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Pierwsi uczestnicy Wakacji w Pla-
netarium doroœli ju¿ do okresu,
kiedy cz³owiek zaczyna siêgaæ do

mi³ych wspomnieñ. Pomóg³ w tym por-
tal „Nasza klasa”, gdzie za³o¿ono dwie
klasy Wakacji. Ta pierwsza, starsza kla-
sa, okaza³a siê bardziej aktywna i zorga-
nizowa³a spotkanie we Fromborku. By³y
wspomnienia, œmiech, ³zy, ogl¹danie, co
siê zmieni³o i d³ugie rozmowy.

Akcja „Przekrój”
Wiosn¹ 1978 roku, w krakowskim

wówczas tygodniku „Przekrój”, pojawi-
³a siê po raz pierwszy informacja, ¿e
Planetarium Muzeum Miko³aja Koper-
nika we Fromborku poszukuje wolon-
tariuszy, jak byœmy dziœ powiedzieli,
czyli chêtnych do pracy spo³ecznej, jak
wówczas mówiono. Pisaliœmy wtedy:

„G³ówn¹ form¹ dzia³ania planeta-
rium s¹ seanse astronomiczne, czyli po-
kazy sztucznego nieba. Chcielibyœmy
uzupe³niæ je pokazami prawdziwego
nieba, g³ównie w dzieñ, a jeœli to bêdzie
mo¿liwe, równie¿ w nocy. Wbrew po-
zorom w dzieñ mo¿na wiele pokazaæ:
plamy na S³oñcu, Ksiê¿yc, Wenus i Jo-
wisza. Obs³uga planetarium jest jednak
zbyt szczup³a, aby te zamierzenia zre-
alizowaæ. Dlatego za poœrednictwem
„Przekroju” poszukujemy ludzi, którzy
tak polubili astronomiê, ¿e zechc¹ po-
œwiêciæ czêœæ urlopu na pokazywanie
innym cia³ niebieskich. (…) Liczymy na
osoby planuj¹ce wczasy we Fromborku
b¹dŸ w pobliskich miejscowoœciach,
a nawet na turystów, którzy planuj¹ za-
trzymanie siê we Fromborku na kilka

dni. Czas trwania pokazów zale¿a³by od
chêci i mo¿liwoœci pokazuj¹cego; wy-
starczy nawet godzina dziennie.”

Wbrew przewidywaniom ludzi
„znaj¹cych ¿ycie” znalaz³o siê wtedy
a¿ piêtnaœcie takich osób. Okaza³o siê,
¿e do pomocy chêtni s¹ g³ównie m³o-
dzi mi³oœnicy astronomii, co nie by³o
zaskoczeniem, i ¿e nie zamierzaj¹ siê
ograniczaæ do pokazywania plam s³o-
necznych, ale interesuje ich te¿ samo
planetarium i ca³e muzeum. Doœæ szyb-
ko w³¹czyli siê w obs³ugê planetarium
oraz zainteresowali siê wisz¹cym nad
planetarium wahad³em Foucaulta.
Osiem osób z tej piêtnastki uzna³o, ¿e
im siê to podoba i przyjad¹ tak¿e za rok.
Poprosili jednak o pomoc w zorgani-
zowaniu pobytu we Fromborku.

Wakacje w Planetarium
Pod takim tytu³em pojawi³o siê wiosn¹

1979 roku kolejne zaproszenie, tym ra-
zem w „Uranii”, i ten tytu³ pozosta³ jako
nazwa ca³ego przedsiêwziêcia. Pomocy
udzieli³o Towarzystwo Mi³oœników
Fromborka, funduj¹c namioty i matera-
ce, wiêc wiêkszoœæ uczestników miesz-
ka³a pod namiotami rozstawianymi gdzie
siê da³o: przy schronisku m³odzie¿owym,
na bazie harcerskiej, na campingu. Wo-
lontariusze pomagali w planetarium ile
chcieli i kiedy chcieli. Stopniowo jednak
zaczêliœmy porz¹dkowaæ ich aktywnoœæ,
poniewa¿ zbyt czêsto siê zdarza³o, ¿e
wszyscy chcieli pracowaæ jednoczeœnie,
a póŸniej nie by³o nikogo do pomocy,
a z drugiej strony chcieliœmy jakoœ doce-
niæ wysi³ek tych bardziej pracowitych.

Pojawi³ siê wiêc sys-
tem punktowy i za-
pisywanie siê do pra-
cy na uzgodniony
wczeœniej termin,
czyli dziennik pracy.
Wakacjowicze od-
wiedzaj¹cy Frombork
po latach, mog¹ odna-
leŸæ siebie w dzienni-
ku, co o¿ywia wspo-
mnienia.

J e d e n  p u n k t
otrzymywa³o siê za:
1. prowadzenie jed-
nego seansu w plane-

tarium, 2. prowadzenie strza³ki w jednym
seansie, 3. obs³ugê widzów przez jeden
seans, 4. pokazywanie plam s³onecznych
i Wenus w dzieñ lub innych cia³ niebie-
skich w nocy przez 45 minut, 5. urucho-
mienie, objaœnianie dzia³ania i pilnowa-
nie wahad³a Foucaulta przez jedn¹
godzinê, 6. pó³ godziny pracy fizycznej
w obserwatorium. Jeœli zdarza³y siê nie-
typowe prace, ich wartoœæ punktowa by³a
uzgadniana na bie¿¹co.

Niewtajemniczonym nale¿y siê roz-
szyfrowanie podanych wy¿ej punktów.
Prowadzenie strza³ki i obs³ugiwanie
aparatury planetarium nale¿y niew¹t-
pliwie do najbardziej atrakcyjnych za-
jêæ. Projektor strza³ki s³u¿y do poka-
zywania omawianych obiektów na
niebie planetarium. Aby dobrze nim siê
pos³ugiwaæ, trzeba poznaæ seans i znaæ
niebo przynajmniej na tyle, na ile jest
to potrzebne podczas seansu. Nie jest
to bardzo trudne i zwykle wiêcej jest
kandydatów do strza³ki ni¿ do obs³ugi
aparatury. Najtrudniejsze jest opanowa-
nie dr¿enia r¹k, zw³aszcza podczas
pierwszych seansów. Aby prowadziæ
seans, trzeba poznaæ pulpit sterowniczy
przynajmniej na tyle, aby umieæ w³¹czyæ
odpowiednie zjawiska zgodnie z komen-
tarzem odtwarzanym z taœmy. Najmniej
wiedzy astronomicznej wymaga obs³u-
ga widzów, ale tu z kolei przydatne jest
tzw. dobre wychowanie.

Pokazy plam s³onecznych i nocnego
nieba wymagaj¹ pewnej wiedzy astro-
nomicznej i umiejêtnoœci jej przekazy-
wania, a tak¿e umiejêtnoœci rozmowy
z ludŸmi. Podobna w charakterze jest ob-
s³uga wahad³a Foucaulta. Praca w ob-
serwatorium wymaga szerszego omó-
wienia.

Obserwatorium
Przed trzydziestu laty planetarium

mia³o ma³e teleskopy Zeissa s³u¿¹ce do
pokazów z dziedziñca przed planeta-
rium. Wolontariusze mieli prawo z nich
korzystaæ, ale noce obserwacje stwarza-
³y pewne problemy, bo dziedziniec na
noc by³ zamykany. Poza tym za ka¿dym
razem trzeba by³o sprzêt wyci¹gaæ i cho-
waæ, a statywy trochê wa¿y³y. Doœæ
szybko pojawi³ siê wiêc pomys³ zbudo-
wania obserwatorium. Pomys³ spotka³

30 lat Wakacji w Planetarium

Lipiec 1980 r. Æwiczenia w prowadzeniu seansu w planetarium.
Osoby siedz¹ce za pulpitem przyjecha³y na tegoroczne spotka-
nie i mo¿na próbowaæ rozpoznaæ je na zdjêciu pod Kopernikiem.
Fot. archiwum Ma³gorzaty Skir³o



266 Urania – Postêpy Astronomii 6/2008

Rok 1989. Pawilon stoi, drzewa rosn¹. Z prawej dr Kazimierz Schil-
ling. Fot. Katarzyna Szubert

Rok 1985. Budowa pawilonu Kordylewskiego. Fot. Ma³gorzata Skir³o

z kraju i ze œwiata

siê z ¿yczliwym przyjêciem i miejsco-
wych, i wojewódzkich w³adz, ale jedyn¹
mo¿liwoœci¹ realizacji by³a budowa
w czynie spo³ecznym. Dlatego pojawi³
siê punkt dotycz¹cy pracy fizycznej.

Pierwszy pawilon obserwacyjny
z rozsuwanym dachem zosta³ jednak
zrobiony na zlecenie Muzeum przez lo-
kaln¹ firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi remon-
towe dla Muzeum i dziêki temu obser-
watorium zaczê³o doœæ szybko dzia³aæ
na potrzeby Wakacji jako obserwato-
rium letnie. Teleskop do pawilonu ob-
serwacyjnego zaoferowali dwaj uczest-
nicy Wakacji. Jak wskazuj¹ zapisy
w dzienniku obserwacyjnym, teleskop
zosta³ zainstalowany w pawilonie ob-
serwacyjnym 17 lipca 1981 r., co spo-
wodowa³o nadejœcie intensywnych, kil-
kudniowych opadów deszczu. Pogoda
zrobi³a siê dopiero 22 lipca i to by³
dzieñ otwarcia obserwatorium. Pawi-
lon mia³ miejsce na dwa teleskopy i tym
drugim by³ jeden z teleskopów Zeissa
bêd¹cych w³asnoœci¹ Muzeum.

Pogoda by³a wyj¹tkowo nie³askawa,
by nie powiedzieæ dosadniej, gdy¿ 2 li-
stopada huragan zerwa³ dach pawilonu.
Na szczêœcie dach nie zosta³ mocno
uszkodzony i po drobnych naprawach
zosta³ za³o¿ony ponownie, ale skutki
latania dachu odzywa³y siê w póŸniej-
szym okresie. W koñcu, gdy po ponad
20 latach u¿ytkowania pojawi³a siê taka
mo¿liwoœæ, pawilon zosta³ rozebrany
i postawiony od nowa z zachowaniem
poprzedniego wygl¹du.

Przez kilka lat obserwatorium dzia-
³a³o tylko latem, a niektórzy uczestnicy
Wakacji nocowali w pawilonie, który
sta³ w szczerym polu, a œciœlej na tere-
nie nieu¿ytku, który postanowiono za-

lesiæ. Nie doceni³em wówczas zagro¿e-
nia i dziœ trzydziestoletnie drzewa po-
wa¿nie utrudniaj¹ obserwacje.

Uporz¹dkowanie terenu by³ej ¿wi-
rowni, gdzie ulokowano obserwatorium,
ogrodzenie terenu i budowa drugiego
pawilonu dla teleskopu Kordylewskie-
go, to w znacznym stopniu dzie³o uczest-
ników Wakacji, którzy zebrali sporo
punktów za „pracê fizyczn¹ w obserwa-
torium”.

Rozkwit
Najlepszym okresem Wakacji by³y

lata 80. Do Fromborka ci¹gnê³y wtedy
t³umy ludzi. Planetarium by³o ustawicz-
nie oblê¿one i ju¿ przed po³udniem zwy-
kle wywieszano kartkê „bilety wyprze-
dane”. Trwa³a harcerska „Operacja 2001
Frombork”, w ramach której by³y orga-
nizowane obozy astronomiczne. Uczest-
nicy obozów kontaktowali siê z wolon-
tariuszami i wielu podoba³a siê swoboda
Wakacji kontrastuj¹ca z regulaminem
obozu. Na kolejny rok przyje¿d¿ali wiêc
na Wakacje. Przewa¿nie uczestniczy³o
rocznie 40—50 osób, a rekordowy by³
rok 1985, gdzie na liœcie figuruj¹ 63 oso-
by. By³ to tak¿e rok budowy pawilonu
dla teleskopu Kordylewskiego, czego
efektem by³a rekordowa liczba punktów
za pracê na ¯urawiej Górze.

Wiele osób przyje¿d¿a³o na Waka-
cje kilkakrotnie i tacy doœwiadczeni
uczestnicy zyskiwali dodatkowe mo¿-
liwoœci dzia³ania. W dzienniku prac po-
jawia³y siê wiêc takie pozycje, jak
„szkolenie nowych uczestników”,
„uczenie seansu” czy „kierowanie
prac¹ harcerzy na ¯urawiej Górze”.
Przy budowie obserwatorium pomagali
harcerze z ró¿nych obozów Operacji

2001, którzy potem byli zapraszani na
pokazy nieba.

Zbudowanie domku w obserwato-
rium zakoñczy³o okres tu³aczki Waka-
cji po Fromborku. Namioty sta³y odt¹d
w obserwatorium, co u³atwia³o korzy-
stanie z teleskopów, a tak¿e prowadze-
nie nocnych pokazów nieba. Niektórym
wolontariuszom niezbyt podoba³a siê
koniecznoœæ dzielenia terenu i sprzêtu
z harcerskimi obozami astronomiczny-
mi, ale Wakacje mog³y uczestniczyæ
tak¿e w zajêciach obozów i korzystaæ
z ró¿nych udogodnieñ, których potem
zabrak³o, gdy obozy siê skoñczy³y.

Stagnacja
Z koñcem lat 80. rozpoczê³y siê

zmiany, które dla Wakacji okaza³y siê
niekorzystne. Osoby wspieraj¹ce roz-
budowê obserwatorium utraci³y w³a-
dzê. Z tego samego powodu pad³a Ope-
racja 2001 Frombork i skoñczy³y siê
obozy astronomiczne. Gwa³townie spa-
d³a liczba turystów odwiedzaj¹cych
Frombork. Pogarsza³a siê stopniowo
komunikacja, a¿ do zlikwidowania li-
nii kolejowej. Zmieni³y siê moje zain-
teresowania.

Planetarium to nie mury i aparatura
projekcyjna, ale ludzie, którzy tworz¹
magiê planetaryjnej nocy. Wakacje stwo-
rzyliœmy wspólnie z Edith, moj¹ ¿on¹,
i najlepiej dzia³a³y, gdy pracowaliœmy
razem. Ostatnim naszym wspólnym
przedsiêwziêciem by³a wystawa o me-
teorach i meteorytach, po czym oboje
zmieniliœmy zainteresowania: Edith bar-
dziej radykalnie, odchodz¹c z planeta-
rium, a ja mniej radykalnie, pozostaj¹c
w planetarium cia³em, bo duch ju¿ b³¹-
dzi³ w kosmosie z meteorytami. Atmos-
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ferê Wakacji tworzy³a te¿ rodzina Schil-
lingów, regularnie spêdzaj¹c lato we
Fromborku. Ich przyjazdy skoñczy³y siê
mniej wiêcej w tym samym czasie,
a grono sta³ych bywalców zaczê³o siê
zmieniaæ. Czêœæ wywêdrowa³a za gra-
nicê, inni zajêli siê karier¹ zawodow¹
w kraju. Nast¹pi³a wymiana pokolenio-
wa. Nadszed³ czas drugiej klasy Waka-
cji z portalu „Nasza klasa”.

Poza pojawiaj¹cymi siê od czasu do
czasu og³oszeniami Ÿród³em informacji
o Wakacjach by³a „szeptana propagan-
da”, czyli uczestnicy, którym siê spodo-
ba³o, przywozili na kolejne wakacje ro-
dzinê czy przyjació³. Dziêki temu
Wakacje wci¹¿ trwa³y mimo mniejszej
liczby uczestników. Poniewa¿ meteory-
towe zainteresowania poch³ania³y mnie
coraz bardziej, mia³em coraz mniej cza-
su dla Wakacji i sta³em siê bardziej sym-
bolem ni¿ rzeczywistym animatorem.
Na szczêœcie pojawili siê nowi liderzy:
najpierw Janusz Kosinski, który jednak
po kilku latach siê zniechêci³, odchodz¹c
z pracy w planetarium, a potem Bartek
D¹browski, którego seanse muzyki pod
gwiazdami w planetarium przesz³y do
legendy Wakacji.

Pobyty sta³y siê bardziej powtarzal-
ne, by nie powiedzieæ, rutynowe.
Uczestnicy mieszkali na terenie obser-
watorium, ale ju¿ pod w³asnymi namio-
tami, bo te poprzednie siê zu¿y³y, a nie
by³o chêtnego do zafundowania. Mieli
dostêp do wody, pr¹du, gazu i WC
w piwnicy budynku administracyjne-
go, która z uwagi na panuj¹cy w niej
porz¹dek zosta³a nazwana „Syfem”.
Dyrektor Muzeum ograniczy³ do 10
liczbê osób mog¹cych nocowaæ jed-
noczeœnie, ale nie by³o to powa¿ne

ograniczenie, bo mniej wiêcej dla tylu
osób na raz by³o zajêcie w obiektach
Muzeum.

Zmierzch
Nadzieja pojawi³a siê w roku 2002,

gdy Szwedzi wci¹gnêli Muzeum do
wspó³pracy w ramach finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ programu „Kul-
tura 2000”. We wspó³pracy uczestni-
czy³y muzea z piêciu ró¿nych krajów
upamiêtniaj¹ce piêciu uczonych: Ko-
pernika, Galileusza, Brahego, Keplera
i Newtona. Program obejmowa³ poza
wspólnymi przedsiêwziêciami tak¿e
projekty lokalne. W ramach takiego
projektu dyrektor Muzeum zgodzi³ siê
na rozbudowê obserwatorium.

Na stronie internetowej Muzeum
Miko³aja Kopernika we Fromborku
(www.frombork.art.pl) mo¿na znaleŸæ

WAKACJE W PLANETARIUM
Miejsce: Planetarium Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku.
Termin: Dowolny, ale po wczeœniejszym uzgodnieniu z kierownikiem pla-
netarium.
Wymagania: Poœwiêcenie œrednio 1 godziny dziennie na pomoc dla pla-
netarium.
Korzyœci: Bezp³atny dostêp do obiektów Muzeum Miko³aja Kopernika,
w szczególnoœci do planetarium i obserwatorium; mo¿liwoœæ rozbicia na-
miotu na terenie obserwatorium, szansa na spotkanie ciekawych ludzi.

Wakacje, to oferta dla indywidualistów, którzy nie lubi¹ zorganizowa-
nego ¿ycia obozowego. Cen¹ samodzielnoœci jest jednak koniecznoœæ
zadbania samemu o spanie, jedzenie i ciekawy program zajêæ. Wakacje
to dla pracowników planetarium okres ciê¿kiej pracy. Tylko wtedy mog¹
oni poœwiêciæ czas uczestnikom, gdy uczestnicy pomog¹ w podstawowej
pracy planetarium.

Zg³oszenia udzia³u i pytania proszê kierowaæ pod adres:
Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork

aspmet@wp.pl

informacjê, ¿e projekt rozbudowy obej-
mowa³:

— budowê wie¿y obserwacyjnej
z obrotow¹ kopu³¹ (œrednica ok. 5 m,
wysokoœæ ok. 9 m);

— budowê tarasu obserwacyjnego
tzw. pavimentum poprzez rozbudowê
istniej¹cego tarasu do rozmiarów
5×10 m;

— remont i przebudowê istniej¹ce-
go pawilonu obserwacyjnego;

— budowê zaplecza socjalnego dla
biwakuj¹cej na terenie obserwatorium
m³odzie¿y i grup zwiedzaj¹cych obser-
watorium.

Niestety, do realizacji ostatniego
punktu nie dosz³o. Dla uczestników
Wakacji pozosta³ „Syf”, a na stronie
Muzeum pró¿no szukaæ informacji
o mo¿liwoœci zwiedzania obserwato-
rium.

Rok 2008. Pawilon wci¹¿ stoi, drzewa uros³y wysoko. Fot. Piotr Schil-
ling

Rok 2008. Odnowiony najstarszy pawilon i stara tablica z planeta-
rium. Fot. Piotr Schilling
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W ramach miêdzynarodowego
projektu „Europejskie Dni
Dziedzictwa” 14 wrzeœnia

br. odby³a siê w P³oñsku pierwsza sesja
naukowa poœwiêcona postaci dra Jana
Walerego Jêdrzejewicza oraz astronomii
amatorskiej.

Jan Walery Jêdrzejewicz (1835—
—1887) urodzony w Warszawie,
a mieszkaj¹cy od 1862 r. w P³oñsku le-
karz, astronom, za³o¿yciel obserwato-
rium astronomicznego w P³oñsku oraz
jeden z pionierów polskiej meteorolo-
gii, jest obecnie odkrywany na nowo
przez p³oñszczan jako wybitny uczony
i obywatel. Od wielu lat postaæ i osi¹-
gniêcia naukowe dra Jêdrzejewicza s¹
przybli¿ane mieszkañcom naszego re-
gionu przez Pracowniê Dokumentacji
Dziejów P³oñska, której kierownikiem
i pomys³odawczyni¹ jest pani Miros³a-
wa Krysiak. Kilka miesiêcy przed sesj¹,
po wielu latach poszukiwañ, uda³o siê
jej nawi¹zaæ kontakt z rodzin¹ dra Jê-
drzejewicza i namówiæ do uczestnictwa
w naszym spotkaniu.

W zwi¹zku ze 120 rocznic¹ œmierci
astronoma, która minê³a w grudniu
2007 r. oraz powo³aniem do ¿ycia 12
marca 2008 r. P³oñskiego Ko³a Mi³oœni-
ków Astronomii im. J.W. Jêdrzejewicza
przy Miejskim Centrum Kultury w P³oñ-

sku, ni¿ej podpisany, jako opiekun tego¿
ko³a astronomicznego, podj¹³ siê przy
wsparciu MCK zorganizowania sesji na-
ukowej, która by³aby okazj¹ do promo-
cji zarówno postaci dra Jêdrzejewicza,
jak i mi³oœniczej astronomii oraz mia-
sta P³oñska.

Sesja, w której wziêli udzia³ m.in.
wybitni uczeni, znani mi³oœnicy astro-
nomii z ca³ej Polski, cz³onkowie P³oñ-
skiego Ko³a Mi³oœników Astronomii, ro-
dzina astronoma oraz mieszkañcy

P³oñska, rozpoczê³a siê o godzinie 12
krótk¹ uroczystoœci¹ na p³oñskim cmen-
tarzu przed grobem dra Jêdrzejewicza.
Po z³o¿eniu kwiatów, zapaleniu zniczy
i krótkiej modlitwie uczestnicy spotka-
nia wrócili do MCK.

Kolejna czêœæ uroczystoœci rozpoczê-
³a siê od wspólnego pami¹tkowego zdjê-
cia wszystkich zebranych przy popier-
siu Jana Walerego Jêdrzejewicza,
stoj¹cym przed budynkiem MCK, któ-
ry jest tak¿e siedzib¹ ko³a astronomicz-
nego. Nastêpnie wszyscy udali siê do sali
widowiskowej MCK, gdzie rozpoczê³a
siê czêœæ wyk³adowa sesji.

Przyby³ych na uroczystoœæ goœci po-
wita³ w imieniu organizatorów dyrek-
tor MCK, Artur Wiœniewski. Nastêp-
nie g³os zabra³ burmistrz miasta
P³oñska, Andrzej Pietrasik, który zachê-
ci³ gospodarzy sesji do przekszta³cenia
tej ciekawej inicjatywy w cykliczn¹
imprezê popularyzuj¹c¹ postaæ dra Jê-
drzejewicza.

Po powitaniu goœci rozpocz¹³ siê
pierwszy wyk³ad „Wszechœwiat Jêdrze-
jewicza” poprowadzony przez doc. dra
hab. Jaros³awa W³odarczyka z Instytu-
tu Historii Nauki PAN w Warszawie.
Wyk³ad by³ poœwiêcony „astronomicz-
nemu œwiatopogl¹dowi” Jêdrzejewicza,
którego œlady mo¿na znaleŸæ na kartach

Jan Walery Jêdrzejewicz na tle polskiej i œwiatowej
astronomii XIX wieku. Mi³oœnicza astronomia

we wspó³czesnej nauce

W 2004 r. zg³osi³a siê na „Wakacje”
grupa m³odzie¿y z Torunia. Przyjecha-
li wyekwipowani jak do oœrodka wcza-
sowego, a nie pod namiot i zaczêli na-
rzekaæ na warunki. Pomyœla³em, ¿e
m³odzie¿ jest ju¿ inna ni¿ kiedyœ i za-
czêliœmy proponowaæ Wakacje na za-
sadach sprzed 30 lat, bez zapewniania
noclegów. Okaza³o siê jednak, ¿e cza-
sy te¿ s¹ inne. Kiedyœ nie by³o proble-
mu z noclegiem w Schronisku M³o-
dzie¿owym. Teraz w Schronisku
oœwiadczono, ¿e m³odzie¿ niepe³nolet-
ni¹ przyjm¹ tylko z pe³noletnim opie-
kunem. Indywidualnie nie mo¿na.

Œwit?

Po dwóch latach, kiedy na ofertê
Wakacji bez zapewniania noclegów nie
zg³osi³ siê nikt, w tym roku Marek
Muciek zg³osi³ chêæ przyjazdu z ekip¹
na tradycyjnych warunkach z nocle-
giem pod namiotami w obserwatorium.
Wakacje od¿y³y, choæ na krótko.
Uczestnicy przeprowadzili pod kierun-
kiem Marka regulacjê nowego telesko-
pu, pokazywali czêœciowe zaæmienie
S³oñca, pomagali w planetarium, a tak-
¿e dy¿urowali na wystawie meteorytów
w Wie¿y Kopernika. Nie mogli tylko
pokazywaæ plam s³onecznych z braku
takowych.

W przysz³ym roku na terenie obser-
watorium ma zmieœciæ siê XIII OZMA.

Uczestnicy tych zlotów nie maj¹ zwy-
kle wygórowanych wymagañ co do za-
kwaterowania, wiêc chcia³bym zapro-
ponowaæ rozwa¿enie nastêpuj¹cej
propozycji: Mo¿na zaj¹æ dobre miej-
sce na OZMA nieco wczeœniej, przy-
je¿d¿aj¹c na Wakacje w Planetarium
i pomagaj¹c w przygotowaniu terenu
do Zlotu. Dla zainteresowanych kon-
takt w ramce.

Andrzej S. Pilski

Wspomnienia uczestników Wakacji mo¿na
znaleŸæ na stronach: http://www.ap.kra-
kow.pl/stud_dzien/studium5/rep_2_01.shtml
i http://stalker.republika.pl/moj_from-
bork.html

Jan Walery Jêdrzejewicz (1835—1887)


