W roku 2021 przypadają 410 urodziny Jana Heweliusza. Hevelianum postanowiło świętować urodziny
swojego patrona przez cały rok. Każdego miesiąca przybliżamy postać Heweliusza od innej
strony – astronoma, matematyka, konstruktora, browarnika, dyplomaty. W lipcu i sierpniu
zachęcamy do spoglądania w nocne niebo i obserwacji gwiazd.
HEWELIUSZ ASTRONOM
Jan Heweliusz stworzył obserwatorium na dachach swoich trzech kamienic przy ul. Korzennej, budując
na nich taras o wymiarach około 14 na 7 metrów. Zgromadził w nim tyle instrumentów, że wkrótce
zasłynęło ono jako jedno z najlepiej wyposażonych w Europie. Odwiedzali je uczeni oraz królowie
– Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. Temu ostatniemu, z okazji elekcji, Heweliusz wysłał wyhodowane
przez siebie… cytryny.
Program całorocznych obchodów jest dostępny na www.janheweliusz.pl.
Zachęcamy również do odwiedzania profilu na Facebooku, który prowadzi sam Jan Heweliusz.

MAPA NIEBA
Obrotowa mapa nieba to niezbędne wyposażenie każdego obserwatora i miłośnika astronomii. Mapa zawiera gwiazdy
widoczne gołym okiem i ukazuje wygląd nieba o dowolnej godzinie każdego dnia w roku.
MONTAŻ:
1. Wydrukować każdą stronę na osobnej kartce papieru w formacie A4, w odcieniach szarości. Opcjonalnie można
nakleić wydrukowane kartki na tekturę lub, jeśli drukarka na to pozwala, drukować od razu na grubszym papierze.
2. Wyciąć za pomocą nożyczek po zewnętrznych ciągłych liniach + środek. Wycinanie okrągłej mapki wykonać jak
najdokładniej, ułatwi to jej późniejsze obracanie.
3. Zagiąć fragmenty kartki wzdłuż zaznaczonych przerywanych linii. Opcjonalnie można skleić ze sobą zagięte
fragmenty kartki.
4. Wsunąć okrągłą mapkę do „kieszeni” powstałej po zagięciu kartki. Opcjonalnie można użyć pinezki i kawałka drzewa
korkowego. Przebić mapkę pinezką w miejscu, gdzie znajduje się Gwiazda Polarna i zabezpieczyć ostry koniec
za pomocą korka.
JAK KORZYSTAĆ Z MAPKI?
Aby określić wygląd nieba dla wybranej chwili, należy daną godzinę (z części składanej) ustawić z interesującą nas datą
(na brzegu mapy z gwiazdozbiorami). Wówczas w przeźroczystym owalu ujrzymy niebo widoczne w danej chwili nad Polską.
Uwaga: Planety ani sztuczne satelity nie są naniesione na mapie, gdyż z czasem przemieszczają się względem gwiazd.

