenne i jesienne zjazdy członkowskie, czy też wyjazdy po kraju w celu
popularyzacji nauk ścisłych z jednoczesnym elementem wypoczynku (np. Piknik z
Astronomią w Sopocie),
15) ekologia i ochrona zwierz ąt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  – na
przestrzeni 2010 roku wymiar ten w szczególności można odnaleźć w działaniach na
rzecz ochrony ciemnego nieba.  Niestety wnioski o dotacje na ten cel nie zostały
dofinansowane, ale mimo to Stowarzyszenie prowadziło kampanie informacyjne,
uczestniczyło w konferencjach, organizowało szkolenia, czy też zapraszało gości i
specjalistów zajmujących się edukacją o ekologii nocy. Po raz pierwszy w historii
udało się również uskutecznić faktyczną współpracę między samorządem, a NGO na
temat racjonalnej polityki oświetleniowej, w postaci złożonego projektu na wymianę
oświetlenia ulicznego w Sopotni Wielkiej. Zaakceptowany projekt przyczyni się w
przyszłości do zmniejszenia zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz uzyskania
oszczędności na zużyciu energii elektrycznej, co przełoży się na poprawę stanu
środowiska naturalnego w Żywieckim Parku Krajobrazowych (obszar objęty
programem Natura 2000).
16) porządek i bezpiecze ństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym  – w 2010 roku Stowarzyszenie dbało o zachowanie aktywnych postaw
wobec przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i mieszkańców
rodzimej miejscowości. Adresaci angażowani byli w różnego rodzaju zajęcia
pozaszkolne, obserwacje nieba, zjazdy i obozy, a także pojawiły się przypadki
zatrudniania uczestników do legalnej, rozwijającej pracy naukowo-dydaktycznej. We
wszystkich działaniach wyjazdowych Stowarzyszenia, wnoszono do sponsorów i
organizatorów o zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w trakcie prowadzonych
zajęć plenerowych jak i ochronę całych imprez. Koordynatorzy POLARIS-OPP byli
przeszkoleni na wypadek nieprzewidzianych przypadków, pojawienia się konfliktów
społecznych (głównie wśród młodzieży defaworyzowanej), reagowania podczas
warsztatów na sytuacje powodujące dyskryminację, ksenofobię lub zachowania
niezgodne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. Zasada ta dotyczyła
zarówno środowiska zewnętrznego jak i osób koordynujących działania POLARIS-
OPP.

3.8   Działalność odpłatna statutowa.

W ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego,
Stowarzyszenie POLARIS – OPP zrealizowało na przestrzeni 2010 roku łącznie 19
zadań, głównie o charakterze szkoleniowym dla 17 podmiotów i/lub organizacji
członkowskich. W przeważającej ilości były do szkolenia z zakresu nauk ścisłych,
obsługi sprzętu, zagadnień III sektora i projektów dotacyjnych oraz aktywizacji
środowisk lokalnych. 18

3.9   Współpraca instytucjonalna.

W 2010 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP miało przyjemność w
szczególności współpracować (formalnie lub nieformalnie) z następującymi
instytucjami, organizacjami, podmiotami trzeciego sektora, przedsiębiorstwami,

                                                          
18 działania zgodne z § 6 ust. a), e), g), i) oraz k) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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innymi osobami prawnymi i fizycznymi, oraz organami władzy państwowej (wg
kolejności alfabetycznej):19

• Centrum Nauki Kopernik  - Warszawa.
• Biuro Turystyczne EWA –  Żywiec,
• Centrum Konferencji i Wypoczynku VESTA  – Jeleśnia,
• Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu  – Kalisz,
• Delta Optical –  Osiny / Katowice.
• Fundacja „Porozumienie Dorzecza Kocierzanki i Kosza rawy”  – Świnna,
• Gminny O środek Kultury w Gilowicach  – Gilowice,
• Gminny O środek Kultury w Krzepicach  – Krzepice,
• Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego  – Wrocław.
• International Dark-Sky Association – Europa, USA.
• Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli  – Stalowa Wola,
• OXFORD CENTRE s.c. UNIKIDS – Bielsko-Biała,
• P.P.H. AKSAM  – Osiek.
• POLANDMET .COM – Cieszyn,
• Radio Katowice, audycja p . J. Desselbergera – Katowice.
• Sopockie Szkoły Autonomiczne  – Sopot,
• Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Trzebinia,
• Strzelecki O środek Kultury  – Strzelce Opolskie,
• Toys4Boys – Gdańsk,
• Trampolina.eu – Łomianki,
• Urząd Gminy – Jeleśnia.
• Wydawnictwo „Vega”, Vademecum Miło śnika Astronomii – Ozorków.
• Zespół Szkół nr 4, dyr. R. Ducin – Sopotnia Wielka.
• Stowarzyszenie LGD „ Żywiecki Raj”  – Żywiec.
• Żywiecka Fundacja Rozwoju  – Żywiec.

3.10 Inne działania statutowe. 20

26 stycznia 2010r.  na sesji rady gminy Jeleśnia zostaje przyjęty Plan
Odnowy Miejscowości Sopotnia Wielka, opracowany na potrzeby
realizacji projektu wymiany oświetlenia ulicznego pod obszar
ciemnego nieba. Plan w dużym stopniu opracowany został przez
koordynatorów Stowarzyszenia POLARIS-OPP na podstawie 15-
letniej pracy z mieszkańcami i młodzieżą lokalną oraz oparty na
materiałach ewaluacyjnych po ponad 20 projektach dotacyjnych na
tym obszarze.

25 lutego 2010r.  przedstawiciele POLARIS-OPP
uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na auli
Biblioteki Śląskiej przez Urząd Marszałkowski – wydział
odpowiedzialny za wdrażanie Programu Operacyjnego
                                                          
19 współpraca zgodna z § 6 ust. g) Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
20 wszystkie działania realizowane zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
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Kapitał Ludzki. Konferencja dotyczyła uruchomienia środków na 2010 rok oraz zasad
składania wniosków w szczególności w aspekcie równości płci wśród beneficjentów
projektu.

26 marca 2010r. w ramach przygotowywanych wniosków o
dofinansowanie działań w 2010 roku, nawiązana została pisemna
współpraca między Stowarzyszeniem POLARIS-OPP a Instytutem
Astronomicznym w Wiedniu. Grupy przygotowujące wnioski pozyskały
również partnerów ze Słowacji, jednak żaden ze złożonych projektów
nie otrzymał dofinansowania.

29 kwietnia 2010r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w
Katowicach zorganizowane zostało szkolenie na temat wdrażania
projektów unijnych w ramach programu Rozwój i Odnowa Wsi
(PROW). Przedstawiciele POLARIS-OPP uczestniczyli w nim z racji
przygotowywanego wniosku o dofinansowanie na wymianę oświetlenia
ulicznego w Sopotni Wielkiej we współpracy z Urzędem Gminy
Jeleśnia.

13 maja 2010r.  Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj,
zorganizowała szkolenie dla swoich członków na temat realizacji
LSR oraz najbliższych zebrań Rady Programowej. Na spotkaniu w
Żywcu obecni byli również koordynatorzy POLARIS-OPP
reprezentujący naszą organizację w tych strukturach od 2006 roku.
Pomimo pogarszających się nastrojów spowodowanych wzrostem biurokracji i
nadgorliwych procedur, m.in. podjęto decyzję o dalszym uczestnictwie organizacji w
realizacji programu LEADER.

W dniach 07-08 czerwca 2010r.  przedstawiciel
Zarządu Stowarzyszenia POLARIS-OPP uczestniczył
w szkoleniu na temat przygotowania projektów z
programu POKL organizowanym przez Regionalny
Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej.
Spotkanie oprócz wielogodzinnych warsztatów i omawiania teorii aplikowania, dało
realne perspektywy na pozyskanie środków z funduszy unijnych choć niekoniecznie
dla POLARIS-OPP.

12 czerwca 2010r.  odbył się jak co roku Piknik Naukowy
Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia w Warszawie.
Tym razem za miejsce wybrano park Marszałka Rydza-
Śmigłego, w którym swoje niewielkie stoisko
astronomiczne zaprezentowali również członkowie
POLARIS-OPP. Wśród eksponatów wystawiono
audiomakietę ciemnego nieba, kilka teleskopów do
obserwacji Słońca i okolicy oraz elementy z wyposażenia dydaktycznego siedziby.
Uczestników na stoisko zapraszał jak zwykle misiu-astronauta, czyli duża maskotka
naszego Stowarzyszenia i partnera – firmy AKSAM.
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14 czerwca 2010r.  w Bielsku-Białej odbyło się kolejne
szkolenie dla przedstawicieli III sektora (i nie tylko) na temat
aspektu równości płci w projektach POKL, organizowane przez
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu
Społecznego. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel
naszego Stowarzyszenia.

W dniach 17-18 czerwca 2010r.  gmina Wiśniowa wraz ze
swoimi słowackimi partnerami zorganizowała konferencje na
temat aspektu zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym
światłem. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele
Izerskiego Parku Ciemnego Nieba, którzy wraz z
koordynatorami Programu Ciemne Niebo Stowarzyszenia
POLARIS-OPP, przeprowadzili kilka prezentacji i wykładów
tematycznych.

05 lipca 2010r.  zainaugurowano otwarcie wakacyjnego
biura Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej,
którego celem była koordynacja zwiększonej ilości działań
wyjazdowych, przyjmowanie grup zwiedzających i obsługa turystów. Biuro
funkcjonowało w przedłużonym dwukrotnie terminie, bo aż do końca października
2010r., a jego obsługą łącznie zajmowało się 4 pracowników, 8 wolontariuszy i
kilkoro koordynatorów POLARIS-OPP.

10 sierpnia 2010r.  podczas zjazdu wakacyjnego
DARKASTRO 2010 z pomocą przedstawicieli Instytutu
Astronomicznego UWr, dokonano pierwszego tego typu
pomiaru zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym
światłem w Sopotni Wielkiej. Miejscem pomiaru było M/O-
3, a do tego celu użyto przyrządu o nazwie SQM. Wynik
dał zaskakujące rezultaty, ponieważ pomimo świecenia się
niektórych opraw ulicznych, uzyskano średni wynik 21.41 (x 1,5), gdzie dla
porównania w La Palma w Chile jest to 21.80 (x1,0), a na Hali Izerskiej w obszarze
Izerskiego Parku Ciemnego Nieba był to wynik 21.37 (x1,5).

14 września 2010r.  w biurze LGD Fundacja
Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i
Koszarawy odbyło się posiedzenie Rady
Fundacji, w której od kilku lat zasiadają również przedstawiciele Stowarzyszenia
POLARIS-OPP. Także i tym razem obecni byli pracownicy biura Zarządu, a zebranie
dotyczyło postępów w realizacji LSR oraz aktualnej sytuacji finansowej LGD.

09 października 2010r. zakończyła się termomodernizacja
budynku z siedzibą Stowarzyszenia POLARIS - OPP w
Sopotni Wielkiej. Wykonawcą była wyłoniona w konkursie
ofert firma AWTHERM z Milówki, która kompleksowo zajęła
się poprawieniem audytu energetycznego obiektu i wizualną
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częścią zewnętrznej fasady. Dzięki tej inwestycji blisko 4-krotnie zmniejszyły się
koszty ogrzewania kompleksu dydaktyczno-naukowego POLARIS-OPP jak i reszty
budynku, a także umożliwiło to organizację różnych działań w okresie jesienno-
zimowym. Remont miał charakter zadania współfinansowanego ze środków
organizacji jak i źródeł prywatnych.

29 października 2010r. członkowie Stowarzyszenia POLARIS-
OPP spotkali się w Muzeum Miejskim w Częstochowie podczas
prezentowanej wystawy o historii misji kosmicznych NASA. W
niewielkiej sali wśród kilkunastu plakatów z autografami
astronautów i wyświetlanym filmem, przysłowiowym
„rodzynkiem” był kamień księżycowy przywieziony na Ziemię
podczas jednej z misji Apollo.

10 listopada 2010r.  oficjalny serwis Programu Ciemne Niebo
Stowarzyszenia POLARIS – OPP, pojawił się na portalu
społecznościowym Facebook. Jedna z coraz bardziej
popularnych form promocji okazała się być skuteczna także i dla naszej organizacji,
co można było zaobserwować po szybko rosnącej liczbie znajomych oraz osób, które
dotąd nie utożsamiały się zbytnio z tą dziedziną zainteresowań.

14 listopada 2010r.  w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS-OPP
podłączony został internet pod zewnętrznym numerem IP, dzięki
czemu umożliwiło to otrzymywanie aktualnego obrazu z kamer
znajdujących się na wyposażeniu naszej organizacji, zarówno w
otoczeniu siedziby jak i wewnątrz budynku. Na podłączenie oczekują
jeszcze stacja meteorologiczna ASTROMETEO oraz zdalnie
sterowane łaziki znane z księżycowych eventów POLARIS-OPP.

29 listopada 2010r. w ramach współpracy między
Stowarzyszeniem POLARIS-OPP, a firmą POLANDMET.COM,
otwarta została czasowa wystawa meteorytów ukazująca
kilkadziesiąt okazów z różnych części świata. Miejscem wystawy
była siedziba organizacji w Sopotni Wielkiej, którą odwiedziło
kilkanaście osób i grup zorganizowanych, głównie szkolnych.

14 grudnia 2010r. w obecności przedstawicieli
Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Urzędzie
Gminy Jeleśnia otwarto oferty na wymianę opraw
oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba w
Sopotni Wielkiej. W przetargu wzięło udział aż 16
oferentów, co jak dotąd można uznać za ilość
rekordową w historii naszej gminy. Niestety pomimo wielu propozycji i rozwiązań,
znaczna część firm nie zrozumiała idei projektu, ani nie zadała sobie zbyt dużego
trudu w poznaniu problematyki ochrony ciemnego nieba, w efekcie czego przetarg
został unieważniony.
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IV. Informacje finansowo-kadrowe

4.1  Uzyskane przychody

W 2010 roku Stowarzyszenie POLARIS - OPP uzyskało następujące
przychody z poniższych źródeł:

Lp. Źródło przychodu Kwota
1. Składki członkowskie 470,00
2. Odsetki bankowe 0,00
3. Darowizny od osób fizycznych 8299,79
4. Odpisy podatkowe z 1% 5146,57
5. Darowizny od osób prawnych 1950,00
6. Dotacje 0,00
7. Darowizny od fundacji 0,00
8. Spadki i zapisy 0,00
9. Środki z budżetu państwa, powiatu, gminy 1500,00
10. Odpłatna działalność statutowa 171864,00

SUMA 189230,36

Jednocześnie Stowarzyszenie POLARIS – OPP w 2010 roku nie prowadziło
działalności gospodarczej.

4.2  Poniesione koszty

W 2010 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP poniosło następujące koszty
tytułem poniższych wydatków:

Lp. Rodzaj kosztu Kwota
1. Realizacja celów statutowych 122193,44
2. Administracja 7956,71
3. Działalność gospodarcza 0,00
4. Pozostałe koszty 1290,37

SUMA 131440,52

4.3  Zasoby kadrowe

W 2010 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP posiadało następujące zasoby
personalne i kadrowe realizujące cel statutowy:

Lp. Stanowiska Ilo ść osób
a) Pracownicy etatowi 1
b) Pracownicy na umowy zlecenia 13
c) Pracownicy na umowy o dzieło 5
d) Kandydaci – wolontariusze 3/~22
e) Członkowie – wolontariusze 23

SUMARYCZNIE 67 osób
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4.4   Informacje dodatkowe

Przez okres 2010 roku Stowarzyszenie POLARIS – OPP:
a) wypłaciło wynagrodzenia, nagrody finansowe, premie i inne świadczenia w

łącznej kwocie: 33 300,00 zł.
b) wypłaciło łącznie członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia

wynagrodzenia roczne w wysokości: 6 000,00 zł. (nie z tytułu pełnionych funkcji)
c) poniosło wydatki na umowy zlecenia: 27 300,00 zł.
d) udzieliło pożyczek pieniężnych:  nie dotyczy
e) posiadało kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 10 349,12 zł.
f) nabyło wartości obligacji, uzyskało udziały, nabyło akcję w spółkach prawa

handlowego:  nie dotyczy
g) nabyło ruchomości: nie dotyczy
h) nabyło środki trwałe na łączną kwotę: 64 120,85 zł.
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 (vide:
rozdział 3.1.1)

k) rozliczało się z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:  PIT-4
l) składało deklaracje podatkowe:  CIT i VAT
m) zostało poddane kontroli zewnętrznej: nie dotyczy
n) posiadało konta w banku:  Bank Millennium S.A. – trzy konta w tym jedno

walutowe (GBP),
o) zleciło obsługę księgową dokumentacji rozliczeniowej:  Centrum Finansowo

Szkoleniowe UNION Sp. z o.o.

V.  Wyróżnienia i podziękowania

5.1  Tytuł Polarisowca Roku

Zgodnie z przyjętą zasadą o nadawaniu Tytułu Polarisowca Roku (dawniej
Klubowicza Roku) w Stowarzyszeniu POLARIS – OPP, decyzję przyznania tego
wyróżnienia podejmuje się w drodze głosowania korespondencyjnego wszystkich
zainteresowanych i uprawnionych koordynatorów POLARIS-OPP w okresie od
zakończenia roku do najbliższego Walnego Zebrania. Tym samym, Tytuł
Polarisowca Roku 2010  otrzymał:

Grzegorz Olek
za szczególne zaangażowanie w działania

dydaktyczne i popularyzacyjne podczas
eventów wyjazdowych po Polsce

oraz pozostałą aktywność
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5.2  Odznaczenia

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 13.11.2010r. wręczona
została kolejna, „Błękitna Odznaka Polarisu ”. Odznaczenia te przysługują osobom,
które w dniu wręczenia posiadają nieprzerwany, pięcioletni staż członkowski licząc
od początku działalności Polarisu tj. od 1994r. oraz członkom honorowym
Stowarzyszenia. W 2010r. odznakę tą otrzymał:

TToommaasszz  WWiieerrzzcchhoowwsskkii
Za lata– 2005 – 2010 – do nadal

Podczas tego samego zebrania zaległe odznaczenie odebrała również nieobecna na
wcześniejszym posiedzeniu Dorota Witas.

5.3  Nominacje

Na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia POLARIS-OPP z dn.
23.10.2010r., do Tytułu Polarisowca Roku 2010 nominowano dotychczas jednego
koordynatora:

Grzegorz Olek – za szczególne zaangażowanie w działania dydaktyczne i
popularyzacyjne podczas eventów wyjazdowych po Polsce oraz wysoką aktywność
członkowską także poza płatną pracą.

Anna Rębacz – za szczególne zaangażowanie w działania dydaktyczne i
popularyzacyjne oraz wykazaną aktywność wolontarystyczną w utrzymaniu
funkcjonowania wakacyjnego biura Stowarzyszenia.

Przemysław Szczotka  – za zaangażowanie w działania dydaktyczne i
popularyzacyjne podczas działań wyjazdowych po Polsce pomimo posiadanych
problemów zdrowotnych.
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5.4  Podziękowania

Podsumowując kolejny, miniony rok działalności Stowarzyszenia POLARIS-
OPP, chcielibyśmy w tym miejscu wyrazić szczególne słowa podziękowania dla
osób, które bezpośrednio zaangażowały się w realizację celów statutowych naszej
organizacji. Zarówno tym, którzy w pocie czoła przygotowywali stoiska dydaktyczne
w różnych częściach Polski, tym, którzy z uporem i wielką pasją przekazywali
zamiłowanie do astronomii zarówno w trakcie dnia jak i nocy, czy dla tych, co
godzinami pisali wnioski o nie zawsze docenione projekty dotacyjne, liczyli lampy,
faktury czy kilometry na licznikach samochodów, ślemy ukłony uznania i zapraszamy
do dalszej współpracy na przestrzeni 2011 roku.

W imieniu Zarz ądu
Stowarzyszenia POLARIS – OPP


