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Czym jest Hevelianum 
Hevelianum mieści się w zabytkowych budynkach, z których dawniej 
korzystało wojsko. Teraz są tu wystawy i zajęcia. Hevelianum uczy  
i pokazuje różne zjawiska. Hevelianum składa się z różnych części,  
na przykład z wystaw interaktywnych.

Wystawa interaktywna to taka wystawa, na której można dotykać 
eksponatów, przeprowadzać eksperymenty, a nawet poczuć na własnej 
skórze różne zjawiska.

Ten przedprzewodnik oprowadzi Cię po 3 wystawach interaktywnych: 

1.  „Dookoła Świata” 

2.  „Z Energią!” 

3.  „Łamigłówka”
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Planowanie wizyty
1. Przed wizytą możesz zapoznać się z udogodnieniami dla osób  

z niepełnosprawnością na stronie:  
www.hevelianum.pl/dostepnosc. 
Na tej stronie sprawdzisz, jak poszczególne wystawy i oferta edukacyjna 
są dostosowane do Twoich potrzeb lub potrzeb Twojego podopiecznego.

2. Jeżeli jesteś osobą w spektrum autyzmu lub jesteś osobą z o wrażliwych 
zmysłach, możesz przyjść do Hevelianum w specjalnie wyznaczonych 
godzinach. Pod tym linkiem możesz sprawdzić terminy tych godzin:  
www.hevelianum.pl/dostepnosc.

Oprócz tego, w Hevelianum jest możliwość wypożyczenia słuchawek 
wyciszających. O słuchawki wyciszające możesz poprosić w kasie biletowej.
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Wejście
Aby kupić bilet, musisz wejść na teren Hevelianum. Wskazówki, jak dotrzeć 
do Hevelianum, znajdziesz na końcu tego przedprzewodnika. 
Idź aż do głównego budynku. Żeby wejść do środka, wejdź przez duże, 
ciemnozielone drzwi.  
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Bilety
Bilet możesz kupić on-line, na stronie  
https://bilety.hevelianum.pl. 
Dzięki temu unikniesz stania w kolejce. Jeżeli kupisz bilet on-line, musisz 
odebrać go w kasie biletowej. Możesz też kupić bilety już na miejscu. Żeby 
dotrzeć do kasy biletowej, po wejściu do głównego budynku, skręć w lewo. 
Wejdź do pomieszczenia z otwartymi drzwiami.
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W kasie kupisz lub odbierzesz swój bilet na wystawę.

Możesz kupić bilet tylko na jedną wystawę interaktywną „Dookoła Świata” 
albo od razu na 3 wystawy interaktywne.  
Ceny tych biletów będą się różnić. Na terenie Hevelianum jest też wystawa 
historyczna, którą możesz zwiedzić za darmo bez kupowania biletu.
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Bilety na wystawę „Dookoła Świata”:

Bilety na 3 wystawy interaktywne - „Dookoła Świata”, 
„Z Energią!”, „Łamigłówka”:

Bilet ulgowy – 10 zł 
Pamiętaj, żeby mieć przy sobie legitymację szkolną lub studencką!

Bilet normalny – 15 zł

Bilet ulgowy – 20 zł 
Pamiętaj, żeby mieć przy sobie legitymację szkolną lub studencką!

Bilet normalny – 25 zł

Bilet rodzinny – 60 zł

Bilet ulgowy jest dla dziecka, które ma więcej niż 2 lata, dla ucznia  
i studenta.
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Ważne!

Za darmo mogą wejść na wystawę:

1. Osoby z niepełnosprawnością, które mają mniej niż 16 lat 

2. Osoby z niepełnosprawnością znaczną, które mają więcej niż 16 lat

3. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością

Aby wejść za darmo, musisz pokazać w kasie zaświadczenie potwierdzające 
stopień niepełnosprawności.
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Tak wygląda bilet na wystawę:

Bilet do Hevelianum jest ważny cały dzień od godziny kupienia biletu. 
Na bilecie wpisana jest godzina kupienia biletu i godzina, o której 
prawdopodobnie zakończysz zwiedzanie.  
Na jedną wystawę możesz wejść dwa razy podczas jednego dnia.

Strona 10



Szatnia
Po tym, jak kupisz bilet na wystawę, możesz pójść do szatni, żeby zostawić 
swoje rzeczy.

Pamiętaj! W szatni trzeba zostawić odzież wierzchnią, na przykład kurtkę. 
W szatni trzeba również zostawić plecaki i duże torby.

Do szatni zejdziesz schodami w dół, obok kas biletowych.
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Swoje rzeczy zostawiasz w specjalnych szafkach.   
Poszukaj otwartej szafki. To będzie oznaczało, że szafka jest wolna i możesz 
z niej skorzystać. Po włożeniu swoich rzeczy do szafki, musisz ją zamknąć.
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Po włożeniu swoich rzeczy do szafki, musisz ją zamknąć. 
Żeby to zrobić, potrzebujesz  monety 2 zł lub  specjalnego żetonu, o który 
możesz poprosić pracownika Hevelianum, w kasie biletowej. 
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Po wewnętrznej stronie drzwiczek szafki znajduje się otwór.  
Włóż tam monetę 2 zł lub żeton. 
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Potem zamknij drzwiczki szafki kluczem. Klucz zabierz ze sobą.  
Przy kluczu wisi numerek twojej szafki. Dzięki temu zapamiętasz, którą 
szafkę otworzyć.
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Czas zwiedzania
Wystawa interaktywna „Dookoła Świata”  
- zwiedzanie może trwać około 1 godziny.

Trzy wystawy interaktywne: 
„Dookoła Świata”, „Łamigłówka” i „Z Energią!”  
- zwiedzanie może trwać od 2 do 3 godzin.
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Mapa
Po tym, jak kupisz bilet, dostaniesz mapę Hevelianum.  
Na tej mapie sprawdzisz, gdzie znajdują się wystawy i inne ważne miejsca, 
na przykład toaleta.

TU 
ZACZYNASZ

TU PRZECHODZISZ
PRZEZ TUNEL

SUCHA FOSA

TU SPRAWDZISZ KTO SZYBCIEJ BIEGA

TU MOŻNA 

PIKNIKOWAĆ!

1 WYSTAWA INTERAKTYWNA
DOOKOŁA ŚWIATA

2
WYSTAWA 
INTERAKTYWNA
ŁAMIGŁÓWKA

3 WYSTAWA 
INTERAKTYWNA
Z ENERGIĄ!
TOALETY

KREATYWNY PLAC ZABAW

WARSZTAT WYOBRAŹNI

INFORMACJA / KASY
SKLEP / TOALETY

1
2

TU JEST
KONIEC 3

PANORAMA GDAŃSKAMAPA
WYSTAW

RESTAURACJA WÓZKARNIA PARKING OCHRONA
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Toalety
Toalety w Hevelianum są w dwóch miejscach:
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1. Blisko kas biletowych 
Do toalet zejdziesz schodami. Schody znajdują się przed wejściem do 
pomieszczenia z kasami biletowymi. Toalety są obok szatni.
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2. Przy wejściu na wystawę „Z Energią!” 



Strona 20

1. Na wystawach nie biegaj, ponieważ możesz zrobić krzywdę sobie lub 
komuś innemu.

2. Możesz też coś przewrócić.

3. Na wystawach staraj się nie hałasować, twoje głośne zachowanie może 
przeszkadzać innym.

4. Nie wnoś jedzenia i picia na wystawę.

5. Jeżeli zrobisz się głodny, możesz w każdej chwili pójść do miejsca 
odpoczynku i tam zjeść przyniesione przez siebie jedzenie.  

6. Jeżeli na wystawie ktoś korzysta ze stanowiska, które cię interesuje, nie 
przeszkadzaj tej osobie.

7. Poczekaj na swoją kolej.

8. W tym czasie możesz obejrzeć coś innego.

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad
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Jeżeli zmęczysz się oglądaniem wystawy, możesz skorzystać z miejsca 
odpoczynku. Możesz tam odpocząć albo zjeść przyniesione przez siebie 
jedzenie. Do miejsca odpoczynku trzeba zejść schodami, obok kas 
biletowych. Miejsce odpoczynku znajdziesz na końcu korytarza z szafkami.

Miejsce odpoczynku
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Na wystawach można dotykać 
eksponatów. 

Na wystawach, przy niektórych 
stanowiskach, znajdziesz instrukcje 
mówiące o tym, co możemy zrobić  
w danym miejscu.

W wielu miejscach na wystawach 
można przeprowadzić eksperyment. 

Informacje o wystawach interaktywnych 
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Jeżeli podczas zwiedzania 
wystawy pojawią się jakieś 
problemy, zgłoś się do pracownika 
Hevelianum. Pracownik ten ma 
koszulkę z napisem Hevelianum. 
Taką osobę znajdziesz w wielu 
miejscach, na przykład na 
wystawie lub przy kasie biletowej. 
Pracownicy Hevelianum zawsze Ci 
pomogą. 

W każdym momencie możesz przerwać oglądanie wystawy i odpocząć  
w miejscu odpoczynku albo spędzić czas w parku na terenie Hevelianum. 
Wróć na wystawę kiedy poczujesz się lepiej.

Ważne! 
Niektóre miejsca na wystawach mogą być głośne lub czasem może 
pojawiać się na nich migające światło i dużo ludzi.



Wystawa „Dookoła Świata”
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Wystawa „Dookoła Świata” znajduje się w głównym budynku Hevelianum.
Na tę wystawę musisz wejść po schodach na najwyższe piętro budynku. 
Przy wejściach i wyjściach z wystaw zobaczysz bramki. Przez te bramki 
będziesz wchodzić lub wychodzić z wystawy.

Na bramce jest czytnik biletów. Żeby wejść 
na wystawę, musisz zeskanować bilet, czyli 
przyłożyć go do czytnika.

Jak przyłożysz bilet do czytnika, czerwony 
krzyżyk na bramce zamieni się w zieloną 
strzałkę. Zielona strzałka pokazuje, że 
możesz przejść przez bramkę.
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Na wystawie „Dookoła Świata” czeka Cię wiele atrakcji.

Wystawa prezentuje 7 kontynentów. Na tej wystawie poznasz miejsca, 
zwyczaje i zjawiska, z którymi można spotkać się na konkretnych 
kontynentach.

Na niektórych stanowiskach na wystawie zobaczysz dym. 

Jedno ze stanowisk to kabina  
z huraganem. Po wejściu do niej, będziesz 
czuł się, jakbyś był podczas huraganu.  
W kabinie wieje bardzo silny wiatr.

 Jedno ze stanowisk nazywa się 
„Wodospad Wiktorii”. To stanowisko  
świeci mocnym, migającym światłem.  
Może to być szkodliwe dla osób wrażliwych 
lub z epilepsją.
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Gdy obejrzysz już wszystko na tym piętrze, przy stanowisku kabiny  
z huraganem, zejdź po schodach. Tam znajdują się kolejne stanowiska,  
z których możesz skorzystać. To piętro będzie wyglądać całkowicie inaczej. 
To piętro będzie jasne, pojawi się tu na przykład śnieg. 

Jeżeli masz bilet tylko na wystawę „Dookoła Świata”, zwiedzanie wystawy 
się kończy.

Pierwszym stanowiskiem, które zobaczysz 
na dole będzie igloo. Tu zaczniesz 
poznawać kontynent Antarktydę. 

Skieruj się do bramki wyjściowej.  
Tam ponownie musisz zeskanować bilet, 
aby wyjść z wystawy.

Jeżeli masz bilet na 3 wystawy, w tym miejscu możesz przejść na kolejną 
wystawę „Łamigłówka”.



Wystawa „Łamigłówka”
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Wystawa „Łamigłówka” znajduje się w innym miejscu, niż wystawa  
„Dookoła Świata”. Mapa pokazuje trasę z wystawy „Dookoła Świata”  
na wystawę „Łamigłówka”.

TU 
ZACZYNASZ

TU PRZECHODZISZ
PRZEZ TUNEL

SUCHA FOSA

TU SPRAWDZISZ KTO SZYBCIEJ BIEGA

TU MOŻNA 

PIKNIKOWAĆ!

1 WYSTAWA INTERAKTYWNA
DOOKOŁA ŚWIATA

2
WYSTAWA 
INTERAKTYWNA
ŁAMIGŁÓWKA

3 WYSTAWA 
INTERAKTYWNA
Z ENERGIĄ!
TOALETY

KREATYWNY PLAC ZABAW

WARSZTAT WYOBRAŹNI

INFORMACJA / KASY
SKLEP / TOALETY

1
2

TU JEST
KONIEC 3

PANORAMA GDAŃSKAMAPA
WYSTAW

RESTAURACJA WÓZKARNIA PARKING OCHRONA
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Żeby pójść na wystawę „Łamigłówka”, musisz wyjść z głównego budynku.
Dlatego, jeżeli coś zostawiłeś w szatni, zejdź do niej. Numer szafki jest na 
kółku przy kluczu. Otwórz szafkę kluczem i wyjmij swoje rzeczy. 
Z pojemnika na drzwiczkach zabierz swoją monetę lub żeton. Będziesz ich 
potrzebował w szatni w innym budynku, w którym jest następna wystawa.
Klucz od szafki wsadź do zamka w drzwiczkach szafki.

Wyjdź z budynku. Następnie skręć w lewo. 
Później idź prosto, wzdłuż budynku.

Idź do dużych drzwi z tabliczką 
„Łamigłówka”. 
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Przez drzwi wchodzisz do szerokiego 
korytarza. W korytarzu zobaczysz armaty. 
Przed armatami skręć w  lewo.  
Tam zobaczysz schody i szafki.

Szatnia

Jeżeli potrzebujesz zostawić kurtkę lub 
plecak, możesz skorzystać z szafek. Szafki 
są naprzeciwko bramek, przez które 
wchodzi się na wystawę. Szafki wyglądają 
inaczej niż przy poprzedniej wystawie.  
Żeby z nich skorzystać potrzebujesz żetonu 
albo monety 2 zł. Z szafki korzysta się  
w taki sam sposób, jak z szafek na 
wystawie „Dookoła Świata”.
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Wejście na wystawę

Żeby wejść na wystawę  „Łamigłówka”, 
trzeba wejść wąskimi i krętymi schodami 
na wyższe piętro.

Przed schodami zobaczysz bramki, przez 
które wejdziesz na wystawę. Żeby wejść, 
musisz zeskanować bilet za pomocą 
czytnika. 

Na wystawie „Łamigłówka” poznasz wiele informacji o matematyce.
Wystawa szczególnie opowiada o liczbach, figurach geometrycznych  
i o prawdopodobieństwie wydarzeń.
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Szczególnie głośnym miejscem na wystawie jest stanowisko  
z samochodzikami i stanowisko „zakręcone figury”. Po naciśnięciu guzika, 
figury geometryczne znajdujące się u góry zaczynają się obracać.  
Ten element jest bardzo głośny.

Gdy obejrzysz wszystko na wystawie „Łamigłówka”, możesz wyjść  
z wystawy. Żeby wyjść, zejdź schodami. Przejdź przez bramkę i wejdź  
na korytarz. To ten sam korytarz, którym wchodziło się na wystawę.



Darmowa wystawa historyczna
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Po drodze na kolejną wystawę o nazwie „Z Energią!”, miniesz darmową 
wystawę historyczną. Na tej wystawie zobaczysz m.in. repliki moździerzy  
czy wirtualną przymierzalnię mundurów wojskowych.

Żeby znaleźć darmową wystawę 
historyczną, po wyjściu z wystawy 
„Łamigłówka” skręć w lewo. 
Idź za armatami prosto.

Jak będziesz szedł prosto przez korytarz, 
po lewej stronie zobaczysz wejście na 
wystawę. Żeby wejść na wystawę, musisz 
zejść po kilku schodkach.



Wystawa „Z Energią!”
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Mapa pokazuje trasę z wystawy „Łamigłówka” na wystawę „Z Energią!”.

TU 
ZACZYNASZ

TU PRZECHODZISZ
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PIKNIKOWAĆ!

1 WYSTAWA INTERAKTYWNA
DOOKOŁA ŚWIATA

2
WYSTAWA 
INTERAKTYWNA
ŁAMIGŁÓWKA

3 WYSTAWA 
INTERAKTYWNA
Z ENERGIĄ!
TOALETY

KREATYWNY PLAC ZABAW

WARSZTAT WYOBRAŹNI

INFORMACJA / KASY
SKLEP / TOALETY

1
2

TU JEST
KONIEC 3

PANORAMA GDAŃSKAMAPA
WYSTAW

RESTAURACJA WÓZKARNIA PARKING OCHRONA
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Po wyjściu z wystawy „Łamigłówka”, skręć 
w lewo. Idź za armatami prosto. Idź do 
dużych zielonych drzwi. Przejdź przez te 
drzwi i wyjdź z budynku. Tam znajdziesz 
schody, po których musisz zejść. 

Skręcasz w lewo i idziesz tak, jak droga 
prowadzi. Droga będzie kilka razy skręcać.  
Tak, jak na zdjęciu. 

Potem, wejdziesz do parku. Będziesz iść 
prawie cały czas prosto aleją w parku. 
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Dojdziesz do dużego budynku, który 
nazywa się Kaponiera Południowa. 

Za rogiem jest wejście do budynku,  
gdzie znajduje się wystawa „Z Energią!”. 
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Na wystawie „Z Energią!” dowiesz się wiele o elektryczności, energii i o tym, 
jakimi sposobami można tę energię zdobyć. 

Po wejściu do budynku wystawy, zobaczysz 
bramki. Przyłóż bilet do czytnika i przejdź 
przez bramkę. 

Za bramkami zobaczysz szafki. Jeżeli 
potrzebujesz zostawić kurtkę lub plecak, 
możesz z nich skorzystać. 
Do tych szafek nie potrzebujesz monety ani 
żetonu.
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Stanowiska wystawy „Z Energią!” znajdują 
się na dwóch piętrach. Możesz wybrać, czy 
zaczynasz oglądać wystawę na parterze, 
czy na 1 piętrze. Żeby wejść na wystawę na 
1 piętrze, skorzystaj ze schodów.

Miejsca, które widzisz na zdjęciach są 
bardzo głośne i zobaczysz na nich dużo 
migających świateł. Może to być szkodliwe 
dla osób wrażliwych lub z epilepsją.
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Na wystawie na 1 piętrze znajduje się 
długi korytarz ze zdjęciami kosmosu. Na 
początku korytarza zobaczysz dużo luster. 
W korytarzu włączają się też kolorowe 
światła, a z głośników usłyszysz różne 
odgłosy.

Ważne! 
Korytarz nie jest przeznaczony dla osób o wrażliwych zmysłach, bo mogą się 
tam źle poczuć. 

Po tym, jak obejrzysz wystawę „Z Energią!”, skończysz oglądanie wszystkich 
wystaw. Możesz wrócić do głównego budynku, żeby wyjść z Hevelianum lub 
pójść do sklepiku z pamiątkami. 



Do głównego budynku wrócisz tą samą drogą, którą tu przyszedłeś. 
Trasę możesz zobaczyć narysowaną na mapie.
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Sklep
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Jeżeli będziesz w głównym budynku Hevelianum, możesz odwiedzić sklep 
z książkami, grami, zabawkami i pamiątkami. Sklep jest bardzo blisko kas 
biletowych.



Wskazówki dotyczące wizyty
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Jeżeli rezerwujesz w Hevelianum wizytę dla większej grupy, uprzedź osoby 
z obsługi o specjalnych potrzebach Twoich podopiecznych. Dzięki temu 
obsługa Hevelianum lepiej dopasuje wizytę do Waszych indywidualnych 
potrzeb.

Jeżeli Ty lub Twój podopieczny może mieć problem z przejściem przez 
bramkę, powiadom o tym wcześniej obsługę. W Hevelianum jest możliwość 
skorzystania z bramki dla grup i osób na wózku.

Jeśli zgłodniejesz, to na terenie Hevelianum znajduje się restauracja 
„Wozownia Gdańska”. Kartę dań i ich ceny możesz sprawdzić na stronie 
https://wozowniagdanska.pl/.

https://wozowniagdanska.pl/


Jak dojechać do Hevelianum
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Do Hevelianum możesz dojechać:

Rowerem

Samochodem 
Swój samochód możesz zaparkować na 
parkingu. Parking jest na końcu ulicy 
Gradowej. To ta sama ulica, przy której 
znajduje się Hevelianum. Pamiętaj, że 
parking jest płatny. Na parkingu możesz 
zapłacić tylko kartą.
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Pociągiem 
na stację „Gdańsk Główny”

Tramwajem 
na przystanek „Dworzec Główny”  
lub na porzystanek „Dworzec PKS”



Z przystanków „Gdańsk Główny”, „Dworzec PKS”, „Dworzec Główny” skieruj 
się w stronę dworca autobusowego. Musisz znaleźć się na zewnątrz, przed 
głównym wejściem do budynku dworca autobusowego.  
Po tym, jak już będziesz przy dworcu autobusowym, skręć w prawo i idź 
prosto. Za kioskiem z gazetami, przed przystankiem autobusowym, skręć  
w lewo. Idź ścieżką, przy której rośnie dużo drzew.  Ścieżka prowadzi do 
parkingu przy ulicy Gradowej. Znajdziesz się wtedy na terenie Hevelianum.  
Teraz idź główną ścieżką w górę aż do głównego budynku. Po prawej stronie 
miniesz mały budynek biura Hevelianum. Idź dalej, na górę, aż dotrzesz na 
główny plac. Tam zobaczysz główny budynek Hevelianum.
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Adres mailowy: recepcja@hevelianum.pl 
Numer telefonu: +48 58 742 33 52 
Adres: ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

Przedprzewodnik został przygotowany  
przy współpracy z Fundacją  Kultury bez Barier. 

Skontaktuj się z nami 
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