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T R I A T H L O N ?

W S Z Ę D Z I E

D O B R Z E ,

A L E 

W

D O M U

N A J L E P I E J !

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
TTIDH to wydarzenie, które od dwóch 
lat zwraca uwagę całej usportowionej 

Polski. Nie ma bowiem w naszym kraju dru-
giej imprezy triathlonowej rozgrywanej pod 
dachem, w obrębie jednego obiektu. Sportowa 
infrastruktura Sportstacji i Aquastacji stwa-
rza możliwość organizacji prawdziwego świę-
ta dla tych wszystkich, którzy w zimie tęsknią 
za aktywnością przez duże „A”. Tym sposobem 
już po raz trzeci – i z pewnością nie ostatni – 
w Gdańsku zmierzyli się ze sobą ludzie z żelaza.

Na cały dzień – od 7 rano aż do wieczora 
- przestrzeń Alchemii zamieniła się w wielki 
triathlonowy ul, w którym pędzącym zawod-
nikom towarzyszył doping tłumnej publiczno-
ści i ciężka praca obsługi technicznej. Mimo że 
samo dotarcie do mety triathlonu to wyzwa-
nie, które może nieco przerażać, chętnych nie 
brakowało. Dość powiedzieć, że organizato-
rzy poziom zainteresowania uczestnictwem 
w imprezie mierzą już… w jednostkach czasu. 
W tym roku lista startowa zapełniła się bo-
wiem w ciągu zaledwie 22 minut!

750 metrów wpław, 20 kilometrów na rowerze, i na koniec mordercze  
5 kilometrów biegiem. W jak najszybszym tempie, najlepiej w nieco ponad 
godzinę. To trudny plan, ale chyba niemniej wymagającym wyzwaniem jest 
opisanie w ramach kilku tysięcy znaków tak ciekawej i wielowątkowej imprezy 
jak trzecia edycja Triathlon In Da House. Mimo to, spróbujmy!

TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: WeLovePhoto

ŁĄCZNIE W ZAWODACH 

WZIĘŁO UDZIAŁ 126 

ZAWODNIKÓW, A LWIA CZĘŚĆ 

Z TEJ GRUPY TO PRACOWNICY 

KOMPLEKSU BIUROWEGO 

ALCHEMIA – PASJONACI 

RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU, 

KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ 

PODJĄĆ WALKĘ Z WŁASNYMI 

SŁABOŚCIAMI I UDOWODNIĆ 

SOBIE, ŻE ŻADNA BARIERA 

NIE JEST DO POKONANIA.

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY
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Łącznie w zawodach wzięło udział 126 
zawodników, a lwia część z tej grupy to pra-
cownicy kompleksu biurowego Alchemia – 
pasjonaci różnych dyscyplin sportu, którzy 
zdecydowali się podjąć walkę z własnymi sła-
bościami i udowodnić sobie, że żadna bariera 
nie jest do pokonania. Wielu do udziału skło-
nił cel charytatywny – zbiórka środków dla 
Fundacji Synapsis, zajmującej się niesieniem 
profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym 
autyzmem.

Sportową wisienką na torcie całego dnia 
była oczy wiście r y walizacja prawdziw ych 
iron-manów, czyli zawodników uprawiających 
triathlon wyczynowo. Najlepszy wynik osią-
gnął tego dnia Daniel Formela, który wszedł 
na metę już po godzinie, 3 minutach i 9 sekun-
dach. W klasyfikacji pań zwyciężyła Marta 
Łagownik z imponującym wynikiem godziny, 
11 minut i 56 sekundach.

Niemniejsze emocje wzbudziła jednak 
nowość w tegorocznej edycji, czyli sztafeta 
BusinessInDaHouse, w  której udział wzięły 
trzyosobowe reprezentacje dwunastu firm  
związanych z kompleksem Alchemia. Dochód 
ze zgłoszeń do tej konkurencji został prze-
kazany na wsparcie realizowanego przez 
Fundację Synapsis programu wczesnego wy-
krywania autyzmu Badabada.

Przygotowując się do występu w dniach po-
przedzających imprezę, uczestnicy sztafety mo-
gli liczyć na fachową pomoc. Treningi poprowa-
dzili dla nich profesjonalni sportowcy ze sporym 

Ola nie była wyjątkiem. Poziom emocji, 
jakie wywołała zespołowa rywalizacja, każe 
uznać pomysł sztafety biznesowej za strzał 
w dziesiątkę. Choć większość ekip nie nasta-
wiała się na konkretny wynik, w czasie rywali-
zacji z areny walki dosłownie szły iskry. Każdy 
dał z siebie wszystko (a nawet trochę więcej) 
i na mecie nikt nie żałował, nawet mimo łez 
zmęczenia. Najlepsi okazali się reprezentanci 
drużyny Tiger Gym.

– Przed startem powiedzieliśmy sobie 
razem, że najważniejszy dla nas będzie dziś 
„fun” i  nie sprawi nam wielkiej różnicy czy 
wygramy, czy będziemy ostatni - powiedział 
Łukasz Czubak, który dał ostatnią zmianę 
w  zw ycięskiej sztafecie. – Udało się jed-
nak zająć pierwsze miejsce i jest super. Swój 
efekt dało chyba to, że trzymamy dobrą for-
mę przez cały rok. Cała nasza trójka uprawia 
regularnie sport i to się dziś przydało.

W stawce mieliśmy nawet drużynę rodzinną.  
– Najlepsza nagr oda to pr zede wsz yst-
kim ogromna satysfakcja – stwierdził za-
raz po swoim starcie Mieszko Marzec, prezes 

Aquastacji, występującej niejako w roli go-
spodarza zawodów. – Gdy dowiedzieliśmy 
się o sztafecie i inicjatywie charytatywnej, 
jaka jej towarzyszyła, szybko zdecydowali-
śmy się pomóc i rodzinnie spróbować swoich 
sił. Razem z synem Milanem i żoną Magdą 
przygotowywaliśmy się do startu i w sobo-
tę wspólnie się motywowaliśmy. Milan tak 
wysforował nas na pierwszej zmianie na ba-
senie, że siadając na rower czułem się wręcz 
zobowiązany powalczyć o dobry wynik. Mimo 
że nie byłem ostatnio w treningu, dałem z sie-
bie całe serce, płuca, a w końcówce, to chyba 
i wątrobę. Potem wyprzedził mnie zawodnik 
drużyny Torusa, ale i tak jestem zadowolony.

- Idziemy do domu ze wspaniałymi wraże-
niami - powiedziała Małgorzata Orlikowska 
z drużyny Lufthansa Systems. – Do wzięcia 
udziału skłonił nas szczytny cel sztafety, 

doświadczeniem – Iwona Guzowska, Paweł 
Miziarski, Tadeusz Czepukojć i Bartosz Banach. 
Aleksandra Howil z firmy Cognizant uczest-
niczyła w zajęciach pływackich z ostatnim 
z wymienionych, byłym wicemistrzem Polski 
w crosstriathlonie i zwycięzcą Triathlon Gdańsk.

- Zajęcia z Bartkiem Banachem były bar-
dzo pomocne. Pierwszy trening to była jesz-
cze duża niepewność, gdyż było to zaledwie 
na cztery dni przed startem. Drugi był zapla-
nowany na dwa dni później. W dzień pomię-
dzy nie odpuściłam i poszłam na basen prze-
ćwiczyć to, czego nauczyłam się z trenerem, 
książką i youtube’em! – wspomina z uśmie-
chem. - Im bliżej było zawodów, tym coraz 
większy stres, gdyż jeszcze trzy tygodnie 
wcześniej pływałam kraulem z głową nad 
wodą! Na szczęście wystarczyło kilka niuan-
sów od Bartka i technika szybko szła do przo-
du. Same zawody to był - dosłownie i w prze-
nośni - skok na głęboką wodę i mocne wyjście 
poza własną strefę komfortu! Zawody dały 
mi odwagi, którą wykorzystałam, by dwa dni 
później po raz pierwszy w życiu morsować!

nie nastawialiśmy się na jakiś konkretny wy-
nik. Chcieliśmy się pokazać i mieć razem spo-
ro zabawy. Alchemia nam to zapewniła i już 
nie możemy doczekać się kolejnej edycji. 
Zaplanowaliśmy już z drużyną wspólne tre-
ningi i za rok wystartujemy z bardziej konkret-
nymi ambicjami sportowymi!

Dodajmy, że każdy z  zawodników po do-
tarciu na metę otrzymał pamiątkowy medal. 
Bo w triathlonie wygraną jest przede wszyst-
kim pokonanie samego siebie.

* * *

To tylko namiastka wrażeń, które towarzy-
szyły uczestnikom wielkiej imprezy w ostat-
nią sobotę lutego. Relacja to więc niepełna, 
a może z triathlonem poszłoby autorowi tego 
tekstu lepiej…? To jak, widzimy się za rok? 

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY
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IN ENGLISH

TRIATHLON? THERE IS 
NO PLACE LIKE HOME!
750m to swim, 20km to cycle and, on top of 
that, killer 5km run. With the best possible 
pace, preferably all in a bit over an hour. 
This is a difficult thing to do, but describing 
such an interesting and complex event as 
the third edition of Triathlon In Da House in 
a few thousand characters is probably even 
more challenging. Nevertheless, let’s try!

It will not be a  lie to say that TTIDH is an 
event which, for a few years now, draws the 

attention of the whole sports-playing Poland. 
There is no other such triathlon carried out un-
der a roof, in one complex. The infrastructure 
of Sportstacja and Aquastacja allows organi-
sing a real treat for those, who long for fitness 
during cold winter months. This way iron pe-
ople were able to compete in Gdańsk for the 
third (and definitely not last!) time.

For a  whole day (from 7am until the eve-
ning) Alchemia’s space is transformed into 
a  huge, triathlon beehive, in which compe-
titors will be cheered on by a  large audience 
and hard work of technical service providers. 
Despite the fact that just finishing a triathlon 
is a challenge in itself there was a large inte-
rest in the event. It got to the point that the 
organisers were measuring interest in… time. 
Because this year the limit of participants was 
reached in 22min!

There were 126 competitors in total and 
a major part of this group was composed of pe-
ople working in the Alchemia office complex. 
All of them are fans of different sport discipli-
nes, who decided to challenge themselves and 
prove that there is no limit. Many participated 
to help raise funds for the Synapsis Charity, 
which helps those suffering from autism.

A cherry on top was definitely the perfor-
mance of real iron-men, meaning those who 

compete in triathlons professionally. Daniel 
Formela had the best time, reaching the finish 
line in 1h 3min and 9sec. Marta Łagownik was 
the winner of women’s section, finishing in 1h 
11min and 56sec.

The new rally-race BusinessInDaHouse, in-
troduced this year, caused a lot of commotion. 
Three-people teams represented 12 compa-
nies connected with the Alchemia complex. 
Funds raised in this category were given to the 
Badabada, early autism diagnosis project run 
by Synapsis Charity.

While preparing for the rally, in the days 
preceding the event, participants had the 
opportunity to train with professionals. They 
were helped by experienced sportsmen: Iwona 
Guzowska, Paweł Miziarski, Tadeusz Czepukojć 
and Bartosz Banach. Aleksandra Howil from 
Cognizant company trained swimming with the 
latter, former runner up cross triathlon cham-
pion and the winner of Triathlon Gdańsk.

“Training sessions with Bartek Banach 
were very helpful. I was not very confident in 
the first one because it was only four days be-
fore the event. The second was scheduled two 
days later. I  pushed myself and went to the 
swimming pool to go over what I learned from 
a trainer, a book and YouTube, during the day 
between those two”, she said. “The closer it 
got to the competition the more stressed I be-
came. Just three weeks prior, putting my head 
under water, when forward crawl swimming, 
caused me a lot of issues! Luckily, a few poin-
ters given by Bartek were enough to improve 
my technique. The competition itself was, li-
terally, a jump to the deep-end and going way 
outside of my comfort zone! The competition 
gave me courage, which I used to go ice swim-
ming for the very first time in my life just two 
days later!”

Ola was not an exception. The level of 
emotions reached in this team competition 
proves that the idea of a business team rally 
was a  bullseye. Although most groups were 
not aiming for a  specific result, sparks were 

flying on the arena. Everyone gave their best 
(and even more) and, at the finish line, no one 
regretted a thing, despite the tears of exhau-
stion. The winners were the Tiger Gym team.

“Before the start we decided that the 
most important thing is to have fun and we 
will not care if we win or lose”, said Łukasz 
Czubaszek who was the last competitor in the 
winning team. “But we came first and it felt 
amazing. What allowed us to do that is pro-
bably the fact that we stay fit throughout the 
year. All three of us exercise regularly and this 
came in handy today.”

There was even a family team competing.
“The best prize is first and foremost sa-

tisfaction”, said Mieszko Marzec right after 
he finished, the chairman of Aquastacja, who 
was, in a  way, a  host of the event. “When 
we found out about the rally and the charity 
initiative that went with it we quickly decided 
to help and try out as a family team. My son 
Milan, wife Agata and I  trained together and 
encouraged each other on Saturday. Milan 
put as so far ahead during his swim section 

that, getting on a bike, I  felt the pressure to 
fight for a  good result. Despite not training 
much recently I put my heart, lungs and pro-
bably even my liver into it. I was overtaken by 
a Torus team member but I am still satisfied.”

“We are going home with great expe-
riences”, said Małgorzata Orlikowska from 
Lufthansa Systems team. “We wanted to par-
ticipate in the rally to help the charity, we were 
not aiming for a specific result. We wanted to 
show our presence and have fun. Alchemia al-
lowed us to do that and we cannot wait for the 
next edition. We have already scheduled tra-
ining sessions with the team and, in a year, we 
will compete with bigger ambitions!”

Let us add that each participant received 
a  medal on the finish line. Because the real 
winners of triathlon are those, who win with 
their own limitations.

***
This is just a  taster of what the parti-

cipants of this great event did on the last 
Saturday of February. This is not a full report 
but maybe the author of this text would do 
better in a real triathlon…? So, will we get to 
see you next year? 
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Pojawili się w zeszłym roku. Każdy z nich szukał czegoś trochę innego, a mimo 
to nad polskim morzem wszyscy poczuli się znakomicie. Giganci, czyli piątka 
sympatycznych kolorowych stworków, to bohaterowie kampanii marketingowej 
firmy Torus. Symbolizują biznesowe potęgi, które w ostatnich latach zdecydowały 
się zadomowić w Trójmieście. Pokazują jednocześnie, dlaczego warto tu przyjechać, 
ulokować swój biznes i… zostać na dłużej. Z uśmiechem na twarzy :)

TEKST: Paweł Durkiewicz

ILUSTRACJE: Tofu Studio

ZDJĘCIA: Piotr Wittman

Kampania „Giganci ściągają do Trójmiasta” 
to efekt burzy mózgów zespołu Torusa 
i specjalistów od kreacji z TOFU Studio. 

Cel był klarowny, ale i niełatwy – w niesztam-
powy sposób dotrzeć do dużych firm i zwrócić 
uwagę na główne atuty Trójmiasta w kontek-
ście życia, pracy i prowadzenia firmy.

– A ponieważ świat korporacji nie zawsze 
budzi pozytywne emocje, postanowiliśmy zro-
bić woltę skojarzeniową i przedstawić to śro-
dowisko w bardziej przyjazny, ale i niecodzien-
ny sposób - wyjaśnia Adam Chyliński z TOFU 
Studio. –  W tym miejscu naturalnie pojawił 
się pomysł, żeby te duże firmy pokazać jako 
sympatyczne wielkie stwory. Giganci mieli ska-
lą symbolizować duże firmy, ale jednocześnie 
mieć swój indywidualny, wyrazisty charakter.

I tak Gigant Gipster puszcza oko (swoje je-
dyne!) do wszystkich indywidualistów, którzy 
podobnie jak on lubią czuć wieczorną bryzę na 
swojej brodzie, pijąc kawę na dachu biurow-
ca i ogrzewając się w promieniach zachodzące-
go słońca. To chyba najbardziej przedsiębiorczy 
z całej piątki. W Trójmieście najbardziej ceni 

sobie nowoczesną i systematycznie rozwijającą 
się infrastrukturę biurową. Nie dziwi więc fakt, 
że z niecierpliwością czeka na otwarcie Argonu, 
kolejnego budynku w  ramach kompleksu 
Alchemia. Wraz z nowym biurowcem w Gdańsku 
pojawią się przecież nowi koledzy, czyli kolej-
ni biznesowi giganci, tacy jak Lufthansa, jedna 
z największych linii lotniczych świata.

Skoro mówimy już o lataniu, należy wspo-
mnieć, że jest to jedno z ulubionych zajęć gi-
gantki Gagi, pasjonatki podróży. Jej w Trójmie-
ście najbardziej podobają się wszechstronne 
możliwości komunikacyjne. Dynamiczne roz-
wijający się Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy z  4 milionami pasażerów obsłużo-
nych w  2016 roku to już jedno z  najważniej-
szych tego typu obiektów w  naszej części 
Europy. Śmiało można stąd rozpoczynać wy-
prawę nawet na drugi koniec świata. Miłośni-
cy kolei również mogą wyruszyć z Trójmiasta 
w komfortową podróż w dowolnym kierunku, 
a  dzięki modernizacji najważniejszych kra-
jowych linii przejazdy pociągami przebiegają 
o wiele sprawniej niż jeszcze kilka lat temu. 
Warto dodać, że na kolejowe eskapady po 
regionie zaprasza nas od niedawna Pomor-
ska Kolej Metropolitalna, łącząca Gdańsk, 
Sopot i Gdynię z lotniskiem i malowniczymi 
Kaszubami.

Giglo jest najmłodszy i najmniejszy z całej 
ferajny, dopiero co skończył studia i ma w sobie 
jeszcze młodzieńczy entuzjazm i beztroskę. 

WOKÓŁ  ALCHEMII
AROUND ALCHEMIA

WOKÓŁ ALCHEMII
AROUND  ALCHEMIA
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klubach czy kinach studyjnych. Jako miłośnik 
aktywności fizycznej praktycznie każdą wolną 
chwilę po pracy poświęca na kąpiele w morzu, 
przejażdżki rowerowe i bieganie, jest zresztą 
członkiem Torus Triathlon Team. Poza czyn-
nym uprawianiem swoich ulubionych dyscy-
plin, lubi też wcielić się w rolę kibica i obser-
wować różne zawody z perspektywy trybun 
Stadionu Energa Gdańsk, ERGO Areny i innych 
trójmiejskich wielkich aren. Głośno dopinguje 
tutejsze drużyny, co nieraz skutkuje zdartym 
gardłem!

Jesienią ubiegłego roku w  Trójmieście 
można było natrafić na kilka przedmiotów 
o mocno niestandardowych rozmiarach. To 
atrybuty Gigantów. – Wielki bilet lotniczy 
Gagi w terminalu Portu Lotniczego symboli-
zuje rozbudowaną sieć transportową, czapka 
abiturienta Giglo - bogate zaplecze wykształ-
conych pracowników, kubek kawy Gipstera re-
prezentuje bogactwo gastronomiczne, z kolei 
gigantyczne słuchawki Gymszarda to znak, 
że życie kulturalne w  trójmieście kwitnie – 
wymienia Monika Brzozowska z firmy Torus 
i  po chwili dodaje, że niebawem będziemy 
mogli natknąć się na kolejne wielkie ślady po 
Gigantach.

Co jeszcze przyniosą kolejne miesiące 
kampanii? Z pewnością sporo niespodzianek.

– Postawimy na interakcję. Chcemy zaan-
gażować do wspólnej aktywności jak najwię-
cej osób i zrobimy to na różne sposoby, w tym 
również konkursy z  nagrodami. Z  pewnością 
nawiążemy w tym celu współpracę z naszymi 
najemcami i odbiorcami spoza Trójmiasta. 

The “Giants are Coming to Tricity” cam-
paign grew from Torus team’s and TOFU 

Studio creative specialists’ brainstorming. 
The goal was clear but not easy to attain – to 
reach major companies in a  unique way and 
draw attention to Tricity’s main trumps in 
fields of life, work and business.

“Since the business corporation world is 
not always seen as a positive place we want-
ed to do an association volte and present this 
environment in a  more pleasant and unique 
way”, explains Adam Chyliński from TOFU 
Studio. “And so an idea was naturally born: 
to show these companies as big, funny mon-
sters. The Giants were to symbolise big com-
panies but, at the same time, have their own 
individual characters.”

And so Giant Gipster is winking (with his 
single eye!) at all individualists, who, like him-
self, like to feel the evening breeze on their 
beards while drinking coffee at a  skyscrap-
er’s roof and enjoying the warmth of the sun-
set. He is probably the strongest enterpriser 
of the bunch. In Tricity he values modern and 
constantly developing office infrastructure. 
No wonder then, that he cannot wait for the 
grand opening of Argon, another building of 
the Alchemia complex. The new building will 
draw new friends to Gdańsk, meaning new 
business giants, such as Lufthansa, one of 
the world’s biggest airlines.

And while we are talking about flying, it 
is worth to mention that this is one of Giant 
Gaga’s favourite pastimes. What she likes 
most about Tricity is its wide transport pos-
sibilities. The dynamically developing Lech 
Wałęsa Airport in Gdańsk, which served over 
4mln passengers in 2016, is one of the big-
gest of such objects in our part of Europe. 
From here you can travel even to the other 
side of the world. Those who prefer to trav-
el by rail can comfortably do so from Tricity 
in any direction. Thanks to the modernisa-
tion of Poland’s most important tracks trav-
elling by rail is much quicker than it was a few 
years ago. We should also add that Pomorska 
Kolej Metropolitarna has recently also opened  
tracks around the region, now not only con-
necting Gdańsk, Sopot and Gdynia with the 
airport but also taking commuters to the 
beautiful Kashubia Region.

Giant Giglo is the youngest and smallest 
of the giants. He has recently graduated and 
is still carefree and full of enthusiasm. He 
symbolises the potential of over 20 higher ed-
ucation institutions and almost 100.000 stu-
dents in Tricity (more on the topic on page 34). 

Symbolizuje potencjał, jaki niesie ze sobą licz-
ba ponad 20 wyższych uczelni i blisko 100 tys. 
studentów w  Trójmieście (szerzej o  tym te-
macie na stronie 34). Uwielbiany przez gi-
ganta studencki klimat da się wyczuć zwłasz-
cza w najbliższym sąsiedztwie kompleksu 
Alchemia. Bałtycki Kampus Uniwersytetu 
Gdańskiego to miejsce, gdzie mieszkają, 
kształcą się i bawią dziesiątki tysięcy mło-
dych ludzi o najrozmaitszych zainteresowa-
niach, planach i ambicjach. Giglo czuje się 
wśród nich wyśmienicie. 

Dla giganta Gibona najważniejszy jest 
z pewnością balans między pracą a relak-
sem. Najczęściej można spotkać go na plaży, 
którą uwielbia, chętnie korzysta też z  uro-
ków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
W Trójmieście chwali sobie wysoką jakość ży-
cia i szerokie możliwości ciekawego spędza-
nia wolnego czasu. Po wizytach w wielu in-
nych polskich miastach dopiero tu odetchnął 
pełną piersią – dosłownie! Dzięki powiewom 
morskiej bryzy Trójmiasto cieszy się zdecy-
dowanie najlepszym powietrzem wśród naj-
większych krajowych metropolii. Uczulony na 
smog Gibon czuje się tu świetnie i już zaprosił 
tu wielu swoich znajomych.

Pełen energii gigant Gymszard uwielbia 
z kolei uczestniczyć w dużych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych. Latem obowiązko-
wo uczestniczy w festiwalach muzycznych ta-
kich jak gdyński Open’er, z kolei w sezonie lubi 
spędzać wieczory w Teatrze Szekspirowskim 
lub Filharmonii Bałtyckiej, choć nie omija też 
bardziej kameralnych imprez w klimatycznych 

IN ENGLISH

TRICITY – THE PERFECT 
ENVIRONMENT FOR 
GIANTS
They appeared last year. Each of them was 
searching for something a bit different but 
they all felt great at the Polish seaside. 
The Giants, which are five colourful, funny 
monsters, are the characters of Torus 
marketing campaign. They symbolise major 
businesses which have relocated to Tricity in 
recent years. They show us why it is worth 
to come here, establish your company and… 
stay for longer. With a smile :)

Giglo’s beloved student vibe can be especial-
ly felt near the Alchemia complex. The Baltic 
Campus of Gdańsk University is a place where 
thousands of young people with numerous in-
terests, plans and ambitions live, study and 
play. Amongst them Giglo feels great.

What Giant Gibon values the most is the 
balance between work and leisure. You can 
usually meet him on the beach, which he loves, 
or exploring the Tricity Landscape Park. What 
he likes about Tricity is the high standard of 
life and wide selection of free-time activities. 
After visiting different Polish cities he came 
to Tricity where he was finally able to have 
a breather – quite literally! Thanks to the sea 
breeze Tricity definitely has the best quality air 
amongst all Polish metropolises. Gibon, who 
hates smog, feels great here and he has invit-
ed many of his friends to come and join him.

Energetic Giant Gymszard loves to take 
part in big cultural and sport events. During the 
summer he is attending music festivals, such 
as Gdynia’s Open’er, whereas during the sea-
son he likes to spend time in the Shakespearian 
Theatre or the Baltic Philharmonic. He also 
goes to smaller events in clubs or studio cine-
mas. A fitness amateur, he spends most of his 
free time swimming in the sea, cycling and jog-
ging. He is also a member of the Torus Triathlon 
Team. He not only participates himself, but 
also likes to cheer others on and watch differ-
ent sport tournaments at the Energa Gdańsk 
Stadium, ERGO Arena and other large arenas of 
the Tricity. He loudly cheers for the local teams, 
often losing his voice!

During the past autumn you could have 
stumbled upon a  few items of a  bizarre size 
around the Tricity. These are the Giants’ at-
tributes. “Gaga’s huge plane ticket in the 
Gdańsk Airport symbolises the expanding 
transport; Giglo’s graduate cap – wide range 
of qualified employees; Gipster’s coffee cup 
– gastronomy spectrum and Gymszard’s gi-
gantic headphones are a sign that the cultur-
al life in Tricity is in full bloom”, lists Monika 
Brzozowska from Torus and adds that soon 
enough we will be able to notice more traces 
of the Giants.

What else will the campaign bring us in the 
upcoming months? Surely numerous surprises.

“We will focus on interactive activities. 
We want to pull in as many people as possi-
ble and we will do it in different ways, includ-
ing holding competitions. To achieve this we 
will definitely cooperate with our partners 
and stakeholders from within and outside of 
Tricity.” 

JESIENIĄ UBIEGŁEGO 

ROKU W TRÓJMIEŚCIE 

MOŻNA BYŁO 

NATRAFIĆ NA KILKA 

PRZEDMIOTÓW 

O MOCNO 

NIESTANDARDOWYCH 

ROZMIARACH. 

TO ATRYBUTY 

GIGANTÓW. 
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Time-management. To coraz popularniejsze w biznesie określenie oznacza 
efektywne zarządzanie swoim czasem w codziennym rytmie. Bohater 
niniejszego tekstu potrafi dzięki tej umiejętności harmonijnie godzić obowiązki 
menedżera, męża, ojca i… wyczynowego zawodnika MTB.

Wśród pasjonatów MTB (ang. Mountain 
Biking – kolarstwo górskie) jest Paweł 
Gołębicki, który na co dzień pracuje jako 
property manager kompleksu Alchemia. Gdy 
witamy się przed naszą rozmową, mężczyzna 
pokazuje swoje pierwsze, zawodowe oblicze 
– spokojny, elegancki, dobrze zorganizowany, 
profesjonalista w każdym calu. Szybko okazu-
ję się, że poziom zawodowca Paweł osiągnął 
również w kolarstwie, któremu poświęca lwią 
część swojego wolnego czasu.

Wycieczki rowerowe lubił praktycznie od 
zawsze. Na poważnie zaczął ścigać się nie-
co ponad trzy lata temu. „Podczas studiów 
pojechałem do pracy w Anglii i  tam zarobi-
łem na swój pierwszy rower szosowy. Wtedy 
mocno się w to zaangażowałem i tak mi już 
pozostało. Zawsze pociągał mnie sport, lu-
biłem rywalizację i  chyba to mnie pchnęło 
do wzięcia udziału w pierwszych wyścigach” 
– opowiada.

Kolarstwo górskie wywodzi się z Kalifornii, 
gdzie w latach 70. minionego wieku lokal-
ne władze zabroniły jeździć po stromych 

górskich zboczach motocyklami. Powodem 
były względy ekologiczne. Młodzi ludzie za-
częli więc śmigać po górach rowerami i  taki 
właśnie pomysł na kolarstwo błyskawicznie 
zdobył miliony wiernych entuzjastów, których 
nie zraża fakt, że jest to jedna z  najbardziej 
urazowych i wyczerpujących dyscyplin sportu. 
Wszystko rekompensuje adrenalina i satysfak-
cja po intensywnej przejażdżce.

Od tamtego czasu Paweł swój kalendarz 
zapełnia regularnymi treningami i występami 
w zawodach – najpierw lokalnych, z czasem też 
ogólnopolskich i  międzynarodowych. „Na po-
czątku startowałem, żeby sprawdzić się i po-
czuć, jak to smakuje. Szło mi dobrze i z czasem 
notowałem coraz lepsze wyniki”.

Dziś osiąga rezultaty porównywalne z za-
wodnikami, którzy kolarstwu MTB poświęcili 
całe swoje życie. Nie jest to przypadek, lecz 
efekt tytanicznej pracy i treningu, również na 
poziomie wyczynowym.

„Sportowi poświęcam praktycznie każdą 
wolną chwilę po pracy. Na rower wsiadam sześć 
dni w  tygodniu, przez praktycznie cały rok. 
Gdyby to uśrednić, wyszłoby 15-16 godzin tygo-
dniowo. Jedyną przerwę w roku robię sobie je-
sienią, po zakończeniu sezonu, trwa ona około 
kilkunastu dni. W całym zeszłym roku przeje-
chałem łącznie ponad 12 tysięcy kilometrów” – 
wylicza. I po chwili dodaje, że jest jeden znaczą-
cy element, w którym konkurenci mają nad nim 
przewagę. „Profesjonaliści dysponują czasem 
na regenerację organizmu, a  ja – ze względu 
na obowiązki zawodowe – praktycznie go nie 
mam. Zdarza się, że w czasie sezonu czuję to 
w kościach, ale staram się rekompensować to 

Z A W O D O W I E C
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conversation he shows us his first, profession-
al image: calm, elegant, well-organised… a true 
professional. We quickly find out that Paweł 
has also reached professionalism in MTB, to 
which he devotes most of his free time.

He has always liked bike rides. He start-
ed to race competitively over three years ago. 
“While at university I went to work to England 
and made enough money to buy my first road 
bike. It was then that I got seriously into this 
and it has stayed that way. I  was always at-
tracted by sport, I  liked competitiveness and 
this is probably what made me participate in 
my first race”, he says.

Since then Paweł is filling his calendar 
with regular trainings and competitions: first 
regional, later national or even international. 
“I started competing to check my abilities and 
see how it tastes. I was making progress and 
getting better with time.”

Today he has similar achievements to 
competitors, who have devoted their whole 
lives to MTB. This is not due to good fortune 
but to titanic work and high-performance 
trainings.

“I devote practically every free moment to 
sport. I get on my bike six times a week, prac-
tically all year long. If I  were to average this 
out it would be around 15-16h a  week. I  give 
myself a  break only during autumn, after 
the season finishes, it is around two weeks 
long. I made over 12 thousand kilometres last 
year”, he says. And then he adds that there 
is one important thing that his rivals have. 
“Professional competitors have time for their 
bodies to recover and I, because of my work re-
sponsibilities, practically do not. Sometimes, 
during the season, I can feel this in my bones, 
but I  try to compensate for this with train-
ing-related elements, such as stretching, 
diet, massage or sauna. This sometimes lets 
me get back on my feet quicker.”

Just six months ago there was a big event 
in Paweł’s life – the birth of his daughter, Iga. 
Many sportsman give up regular trainings in 
such situations but…

“I  always say that the more responsibili-
ties you have the better your work organisa-
tion. You can manage everything, as long as 
you have a strong will and the support of your 
loved ones. And my wife, Agnieszka, is my 
biggest fan”, he says.

The support of two most important wom-
en in Paweł’s life does not go unnoticed. Last 
year this cyclist from Alchemia participated 
in almost all competitions of the prestigious 

Swoją pracę bardzo lubię, uważam zresztą, 
że bez zamiłowania do tego, co robimy, nie 
możemy myśleć o powodzeniu czy sukcesie. 
Obojętnie czy mówimy o sporcie, czy o życiu 
zawodowym. 

IN ENGLISH

AN „AFTER-HOURS” 
PROFESSIONAL
Time-management. In business, this 
growing in popularity concept means 
effective time-use in an everyday rhythm. 
Thanks to this skill the hero of this piece 
can smoothly juggle responsibilities of 
a manager, husband, father and… a high-
performance MTB champion.

Mountain biking comes from California, 
where in the 1970s local authorities 

banned riding motorbikes on steep moun-
tainsides. The reason was ecological. And 
so young people started riding bikes on the 
mountains and this is how this kind of cycling 
momentarily gained millions of supporters, 
who are not put off by the fact that it is one 
of the most risky and tiring sport disciplines. 
Adrenaline and satisfaction after an intensive 
ride make it all worth it.

Paweł Gołębicki, property manager of 
the Alchemia complex, is a  fan of Mountain 
Biking. When we greet each other before our 

przez próg okazało się sporym problemem” 
– wspomina z  uśmiechem. Drugą kontuzję 
odniósł niedawno, bo 31 grudnia zeszłego 
roku podczas treningu na szosie. „W pewnym 
momencie drogę zajechał mi samochód, kie-
rowca wymusił pierwszeństwo. Uderzyłem 
w auto, przez co sylwestrową noc i kilka ko-
lejnych dni spędziłem w szpitalu”. Ortopedzi 
zdiagnozowali u  Pawła złamane kości 
śródręcza i przedramienia. Nie obyło się bez 
operacji. „Bez treningu wytrzymałem 6 dni, 
potem zacząłem pomału ćwiczyć w domu na 
trenażerze z ręką w gipsie. Pod koniec stycz-
nia rozpocząłem rehabilitację. Ból bywa 
przeogromny, ale motywacji mi nie brakuje, 
tym bardziej że proces leczenia idzie spraw-
nie. Liczę, że uda mi się pojechać na przed-
sezonowe zgrupowanie do Hiszpanii. Jestem 
dobrej myśli”. 

Do codziennych obowiązków Pawła w fir-
mie Torus należą kontakty z  najemcami po-
wierzchni biurowych Alchemii oraz bieżąca 
obsługa i kontrola obiektów. Jak twierdzi, do-
świadczenia sportowe pomagają mu w pracy. 

– Mimo tych ostatnich doświadczeń, każ-
dego zachęcam do aktywności fizycznej. 
To według mnie najlepszy sposób na naukę 
motywacji, niezłomności w dążeniu do celu, 
czy pokory, która również jest bardzo ważna. 

Skandia Marathon MTB, zajmując w ostatecz-
nej klasyfikacji generalnej znakomite trzecie 
miejsce. W  zbliżającym się wielkimi krokami 
sezonie 2017 będzie mógł liczyć na wsparcie 
sponsorskie firmy Torus. Na co dzień stara się 
zresztą zarażać swoją pasją kolegów z pracy.

„Razem z Bartkiem Banachem, który kon-
centruje się na triathlonie, ale też wywodzi 
się z MTB, staramy się zachęcać społeczność 
Alchemii do wspólnych wycieczek rowero-
wych po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 
W zeszłym sezonie regularnie towarzyszyło 
nam kilka-kilkanaście osób i dążymy do tego, 
by było nas coraz więcej. Na pewno warto 
spróbować, bo poza powszechnie znanymi 
korzyściami z  uprawiania sportu jest to też 
fajny sposób na integrację w okolicznościach 
innych niż te codzienne”.

Co oczywiste, ze sportem wyczynowym, 
jakim jest kolarstwo górskie, wiąże się ry-
zyko odniesienia urazu, o czym Paweł prze-
konał się dwa razy. Pierwszy niefart przy-
darzył mu się na… tydzień przed ślubem. 
„Mimo przestróg Agnieszki zdecydowa-
łem się wziąć udział w  wyścigu. Pechowo 
zaliczyłem wywrotkę i  bolesne spotkanie 
z drzewem, w którym ucierpiała moja ręka. 
Pierwszą część wesela przetrwałem na le-
kach przeciwbólowych, bo przeniesienie żony 

elementami okołotreningowymi, czyli rozcią-
ganiem, dietą, masażem, czy sauną. To pozwa-
la czasem nieco szybciej stanąć na nogi”. 

Niecałe pół roku temu w życiu Pawła do-
szło do bardzo ważnego wydarzenia – naro-
dzin córeczki Igi. Wielu sportowców-amatorów 
w takiej sytuacji rezygnuje z regularnej aktyw-
ności , ale…

„Zawsze mówię, że im więcej obowiązków, 
tym lepsza organizacja pracy. Wszystko moż-
na pogodzić, o  ile mamy silną wolę i wsparcie 
bliskich. A  moja żona Agnieszka to mój naj-
wierniejszy kibic” – stwierdza.

Doping dwóch najważniejszych kobiet 
w życiu Pawła nie idzie na marne. W minionym 
roku rowerzysta z Alchemii wziął udział w nie-
mal wszystkich zawodach prestiżowego cyklu 

Skandia Marathon MTB cycle, placing third in 
the final, general classification. In the upcom-
ing 2017 season he can count on the support 
of Torus company. In daily life he tries to share 
his passion with his colleagues.

“With Bartek Banach (who concentrates on 
triathlons but is also coming from MTB) we try 
to encourage the Alchemia society to go on bike 
trips around the Tricity Landscape Park. Last 
season we were regularly joined by a few or few 
dozen people and now we want to get an even 
bigger group. It is definitely worth trying be-
cause, apart from the well-known benefits of 
doing sports, it is also a nice way to spend time 
with colleagues in different surroundings.”

Naturally, risk of suffering an injury is con-
nected with extreme sports, which Paweł 
found out twice. His first accident hap-
pened… a week before his wedding. “Despite 
Agnieszka’s warnings I  decided to compete. 
Unluckily, I fell and had a close meeting with 
a tree, hurting my arm. The first part of my re-
ception I was on pain-killers because carrying 
my wife over the threshold turned out to be 
a challenge”, he remembers with a smile.

His second injury happened recently, on 
31st of December, during a  training on the 
road. It was also a week before an important 
event – his daughter’s christening. “At some 
point a  car overtook me, the driver evidently 
forced priority. I hit the car and had to spend 
New Year’s Eve and a few days afterwards in 
the hospital”. Orthopaedists diagnosed Paweł 
with fractures of the metacarpus and forearm 
bones. He needed surgery. “I  managed to go 
six days without training. Then, I started slow-
ly training at home, on an exercise bike, with 
a  cast over my arm. I  started physical thera-
py at the end of January and, although I  am 
sometimes in excruciating pain, I am not lack-
ing motivation. The healing process is going 
well and I hope that I will manage to go to the 
pre-season camp in Spain. I am full of hope.”

In Torus Paweł is responsible for contacts 
with those interested in letting offices in 
Alchemia, as well as service and building con-
trol. He says that sport experience helps him 
at work.

“Despite those recent events I  encourage 
everyone to be physically active. I  think that 
this is the best way to learn motivation, robust-
ness in reaching a  goal and humility, which is 
also very important. I like my job a lot. I gener-
ally think that if we do not like what we are do-
ing we cannot even dream of success. No mat-
ter, if we are talking about sport or work.” 

CO OCZYWISTE, ZE

 SPORTEM WYCZYNOWYM,

 JAKIM JEST KOLARSTWO 

GÓRSKIE, WIĄŻE SIĘ 

RYZYKO ODNIESIENIA 

URAZU, O CZYM PAWEŁ 

PRZEKONAŁ SIĘ DWA 

RAZY. PIERWSZY NIEFART 

PRZYDARZYŁ MU SIĘ NA… 
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P O T Ę G I

C H E M I C Z N E J

S E R C E

Kemira to niekwestionowana potęga prze-
mysłu chemicznego. Co wpłynęło na decyzję 
o  umieszczeniu jednego z  waszych najważ-
niejszych biur firmy w Gdańsku i Alchemii?
TUIJA POHJOLAINEN-HILTUNEN: Dokonaliśmy 
bardzo szeroko zakrojonej oceny różnych 
państw, miast i  konkretnych miejsc w  po-
szukiwaniu najlepszej lokacji nowego biura. 
Pojawiło się kilka zasadniczych wniosków, 
które zadecydowały o  wyborze Gdańska. 
Pierwszy z nich to wyjątkowe skupienie mło-
dych ludzi z wyższym wykształceniem, co dla 

nas oznacza dostępność wykwalifikowanych 
kadr z odpowiednim przygotowaniem. Kemira 
to fińska marka, więc kolejnym ważnym czyn-
nikiem była geograficzna bliskość Gdańska 
i Helsinek, gdzie znajduje się główna siedziba 
naszej firmy. Dzieli nas tylko Morze Bałtyckie, 
co sprawia, że podróże służbowe są wygod-
niejsze i  mniej czasochłonne. Co więcej, są-
dzę, że mentalność Finów i Polaków nie różni 
się od siebie znacząco i dzięki temu miejsco-
wym pracownikom jest łatwo zaadaptować 
się do naszej kultury pracy.

W jaki sposób biznesowe środowisko Alchemii 
koresponduje z  wartościami i  potrzebami 
Kemiry?
Myślę, że razem działamy w sposób harmonij-
ny. Jedną z naszych najważniejszych wartości 
jest stawianie na osiągnięty wynik i innowa-
cyjność. W  momencie, gdy zaplecze biurowe 
prezentuje wysoki standard, umożliwia nam 
to efektywną pracę, której wynikiem jest wy-
soka jakość. Co jest dla nas niezwykle ważne, 
Alchemia to również siłownia, basen i  udo-
godnienia dla rowerów, co wiąże się z naszą 
kolejną wartością, czyli troską o  człowieka. 
Chcielibyśmy, aby każdy z naszych pracowni-
ków codziennie przychodził do pracy w dobrym 
nastroju, formie i  zdrowiu. Ogromną wagę 
przywiązujemy też do dbałości o środowisko, 
co ma swoje odzwierciedlenie w recyclingu od-
padów, prowadzonym przez nas zgodnie z naj-
lepszymi standardami.

Jakie są codzienne zadania biura Kemiry 
w Alchemii? Na czym polega gdański wkład 
w prosperowanie tak wielkiej firmy?
Gdańskie Centrum Usług Biznesowych odgry-
wa kluczową rolę w naszym biznesie, ponie-
waż obsługujemy cały region EMEA (Europa, 
Bliski Wchód i Afryka – przyp. red.), w któ-
rym koncentruje się ponad połowa globalnej 
działalności Kemiry. Nasze główne zadania to 
przyjmowanie, formalne dostarczenie i faktu-
rowanie zamówień klientów. Nabywamy też 
surowe materiały dla wszystkich naszych fa-
bryk w Europie. Poza obsługą klientów i trans-
akcjami finansowymi zapewniamy też całe-
mu regionowi EMEA obsługę IT, Service Desk 
i wsparcie SAP. Myślę, że nie będzie przesady 
w nazwaniu naszego biura sercem Kemiry.

Biuro Kemiry w Alchemii szybko stało się zna-
ne ze względu na swój wyjątkowy design. Czy 
wystrój wpływa na codzienną pracę gdańskie-
go personelu?
Sądzę, że tak. Sama pracowałam kiedyś 
w środowisku przemysłowym, które z pewno-
ścią nie było tak przyjazne i estetyczne. Praca 
w takim miejscu jak nasze biuro to na pewno 
miłe doświadczenie zwłaszcza dla młodych 
ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodo-
wą. Mamy nadzieję i zakładamy, że nasi pra-
cownicy doceniają stworzone z myślą o nich 
warunki pracy, a  wystrój biura wpływa po-
zytywnie na ich zaangażowanie. Wszystko 

Od 2013 roku jedno z największych i najciekawiej 
zaprojektowanych biur w kompleksie Alchemia 
jest użytkowane przez Kemirę, globalnego giganta 
chemicznego. O tym, jak unikalne otoczenie wpływa 
na codzienną pracę ponad 200 osób, rozmawiamy 
z Tuiją Pohjolainen-Hiltunen, dyrektor gdańskiego 
centrum usług biznesowych Kemiry.
ROZMAWIA: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA WNĘTRZ: Hanna Jakóbczyk
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WARTOŚCI JEST STAWIANIE NA 

OSIĄGNIĘTY WYNIK I INNOWACJĘ. 

W MOMENCIE, GDY ZAPLECZE 

BIUROWE PREZENTUJE WYSOKI 

STANDARD, UMOŻLIWIA NAM TO 

EFEKTYWNĄ PRACĘ, KTÓREJ WYNIKIEM
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działa tu doskonale, otoczenie stwarza poczu-
cie bezpieczeństwa, a  funkcjonalne rozplano-
wanie pomieszczeń stwarza rozmaite moż-
liwości w  zależności od potrzeb: intymność 
i odprężenie w małych pokojach i chill-out ro-
omach, a  z  drugiej strony przestrzeń na spo-
tkania grupowe i narady zespołów. Pracownicy 
uwielbiają zwłaszcza funroom z piłkarzykami 
i konsolami z grami.

Najbliższe sąsiedztwo Alchemii to m.in. Uni-
wersytet Gdański. Jakich możliwości rozwoju 
kariery mogą spodziewać się po Kemirze stu-
denci i absolwenci uczelni?
Jesteśmy otwarci na każdego utalentowanego 
młodego człowieka, który może pomóc w do-
wolnym obszarze naszej działalności, czyli 
IT, usługach finansowych, zaopatrzeniu i  ob-
słudze klienta. Czasami pojawiają się również 
oferty pracy w dziale HR. Z Uniwersytetem 
Gdańskim stale i blisko współpracujemy. Co 
roku stwarzamy studentom możliwości od-
bycia stażów. Uczestniczymy również w  fi-
nansowaniu Instytutu Skandynawistyki. 
Zatrudnienie w naszym biurze to około 220 
osób, procesy rekrutacyjne trwają więc prak-
tycznie cały czas. Ogłaszamy je na różne spo-
soby, m.in. poprzez popularne portale takie jak 
LinkedIn, Facebook czy Pracuj.pl, a  także na 
targach pracy.
Studenci mogą u nas doświadczyć prawdzi-
wie międzynarodowego, wielokulturowego 
i pełnego życia środowiska biznesowego, któ-
re zachęca do działania i  docenia je u  swoich 
pracowników. Wartości nie są u  nas jedynie 
napisanymi na ścianie słowami, lecz ważnymi 
zasadami w codziennej pracy. Dbamy o rozwój 
naszych pracowników, zapewniając im szkole-
nia i ciekawe ścieżki rozwoju zawodowego. 

IN ENGLISH

THE HEART OF 
A CHEMICAL POWER
Since 2013, Kemira, a chemical industry 
giant, enjoys operating in one of the 
Alchemia’s largest and unconventionally 
designed office spaces. We ask  Tuija 
Pohjolainen-Hiltunen, Gdańsk office 
manager, how these extraordinary 
surroundings affect the everyday work of 
over 200 passionate employees of Kemira’s 
Business Support Center.

Kemira is undoubtedly a global power in che-
mical industry. Why did you decide to settle 
in Gdańsk and Alchemia?
TUIJA POHJOLAINEN-HILTUNEN: We made quite 
wide-ranging evaluation work between diffe-
rent countries, cities and places in search of 
best possible location for a new office and the-
re were some main reasons why Alchemia was 
selected. First of them was the unique con-
centration of University-trained young people 
and, therefore, the availability of well-educa-
ted staff with sufficient background. Kemira is 
a Finnish brand, so the other factor was obvio-
usly the geographical proximity to Helsinki and 
company’s headquarters. We are just across 
the Baltic sea, which makes all the business 
travels much more convenient and less time-
-consuming. What is more, I  think the men-
tality of Finns and Poles are not so different, 
which makes it quite easy for local professio-
nals to adapt to our working culture. 

How does the Alchemia business environment 
correspond with Kemira’s values and needs?

In my opinion it corresponds in a harmonious 
way. One of our main values is emphasizing 
performance and innovation. If the office fa-
cility represents high standard, it will enable 
us to perform high quality and efficient work. 
What is important for us, the facility provides 
also gym and swimming pool as well as bike 
parking, which relates to caring for people, 
another of our main principles. We would like 
everyone from our staff to arrive to office eve-
ry day in good mood, condition and health. We 

care also for environment and this is why we 
have recycling of wastes organized in accor-
ding to the best modern practices.

What are the main everyday goals for the 
personnel here in Alchemia? How would you 
describe your impact on the global functio-
ning of Kemira?
The Gdańsk Business Support Centre plays 
a  crucial role in Kemira business because we 
serve the whole EMEA [Europe, Middle East 

and Africa – editor’s note] region, which is 
more than half of Kemira’s global services. Our 
main tasks is to enable the the customers’ or-
ders to be received, delivered and invoiced as 
agreed. We also organize the procurement of 
all the raw materials requested by the ma-
nufacturing sites all over the Europe. In other 
words, our Gdańsk office is where we buy ma-
terials and pay for them. Apart from the pro-
curement, customer service and financial tran-
sactions, we also take care of IT suport, Service 
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Desk and SAP support for the EMEA region. It 
won’t be an exaggeration to call our office the 
heart of Kemira.

Kemira office in Alchemia is already well 
known for its remarkable interior design. Does 
it influence the everyday work of the Gdańsk 
personnel?
I think so. Personally, I used to work also in the 
industrial environment, which is not so frien-
dly and beautiful. Working in a  place like our 
office is really a nice experience, especially for 
young people who are early in their careers. We 
hope and assume that employees apprecia-
te friendly working environment and that the 
design impacts their engagement in a positive 
way. Everything in the office works perfectly, 
environment is safe and the space offers va-
rious options depending on needs: privacy in 
small rooms or chillout rooms and also spaces 
for get-together and team meetings. What the 
employees really enjoy is the funroom with ta-
ble football and video games.

As you already mentioned, one of Alchemia’s 
nearest neighbourhood includes University 
of Gdańsk. What kind of job opportunities 
can UG students expect from Kemira?
Generally, we are open for talents that could 
help us to improve all of our functions, being 
IT or financial services, procurement and cu-
stomer service. Occasionally, we have also 
some job openings in HR department. Kemira 
has close cooperation with UG. Every year we 
open internship opportunities for students. 
We also finance the faculty of Scandinavian 
Languages. Our office staff is around 220, so 
there are always job opportunities, which we 
highlight actively in various media, such as 
LinkedIn, Facebook, Pracuj.pl, as well as during 
job fairs.
Students can experience truly multinational, 
multifunctional, lively, encouraging and appre-
ciating business environment, where the valu-
es are not just written words but living prin-
ciples in everyday operative work. We also care 
about our employees careers, providing them 
trainings and development options. 

WEWNĄTRZ ALCHEMII
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być z jednej strony 
charakterystyczne 
i zapadające w pamięć, 
a z drugiej – możliwie jak 
najprostsze i oszczędne 
w swojej formie. I rzecz 
najważniejsza – musi 
zawierać w sobie 
najważniejsze cechy 
organizacji, której ma 
być symbolem. Jak 
zaprojektować idealne logo?
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Analizując logotypy firm w  rodzinie 
Alchemii przekonujemy się, jak róż-
ne mogą być wizje przyświecające 

twórcom tych symboli. Nawiązanie do klasy-
ki, a może nowoczesność? Bogata symbolika 
czy prostota i  esencjonalność? Kontrastowe 
kolory zamiast monochromatyzmu? Jak prze-
konują specjaliści, znaczenie ma każdy szcze-
gół. Kluczowe jednak jest to, by logo było „na 
temat”, tzn. żeby odzwierciedlało ducha fir-
my (choć niekoniecznie profil jej działalności). 
Wtedy identyfikacja wizualna jest skuteczniej-
sza, co daje efekt w postaci większej świado-
mości naszego brandu u klientów.

ESKORTA Z NOWEJ 
ANGLII I POLSKIE SERCE

Jedną z marek stawiających w swoim wizerun-
ku na klasykę jest State Street, jeden z  naj-
większych światowych dostawców usług fi-
nansowych. Amerykańska firma nawiązuje 

w ten sposób do swoich korzeni i bogatych tra-
dycji sięgających XVIII wieku. Historia przed-
siębiorstwa rozpoczęła się bowiem w 1792 roku 
w Bostonie, najważniejszym porcie rodzącej się 
potęgi Stanów Zjednoczonych. W krajobraz za-
toki bostońskiej wpisywał się wówczas handel 
morski i charakterystyczne statki. W logotypie 
został umieszczony efektowny i majestatycz-
ny kliper, który od stuleci pozostaje symbolem 
State Street. Co oznacza i jakie cechy obrazuje?

- Kliper słynął z  tego, że był rekordo-
wo szybki i zwrotny, a  jego rolą było eskorto-
wanie statków handlowych w  drodze portu 
– mówi Magdalena Mardosz, specjalistka ds. 
komunikacji State Street. - Czasem, gdy sta-
tek był zbyt duży, by zacumować w  porcie, 

przeładowywano załadunek właśnie na kliper, 
który dostarczał go do brzegu. Kliper i jego rola 
ilustruje charakter banku powierniczego, jakim 
jest State Street, który „eskortuje” klientów 
instytucjonalnych w osiąganiu jak najlepszych 
wyników dla ich inwestycji. Jako organizacja 
chcemy być innowacyjni i wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klientów, z  gotowymi 
rozwiązaniami i narzędziami, mając na uwadze 
ich coraz bardziej wymagające potrzeby.

W  przypadku Grupy Progres, wiodącego 
dostawcy usług HR w  Polsce, identyfikacja 
wizualna opiera się na prostej i spójnej, nowo-
czesnej formie. Logo to sygnet tworzony przez 
dwie połączone ze sobą litery – G i P. Dwa uzu-
pełniające się elementy razem tworzą odwró-
cone serce.

- Zamysł oznacza połączenie dwóch klu-
czowych dla organizacji słów. Grupa, jako ze-
spół specjalistów, ambitnych kreatorów rynku 
pracy, dla których największą wartością są lu-
dzie i wyzwania z jakimi mierzą się na co dzień. 
I Progres, czyli zmiana, rozwój, wytyczanie no-
wych trendów  – wyjaśnia Karolina Splitt, dy-
rektor marketingu Grupy Progres.

W  kreacji logo znaczącym aspektem był 
też kolor. - Pomarańcz motywuje do działania, 
oznacza otwartość, skrupulatność, ale i przed-
siębiorczość. Ciepła barwa budzi pozytyw-
ne emocje, a  miejsca, które wykorzystują ją 
w swoich aranżacjach sprawiają, że chętnie do 
nich wracamy – dodaje Karolina Splitt.

LIFTING CZY REWOLUCJA?
Dynamicznie rozwijające się firmy co pewien 
czas decydują się na rebranding, czyli odświe-
żenie swojego wizerunku. Ważnym elemen-
tem takich procesów są m.in. właśnie modyfi-
kacje w wyglądzie logo. Czasem zmiany kończą 
się na kosmetyce (dotyczy to zwłaszcza moc-
no rozpoznawalnych marek o  ugruntowanej 
pozycji na rynku), choć zdarzają się i radykalne 
przemiany. 

Tak stało się w przypadku firmy Torus, de-
welopera kompleksu Alchemia, który jesienią 
znacząco odmienił swoje oblicze. Nowe logo 
gości już we wszystkich materiałach promują-
cych przedsiębiorstwo.

- Zadaniem postawionym przed nami było 
stworzenie znaku wskazującego na solid-
ność firmy, profesjonalizm i  właściwe kom-
petencje. Rolę trendsettera promującego po-
nadstandardowe i  kreatywne rozwiązania 
– tłumaczy Iwona Duczmal z  TOFU Studio, 
projektantka logogramu. – Logo miało budzić 
skojarzenie z nowoczesnym biznesem, a  jed-
nocześnie silne zaufanie, także poprzez swój 

CZASEM ZMIANY KOŃCZĄ SIĘ NA 

KOSMETYCE (DOTYCZY  TO ZWŁASZCZA 

MOCNO ROZPOZNAWALNYCH MAREK 

O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU), 

CHOĆ ZDARZAJĄ SIĘ I RADYKALNE 

PRZEMIANY. TAK STAŁO SIĘ W PRZYPADKU 

FIRMY TORUS, DEWELOPERA KOMPLEKSU 

ALCHEMIA, KTÓRY JESIENIĄ ZNACZĄCO 

ODMIENIŁ SWOJE OBLICZE.
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pozytywny charakter. Nowy znak miał też ści-
śle nawiązywać do branży, być nowoczesnym, 
mocnym logo. Inspiracji szukaliśmy więc w ob-
szarach związanych z budownictwem, nowo-
czesną architekturą, wzornictwem. Punktem 
wyjścia dla wybranej formy znaku jest plan ar-
chitektoniczny budynku, łączący w  sobie za-
równo etap idei jak i realizacji.

W  zeszłym roku na szeroko zakrojony re-
branding zdecydowała się też firma Dynatrace, 
globalny lider rynku zarządzania wydaj-
nością aplikacji (Application Performance 
Management).

- Decyzja o  rozpoczęciu tego procesu wy-
nikała z  potrzeby rynku i  ze zmiany firmowej 
strategii. Te zaś były bezpośrednią konse-
kwencją ciągłej potrzeby umocnienia swojej 
pozycji względem konkurencji, zmiany kon-
tekstów, zmian otoczenia i  relacji z  ryn-
kiem – mówi Agnieszka Patron-Krzykowska, 
Employer Branding Coordinator w  „alchemicz-
nym” biurze Dynatrace. - Ważne są dla nas 
wartości takie jak kreatywność, nowoczesność 
i  innowacyjność stosowanych rozwiązań, jak 
również zwinne podejście do rozwiązywanych 
przez nas zagadnień.

Wymienione wartości znalazły odzwiercie-
dlenie w nowym logo, które zyskało trójwymia-
rowość i nowe barwy.

- Niebieski i  fioletowy kolor oznacza-
ją kompleksową analizę biznesową, jaką za-
pewniamy naszym klientom, pomagając roz-
wiązywać ich problemy – opisuje Agnieszka 
Patron-Krzykowska. - Natomiast kolor zielo-
ny odnosi się do zadowolonych użytkowników 
naszego produktu, którym dostarczamy realną 
wartość. 

IN ENGLISH

LOGO. A WHOLE  
COMPANY IN ONE  
SYMBOL
Here is an issue. On one hand it should be 
characteristic and memorable, on the other 
it should be as easy and simple as possible. 
And, most importantly, it should include 
the main traits of the organisation that 
it represents. So how do you create the 
perfect logo?

When analysing logotypes in the Alchemia 
group we can clearly see how different 

the visions behind these symbols can be. 
Classical or modern? Full of symbolism or pla-
in and straightforward? Contrasting or mo-
nochromatic colours? As specialists say, every 
detail matters. Furthermore, it is crucial that 

the logo is “on topic”, meaning that it expres-
ses the company’s vision (although not neces-
sarily its business line). Then the visual iden-
tification is more effective, which raises our 
brands awareness amongst the clients.

NEW ENGLAND ESCORT 
AND A POLISH HEART

One of the companies going for a classical look 
is State Street, one of the world’s main finan-
cial services providers. This way the American 
firm draws from its roots and rich traditions, 
ones that reach the 18th Century. The com-
pany’s story begun in 1792, in Boston, the 
biggest port of the newly born power - USA. 
Typical for Boston Bay were sea trade and 
characteristic ships. An effective and maje-
stic clipper was put into the logotype and, for 
hundreds of years now, remains the symbol 
of State Street. What does it mean and what 
does it represent?

“Clippers were known to be remarkably 
fast and reflexive. They used to escort trade 
ships into the port”, says Magdalena Mardosz, 
State Street’s Communication Specialist. 
“Sometimes, when a ship was too large to 
moor in the port, the cargo would be carried 
over onto a clipper that would bring it to the 
shore. The clipper illustrates something along 
the lines of a trust bank that State Street is. 
One that “escorts” its institutional clients 
to reach the best possible results for the-
ir investments. As a company we want to be 
innovative and meet our new clients’ expec-
tations with ready-made solutions and tools 
that take into consideration their growing 
demands.”

When it comes to Grupa Progres, the main 
provider of HR services in Poland, visual iden-
tification is based on a simple and consistent 
modern form. Their logo is a signet, made out 
of two connected letters – G and P. Those 
two elements, which complement each other, 
form an upside-down heart.

“The idea symbolises two words which are 
most important in our firm. “Grupa” – a team 
of specialists, ambitious labour market cre-
ators, for whom the most important things 
are people and the challenges they face eve-
ry day. And “Progres” – change, development, 
setting new trends”, explains Karolina Splitt, 
Grupa Progres Marketing Director.

The colour of a logo is also significant. 
“Orange is motivating, it symbolises open-
ness, attention to detail and entrepreneur-
ship. Warm shades have positive connota-
tions. Places, which use them in their interior 
designs, seem welcoming and pleasent”, adds 
Karolina Splitt.

LIFTING OR REVOLUTION?

Sometimes dynamically developing compa-
nies decide to rebrand, which means that 
they try to refresh their image. An impor-
tant element of such processes is, amongst 
others, visual modifications of their logos. 
Sometimes the changes are minor (especial-
ly when it comes to highly recognized com-
panies with a strong position on the market), 
but they can also be radical.

This is what happened with Torus, 
Alchemia complex developer, which changed 
its image significantly during last autumn. 
The new logo can now be found in all mate-
rials promoting the enterprise.

“We were asked to create a symbol that 
will emphasize the company’s stability, pro-
fessionalism and competencies. Their role 
as a trendsetter that promotes non-stan-
dard and creative solutions”, explains Iwona 
Duczmel from TOFU Studio, designer of the 
logogram. “The logo was supposed to be as-
sociated with modern business as well as 
with strong trust, also through its positi-
ve image. The new symbol had to be stron-
gly connected with the brand, be a modern, 
strong logo. We looked for inspiration in the 
fields of construction, modern architectu-
re, design. The initial idea for the symbol 
is an architectural plan of a building, which 
connects both the phase of design and 
realisation.”

Dynatrace, world reader for application 
performance management, has also decided 
to rebrand last year.

“The decision to begin this process 
came from the market’s needs and chan-
ge of the company’s strategy. These were 
direct consequences of the constant need 
to strengthen our position in face of com-
petition, change of contexts, changes in the 
environment and our relation with the buil-
ding”, says Agnieszka Patron-Krzykowska, 
Employer Branding Coordinator from the “al-
chemic” Dynatrace office. “We value such 
traits as creativity, modernism and innova-
tion in proposed solutions, as well as flexible 
approach to appearing issues.”

All these characteristics can be found in 
the new logo, which became 3D and full of 
new colours.

“Blue and purple symbolise complex bu-
siness analysis, which we deliver for our 
clients, while, at the same time, helping 
them to solve problems”, explains Agnieszka 
Patron-Krzykowska. “And green symbolises 
the satisfied users of our product, for whom 
we deliver real value.” 
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Kochamy być aktywni, prawda? Orzeźwiający jogging, szybka wizyta na basenie, 
czy przejażdżka rowerowa to świetny pomysł przed, po i w trakcie pracy. Endorfiny 
sprawiają, że czujemy się lepiej i wstępuje w nas nowa energia. Tyle tylko, że lubimy 
również dobrze wyglądać, a po intensywnym treningu czy ciężkim dniu w biurze 
jest to często spore wyzwanie. Na szczęście jest miejsce, w którym możemy już 
po krótkim czasie znów poczuć w sobie piękno, świeżość i pewność siebie. Miejsce, 
gdzie metamorfozy przechodzi się w atmosferze relaksu.

Przestrzeń stworzoną dla osób pragną-
cych zadbać o  swoją urodę znajdujemy 
pod eleganckim, francuskim szyldem 

„Atelier de Beaute”.
- Nazwa nie jest przypadkowa, chcieliśmy 

stworzyć właśnie coś na kształt pracowni czy 
warsztatu piękna, w którym nasi klienci zmie-
niają się w  wymarzoną wersję samego siebie 
– mówi Lidia Rytlewska, właścicielka Atelier. 
- Oferujemy wszechstronny zakres usług, nie 
ograniczamy się tylko do fryzjerstwa czy ko-
smetyki. Szeroko pojęta praca nad urodą to na-
sza pasja.

I  faktycznie, na klientów czeka w  Atelier 
cały wachlarz propozycji zabiegów upiększają-
cych, a  jednocześnie i  relaksujących. Obok no-
wocześnie zaprojektowanego studia fryzjer-
sko-kosmetycznego znajdują się bowiem dwa 
przestronne gabinety spa, gdzie w  intymnej 
i  odprężającej atmosferze doskonale wyszko-
leni specjaliści zapewniają najwyższy standard 
usług – począwszy od manicure i pedicure, po-
przez odprężające masaże ciała i twarzy, aż po 
wysoce specjalistyczne zabiegi medycyny es-
tetycznej najnowszej generacji, nad którymi 
czuwa dr Norbert Żochowski, lekarz specjalizu-
jący się właśnie w tej dziedzinie. W ofercie znaj-
dziemy m.in. „wampirzy lifting”, czyli osocze 
bogatopłytkowe regen-ACR, lipozę iniekcyj-
ną dermastabilon czy kwas hialuronowy. Dużą 
popularnością cieszy się również mezoterapia 
- igłowa i  mikroigłowa. Zabieg polega na do-
starczeniu bezpośrednio do skóry właściwych 
substancji leczniczych, regenerujących lub od-
żywczych. Można go stosować również na skó-
rę głowy w  przypadku, kiedy klient cierpi na 
znaczne wypadanie włosów. Jeśli zaś szukamy 
mniej inwazyjnych metod, dobrym rozwiąza-
niem są zabiegi Gene0, podczas których skóra 
– poprzez kontakt ze specjalną kapsułką wyko-
rzystującą tzw. efekt Bohra - jest złuszczana, 
dotleniana i wzbogacana o odżywcze elementy.

Ciekawą propozycją, zwłaszcza dla pra-
cowników firm ulokowanych w  biurowcach 
Alchemii, są tzw. zabiegi lunchowe. Ich idea jest 
prosta – po wyczerpujących godzinach w pracy, 
na basenie czy siłowni, możemy w ciągu 30-40 
minut odświeżyć się i upiększyć przed ważnym 
spotkaniem czy imprezą poprzez pielęgnację 
włosów czy masaż twarzy.

Warto podkreślić, że specjaliści z  Atelier 
używają wyłącznie kosmetyków z  najwyż-
szej półki. Część z  nich sprowadzana jest 

TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk

WARTO PODKREŚLIĆ, ŻE SPECJALIŚCI Z ATELIER 

UŻYWAJĄ WYŁĄCZNIE KOSMETYKÓW Z NAJWYŻSZEJ 

PÓŁKI. CZĘŚĆ Z NICH SPROWADZANA JEST 

Z TOSKANII, A KONKRETNIE Z MIASTECZKA VINCI, 

RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI IKONICZNEJ POSTACI 

RENESANSU, CZYLI LEONARDO DA VINCI. 
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z  Toskanii, a  konkretnie z  miasteczka Vinci, 
rodzinnej miejscowości ikonicznej postaci re-
nesansu, czyli Leonardo da Vinci. Są one pro-
dukowane na bazie winogron i  oliwek z  tego 
właśnie regionu. Z  Sycylii pochodzą kosme-
tyki oparte na najlepszej włoskiej soli mor-
skiej wydobywanej z salin w regionie Trapanii. 
Renomowana francuska firma Thalgo jest 
z  kolei dostarczycielem preparatów opartych 
na minerałach obecnych w  algach oraz sub-
stancjach pochodzących z dna morskiego. 

Jak się okazuje, wśród regularnych bywalców 
nowego salonu są nie tylko przedstawicielki płci 
pięknej. – Również panowie chcą i  lubią zadbać 
o  swój wygląd, czy to poprzez strzyżenie wło-
sów i trymowanie zarostu, czyli tzw. barbering, 
czy nawet manicure – tłumaczy Lidia Rytlewska. 
– Zależy nam, aby każdy nasz klient wychodził 
z naszego salonu usatysfakcjonowany i z dodat-
kowym ładunkiem pewności siebie. 

IN ENGLISH

HERE THEY WORK  
ON BEAUTY
We all love to be active, right? 
A refreshing run, quick visit to the 
swimming pool or a bike ride are great 
activities for before, during and after 
work. Endorphins make us feel better, 
more energized. But we also like to 
look good and that is often posing 
a challenge after an intensive training 
session or a difficult day at the office. 
Fortunately, there is a place where we 
can, in a short time, feel beautiful, 
fresh and confident again. A place, 
where metamorphosis takes place in 
a relaxing atmosphere.

Those, who wish to take care of their appe-
arance, can do so in „Atelier de Beaute”.
 “The name is significant. We wanted to 

create something like a  workshop of beau-
ty, where our clients could transform into 
better versions of themselves”, says Lidia 
Rytlewska, the owner of Atelier. “We offer 
a  wide range of services, not limited to hair-
-dressing or cosmetology. Working on beauty, 
in a wider sense, is our passion.”

That is true, clients of the Atelier are 
awaited by a  whole spectrum of beauty en-
hancing treatments, which are at the same 
time relaxing. Next to a modern hairdressing 

and cosmetic salon there are two spacious 
spa centres, where, in an intimate and rela-
xing atmosphere, trained specialists provi-
de the highest standard of services: starting 
with manicure and pedicure, through relaxing 
face and body massages, to highly specialised 
aesthetic medicine treatments of the newest 
generation, with Doctor Norbert Żochowski, 
specialist in the field, making sure that every-
thing goes well. On offer you can find, amon-
gst others, a  “vampire’s lifting”: regen-ACR 
platelet rich plasma, dermastabilon lipoly-
sis injection or hyaluronic acid. Mesotherapy 
is also quite popular, both injective and mi-
cro-injective. This treatment delivers curing 
substances, regenerating or nourishing, right 
to the skin. It can also be used on the scalp, if 
a client is suffering from severe hair loss. And 
if we are looking for less invasive methods 
then a  good option are Gene0 treatments, 
during which the skin is exfoliated, oxygena-
ted and enriched with nourishing elements 
through contact with a special capsule, using 
the so called Bohr’s effect.

An interesting offer, especially for tho-
se, who work in Alchemia’s offices, are the so 
called “lunch treatments”. The idea is simple: 
after tiring hours at work, pool or gym we can 
refresh and beautify ourselves before an im-
portant meeting or party with a  30-40min 
long hair treatment or face massage.

It is worth mentioning that Atelier specia-
lists use only highest-quality cosmetics. Some 
of them are imported from Tuscany, from Vici, 
home town of an iconic man of the renaissance 
- Leonardo da Vinci. They are based on grapes 
and olives from that region. Cosmetics based 
on the best Italian salt water, gathered in brines 
in the Trapani Region, are brought from Sicily. 
Thalgo, a  renowned French company, delivers 
cosmetics based on minerals found in algae and 
substances found on the bottom of the sea.

It may come as a  surprise to some, but 
not only women are Atelier’s regular clients. 
“Men also like and want to look after their ap-
pearance, be it through getting a haircut and 
shave (the so called barbering) or even a mani-
cure”, Lidia Rytlewska explains. “We want our 
every client to leave the salon satisfied and 
with a confidence boost.” 
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W T R Ó J M I E Ś C I E

Firmy sektora usług dla biznesu rozwijające swoje 
centra w Trójmieście nie zwalniają tempa. W ubiegłym 
roku branża stworzyła ponad 2 tysiące nowych miejsc 
pracy, a obecny zapowiada się dla rekruterów równie 
pracowicie. W poszukiwaniu kadry firmy zacieśniają 
współpracę z uczelniami, coraz częściej sięgają też do 
innych regionów, nawet zagranicę. 
ROZMAWIA: Marcin Uske

tysiące nowych miejsc pracy. Absolutnym 
liderem jest tutaj State Street Bank, który 
w niespełna rok zatrudnił do swojego gdań-
skiego biura mieszczącego się w Alchemii po-
nad 700 osób. 

– Od oficjalnego otwarcia gdańskiego biu-
ra State Street Bank w ubiegłym roku minął 
niespełna rok, a  zatrudniamy już w  nim bli-
sko 700 osób. Dostarczamy już stąd kluczo-
we usługi finansowe oferowane globalnym 
klientom State Street Corporation, w  tym 
przede wszystkim kompletną księgowość 
funduszy inwestycyjnych, administrowanie 
funduszami hedgingowymi, sprawozdaw-
czość finansową, wycenę papierów warto-
ściowych czy Private Equity & Real Estate. 
Co szczególnie dla nas istotne, z  powodze-
niem przyciągamy kandydatów ze znajomo-
ścią takich języków, jak niemiecki, francuski 
czy włoski, poza oczywiście angielskim, bę-
dącym podstawowym językiem komunikacji. 
Odnotowaliśmy w regionie bezprecedensowy 
wzrost - od zera do 700 pracowników w prze-
ciągu roku - mówi Scott Newman, dyrektor 
zarządzający State Street Bank w Polsce.

W YJŚĆ DO PRACOWNIKA
Tak dynamiczny rozwój sektora usług dla 
biznesu nie byłby możliwy, gdyby nie wysoko 
wykwalifikowana kadra dostępna na lokal-
nym rynku. Na ponad 20 uczelniach wyższych 
w  Trójmieście kształci się obecnie blisko 90 
tysięcy studentów. Co roku na rynek pracy 
wchodzi więc kilkanaście tysięcy absolwen-
tów. Na największej z uczelni, Uniwersytecie 
Gdańskim kształci się obecnie ponad 30 ty-
sięcy studentów (na wszystkich kierunkach 
i poziomach). Co istotne, kampus UG znajdu-
je się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudo-
wywanych kompleksów biurowych Alchemia 
i OBC, w których swoje siedziby zlokalizowa-
nych ma wiele firm sektora BPO/SSC czy IT. 
Część z absolwentów znajdzie w nich na pew-
no zatrudnienie bezpośrednio po zakończe-
niu studiów, a może nawet w trakcie. 

Poszukujemy profesjonalistów z  lokal-
nego i  międzynarodowego rynku usług fi-
nansowych, jak również studentów i  absol-
wentów, dlatego rozwijamy też współpracę 
z  trójmiejskimi uczelniami, Uniwersytetem 
Gdańskim, Politechniką Gdańską czy Wyższą 
Szkołą Bankową. Zaowocowało to już dwo-
ma edycjami Akademii State Street (pro-
gram akademii biznesowej dla studentów) 
oraz gościnnymi wykładami czy warsztata-
mi, jak również trzymiesięcznym programem 

SEKTOR W LICZBACH

W  ciągu ostatnich pięciu lat liczba centrów 
BPO/SSC oraz IT podwoiła się. Według aktu-
alnych danych na Pomorzu pracuje w nich już 
ponad 21 tys. pracowników skupionych w bli-
sko 120 centrach. Około 60 procent spośród 
wspomnianych firm zajmuje się głównie lub 
wyłącznie różnymi formami usług IT. Ponad 
100 centrów w  Trójmieście obsługuje proce-
sy w języku angielskim, 20 oferuje usługi po 
niemiecku, 14 po szwedzku, 13 po norwesku 
i duńsku, a 12 po rosyjsku. Tylko w ubiegłym 
roku firmy stworzyły w  Trójmieście ponad 2 

stażowym oferowanym przez cały rok. 
W  2017 roku zamierzamy dalej dynamicznie 
się rozwijać i  zatrudnić kolejnych 500 pra-
cowników – dodaje Scott Newman. 

TRÓJMIASTO, JAK MAGNES
Według opublikowanego niedawno badania 
firmy  Antal, Trójmiasto jest jednym z najbar-
dziej pożądanych miejsc relokacji zawodowej 
w  Polsce wśród specjalistów i  menedżerów. 
Aglomeracja przegrała tylko (i  nieznacz-
nie) z  Wrocławiem (39 procent ankietowa-
nych wskazało na pierwszym miejscu sto-
licę Dolnego Śląska, a  36 proc. Trójmiasto). 
Dopiero na trzecim miejscu, z  wynikiem 31 
proc., uplasowała się Warszawa. 

- Wyraźnie nasila się  trend relokacji do 
Trójmiasta osób z  innych aglomeracji. Część 
stanowią powroty, ale coraz więcej osób wy-
biera Trójmiasto, jako swoje nowe miejsce do 
życia. Widzimy to na przykładzie rekrutacji 
prowadzonych dla klientów z  lokalnego ryn-
ku, ale też naszych wewnętrznych procesów. 

Metropolia przyciąga, bo jest atrakcyjna i ko-
rzystna pod wieloma względami, nie tylko 
tymi zawodowymi. Ten trend z  pewnością 
będzie się rozwijał, zwłaszcza w  przypadku 
kadry wysokospecjalistycznej, managerskiej 
i  zarządczej – komentuje Cezary Maciołek, 
wiceprezes Grupy Progres, działającej 
w branży usług HR.

Potwierdzeniem tego jest przykład wspo-
mnianej już firmy State Street. Wśród zre-
krutowanych w ubiegłym roku do gdańskiego 
biura blisko 700 osób, ponad 120 zdecydo-
wało się na przeprowadzkę z  innych miast 
Polski lub zagranicy. Są wśród nich specjaliści 
z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, ale także 
Londynu, USA, Wybrzeża Kości Słoniowej 
czy Chin.

BIURA NA MIARĘ POTRZEB
Centra usług biznesowych potrzebują nie tyl-
ko pracowników, ale także nowoczesnej po-
wierzchni biurowej. Według danych agencji 
doradczej Cushman & Wakefield w 2017 roku 

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT LICZBA CENTRÓW 

BPO/SSC ORAZ IT PODWOIŁA SIĘ. WEDŁUG 

AKTUALNYCH DANYCH NA POMORZU PRACUJE 

W NICH JUŻ PONAD 21 TYS. PRACOWNIKÓW 

SKUPIONYCH W BLISKO 120 CENTRACH. OKOŁO 

60 PROCENT SPOŚRÓD WSPOMNIANYCH 

FIRM ZAJMUJE SIĘ GŁÓWNIE LUB WYŁĄCZNIE 

RÓŻNYMI FORMAMI USŁUG IT.
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w Trójmieście do użytku oddane zostanie po-
nad 100 tys. mkw. biur, z czego blisko 90 proc. 
w Gdańsku. W dużej mierze przyczyni się do 
tego powstający właśnie III etap kompleksu 
Alchemia. Budynek o  nazwie Argon, będzie 
miał 14 kondygnacji nadziemnych i kształt li-
tery H. Jego łączna powierzchnia do wynaję-
cia (GLA) to ponad 38 tys. mkw., a całkowita 
powierzchnia typowej kondygnacji biurowej 
ponad 3 tys. mkw. 

- Decyzja o  budowie w  ramach III etapu 
Alchemii znacznie większego powierzchnio-
wo budynku, wynikała wprost z  zapotrze-
bowania rynku. Głównymi najemcami po-
wierzchni biurowych w  Trójmieście, w  tym 
kompleksu Alchemia, są firmy sektora usług 
biznesowych oraz IT. Na swoje potrzeby 
wynajmują one duże powierzchnie two-
rząc dla swoich pracowników komfortowe 
warunki pracy – komentuje Maciej Brożek, 
Pełnomocnik ds. Rozwoju w firmie Torus, bę-
dącej deweloperem Alchemii. 

IN ENGLISH

EMPLOYEE IN  
TRICIT Y WANTED
Business service sector companies with 
centres in Tricity are not slowing down. Last 
year they have created more than 2.000 
new workplaces and this one seems to be as 
busy for recruiters. In search of employees 
companies work closely with universities 
and, more often, reach to other regions and 
even abroad.

THE SECTOR IN NUMBERS
In the last five years the number of BPO/SSC 
and IT centres has doubled. According to re-
cent data there are now over 21 thousand em-
ployees working in 120 centres in Pomerania 
Region. About 60% of these companies deli-
ver mainly or exclusively IT-related services. 
Over 100 Tricity centres carry out processes in 

employees within a year”, says Scott Newman, 
branch manager and board member of State 
Street Bank in Poland.

MEETING THE EMPLOYEE
Such dynamic development of business servi-
ce sector would be impossible, were it not for 
a  highly qualified personnel available on the 
local market. There are currently almost 90 
thousand students working towards their de-
grees at 20 higher education institutions in 
Tricity. Therefore, each year there are few do-
zen thousands of graduates entering the job 
market. There are currently over 30 thousand 
students (of all degrees and at all levels) at the 
biggest one – Gdańsk Univeristy. Significantly, 
the Gdańsk University campus is close-by lar-
ge Alchemia and OBC office complexes, home 
to many of BPO/SSC or IT companies. Some 
of the students will surely find jobs there ri-
ght after graduating or maybe even while at 
university.

English, 20 offer their services in German, 14 
in Swedish, 13 in Norwegian and Danish and 12 
in Russian. Just last year the companies have 
created over 2.000 new workplaces in Tricity. 
State Street Bank is an unquestionable leader 
in the field. In less than a year it has hired over 
700 people to work in their office in Alchemia.
“We have officially opened the Gdańsk State 
Street Bank office less than a  year ago and 
we already have almost 700 people working 
there. It delivers financial services to global 
clients of State Street Cooperation, inclu-
ding mainly complete book-keeping of invest-
ment funds, administrating hedging funds, 
financial reports, valuation of securities and 
Private Equity & Real Estate. What is espe-
cially important to us, is that we successfully 
attract candidates who know languages such 
as German, French or Italian in addition to, 
obviously, English, which is the main langu-
age of communication. We noted an unpre-
cedented growth in the region – from 0 to 700 

“We are searching for professionals in local 
and international financial service markets, 
as well as students and graduates. This is why 
we are developing cooperation with Tricity uni-
versities, such as Gdańsk University, Gdańsk 
Technological University or Higher School of 
Banking. This allowed for two editions of State 
Street Academy (a  business academy pro-
gramme for students) and guest lectures and 
workshops, as well as a three-month long in-
ternship programme offered throughout the 
year. In 2017 we are planning to continue to de-
velop dynamically and hire 500 more employ-
ees”, Scott Newman adds.

TRICIT Y LIKE A MAGNET
According to the recently published study 
by Antal company, Tricity is one of the most 
desired by specialists and managers reloca-
tion places in Poland. The agglomeration has 
only lost to (insignificantly) Wrocław (39% of 
participants pointed to the capitol of Lower 

Silesia as their first choice and 36% to Tricity). 
Warsaw placed third, with 31% of participants 
making it their first choice.
“The trend to relocate from other agglomera-
tions to Tricity is noticeably growing. Part of 
this is due to returns but more and more pe-
ople choose Tricity for a place where they want 
to start over. We can see this when recruiting 
clients in our local market and in our internal 
processes. The metropolis attracts because it 
is interesting and beneficial in many ways, not 
only for careers. This trend will surely develop, 
especially amongst the highly-specialised per-
sonnel, those in management and leadership”, 
comments Cezary Maciołek, vice-chairman of 
Progres Group, working in the HR sphere.
This example is also supported in the case of 
the already mentioned State Street. Amongst 
almost 700 people recruited last year for the 
Gdańsk office over 120 decided to move from 
other Polish cities or abroad. They are specia-
lists from Warsaw, Wrocław, Kraków, as well 
as London, USA, Ivory Coast or China.

OFFICES THAT MEET THE EXPECTATIONS
Business service centres need not only employ-
ees but also modern office spaces. According 
to the Cushman & Wakefield consulting agen-
cy there will be over 100 thousand square 
meters of offices made available in 2017, out 
of which 90% in Gdańsk. This will be largely 
thanks to the currently developing 3rd stage 
Alchemia complex. The building named Argon 
will have 14 floors and will be in the shape of 
letter H. It’s total leasing space (GLA) is over 
38 thousand square meters big and the overall 
size of a typical office floor is 3 thousand squ-
are meters large.
“The decision to build a much bigger building in 
the 3rd stage of Alchemia was made because of 
the market’s needs. Companies of business and 
IT sectors are main clients letting office spaces 
in Alchemia and Tricity in general. They lease 
large spaces, creating comfortable working 
conditions for their employees”, comments 
Maciej Brożek, Proxy Business Developer in 
Torus company, Alchemia’s developer.  

WEDŁUG DANYCH AGENCJI DORADCZEJ

 CUSHMAN & WAKEFIELD W 2017 ROKU

 W TRÓJMIEŚCIE DO UŻYTKU ODDANE

 ZOSTANIE PONAD 100 TYS. MKW. BIUR,

 Z CZEGO BLISKO 90 PROC. W GDAŃSKU.

 W DUŻEJ MIERZE PRZYCZYNI SIĘ

 DO TEGO POWSTAJĄCY WŁAŚNIE

 III ETAP KOMPLEKSU ALCHEMIA. 

BUDYNEK O NAZWIE ARGON, BĘDZIE 

MIAŁ 14 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 

I KSZTAŁT LITERY H. JEGO ŁĄCZNA 

POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA (GLA) 

TO PONAD 38 TYS. MKW., A CAŁKOWITA 

POWIERZCHNIA TYPOWEJ KONDYGNACJI 

BIUROWEJ PONAD 3 TYS. MKW. 
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zainicjował zebranie stosownego sprzętu, 
zadbał też o  stosowną oprawę – osiągane 
przez trenujących wyniki spisywane są na ta-
blicy, do bicia rekordów dopinguje świetlna 
kula grająca szlagier „Eye of the Tiger”, a naj-
lepsi mogą (przynajmniej na chwilę) zało-
żyć na szyję sporych rozmiarów złoty medal. 
Odrobina luzu i aktywności fizycznej z pew-
nością przydaje się specjalistom, którzy na co 
dzień opracowują innowacyjne oprogramo-
wania, pozwalające efektywnie zarządzać 
aplikacjami informatycznymi.  

O  dobrą formę należy dbać przed, po, 
ale i w trakcie pracy – z takiego założe-
nia wyszli pracownicy biura Dynatrace 

w budynku Alchemia Platinum, którzy w czy-
nie spontanicznym zorganizowali tuż obok 
swoich stanowisk pracy… minisiłownię. 
Z  ławki ze sztangą, atlasu treningowego 
i hantli regularnie korzysta ok. 10 osób z biu-
ra, aktywnie wykorzystując przerwy w pracy.

Wspólne ćwiczenia nie tylko dodają ener-
gii, ale i  integrują personel. Software deve-
loper Janusz, który wraz ze swoimi kolegami 

HUB4FUN to nazwa wewnetrznej inicja-
tywy Alexander Mann Solutions, mają-
cej na celu organizację rozmaitych ak-

tywności dla pracowników zarówno w ramach 
czasu pracy, jak i  poza nim. Kreatywność 
zespołu nie zna granic, wynikiem czego są 
przedsięwzięcia i  aktywności na różnych 
polach – sport, sztuka, fotografia, a  ostat-
nio również modny „Mannequin Challenge”. 
Samych konkursów w  ramach HUB4FUN jest 
wiele: cyklicznie odbywają się turnieje ping-
-ponga w biurze, konkursy na najlepszą foto-
grafię w danej kategorii, czy charytatywne ak-
cje tworzenia kartek świątecznych. HUB4FUN 
zdecydowanie podnosi poprzeczkę znanym 

już pracownikom wielu firm – w  tym i  AMS 
- pokojom relaksacyjnym, zajęciom sporto-
wym czy firmowym imprezom. Uczestnictwo 
w tych przedsięwzięciach to nie tylko świetna 
zabawa i szansa na integrację, lecz także oka-
zja do zdobycia cennych nagród! 

IN ENGLISH

HUB 4FUN

HUB4FUN is a  name of Alexander Mann 
Solutions initiative, which organises va-

rious activities for employees, both during 
work and afterwards. Team-creativity is 

limitless, which allows for projects and ac-
tivities across different fields: sport, art, 
photography and even the recently popular 
“Mannequin Challenge”. To list just some of 
the competitions organised by HUB4FUN: 
cyclical ping-pong tournaments in the office, 
best photo competitions, charity Christmas 
card workshops. HUB4FUN definitely raises 
the bar for renowned employees in many 
companies (including AMS) with relaxation 
rooms, sport activities or office parties. 
Participation in these events is not only gre-
at fun and a chance to get to know each other 
better, but also an opportunity to win valu-
able prizes! 

IN ENGLISH

GYM ALWAYS  
AT HAND

„A good physical condition has to be lo-
oked after before, after and during 

work”, is the approach taken by the Dynatrace 
employees in the Alchemia Platinum buil-
ding, who have spontaneously organised 
a small gym, right next to their work places. 
Barbells, dumbbell and weight training ma-
chine are regularly used by around 10 employ-
ees during their breaks.

Exercising together not only raises ener-
gy levels but brings the personnel closer. 
Janusz, software developer who, along with 
his friends, has initiated the gathering of 
necessary equipment, has also taken care 
of adapting the space. Employees’ fitness 
achievements are listed on a  board, a  light-
-ball encourages their efforts by playing the 
hit Eye of the Tiger and the very best can (at 
least for a little bit) wear a large gold medal 
around their necks. A  moment to kick back 
and get fit is surely beneficial for specialists, 
who spend their days working on innovative 
software which allows to effectively control 
IT applications.  

S I Ł O W N I A

H U B 4 F U N
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TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk

TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: HUB4FUN



12.06.2017
10.07.2017
7.08.2017
PLACE: Parking lot between  
Alchemia and the G413 building

Blood can’t be made – 
donate some of yours!

More information: nmanuszewska@torus.pl


