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Najnowsza realizacja na terenie dawnej zajezdni auto-
busowej przy al. Zwycięstwa w  Gdyni zamyka pro-
ces przebudowy 6-hektarowego obszaru na  potrze-
by Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 
W  latach 2004-2006 według koncepcji Pracowni 
Projektowania Miasta Pawła Wład. Kowalskiego 
na  funkcje biurowe zaadaptowano zabytkową halę 
warsztatowo-garażową z 1939 roku i pochodzący z tego 
samego okresu budynek administracyjny („A-m” 3/08). 
W  ramach ostatniej inwestycji we wschodniej części 
założenia, wzdłuż al. Zwycięstwa, powstały dwa nowe 
budynki: wystawienniczo-konferencyjny (mieszczący 
Centrum Nauki Experyment, pomyślane jako trój-
miejski odpowiednik warszawskiego Kopernika, 12 
sal konferencyjnych i  przestrzenie na  wynajem dla 
tzw. start-upów, czyli młodych firm dopiero poszuku-
jących dla siebie modelu biznesowego) oraz duży biu-
rowiec z  laboratoriami dostosowany do potrzeb firm 
zaawansowanych technologii z branż: ICT i multime-
dia, elektronika, biotechnologia, ochrona środowi-
ska i wzornictwo przemysłowe. Projekt obu obiektów 
wyłoniono w  ogólnopolskim konkursie architekto-
nicznym w 2007 roku.
Układ urbanistyczny kompleksu tworzy nową jakość 
w  rozwijającej się w  Redłowie dzielnicy bizneso-
wej, gdzie do niedawna dominowała substandardowa 
zabudowa przemysłowa i  komunikacyjna oraz pod-
miejskie ogrody działkowe wzdłuż linii kolejowej. 
Zespół wyznacza rogatki śródmieścia Gdyni oraz flan-
kuje jedno z  ważniejszych miejsc identyfikujących 
Redłowo – skrzyżowanie ul. Stryjskiej i al. Zwycięstwa. 
Dzięki podniesieniu terenu do poziomu sąsiadujących 
ulic, architektom udało się powiązać ogólnodostępny 
park wokół budynków z  przestrzeniami publiczny-
mi tego fragmentu miasta i  lepiej wyeksponować 
Centrum Nauki Experyment. Południowa część tego 
ostatniego została zaprojektowana w  formie szkla-
nej „szkatuły”. Dyskretne podświetlenie eksponatów 
powoduje, że  wnętrze jest świetnie widoczne z  ulicy 
i stanowi reklamę instytucji. Wybudowanie hali gara-
żowej na  powierzchni gruntu, a  następnie obsypanie 
jej ziemią kosztowało przy tym znacznie mniej niż 
realizacja podziemnego parkingu metodą tradycyjną, 
poprzez wykonanie wykopów, i  pozwoliło na  rezy-
gnację z  drogich osłon akustycznych od strony linii 
kolejowej oraz wewnątrzmiejskiej drogi ekspresowej 
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1 | Zdjęcie lotnicze gdyńskiego 
Redłowa, z terenem PPNT, pośrodku 
widoczny budynek biurowo-
laboratoryjny, po prawej budynek 
wystawienniczo-konferencyjny, 
mieszczący m.in. Centrum Nauki 
Experyment; FOT. ARTUR RYŚ, ARDUKT
2 | Stefa wejściowa do budynku 
biurowo-laboratoryjnego od strony 
al. Zwycięstwa. W parterze lokale 
usługowe; na wyższych kondygnacjach 
pomieszczenia biurowe chronione 
przed hałasem podwójnymi ścianami 
akustycznymi
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Innowacji
Powierzchnia terenu: 62 655 m2

Powierzchnia zabudowy: budynek 
biurowo-laboratoryjny: 5472 m2  

budynek wystawienniczo-
konferencyjny: 7584 m2

Powierzchnia użytkowa: budynek 
biurowo-laboratoryjny: 29 725 m2

budynek wystawienniczo-
konferencyjny: 14 689 m2

Powierzchnia całkowita: budynek 
biurowo-laboratoryjny: 
42 457 m2

budynek wystawienniczo-
konferencyjny: 19 895 m2

Kubatura: budynek biurowo-
laboratoryjny: 91 827 m3

budynek wystawienniczo-
konferencyjny: 87 297 m3

Kondygnacja podziemna obydwu 
budynków: 66 930 m3
Projekt konkursowy: 2007
Projekt: 2010
Realizacja: 2013
Koszt inwestycji: 208 000 000 PLN 
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3 | Sytuacja terenu PPNT. Oznaczenia: 
1 – nowy budynek biurowo-
laboratoryjny; 2 – nowy budynek 
wystawienniczo-konferencyjny; 3 – linia 
kolejowa; 4 – budynek biurowy (2008); 
5 – budynek administracyjny (2008)
4 | Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – hol; 
2 – recepcja; 3 – czytelnia; 4 – usługi; 
5 – ochrona; 6 – punkt opieki nad 
dziećmi; 7 – szatnia; 8 – administracja; 

(funkcję ekranów pełni tu  przysłaniający parking 
nasyp). Dzięki wyniesieniu budynków i jednoczesne-
mu ich ustawieniu w  poprzek doliny powstało zało-
żenie parkowe z  osiami widokowymi na  zalesione, 
morenowe wzgórza. Zieleń odgrywa w  tym projekcie 
istotną rolę. Zwracają uwagę geometryczne formy 
poszczególnych rabat, w które wkomponowano szkla-
ne kubiki-rzeźby, będące w  istocie przysłonami dla 
czerpni i wyrzutni powietrza.
W  architekturze obiektu biurowo-laboratoryjnego 
wyraźne są nawiązania zarówno do postindustrialnego 
kontekstu, jak i  przedwojennego gdyńskiego moder-
nizmu, choćby zespołu mieszkaniowo-biurowego 
ZUS projektu Romana Piotrowskiego, czy też Domu 
Żeglarza Polskiego Bohdana Damięckiego i  Tadeusza 
Sieczkowskiego. Architekci przyjęli dla budynku pod-
wyższone standardy akustyczne i  drganiowe. Założyli 
przy tym możliwość otwierania okien w  przestrze-
niach pracy. Z  uwagi na  bardzo uciążliwe sąsiedztwo, 
od strony ulic i  linii kolejowej zastosowali podwójne 
ściany zewnętrzne, ze szklanymi membranami aku-
stycznymi, które ostatecznie zdecydowały również 
o  plastycznym wyrazie całej elewacji. Ze względów 
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9 – pom. szkoleniowo-konferencyjne; 
10 – pom. socjalne; 11 – biuro; 
12 – laboratoria; 13 – magazyn; 
14 – pom. uzdatniania wody; 15 – pom. 
na fermentor; 16 – prototypownie; 
17 – pom. wystawowe; 18 – sala 
konsumencka
5 | Rzut kondygnacji powtarzalnej. 
Oznaczenia: 1 – biura; 2 – pom. 
socjalne; 3 – pom. szkoleniowe

6 | Przekrój A-A budynku biurowo-
laboratoryjnego
7 | Przekrój B-B budynku biurowo-
laboratoryjnego
8 | Klatka schodowa w zachodniej 
elewacji budynku biurowo-
laboratoryjnego
9 | Jeden z dziedzińców między 
skrzydłami budynku; w głębi szklany 
kubik – przekrycie czerpni powietrza

WOKÓŁ BUDYNKÓW 
ARCHITEKCI 
ZAPROJEKTOWALI 
OGÓLNODOSTĘPNY 
PARK Z RABATAMI 
O GEOMETRYCZNYCH 
FORMACH, W KTÓRE 
WKOMPONOWALI 
SZKLANE KUBIKI  
– PRZESŁONY DLA 
CZERPNI I WYRZUTNI 
POWIETRZA

technologicznych laboratoria zlokalizowano na parte-
rze, a pomieszczenia biurowe na wynajem – na kolej-
nych kondygnacjach. Moduł pojedynczego lokalu 
wynosi 30 m². 
Inwestycja została sfinansowana z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na  lata 2007-2013 oraz środków budżetowych miasta 
Gdyni. W  odróżnieniu od wielu ukończonych ostat-
nio inkubatorów przedsiębiorczości, Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny nie jest jedynie miejscem 
wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw, ale sam 
w sobie stanowi przykład nowych standardów i zasto-
sowania innowacyjnych technologii w architekturze. 

Założenia autorskie:
Jednym z  głównym założeń projektu Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni było stwo-
rzenie zabudowy o  charakterze miejskim – nowej 
pierzei wzdłuż al. Zwycięstwa, z  usługami i  punkta-
mi gastronomicznymi, która ożywiłaby ten fragment 
dzielnicy Redłowo. Pomiędzy budynkami powstał 
dodatkowo nowy plac. Teren otaczający kompleks, 
w  przeciwieństwie do wielu podobnych inwestycji, 

jest przy tym otwarty i  stanowi część istniejących 
przestrzeni publicznych miasta. Zależało nam, by 
powstała nowa przestrzeń rekreacyjna, z której mogli-
by korzystać zarówno użytkownicy obiektów PPNT, 
jak i  okoliczni mieszkańcy. Poprzez silną i  wyrazistą 
architekturę zespołu, z  charakterystyczną dominantą 
w  narożniku od strony ulicy Stryjskiej, staraliśmy się 
z kolei wykreować punkt identyfikacyjny dla centrum 
Redłowa. 
Na  potrzeby realizacji, wspólnie z  firma Aluprof, 
zaprojektowaliśmy nowy system MB-SR85 SEMI. Jest 
to  semistrukturalna ściana słupowo-ryglowa (zasto-
sowana także w połączeniu z podwójna „skórą” obiek-
tów), która dzięki swojej budowie charakteryzuje się 
zarówno bardzo wysokimi parametrami techniczny-
mi, jak i walorami estetycznymi. Do słupowo-ryglowej 
konstrukcji nośnej mocowane są ramy z kształtowni-
ków izolowanych termicznie, pozwalające na  zasto-
sowanie wielu różnych rodzajów szklenia. Profile 
słupów rygli i ram zostały tak zaprojektowane, że połą-
czone ze sobą tworzą konstrukcję monolityczną. Każda 
szyba otoczona jest charakterystyczną ramką. 

JERZY KRYMOW
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10 | Przestrzeń publiczna ponad 
parkingiem podziemnym pomiędzy 
budynkiem biurowo-laboratoryjnym 
a wystawienniczo-konferencyjnym
11 | Przestrzeń publiczna przed 
budynkiem biurowo-laboratoryjnym od 
strony stacji Gdynia-Redłowo
12 | Wschodnia elewacja budynku 
tworzy pierzeję od strony 
al. Zwycięstwa. W jej architekturze 

widoczne są inspiracje modernistycznym 
budynkiem biurowym PLO 
w Gdyni i centrum biurowym przy 
Jannowitzbrücke w Berlinie
13 | Widok na podwójną ścianę 
zewnętrzną stanowiącą osłonę 
akustyczną od strony al. Zwycięstwa
14 | Szklany łącznik między okrągłą 
dominantą a pozostałą częścią 
budynku biurowo-laboratoryjnego

DZIĘKI PODNIESIENIU 
TERENU DO POZIOMU 
SĄSIEDNICH ULIC, PARK 
WOKÓŁ BUDYNKÓW 
UDAŁO SIĘ POWIĄZAĆ 
Z RESZTĄ PRZESTRZENI 
TEJ ROZWIJAJĄCEJ SIĘ 
DZIELNICY BIZNESOWEJ 
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15 | Rzut parteru budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego 
mieszczącego CN Experyment. 
Oznaczenia: 1 – przestrzeń 
wystawiennicza; 2 – komnata 
ciemności; 3 – warsztat; 4 – hol; 
5 – magazyn; 6 – pokój śniadań; 
7 – szatnia; 8 – pom. ochrony; 
9 – garderoba; 10 – sala kinowa; 
11 – recepcja; 12 – zaplecze; 13 – sklep 
z pamiątkami; 14 – sala konferencyjna; 
15 – sala konsumencka; 16 – bar; 
17 – kuchnia; 18 – łącznik
16 | Rzut pierwszego piętra budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego. 
Oznaczenia: 1 – hol; 2 – recepcja; 
3 – czytelnia; 4 – usługi; 5 – pom.
ochrony; 6 – punkt opieki nad dziećmi; 
7 – szatnia; 8 – administracja; 
9 – pom. szkoleniowo-konferencyjne
17 | Największa sala konferencyjna 
w budynku wystawienniczo-
konferencyjnym ma bardzo dobre 
parametry akustyczne dzięki 
zastosowaniu właściwych materiałów 
wykończeniowych, wyprofilowaniu 
sufitu i ścian bocznych
18 | Przekrój A-A budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego
19 | Przekrój B-B budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego
20 | Widok na szklaną bryłę budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego od 
strony południowej
21 | Budynek wystawienniczo-
konferencyjny z halą ekspozycyjno-
edukacyjną CN Experyment dla dzieci; 
widok od al. Zwycięstwa
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BRYŁA MIESZCZĄCA 
NOWO UTWORZONE 
CENTRUM NAUKI 
EXPERYMENT ZOSTAŁA 
ZAPROJEKTOWANA 
W FORMIE SZKLANEJ 
„SZKATUŁY”, PRZEZ CO 
WNĘTRZE JEST ŚWIETNIE 
WIDOCZNE Z ULICY 
I STANOWI DODATKOWĄ 
REKLAMĘ INSTYTUCJI
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The Pomeranian Park of Science and Technology 
The Park occupies the area of a former, prewar trolleybus 
depot in Redłowo district in Gdynia. Works on this 6-hect-
are site started years ago and first concerned adaptation of 
historic buildings; in the final stage, two new ones have just 
been open: the Center for Creative Entrepreneurship (with 
conference rooms, areas for start-ups, and the Experyment 
Science Center, an interactive place for children), and a 
large building with offices and labs for advanced technol-
ogy companies. The latter has retail areas and restaurants 
in the first floor. The Park is located between a thorough-
fare and railway tracks, so its acoustics was particularly 
important; in order to reduce the noise, there are earthen 
mounds separating the buildings from busy lanes, and the 
elevations are made of double-skin acoustic glass panes. 
The complex is generally accessible and integrated with 
public spaces in the city. 

22 | Hala główna centrum Experyment 
ze strefą zabaw dla dzieci. Znajduje 
się tu kilkadziesiąt interaktywnych 
stanowisk prezentujących różne 
dziedziny wiedzy

23 | Hol przed strefą konferencyjną 
w budynku wystawienniczo-
konferencyjnym
24 | Konstrukcja zadaszenia budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego
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