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Czy uprawianie pozornie agresywnego sportu, jakim jest futbol amerykański, 
może mieć dobry wpływ na codzienną pracę z klientem? Bohater naszego 
tekstu jest żywym dowodem na to, że jak najbardziej.

Codzienna praca z klientem to zajęcie rozwi-
jające, ciekawe i satysfakcjonujące. Jednak 
nawet w najsprawniejszych relacjach zda-

rzają się lekkie spięcia, które najlepiej rozłado-
wać poza godzinami pracy, a mało rzeczy nadaje 
się do tego równie dobrze, jak uprawianie sportu. 
Doskonale wie o tym Maciej Suchanowski, któ-
ry zajmuje w Torusie pozycję Project Managera 
w Dziale Komercjalizacji. W największym skró-
cie znaczy to tyle, że o budynkach Alchemii musi 

przebiegał pomyślnie. – Klienci zazwyczaj do-
skonale wiedzą, czego chcą. Są wcześniej infor-
mowani o możliwościach technicznych i na tej 
podstawie przychodzą z odpowiednio przygoto-
waną wizją. Jednak często sugerujemy im coś od 
siebie – opowiada. – Czasami klienci przychodzą 
też z zaskakującymi pomysłami, które są moż-
liwe do spełnienia, ale wysiłek i  ich koszty za-
sługują na miano ekstremalnych… Jak powiada-
ją „sky is the limit”.

wiedzieć prawie wszystko i dodatkowo potrafić 
tę wiedzę przekazać potencjalnym najemcom. 
Gdy przyszły klient przychodzi z wizją swojego 
biura i chce sprawdzić techniczną możliwość jej 
realizacji, to w pierwszej kolejności omawia ją 
z Maciejem. Ten, pomimo dość krótkiego sta-
żu – pracuje w Torusie niecały rok – jest w sta-
nie odpowiedzieć na prawie wszystkie pytania 
dotyczące wymagań technicznych pomiesz-
czeń i pilnuje, aby pierwszy etap współpracy 
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amerykański to sport, który jest tak napraw-
dę wyjątkowo taktyczny i przez to trudny do 
zrozumienia dla laików. By w pełni cieszyć się 
z jego oglądania trzeba poznać zasady zarów-
no samej gry, jak i obecnej w niej taktyki. Sama 
gra i  rozgrywane akcje bardzo przypominają 
strukturę firmy takiej jak TORUS – w każdej 
akcji, tak jak w projekcie firmy, każdy zawodnik 
ma swoje określone zadnie, które musi wyko-
nać w określonym czasie i miejscu, a które bę-
dzie miało bezpośredni wpływ na powodzenie 
całej akcji. Owszem, futbolowe akcje są bardzo 
kontaktowe i często agresywne, ale wymagają 
zimnej głowy i  wielogodzinnych przygotowań 
teoretycznych. Omawianie rozmaitych stra-
tegii, poznawanie przeciwnika i tworzenie no-
wych taktyk to podstawa dobrze działającej 
drużyny. – Futbol jest przede wszystkim moim 

hobby, ale również, jak pewnie każdy sport, 
sposobem na oderwanie się od rzeczywisto-
ści życia codziennego. Treningi są intensywne 
i często z racji tego, że to sport kontaktowy czy 
raczej kolizyjny, z boku mogą wyglądać agre-
sywnie, ale podczas treningów można dosłow-
nie wyżyć się i oczyścić umysł ze wszystkich 
spraw i stresów. Dzięki temu w pracy, ale rów-
nież w domu nie jestem spięty ani zestresowa-
ny i nikt nie jest w stanie wyprowadzić mnie 
z równowagi. 

W tej chwili jestem chyba najdłużej grają-
cym defensywnym liniowym w Polsce (ok. 80 
rozegranych oficjalnych, w tym 3 w reprezen-
tacji narodowej). To duży bagaż doświadcze-
nia, którego na pewno nie będę chciał zmar-
nować po zakończeniu kariery zawodniczej 
– podsumowuje. 

drużyna narodowa graliśmy w formule halo-
wej z utytułowaną już drużyną Szwecji. To też 
ciekawostka, bo halowa odmiana istnieje tylko 
w Stanach i to był pierwszy międzynarodowy 
mecz futbolu halowego w Europie – kontynu-
uje. Pewnie wielu zdziwi, że dzisiaj zarejestro-
wanych zawodników futbolu jest więcej niż 
bardziej znanego rugby – w samych struktu-
rach Seahawks znajduje się ponad sto osób. 
Ligi robią się coraz bardziej profesjonalne, dru-
żyny zaczynają ściągać trenerów i zawodników 
z USA, więc możliwe, że to dopiero początek 
prawdziwej popularności tej dyscypliny w na-
szym kraju.

W czym właściwie tkwi magia sportu, któ-
ry na pierwszy rzut oka wydaje się brutalny 
i chaotyczny? Maciej tłumaczy, że taka opi-
nia wynika tylko i wyłącznie z pozorów. Futbol 

Gdynia, której trener próbował zwerbować 
Macieja już na samym początku działalności. 
Udało mu się to zrobić dopiero rok później. Nie 
zmienia to faktu, że Maciej bierze udział w roz-
woju tej dyscypliny w Polsce praktycznie od sa-
mego początku. A  jest to nadal bardzo dyna-
miczny proces.

Obecnie w Polsce grają dziewięćdziesiąt 
dwa zespoły skupione w pięciu ligach. Skąd 
taki wzrost popularności tej dyscypliny? – Po 
Euro 2012 organizowany był finał naszej ligi, 
który rozgrywał się na Stadionie Narodowym 
– tak się złożyło, że graliśmy wtedy z druży-
ną z Warszawy. Wykupiony został komplet 
23 000 wynajętych na ten mecz miejsc, czyli 
połowa stadionu. Było widowisko, telewizja, 
monetą rzucał kapitan Wrona, prawie wszy-
scy zostali do końca no i  wygrali Seahawks 
Gdynia. To był taki pierwszy strzał, kiedy fut-
bol zaistniał – opowiada Suchanowski. – Pod 
koniec tamtego roku, również na Stadionie 
Narodowym, przy blisko 28 000 kibiców od-
był się mecz Europa kontra Ameryka, w któ-
rym miałem zaszczyt wystąpić w  drużynie 
Europy. Kolejnym ważnym czynnikiem było 
powstanie kadry Polski, a pierwszy mecz jako 

Maciej nie ukrywa, że jego praca wymaga 
niesamowitych pokładów spokoju i cierpliwo-
ści. Jest z klientem od samego początku pro-
jektu aż do odbioru lokalu, a niekiedy jeszcze 
dłużej. Jest to długotrwały proces, w czasie 
którego wiele się zmienia i nie brakuje momen-
tów konfliktowych. W lawirowaniu między na-
jemcą a poszczególnymi wykonawcami po-
trzebne są spore umiejętności dyplomatyczne 
oraz wspomniany już spokój, i to w bardzo du-
żych ilościach. Jednak zbierające się emocje 
potrzebują jakiegoś sposobu ujścia. Jak już zo-
stało wspomniane, w przypadku naszego bo-
hatera jest nim sport, a dokładnie futbol ame-
rykański. Wszystko zaczęło się prawie dziesięć 
lat temu. Maciej interesował się sportem od 
dawna i trenował rzut dyskiem. Odnosił na-
wet sukcesy na arenie krajowej, a ustanowio-
ny przez niego rekord Politechniki Gdańskiej do 
dzisiaj pozostaje niepobity. Jednak przyszedł 
czas, kiedy zrozumiał, że osiągnął już co mógł, 
a dodatkowo praca nie pozwalała mu już na 
intensywne treningi. Traf chciał, że rezygna-
cja z lekkoatletyki zbiegła się początkami fut-
bolu amerykańskiego w  Polsce. W  2006 roku 
pojawiły się cztery drużyny, w tym Seahawks 
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sport, it’s often aggressive but it requires cool 
head and many hours of theoretical prepara-
tion. Discussing various strategies, getting to 
know your opponent and planning new tac-
tics constitute a basis of a successful team. 
‘Football is primarily my hobby but also – like 
every sport, I guess – it’s a way of forgetting 
about everyday life matters. Workouts are in-
tensive and often – due to the fact that it’s 
a contact sport, or rather an injury-prone one – 
may look as if they were aggressive, but during 
workouts one may literally let off steam and 
clear their mind of all issues and stress. Thanks 
to the sport, neither at work nor at home, I’m 
tense or stressed, and nobody can throw me 
off balance. 

I suppose that by now, I’ve played more 
matches than any other defensive lineman in 
Poland (approx. 80 official matches, including 
3 in the national team). It’s a wealth to experi-
ence, which I definitely won’t waste after I end 
my career,’ he concludes.  

a better-known sport – only in the Seahawks 
team, there are more than a hundred people. 
Leagues are becoming more and more pro-
fessional, teams begin to recruit coaches and 
players from the USA, so it’s quite possible 
that it’s only the beginning of the real popular-
ity of the discipline in Poland.

What is so special about this sport that 
seems to be brutal and chaotic at first glance? 
Maciej explains that such an opinion re-
sults from false appearances only. In real-
ity, American football is a very tactical sport 
– that’s why laymen may find it hard to under-
stand. To enjoy it to the fullest, one needs to 
know the rules of both the game and its tactic. 
The game and actions are similar to the struc-
ture of a company such as TORUS – in every ac-
tion like in every project in the company, every 
player has their own particular task to carry out 
in a particular place at a particular time, which 
will have a  direct influence on the success of 
the whole action. Indeed, football is a contact 

to play with a team from Warsaw. All 23 000 
seats leased for the event – a half of all the 
seats at the stadium – were sold out. There was 
a show, the TV came, captain Wrona flipped 
a coin, everybody stayed until the end of the 
match, and Seahawks Gdynia won. It was the 
first shot, when football became popular,’ 
Suchanowski says. ‘At the end of the year, also 
at the National Stadium, with almost 28 000 
spectators present, a match between Europe 
and America took place, in which I had an hon-
our to appear in the Europe team. Another im-
portant factor was the establishment of the 
Polish team. As the Polish team, we played 
the first match indoors with an award-winning 
Swedish team. By the way, it’s interesting be-
cause indoor American football is played only 
in the USA, and that was the first internation-
al match of indoor football in Europe,’ he says. 
Many of you might be surprised with the fact 
that currently, there are more registered foot-
ball players than the players of rugby, which is 

and practised discus throw. He had achieved 
success at a national level, and the record he 
established at the University of Technology 
hasn’t been broken yet. However, there came 
a time when he realised that he had achieved 
what he could and wasn’t able to train in-
tensively any longer due to his work. As luck 
would have it, his quitting athletics coincid-
ed with the beginning of American football 
in Poland. In 2006, four teams were set up, 
including Seahawks Gdynia, whose coach 
attempted to recruit Maciej at the very be-
ginning. He succeeded only one year later. 
Nevertheless, Maciej has participated in the 
development of the discipline in Poland prac-
tically since its emergence. And it’s still a very 
dynamic process.

Currently, there are ninety-two teams in 
five leagues in Poland. What’s the reason for 
the increase in the discipline popularity? ‘After 
Euro 2012, the final match of our league took 
place at the National Stadium. We happened 

informed about technical possibilities and 
they come to me with a clear vision prepared 
on this basis. Still, we often give them some 
suggestions,’ he says. ‘Clients sometimes 
come with surprising ideas, which are possible 
to implement, but the effort and costs of their 
implementation may be extreme… As people 
say, “sky is the limit.”’

Maciej admits that his work requires being 
remarkably calm and patient. He is with the 
client from the very beginning of the project 
until project acceptance, and sometimes even 
longer. It’s a long process, during which a lot of 
things change, and there are a  lot of conflict 
situations. To manoeuvre between a tenant 
and particular contractors, one needs to have 
considerable diplomatic skills and has to be 
extremely calm. However, all these accumu-
lating emotions need an outlet. In the case of 
our hero, the outlet is sport – American foot-
ball. It all began almost ten years ago. Maciej 
had been interested in sport for a  long time 
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AS CALM AS AMERICAN 
FOOTBALL PLAYER
May playing a seemingly aggressive sport, 
such as American football, have a positive 
influence on dealing with clients on a daily 
basis? The hero of our text is a living proof 
that it’s true.

Dealing with clients on a  daily basis is 
cultivating, interesting and rewarding. 
However, even in the best relationships, 

some arguments may arise. The best way to 
release the tension is to do something after 
work, and there are few things as effective 
as sports in that regard. Maciej Suchanowski, 
Project Manager in the Leasing Department, 
knows it very well. In a  nutshell, he must 
know almost everything about the build-
ings of Alchemia and additionally, he must be 
able to share this knowledge with prospective 
tenants. When a prospective tenant comes 
with a vision of an office and wants to check 
technical possibilities of its implementation, 
Maciej is the first person to discuss it with. 
Although he has been working in Torus for less 
than a year, he is able to answer almost every 
question concerning technical requirements 
of rooms and he ensures that the first phase 
of cooperation be effective. ‘Clients usually 
know very well what they want. They’ve been 
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D O

G D A Ń S K A
Gdański oddział State Street Bank rozwija się 
w oszałamiającym tempie. To zasługa pełnych 
werwy pracowników, takich jak Paulina Skoczeń, 
pełniąca funkcję Pricing Team Leadera.

Paulina Skoczeń to prawdziwy wulkan 
energii, reprezentujący sobą całą dy-
namikę rozwoju gdańskiego oddziału 

State Street Bank. Pracę w tej jednej z najstar-
szych firm finansowych na świecie rozpoczęła 
trzy i pół roku temu w Krakowie. Była w trak-
cie drugiego roku studiów magisterskich na 
Uniwersytecie Ekonomicznym i  postanowi-
ła, że czas najwyższy zadbać o swoją karierę. 
Wybór firmy nie był żadnym problemem – od 
razu wiedziała, gdzie chce pracować i  posta-
nowiła postawić wszystko na jedną kartę. Nic 
w tym dziwnego, bo State Street Bank to firma, 
która cieszy się wielką renomą wśród młodych 

ludzi zaczynających pracę w Krakowie. Jest tak 
między innymi dlatego, że oferuje im rozwój 
i nowe możliwości, które znajdują się na wy-
ciągnięcie ręki. Paulina jest tego doskonałym 
przykładem, bo sama zaczynała karierę na naj-
niższym szczeblu, a teraz jest jednym z filarów 
niedawno powstałego oddziału w Gdańsku. 

Dlaczego Paulina postanowiła przenieść 
się na drugi koniec kraju? Sama śmieje się, 
że skusiło ją morze, świeże powietrze i brak 
pośpiechu, charakterystyczny dla mieszkań-
ców Trójmiasta. Jednak ten spokój nie ozna-
cza wcale, że pracuje się tutaj mniej, jest wręcz 
przeciwnie. Patrząc na dynamiczny rozwój 

tutejszego oddziału State Street Bank trudno 
uwierzyć, że powstał on dopiero na początku 
tego roku. Najlepiej widać to po ilości pracow-
ników – w ciągu niecałych ośmiu miesięcy ich 
liczba wzrosła od pięćdziesięciu do czterystu. 
A to nie koniec rozwoju – firma zajmuje dopie-
ro siedem z jedenastu przeznaczonych dla nich 
pięter. Rekrutacja trwa prawie bez przerwy, a jej 
sprawność stała się już znakiem rozpoznawal-
nym wśród poszukujących pracy mieszkańców 
Trójmiasta. To zasługa dobrej współpracy mię-
dzy innymi z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie 
prowadzone są warsztaty, a którego studen-
ci zapraszani są na dni otwarte. Zresztą State 
Street Bank nie ogranicza się w swoich poszu-
kiwaniach tylko do Gdańska, Gdyni i  Sopotu – 
współpraca nawiązana została także z  uczel-
niami w Toruniu i Bydgoszczy.

Nowi pracownicy w  firmie przechodzą naj-
pierw trzymiesięczny okres szkoleniowy, w któ-
rym już wykonują swoje zadania, jednocześnie 
ucząc się nowego zawodu. Paulina, która wraz 
z kolegą stoi na czele kilkunastoosobowego 

zespołu  nie kryje, że jest pod wrażeniem tempa 
nauki nowicjuszy znajdujących się w jej grupie. 
Widocznie napędza ją to do dalszych działań 
i ekscytacja związana z tworzeniem struktur od 
podstaw po prostu z niej emanuje. Sprawia wra-
żenie, jakby nie mogła wysiedzieć na miejscu, 
bo w  końcu czeka na nią tyle wyzwań. Jednak 
ma także swoje pasje, dzięki którym może zna-
leźć ujście dla tej całej energii. Po przeprowadz-
ce do Gdańska zaczęła ponownie jeździć na rol-
kach, czemu sprzyjają rozbudowana sieć ścieżek 
i piękna nadmorska panorama. Zresztą imponu-
jące widoki idealnie nadają się także do realiza-
cji jej drugiego hobby, jakim jest fotografowanie 
przyrody. Trójmiasto zdobyło jej serce zarówno 
jako miejsce do pracy, jak i życia. 

IN ENGLISH

FROM CRACOW  
TO GDAŃSK
Gdańsk Office of State Street Bank has 
been developing incredibly fast. It’s thanks 
to enthusiastic employees, such as Paulina 
Skoczeń, Pricing Team Leader.

Paulina Skoczeń is a  real ball of fire, em-
bodying the dynamic development of 
the Gdańsk Office of State Street Bank. 

She began to work in one of the oldest finan-
cial companies in the world three and a  half 
years ago in Cracow. During her second year of 
Master’s degree studies at Cracow University 

of Economics, she decided it was time to em-
bark on her career. Choosing a company was 
a piece of cake – from the very beginning, she 
knew where she wanted to work and she decid-
ed to put all her eggs in one basket. It’s no sur-
prise, as State Street Bank has a good reputa-
tion among young people starting out on their 
careers in Cracow. It’s due to the fact that the 
company offers them, among others, devel-
opment and new opportunities within reach. 
Paulina is a great example of this – she began 
her career from the lowest level of the career 
ladder and now she is one of the pillars of the 
newly opened office in Gdańsk. 

Why did Paulina decide to move to the oth-
er end of the country? She laughs and says 
that she was tempted by the sea, fresh air and 
a lack of hurry typical of the Tricity inhabitants. 
However, this calmness doesn’t mean that 
people in the Tricity work less – quite the oppo-
site. Looking at the dynamic development of 
the office of State Street Bank in Gdańsk, it’s 
hard to believe that it was opened only at the 
beginning of this year. It is illustrated by the 
number of employees – in about eight months, 
the number increased from fifty to four hun-
dred. And that’s not the end – the company has 
been occupying only seven out of eleven floors 
intended for it. The recruitment continues, and 
its efficiency has become a recognisable sign 
among the inhabitants of the Tricity who are 
looking for a job. It’s thanks to good cooper-
ation with, among others, the University of 
Gdansk. Workshops are run there, and stu-
dents of the university are invited to doors 
open days. State Street Bank doesn’t limit it-
self to Gdańsk, Gdynia and Sopot anyway – it 
has established cooperation with universities 
in Toruń and Bydgoszcz as well.

First, new employees must complete on-
the-job training lasting three months, when 
they already perform their tasks and learn the 
new job at the same time. Together with her 
colleague, Paulina is in charge of a team com-
posed of a dozen or so employees and she ad-
mits that she is impressed by the progress the 
new employees in her team have been making. 
She must be motivated to go further as she is 
bubbling with excitement at the prospect of 
building the structure from scratch. She seems 
to be unable to sit still – so many challenges are 
in store for her. But she also has passions, which 
give her an outlet for her energy. Having moved 
to Gdańsk, she began rollerblading again, 
thanks to developed network of paths and 
a beautiful seaside landscape. Impressive views 
also give her a chance to pursue another hobby, 
which is nature photography. The Tricity won 
her heart both as a place to work and live.  

DLACZEGO PAULINA

POSTANOWIŁA PRZENIEŚĆ

SIĘ NA DRUGI KONIEC 

KRAJU? SAMA ŚMIEJE SIĘ, 

ŻE SKUSIŁO JĄ MORZE, 

ŚWIEŻE POWIETRZE 

I BRAK POŚPIECHU, 

CHARAKTERYSTYCZNY 

DLA MIESZKAŃCÓW 

TRÓJMIASTA. JEDNAK TEN 

SPOKÓJ NIE OZNACZA 

WCALE, ŻE PRACUJE 

SIĘ TUTAJ MNIEJ, JEST 

WRĘCZ PRZECIWNIE.
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TEKST: Kajetan Kusina

FO
T.

: W
IO

LE
TT

A
 K

A
W

U
LA

K
 /

 K
W

IO
LA

.P
L

FO
T.

: P
A

U
LI

N
A

 S
KO

CZ
EŃ

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA



SZERSZE SPOJERZENIE
BROADER VIEW

SZERSZE SPOJERZENIE
BROADER VIEW 1312

C Z Ł O W I E K I E MN A DS I ĘP O C H Y L I Ć

FO
T.

: K
A

CP
ER

 Ł
A

SZ
CZ

EW
SK

I



Gdy spotkaliśmy się tutaj za pierwszym ra-
zem powiedziałeś, że jesteśmy prawie w cen-
trum Gdańska, ale tak naprawdę życie w tym 
konkretnie miejscu nie przypomina tego, 
które dzieje się raptem kilkaset metrów stąd.
Tak. Widzę i doświadczam tego w codziennej 
pracy tutaj. Jesteśmy w Śródmieściu Gdańska, 
historycznej części miasta. Z okna pomiesz-
czenia przy Biskupiej 33, w którym się znajdu-
jemy, widzimy powstającą inwestycję, Forum 
Gdańsk. Za chwilę będzie ona tętnić życiem 
aspirując do miana nowej wizytówki Gdańska. 
Tymczasem jesteśmy tuż obok, w zaniedbanej 
dzielnicy, której duża część mieszkańców to 
osoby biedne, z problemami, z trudem radzą-
ce sobie z realiami życia mimo ogromnego wy-
siłku, który wkładamy, żeby im pomóc. Dwa 
różne światy, które ze sobą sąsiadują. Wśród 
tych mieszkańców są dzieci i młodzież, któ-
re większość wolnego czasu spędzają na po-
dwórku, żeby nie powiedzieć – ulicy. Naszymi 
działaniami, m.in. projektem Kreat y wni 
Rodzice Kreatywne Dzieciaki, realizowanym 
w tym miejscu, chcemy stwarzać im szansę 
wyrwania się stąd. Dla nich każda forma po-
mocy może być bodźcem, trampoliną do lep-
szego życia, realizacji marzeń i nie poddawa-
nia się mimo trudności, które ich spotykają. 

Możliwości działania tutaj otworzył nam lo-
kal, w którym jesteśmy, przekazany w ubie-
głym roku przez miasto na działalność naszej 
fundacji. Pomieszczenie było całkowicie zde-
wastowane, wymagało kapitalnego remontu, 
co udało się zrealizować dzięki firmom GPEC 
i Torus. Obecnie lokal jest już w pełni wypo-
sażony i funkcjonalny. Stał się miejscem na-
szej aktywnej pracy z lokalną społecznością. 
Architektoniczne odrestaurowanie części ka-
mienicy jest jednak znacznie prostsze i mniej 
czasochłonne niż rewitalizacja społeczna.

Firmy zaangażowały środki finansowe, dzię-
ki czemu macie miejsce do pracy. Na realny 
efekt społeczny, tak jak mówisz, będzie trze-
ba poczekać, ale czy z waszych wcześniej-
szych działań pamiętasz może coś wyjątko-
wego, jakiś sukces, który utkwił w pamięci?
Te sukcesy, mniejsze i większe, dzieją się tak 
naprawdę każdego dnia, ale warto powiedzieć 
o naszym pierwszym spotkaniu z firmą Torus. 
Dzisiaj, gdy rozmawiamy, jest 1 czerwca, więc 
było to niemal dokładnie 5 lat temu. Torus 
wraz z kilkoma innymi firmami zorganizował 
dla naszych wychowanków uroczysty dzień 
dziecka pod nazwą „Warto się uczyć”. Tak na-
prawdę dla naszej organizacji był to pierwszy 

realny kontakt ze środowiskiem firm. Nie wie-
dzieliśmy więc do końca czego się spodziewać 
po takiej współpracy. Nasze dzieciaki miały 
okazję zobaczyć tego dnia, jak wygląda biuro 
w nowoczesnym kompleksie, poznać realne 
środowisko pracy i wiele ciekawych osób, któ-
re poświęciły im czas. Na miejsce dojechały 
luksusowymi autami, gdzie przedstawiciele 
firm, menedżerowie opowiadali im, jak dużo 
wysiłku musieli sami włożyć, by osiągnąć po-
zycję zawodową, ile czasami trudności mu-
sieli pokonać. Pokazywali też różne rodzaje 
zawodów, czynności którymi się zajmują na 
co dzień. To było bardzo inspirujące dla dzie-
ci spotkanie, zobaczyły, że ten „normalny” 
świat wcale nie jest tak odległy, że o ich ży-
ciu w największym stopniu zadecyduje nauka 
i konsekwencja w dążeniu do celu, a nie splot 
zewnętrznych czynników, przez które znala-
zły się w placówce wychowawczej. Dla wielu 
z nich to był bardzo silny i pozytywny bodziec. 
Na koniec tego dnia w pobliskiej restauracji 
hotelowej dzieciaki uczestniczyły w spotka-
niu kulinarnym, gdzie odbyły się pokazy ro-
bienia burgerów i kręcenia pizzy. Jeden z na-
szych wychowanków, Mikołaj, w tym czasie 
rozpoczynał edukację w szkole gastronomicz-
nej. Dla niego było to szczególnie budujące, do 
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W 2015 roku firma Torus zwyciężyła w konkursie Partner GPEC. Jest 
to program realizowany przy współpracy z Elektrociepłowniami 
Wybrzeże S.A., którego ideą jest przeznaczanie otrzymanych od 
GPEC nagród finansowych na inwestycje podnoszące jakość życia 
mieszkańców. Firma Torus ubiegłoroczną nagrodę postanowiła 
przeznaczyć na remont zdewastowanego lokalu przy ul. Biskupiej 
33, w którym swoją działalność rozwijać chciała Fundacja Rodzinny 
Gdańsk. Jego remont trwał od września do listopada 2015 roku. 
W funkcjonującym już w pełni lokalu spotkaliśmy się z Rafałem 
Tomaszewskim, Prezesem Fundacji Rodzinny Gdańsk, chcąc poznać 
charakter tego miejsca oraz realizowanych w nim inicjatyw.

ROZMAWIA: Marcin Uske

MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA TUTAJ OTWORZYŁ NAM LOKAL, W KTÓRYM JESTEŚMY,

 PRZEKAZANY W UBIEGŁYM ROKU PRZEZ MIASTO NA DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ 

FUNDACJI. POMIESZCZENIE BYŁO CAŁKOWICIE ZDEWASTOWANE, WYMAGAŁO 

KAPITALNEGO REMONTU, CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ DZIĘKI FIRMOM GPEC 

I TORUS. OBECNIE LOKAL JEST JUŻ W PEŁNI WYPOSAŻONY I FUNKCJONALNY. 

STAŁ SIĘ MIEJSCEM NASZEJ AKTYWNEJ PRACY Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ. 

ARCHITEKTONICZNE ODRESTAUROWANIE CZĘŚCI KAMIENICY JEST JEDNAK 

ZNACZNIE PROSTSZE I MNIEJ CZASOCHŁONNE NIŻ REWITALIZACJA SPOŁECZNA.

tego stopnia, że rok temu został jednym z do-
wodzących kuchnią w tym właśnie miejscu. 
Mnie osobiście ta historia bardzo dotyka. Ktoś 
podał nam rękę, Mikołajowi pokazał, że świat 
może być dobrze zorganizowany, że mogą się 
w nim realizować marzenia i jest to dostępne 
dla każdego, nawet jeśli ma się słabszy start.

Jak wygląda dzisiaj życie przy Biskupiej 33? Co 
się tutaj dzieje?
Działania, które tutaj realizujemy mają sze-
roki zakres pomocowy i odbywają się na kilku 
obszarach. Prowadzimy zajęcia o charakterze 
profilaktycznym, skierowane do dorosłych 
i  dzieci, które dotyczą głównie problemu 
uzależnień oraz poradnictwa rodzinnego. To 
jest jedna część realizowanego tu programu. 
Drugim elementem, uzupełniającym, jest 
współpraca z organizacją studencką AIESEC, 
w ramach której gościmy tutaj młodych ludzi 
z całego świata. Opowiadają oni, oczywiście 
w języku angielskim, o kulturze kraju, z które-
go pochodzą, zwyczajach, tożsamości, kuchni 
– nawet gotują razem z dziećmi. Staramy się 
w ten sposób otwierać dzieci na świat, poka-
zywać różnorodność kulturową, z którą na 
pewno się w życiu spotkają – chcemy, żeby się 
jej nie bali.FO
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Jak dzieci trafiają na wasze zajęcia?
Jest kilka kanałów informowania o  spotka-
niach – zaprzyjaźnione instytucje, które dzia-
łają nieopodal, Facebook, szkoła, ale naj-
prostszy i najbardziej efektywny jest plakat. 
Wystarczy wywiesić informację w oknie, na 
drzwiach, nawet tego samego dnia, a infor-
macja szybko się roznosi po okolicy. W każ-
dym spotkaniu uczestniczy kilka, kilkanaścio-
ro dzieci.

Jaki jest twój osobisty cel związany z tym 
miejscem?
Jestem gdańszczaninem, to miasto jest dla 
mnie ważne. Histor yczne dzielnice, Stare 
i Dolne Miasto, Zaroślak czy Biskupia Górka, 
która jest przytulona do centrum, nie powin-
ny być tak zaniedbane. Obecnie jest tutaj 
zupełnie inna rzeczywistość. Trzeba podej-
mować działania na rzecz rozsądnej i prze-
myślanej rewitalizacji, nie tylko architekto-
nicznej, ale też społecznej. Elementem tego 
na pewno nie jest zamiana fryzjera na lom-
bard, która miała tutaj miejsce jakiś czas 
temu. Miasto prowadzi działania w  kierun-
ku zmiany tej dzielnicy, ale to kropla w  mo-
rzu potrzeb. Jako jednej z organizacji uczest-
niczących w  rewitalizacji społecznej tego 

can see the Forum Gdańsk investment under 
construction. Soon, it will be teeming with life, 
aspiring to become a new landmark of Gdańsk; 
whereas we’re just around the corner, in a run-
-down neighbourhood, the inhabitants of 
which are usually poor, troubled people strug-
gling with the reality despite our huge effort 
to help them. Two different worlds which ne-
ighbour each other. Among the inhabitants, 
there are children and teenagers, who spend 
a lot of their free time outside, in the yard – not 
to say in the street. With the implementation 
of such projects as Creative Parents Creative 
Children, we aim to give them a chance to get 
out of here. Each form of aid may be a sti-
mulus, a springboard to a better life, making 
their dreams come true, overcoming obstacles 
and not giving up. The premises we received 
from the city last year allowed us to operate in 
the area. Being completely run-down, the pla-
ce required extensive redecoration, which was 
possible thanks to GPEC and Torus. Now, the 
premises are fully equipped and functional. 
It has become a place of our active work with 
the local community. Architectural renovation 
of a part of the building is much simpler and 
less time-consuming than social rehabilita-
tion, though.

Companies provided the funds, and you have 
a place for work. Bringing about a visible so-
cial effect, as you say, will take time. Do you 
remember any special moments, a remarka-
ble success, from previous activities of the 
foundation?
These successes, smaller and bigger ones, 
happen every day; yet, our first meeting with 
Torus is worth mentioning. It’s 1 June today, 
so it was almost exactly 5 years ago. Together 
with a  few other companies, Torus organi-
sed an event ‘Learning is a good idea’ for our 
children on the occasion of Children’s Day. For 
our organisation, it was the first real contact 

miejsca wydaje nam się kluczowe, by tą lo-
kalną społeczność konstruktywnie zagospo-
darować, dać szansę ludziom stąd na kontakt 
ze światem, z  różnymi formami spędzania 
czasu alternatywnymi dla uzależnień. Trzeba 
pochylić się nad człowiekiem, bo dzisiaj jest 
tutaj ogromna pustka. Potrzebna jest pozy-
tywna zmiana tego miejsca, żeby odzyskało 
ono swój dawny blask.

Czego i kogo wam potrzeba?
To pewnie nie będzie w żaden sposób odkryw-
cze, ale potrzeba nam przede wszystkim środ-
ków finansowych na realizację programów 
społecznych. Potrzebujemy też zaangażo-
wania ludzi, którzy mogą się w nie włączyć. 
Myślę tutaj o  bardzo zwyczajnych sprawach 
– ktoś chce się podzielić swoją pasją, odrobić 
z dziećmi lekcje, ugotować obiad, opowiedzieć 
ludziom dorosłym jak sobie radzić z proble-
mami. Społeczna inicjatywa i  angażowanie 
studentów może naprawdę zmieniać rzeczy-
wistość. Razem z działającym tu stowarzy-
szeniem Waga oraz Fundacją Życie i  Pasja 
chcemy podnosić jakość życia dorosłych 
i dzieci tu mieszkających. Robimy dużo, ale 
nie jest tak, że to miejsce żyje na 100%. Zrobić 
więc można dużo więcej. 

with the environment of companies. We didn’t 
know what to expect from such cooperation. 
That day, our children had a chance to see what 
an office in a modern complex looks like, get 
to know real working environment and meet 
a lot of people who devoted their time to them. 
They went by luxury cars to a place, where re-
presentatives of companies, managers, told 
them about the effort they had to make to 
achieve the position, how many obstacles they 
had to overcome. They also presented various 
types of professions and tasks they do on a da-
ily basis. It was a very inspiring meeting. The 
children saw that this ‘normal’ world is not as 
distant as it may seem; that the education and 
persistence in pursuing their goals will decide 
about their future life, not the circumstances 
because of which they happened to be in an 
educational centre. For many of them, it was 
a powerful and positive stimulus. At the end 
of the day, the children participated in a co-
oking meeting with shows of making burgers 
and pizza in a nearby hotel restaurant. One of 
our pupils, Mikołaj, had just started to go to 
a cooking school then. To such an extent he 
was inspired, that a year ago, he became one 
of chefs in that restaurant. To me, this story 
is really touching. Somebody gave us a hand, 
showed Mikołaj that the world may be well-or-
ganised, that dreams may come true and it’s 
attainable by everybody, even if someone had 
a poor start.

What is life at Biskupia 33 like today? What’s 
going on?
We engage in activities related to broadly defi-
ned aid in a few areas. We organise preventive 
classes mostly regarding addictions and family 
counselling addressed to adults and children. 
It’s one of the parts of the programme. The 
second part, a supplementary one, is coope-
ration with AIESEC, a student organisation, 
thanks to which young people from all over 

IN ENGLISH

LEND A HELPING 
HAND
In 2015, Torus won the Partner GPEC 
competition. It is a programme 
implemented in cooperation with 
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. aimed 
at investing funds received from GPEC 
to improve the quality of life of people 
in the region. Torus decided to spend the 
funds it received last year on redecoration 
of run-down premises at ul. Biskupia 33, 
which the foundation Fundacja Rodzinny 
Gdańsk wanted to occupy. The redecoration 
lasted from September to November 2015. 
We met with Rafał Tomaszewski, the 
President of Fundacja Rodzinny Gdańsk, on 
the premises to get to know the place and 
the projects implemented there.

When we met here for the first time, you said 
that we were almost in the centre of Gdańsk 
but in reality, the life there was quite different 
from the city life a few hundred metres away.
That’s right. I can see and experience it every 
day at work. We are in the city centre, the hi-
storic part of the city. From the windows of the 
premises at Biskupia 33, where we are now, we 

the world visit us. They talk in English about 
the culture of their country, customs, identity, 
cuisine – they even cook with children. We try 
to show our pupils the world and cultural diver-
sity which they’ll certainly encounter in the fu-
ture – we don’t want them to be afraid of it.

How do you inform children about your 
classes?
There are many channels of communication – 
other institutions operating nearby, Facebook, 
schools; but the simplest and the most effec-
tive one is a poster. It’s enough to put a poster 
up in the window, on the door, even on the day 
of the event, and information is disseminated 
fast. A few or several children participate in 
every meeting.

What’s your personal goal related to this 
place?
I come from Gdańsk, the city is important to 
me. Historic areas, the Old Town, places such 
as Dolne Miasto, Zaroślak or Biskupia Górka 
neighbouring the city centre shouldn’t be so 
run-down. These days, the reality is quite dif-
ferent here. We should take measures to im-
prove the condition not only of the buildings, 
but also of the community. Replacing a hair-
dresser’s with a pawnshop, which happened 
some time ago, is definitely a  wrong direc-
tion. The city authorities undertake activities 
aiming at changing the district, but it’s a drop 
in the ocean. As one of the organisations parti-
cipating in social rehabilitation of the area, we 
believe that it’s of utmost importance to take 
constructive measures, to give the local com-
munity a chance to discover a different way of 
living, new ways of spending their free time, 
other than addictions. We should lend a hel-
ping hand to create new opportunities for pe-
ople here. The place needs a positive change to 
regain its former glory.

What and who do you need?
Well, it may sound simple, but first of all, we 
need funds to implement social programmes. 
We also need people to engage in them. And 
I mean simple tasks – someone wants to talk 
about their passion, help children with the-
ir homework, cook a dinner, tell adults how 
to deal with problems. Social initiatives and 
the participation of students may change the 
reality. Together with the Waga association 
and the foundation Fundacja Życie i Pasja, 
we want to improve the quality of life of both 
adults and children living here. We do a  lot, 
but the area doesn’t fulfil its potential at 
100%. We can do much more.  
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CHCESZ POMÓC, 
SKONTAKTUJ SIĘ:
IF YOU WANT TO HELP, CONTACT US:

WWW: WWW.RODZINNYGDANSK.PL
E-MAIL: PORADNIAODZINNA@RODZINNYGDANSK.PL 
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Odpowiedź na powyższe pytanie znajduję 
w  książce amerykańskiego psychologa 
Barry’ego Schwartza „Why We Work”: 

„Ludzie po prostu lubią pracować. Wystarczy 
zapewnić im odpowiednie warunki, a będą kre-
atywni i twórczy (…). Żadne premie i nagrody 
nie zastąpią satysfakcji z dobrze wykonanej 
pracy.” Kluczowy – z punktu widzenia archi-
tekta wnętrz – jest w tym stwierdzeniu zwrot 
„odpowiednie warunki”. Cóż to właściwie 

oznacza? Jak ten postulat zrealizować w loka-
lach typu open space, czyli modelu najczęściej 
wybieranym przez pracodawców? Biuro prze-
stało być przecież miejscem, w  którym pra-
cownicy siedzą pasywnie, przetwarzając tony 
informacji, a stało się żywym środowiskiem 
zachęcającym do dyskusji i  kreatywności. 
Miejscem, gdzie spotykają się cztery pokole-
nia reprezentujące odmienne systemy warto-
ści oraz posiadający inną mentalność. Do tego 

„LUDZIE PO PROSTU LUBIĄ 

PRACOWAĆ. WYSTARCZY 

ZAPEWNIĆ IM ODPOWIED-

NIE WARUNKI, A  BĘDĄ 

KREATYWNI I TWÓRCZY 

(…). ŻADNE PREMIE I NA-

GRODY NIE ZASTĄPIĄ SA-

TYSFAKCJI Z DOBRZE WY-

KONANEJ PRACY.”

należy dołączyć bogactwo osobowości, zadań 
i formatów pracy wynikających z dynamiczne-
go rozwoju nowych technologii.

W jaki sposób zorganizować przestrzeń, 
aby właściwie służyła wszystkim osobom? 
o zupełnie przeciwnym spojrzeniu na świat? 
Z jednej strony mamy przyzwyczajonych do 
własnych pokoi pracowników starszego poko-
lenia, a z drugiej żyjących w wirtualnym świe-
cie i zagubionych w  rzeczywistości przedsta-
wicieli najmłodszej generacji Z. W jaki sposób 
w hałaśliwym otoczeniu, które najlepiej odpo-
wiada ekstrawertykom, zapewnić dobre sa-
mopoczucie introwertykom i osobom prefe-
rującym ciszę? Jakie rozwiązania zastosować, 
aby nie wtłaczać pracowników w rzędy iden-
tycznych biurek? Każdy przecież chce czuć się 
osobą, a nie bezosobowym trybikiem w ma-
szynie. Czy odpowiednio zaaranżowana prze-
strzeń może zachęcić do ruchu i kreatywności 
i sprawić, by informacje płynnie przepływały 
pomiędzy członkami zespołu?

Poszukiwania odpowiedzi na powyższe 
wyzwania doprowadziły w ostatnich latach 
do powstania nowych tendencji w dziedzinie 
projektowania wnętrz – niestety wciąż obec-
ne głównie w biurach międzynarodowych kor-
poracji. Przykładem mogą być googlowe Work 
& Play, gdzie zacierają się granice między 
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Lato w pracy. Takie są konsekwencje wykorzystania urlopu poza 
sezonem. W nieco opustoszałym biurze obserwuję wyjazdy i powroty 
współpracowników. Za oknami letnie niebo wzbudza tęsknotę za 
wolnością. Ten czas sprzyja refleksji i nasuwa pytanie: dlaczego 
właściwie pracujemy?

– 
BARRY SCHWARTZ 
„WHY WE WORK”

TEKST: Joanna Olejniczak-Suchecka

WIZUALIZACJE: KINNARPS



Oczywiście biuro należy aranżować zgod-
nie z  kulturą organizacyjną firmy oraz cha-
rakterem branży, w  jakiej działa. Planowanie 
nowej przestrzeni powinno zacząć się od 
szczegółowej analizy procesów zachodzą-
cych w  firmie, struktury zatrudnienia oraz 
przyjętych form pracy. I tu wkracza architekt 
wnętrz, bo tylko świadomy i  odpowiedzial-
ny profesjonalista przygotuje projekt szyty 
na miarę, a nie produkt seryjny z taśmowej 
produkcji naśladującej ślepo modę. Aby spro-
stać ambitnemu zadaniu stworzenia miejsca 
pracy, w którym najważniejszy jest człowiek 
z jego potrzebami, a jednocześnie zapewnić 
poprawne funkcjonowanie firmy, koniecz-
na jest ścisła współpraca projektanta z pra-
codawcą, a prawdopodobnie wkrótce także 
z psychologiem oraz socjologiem.

Które rozwiązanie wybrać? W którym kie-
runku podążać? Nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi, jednej recepty dobrej na wszystko dla 
wszystkich.

Nie mogę się tu powstrzymać od krótkiej 
refleksji: czy rzeczywiście krzykliwe kolory 
i narzucające się mocne formy designerskich 
mebli pozytywnie wpływają na kreatywność, 
która zdaje się być nowym bożkiem? W moim 
odczuciu spojrzenie za okno, choćby w  nie-
bo, odrobina zieleni, spacer po biurze czy roz-
mowa ze współpracownikami w  wyciszonej 
przestrzeni mogą przynieść większe korzyści 
i przyczynić się do osiągnięcia lepszego efek-
tu. Jednak we wszystkim najważniejsze są 
umiar i  równowaga, a  różnorodność zastoso-
wanych środków pozwoli na zaspokojenie obu 
potrzeb.

strefami pracy i relaksu, a całość, za sprawą 
żywej kolorystyki i wyposażenia, przypomina 
jeden wielki plac zabaw. Bardziej popularną 
odmianą tego trendu jest wprowadzanie po-
mieszczeń zabawy i  relaksu odseparowanych 
od miejsc pracy, często połączonych z dużymi 
jadalniami. Jeszcze inną propozycją jest kon-
cepcja Next Office marki Kinnarps, w  której 
indywidualne stanowiska pracy zastąpione 
zostają kilkoma rodzajami przestrzeni o zróż-
nicowanym charakterze: open space obok 
pokoi cichej pracy, sale konferencyjne obok 
miejsc mniej formalnych spotkań. Pracownicy, 
w zależności od wykonywanego zadania czy 
nastroju, wybierają odpowiadające im dane-
go dnia miejsce. Natomiast najbardziej ra-
dykalnym rozwiązaniem problemu idealnych 
warunków jest praca zdalna – Home Office. 

Na co dzień skupiamy się głównie na tym, 
aby w możliwie krótkim czasie i bez bezpo-
średniego kontaktu z klientem świadomie 
kreować przestrzenie biurowe. Mam jed-
nak nadzieję, że rosnąca świadomość pra-
codawców zaowocuje coraz większą dbało-
ścią o przygotowanie miejsc pracy, bo ludzie 
to najważniejszy zasób przedsiębiorstw. Od 
dawna wiadomo, że dobre samopoczucie pra-
cowników przekłada się na efektywność, co 
z kolei znajduje odzwierciedlenie w korzy-
ściach biznesowych firm. 

IN ENGLISH

PEOPLE-FRIENDLY 
OFFICE
Summer at work. This is a consequence of 
using up the leave during the low season. 
In quite an empty office, I see co-workers 
going on leaves and coming back. The 
summer sky outside makes me long for 
freedom. It also makes me wonder: why 
do we really work?

I find an answer to this question in a book 
written by American psychologist Barry 
Schwartz “Why We Work”. The author 

states that people just like to work. It is eno-
ugh to ensure them proper conditions, and 
they will be inventive and creative. No incen-
tives will ever replace satisfaction from good 
work performance. From the perspective of 
an interior designer, the key factor here is the 
expression “proper conditions”. What does it 
really mean? How to implement this idea in 
open-plan offices – the model of office cho-
sen most often by employers? An office is no 
longer a space, where employees sit passively, 
processing tonnes of information. It has beco-
me a living environment encouraging discus-
sion and creativity. A place where four genera-
tions, different in terms of value system and 
mentality, meet. Moreover, a variety of perso-
nalities, tasks and work forms resulting from 
a dynamic development of new technologies 
need to be taken into account.

How to arrange the space to satisfy all em-
ployees? On one hand, there are the older ge-
neration employees – used to their own rooms. 
On the other hand, there are representatives of 
the youngest generation Z – living in a virtual 
world and lost in the reality. How to ensure the 
well-being of introverts and people who prefer 
silence in a noisy environment, which is best 
suited for extroverts? What solutions to apply 
to avoid creating long rows of identical desks? 
Everyone wants to be treated like a  human, 
not a cog in the machine. Can a properly arran-
ged space encourage movement and creativity 
and facilitate the flow of information among 
the members of a team?

Looking for answers to these questions, 
in recent years, has led to the development 
of new trends in interior design – unfortuna-
tely, still only pertaining to offices of interna-
tional companies. For example, Work & Play 
at Google, where the border between the wor-
king and chilling zones becomes fuzzy, which 
– thanks to vivid colours and equipment – lo-
oks like a huge playground. A more popular 
form of this trend is arranging rooms for play 
and relaxation separated from the working zo-
nes, usually with adjoining spacious dining ro-
oms. Another idea is the Next Office concept 
of Kinnarps, in which individual workplaces are 
replaced with a few types of space of vario-
us character: open space next to quiet rooms, 

conference rooms next to rooms for less for-
mal meetings. Employees, depending on a task 
or their mood, choose a workplace which suits 
them best at a particular time. A more radi-
cal solution to the problem of perfect working 
conditions is telecommuting – Home Office. 
Which one to choose? Which direction to fol-
low? There is no straight answer nor panacea 
to all evil for everybody.

But it makes me wonder: whether gaudy 
colours and imposing sharp forms of designer 
furniture really have a positive influence on 
creativity, which seems to be all the rage no-
wadays? To me, looking outside the window, 
at the sky, some greenery, a walk in the office 
or a talk with co-workers in a quiet room may 
bring more benefits and contribute to better 
results. Nevertheless, balance and modera-
tion are the most important factors, where-
as a variety of measures applied will facilitate 
satisfaction of both needs.

An office should definitely be arranged 
in line with the organisational culture of the 
company and the nature of particular indu-
stry. Planning a new space should begin with 
a detailed analysis of processes in the com-
pany, its structure of employment and forms 
of work. And that’s where an interior desi-
gner steps in – as only an aware and respon-
sible professional may create an original de-
sign instead of an ordinary mass product that 
blindly follows the current trends. To come 
up to the ambitious task of creating a spa-
ce where employees and their needs are put 
first and ensure proper operation of a compa-
ny at the same time, the designer needs to 
cooperate with the employer, and in the fu-
ture, probably, will cooperate with a psycho-
logist and a sociologist as well.

On a  daily basis, we aim to create office 
spaces consciously, within a reasonably short 
time and without direct contact with the 
client. I hope, however, that growing aware-
ness of employers will result in greater at-
tention paid to preparing working stations 
because human capital is the most important 
resource of the company. It’s well known that 
positive attitude of employees influences 
their productivity, which in turn leads to gre-
ater business profits of the company. 

SZERSZE SPOJERZENIE
BROADER VIEW

SZERSZE SPOJERZENIE
BROADER VIEW 2120

PLANOWANIE NOWEJ PRZESTRZENI POWINNO 

ZACZĄĆ SIĘ OD SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY

PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W FIRMIE, 

STRUKTURY ZATRUDNIENIA ORAZ PRZYJĘTYCH 

FORM PRACY. I TU WKRACZA ARCHITEKT WNĘTRZ, 

BO TYLKO ŚWIADOMY I ODPOWIEDZIALNY 

PROFESJONALISTA PRZYGOTUJE PROJEKT SZYTY 

NA MIARĘ, A NIE PRODUKT SERYJNY Z TAŚMOWEJ 

PRODUKCJI NAŚLADUJĄCEJ ŚLEPO MODĘ.



Czy zdarzyło wam się kiedyś wściekać z powodu braku Internetu? 
W warunkach środowiska pracy taka sytuacja nie może mieć miejsca, 
dlatego przeprowadzka do nowego biura wymaga nie tylko zaaranżowania 
przestrzeni, wyposażenia w meble i urządzenia, ale także zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury IT. Proces ten obejmuje podłączenie właściwych 
operatorów kablowych, dzięki czemu w biurze mamy niezawodny Internet.

Kluczowe dla dostarczenia właściwych 
usług telekomunikacyjnych bezpośred-
nio na powierzchnię biurową najemcy 

jest właściwe przygotowanie infrastruktu-
ry kablowej zgodnej z potrzebami firmy, jak 
również dodatkowych elementów przez nią 
wymaganych (np. systemy video, projekto-
ry, ekrany czy nagłośnienie). Zakres niezbęd-
nych do wykonania prac, jak również koszt 
finalnego podłączenia usługi właściwego 
operatora uzależniony jest w dużej mierze od 
bazowej infrastruktury, którą dostarcza dewe-
loper obiektu. Różnice mogą być tutaj znaczne 
i dotyczyć również zakresu wsparcia najemcy 
w całym procesie podłączenia.

– W  obrębie Alchemii znajdują się węzły 
sieci telekomunikacyjnych wszystkich klu-
czow ych operatorów świadczących usługi 
w Trójmieście. Najemca zgłasza więc tylko 
z usług której firmy korzysta, wskazuje wła-
ściwy kontakt do jej przedstawiciela, a resz-
tę załatwiamy już za niego. Bezpośrednio ze 
wskazanym operatorem ustalamy wszelkie 
techniczne aspekty oraz przygotowujemy in-
frastrukturę – przejmujemy więc na siebie peł-
ne ryzyko stworzenia właściwej i niezawod-
nej infrastruktury – komentuje Tomasz Man, 
Dyrektor ds. IT w firmie Torus, będącej dewelo-
perem Alchemii.

Na dzień zasiedlenia budynku (od strony 
technicznej) usługi wszystkich wskazanych 
przez najemcę operatorów są więc dostęp-
ne na jego powierzchniach, a  jego pracownicy 
mogą od razu i bez przeszkód realizować swoje 
zadania.

Firma Torus, w ramach realizacji inwestycji 
Alchemia, bazowo tworzy zaawansowaną sieć 
szkieletową (okablowanie miedziane i  świa-
tłowodowe) – jest ona dostępna dla najem-
ców i w pewnym zakresie bezpłatna. Węzeł, 
w którym są łącza wszystkich operatorów, po-
łączony jest bezpośrednio z każdym piętrem 
budynku kompleksu w dowolnej konfiguracji 

(dowolne piętro jednej wieży biurowej możemy 
połączyć z każdym piętrem innej). Stanowi to 
duże ułatwienie i umożliwia sprawne tworze-
nie indywidualnej infrastruktury IT dla każdej 
z firm. Tak rozwinięta infrastruktura pozwala 
nie tylko skrócić czas podłączenia usługi, ale 
wpływa też na bezpieczeństwo całej sieci, 
gdyż za okablowanie odpowiada jeden zespół 
instalatorów (nie ma potrzeby wielokrotnej 
ingerencji w okablowanie). Ponadto budynki 
Alchemii są ze sobą połączone infrastruktu-
ralnie, co jest istotne w  przypadku przepro-
wadzki albo zwiększenia wynajmowanej po-
wierzchni w ramach kompleksu (niezależnie od 
budynku). 

IN ENGLISH

WHERE DOES THE  
INTERNET CONNECTION 
IN THE OFFICE COME 
FROM?
Have you ever gone mad because there 
was no Internet connection? At work, such 
a situation can’t happen; that is why moving 
to a new office requires not only arranging 
the space, furniture and equipment, but 
also ensuring proper IT infrastructure. The 
process comprises connecting proper cable 
operators, which ensures a reliable Internet 
connection.

A key aspect of supplying adequate tele-
communication services directly to the 
office of a tenant, is proper preparation 

of cable infrastructure in line with the needs 
of a company, as well as additional elements 
required by it (e.g. video systems, projectors, 
screens or a sound system). The scope of es-
sential work and the cost of final connection of 
the supplier’s service depend largely on a base 

infrastructure provided by the developer of the 
building. The difference may be considerable 
and may also concern the scope of supporting 
the tenant in the whole connection process.

‘In Alchemia, there are nodes of telecom-
munication networks of all key suppliers pro-
viding services in the Tricity. A tenant just no-
tifies us of which supplier’s services it uses, 
provides contact data of the supplier’s repre-
sentative, and we do the rest. We set all tech-
nical aspects and prepare infrastructure to-
gether with the operator indicated – we take 
on all the risk related to developing proper and 
reliable infrastructure,’ says Tomasz Man, IT 
Manager in the Torus company, Alchemia’s 
developer.

As at the day of occupying the building 
(from the technical perspective), services of 
all operators indicated by the tenant are avail-
able in its space, and its employees may per-
form their tasks at once.

Torus, within the Alchemia investment, 
creates a  base complex backbone network 
(copper and optical-fibre cabling) – it is avail-
able to the tenants and free of charge to 
some extent. A node with lines of all opera-
tors is connected directly with every floor of 
the building in any configuration (any floor 
of an office tower can be connected with any 
floor of another office tower). It makes things 
much easier and facilitates effective develop-
ment of individual IT infrastructure for each 
of the companies. Such infrastructure facili-
tates not only shortening the time of connect-
ing the service, but also improves the secu-
rity of the network, as one team of wiremen 
is responsible for the cabling (there’s no need 
for repeated works on the cabling). Moreover, 
the Alchemia buildings are interconnected in 
terms of infrastructure, which is important 
when it comes to moving or increasing the 
space leased in the complex (regardless of the 
building).  
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Dlaczego świat potrzebuje takich firm jak 
Wipro?
Żyjemy w czasach zmian, które następują 
bardzo szybko, jedna po drugiej. Wymusza to 
także zmiany w sposobie funkcjonowania sa-
mych firm. A te nie mają zasobów własnych, 
które z  jednej strony mogłyby obsługiwać 
bieżącą działalność, a z drugiej strony zająć 
się przygotowywaniem zmian. W związku 
z tym, kiedy następuje duża zmiana organi-
zacyjna, to zwykle musi być obecny ktoś, kto 
ma know-how, potrafi wdrożyć zmiany, ma 
w  tym doświadczenie. Warto pamiętać, że 
mówimy tu o firmach działających globalnie, 
a  nie lokalnych przedsiębiorstwach. Dlatego 
sięga się po takie firmy jak Wipro – żeby 
zmiany były wprowadzone szybko i  przy-
niosły spodziewane efekty. Współcześnie 

przedsiębiorstwa muszą skoncentrować się 
na swojej działalności podstawowej. Dlatego 
takie aspekty jak IT, księgowość czy HR nie-
koniecznie należą do najsilniejszych komep-
tencji firm zajmujących się sprzedażą czy 
produkcją. I dlatego decydują się one na wy-
korzystanie wiedzy i zasobów firm outso-
ursingowych, które specjalizują się w takiej 
działalności. 

Specjalizujecie się w IT.
To 80% naszej działalności, a  jak wiecie, na 
świecie wciąż brakuje specjalistów w tej dzie-
dzinie i  liczba miejsca pracy rośnie w tempie 
geometr ycznym. Dzisiaj nie sprzedaje się 
produktów, nie sprzedaje się nawet usług, 
tylko rozwiązania. Pojedynczy człowiek za 
dużo nie zmieni, potrzebne są całe zespoły, 

W   A L C H E M I I

W I P R O
M I Ę D Z Y N A R O D O W E

Jednym z najemców powierzchni w kompleksie Alchemia jest firma 
Wipro. Jej siedziba została oficjalnie otwarta w lutym. O to, czy 
pracownikom Wipro dobrze w Polsce, a samej firmie w Gdańsku, 
zapytaliśmy Jacka Fijałkowskiego, Dyrektora Zarządzającego na Polskę.

TEKST: Jakub Milszewski



changes fast and in an effective way. These 
days, companies must focus on their primary 
activities. That’s why aspects such as IT, ac-
counting or HR aren’t the strongest points of 
companies dealing with sales or production. 
Such companies decide to use knowledge and 
resources of outsourcing companies which 
specialise in a particular domain. 

You specialise in IT.
It’s 80% of our activities; as you know, IT spe-
cialists are still at a premium, and the number 
of posts is increasing rapidly. These days, it’s 
solutions that are sold, not products nor even 
services. A single person won’t change a lot – we 
need teams, which will win the trust of the client 

które wzbudzą zaufanie klienta poprzez swo-
je doświadczenie. Część firm tworzy własne 
centra, czyli chce osiągnąć zyski przez arbi-
traż cenowy: zamianę jednego stanowiska 
w Holandii i utworzenie jego odpowiednika 
w Polsce, bo tu jest taniej. To tak zwane „lift 
and shift” – centralizacja bez zmiany sposo-
bu funkcjonowania. Wiele firm zaczyna swoją 
przygodę przez tworzenie własnych centrów 
usług wspólnych. Tym Wipro się nie zajmuje. 
Dostarczamy więcej: nie tylko przesunięcie 
geograficzne procesów, ale również ich trans-
formację. Tworzymy nowy model: zawiera się 
w  tym standaryzacja procesów, unifikacja 
i automatyzacja, czyli zastąpienie człowieka 
przez aplikacje i algorytmy. To już jest znacz-
nie wyższy poziom funkcjonowania.

Wspomniał pan, że Wipro w  80% dostar-
cza usługi IT – a  jak to wygląda w gdańskim 
oddziale?
50% to IT, pozostała część to usługi księ-
gowe i  zarządzanie treściami publikowany-
mi na stronach internetowych i  intraneto-
wych klientów. Obecnie w  naszym oddziale 
zatrudniamy około dwustu osób mówiących 
w sumie w 20 językach, w tym też tych mniej 
znanych, takich jak turecki, litewski czy sło-
wacki. W czasie rekrutacji zwracamy uwagę 
na takie aspekty jak samodzielność, umiejęt-
ność radzenia sobie z problemami, dobry kon-
takt z klientem i oczywiście chęć do działania. 
Wśród naszych pracowników znajduje się wie-
lu obcokrajowców z  całej Europy. Ciekawym 
przykładem mogą być Finowie – korzystamy 
z  ich wsparcia, bo znalezienie Polaka z  zna-
jomością fińskiego i  tematyki IT jest prawie 
niemożliwe.

with their experience. Some companies set up 
their own centres, namely, they want to make 
a profit through price arbitration: replacing 
a post in the Netherlands with a corresponding 
post in Poland because it’s cheaper here. It’s the 
so-called ‘lift and shift’ – centralisation without 
changes in the way of operation. A number of 
companies begin their adventure with setting up 
their own shared services centres. Wipro doesn’t 
do that. We offer much more: apart from a geo-
graphical shift of processes, we also provide 
their transformation. We develop a new model: 
covering standardisation of processes, their uni-
fication and automatisation, that is replacing 
a human with applications and algorithms. This 
is a much higher level of operating.

Co takiego jest w Gdańsku, że tutejszy od-
dział Wipro przyciąga pracowników?
Wielu ludzi przyjeżdża tu z zagranicy, bo oka-
zuje się, że za nominalnie mniejszą stawkę są 
w stanie urządzić sobie tutaj życie na wyż-
szym poziomie. Wielu młodych ludzi wyjeż-
dża z Polski za pracą za granicę, a tutaj można 
przywołać zasadę „cudze chwalicie swojego 
nie znacie”. Wiele osób wybiera Gdańsk w ra-
mach przygody – to bardzo miłe miejsce do 
życia. Pracuje się w Gdańsku, a imprezuje 
w Sopocie. Stworzyliśmy tutaj także bardzo 
wygodne warunki pracy – mamy nowocze-
sne biura i dbamy o pracowników, nawet o ich 
komfort w życiu prywatnym. 

A dlaczego ten budynek, a nie inny biuro-
wiec? Czym skusiła was Alchemia?
Patrzyliśmy na lokalizację i  możliwość roz-
budowy. Wipro ma duże ambicje jeśli chodzi 
o rozwój i nie może sobie pozwolić na siedzi-
bę, która nie będzie mogła rozrastać się wraz 
z firmą. Mam nadzieję, że któregoś dnia bę-
dziemy świętować nasze millenium. gdy za-
trudnimy tysięcznego pracownika. 

IN ENGLISH

INTERNATIONAL  
WIPRO IN ALCHEMIA
One of the tenants in the Alchemia 
complex is Wipro. Its office was 
officially opened in February. We asked 
Jacek Fijałkowski, Country Operation 
Head, how employees of Wipro were 
doing in Poland, and how the company 
was doing in Gdańsk.

You mentioned that 80% of services which 
Wipro provides are IT services – what does it 
look like in the office in Gdańsk?
50% of our services are IT services; the re-
maining part includes accounting and the 
management of content published on web-
sites and intranet sites of clients. Currently, 
about two hundred people speaking 20 lan-
guages in total, including the less popular 
ones, such as Turkish, Lithuanian or Slovak, 
are employed in the office. During the recruit-
ment process, we pay attention to such as-
pects as self-reliance, problem-solving, good 
contact with a client and motivation. Among 
our employees, there are a  lot of foreigners 
from entire Europe. Finns are a good example 
– we use their services because finding a Pole 
who speaks Finnish and knows the IT domain 
is almost impossible.

What’s so special about Gdańsk that this 
Wipro office attracts employees?
A number of people come from abroad be-
cause it turns out that even with a nominally 
worse salary, they may live a better life here. 
Many young people leave Poland to find a job 
abroad – we may say that ‘the grass is always 
greener on the other side.’ A  lot of people 
choose Gdańsk as an adventure – it’s a really 
nice place to live. You work in Gdańsk and go 
to parties in Sopot. Moreover, we’ve created 
very good working conditions here – we have 
modern offices and we care about our employ-
ees, even in terms of their private life comfort. 

Why did you choose Alchemia rather than 
another office building? What drew your 
attention?
We considered the location and possibilities 
of expansion. Wipro is highly ambitious when 
it comes to development and must be located 
in an office which may expand together with 
the company. I hope that one day we will cel-
ebrate our millennium, when we employ the 
thousandth employee. 

Why does the world need such companies as 
Wipro?
We live in times of change – changes hap-
pen very fast, one after another. Companies 
must adjust their ways of operation accord-
ingly; but they don’t have sufficient resourc-
es to perform current activities on one hand 
and deal with preparing changes on the other 
hand. Consequently, when a considerable or-
ganisational change occurs, companies need 
someone who has the know-how, is able to 
implement the changes and has required ex-
perience. We ought to bear in mind that we’re 
talking about companies operating globally, 
not local enterprises. That’s why such com-
panies as Wipro are needed – to implement 
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PATRZYLIŚMY NA LOKALIZACJĘ 

I MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY. 

WIPRO MA DUŻE AMBICJE JEŚLI 

CHODZI O ROZWÓJ I NIE MOŻE 

SOBIE POZWOLIĆ NA SIEDZIBĘ, 

KTÓRA NIE BĘDZIE MOGŁA 

ROZRASTAĆ SIĘ WRAZ Z FIRMĄ. 
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Cenimy naszych najemców nie tylko za ich profesjonalizm,  
ale także za werwę w działaniach nie związanych bezpośrednio 
z biznesem. Oto kilka najciekawszych akcji organizowanych 
przez firmy działające na terenie Alchemii.

S T A T E  S T R E E T

N A  E N G L I S H  S U M M E R  C A M P

K E M I R A  I   D W A  K Ó Ł K A

W ostatnim tygodniu lipca w Żelistrzewie 
koło Pucka pracownicy State Street Bank wzi-
ęli udział w  English Summer Camp – kole-
jnej już edycji obozu językowego dla dzieci 
organizowanego przez gdański zespół PMI 
(Project Management Institute).

Inicjatywa, w  którą po raz kolejny zaan-
gażowało się wiele trójmiejskich firm, dedy-
kowana jest najbardziej potrzebującym dz-
ieciom z okolicznych domów dziecka i  rodzin 
zastępczych. Jej celem jest edukacja języ-
kowa oraz rozwój poprzez zabawę i  ruch na 
świeżym powietrzu. Wolontariusze ze State 
Street poprowadzili serię gier oraz warsztaty 
plastyczne polegające na namalowaniu przez 
dzieci ich własnej wersji logo firmy (statku), 
przy wykorzystaniu różnych technik malar-
skich. Wśród młodych uczestników wyłoniło 
się kilka talentów artystycznych, a wykonane 

przez nich prace zawisną niebawem w biurze 
State Street w Alchemii. Pracownicy biorący 
udział w  projekcie nadal wspominają niesa-
mowitą energię, która towarzyszyła zarówno 
dzieciom, jak i  wolontariuszom. Chwalą też 
współpracę z pomysłodawcą inicjatywy oraz 
dobrą organizację całego wydarzenia. Na za-
kończenie warsztatów dzieci otrzymały od 
firmy upominki.

Dla przedstawicieli gdańskiego biura State 
Street, które otworzyło się kilka miesię-
cy temu, była to jedna z  pierwszych CSR-
owych aktywności, ale zdecydowanie nie os-
tatnia. W ramach wewnętrznego programu 
Global Inclusion firma zachęca pracown-
ików do zgłaszania chęci ich uczestnictwa 
w  podobnych, prospołecznych przedsięwzię-
ciach. Mogą oni też proponować własne po-
mysły projektów, dzięki czemu mają szansę 
na rozwijanie swoich talentów i pasji oraz in-
tegrację na polu społecznej aktywności.

Inicjaty wa English Summer Camp ma 
charakter otwarty – przyłączać mogą się do 
niej firmy i ich pracownicy.  

Akcja wycieczek rowerowych została zaini-
cjowana w Kemirze latem 2014 roku przez HR 
managera – Maję. Wszystkie edycje tej ro-
werowej akcji łączą w sobie przyjemne z przy-
jemniejszym, czyli akty wność sportową 

z  możliwością integracji i  lepszego poznania 
osób, z którymi nie ma się kontaktu na co dzień. 
W  2016 roku wyprawy rowerowe przybra-
ły bardziej kameralną formę i  realizowane 
są w  mniejszych zespołach. Weekendowe 

wycieczki odbywają się w okolicach Gdańska, 
a najdłuższą do tej pory trasą była wyprawa 
z Rumii na Hel – 66 km. W okresie wakacyj-
nym organizowane są zazwyczaj dwie – trzy 
wycieczki, w których przeważnie uczestniczy 
kilkanaście osób. Pomysłów i  chętnych jest 
więcej, niestety dosyć często plany torpedo-
wane są przez pogodę. Większość uczestni-
ków wypraw stanowią pracownicy Kemiry, jed-
nak mają one otwarty charakter. Mogą w nich 
wziąć udział zarówno członkowie rodziny, 
jak i  znajomi pracowników. Warto dodać, że 
Kemira partycypuje w kosztach zakupu rowe-
ru lub kasku przez swoich pracowników w ra-
mach hasła „Safety First”. Jest to też często 
wykorzystywany pracowników firmy sposób 
dojazdu do pracy, czemu sprzyja infrastruktu-
ra rowerowa w  Alchemii (parkingi, prysznice, 
szafki). Informacje o  planowanych wyciecz-
kach wysyłane są mailowo do wszystkich pra-
cowników Kemiry w Gdańsku. Więcej informa-
cji znaleźć można na facebookowym profilu 
Kemira Gdansk. 

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU: 

STATE STREET BANK POLSKA
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IN ENGLISH

ALCHEMIA AFTER  
BUSINESS HOURS
We appreciate our tenants not only 
for their professionalism but also for 
their energy in activities not directly 
related to business. Here are some of the 
most interesting events organised by 
companies operating in Alchemia.

STATE STREET AT ENGLISH SUMMER CAMP
In the last week of July, in Żelistrzewo near 
Puck, employees of State Street Bank took 
part in English Summer Camp – another edi-
tion of a  language camp for children organ-
ised by Project Management Institute from 
Gdańsk.

The initiative, in which a lot of companies 
from the Tricity were involved again, is ad-
dressed to the most needy children from or-
phanages and foster families in the region. 
It is aimed at linguistic education and devel-
opment through fun and games outside. The 
volunteers from State Street ran a  series of 
games and artistic workshops, during which 
children painted their own versions of a com-
pany (ship) logo with the use of various paint-
ing techniques. Among the young participants, 
a few artistic talents were discovered, and the 
works of the children will soon be presented in 
the office of State Street in Alchemia. The em-
ployees that took part in the project still recall 
the wonderful atmosphere both among the 
children and the volunteers. They also speak 
about good cooperation with the initiator of 
the project and smooth organisation of the 
event. At the end of the workshops, the chil-
dren got gifts from the company.

For the representatives of the Gdańsk of-
fice of State Street opened a  few months 
ago, it was one of the first CSR activities but 
definitely not the last one. Within an internal 
programme – Global Inclusion – State Street 
encourages its employees to declare their 
will to participate in similar socially-oriented 
initiatives. They can also propose their own 
ideas for projects, thanks to which they have 
a chance to develop their talents and passions 
as well as act together for the benefit of the 
community.
The English Summer Camp initiative is open 
– companies and their employees are invited 
to join in.

FIND US ON FACEBOOK:

STATE STREET BANK POLSKA

KEMIRA ON TWO WHEELS
Cycling trips in Kemira were initiated in sum-
mer in 2014 by the HR manager – Maja. All 
editions of this cycling event combine plea-
sure with even more pleasure, that is sport 
activities with an opportunity to socialise 
and get to know people whom one doesn’t 
meet on a  daily basis. In 2016, the scale of 
the event became smaller, and the trips are 
now organised in smaller groups. Weekend 
trips take place in the vicinity of Gdańsk. So 
far, the longest trip has been the one from 
Rumia to Hel – 66 km. In holidays, usual-
ly two or three trips are organised, in which 
several persons take part. Even though there 
are more ideas and people willing to partici-
pate in events, bad weather often prevents 
the implementation of plans. Kemira em-
ployees constitute the majority of the trips’ 
participants, however, the events are open 
– the employees may invite their families 
and friends to join in. It’s worth noting that 
Kemira shares the cost of buying a bike or 
a  helmet by the employees, under the pro-
gramme “Safety First”. Moreover, the cycling 
infrastructure of Alchemia (parking space, 
showers, lockers) allows the employees to 
commute to work by bike. Information about 
planned trips is sent via e-mail to all employ-
ees of Kemira in Gdańsk. 

FIND US ON FACEBOOK:

KEMIRA GDANSK

FUN FRIDAYS
“Fun Friday” is a regular event organized 
by Cognizant, as a bit of break for  their 
Associates. “Fun Friday” allows people to get 
to know each other informally, in a relaxed 
atmosphere, using games to build team spirit 
and learn new ways of working together.

Each meeting involves a variety of tasks, 
projects and games that always require 
teamwork, good communication, openness 
and lots of laughter. During a recent “Fun 
Friday” event, the teams completed a set 
of challenges including origami. All tasks 
were undertaken, of course, under time pres-
sure!The winning team managed to handle 
the tasks faultlessly in the shortest time and 
with the most ingenuity. At the end of the 
games, prizes supplied by Torus were award-
ed to the victors.

FIND US ON FACEBOOK:

COGNIZANT (CORPORATE PROFILE)

TO RUSZAMY Z KANAPY!
The initiative “TO RUSzamy z kanapy!” (Get 
up off the Couch!) started a few months ago. It 
is aimed at encouraging people to lead an ac-
tive and healthy lifestyle. There are two parts 
of the action – running and cycling (MTB). 
Workouts are scheduled twice a week (running 
workouts usually take place on Thursdays, cy-
cling – on Tuesdays) and are supervised by pro-
fessional instructors. Paweł Miziarski – a tri-
athlonist, who is participating in the triathlon 
world championship in Australia this year 
– is in charge of the running group, whereas 
Bartosz Banach – a  former professional MTB 
cyclist, a multiple champion of Poland in this 
discipline – leads the cycling group. People at 
different age, with various talents and at var-
ious levels of advancement participate in the 
events. Runners usually train in the Ronald 
Reagan Park, whereas cyclist discover the pic-
turesque trails of the Tricity Landscape Park. 
The main goal is to improve the technique 
(of effective running and cycling or select-
ing a proper bike for one’s figure), learn vari-
ous types of exercises and socialise with oth-
er people employed in the Alchemia building 
(and many more). To join the group and receive 
current information about workouts, join the 
open group on Facebook (of course, its name is 
“TO RUSzamy z kanapy!”). Workouts are open 
as well, so everybody who wants to bring their 
family, friends or even a dog is invited to do so. 
As regards cycling workouts (MTB), one has to 
bring their own proper equipment. The initia-
tor of the project is Torus, Alchemia’s devel-
oper. In the near future, the company plans to 
expand the project to other activities and dis-
ciplines. 

FIND US ON FACEBOOK:

TO RUSZAMY Z KANAPY!

CONTACT PERSON: 

MBRZOZOWSKA@TORUS.PL

F U N  F R I D A Y

T O  R U S Z A M Y  Z   K A N A P Y !

„Fun Friday” to nazwa cyklicznych spotkań or-
ganizowanych przez firmę Cognizant, mają-
cych na celu oderwanie pracowników od codzi-
ennych obowiązków oraz aktywną integrację 
poprzez zabawę. Są one nie tylko emocjonu-
jącym wydarzeniem pozwalającym pracowni-
kom lepiej się poznać i bezpośrednio wpływać 
na atmosferę w  miejscu pracy, ale kształtują 
również kulturę organizacyjną. 

Program każdego ze spotkań zakłada 
różnorodne zadania, projekty i  gry, zawsze 
wymagające pracy zespołowej, dobrej ko-
munikacji i otwartości. Podczas jednego z os-
tatnich „Fun Friday” pracownicy pokonywali 
tor przeszkód z zadaniami i składali origami, 
a wszystko to w zespołach i oczywiście pod 
presją czasu! Wygrał zespół, który uporał 
się z zadaniami najszybciej nie popełniając 
przy tym błędu. Na zakończenie rozdano też 
gadżety, które dostarczyła firma Torus. 

zazwyczaj w czwartki, rowerowe we wtor-
ki) i  prowadzone są pod okiem zawodo-
wych sportowców. Grupie biegowej przewo-
dzi triathlonista Paweł Miziarski, startujący 
w tym roku w triathlonowych mistrzostwach 
świata w  Australii, a  rowerowej – Bartosz 
Banach, wcześniej zawodowy kolarz MTB, 
wielokrotny mistrz Polski w tej dyscyplinie. 

Inicjatywa TO RUSzamy z  kanapy! ruszyła 
kilka miesięcy temu i, jak sama nazwa wska-
zuje, ma na celu motywowanie ludzi do ak-
tywności fizycznej i  zdrowego trybu życia. 
Akcja realizowana jest w  dwóch odsłonach 
– biegowej oraz rowerowej (MTB). Treningi 
odbywają się dwa razy w tygodniu (biegowe 

W spotkaniach uczestniczą osoby w różnym 
wieku, o  różnych predyspozycjach i  spor-
towym poziomie. Biegacze ćwiczą najczę-
ściej w Parku Reagana, natomiast rowerzy-
ści odkrywają zakątki Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Celem jest przede wszyst-
kim doskonalenie techniki ( jak efektywnie 
biegać i  jeździć na rowerze czy dopasować 
go do swojej sylwetki), pokazywanie różnych 
form ćwiczeń, a  także integracja środowiska 
najemców Alchemii (i nie tylko). Aby dołączyć 
do grupy i  otrzymywać bieżące informacje 
o  treningach należy zapisać się do otwartej 
grupy utworzonej na Facebooku (jej nazwa to 
oczywiście TO RUSzamy z kanapy!). Treningi 
również mają charakter otwarty, więc jeśli 
ktoś chce uczestniczyć z  rodziną, przyjaciół-
mi czy nawet psem, nie ma ku temu prze-
szkód. W przypadku treningów rowerowych 
(MTB), trzeba oczywiście dysponować swoim 
sprzętem nadającym się do tego typu jazdy. 
Inicjatorem akcji jest firma Torus, deweloper 
Alchemii. W najbliższym czasie planuje ona 
rozszerzenie inicjatywy o kolejne aktywności 
i dyscypliny. 
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