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rozmaitoœci

seansu albo poprowadziæ strza³kê. Od
czasu do czasu staraliœmy siê pokazaæ
piêkno rozgwie¿d¿onego nieba grupie
turystów albo wyjaœniæ im, dlaczego
niektórzy potrafi¹ poœwiêcaæ cenne dni
swojego ¿ycia na poszukiwanie niecie-
kawie wygl¹daj¹cych kamieni, które po
przeciêciu zmieniaj¹ siê nie do pozna-
nia. Ale czy nie po to w³aœnie pierwsze
roczniki uczestników Wakacji harowa-
³y w pocie czo³a? To ich praca da³a pod-
waliny do tego, byœmy po latach mogli
wykonywaæ swoj¹ robotê — wcale nie
gorsz¹, po prostu inn¹. Nie mogê nie
zgodziæ siê z p. Andrzejem, ¿e chwila-
mi praca ta mog³a byæ rutynowa, ale jak
inaczej nazwaæ czynnoœci, które wyko-
nuje siê codziennie przez tygodnie, mie-
si¹ce i lata? Rutyna mo¿e przerodziæ siê
w nudê, jeœli wykonywane zadania nie
daj¹ nam zadowolenia i satysfakcji.
W przypadku wakacyjnych prac trudno
by³o mówiæ o nudzie — przynajmniej
w moim przypadku. Poza tym, czy co-
dzienny kontakt z ludŸmi, z którymi
wspólnie mo¿na uchyliæ choæby r¹bka
Tajemnicy i którzy podzielaj¹ tê sam¹
pasjê, mo¿e byæ nudny...

W ca³ej rozci¹g³oœci zgadzam siê ze
stwierdzeniem, ¿e „planetarium to nie
mury i aparatura projekcyjna, ale ludzie,
którzy tworz¹ magiê planetaryjnej
nocy”. Dla mnie Frombork to nie tylko
planetarium, obserwatorium, Wzgórze
Katedralne, rynek, molo i reszta zabu-
dowañ. To przede wszystkim ludzie,
zarówno z naszej „klasy”, jak i znani
nam pracownicy muzeum, przewodni-
cy, mieszkañcy, sprzedawcy i w³aœcicie-
le sklepów, lokalni artyœci... Nie jestem
w stanie nawet w przybli¿eniu okreœliæ,
ile czasu spêdziliœmy wspólnie — za-
równo we Fromborku, jak i poza nim.
Spotykaliœmy siê dziesi¹tki razy w ró¿-
nych miejscach i okolicznoœciach,
„z okazji” i bez okazji. Gdyby nie From-
bork i planetarium, byæ mo¿e nie zde-
cydowa³bym siê na studia astronomicz-
ne — to w³aœnie pierwsze Wakacje
ostatecznie przekona³y mnie, ¿e warto
spróbowaæ. Z ludŸmi, których pozna³em
we Fromborku i na studiach, wybra³em

siê na Wêgry, na obserwacje ca³kowite-
go zaæmienia S³oñca. Gdyby nie udzie-
laj¹ca siê wszystkim atmosfera podnie-
cenia widzianym chwilê wczeœniej
zjawiskiem, nie zacz¹³bym planowaæ
wraz z pozosta³ymi obserwatorami ko-
lejnego zaæmienia w Afryce. Jak to w ¿y-
ciu bywa, plany planami, a rzeczywi-
stoœæ jest brutalna. Koniec koñców
pojechaliœmy na kolejne zaæmienie we
dwóch, Tomek Mazur i ja, ale przez
ca³¹ podró¿ towarzyszy³y nam myœli
o naszych nieobecnych przyjacio³ach
i o miejscu, w którym wszystko siê za-
czê³o — o Fromborku. PóŸniej by³o ko-
lejne zaæmienie i nastêpne (do dzisiaj
piêæ, w planach szóste) oraz podró¿e
dla samych podró¿y...

Bogaci przywilejami m³odoœci, nie-
spokojni duchem i kipi¹cy pomys³ami
chcieliœmy zmieniaæ œwiat wokó³ siebie.
W Syfie — piwnicy w tzw. domku astro-
noma w obserwatorium na ¯urawiej
Górze, bêd¹cym jednoczeœnie kuchni¹,
jadalni¹, bawialni¹, pralni¹, suszarni¹,
jaskini¹ niegroŸnego hazardu, „pokojem
zwierzeñ”, przechowalni¹ baga¿u, miej-
scem do przyjmowania goœci, czasami
sypialni¹ — przegadaliœmy setki godzin.
Mieliœmy wiele w³asnych propozycji
dotycz¹cych planetarium i obserwato-
rium; proste i bardziej z³o¿one pomys³y
na uatrakcyjnienie Wakacji. Czyniliœmy
wysi³ki — z powodu „oporu materii”
zakoñczone niepowodzeniem — zainsta-
lowania kamery internetowej na Wzgó-
rzu Katedralnym, by ka¿dy internauta —
w tym i my oczywiœcie — móg³ w do-
wolnej chwili zerkn¹æ, co dzieje siê w
grodzie Kopernika. Na prze³omie tysi¹c-
leci próbowaliœmy zorganizowaæ festyn
we Fromborku, po³¹czony z astronomicz-
nymi prezentacjami w ramach Ogólno-
polskiego Zlotu Mi³oœników Astronomii,
który w sierpniu bie¿¹cego roku ponow-
nie zagoœci nad Zalewem Wiœlanym.
Przez burmistrza Fromborka byliœmy
zapraszani na spotkania i do uczestnictwa
w komitecie do spraw siedemsetlecia
nadania praw miejskich. Wydawaliœmy
w³asny aperiodyk. Niektóre z projektów
i pomys³ów upad³y w fazie planowania,

Magia fromborskiego nieba,
czyli „Wakacje w Planetarium” okiem uczestnika

W szóstym numerze „Uranii–
–Postêpów Astronomii”
z ubieg³ego roku ukaza³ siê

wspomnieniowy artyku³ Andrzeja S. Pil-
skiego o trzydziestoleciu edukacyjnej
akcji „Wakacje w Planetarium”. Niniej-
szy tekst bêdzie skromnym uzupe³nie-
niem tej opowieœci z punktu widzenia
uczestnika nale¿¹cego do „m³odszej kla-
sy”, u¿ywaj¹c nomenklatury ze wspo-
mnianego artyku³u.

Moje doœwiadczenia z Wakacjami
rozpoczynaj¹ siê w 1996 r.; za trzy mie-
si¹ce mia³em skoñczyæ 18 lat. Pamiê-
tam póŸne popo³udnie 14 sierpnia, dzieñ
przed tradycyjnym odpustem, gdy mia-
sto przygotowywa³o siê do zmasowane-
go najazdu goœci i pielgrzymów. Przy-
jecha³em do Fromborka z rodzicami
i zostawiwszy ich na parkingu, posze-
d³em do planetarium; jak siê okaza³o, za-
mkniêtego o tej porze. Zasiêgn¹wszy
jêzyka, po krótkich poszukiwaniach za-
puka³em do drzwi na najwy¿szym piê-
trze Bramy Po³udniowej, prowadz¹cej
na fromborskie wzgórze katedralne. Pan
Pilski przywita³ mnie w gronie wakacju-
szy i zaprosi³ na wieczorny seans „Mu-
zyki pod gwiazdami” w wykonaniu
Bartka D¹browskiego — wtedy studenta
astronomii z Torunia, uczestnika Waka-
cji ju¿ od kilku lat. Nie zdawa³em sobie
wówczas sprawy, ¿e oto zaczyna siê
najwiêksza przygoda mojego ¿ycia.

Pan Andrzej w swoim artykule po-
dzieli³ Wakacje na kilka etapów. Nasza
„klasa” zosta³a zakwalifikowana do eta-
pu stagnacji, co — przyznam — zdzi-
wi³o mnie. Faktem jest, ¿e wiêkszoœæ
z nas przyjecha³a „na gotowe”, a porz¹d-
kowanie terenu dzisiejszego obserwato-
rium i budowê pawilonów znamy tylko
z opowiadañ „dinozaurów”, bêd¹cych
swoistymi ³¹cznikami miêdzy „star¹”
i „now¹” klas¹. Rzeczywiœcie nie dane
nam by³o napociæ siê przy taczkach,
³opacie czy betoniarce. Jedyne, co mog-
liœmy robiæ — i robiliœmy to z przyjem-
noœci¹ — to opowiadaæ o wahadle Fo-
ucaulta, pokazaæ plamy s³oneczne,
wprowadzaæ widzów na pokazy „sztucz-
nego nieba”, pokrêciæ aparatur¹ podczas
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inne napotka³y na brak zrozumienia, nie-
dostatek wiary w powodzenie, biurokra-
cjê lub zwyczajne lenistwo. Wspania³ym
przejawem naszej aktywnoœci jest zbu-
dowanie we Wroc³awiu namiastki plane-
tarium przez — wywodz¹cych siê prze-
cie¿ z Fromborka — pracowników
Instytutu Astronomicznego (m.in. dr Ur-
szulê B¹k-Stêœlick¹). Przez kilka dni
trwania wroc³awskiej edycji Festiwalu
Nauki niewielk¹ salê komputerow¹ ada-
ptowan¹ na planetarium odwiedzi³o 500
osób!

Od lat ka¿dy z nas wykonuje swoj¹
ma³¹ pracê na rzecz Fromborka i astro-
nomii: prowadz¹c stronê internetow¹
czy po prostu opowiadaj¹c ludziom
o tym wspania³ym miejscu. W naszej
d³ugiej wspólnej historii zdarza³o nam
siê wygrywaæ nagrody w konkursach
astronomicznych, w innych samemu
owe nagrody fundowaæ, prowadziæ wy-
k³ady popularnonaukowe, pokazy slaj-
dów i odczyty, lekcje astronomii dla
dzieci i m³odzie¿y, obje¿d¿aæ Polskê na
jednym bilecie, odwiedzaæ kolejne pol-
skie planetaria (ten nosz¹cy szumn¹ na-
zwê „Podbój Polskich Planetariów” pro-
jekt jest w trakcie realizacji*; w jednym
z najbli¿szych numerów napisze o nim
Radek Pior — wieloletni uczestnik Wa-
kacji). Spotykaliœmy siê i spotykamy
nadal kilka razy w roku w ró¿nych miej-
scach Polski.

Zmieniliœmy siê my sami, zmieni³y
siê czasy i œwiat wokó³ nas. Nie zmieni-
³o siê tylko jedno: mi³oœæ do Fromborka
i œwiadomoœæ, ¿e wszyscy, ca³a „nasza
klasa” wywodzi siê stamt¹d. To równie¿
sukces p. Andrzeja i jego ¿ony, s³usznie
uhonorowanych nagrod¹ im. W³odzi-
mierza Zonna za popularyzacjê wiedzy
o Wszechœwiecie w 1991 r. za pomys³,
realizacjê i wieloletnie prowadzenie
„Wakacji w Planetarium”. A tak¿e suk-
ces tych, którzy poœwiêcali swój czas
i energiê na przezwyciê¿anie przeszkód
czy na — prawie zawsze niedoceniane
— przys³owiowe machanie ³opat¹, czy-
li naszych, lecz w wiêkszoœci nam nie-
znanych kole¿anek i kolegów ze „star-
szej klasy”.

Dla mnie Frombork pozostanie sy-
nonimem niezapomnianej przygody.
Czymœ, co ju¿ nigdy siê nie powtórzy.
Miejscem, które ostatecznie mnie

ukszta³towa³o i w którym dojrza³em.
Miasteczka, które odwiedzi³em ponad
trzydzieœci razy, mimo niema³ej odleg³o-
œci dziel¹cej go od moich rodzinnych
stron (grubo ponad tysi¹c kilometrów tam
i z powrotem) i w którym spêdzi³em kil-
ka miesiêcy swojego ¿ycia, o ka¿dej po-
rze roku — w sierpniu, paŸdzierniku,
grudniu i maju. Do dzisiaj przechowujê
wszystkie bilety, z którymi dojecha³em
nad Zalew i wraca³em do domu czy na
studia. Frombork jednak to dla mnie
przede wszystkim ludzie, których uwa-
¿am za swoich Przyjació³ przez du¿e „P”
— myœlê, ¿e z wzajemnoœci¹. Przy-
je¿d¿aliœmy przez lata, byæ mo¿e opatrzy-
liœmy siê wielu osobom, spowszednieli-
œmy tak jak wszystko, co czêsto widzimy.
¯ycie pokierowa³o nami, my pokierowa-

liœmy ¿yciem. Jak to mówi¹ — „wyszli-
œmy na ludzi”. Ju¿ prawie wszyscy z na-
szej „klasy” skoñczyli studia, niektórzy
zd¹¿yli napisaæ doktoraty; po¿eniliœmy
siê, zaczynaj¹ rodziæ nam siê dzieci.
Wiêkszoœæ z nas zosta³a w Polsce, nie-
liczni szukaj¹ szczêœcia za granic¹.
Œmiem twierdziæ, ¿e Frombork i Waka-
cje maj¹ w tym swój wielki udzia³. Ob-
serwowaliœmy wymianê pokoleñ — na-
szych nastêpców przyje¿d¿aj¹cych
w lipcu pod opiek¹ dra Marka Muæka
z Ko³obrzegu. Powoli zaczynaliœmy ro-
zumieæ, ¿e nasz czas na fromborskiej zie-
mi nieuchronnie siê koñczy, a gdzieœ tam
na horyzoncie coraz wyraŸniej jawi siê
Zwyczajne ̄ ycie. Wiedzeni tym przeczu-
ciem zakopaliœmy w okolicach obserwa-
torium na ̄ urawiej Górze „Kapsu³ê Cza-
su” — zdjêcia, opisy, wspomnienia,
pami¹tki, wiele tysiêcy e-maili wymie-
nionych na naszej wewnêtrznej liœcie
dyskusyjnej od 1997 r. z nadziej¹, ¿e ktoœ
w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci odnaj-
dzie i odczyta œlady po nas. To nie by³
pogrzeb — ale schowanie czegoœ, o czym
ka¿dy z nas mo¿e pomyœleæ z zadum¹
i radoœci¹ jednoczeœnie. Kawa³ek nas sa-

mych, naszego ¿ycia i — jakkolwiek pa-
tetycznie to nie zabrzmi — historii From-
borka tak¿e.

Na koniec pozwolê sobie zacytowaæ
fragment wstêpu do jednego z ostatnich
numerów naszego czasopisma: „Ale jed-
nak czegoœ brak, wspomnienia czasem
nie daj¹ spaæ, coœ k³uje w serce, chcia³o-
by siê posiedzieæ przy Fukadle [tak
ochrzciliœmy wahad³o Foucaulta — TL],
popatrzeæ na Zalew, poczuæ ch³ód tych
samych murów, w których rozlega³y siê
kroki Kopernika, wypiæ piwo przy ogni-
sku, popatrzeæ na Bartkowe czary pod
kopu³¹, pójœæ po mleko do Ronina, cza-
sem coœ zbroiæ, pojechaæ tu i tam, spo-
tkaæ tych i owych, zrobiæ setki innych
rzeczy... Niczego nie ¿a³owaæ, a tylko cie-
szyæ siê œwiadomoœci¹, ¿e wszystkim

nam dane by³o spotkaæ siê w tym zacza-
rowanym miejscu czasoprzestrzeni, któ-
re swego czasu pewien natchniony cz³o-
wiek nazwa³ „najpiêkniejszym miejscem
na najfajniejszym ze œwiatów”. I mieæ
œwiadomoœæ, ¿e to wszystko mog³o przy-
trafiæ siê kiedy indziej, gdzie indziej i ko-
mu innemu, ale jednak by³ to ten czas, to
miejsce i nie komu innemu, ale w³aœnie
Tobie dane by³o braæ w tym udzia³”.

Czasami myœlê o tym, kim by³bym
dzisiaj, gdybym wówczas, w 1996 r., nie
wzi¹³ do rêki starego numeru „Wiedzy
i ¯ycia”, nie napisa³ do pana Andrzeja
Pilskiego listu — takiego prawdziwego,
w papierowej kopercie — i kilka miesiê-
cy póŸniej nie przejecha³ ca³ej Polski po
to, by wzi¹æ udzia³ w czymœ, co nosi³o
dziwn¹ i tajemnicz¹ nazwê „Wakacje
w Planetarium”. Ogl¹dam siê za siebie
i ze zdumieniem pomieszanym z lekkim
przestrachem stwierdzam, ¿e... nie wiem.
Jednak dni spêdzonych we Fromborku
i poza nim w towarzystwie Przyjació³ nie
zamieni³bym na ¿adne inne. Panie An-
drzeju — dziêkujê Panu za to z ca³ego
serca.

Tomasz Lewicki * http://stalker.republika.pl/PPP.html
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