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Zabawa, nauka i wypoczynek na fortach
Na poczàtku lutego 2003 roku zaprezentowano w Gdaƒsku „Projekt Hewelianum”, który jest kompleksowym
pomys∏em na zagospodarowanie terenów dawnych fortów napoleoƒskich.
Powstanie tam Regionalny OÊrodek
Prezentacji Nauki i Techniki. Miejsce
to ma szans´ staç si´ atrakcjà turystycznà dla ca∏ego regionu pomorskiego i zapleczem eksperymentalnym dla gdaƒskich szkó∏.
owy˝szy program jest programem
unikatowym i ma charakter pilota˝owy nie tylko w skali kraju, ale ca∏ej
Europy. Jego podstawowe za∏o˝enie wyp∏ywa z przekonania, ˝e wiedza o kierunkach rozwoju nauk Êcis∏ych i opartych na
nich nowoczesnych technologiach jest
bardzo nik∏a. Uwaga twórców samego pomys∏u koncentruje si´ na dzieciach i m∏odzie˝y, którzy majà byç g∏ównymi, choç
nie jedynymi beneficjentami programu.
Twórcy ca∏ego zamierzenia chcà, by naj-
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wi´kszà grupà odwiedzajàcych oÊrodek
by∏y dzieci w wieku 3-6 lat. Zaszczepiona
w tym wieku ciekawoÊç Êwiata procentuje w wieku m∏odzieƒczym wi´kszym potencja∏em rozwojowym.
Dzieci, m∏odzie˝, nauczyciele i turyÊci
zyskajà nieosiàgalnà dziÊ mo˝liwoÊç „dotkni´cia” tego, co zazwyczaj pozostaje niewidoczne bàdê niezrozumia∏e. Nauki Êcis∏e, niestety nie budzà wi´kszego
zainteresowania m∏odego pokolenia, ale to
one wyznaczajà kierunek post´pu w nauce
i zmieniajà oblicze tzw. dnia codziennego.
Regionalny OÊrodek Prezentacji Nauki i Techniki „Hewelianum” stanie si´
pomostem, dzi´ki któremu naukowcy b´dà mogli stworzyç Êwiat nauki przyjaznej, intrygujàcej i budzàcej pasj´ naukowà. Wchodzàc do Unii Europejskiej
musimy mieç ÊwiadomoÊç rangi przedsi´wzi´ç popularyzujàcych nauk´, jaka tam
obowiàzuje.
Gdaƒski „Program Hewelianum” powstaje w Êcis∏ej korelacji z dzia∏aniami
ciàg dalszy na str. 4
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Zabawa, nauka i wypoczynek...

Teknikens Hus, Luleˆ

stowarzyszenia ECSITE i wpisuje
si´ w ca∏okszta∏t dzia∏aƒ ECSITE
w Europie. ECSITE to skrót od nazwy European Collaborative for
Science, Industry and Technology
Exhibitions /Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Nauki, Przemys∏u
i Parków Technologicznych/.
Wi´kszoÊç europejskich oÊrodków edukacyjnych, promujàcych
wiedz´ na temat rozwoju nauk Êcis∏ych, jest skupiona w stowarzyszeniu ECSITE.
Gdaƒski projekt wyró˝nia si´
tym, i˝ przedsi´wzi´cie planuje si´
zlokalizowaç w zabytkowej cz´Êci
miasta, z wykorzystaniem istniejàcego w samym sercu miasta zespo∏u
fortyfikacji i parku pofortecznego.
Udokumentowane
bogactwo
form fauny i flory w parku na Grodzisku pozwala na stworzenie tam
biologicznego parku edukacyjnego,
uzupe∏niajàcego ofert´ wystawienniczà OÊrodka Prezentacji Nauki
i Techniki.
Ca∏y „Program Hewelianum”
sk∏ada si´ z pi´ciu równorz´dnych
projektów:
• Park edukacyjny – mo˝liwoÊç
kontaktu z unikatowymi gatunkami zwierzàt i roÊlin: najdalej na
pó∏noc wysuni´te zimowisko nietoperzy, stanowisko kwitnàcego
bluszczu, cztery gatunki owadów
wpisanych do „Czerwonej Ksi´gi”
z wykazem gatunków zagro˝o-

nych wygini´ciem, roÊliny typowe
dla terenów stepowych i to
wszystko w centrum miasta
• Eksperymentarium im. Daniela
Fahrenheita – mo˝liwoÊç samodzielnego przeprowadzenia doÊwiadczeƒ fizycznych i chemicznych pod has∏em: „Uczyç bawiàc”
• Astrolaborium im. Jana Heweliusza z planetarium na 200 miejsc
uzupe∏nionych tarasem widokowym na Gdaƒsk
• Muzeum Fortyfikacji im. Strakowskich – mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z rozwojem myÊli in˝ynieryjnej na przestrzeni wieków, technikami wznoszenia fortyfikacji
i umocnieƒ, a tak˝e ze wspó∏czesnymi technologiami w zakresie
budowli obronnych
• Kolejka linowa im. Adama Wijbego –
odtworzenie zamys∏u jeszcze z XVII
wieku, b´dzie to kolejka gondolowa
przewo˝àca turystów ze ÊródmieÊcia
Gdaƒska na Gór´ Gradowà.
Harmonogram realizacji ca∏oÊci
przewiduje roz∏o˝enie prac na kilka
etapów. Wariant pesymistyczny, zak∏adajàcy mozolne zdobywanie
Êrodków zewn´trznych, przewiduje
termin oddania ca∏oÊci na rok 2011,
który zostanie og∏oszony rokiem
Heweliusza. W tym roku przypadaç
b´dzie 400-setna rocznica urodzin
gdaƒskiego eksploratora nieba.
W przypadku szybszego pozyskania
Êrodków z bud˝etu centralnego,
z Unii Europejskiej i ze strony kapita∏u prywatnego, oddanie do u˝ytku
mo˝e nastàpiç nawet za 3-4 lata.

P.S. Dzi´kujemy zaprzyjaênionym
oÊrodkom za udost´pnienie zdj´ç.

Fot. Materia∏y w∏asne Deutsche Museum
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Podobne oÊrodki, choç ka˝dy o innej specyfice, dzia∏ajà od wielu lat
w Europie Zachodniej, ale coraz cz´Êciej znajdujà si´ te˝ zapaleƒcy tworzàcy centra edukacyjne tak˝e w naszej cz´Êci Europy. Wyros∏y one na
S∏owacji, w Czechach, w Estonii. Terytorium Polski wcià˝ pod tym
wzgl´dem jest „bia∏à plamà”. Wymiana doÊwiadczeƒ, porównywanie
filozofii dzia∏ania bardzo ró˝norodnych oÊrodków, by∏y tematem mi´dzynarodowego seminarium, które
odby∏o si´ w dniach 7–8 lutego 2003
roku. Omawiano ró˝norodne aspekty funkcjonowania projektów, które
zostanà w przysz∏oÊci zrealizowane
na Grodzisku i które obj´to zbiorowà nazwà: „Program Hewelianum”.
W Gdaƒsku spotka∏y si´ osoby
kierujàce podobnymi oÊrodkami na
zachodzie Europy, gdzie z du˝ym
powodzeniem promuje si´ nauki Êcis∏e i drog´ kariery badawczej w tych
w∏aÊnie dziedzinach wiedzy. Przyjechali do nas: Lena Embertsen
z Teknikens Hus (Luleˆ, Szwecja),
Brigitte Coutant z La Cite des
Sciences et de l’Industrie (Pary˝,
Francja), Linda Conlon z The International Centre for Life (Wielka
Brytania, Newcastle), Bob Crezee
z Museonu (Holandia, Haga), Per-Edvin Persson z Heureki (Finlandia), Wolf Peter Fehlhammer
z Deutsches Museum (Niemcy, Monachium). W dwudniowym seminarium uczestniczyli tak˝e rektorzy
wy˝szych uczelni Trójmiasta, pos∏owie i senatorowie Gdaƒska i Pomorza, radni miasta Gdaƒska. ■

Deutsche Museum, Monachium, Niemcy - dzia∏ aeronautyki

