
Stowarzyszenie POLARIS – OPP
serdecznie zaprasza na jedyny tego typu w
Polsce – astronomiczny Sylwester w Sopotni
Wielkiej, b ędący inauguracj ą obchodów
Międzynarodowego Roku Astronomii 2009:

Imitacja wn ętrza modułu kosmicznego ISS (Youth Space Station)  w skali 1:1.
To właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie w listopadzie br. gościł astronauta z NASA
George Zamka, odbędzie się główna część imprezy. Powitamy Nowy Rok na
orbicie okołoziemskiej, skosztujemy kosmicznych potraw, odwiedzimy wszystkie
planety Układu Słonecznego przy muzyce i efektach specjalnych trwających do
wschodu Słońca, który nastąpi o godz. 8:44 nad szczytami Beskidów.

Makieta Sopotni Wielkiej 2050 roku w skali H0 (1:87 ). Wieczór
sylwestrowy umili nam m.in. pokaz najciekawszych wydarzeń
astronomicznych, jakie czekają nas w nowym, 2009 roku.  Seans ten
odbędzie się przy oprawie romantycznej muzyki nad nocną panoramą
futurystycznej makiety Sopotni Wielkiej, w której chroni się ciemne niebo.
Nastrój ten pozostanie z nami do samego rana.

Dydaktyczna stacja meteorologiczna
ASTROMETEO.  Tuż przed północą po
wykonaniu prognoz na nocne obserwacje
nieba, na szlaku spacerowym do stacji
ASTROMETEO zabłyśnie szereg świateł
niczym pas startowy, który będzie
zwiastunem zbliżającego się Nowego Roku.
Chwilę później podniesiemy temperaturę
pokazem sztucznych ogni nad stacją.

Ciemne niebo.  Kilka minut
po północy tradycyjnie
zgasną lampy w Sopotni
Wielkiej, rozpoczynając tym
samym kolejny etap
sylwestrowych atrakcji –
obserwacje nieba.
Głównymi „bohaterami” tej
nocy będą: planeta Wenus
z Księżycem oraz Saturn.

Mobilne Obserwatorium (TSA).  Dla najbardziej wytrwałych
uczestników „kosmicznego sylwestra”, do dyspozycji będzie nasze
mobilne obserwatorium, z zamontowanym na pokładzie 25cm
teleskopem Synta Dobson. Chętni będą mogli również odbyć
„przejażdżkę przy odsłoniętym pokładzie” na wzór kuligu w saniach,
ale tutaj dodatkowo do dyspozycji będą opony terenowe i muzyka
dobywająca się z pokładowego megafonu. Na koniec wycieczki
odbędzie się lornetkowy pokaz nieba i nocnych krajobrazów z
najlepszego na tym terenie Miejsca Obserwacyjnego nr 20.

Stowarzyszenie POLARIS – OPP
 Sopotnia Wielka nr 174, 34-340 Jeleśnia.

tel. 032-749-28-19 / 0-33 863-46-93.
e-mail: polaris@op.pl ; www.ciemneniebo.pl

UWAGA! Sylwester organizowany jest w
ekstremalnych warunkach towarzysz ącym
zimowym obserwacjom astronomicznym.
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Zapraszamy.
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