
Opinie mlodziezy ze Stowarzyszenia POLARIS – OPP uczestniczacej w 
warsztatach w Planetarium w Presovie na Slowacji – 24-26 marca 2006r. 
 
Názory  (clánky do novín) mládeže zo Stowarzyszenia Polaris – OPP, ktorá sa 
zúcastnila aktivít vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove na Slovensku – 24.-26. marca 
2006 r. 
 
 
Sebastian Wnek 
„Wyjazd do obserwatorium w Presovie byl dla mnie bardzo pouczajacy. Ze Sopotni 
Wielkiej wyjechalismy o 7:00. Warunki jazdy byly stosunkowo dobre. Ok. 11:30 
przyjechalismy pod obserwatorium w Presovie. Stamtad pojechalismy do hotelu. 
Warunki nie byly idealne, ale jak na dwie noce, to w sam raz. Pózniej byl obiad – 
jedzenie bylo niesamowite. Po obiedzie pojechalismy do obserwatorium. Uczylismy 
sie podstawowych zasad prowadzenia obserwacji oraz dziecinnych obserwacji. Dla 
mnie, jako doswiadczonego astronoma – amatora, najwieksza korzyscia byla nauka 
jezyka, slowackich okreslen z dziedziny astronomii oraz slowackich metod 
obserwacji. Wydawaloby sie, ze na calym swiecie robi sie to w ten sam sposób. 
Jednak najlepszym przykladem moga byc sesje meteorowe. W Polsce meteory 
zaznaczamy na mapach i opisujemy w przedzialach godzinnych. Slowacy natomiast 
zapisuja meteory z dokladna godzina zaobserwowania, a najciekawsze, wg mnie, 
jest „STOP”, mówione w momencie zaobserwowania meteoru.  
Po kolacji udalismy sie na obserwacje, na której mielismy sprawdzic umiejetnosci 
zdobyte na popoludniowych wykladów. Jednak wiecznie potepiane przez Prezesa 
Polarisu, bedace odwieczna zmora astronomów, prawo Murphyego dalo o sobie 
znac, przejawiajac sie nagla inwazja chmur na niebo, zaraz po rozpoczeciu 
obserwacji, uniemozliwiajac jej dokonczenie. Na szczescie planetarium jest 
najlepszym lekarstwem na „chmurofobie”, gdyz tam zadna chmura nie zaklóci 
obserwacji.  
Nastepnego dnia po sniadaniu znów udalismy sie do obserwatorium. Tym razem 
tematyka dotyczyla obserwacji Slonca. Przed wyjazdem za najwieksza przeszkode 
uwazalem bariere jezykowa, jednak jezyk slowacki jest bardzo zrozumialy. 
Wieczorem natomiast pisze ten tekst.  
Jak dla mnie tematyka tego zjazdu byla zbyt prosta, jednak wartosc poznawcza 
kultury oraz jezyka slowackiego byla bardzo duza.” 
 
 
 
 
Lukasz Pierlak 
„Moim zdaniem ta wycieczka byla bardzo interesujaca, mozna bylo wiele dowiedziec 
sie o Astronomii. Zawarlem duzo nowych znajomosci ze Slowakami. Ta wycieczke 
spedzilem nastepujaco:  
1 dnia w piatek okolo godziny 11:30 dojechalismy do obserwatorium 
astronomicznego w Presowie. Zostalismy goraco przyjeci przez pracowników 
obserwatorium, pózniej pojechalismy do hotelu gdzie mielismy spedzic nastepujace 3 
dni. Po zakwaterowaniu poszlismy na obiad. Jedzenie nie jest najgorsze. A nastepnie 
pojechalismy do obserwatorium na pokazy astronomiczne gdzie spedzilismy tam 
czas do godziny 18. O godzinie 18 pojechalismy na kolacje do miejsca 
zakwaterowania, po kolacji 20 min. spedzilismy w swoich pokojach. Pokoje byly 
nawet „fajne” byly zadbane a co ciekawe byl nawet balkon. O godzinie 18:40 
pojechalismy do obserwatorium gdzie wykonywalismy rózne metody obserwacji 
gwiazd do konkursu, ale najlepsze bylo to w tym konkursie, ze wszyscy robili prace 



indywidualne a my Polacy jak zwykle ambitni wykonalismy prace grupowe. 
Chcielismy zobaczyc przez teleskop ciekawe obiekty kosmosu lecz niestety pogoda 
jak przewaznie bywa w wiosnie – przyszly chmurki i nic nie zaobserwowalismy. Ale 
organizatorzy mieli swietny pomysl i zorganizowali pokaz nieba w planetarium gdzie 
mielismy okreslic jasnosc gwiazd. Spedzilismy czas w planetarium do godz. 22 a 
nastepnie pojechalismy ponownie do naszego pensjonatu. Okolo godz. 23 poszlismy 
spac. O godz. 8:00 wstalismy o godz. 9:00 bylo sniadanie. Po sniadaniu 
pojechalismy do obserwatorium gdzie odbyla sie druga czesc konkursu, która 
polegala na zmierzeniu odleglosci od Ziemi do Slonca. O godz. 12:00 przyjechal po 
nas autokar zebysmy jechali na obiad. Po obiedzie wrócilismy do obserwatorium, 
gdzie pan astronom przeprowadzil wyklad pod nazwa „Moje pierwsze obserwacje”. A 
nastepnie obejrzelismy seans w planetarium pod tytulem „Mitologia gwiazdozbiorów”.  
Ja uwazam, ze takie wycieczki sa bardzo ciekawe i interesujace, a chcialbym jeszcze 
takich wymianach mlodziezy. Bylo i jest swietnie. Obserwatorium w Presowie ma 
swietne wyposazene z zakresie optyki. Wykladowcy ciekawie wykladali. Bariera 
jezykowa niebyla taka duza. Latwo bylo sie porozumiec.”  
 
 
Pawel Dendys 
„Wycieczka na Slowacje od samego poczatku zaczela sie udanie, poniewaz 
przyjechal po nas bus (volsvagen – 8 os.). Z Sopotni Wielkiej wyjechalismy o godz. 
7:00. Bus którym jechalismy byl wygodny. Po drodze na Slowacji bylismy w 
supermarkecie „TESCO”. Do Presova pod obserwatorium dojechalismy o godz. 
11:30. Najpierw przywitalismy sie z kierownikami obserwatorium. Nastepnie 
autobusem przejechalismy do hotelu, w którym zjedlismy obiad. W hotelu 
mieszkalismy na 8 pietrze z grupa ze Slowacji, która byla denerwujaca... Po 
zjedzeniu obiadu wyszlismy na pokoje i rozpakowalismy sie. Nawet nie 
rozpoznalismy sie dobrze z hotelem, a juz trzeba bylo jechac do planetarium w 
Presovie. W planetarium odbyly sie wyklady do godz. 18. Potem pojechalismy na 
kolacje do hotelu. Gdy zjedlismy kolacje znów pojechalismy do planetarium gdzie tym 
razem dostalismy zadania do wykonania m.in. liczenie gwiazd w wybranym trójkacie. 
Do hotelu wrócilismy ok. godz. 23:00. Warunki w hotelu nie byly idealne, poniewaz 
nie bylo nawet cieplej wody. 
25.03.2006 w sobotni ranek o godz. 9:00 zjedlismy sniadanie, po czym pojechalismy 
do planetarium, gdzie odbyly sie wyklady. Wyklad dotyczyl Slonca. Nastepnie 
dostalismy zadanie do wykonania. Po wykonaniu zadania pojechalismy na obiad. Po 
obiedzie znów przyjechalismy do planetarium gdzie sklejalismy obrotowe mapy 
nieba. O godz. 15:00 byl pokaz. Mitologii gwiazd, który byl interesujacy. Nastepnie 
pisalismy wrazenia z wycieczki. O godz. 18:00 pojechalismy do hotelu na kolacje.  
Moim zdaniem wycieczka na Slowacje jest wycieczka udana. Poniewaz nie ma 
wiekszych problemów z zachowaniem i poza nim. Mysle, ze wycieczka do Presova 
na Slowacje bedzie od poczatku do samego konca udana i czlonkowie 
Stowarzyszenia POLARIS – OPP beda z niej zadowoleni !!!” 
 
 
Monika Ejchorst 
„W dniach 23-26 marca 2006r. odbyl sie wyjazd w ramach projektu INTEREEG, który 
polegal na wymianie mlodziezy polskiej i slowackiej. 
Glównym miejscem zjazdu bylo Planetarium w Presovie, które bylo miejscem 
pierwszego spotkania. Nasza grupa skladala sie z siedmiu osób i dwóch opiekunów. 
Po zapoznaniu sie z koordynatorka projektu, zostalismy zakwaterowani w hotelu. Po 
przydzieleniu kwater wyklady, po których otrzymalismy zadania. W celu ich 
wykonania wyszlismy na taras. Niestety nie wszystkie pomiary zostaly wykonane z 



powodu zachmurzenia. Gdy weszlismy do srodka Planetarium zostalo wyswietlone 
nocne niebo. Dzieki temu wykonalismy wszystkie zadania, które zostal zanotowane 
na specjalnej tabeli. Po wykonaniu wszystkich zadan poszlismy do hotelu.  
Drugiego dnia o 9:00 zeszlismy na sniadanie, po czym o 10:00 bylismy w 
Planetarium. Na miejscu odbyly sie wyklady, po których przydzielono nowe zadanie. 
Mielismy za pomoca gumowej kulki i metra obliczyc odleglosc Ziemi od Slonca. Po 
wykonaniu odpowiednich pomiarów i obliczen nasze wyniki zostaly zanotowane na 
tabeli. Po wykonaniu zadania udalismy sie na obiad. Po obiedzie wrócilismy do 
Planetarium, w którym odbyl sie seans, który opowiadal o mitologii oraz legendach 
gwiazdozbiorów.  
Moim zdaniem projekty tego typu sa bardzo interesujace.” 
 
 
Ilona Przystajczuk 
Dnia 23 marca 2006r. wyjechalismy z Sopotni Wielkiej z Klubu POLARIS na 
Slowacje. Celem tego wyjazdu byla wymiana mlodziezy polskiej i slowackiej. 
Program INTEREEG mial na mysli ksztalcenie wiedzy astronomicznej. Grupa polska 
skladala sie z siedmiu czlonków klubu i dwóch opiekunów. Trzy dni mielismy spedzic 
w Presovie, skad jezdzilismy do planetarium. Po przyjezdzie do wyznaczonego 
miejsca, odbylo sie zapoznanie ze szczególami programu i rozdanie potrzebnych 
rzeczy. Potem pojechalismy autokarem do miejsca spoczynku. Po zjedzeniu dobrego 
obiadu, poszlismy rozpakowac swoje rzeczy w pokojach. Nastepne kilka godzin 
spedzilismy na wykladach prowadzonych przez slowackiego wykladowce. Na 
wykladzie dowiedzielismy sie co znaczy APZ i wyznaczone zostaly zadania. 
Musielismy ulozyc w kolejnosci malejacej, najjasniejsze gwiazdy Oriona o 
zaobserwowac gwiazdy. Wybralismy tez trójkat z gwiazd w planetarium. Do hotelu 
wrócilismy po godz. 10:00 w nocy. Na nastepny dzien mielismy wyklady dotyczace 
Slonca i jego pomiarów. Obserwowalismy pomiary odleglosci Ziemi od Slonca za 
pomoca gumowego kalczuka, dzieki swietle padajacym na taras, na którym sie 
znajdowalismy. Potem poszlismy jeszcze raz do planetarium, gdzie wysluchalismy 
mitologii starozytnej gwiazdozbiorów. Nastepnie mielismy napisac krótkie 
sprawozdanie z wykladów i spedzonych tam dni. Moim zdaniem zajecia prowadzone 
przez wykladowców ze Slowacji, sa tak bardzo ciekawe, ze byly po Slowacku. Przed 
koncem warsztatów czeka nas jeszcze pare godzin wykladu. Mam tylko nadzieje, iz 
te godziny spedzimy tak samo przyjemnie jak dotychczas.” 
 
 
Weronika Mysliwiecka 
„W dniach 23-26 marca 2006r. bylam na Slowacji w ramach projektu INTEREEG III A 
organizowanego przez Planetarium i Obserwatorium w Presovie na wymianie 
mlodziezy polskiej i slowackiej. Nasza grupa skladala sie z siedmiu osób i dwóch 
opiekunów. Wyjechalismy z Sopotni Wielkiej 23 marca, gdzie zebralismy sie dzien 
wczesniej. Na miejsce (czyli do Planetarium w Presovie) dotarlismy okolo 12:00. 
Czekajac na autobus, który zabierze nas do hotelu poznalismy mlodziez slowacka. 
Nastepnie (juz w hotelu) organizatorzy opowiedzieli nam o projekcie. Zostalismy 
przydzieleni do pokojów.  Kiedy zjedlismy obiad i wypakowalismy sie zostalismy 
przewiezieni znów do Planetarium, gdzie zaczal sie blok wykladowy.  
Wykladowca objasnil co to jest APZ i dal nam do wykonania kilka zadan. Wyklad byl 
ciekawy, lecz bariera jezykowa byla trudna do pokonania. Mielismy ustalic odleglosc 
katowa gwiazd Oriona, ustawic te gwiazdy w kolejnosci malejacej ze wzgledu na ich 
jasnosc, wybrac trójkat obierajac gwiazdy za wierzcholki i obliczyc ile gwiazd sie 
miesci w obrebie tego trójkata. Pózniej byla kolacja. Po wieczornym posilku znów 
byly wyklady. Zostalismy zaprowadzeni na seans do Planetarium a pózniej wyszlismy 



na taras gdzie wykonywalismy kolejne zadania. Bylo to zakonczenie „dnia 
roboczego”. Kiedy wykonalismy wszystkie pomiary zapisalismy wyniki na tablicy. 
Nastepnie przyjechal po nas autokar, aby zabrac nas do hotelu. Tak skonczyl sie 
pierwszy dzien pobytu na Slowacji.  
Drugiego dnia o dziewiatej rano zeszlismy na sniadanie. Kiedy zjedlismy posilek 
znów odbyly sie wyklady. W tym dniu dowiedzielismy sie duzo o Sloncu oraz 
skladalismy mapki nieba. Pózniej poszlismy do Planetarium na seans o mitologii 
greckiej gwiazdozbiorów. Do konca warsztatów czekaja nas dalsze wyklady i mam 
nadzieje, iz beda równie interesujace jak dotychczas. Uwazam iz dzialania te bardzo 
przyblizyly mlodziezy polskiej zycie naszych bliskich sasiadów. Mysle, ze takich 
projektów powinno byc wiecej.” 
 
 
Dorota Witas 
„W dniu 23 marca wyjechalismy z Sopotni Wielkiej na Slowacje do Presowa. Nasza 
grupa sklada sie z siedmiu osób i dwóch pelnoletnich opiekunów. Okolo godziny 
trzynastej bylismy juz w hotelu w Presovie, zjedlismy obiad i pojechalismy do 
Planetarium i do godz. osiemnastej byly wyklady, a potem kolacja.  
Po godzinie znów pojechalismy do Planetarium. Wykladowca przydzielil nam kilka 
zadan np. obliczyc odleglosc katowa gwiazd Oriona, wypisz w kolejnosci od 
najjasniejszej do najciemniejszej gwiazdy Oriona, wybrac sobie dobrowolny trójkat na 
niebie i obliczyc ile gwiazd miesci sie w obrebie tego trójkata.  
Gdy skonczylismy robic te zadania to pojechalismy do hotelu i tak skonczyl sie 
pierwszy dzien na Slowacji. W dniu 24 marca o godz. dziewiatej rano bylo sniadanie, 
po sniadaniu pojechalismy do Planetarium i byly bardzo interesujace wyklady na 
temat Slonca, po trzech godzinach pojechalismy na obiad, a po nim od razu 
pojechalismy do obserwatorium i ogladalismy seans o mitologii greckiej. Do konca 
warsztatów czekaja nas jeszcze wiele interesujacych wykladów i mysle, ze beda tak 
interesujace jak dotychczas. Mysle, ze takie dzialania powinny byc czesciej poniewaz 
bardzo zblizaja mlodziez zagraniczna i nie tylko...”  
 


