
Dzień Otwarty
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia 14.10.2015

Szanowni Państwo,
W 2001 roku na świecie nie było 

jeszcze serwisu YouTube, płyt Blue-
-ray, właśnie wymyślono pendrive, 
nie używaliśmy aplikacji mobilnych, 
syntezatory nie naśladowały mowy 
ludzkiej. 

Dzień Otwarty PPNT Gdynia to najlepsza okazja, 
aby dowiedzieć się co kryje się w największym     
parku naukowo-technologicznym w Polsce.

W środę, 14 października zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Gdyni, Trójmiasta i Pomorza do 
zwiedzania najciekawszych zakamarków Parku, obejrzenia 
wystawy innowacji, bliższego poznania parkowiczów i tego 
czym zajmują się na co dzień. 

Kiedy 15 lat temu Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny rozpoczy-
nał swoją działalność, trudno było 
wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał 
świat za kilkanaście lat. Postęp tech-
nologiczny jest błyskawiczny.

Osiągnięcia naukowe i nowinki 
technologiczne często przyjmujemy 
jako coś oczywistego, jako gadżety       
ułatwiające nam życie.

Jestem szczególnie dumny, że      
w naszym mieście, w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym, 
powstają technologie, które są 
znane i cenione na całym świecie,           
ułatwiają codzienne życie milionom 
ludzi. Jestem przekonany, że decyzja 

o budowie Parku, była jedną z najlep-
szych w historii Gdyni oraz w moim 
życiu zawodowym. 

Zapraszam Państwa do podróży 
w czasie. Podczas dnia otwarte-
go pokażemy jak przez kilkanaście 
lat zmienił się świat i Gdynia. Mam 
nadzieję, że zostaniecie Państwo 
zarażeni pasją i energią jaka jest             
w ludziach, tworzących innowacje
w PPNT Gdynia. 

Zachęcam Państwa do zapozna-
nia się z ciekawą ofertą jaką Pomo-
rski Park Naukowo-Technologiczny 
Gdynia prezentuje na co dzień.  

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni



Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji:

Wystawa innowacji firm parkowych 
Zobaczycie m.in. rakiety SpaceForest, 
mobilny system  monitoringu od Trineo, 
wytwornice pary firmy Kospel, świecą-
cy i oddychający beton od Andervison, 
wiatrakowiec Coden firmy NOVA, ekrany 
e-ink od MpicoSys, dermokosmetyki od 
Cerko, Multirejestrator do rozpoznawa-
nia i liczenia ptaków.

Zwiedzanie laboratoriów i pracowni 3D 
Laboratoria elektroniczne (w tym klatka 
Faradaya, komora klimatyczna), biotech-
nologiczne, prototypownie, pracownia 
3D - te ultranowoczesne specjalistyczne 
przestrzenie służą na co dzień firmom 
działającym w Parku.

Zabawy edukacyjne i gry terenowe 
Moderowane spacery ze specjalnie 
przygotowanymi zadaniami pomogą 
poznać Park i jego firmy.

Spotkania, warsztaty, pokazy i filmy
Dowiecie się jak powstają technologie, 
oprogramowanie, przygotujecie sole 
do kąpieli, wykonacie izolację DNA,       
weźmiecie udział w warsztatach         
dotyczących kreatywności.

Koncert Mikromusic Akustic Trio.

Struktura PPNT Gdynia



 

Szczegółowy program Dnia Otwartego, 14 października 2015 
Atrakcje

Kreatywność kluczem do sukcesu, warsztat, obowiązują zapisy*

Warsztat dot. niepełnosprawności, obowiązują zapisy*

Hodowla roślin in vitro, warsztat, obowiązują zapisy*

Samodzielne wykonanie soli do kąpieli, warsztat, obowiązują zapisy*

Biologia Molekularna - izolacja DNA, warsztat, obowiązują zapisy*

Idź tam, gdzie chcesz – naucz się wyznaczać życiowe cele, 
warsztat, obowiązują zapisy*

Miasto (jest przyjemne), wykład

Inteligentny dom, wykład, obowiązują zapisy*

Jak z cytryn zrobić lemoniadę – pozytywna psychologia porażki, 
warsztat, obowiązują zapisy*

Twórcze rodzicielstwo, wykład

Jak wygląda tworzenie oprogramowania od pomysłu do działające-
go produktu (z cyklu nie tylko dla orłów), wykład, obowiązują zapisy*

Motywacja – znajdź magiczny guzik, wykład

Design w Mieście, warsztat, obowiązują zapisy*

Strefa Psyche Extra – dlaczego twórcze myślenie jest złe, wykład

Hodowla roślin in vitro, warsztat, obowiązują zapisy*

Samodzielne wykonanie soli do kąpieli, warsztat, obowiązują zapisy*

Biologia Molekularna - izolacja DNA, warsztat, obowiązują zapisy*

Mikrobiologia - preparaty mikroskopowe, warsztat, 
obowiązują zapisy*

Personal branding - jak skutecznie tworzyć i dbać o swój wizerunek 
i dlaczego jest to co raz ważniejsze, warsztat, obowiązują zapisy*

Koncert zespołu Mikromusic Akustic Trio.
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Budynek III

Sala kinowa, budynek III

Wystawa Innowacji 
firm PPNT Gdynia:

• A&A Biotechnology

• Andervision

• Baranska Design

• Bioseco

• Cerko

• Fundacja Sportu 
Pozytywnego

• HDI Polska

• Kastel

• KOSPEL

• Ladeco

• maradDesign

• MpicoSys

• nova

• PasCom

• PolakuZaoszczedzisz.pl

• riskCE

• soppo studio

• Trineo

Wydarzenia całodzienne:
• Wystawa innowacji firm PPNT.
• Pracownia 3D.
• WhizTalk – konkurs na hasło do ułożenia w oknach.
• Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych.
• Trójwymiarowa makieta PPNT od StructView - 
pokaż nam co lubisz najbardziej na interaktywnej 
mapie.
• Budżet Obywatelski Gdynia – punkt informacyjny, 
termin i zasady głosowania na Budżet Obywatelski 
Gdynia 2015.
• Wymiennikownia – co lubi, co robi młodzież?  
Planszówki, zrób sobie przypinkę.
• Kącik „Kreatywność” – tu możesz wziąć udział 
w artystycznych zabawach.
• Czytelnia Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Mentalna mapa innowacji społecznych–jakimi 
działaniami zajmują się gdyńskie innowacje społeczne?
• Projekcja nagrań z TEDxGdynia.
• Stoisko Regionalnego Ośrodka  Informacji         
Patentowej + konkurs.
• Biurko „na godziny” w coworkingu Strefy Startup 
Gdynia.
• MSM Studio - aplikacja do nauki języków obcych 
dla dzieci.

Zwiedzanie i spacery:
• Zwiedzanie PPNT z przewodnikiem godz. 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00; zapisy 30 min przed          
rozpoczęciem każdego zwiedzania, budynek IV

• Zwiedzanie Centrum Nauki EXPERYMENT godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, obowiązują zapisy*

• Spacer moderowany „Zobaczyć na nowo, to co już znasz” 
godz. 11:00, 17:00, obowiązują zapisy*

• Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych,  
- godz. 11:00 oprowadzanie kuratorskie dla dzieci, 
- godz. 18:00 oprowadzanie kuratorskie dla dorosłych, 

  Galeria, budynek III

*Informacje na temat zapisów: www.ppnt.pl lub fb.com/ppntgdynia.
  Program może ulec niewielkim zmianom.
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