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Ħarġa
Divertenti u Edukattiva

Kienet il-ġurnata tal-15 ta’ April 2018, meta
grupp imdaqqas ta’ partitarji tal-Għaqda Mużikali
Imperial ingħaqdu flimkien għal ħarġa divertenti u
edukattiva organizzata mill-Kummissjoni Banda u
Kor tal-istess Għaqda.
Din il-ħarġa kienet eżattament fl-Esplora
l-Kalkara fejn dak li kien l-Isptar Navali ta’ Bighi
kien rinovat u addattat għal dan il-kumpless li
nafu llum, minn fondi Ewropej fejn kien infetaħ
uffiċjalment mill-Prim Ministru Dr Joseph Muscat
fit-28 ta’ Ottubru 2016.
Ridna naqsmu Malta, mit-Tramuntana għanNofsinhar imma meta tkun imdawwar bil-ħbieb,
bejn kelma u oħra, fejn xi ċajta ma naqsitx, it-triq ma
tarahiex twila. Wasalna u ħadna ritratti tal-grupp li
konna, qabel ma dħalna ġewwa dan il-kumpless. Kif
dħalna laqagħna l-istaff fejn tawna leaflet u spjega
ħafifa ta’ kif inhu imqassam il-post u l-attivitajiet li
stajna nagħmlu u nieħdu sehem fihom. Kien hemm
min kienet l-ewwel darba għalih f’dan il-post u kien
hemm min diġà kellu esperjenza ta’ din l-avventura.
Wara l-ispjegazzjoni kulħadd infired u ħa rotta
differenti, min għal rasu u min fi gruppi.
L-Esplora huwa l-post fejn kollox huwa
interattiv u għalhekk kull persuna tista’ tmiss u tuża
l-esebiti biex tifhem dak li jkun qed jiġri. Dan huwa
post fejn kemm it-tfal kif ukoll il-kbar għandhom
fejn jitgħallmu minn kull esebit li hemm. F’dan
il-post kulħadd huwa mħeġġeġ biex imidd idejh u
jħabbel ukoll daqsxejn moħħu. B’dan il-mod u blispjegazzjonijiet sempliċi, kif ukoll ritratti li hemm
ma’ kull esebit, persuna tifhem b’mod xjentifiku
dak li jkun qed jiġri.
Iċ-Ċentru tal-Esplora huwa mqassam f’diversi
żoni fejn wieħed jista’ jżur iċ-Ċentru tal-Attivitajiet,
il-Binja tal-Wirjiet Prinċipali, il-Planetarium,
l-Esperjenza fuq Barra kif ukoll il-Lift tas-Sodod.
Il-Binja tal-Wirjiet Prinċipali hija mqassma fuq
3 livelli li tinkorpora wħud mid-diversi fergħat taxxjenza l-aktar imfittixija. Il-Mużika, l-Illużjonijiet,
l-Inġinerija, it-Telekomunikazzjoni, il-Bijoloġija
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Umana, l-Eko-Ħajja,
l-Manjetiżmu.

id-Dinja,

l-Elettriku

u

Il‑Kuritur‑pjanu

Il-Mużika fejn wieħed seta’ joħloq diversi tipi ta’
mużika minn forom differenti ta’ pajpijiet u oġġetti
oħra imma mhux permezz ta’ strumenti mużikali,
għalkemm f’post ieħor stajt iddoqq arpa mingħajr
m’għandha kordi. Xi ħaġa interessanti kienet li
tgħaddi minn kuritur fejn l-art hija t-tastiera ta’ pjanu
u meta tgħaddi minn fuqu tisma’ n-noti tal-mużika
skont minn fejn tkun għaddejt. Kien hemm min
għadda aktar minn darba biex jipprova jikkomponi
xi biċċa mużika, mingħalih.
Il-parti tal-Bijoloġija Umana wrietna kif jaħdem
ġisem il-bniedem mill-moħħ, il-qalb, is-sistema
diġestiva u ħafna affarijiet oħra fejn persuna tiskopri
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ħafna aktar kif jaħdem ġisem il-bniedem, kull parti
f’armonija mal-oħra.
L-illużjonijiet hija sezzjoni fejn tista’ tara dak li
mhux minnu fil-verità bħal meta tara lilek innifsek
f’diversi forom u għamliet f’mirja differenti, sinjali
dritti li jidhru mgħawġin, tipprova tmiss xi ħaġa
b’idejk u ssib il-vojt u diversi illużjonijiet oħra fejn
l-għajn tkun imqarrqa b’dak li qed tara.
Interessanti immens ukoll hija l-parti tal-Lift tasSodod fejn hemm esebizzjoni ta’ parti mill-istorja
tal-Isptar Navali ta’ Bighi, b’esebiti awtentiċi ta’
dak iż-żmien, ta’ dawk l-affarijiet li kienu jintużaw
f’dan l-isptar bħal għodod tal-operazzjonijiet. Dan
barra li bniedem jista’ jisma’ wkoll esperjenzi ħajjin
ta’ min kien jaħdem hemm.
L-Esperjenza fuq Barra hija prinċiplament għattfal fejn għandhom il-Bejta tal-Fniek li minn taħt
l-art jistgħu jitilgħu mill-kanali u jittawlu ’l barra
minnhom, għandhom l-Għar fejn jistgħu jinżlu fih
u jduru fi speċi ta’ kmamar mibnija taħt l-art, kif
ukoll wirjiet tal-ilma fejn, permezz ta’ diviżorji,
idawru l-ilma min-naħa għal oħra u jaraw jekk
jirnexxilhomx idawru xi raddiena. Għandhom
ukoll il-Kamra għall-Esploraturi ż-Żgħar fejn fost
attivitajiet diversi jkunu jistgħu jieħdu affarijiet
minn post għall-ieħor permezz ta’ ħbula kif ukoll
jaraw minn fejn se joħorġu l-blalen meta jkunu
jridu jgħaddu minn diversi pajpijiet. L-Esperjenza

ta’ Barra mhix biss għat-tfal imma hemm ukoll
attivitajiet għall-kbar bħal Wirjiet tal-Ilma li huma
naqra iktar ikkumplikati minn dawk tat-tfal, pajpijiet
b’diversi forom u tul biex joħroġ ħoss differenti kif
ukoll diversi esebiti oħra li jistgħu jintużaw minn
kulħadd.
Min ħa l-okkażjoni u attenda għas-sessjoni talPlanetarium, żgur li sab iċ-ċirasa fuq il-kejk. Minn
bilqiegħda fuq is-siġġu, fejn imbagħad id-dahar tassiġġu jista’ jintefa’ lura biex litteralment tiġi wiċċek
’il fuq tħares lejn is-sema li titfaċċa quddiemek
permezz ta’ screen enormi, biex isegwi dak kollu li
jkun għaddej. Tibda mill-bidu tal-univers sakemm
il-bniedem tela’ fuq wiċċ il-qamar u aktar minn
hekk.
Tħossok qiegħed verament fl-ispazju u miexi
minn galassja għall-oħra bin-narratur jispjega
dak kollu li jkun qed jiġri. Verament xi ħaġa talmeravilji li diffiċli biex tispjegaha bil-kliem. Trid
tkun hemm biex temmen il-kobor ta’ dan l-univers
li ngħixu fih u li d-dinja tagħna hi biss kif ngħidu
qatra f’oċean. Min imur l-Esplora m’għandux jitlef
dan l-ispettaklu.
Kull sezzjoni hija mibnja b’diversi esebiti
differenti li kulħadd jista’ jmidd idejh li hawnhekk
huwa impossibbli biex tagħti spjega ta’ kollox. Min
ried jipprova xi ħaġa u sab xi diffikultajiet, dejjem
kien isib lil xi ħadd mill-istaff li jfiehem eżattament
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kif għandu jsir l-esperiment u r-riżultat li suppost li
jkollok.
Wara dan kollu, wieħed ma setax ma jammirax
il-veduta tal-Port il-Kbir fejn tara l-Belt kapitali
tagħna quddiemek mill-breakwater, Dar ilMediterran, il-Qanpiena, il-Barrakka t’isfel u ta’
fuq, u tibqa’ tara sal-Valletta Waterfront. Għandek
id-daħliet tat-tlett ibliet speċjalment dik tal-Birgu
fuq naħa bil-Forti Sant’Anġlu u dik tal-Kalkara bilForti Ricasoli jiddominaw il-ponot ta’ dak l-ilsien
ta’ art li jagħmlu parti minnu.
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Wara din l-esperjenza, fejn anki min mhux
midħla tax-xjenza, jinduna kemm f’dak kollu li
nagħmlu matul ħajjitna, kif ukoll f’dak kollu li jiġri
madwarna, ix-xjenza tilgħab parti importanti.
Hemm ħafna aktar x’wieħed jista’ jgħid imma
dak kollu li esperjenzajna matul il-ġurnata, żgur li
ma tistax tiktbu f’artiklu bħal dan. Hawnhekk nista’
biss nagħtikom ftit appetisers, biex inxennaqqkom
ftit.

ta’
titta
confectionery
152, Triq il-Mitħna l-Ġdida
Mellieħa
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