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w kraju

Postaæ Jana Heweliusza nie-
odmiennie kojarzymy z Gdañ-
skiem. Prócz uhonorowania

wielkiego astronoma tradycyjnym po-
mnikiem, stolica Nadwiœlañskiego Po-
morza od kilku lat w sposób nowocze-
sny, ¿ywy i aktywny oddaje mu ho³d za
poœrednictwem powo³anej w 2002 r. jed-
nostki miejskiej — Parku Kulturowego
Fortyfikacji Miejskich „Twierdza
Gdañsk”.

„Poznajê, wypoczywam, uczê siê”
— to has³o przyœwieca realizatorom
Programu Hewelianum, zak³adaj¹cego
budowê nowoczesnego centrum eduka-
cji na terenie fortu Góry Gradowej, po-
³o¿onego tu¿ ponad dworcem PKP
Gdañsk G³ówny — Centrum Hewelia-
num. Œmia³a idea po³¹czenia nauk przy-
rodniczych z zabytkami architektury
militarnej zaowocowa³a pojawieniem
siê na mapie Gdañska zupe³nie nowe-
go obiektu. Na Górze Gradowej po-
wsta³o nowoczesne i przyjazne tury-
stom centrum popularyzacji nauki,
gdzie oprócz zdobywania wiadomoœci
z fizyki, astronomii, historii czy biolo-
gii mo¿na po prostu spêdziæ mile czas
z rodzin¹ lub przyjació³mi, spaceruj¹c
wœród zieleni.

Ju¿ od ponad dwóch lat Centrum
Hewelianum aktywnie realizuje sw¹
misjê, m.in. udostêpniaj¹c dwie ekspo-
zycje w odrestaurowanych obiektach
fortecznych: historyczn¹ wystawê „We-
hiku³ Czasu — Cz³owiek i Pocisk” oraz
bli¿sz¹ naukom przyrodniczym, interak-
tywn¹ galeriê „Energia, Niebo i S³oñ-
ce”. Warto podkreœliæ niezwyk³e walo-
ry architektoniczne fortu, tworz¹ce
doskona³¹ i niepowtarzaln¹ sceneriê obu
wystaw oraz niebanalny sposób prezen-
tacji wybranych zagadnieñ z zakresu
nauk œcis³ych, przyrodniczych i histo-
rycznych. Zosta³o to zreszt¹ ju¿ wielo-
krotnie zauwa¿one i docenione, czego
wyrazem s¹ przyznane ju¿ nagrody i wy-
ró¿nienia, m.in. Najlepsza Przestrzeñ
Publiczna Województwa Pomorskiego
2009 oraz „Skrzyd³a Trójmiasta” 2010.

Przyjrzyjmy siê przez chwilê najbar-
dziej bliskiej zainteresowaniom Czytel-

ników „Uranii–PA” wystawie „Ener-
gia, Niebo i S³oñce”. Uwarunkowania
architektoniczne i za³o¿enia tematycz-
ne pozwoli³y dokonaæ jej podzia³u na
dwie czêœci: Pracowniê Energii i Pra-
cowniê Nieba. W pierwszej poszcze-
gólne stanowiska prezentuj¹ jakiœ ro-
dzaj energii lub przemianê jednej jej
formy w inn¹. W dwóch ogromnych
akwariach mo¿na zbadaæ, od czego za-
le¿y energia morskiej fali i w jaki spo-
sób mo¿na j¹ wykorzystaæ. Fal¹ jest
równie¿ dŸwiêk. I podobnie jak fala na
wodzie, równie¿ on przenosi energiê —
co mo¿na zaobserwowaæ na kolejnym
stanowisku. Zasady zachowania — nie
tylko energii, ale równie¿ pêdu — po-
kazuje wielkich rozmiarów ko³yska
(lub wahad³o) Newtona. Cz³owiek
w swojej codziennej dzia³alnoœci zu¿y-
wa ogromne iloœci energii. Jak du¿e?
To mo¿na zobaczyæ na stanowisku
„Energia w kuchni”. Tê energiê, któr¹
zu¿ywaj¹ nasze kuchenki czy czajniki,
trzeba jakoœ wytworzyæ. Technologie
produkcji energii elektrycznej pokazuj¹
z kolei stanowiska poœwiêcone energe-
tyce, przy których mo¿na zapoznaæ siê
z ró¿nymi rodzajami Ÿróde³ energii (od
drewna po uran) czy zasad¹ dzia³ania
ró¿nych elektrowni (od cieplnej po j¹-
drow¹).

W Pracowni Nieba, jak sama nazwa
wskazuje, króluje astronomia. Mo¿na
tu zapoznaæ siê z budow¹ Uk³adu S³o-
necznego czy ca³ego Wszechœwiata
oraz przeœledziæ, jak zmienia³y siê na-
sze wyobra¿enia na ten temat. Wielkim
atutem galerii jest du¿y, kulisty, pod-
œwietlany projektor Magic Planet, nie-
zwykle sugestywnie prezentuj¹cy po-
wierzchnie planet i ich ksiê¿yców.
Mamy tu te¿ modele przyrz¹dów
optycznych oraz stanowiska poœwiêco-
ne optyce geometrycznej i w³aœciwo-
œciom œwiat³a. Ca³oœæ jest uzupe³niona
galeri¹ niezwyk³ych zdjêæ z Kosmosu
(wykonanych za pomoc¹ nale¿¹cego do
ESO teleskopu VLT), które mo¿na
ogl¹daæ w nieziemskiej wrêcz scenerii
stworzonej gr¹ œwiate³ i efektami
dŸwiêkowymi.

Dzia³alnoœæ ekspozycyjna Hewelia-
num to nie tylko sta³e wystawy, w mu-
rach Twierdzy Gdañsk zagoœci³o ju¿
wiele wystaw czasowych, m.in.
„Wszechœwiat z Ziemi”, „Zodiak Jana
Heweliusza”, „Nauki dawne i niedaw-
ne”, „Fiat Lux”, „¯ycie” oraz „Berta
— chemia dla najm³odszych”. Warto
podkreœliæ, ¿e aktywnoœæ Centrum za-
znacza siê te¿ w zaanga¿owaniu we
wszelkie akcje i imprezy okoliczno-
œciowe, zarówno europejskie (Noc Na-
ukowców („Melodia Nocy, czyli œwiat
zmys³ami nietoperzy”, „Astronomia
w Pe³ni” itp.), Noc Muzeów, jak i lo-
kalne (Ba³tycki Festiwal Nauki —
„W krainie Królowej Mrozu”, „Astro-
nomiczne SOS — czyli Samodzielne
Obserwacje S³oñca”). Dodatkow¹
atrakcj¹ dla wszystkich sta³ych bywal-
ców, sympatyków i ludzi ciekawych
œwiata s¹ te¿ wypracowane w ramach
w³asnych doœwiadczeñ Urodziny Cen-
trum oraz sezonowe b¹dŸ okazjonalne
zajêcia i warsztaty, np. „Lato z nauk¹:
Zimny wtorek, Kosmiczna œroda, Ma-
gnetyczny czwartek, Pi¹tek rozmaito-
œci”, „20-tka teleskopu Hubble’a”,
„Œwiêto liczby Pi”. W ofercie eduka-
cyjnej znajdziemy te¿ ca³y szereg zajêæ
dla uczniów szkó³ podstawowych, œred-
nich i gimnazjów, np. „Niespokojna pla-
neta”, „Dwa ³yki optyki”, „W krainie
ciek³ego mrozu”, „Spogl¹daj¹c w nie-
bo” oraz „Uk³ad S³oneczny okiem ko-
smity”. Do ekskluzywnego programu
artystycznego zaliczyæ nale¿y równie¿
science show pt. „Czujê chemiê do fi-
zyki” prezentowany na konferencji
i do³¹czony do sta³ej oferty Centrum.

Centrum Hewelianum to miejsce
niezwyk³e i niebanalny pok³on miasta
Gdañska oddany jego s³ynnemu Oby-
watelowi. Zachêcamy do odwiedzenia
Góry Gradowej, by wraz z sympa-
tyczn¹, kompetentn¹ i pe³n¹ entuzja-
zmu ekip¹ instruktorów poznawaæ,
wypoczywaæ i uczyæ siê. Aktualn¹ ofer-
tê mo¿na znaleŸæ na stronie interneto-
wej www.hewelianum.pl
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