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Firmę tworzą ludzie. Każda z osób pracujących  
w Torusie jest istotnym elementem naszej deweloperskiej 
układanki, pracuje na zadowolenie klientów oraz 
przyczynia się do sukcesu całej firmy.

Our company is made up of people. Each Torus employee is an important 
piece of our development jigsaw puzzle, works to improve our clients’ 
satisfaction and contributes to the success of the entire company. 
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A R G O N ,
K O L E J N Y

P I E R W I A S T E K

A L C H E M I I

Argon to pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym, 

jest też jednym ze składników powietrza. To także nazwa 

budynku, trzeciego etapu kompleksu Alchemia w Gdańsku, 

który dołączył do wież biurowych Aurum, Platinum, Ferrum  

i Titanium, wybudowanych wcześniej.
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TEKST: Marcin Uske

ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk
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PRESTIŻOWA LOKALIZACJA
Argon, trzeci etap Alchemii, jest najbardziej 
prestiżowo ulokowanym budynkiem komplek-
su, przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej (głów-
nej arterii Trójmiasta) z  ul. Kołobrzeską. Ma 
14 kondygnacji nadziemnych i kształt litery H. 
Jego łączna powierzchnia do wynajęcia to bli-
sko 38 tys. mkw., a powierzchnia typowej kon-
dygnacji biurowej wynosi niemal 3 tys. mkw.

– Budynki kompleksu biurowo-usługo-
wego Alchemia zlokalizowane są w  zwar-
ty sposób, wytwarzając pierzeję, co ma na 
celu podkreślenie miejskiego charakteru ca-
łego założenia – mówi Dżafar Bajraszewski 
z  trójmiejskiego oddziału pracowni APA 
Wojciechowski, projektanta całego komplek-
su Alchemia. – Argon, ze względu na swoje 
najbardziej eksponowane położenie, ma do-
mykać cały zespół Alchemii od strony pół-
nocnej. Kontekst silnie wyeksponowanego 
obiektu przyczynił się do specjalnego potrak-
towania budynku w jego formie i materiale.

NIETUZINKOWA FORMA
W bryle Argonu wyróżnić można trzy charak-
terystyczne elementy: cokół, część biurową 
oraz narożnik. Do wysokości czwartej kondy-
gnacji budynek posiada kształt pełnego, re-
gularnego prostopadłościanu nawiązującego 
swoją formą, a  także materiałami elewacyj-
nymi do podium charakterystycznego dla I i II 
etapu inwestycji. Ażurowa, ceramiczna fasa-
da części cokołowej sprawia wrażenie lekko-
ści, szczególnie po zmroku, poprzez podświe-
tlenie poziomych elementów podkreślających 
kolorystykę. U  podnóża cokołu umiejscowio-
no lokale usługowe dedykowane głównie ga-
stronomii. Starannie zaprojektowano plac od 
strony ulicy Kołobrzeskiej oraz pasaż, który 
powstanie miedzy Argonem, a czwartym eta-
pem Alchemii. 

– Przestrzenie publiczne zostały wyposażo-
ne w  elementy małej architektury z  surowych 
materiałów, jakimi są stal i beton. Uzupełnione 
są ciepłymi akcentami z  drewna oraz zielenią. 
Celem jest wytworzenie atrakcyjnej i  przyja-
znej w  skali miejskiej przestrzeni publicznej, 
która będzie tętniła życiem zarówno w  ciągu 
dnia, jak i po godzinach pracy biur – mówi Piotr 
Steckiewicz z pracowni APA Wojciechowski.

Z części cokołowej wyrasta bryła o  funk-
cji biurowej. Rzut w  kształcie litery H został 
wybrany jako najbardziej uniwersalny dla tej 
wielkości budynku. Takie rozwiązanie zapew-
nia dużą powierzchnię w ramach jednej kondy-
gnacji, pozwalając jednocześnie na elastycz-
ność jej wykorzystania. Powierzchnia jest 
doskonale doświetlona naturalnym światłem 
wpadającym przez przeszklenia na wysokość 
całej kondygnacji, co pozwala na różnorodne 
aranżacje i podziały przestrzeni. 

– Indywidualnie zaprojektowane profi-
le elewacyjne pionowo przecinające szkło od 
strony al. Grunwaldzkiej i SKM, tam gdzie wy-
stępuje największy ruch, wpływają na bardzo 
dynamiczny odbiór fasady, różny w zależności 
od kierunku patrzenia. Jednocześnie profile 
w kształcie wydłużonego trójkąta nie ograni-
czają pięknych widoków z powierzchni biuro-
wych – uzupełnia Piotr Steckiewicz.

Argon ze swoją wyraźnie  zaznaczoną  do-
minantą kompozycyjną w  najbardziej eks-
ponowanym narożniku budynku (od strony 
głównych ciągów komunikacyjnych) ma stać 
się wyraźnym punktem kulminacyjnym całe-
go kompleksu. 

– Dominantę stanowi całkowicie prze-
szklony, wspornikowy narożnik. Dla pod-
kreślenia maksymalnej lekkości i  jednoli-
tej płaszczyzny przeszklenia zrezygnowano 
z zewnętrznych profili fasadowych. Narożnik 
będzie dodatkowo podświetlany na całej 
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W BRYLE ARGONU WYRÓŻNIĆ MOŻNA TRZY

 CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY: COKÓŁ, CZĘŚĆ BIUROWĄ 

ORAZ NAROŻNIK. DO WYSOKOŚCI CZWARTEJ KONDYGNACJI 

BUDYNEK POSIADA KSZTAŁT PEŁNEGO, REGULARNEGO 

PROSTOPADŁOŚCIANU NAWIĄZUJĄCEGO SWOJĄ FORMĄ, 

A TAKŻE MATERIAŁAMI ELEWACYJNYMI DO PODIUM 

CHARAKTERYSTYCZNEGO DLA I I II ETAPU INWESTYCJI.
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wysokości, stwarzając wyraźny i  doskona-
le widoczny znak rozpoznawczy nie tylko 
dla Argonu, ale całego zespołu budynków 
Alchemii – dodaje Dżafar Bajraszewski.

NASZPIKOWANY TECHNOLOGIĄ 
W  Argonie zastosowano najnowsze rozwią-
zania technologiczne wpływające na kom-
fort i  bezpieczeństwo użytkowników oraz 
możliwość zarządzania budynkiem (poprzez 
BMS). Wykorzystano przy tym doświadczenia 
z  budowy wcześniejszych etapów Alchemii. 
Optymalizacja urządzeń i  systemów po raz 
kolejny stawia inwestycję Torusa w czołówce 
najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie budynków w kraju. Kto będzie miał okazję 
tam pracować z pewnością się o tym przeko-
na, chociażby dzięki możliwości tworzenia mi-
kroklimatu w  poszczególnych strefach biura. 
Argon, tak, jak wcześniejsze etapy komplek-
su, certyfikowany jest w  amerykańskim sys-
temie oceny wysokowydajnych budynków 
LEED (precertyfikację uzyskał na najwyższym 
poziomie - Platinum). Posiada też zaawanso-
wany system bezpieczeństwa energetyczne-
go, umożliwiający nieprzerwaną pracę naj-
ważniejszych systemów nawet w  przypadku 
awarii sieci energetycznej.

RÓŻNORODNE ŚRODOWISKO
Najemcami części biurowej Argonu są już mię-
dzynarodowe korporacje, jak gigant techno-
logiczny Luxoft, Lufthansa Systems Poland, 
DAMEN, a  także ING Bank Śląski. Na prze-
niesienie do Argonu swoich lokalnych biur 
zdecydowała się także znana polska marka, 
Grupa Wirtualna Polska. W  budynku zakon-
traktowanych jest już także kilkoro najemców 
usługowych. Wśród nich są znane, gastrono-
miczne marki, co pozwoli zdecydowanie po-
większyć i urozmaicić ofertę w tym zakresie. 
Do grona zakontraktowanych już firm nieba-
wem dołączą kolejne.

– Prowadzimy zaawansowane rozmowy 
z  kilkoma kolejnymi podmiotami. Są to za-
równo nowi inwestorzy, planujący dopiero 
wejście na trójmiejski rynek, jak i firmy obec-
ne już tutaj od dłuższego czasu, poszukujące 

powierzchni o  wyższym standardzie – mówi 
Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjaliza-
cji w firmie Torus.

Oddanie Argonu do użytku nastąpiło we 
wrześniu 2017 roku, co oznacza dwumie-
sięczne przyspieszenie w realizacji inwestycji 
względem pierwotnych założeń.  

IN ENGLISH

ARGON,  
ANOTHER 
“ALCHEMICAL” 
ELEMENT
Argon is a chemical element, a noble gas, 
and one of the constituents of the air. It’s 
also the name of the third stage of the 
Alchemia office complex in Gdańsk – a new 
building that joined the already existent 
office towers, that is Aurum, Platinum, 
Ferrum and Titanium.

PRESTIGIOUS LOCATION
Argon, the third stage of Alchemia, is the most 
prestigiously located building of the complex, 
at the crossroads of Aleja Gruwaldzka (the 
main artery of Tricity) and Kołobrzeska Street. 
It has 14 overground floors and is H-shaped. 
Its overall leasable office space amounts to 
almost 38 thousand m2, whereas the area of 
one average office floor amounts to almost 3 
thousand m2.

“Buildings of the Alchemia mixed-use 
commercial complex are arranged in a  com-
pact way, creating a  frontage which is sup-
posed to underline the urban character of the 
entire project,” says Dżafar Bajraszewski from 
the Tricity branch of the APA Wojciechowski 
studio responsible for the design of the entire 
Alchemia complex. “Argon’s task, due to its 
most prominent location, is to close the en-
tire complex from the northern side. Since the 
object is strongly exhibited, it received special 
treatment when it comes to its form and con-
struction material.”

EXTRAORDINARY FORM
If you look at the solid of Argon, you can di-
stinguish three characteristic elements: the 
plinth, the office part and the corner. Up to 
the height of the fourth floor, the building 
assumes the shape of a  full, regular cuboid 
that refers with its form and elevation mate-
rial to the podiums used in the first two sta-
ges of the investment. The openwork ceramic 
façade of the plinth part creates the impres-
sion of lightness, especially after twilight, 
when the horizontal elements emphasizing 
the overall colouring of the building are illu-
minated. At the foot of the plinth are com-
mercial spaces dedicated chiefly to gastrono-
my. Another meticulously designed element 
is the square from the side of Kołobrzeska 
Street, as well as the passage that will be 
built between Argon and the fourth stage of 
the Alchemia office complex.

“Public spaces have been enriched with 
elements of street furniture made of raw ma-
terials such as steel and concrete. They are 

complimented with warm wooden elements 
and greenery. The objective is to create an at-
tractive and friendly public space in the city that 
will be vibrant with life both during the day and 
after office work hours,” says Piotr Steckiewicz 
from the APA Wojciechowski studio.

From the plinth grows a  solid that is the 
office part. The projection in the shape of the 
letter H was chosen as universal for a building 
of this size. This solution guarantees consi-
derable space on each floor, at the same time 
allowing for the flexibility of its exploitation. 
The light levels are perfectly balanced thanks 
to the daylight falling though the glazing ap-
plied over the entire height of the floor, which 
allows for diverse arrangements and division 
of the available space.

“Individually designed elevation profiles 
that cross the glass vertically from the side of 
Aleja Grunwaldzka and the nearby station of 
the Tricity Fast Urban Railway (SKM), where 
traffic is at its densest, contribute to a  very 
dynamic reception of the façade which dif-
fers depending on the viewpoint. At the same 
time, the profiles – in the shape of a prolon-
ged triangle – don’t block beautiful views that 
can be admired from the office spaces,” adds 
Piotr Steckiewicz.

Argon, with its distinct compositional le-
itmotif in the most exposed corner of the 
building (from the side of the main arteries) is 
supposed to become a salient culminant po-
int of the entire complex. 

“The dominant part is the entirely gla-
zed bracket corner. To underline the maxi-
mal lightness and the uniform plane of the 
glazing we resigned from external façade 
profiles. The corner will be additionally illu-
minated over its entire height, which will cre-
ate a  distinctive and perfectly recognizable 
landmark not only for Argon, but the who-
le Alchemia building complex,” adds Dżafar 
Bajraszewski.

REPLETE WITH TECHNOLOGY
Argon incorporated not only the newest tech-
nological solutions that enhance the comfort 
and safety of users, but also the function of 

building management (through BMS). What 
was also used was the experience gained 
during the construction of the previous stages 
of Alchemia. Yet again, the optimization of 
devices and systems places Torus’ investment 
amongst the most technologically advanced 
buildings in the country. Whoever will have 
the opportunity to work there will certain-
ly come to appreciate it, for example thanks 
to the possibility to create the microclimate 
of the respective areas of the office. Argon, 
just like the previous stages of the complex, 
is certified in the American LEED high-perfor-
mance building rating system (it received pre-
-certification at the highest level – Platinum). 
Additionally, it has an advanced electric 
safety system allowing for continuous opera-
tion of all the most important systems even in 
case of power outage.

DIVERSE ENVIRONMENT
Amongst the leaseholders of the office part 
in Argon are international corporations such 
as the technological giant Luxoft, as well  
as Lufthansa Systems Poland, DAMEN and 
ING Bank Śląski. The decision to move its 
local offices to Argon was made also by 
a  famous Polish brand, Grupa Wirtualna 
Polska. What is more, there are already 
many contracted leaseholders from the 
service branch. Amongst them are famous 
gastronomic brands, which will definitely  
allow for the expansion and diversification of  
the offer in this area. The group of the alrea-
dy contracted companies will be soon joined 
by others.

“We are already in advanced talks with 
next several companies, including new inve-
stors that have yet to enter the market in 
Tricity, as well as companies that have been 
present here for a  long time and now are lo-
oking for office spaces of a higher standard,” 
says Marcin Piątkowski, Commercialisation 
Director in the Torus company.

Argon was opened already in September 
2017, which means that the investment was 
realized two months earlier than it had been 
originally assumed. 

OPTYMALIZACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

PO RAZ KOLEJNY STAWIA INWESTYCJĘ TORUSA

W CZOŁÓWCE NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH

 TECHNOLOGICZNIE BUDYNKÓW W KRAJU.
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Półtorej dekady działalności firmy Torus to doskonały dowód na 
tezę, że w realizowaniu marzeń ogranicza nas tylko wyobraźnia.  
A gdy mamy jej wystarczająco dużo, możemy zaskakiwać nie tylko 
swoje otoczenie, ale i siebie samych.

TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk / mat. archiwalne
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Rok 2002. Polska żyje sukcesami Adama 
Małysza, który zdobył dwa pierwsze 
w  swojej karierze medale olimpijskie – 

srebro i brąz w Salt Lake City – a następnie po 
raz drugi z rzędu zwyciężył w Pucharze Świa-
ta. Na listach przebojów króluje „Baśka” ze-
społu Wilki, do kin wchodzi „Pianista” Ro-
mana Polańskiego, a  rząd RP wciąż negocjuje 
warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Tego samego roku w Gdańsku powołana zo-
staje do życia firma deweloperska.

– Kiedy rozpoczynaliśmy działalność, 
Trójmiasto było na zupełnie innym poziomie 
rozwoju, jeśli chodzi o  atrakcyjność inwesty-
cyjną. Rynek biurowy praktycznie nie istniał 
– wspomina Sławomir Gajewski, prezes firmy 
Torus. – Realizując pierwsze projekty, anali-
zowaliśmy trendy i  możliwości, starając się 
wyznaczyć kierunek dalszego rozwoju firmy. 
Ostatecznie postawiliśmy na biura i  specjali-
zację w tym właśnie obszarze.

Jak podkreślają pracownicy pamiętający 
początki Torusa, nowa firma od samego po-
czątku starała się uprzedzać pojawiające się 
potrzeby lokalnego biznesu. Ambicje były 
wielkie, choć aby je zrozumieć, potrzeba było 
sporo wyobraźni. O nowoczesnych biurowcach 
znanych z  metropolii Europy Zachodniej czy 
USA, nikt w Trójmieście nawet nie śnił. Sama 
firma Torus mieściła się początkowo w  jed-
nym pokoju kameralnego budynku przy ul. 
Jaśkowa Dolina.

inwestycji magazynowych (Centrum Logi-
styczno-Magazynowe Kowale), mieszkanio-
wych (Piotrkowska 27) i  hotelowych (Hotel 
Arkon Park).

Wraz z  rozpoczęciem kolejnej dekady 
przyszła kolej na wyzwanie o  jeszcze więk-
szej skali. Mowa rzecz jasna o  Alchemii, któ-
ra w  naturalny sposób miała stać się jednym 
z ważniejszych punktów na biznesowej mapie 
Polski. Kreatywność i  odwaga projektantów 
z  pracowni APA Wojciechowski zaowocowała 

Pierwszą inwestycją Torusa miał być bu-
dynek przy al. Grunwaldzkiej 413. Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe, które miało 
z nowo powołaną spółką powiązania właści-
cielskie, pilnie potrzebowało nowej siedziby.

- Już wtedy koncepcje i pomysły podlega-
ły dynamicznym zmianom. Wkrótce okazało 
się że GWO musi zmienić siedzibę jeszcze za-
nim uda się zbudować nowy budynek – opo-
wiada Joanna Olejniczak-Suchecka, pełniąca 
dziś w  firmie funkcję dyrektor działu projek-
towego. - Pilnie przystąpiliśmy zatem do ge-
neralnego remontu budynku Grunwaldzka 
417. Prace trwały w okresie zimy, warunki były 
naprawdę trudne, w  budynku panowała wil-
goć i było zimniej niż na zewnątrz. Z kolegami 
z Torusa staliśmy się niemal rodziną.

Po zakończeniu modernizacji, realizacja 
nowego budynku w  końcu mogła wystarto-
wać. Inwestycja została ukończona w  2005 
roku i wiązała się z zupełnie nowymi standar-
dami, nieznanymi dotąd na lokalnym rynku 
nieruchomości. Grunwaldzka 413 była bowiem 
dla Trójmiasta pierwszym biurowcem o funk-
cjonalności klasy A, jednak sukces ten był do-
piero początkiem wyznaczania przez Torus 
nowych szlaków.

Rok później ruszyła budowa Arkońska 
Business Park, zespołu pięciu nowoczesnych 
budynków o łącznej powierzchni najmu blisko 
30.000 m kw. Dla rynku było to otwarcie kolej-
nego ważnego rozdziału, a dla firmy Torus do-
skonały sprawdzian w  podwójnej roli – dewe-
lopera i  głównego wykonawcy inwestycji, ale 
także podmiotu zarządzającego i komercjalizu-
jącego zrealizowaną przestrzeń.

wieloma nagrodami i wyróżnieniami, a przede 
wszystkim kompleksem, jakiego Pomorze ni-
gdy wcześniej u  siebie nie miało. Realizacja 
firmy Torus pokazała, że w jednym zespole bu-
dynków można zmieścić wiele funkcji pozornie 
mocno od siebie oddalonych. Dziś w  Alchemii 
w tym samym czasie może odbywać się praca 
ważnych oddziałów światowych gigantów, ta-
kich jak State Street czy Lufthansa, oraz profe-
sjonalne zawody triathlonowe rozgrywane na 
basenie, siłowni i hali sportowej.

Co sprawiło, że sztandarowa inwestycja 
firmy Torus zyskała ona swoją „alchemicz-
ną” nazwę? Wbrew pozorom nie wynikało to 
wcale z  faktu, że w  przeszłości w  tym miej-
scu znajdowała się siedziba Przedsiębiorstwa 
Handlowego „Chemia”.

– Ogłoszony został konkurs, w którym wzię-
łam udział – wspomina Alicja Napiórkowska, 
pomysłodawczyni nazwy, a  obecnie kierow-
nik działu planowania firmy Torus. – W  regu-
laminie była sugestia, by proponowana nazwa 
była w jakiś sposób związana z liczbą siedem, 
ponieważ według wstępnych założeń właśnie 
tyle miało być łącznie budynków w kompleksie 
(dziś wiadomo, że docelowo będzie ich osiem – 
red.). Skojarzyłam sobie, że w  średniowieczu 
alchemicy poszukiwali legendarnej substancji, 
kamienia filozoficznego, który mógł być uzy-
skany przy połączeniu siedmiu różnych pier-
wiastków. Dziś wszystkie budynki mają swoje 
indywidualne nazwy wzięte właśnie od łaciń-
skich nazw pierwiastków, choć… nie pokrywają 
się one dokładnie z tymi uznawanymi przez hi-
storyków za „alchemiczne”. Są jednak atrakcyj-
ne i zapadające w pamięć, a to najważniejsze.

– Oczywiście budowaliśmy spekulacyjnie, 
bo choć prognozy dla rynku były optymistycz-
ne, nie mieliśmy pewności, że budynki uda się 
sprawnie wynająć, a później sprzedać fundu-
szom inwestycyjnym – podkreśla Sławomir 
Gajewski. – Na szczęście się udało, co pozwo-
liło myśleć o  kolejnych, jeszcze bardziej od-
ważnych projektach.

Szybki rozwój firmy obejmował nie tyl-
ko nieruchomości biurowe. W  kolejnych la-
tach Torus mógł się pochwalić realizacjami 

– Wierzę, że w  tym budynku uaktywnią 
się cechy dawnych alchemików, takie jak kre-
atywność, mądrość, upór w poszukiwaniu naj-
lepszych rozwiązań, a  także umiejętność po-
konywania wszelakich życiowych trudności. 
Tutejsi alchemicy nie stworzą może eliksiru 
nieśmiertelności, ale zapewne pomogą w zwal-
czaniu przewlekłej choroby, jaką jest kryzys 
w  gospodarce – powiedziała w  styczniu 2014 
roku podczas otwarcia Alchemii Małgorzata 
Dobrowolska, główny udziałowiec firmy Torus.

Od września 2017, 14-kondygnacyjny bu-
dynek Argon, największy w  całym komplek-
sie jest już otwarty. Zwieńczeniem inwesty-
cji będzie IV etap, w ramach którego budynek 
GWO Grunwaldzka 413 zostanie wyburzony, by 
w symboliczny sposób zrobić miejsce dla nowe-
go budynku, który harmonijnie wkomponuje się 
w architektoniczną przestrzeń Alchemii.

Patrząc dziś na otoczenie kompleksu, trud-
no nie odnieść wrażenia, że zapoczątkowany 
przed 15 laty dynamiczny rozwój firmy Torus – 
niczym idea kamienia filozoficznego - dał inspi-
rację i wielkie pokłady pozytywnej energii całej 
gdańskiej Oliwie. Świadczą o  tym systema-
tycznie rozrastający się nowoczesny kampus 
Uniwersytetu Gdańskiego, pięknie zmoderni-
zowana hala Olivia, a także powstająca w oko-
licy nowa infrastruktura biurowo-usługowa. 

NA LISTACH PRZEBOJÓW

 KRÓLUJE „BAŚKA” ZESPOŁU 

WILKI, DO KIN WCHODZI 

„PIANISTA” ROMANA 

POLAŃSKIEGO, A RZĄD 

RP WCIĄŻ NEGOCJUJE 

WARUNKI AKCESJI POLSKI 

DO UNII EUROPEJSKIEJ.

TEGO SAMEGO ROKU 

W GDAŃSKU POWOŁANA 

ZOSTAJE DO ŻYCIA FIRMA 

DEWELOPERSKA.
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Śmiało można powiedzieć, że dzięki poczy-
nionym inwestycjom miejsce to uchodzi dziś 
za nowe biznesowe centrum Trójmiasta, sku-
piające wokół siebie jego ogromny potencjał. 
Jak przekonują jednak przedstawiciele Torusa, 
podobny efekt można i trzeba uzyskiwać także 
w nowych miejscach.

Jakie są więc plany u  progu jesieni 2017 
roku?

- Analizujemy rynek i  rozważamy różne 
możliwości – mówi Marek Paliświat, wice-
prezes w firmie Torus. – W najbliższym czasie 
skupimy się na rynku trójmiejskim. Przez naj-
bliższe dwa lata realizować będziemy ostat-
ni już, czwarty etap Alchemii, którego budo-
wa rozpocznie się niebawem. Dysponujemy 
też dwiema działkami we Wrzeszczu, które 
łącznie dostarczyć mogą na rynek ok. 23.000 
powierzchni najmu GLA. Są one na różnym 
etapie prac przygotowawczych do rozpoczę-
cia budowy. W  swoich zasobach posiadamy 
również grunty w  Barniewicach, niedaleko 
obwodnicy, z przeznaczeniem na działalność 
produkcyjną i usługową. Cały czas szukamy 
też możliwości rozwoju poza Trójmiastem. 
Przyglądamy się przede wszystkim ryn-
kom regionalnym, nie zaniedbując jedno-
cześnie monitorowania tego, co dzieje się 
w Warszawie. Pojawienie się dobrej okazji in-
westycyjnej, w którejś z tych lokalizacji może 
spowodować rozszerzenie obszaru naszej 
działalności.  

IN ENGLISH

15 YEARS OF SETTING 
TRENDS
A decade and a half of the activity of Torus 
is the best proof that the only thing that 
can keep us from realizing our dreams is 
imagination. And if our imagination is 
vivid enough, we can surprise not only the 
people around us, but also ourselves.

Year 2012. Poland is elated by successes of 
Adam Małysz who first went to Salt Lake 

City and won the first two Olympic medals 
in his career (one silver and one bronze), and 
then won the World Cup for the second time in 
a row. First place on the charts is occupied by 
Wilki’s “Baśka,” cinemas start to show “The 
Pianist” directed by Roman Polański, and 
the Polish government is still negotiating the 
conditions of the accession of Poland to the 
European Union. In the same year, a real esta-
te development company comes to life.

One year later, Tricity saw the construction 
of Arkońska Business Park, an office complex 
made up of five modern buildings with gross 
leasable area of nearly 30 thousand m2. It was 
the beginning of another important chapter 
for the local market, and a  perfect opportu-
nity for Torus to prove itself in two roles – as 
the developer and chief executor of the invest-
ment, as well as the unit responsible for mana-
ging and commercializing the realized space.

“Of course, we were building speculati-
vely – even though prognoses for the market 
were optimistic, we didn’t have the guaran-
tee that the buildings would be leased quickly, 
and then sold to investment funds,” underli-
nes Sławomir Gajewski. “Fortunately, it all 
worked out, which allowed us to think about 
other, even bolder projects.”

The rapid development of the company 
didn’t revolve solely around office spaces. In 
the subsequent years, Torus could pride itself 
on realizing warehouse investments (Centrum 
Logistyczno-Magazynowe Kowale), housing 
investments (27 Piotrkowska Street) and ho-
tel investments (Hotel Arkon Park).

As the next decade began, there came 
a  challenge on an even greater scale. Of co-
urse, we are talking about the Alchemia of-
fice building complex that was soon to be-
come one of the most important points on 
the business map of Poland. The creativi-
ty and boldness of designers from the APA 
Wojciechowski studio bore fruit in the shape 
of many awards and prizes, and above all, of 
an office building complex that was a novelty 
in Pomerania. Torus’ project proved that you 
could combine many, seemingly incongruent 

“When we started our business, Tricity 
was at a  completely different stage of de-
velopment when it comes to its investment 
attractiveness. The market of office buildin-
gs was virtually non-existent,” reminisces 
Sławomir Gajewski, President of the Torus 
company. “As we were carrying out our first 
projects, we had to analyse all trends and pos-
sibilities, trying to set the direction for the 
company’s further development. In the end, 
we decided on office spaces and specialisation 
in this particular area.”

As employees who remember the begin-
nings of Torus underline, the company has 
tried to anticipate the emerging needs of 
local market from the very start. Ambitions 
were high, but to understand those needs 
you needed a  lot of imagination. No one in 
Tricity even dreamt of modern office buil-
dings known from metropolises in Western 
Europe or the USA. Torus itself originally oc-
cupied just one room in a  small building at 
Jaśkowa Dolina Street.

Torus’ first investment was a  buil-
ding at 413 Grunwaldzka Street. Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe Publishing House 
(GWO), that had ownership connections with 
the new company, was in urgent need of 
a new seat. 

“Even back then the concepts and ideas 
were undergoing constant dynamic changes. 
It soon turned out that GWO had to move 
its seat even before the construction of the 
new building was completed,” says Joanna 
Olejniczak-Suchecka, today Head of Project 
Department in Torus. “That’s why we imme-
diately commenced a  thorough renovation 

functions in one building complex. Today, of-
fices in Alchemia witness both work of impor-
tant departments of the world’s giants, such 
as State Street or Lufthansa, and professional 
triathlon tournaments held at the swimming 
pool, the gym and the sports hall.

And what was the idea behind the “alche-
mical” name of Torus’ flagship investment? 
Contrary to what one might assume, it didn’t 
stem from the fact that in the past, in exac-
tly the same place, there was the seat of the 
“Chemia” Commercial Company.

“A competition was announced, and I took 
part in it,” reminisces Alicja Napiórkowska, 
author of the name, and now Planning 
Department Manager in Torus. “In the terms 
and conditions, it was suggested that it wo-
uld be best if the idea was somewhat related 
to the number seven, because – according to 
heads of terms – the complex was supposed 
to be composed of seven buildings (today, it’s 
already known that ultimately there will be 
eight of them – Ed.) I  thought of the Middle 
Ages, when alchemists searched for the legen-
dary substance, the philosopher’s stone, that 
was allegedly produced through combining se-
ven different elements. Today, individual na-
mes of all buildings come from Latin terms for 
elements, although the elements themselves 
don’t quite match those considered by scien-
tists as typically “alchemical.” But, of course, 
it doesn’t make the names any less attractive, 
they are easy to remember, and that’s what is 
most important.”

“I  believe the building will help activate 
traits of ancient alchemists, such as creati-
vity, wisdom, determination in searching for 

of the building at 417 Grunwaldzka Street.  
The renovation works went on throughout 
the winter, and the conditions were very diffi-
cult – there was high humidity in the building, 
and it was colder inside than outside. We be-
came almost like family with our colleagues 
from Torus.”

Finally, after the renovation was finished, 
there came the time for the realization of 
a new building. The investment was finished 
in 2005 and it involved some entirely new 
standards, previously unknown on the local 
real estate market. The office building at 413 
Grunwaldzka Street was the first one of the 
A class functionality in Tricity, and its success 
marked the beginning of Torus’ continuous le-
adership in blazing new trails.

best solutions, as well as the ability to over-
come any hurdles. Our office alchemists pro-
bably won’t create the immortality potion, 
but they are likely to help combat the chronic 
illness of economic crisis,” said Małgorzata 
Dobrowolska, the main shareholder of Torus, 
during the grand opening of Alchemia in 
January 2014.

Argon, 14-storeyed office building – the 
tallest one in the complex – was opened in 
September 2017. The crowning achievement 
of the investment will be the fourth stage 
– the building of GWO at 413 Grunwaldzka 
Street will be symbolically demolished and 
then replaced by a  new building that will 
match the architectural environment of 
Alchemia.

Today, looking at the neighbourhood of 
the complex, it’s hard not to get the impres-
sion that Torus’ dynamic development that 
started 15 years ago, just like the concept of 
the philosopher’s stone, has given inspira-
tion and great amounts of positive energy to 
the entire district of Oliwa. It is reflected in 
the modern and constantly growing campus 
of the University of Gdańsk, the beautifully 
modernized Hala Olivia, or the new office and 
service infrastructure. One could say that 
thanks to the realized investments, the area 
is now perceived as the new business centre 
of Tricity, concentrating its enormous po-
tential. But as Torus’ representatives claim, 
a similar effect can and must be achieved in 
other places as well.

So what are the current plans?
“We’re analysing the market and consi-

dering different possibilities,” says Marek 
Paliświat, Vice-President of the Torus com-
pany. “In the nearest future, we’ll focus on 
the market in Tricity. For the next two years, 
we’ll be realizing the fourth and the last stage 
of Alchemia, and the construction works will 
start soon. We also have two building sites in 
Wrzeszcz at our disposal; together, they can 
place on the market as much as 23  thousand 
m2 of gross leasable area. They are at different 
stages of preparation for the construction pro-
cess. We also have grounds in Barniewice, clo-
se to the ring road, that are intended for pro-
duction or service-related activity. We’re still 
looking for the possibility of development out-
side of Tricity. We pay close attention to all re-
gional markets, at the same time monitoring 
the market situation in Warsaw. Should there 
appear a good investment opportunity in any 
of those locations, we may expand the area of  
our activity.” 
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D Y N A T R A C E
I N N O W A C J A

P O P A R T A

S U K C E S E M

75 procent spośród 500 największych firm świata korzysta z usług Dynatrace – światowego lidera 
w branży Application Performance Management. Firma swoje pierwsze kroki stawiała w Gdańsku 
już 20 lat temu, a od trzech lat, silnym składem specjalistów JAVA i C++,  buduje swój globalny 
sukces w budynku Platinum w ramach kompleksu biurowego Alchemia. Właśnie tu mieści się 
jeden z Dynatrace R&D Lab, czyli centrum badań i rozwoju produktu.

TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk

Co kryje się pod poważnie brzmiącym ha-
słem Applications Performance Manage-
ment? Na to pytanie odpowiada Krzysztof 

Kreja, jeden z dwóch liderów gdańskiego Labu.
– Mamy XXI wiek i z roku na rok coraz wię-

cej czynności wykonujemy w trybie online, cho-
ciażby zakupy lub transakcje bankowe. Każda 
firma, która udostępnia swoje usługi onli-
ne, musi widzieć i  wiedzieć, jak funkcjonuje 
jej system sprzedaży, czy pojawiają się błędy, 
problemy lub spowolnienia, które zniechęcają 
klientów. Naszym zadaniem jest dostarczenie 
skutecznego narzędzia do monitorowania, któ-
re jednoznacznie wskazuje, czy aplikacja działa 
właściwie, sprawnie, czy bez przeszkód „dowo-
zi” funkcjonalność i czy może korzystać z niej 
każdy użytkownik.

Rozwiązanie APM dostarcza klientowi 
kompleksową informację – w czasie rzeczywi-
stym nie tylko lokalizuje potencjalne luki czy 
usterki w aplikacji, wskazując konkretną linijkę 
w  kodzie, ale również błyskawicznie sugeruje 
możliwe rozwiązania problemów. Wyróżnia to 
Dynatrace na tle konkurencji i  pozwala marce 
zachowywać pozycję lidera na rynku.

– Śmiejemy się czasami, że sprzedajemy 
klientom takiego przyjaznego konia trojańskie-
go, który wchodzi i  wgryza się we wszystkie 
procesy aplikacji, tyle że w przeciwieństwie do 
pospolitego „trojana”, jest jednoznacznie po-
żyteczny – dodaje Krzysztof Kreja.

Co ciekawe, w  Dynatrace używają wła-
snych narzędzi także do monitorowania wy-
dajności… ich samych.

 – Trochę jak w filmie „Incepcja” – uśmie-
cha się Daniel Pieniążek, lider zespołu UI. 
– Jesteśmy więc również w  pewnym sensie 
własnym klientem. A  sam fakt, że sami ko-
rzystamy z  wypracowanych przez siebie roz-
wiązań, sprawia, że łatwiej nam dostarczyć 
zewnętrznym klientom optymalny, udosko-
nalony produkt.

W tym roku gdański oddział Dynatrace ob-
chodzi swoje 20-lecie. Wszystko zaczęło się 
w  latach 90., gdy Tad Witkowicz, amerykań-
ski biznesmen polskiego pochodzenia, przyje-
chał do Polski z 10 tysiącami dolarów w walizce 
i  utworzył gdański oddział amerykańskiej fir-
my CrossCom. Następnie sprzedał spółkę, za-
trzymując jedna przy sobie grupę zdolnych in-
formatyków i  menedżerów, którzy od 1997 r. 
mieli mu towarzyszyć w nowo założonej firmie 
Adlex, będącej zaczątkiem obecnego gdańskie-
go Labu Dynatrace. 

Obecnie w gdańskim Labie, umieszczonym 
na 7, 8 i 9 piętrze budynku Platinum, pracuje ok. 
180 osób. Plany firmy zakładają jednak dalszy 
rozwój i – co za tym idzie – wzrost zatrudnie-
nia do pułapu 250. W  Dynatrace nie ukrywa-
ją, że intensywna rekrutacja trwa nieprzerwa-
nie, a na celowniku są developerzy o wybitnych 
talentach. Wysokie wymagania, jakie stawia 
Dynatrace, rekompensuje świetna atmosfera 
w pracy oraz możliwość realnego wpływu na 
kształt produktu i – co za tym idzie – rozwój fir-
my. Choć popyt na tego typu specjalistów jest 
ogromny, do Dynatrace przyciąga ich siła marki 
i bardzo ciekawe perspektywy rozwoju.

– Pomimo tego, że na co dzień zależy 
nam przede wszystkim na doświadczonych 

developerach Java i  C++, to co roku organizu-
jemy dwu- lub trzymiesięczny staż dla grupy 
osób, które podczas procesu rekrutacyjnego 
wykażą się zdolnościami programistycznymi 
i rozwiążą szereg niełatwych zadań – opowia-
da Anna Czoska, Talent Acquisition Specialist. 
– W tym roku staż rozpoczęło u nas aż 12 osób. 
Każdy praktykant przez okres stażu ma swój 
projekt, który realizuje pod okiem własnego 
opiekuna. 

–  Atrakcyjne w  naszej pracy jest to, że 
wywieramy realny wpływ na globalny pro-
dukt Dynatrace – podkreśla Maciej Kosmulski, 
Technical Product Manager. - W naszym gdań-
skim labie mamy product managerów, chief 
software architectów, a nie tylko developerów 
wykonujących polecenia z  central oddalonych 
o setki kilometrów, jak u większości konkuren-
cji w  regionie. Mamy 18 zespołów produkto-
wych, 7 product managerów i  3 projektantów 
UX. Pracujemy „zwinnie”, bez ściemy i zgodnie 
z  regułami. Nie mieszamy procesu Waterfall 
z  Agile i  nie posiadamy stanowiska project 
managera, co oznacza, że wszystkie zespoły 
produktowe pracują razem nad funkcjonalno-
ściami, które dostarczamy.

Zespoły to źródło sukcesu Dynatrace. 
Każdy z nich to to mikro świat ze swoją unikal-
ną atmosferą, codziennymi rytuałami i  wy-
pracowanymi wspólnie metodami pracy. Choć 
praca zespołowa to podstawa, siła każdego 
teamu tkwi w  indywidualnościach. – Każdy 
z członków zespołu wnosi do niego swój cha-
rakter, unikalny zestaw umiejętności oraz po-
mysłów, które w połączeniu z talentami swo-
ich kolegów i  koleżanek wyzwalają potencjał 

ROZWIĄZANIE APM DOSTARCZA KLIENTOWI KOMPLEKSOWĄ 

INFORMACJĘ – W CZASIE RZECZYWISTYM NIE TYLKO

 LOKALIZUJE POTENCJALNE LUKI CZY USTERKI W APLIKACJI, 

WSKAZUJĄC KONKRETNĄ LINIJKĘ W KODZIE, ALE RÓWNIEŻ 

BŁYSKAWICZNIE SUGERUJE MOŻLIWE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW. 

WYRÓŻNIA TO DYNATRACE NA TLE KONKURENCJI I POZWALA 

MARCE ZACHOWYWAĆ POZYCJĘ LIDERA NA RYNKU.
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w  skali globalnej – dodaje Karolina Linda, 
Community Manager. – Mówimy więc o dużej 
odpowiedzialności, ale i  dużych wyzwaniach. 
Nie mamy własnej zregionalizowanej listy 
klientów, robimy rzeczy, które są udostępnia-
ne dla klientów z  całego świata. Aby zacho-
wać pozycję, musimy wyprzedzać ich oczeki-
wania i trendy.

Centralnym miejscem spotkań w  prze-
stronnym biurze Dynatrace jest kafeteria na 
ósmym piętrze.

– To duże pomieszczenie, gdzie przy mu-
zyce można wypić kawę lub herbatę, podgrzać 
sobie jedzenie i usiąść z kolegami i koleżanka-
mi przy wspólnym stole. Codziennie rano cze-
kają tam na nas świeże owoce, jogurty i płatki 
– mówi Daniel Pieniążek. – Połączone jest to 
z częścią zabawową, czyli funzone’em, z kon-
solami, piłkarzykami czy fotelem masującym.

Wolny czas pracownicy Dynatrace spę-
dzają aktywnie, poza biurem. Co wtorek 
część zespołu spotyka się na treningach w ra-
mach grupy biegowej na pobliskim stadionie 
Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki sportowej 
infrastrukturze Alchemii na chętnych czeka 
basen (dwa razy w  tygodniu), siatkówka, ko-
szykówka, piłka nożna, tenis stołowy i  bad-
minton. Słowem, dla każdego coś miłego.

Karolina Linda: – Staramy się organizować 
przy okazji odbywających się w regionie imprez 
sportowych, takich jak KaszebeRunda, Grand 
Prix w  Gdyni, czy Bieg Westerplatte.  Co roku 
zgłaszamy się też do zabawy Rowerowy Maj, 
w której rywalizujemy z innymi firmami.

Inną interesującą inicjatywą załogi 
Dynatrace są cykliczne warsztaty TechShare, 
podczas których pracownicy opowiadają 
o  swoich zainteresowaniach technicznych, 
niekoniecznie związanych z pracą. Co ważne, 
wydarzenia te są otwarte dla wszystkich chęt-
nych, również spoza firmy.

– Ostatnio nasi dwaj koledzy opowiada-
li o dronach. Spotkanie było zaplanowane na 
jedną godzinę, a skończyło się po dwóch i pół 
– wspomina Krzysztof Kreja. – Ogólnie rzecz 
biorąc, jesteśmy otwarci na wszelkie cieka-
we pomysły pracowników, które przy możli-
wościach, jakie stwarza nam Lab, jesteśmy 
w stanie zrealizować. Przykładowo – gdy ko-
legom rozwalił się stół do piłkarzyków, urzą-
dziliśmy drukowanie tulei na naszej drukarce 
3D. Rozrywkę miała cała załoga!  

pozwalający sprostać najtrudniejszym zada-
niom – opisuje Anna Czoska. – To, co łączy 
wszystkie zespoły to atmosfera otwartego 
dialogu i kreatywności, nieustanna innowacja 
i  osobiste poczucie odpowiedzialności za ja-
kość dostarczonego produktu. Sukcesy świę-
tujemy wspólnie, a  w  wypadku porażki nie 
szukamy winnego, tylko wykorzystujemy je 
jako paliwo do dalszego rozwoju. 

– Bardzo często elementy produktu, któ-
re zostały opracowane w laboratorium gdań-
skim, powodują, że wygrywamy z konkurencją 

CENTRALNYM MIEJSCEM

SPOTKAŃ W PRZESTRONNYM 

BIURZE DYNATRACE 

JEST KAFETERIA NA 

ÓSMYM PIĘTRZE.

W DYNATRACE NIE

UKRYWAJĄ, ŻE INTENSYWNA 

REKRUTACJA TRWA 

NIEPRZERWANIE, A NA 

CELOWNIKU SĄ DEVELOPERZY 

O WYBITNYCH TALENTACH. 

WYSOKIE WYMAGANIA, 

JAKIE STAWIA DYNATRACE, 

REKOMPENSUJE ŚWIETNA 

ATMOSFERA W PRACY ORAZ 

MOŻLIWOŚĆ REALNEGO 

WPŁYWU NA KSZTAŁT 

PRODUKTU I – CO ZA TYM 

IDZIE – ROZWÓJ FIRMY.
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Dynatrace doesn’t hide the fact that an intense 
recruitment process is constantly in progress, 
and the greatest demand is for highly talen-
ted developers. Tough requirements set by 
Dynatrace are compensated for with great at-
mosphere at work, as well as the opportunity 
to have real influence on the final shape of the 
product and – subsequently – the development 
of the company. Although the demand for spe-
cialists in this field is enormous, Dynatrace at-
tracts them with the power of the brand and fa-
scinating development opportunities.

“Despite the fact that we are interested pri-
marily in experienced Java and C++ Developers, 
each year we organize a  two- or three-month-
-long internship for people who demonstrated 
good programming skills and solved a  set of 
difficult tasks during the recruitment process,” 

says Anna Czoska, Talent Acquisition Specialist. 
“This year, as many as twelve people started in-
ternship in our company. During the internship, 
each participant has their own project that they 
realise under the watchful eye of a supervisor.”

“What is particularly attractive about our 
job is that we have real influence on Dynatrace’s 
global product,” underlines Maciej Kosmulski, 
Technical Product Manager. “In our lab in 
Gdańsk, we have Product Managers and Chief 
Software Architects, not only developers who 
carry out orders from central offices located 
hundreds of kilometres away, as it is the case 
at most of other companies in the region. We 
have eighteen product teams, seven Product 
Managers and three UX Designers. We imple-
ment agile methodologies, without beating 
about the bush and according to the rules. We 

don’t combine the Waterfall process with Agile, 
and we don’t have any Project Manager, which 
means that all product teams work together on 
functionalities we deliver.” 

The teams are the source of Dynatrace’s suc-
cess. Each of them constitutes a  micro world 
with its unique atmosphere, everyday rituals and 
working methods that have been established 
together. Although teamwork is the basis, the 
strength of each team lies in its individualities. 
“Each member enriches their respective team 
with their personality, unique set of skills and ide-
as which – in combination with talents of other 
colleagues – release potential that lets them 
successfully complete even the most formidable 
tasks,” describes Anna Czoska. “What all teams 
have in common is the atmosphere of open dia-
logue and creativity, incessant innovation and 

a sense of responsibility for the quality of delive-
red products. We celebrate successes together, 
and whenever we experience a failure, we don’t 
look for culprits, but we use the experience as 
a fuel for further development.”

“Not infrequently, product elements de-
signed in the laboratory in Gdansk let us win 
with our competition on the global scale,” 
adds Karolina Linda, Community Manager. “It 
involves great responsibility, but also big chal-
lenges. We don’t have a  regionalised list of 
clients, we create things that are later accessi-
ble to clients from all over the world. To maintain 
our current position, we have to anticipate their 
expectations and trends.”

The central meeting place in the spacious 
Dynatrace office is a café on the 8th floor. “It’s 
a  huge room filled with music where you can 
drink coffee or tea, heat your food and sit to the 
table with your colleagues. Each morning, we 
can go there for fresh fruit, yoghurts and cere-
al,” says Daniel Pieniążek. “It’s connected to the 
entertainment room, or funzone, with consoles, 
table football and a massage chair.”

Dynatrace’s employees spend their time ac-
tively, outside of the office. Every Tuesday, some 
team members meet at trainings organized 
within the frames of the running group at the ne-
arby stadium of the University of Gdańsk. Thanks 
to sports infrastructure of the Alchemia office 
complex, volunteers can use a  swimming pool 
(twice a week), as well as play volleyball, basket-
ball, football, table tennis or badminton. In a word 
– there are enough options to suit all tastes.

“We try to participate in local sports events, 
such as KaszebeRunda, Grand Prix in Gdynia or 
the Westerplatte Run,” says Karolina Linda. 
“Each year, we take part in a cycling event called 
Rowerowy Maj, in which we compete with other 
companies.”

Another interesting initiative of the 
Dynatrace team are the periodic TechShare 
workshops, during which employees talk about 
their technical interests, not necessarily related 
to work. What is important, those events can be 
attended by everyone, also by people who don’t 
work for the company.

“Recently, two of our colleagues talked abo-
ut drones. The meeting was supposed to end 
after one hour, but it lasted two and a half ho-
urs,” reminisces Krzysztof Kreja. “Generally spe-
aking, we are open to our employees’ interesting 
ideas which – thanks to opportunities created 
for us by the Lab – we are able to realize. For 
example, when the table football broke down, 
we printed a bush on our 3D printer. It was great 
fun for the entire team!” 

This year, the Gdańsk branch of Dynatrace 
celebrates its 20th anniversary. It all began in 
the 1990s when Tad Witkowicz, an American 
businessman of Polish descent, came to 
Poland with 10 thousand dollars in his suit-
case and established the Gdańsk branch of an 
American company CrossCom. Then he sold 
the company, but kept his group of gifted IT 
experts and managers who, starting from 
1997, were to accompany him in the newly es-
tablished Adlex company which was the se-
edling of the current Dynatrace Lab in Gdańsk.

Currently, there are about 180 people 
working at the Gdańsk branch of the Lab, 
located on the 7th, 8th and 9th floor of the 
Platinum building. The company’s plans assu-
me further development, and subsequently, 
the increase of employment to 250 people. 

IN ENGLISH

DYNATRACE –  
INNOVATION BACKED 
UP BY SUCCESS
Seventy-five percent of 500 biggest 
companies in the world use services of 
Dynatrace – the global leader in the branch 
of Application Performance Management. 
The company took its first steps in Gdańsk 
already 20 years ago, and for the last three 
years, it has been working towards its 
global success thanks to the strong team 
of JAVA and C++ specialists in the Platinum 
building of the Alchemia office complex. It 
is precisely there that one of the Dynatrace 
R&D Labs is located, which is a centre for 
product research and development.

What hides behind the serious-soun-
ding term “Applications Performance 

Management”? This question will be answered 
by Krzysztof Kreja, one of two leaders of the 
Lab in Gdańsk.

“We live in the 21st century and with each 
passing year we perform more and more ac-
tivities online, including shopping or banking 
operations. Each company that offers its servi-
ces online has to see and know how its sales 
system functions and whether there occur any 
errors, problems or cases of slowdown that 
may discourage clients. Our task is to provide 
an efficient monitoring tool that clearly indica-
tes whether a given application works properly 
and efficiently, and whether it ‘delivers’ func-
tionality and can be used by everyone.” 

The APM solution provides the client with 
comprehensive information – not only does it 
localise potential gaps or bugs in an application 
in real time, indicating the problematic line in 
the code, but also immediately suggests pos-
sible solutions to the problem. It distinguishes 
Dynatrace from other companies and allows it 
to maintain the position of the leader on the 
market. “We sometimes joke that we offer 
our clients a  friendly Trojan horse that enters 
an application and bites into all its processes, 
but unlike common Trojans, it’s unambiguously 
useful,” adds Krzysztof Kreja.

Interestingly enough, employees of 
Dynatrace use the company’s tools also to mo-
nitor… their own efficiency. “It resembles the 
film ‘Inception,’ to some extent,” smiles Daniel 
Pieniążek, leader of the UI team. “That’s why, 
in a sense, we are our own client. And the mere 
fact that we use our own solutions makes it all 
the easier for us to deliver a perfected and opti-
mal product to external clients.”
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N A  S K U T E R Z E , 

Z   R O C K I E M 

W   S E R C U

Andrzej Młodawski to jeden z nielicznych pracowników Torusa, którzy 
pamiętają początki działalności firmy. Przez ostatnie kilkanaście lat brał 
czynny udział w rozwoju przedsiębiorstwa, a jednocześnie intensywnie 
rozwijał swoje dwie pasje. Pierwsza z nich to podróże na jednośladzie, 
druga – muzyka rockowa.

TEKST: Paweł Durkiewicz

ŹRÓDŁO ZDJĘĆ: Andrzej Młodawski

również klimat. Andrzej Młodawski z  firmy 
Torus już od wielu lat udowadnia jednak, że 
tym środkiem lokomocji można również podró-
żować na zdecydowanie dalsze dystanse.

Choć, jak sam przyznaje, w  najbardziej 
ortodoksyjnych środowiskach motocyklo-
wych skutery często traktowane są nieco po 

macoszemu, wieloletnie doświadczenia na dro-
dze utwierdziły go w przekonaniu, że to dobry 
wybór. Obecnie Andrzej jeździ jednośladem 
marki Suzuki Burgman o pojemności 650 ccm. 
Czytelnikom mniej zorientowanym w  kwe-
stiach motoryzacyjnych podpowiadamy – to 
kawał maszyny.

- Taki skuter zapewnia już pełen komfort 
jazdy, dobrą ochronę przed wiatrem i  desz-
czem oraz dużą pakowność – opisuje Andrzej. – 
Dzięki temu często wybieramy się z żoną Kasią 
w dalekie podróże.

Ile więc można zabrać ze sobą na skuterze?
- Oj, zdziwiłby się pan – odpowiada mój roz-

mówca. – To jest właśnie duża przewaga sku-
terów nad motocyklami. Na nasze podróże 
potrafiliśmy z żoną wziąć czteroosobowy na-
miot, dwa śpiwory, dwie karimaty, krzesełka 
turystyczne i oczywiście karton kosmetyków 
kobiecych (uśmiech). Do tego ciuchy, aparat 
fotograficzny plus niewielki zapas jedzenia 
na drogę.

Po chwili jednak dodaje:
- Oczywiście, nie jest to taki komfort jak 

w  przypadku podróży samochodem czy kam-
perem, ale niesie to z  sobą inny rodzaj satys-
fakcji. Nigdy nie lubiłem wypoczynku „stacjo-
narnego”, siedzenia nad basenem czy na plaży. 
Fajne jest dla mnie przemieszczanie się, pozna-
wanie nowych miejsc. Nawet jeśli robienie tego 
na skuterze jest odrobinę męczące, to dla mnie 
jest to wręcz plus.

Tak jak to zwykle bywa, pasja Andrzeja do 
jazdy narodziła się już w okresie dorastania.

- Zaczynałem od motoroweru – wspomina. 
– Potem cały czas ciągnęło mnie na drogę, ale 
nie satysfakcjonowała mnie „jazda wokół ko-
mina”, po mieście, tylko dalsze podróże. Około 
15 lat temu kupiłem sobie swój pierwszy sku-
ter. Nie był zbyt wielki, ale pozwalał już na wy-
cieczki po Kaszubach. Potem przyszła kolej na 
większe gabaryty.

Dziś Andrzej Młodawski może już z powo-
dzeniem przemierzać drogi całego kontynen-
tu. Jadąc skuterem odwiedził już m.in. Alpy, 
Bałkany i Skandynawię. Pytany o kwestie bez-
pieczeństwa, stwierdza, że im dalej na połu-
dnie, tym więcej… dreszczyku na drodze.

- Jeśli chodzi o  kulturę ruchu drogowego, 
dysproporcje bywają naprawdę spore - przy-
znaje. - W krajach Europy Zachodniej warunki 
do jazdy są doskonałe, a  w  Skandynawii ele-
gancja i  uprzejmość tamtejszych kierowców 
jest wręcz wzorcowa. Inaczej sprawa wygląda 
na Bałkanach, zwłaszcza w Serbii, gdzie „fan-
tazja” miejscowych była dla mnie bardzo moc-
nym zaskoczeniem. Każdy przewodnik mówi 
zresztą, że jeździ się tam często po alkoholu, 

Skutery bywają powszechnie kojarzo-
ne z  niewielkimi i  lekkimi maszynami, 
dobrymi przede wszystkim do jazdy po 

zakorkowanym mieście, z  czego de facto wy-
nika ich ogromna popularność w  tłocznych 
metropoliach południowej Europy, takich jak 
Rzym, Ateny, czy Neapol, gdzie jeździe sprzyja 

OBECNIE ANDRZEJ JEŹDZI JEDNOŚLADEM 

MARKI SUZUKI BURGMAN O POJEMNOŚCI 650 CCM. 

CZYTELNIKOM MNIEJ ZORIENTOWANYM 

W KWESTIACH MOTORYZACYJNYCH 

PODPOWIADAMY – TO KAWAŁ MASZYNY.
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– Pojawiłem się tu 13 lat temu i wciąż mam 
w  pamięci ten czas, gdy cały Torus zajmował 
trzy w  sumie niewielkie pomieszczenia, łącz-
nie było nas kilkanaście osób. Dzieliliśmy bu-
dynek przy skrzyżowaniu ul. Kołobrzeskiej i al. 
Grunwaldzkiej z  Gdańskim Wydawnictwem 
Oświatowym. Z czasem, w miarę kolejnych in-
westycji, firma rosła, a  ukoronowaniem tego 
rozwoju był kompleks Alchemia, który zresztą 
nadal się rozwija. Panuje tu dobra atmosfera, 
co umożliwia dzielenie się swoimi pasjami. To 
zawsze miłe, gdy udaje się zaszczepić bakcyla 
u kolegi z pracy. 

IN ENGLISH

ON A SCOOTER, WITH 
ROCK MUSIC IN HEART
Andrzej Młodawski is one of few employees 
of Torus who remember the beginnings 
of the company. For the past several 
years, he’s been actively taking part in 
the company’s development, at the same 
time intensively pursuing his two passions. 
One of them is travelling on a single-track 
vehicle, the other one – rock music. 

same level of comfort that you experience whi-
le travelling by car or in a camper, but it brings 
a different kind of satisfaction. I’ve never been 
a fan of the ‘stationary’ relax, sitting by a swi-
mming pool or on the beach. I like being on the 
move, discovering new places. Even if using 
a scooter for those purposes is a little bit tiring, 
I consider it almost an advantage.”

As it often happens, Andrzej’s passion for 
riding was born already in his adolescence.

“I  began from a  moped,” he reminisces. 
“Then I was drawn to the road all the time, but 
I  wasn’t satisfied with just riding around the 
city, I  wanted to go on longer trips. About 15 
years ago, I bought my first scooter. It wasn’t 
particularly big, but it allowed me to travel aro-
und Kashubia. Then came the time for bigger 
machines.”

Today, Andrzej Młodawski can successful-
ly traverse roads of the entire continent. On 
a scooter, he has already visited the Alps, the 
Balkans and Scandinavia. When asked about 
safety issues, he claims that the farther south, 
the more… chills on the way.

“If it comes to the culture of road traffic, 
disproportions can be quite salient,” he admits. 
“In Western European countries, road con-
ditions are perfect, and in Scandinavia the gal-
lantness and courtesy of local drivers is nothing 
short of exemplary. The situation is different in 
the Balkans, especially in Serbia, where “imagi-
nation” of local people came as a great surpri-
se to me. Besides, each guide says that drivers 
often sit behind the wheel after drinking alco-
hol, cut corners and can’t be bothered with traf-
fic regulations. What confirms the authenticity 
of those observations are numerous headsto-
nes and crosses lining the roads. Either way, 
I always keep in mind a valuable piece of advi-
ce that I once received and now give to youn-
ger motorcyclists – always apply such security 
measures as if every other road user wanted to 
kill you. Perhaps it’s a drastic statement, but it 
passes muster.

The other great passion of Andrzej’s do-
esn’t require such level of cautiousness, al-
though it can be dangerous for… eardrums. It’s 
rock music to which he likes listening live, at 
concerts.

“I grew up listening to progressive rock and 
I’ve been fond of it ever since. I also like jazz, 
but maybe not of the avant-garde kind, I  le-
ave it for greater connoisseurs,” he adds with 
a smile, and then moves on to listing his favo-
urite rock bands in one breath. Only legends. 
“Led Zeppelin, Deep Purple, Genesis… And 
also Marillion who I’ve discovered anew some 
time ago, because I  stopped following the-
ir activity for some time after their previous 
frontman, Fish, had left the band. As for Polish 
bands, I  especially value TSA, Breakout, and, 
in the recent years, Riverside. I  must make 
it clear, however, that I  listen not only to he-
avier music, since I am also fond of e.g. Stare 
Dobre Małżeństwo or Grzegorz Turnau whose 
concert I am soon going to attend. In my opi-
nion, another musician with a spectacular voice 
is Dorota Osińska. I have to say that my music 
preferences were greatly influenced by radio 
announcers – Piotr Kaczkowski and the late 
Tomasz Beksiński.”

Talking about his love for live music, 
Andrzej admits that the offer of gigs in Tricity 
is almost… too good.

“I have to admit that the calendar of intere-
sting performances in the vicinity is so packed 
that sometimes – for time-related, economic or 
logistic reasons – I’m simply unable to attend all 
the events I would like to attend. But whenever 
I can, I try not to miss out on gigs of good bands.”

As can probably be guessed, Andrzej’s favo-
urite music accompanies him also in his wor-
kplace, to which – whenever the weather allows 
for it – he commutes from Gdynia by scooter. 
In Torus, he’s a specialist for telecom and tech-
nical matters and provides telecommunication 
services for leaseholders of office spaces in the 
Alchemia office complex.

“I  began working here 13 years ago, and 
I still remember the time when the entire Torus 
took up three relatively small rooms, there 
were several of us in total. We shared the buil-
ding located at the crossroads of Kołobrzeska 
Street and Aleja Grunwaldzka with Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. With time, as more 
investments were made, the company continu-
ed to grow, and the capstone of that develop-
ment was Alchemia office complex, which, by 
the way, is still expanding. There’s a great at-
mosphere there, which makes it possible for 
you to share your passions with others. It’s al-
ways nice when you manage to fascinate your 
colleagues with your hobby.”  

Scooters may be associated with relatively 
small and light machines, especially use-

ful for avoiding traffic jams, which explains 
their enormous popularity in crowded metro-
polises of southern Europe, such as Rome, 
Athens or Naples, where climate is conduci-
ve to riding as well. For many years, however, 
Andrzej Młodawski from the Torus company 
has been repeatedly proving that you can use 
this means of transport for travelling over lon-
ger distances too.

Although, as he himself admits, the most 
orthodox motorcycle environments often treat 
scooters somewhat offhandedly, many years of 
experience on the road has confirmed his belief 
that scooter is a good choice. Currently, Andrzej 
rides a Suzuki Burgman single-track vehicle of 
the capacity of 650 ccm. To those readers who 
are less knowledgeable about the automotive 
matters we explain – it’s quite a large machine.

“A scooter of this kind guarantees full com-
fort of ride, good protection against wind and 
rain, as well as considerable capaciousness,” 
describes Andrzej. “For this reason, we often 
set out on long trips with my wife Kasia.”

So how much can you take with you on 
a scooter?

“Oh, you’d be surprised,” answers my in-
terlocutor. “It’s one of the big advantages that 
scooters have over motorcycles. When we 
go on a trip with my wife, we can take a four-
-person tent, two sleeping bags, two sleeping 
mats, camping chairs and, of course, a  box 
full of beauty products for women (smiles). 
Additionally, we pack clothes, a camera, as well 
as a small reserve of food for the trip.” But he 
adds after a short while, “Obviously, it’s not the 

kilku ostatnich lat Riverside. Zastrzegę jed-
nak, że nie słucham tylko ciężkich brzmień, bo 
bardzo dużą sympatią darzę np. Stare Dobre 
Małżeństwo czy Grzegorza Turnaua, na które-
go koncert właśnie się wybieram. Fenomenalny 
głos ma też według mnie Dorota Osińska. 
Muszę powiedzieć, że duży wpływ na mój gust 
muzyczny mieli prezenterzy radiowi - Piotr 
Kaczkowski i nieżyjący już Tomasz Beksiński.

Mówiąc o  swoim zamiłowaniu do muzyki 
na żywo, Andrzej przyznaje, że oferta koncer-
towa w Trójmieście jest wręcz… za dobra.

- Trzeba przyznać, że kalendarz ciekawych 
występów w naszych okolicach jest tak gęsty, 
że czasami - ze względów czasowych, ekono-
micznych czy logistycznych – po prostu nie ma 
możliwości pojawienia się na wszystkich im-
prezach, na których chciałoby się być. Ale gdy 
tylko mogę, staram się nie przegapiać wizyt 
dobrych zespołów.

Jak można się domyśleć, ulubiona muzy-
ka towarzyszy Andrzejowi w  miejscu pracy, 
do którego – gdy aura na to pozwala – dojeż-
dża z Gdyni skuterem. W firmie Torus jest spe-
cjalistą ds. teletechnicznych i dostarcza usługi 
telekomunikacyjne dla najemców powierzchni 
biurowych w kompleksie Alchemia.

kierowcy ścinają zakręty i w ogóle nie przejmują 
się przepisami. O prawdziwości tych obserwacji 
świadczą zresztą ustawiane gęsto przy jezd-
niach pomniki i krzyże. Tak czy inaczej, zawsze 
mam w pamięci cenną radę, którą kiedyś otrzy-
małem i którą dziś sam przekazuję młodszym 
motocyklistom: jedź zawsze z taką asekuracją, 
jak gdyby każdy inny uczestnik ruchu chciał cię 
zabić. Może to i  drastyczne stwierdzenie, ale 
się sprawdza.

Druga z wielkich pasji Andrzeja nie wyma-
ga już takiej ostrożności, choć czasem bywa 
niebezpieczna dla… błony bębenkowej. Mowa 
o muzyce rockowej, której szczególnie lubi słu-
chać na żywo, podczas koncertów. 

- Wychowałem się na rocku progresywnym 
i  ta sympatia pozostała mi do dziś. Lubię też 
jazz, choć może nie awangardowy, zostawiam 
to już większym koneserom – dodaje z uśmie-
chem, a  następnie jednym tchem wymienia 
swoje ulubione zespoły rockowe. Same le-
gendy. – Led Zeppelin, Deep Purple, Genesis… 
również Marillion, których jakiś czas temu od-
kryłem na nowo, bo wcześniej przez jakiś czas 
przestałem śledzić ich poczynania po odejściu 
ich poprzedniego frontmana, Fisha. Z polskich 
kapel cenię zwłaszcza TSA, Breakout, a  od 

DZIŚ ANDRZEJ MŁODAWSKI 

MOŻE JUŻ Z POWODZENIEM

PRZEMIERZAĆ DROGI 

CAŁEGO KONTYNENTU. JADĄC 

SKUTEREM ODWIEDZIŁ 

JUŻ M.IN. ALPY, BAŁKANY 

I SKANDYNAWIĘ. PYTANY 

O KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA, 

STWIERDZA, ŻE IM DALEJ 

NA POŁUDNIE, TYM WIĘCEJ… 

DRESZCZYKU NA DRODZE.
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Ukończenie trzeciego etapu kompleksu biurowego Alchemia to 
dla tutejszej społeczności nie tylko kolejni biznesowi giganci 
na pokładzie. Śmiało można powiedzieć, że nadejście Argonu 
będzie również dla alchemicznej rodziny rewolucją… kulinarno-
gastronomiczną. Co odnajdziemy w nowym budynku?

TEKST: Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk

Sugoi Sushi, gdzie możemy liczyć na najróż-
niejsze odmiany narodowej potrawy Japonii, 
tradycyjnie przyprawionej sosem sojowym, 
imbirem i  chrzanem wasabi. Miłośników mar-
kowego wina ucieszy z kolei otwarcie winiarni 
Alchemia Wina. Dodajmy, że oba wymienione 
lokale to projekty Lidii i Tomasza Rytlewskich, 
którzy w  kompleksie Alchemia z  powodze-
niem prowadzą już od stycznia salon urody 
Atelier de Beaute na poziomie parteru budyn-
ku Ferrum. Kolejną nowością jest restauracja 
Pizza Pasta&Basta, która – jak sama nazwa 
wskazuje – z pewnością skradnie serca fanom 
klimatów kulinarnych słonecznej Italii.

– Pizza Pasta&Basta opierać się będzie na 
makaronie własnej produkcji przygotowywa-
nym na miejscu – mówi Leszek Mięczkowski, 
twórca konceptu Pizza Pasta&Basta. - 
Dodatkowo w lokalu serwować będziemy pizzę 
oraz lasagne, a  prace kuchni nadzorować bę-
dzie Włoch. Od poniedziałku do piątku menu 
będzie ustandaryzowane. W  weekend nato-
miast dania przygotowywane będą na zamó-
wienie. Argon to świetna lokalizacja na tego 
typu punkt, co przy konkurencyjnych cenach 
powinno nam zapewnić duże zainteresowanie 
klientów.

Jako że wśród pracowników kompleksu 
Alchemia nie brakuje osób mocno dbających 
o  zdrowy styl życia, w  gastronomicznej ofer-
cie Argonu nie mogło zabraknąć lokalu serwu-
jącego żywność kategorii „fit”. Mowa o Bistro 
ENJOY, w którego menu znajdziemy m.in. śnia-
dania z wypiekami robionymi na miejscu, soki 
wyciskane metodą cold press i posiłki luncho-
we – sycące zupy, pyszne sałaty oraz tzw. gra-
in bowls, czyli ciepłe michy z kombinacją kasz 
i warzyw.

Argon jest najbardziej prestiżowo ulo-
kowanym elementem Alchemii, 
przy ruchliwym skrzyżowaniu al. 

Grunwaldzkiej z  ul. Kołobrzeską. Budynek 
w  kształcie litery H posiada 14 kondygnacji 
nadziemnych, z  łączną powierzchnią do wy-
najęcia (GLA) wynoszącą nieco ponad 35 tys. 
mkw. W  przestrzeni tej nie zabraknie miejsca 
na usługi, wśród których dominować będą róż-
norodne lokale gastronomiczne. Dzięki bogatej 
ofercie Argon ma szansę zostać ważnym punk-
tem na kulinarnej mapie Trójmiasta.

– Na parterze Argonu funkcjonować bę-
dzie 11 różnych podmiotów, zarówno popularne 
marki, jak i autorskie koncepty gastronomicz-
ne, dzięki czemu oferta w tym zakresie zosta-
nie znacznie poszerzona. Jej uzupełnieniem 
będą punkt handlowy i  placówka banku – za-
powiada Marcin Piątkowski, dyrektor ds. ko-
mercjalizacji w firmie Torus. I po chwili dodaje, 
że ten skład docelowo uzupełnią jeszcze dwa 
koncepty z wytrawnymi przekąskami.

„Argonowe” marki rzeczywiście należą 
do dobrze rozpoznawalnych. Pojawienie się 
w Alchemii kawiarni Starbucks z pewnością za-
dowoli licznych sympatyków tej kultowej sieci. 
Pysznej kawy z  ciastkiem lub pieczywem bę-
dziemy mogli skosztować również w  piekar-
nio-kawiarni Gorąco Polecam Nowakowski, 
kontynuującej tradycje sięgające 1925 roku. 
Idealnym pomysłem na szybki lunch lub śnia-
danie powinna być z kolei oferta baru kanapko-
wego Subway, w  którym można samodzielnie 
„zaprojektować” własny sandwich z ulubiony-
mi składnikami.

W  Argonie pojawią się również zupełnie 
nowe koncepty. Amatorzy kuchni lekkiej i zdro-
wej powinni zwrócić uwagę na restaurację 
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ARGON,  
OR NEW FLAVOURS  
OF ALCHEMIA
For the local community, completion 
of the third stage of the Alchemia 
office building complex doesn’t only 
mean another group of business giants 
on board; it can be safely said that 
after Argon is opened, the alchemical 
family will witness a genuine culinary-
gastronomic revolution. What awaits us 
in the new building?

Argon is the most prestigiously located 
part of Alchemia, in the direct vicinity of 

the busy crossroads between Grunwaldzka 
Street and Kołobrzeska Street. The H-shaped 
building has 14 overground floors with gross 
leasable area of slightly over 35 thousand m2. 
Of course, the vast space will be more than 
enough to house numerous service outlets, 
with diverse restaurants playing the first fid-
dle. Thanks to its extensive range of restau-
rants, Argon stands a  good chance of beco-
ming an important point on the culinary map 
of the Tricity metropolitan area.

“The ground floor of Argon will house ele-
ven different companies, including both popu-
lar brands and original gastronomic entities, 
thanks to which the choice of restaurants 
will be considerably wider. Additionally, the-
re will be a  point of sale and a  bank agen-
cy there,” announces Marcin Piątkowski, 
Commercialisation Director in Torus, and then 
adds that the group will ultimately be joined 
by two other entities offering savoury snacks.

Many brands in Argon belong to those 
well-recognizable ones. The presence of the 
Starbucks café will certainly delight numero-
us fans of this legendary coffeehouse chain. 
We’ll also have the chance to savour a cup of 
delicious coffee and a piece of cake or a bun in 
the Gorąco Polecam Nowakowski bakery-café 
that has continued its tradition since 1925. As 
for breakfast or lunch, the perfect choice will 
be the Subway sandwich bar, in which you can 
“customize” your sandwich by selecting your 
favourite ingredients.

dawna, jeszcze zanim budynek zaczął po-
wstawać. Jest to więc realizacja marzeń, które 
kiełkowały przez długi czas.

Na parterze Argonu znajdzie się również 
sklep sieci Żabka oraz oddział banku ING, któ-
ry jest także jednym z najemców części biuro-
wej. Różnorodne lokale usługowo-handlowe 
kreować mają życie pasażu między III i plano-
wanym IV etapem Alchemii. Pierwsze punkty 
otwarte zostaną bezpośrednio po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie budynku. W  ko-
lejnych miesiącach (aż do początku 2018 roku) 
otwierane będą następne.

  – Inspiracją do stworzenia tego miejsca 
były holenderska sieć zupiarni oraz odkryty 
w Kalifornii bar sałatkowy – tłumaczy Ewelina 
Sasin, twórczyni Bistro ENJOY. - Na bazie po-
dróży po świecie powstał pomysł na lokal, 
w którym będzie można zjeść zdrowo, smacz-
nie i  w  oparciu o  lokalne produkty. Wszyscy, 
którzy jedzą świadomie i  starannie dobierają 
składniki na pewno znajdą tu coś dla siebie. 
Jedzenie jest naszym paliwem, my chcemy 
zapewniać energię w  najlepszej postaci, ale 
też zdrowie i świetne samopoczucie. O takim 
lokalu i w tym właśnie miejscu myślałam od 

a restaurant offering healthy and tasty dishes 
made from local products. Everyone who eats 
consciously and carefully chooses ingredients 
will certainly find something to their liking. 
Food is our fuel, and we want to provide our gu-
ests with energy in the best possible form, as 
well as have a positive influence on their health 
and mood. I’d been thinking about this restau-
rant and this type of place for a very long time, 
even before the building started to be construc-
ted. So it’s a dream come true, a dream that has 
been sprouting for a long time now.”

Moreover, the ground floor of Argon will 
house a Żabka chain shop, as well as an agen-
cy of the ING bank that is also one of the lease-
holders of the office part. Various sales and 
service centres are bound to enliven the arca-
de between the 3rd and the planned 4th stage 
of Alchemia. First points of sale will be opened 
right after the building is commissioned, whe-
reas others are supposed to follow their lead 
in the course of the next few months (until the 
beginning of 2018).  

supervised by an Italian. From Monday to 
Friday, the menu will be standardized, whe-
reas at weekends, we’ll prepare dishes to or-
der. Argon is a great location for a restaurant 
of this type, which – along with competiti-
ve prices – should ensure our popularity with 
customers.”

Since many Alchemia employees lead 
a  very healthy lifestyle, the assortment of 
restaurants in Argon wouldn’t be comple-
te without a  bistro serving dishes from the 
“fit” category. In the breakfast menu of Bistro 
ENJOY, we’ll find e.g. freshly made baker’s go-
ods and juice squeezed with the cold-press 
method, whereas the lunch menu will include 
nutritious soups, delicious salads and the so-
-called grain bowls, in other words, steaming 
bowls full of porridge and vegetables in vario-
us combinations. 

“The place was inspired by a Dutch chain of 
soup restaurants and a salad bar discovered in 
California,” explains Ewelina Sasin, creator of 
Bistro ENJOY. “Travels gave rise to the idea of 

Apart from well-known brands, Argon will 
also welcome several entirely new business 
entities. Fans of light and healthy food should 
definitely check the menu of the Sugoi Sushi 
restaurant, in which we can count on different 
variations of this Japanese specialty, traditio-
nally served with soy sauce, ginger and wasa-
bi. Lovers of branded wine will certainly rejoice 
at the opening of the winery called Alchemia 
Wina. The creators of both abovementio-
ned projects are Lidia and Tomasz Rytlewscy, 
who’ve successfully run their Atelier de 
Beaute beauty parlour on the ground floor in 
the Ferrum building since January. Another 
novelty is the Pizza Pasta&Basta restaurant 
that – as the name suggests – is bound to win 
hearts of fans of Italian cuisine.

“The staple and flagship ingredient 
used in Pizza Pasta&Basta will be self-ma-
de pasta prepared on the spot,” says Leszek 
Mięczkowski, author of the concept of Pizza 
Pasta&Basta. “Additionally, we’ll serve pizza 
and lasagne, whereas the kitchen will be 
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dę. Po powrocie do kraju Magda napisała też 
książkę pt. Pirania na kolację, w której szerzej 
opisała ich kilkuletnią podróż. Zadaliśmy jej 
kilka dodatkowych pytań…

Jak to się wszystko zaczęło?
MAGDA BOGUSZ: Ta podróż od samego począt-
ku była impulsem, spontaniczną decyzją, 
która po kilku minutach była już planem na 
najbliższe lata. W  jednej chwili stanęliśmy 
przed wyborem: kolejne, podobne do siebie 

Ich podróż zaczęła się 14 lipca 2010 roku 
na lotnisku w  Warszawie, gdzie z  bile-
tem w  jedną stronę polecieli do Stanów 

Zjednoczonych. Przez 1 405 dni w podróży byli 
w 27 krajach na 4 kontynentach. Przebyli 1127 
kilometrów autostopem, blisko 13 000 kilo-
metrów samochodem, ok. 14 000 kilometrów 
autobusem, 21 163 kilometry motorem, 15 186 
kilometrów żaglówką i 5 324 kilometry rowe-
rami. Swoją podróż na bieżąco relacjonowali 
na blogu, za który zdobyli prestiżową nagro-

dni, tygodnie, miesiące wypełnione spłaca-
niem kredytu, staniem w  korkach, robieniem 
tzw. karier lub… podróż w  nieznane. Dla nas 
wybór był prosty. 

Skąd wziąć pieniądze na tak długą podróż?
MB: Można albo odłożyć, albo kombinować 
w  trakcie. Podróż oczywiście kosztuje, jak 
wszystko, i kasę też trzeba mieć. My wydawa-
liśmy średnio tysiąc dolarów miesięcznie, na 
dwoje. Cztery lata w drodze dają prosty rachu-

nek. Jeśli nie udało się odłożyć pieniędzy, moż-
na pracować po drodze i żyć z dnia na dzień, jak 
też się nam zdarzało. Wszystko się da, a finan-
se raczej nie są przeszkodą nie do pokonania. 

Co szczególnie utkwiło ci w pamięci? 
MB: Chyba zbyt wiele miejsc, osób i  sytuacji, 
żeby wskazać coś konkretnego. Jak zaglądasz 
w najdalsze zakątki świata, tak odmienne od 
twojej typowej codzienności, to wszystko jest 
szczególne i wyjątkowe. Ciężko coś wybrać... 
muszę przy tym pytaniu się poddać...

Co dała wam ta kilkuletnia podróż? Jakoś was 
zmieniła?
MB: Nie wiem, czy nas w  jakiś szczególny 
sposób zmieniła, ale na pewno wiele nauczy-
ła. Przede wszystkim pokory, cierpliwości, 
odwagi, dystansu do rzeczy mało ważnych. 
Podróż dała nam też większą pewność siebie. 
Oczywiście mamy też dużo większe pojęcie 
o  tym, co się dzieje za naszymi granicami. 
Poznaliśmy świat całkiem inny niż ten z wie-
czornych wiadomości, świat bezpieczny i  pe-
łen dobrych ludzi. Peruwiańczyk, Chińczyk czy 
Birmańczyk nie są dla nas już abstrakcyjnymi 
twarzami bez imienia. Znamy ich, wiemy, że 
są podobni, mają podobne potrzeby, marze-
nia, radości i  zmartwienia. I  chyba docenili-
śmy troszkę bardziej, gdzie przyszło nam żyć. 
Prawda jest taka, że tylko mały procencik lu-
dzi na świecie ma tak dobrze, jak my w naszej 
Polsce, na którą tyle potrafimy narzekać.

A  czy z  perspektywy czasu zaplanowałabyś 
coś inaczej?
MB: Na pewno wyjechałabym kilka lat wcze-
śniej.

Trudno było powrócić do „normalnego” życia 
po powrocie do Gdańska?
MB: I tak, i nie. Fajnie było znowu mieć kuchnię 
i ciepłą wodę w kranie na żądanie. Super było 
położyć się spać w czystej pościeli czy w ogóle 
mieć swoje łóżko. Z drugiej strony tęskno było 
do tej wolności, przestrzeni i swobody. 

Magda i Tomek Boguszowie. Z pozoru 
typowe, młode małżeństwo. On architekt, 
ona zakochana w świecie HR-u. Wracając 
pewnego dnia z pracy stwierdzili, że chcą 
wyjechać i zwiedzić trochę świata.  
Długo się nie zastanawiali.

ROZMAWIA: Marcin Uske

ZDJĘCIA: Magda i Tomek Boguszowie



FRAGMENT KSIĄŻKI „PIRANIA NA KOLACJĘ” 
AUTORSTWA MAGDALENY BOGUSZ
„Mieliśmy niezwykle prosty plan na naszą po-
dróż, zawierał tylko dwa punkty. Po pierwsze 
idziemy na żywioł, a po drugie – byle było ta-
nio. Tak kurczowo trzymaliśmy się przyjętych 
założeń, że tuż po wylądowaniu nie mieliśmy 
nawet gdzie spać. Beztrosko wysiedliśmy 
z samolotu, który z powodu sporego opóźnie-
nia doleciał dopiero przed północą, i zaczęli-
śmy się zastanawiać, co dalej. (…)
O  Stanach Zjednoczonych można by mówić 
w nieskończoność, zwłaszcza o tym, jak dużo 
dużych rzeczy tu mają. Mieliśmy wrażenie, 
jakbyśmy byli w jakimś Kingsajzie, jakby ktoś 
jednym pstryknięciem powiększył świat do-
okoła. Duzi ludzie jeżdżący dużymi samocho-
dami do dużych supermarketów, żeby kupić 
ogromne paczki chipsów. Małe były chyba 
tam tylko ceny paliwa”.  

Kiedy pojawił się pomysł napisania książki?
MB: Od samego początku naszej podróży pisa-
łam dziennik. Wiedziałam, że książka będzie 
idealnym miejscem na zebranie naszych wspo-
mnień. Nie ważne, czy będziemy mieli lat 40, 50 
czy 60. Otworzymy ją, przeczytamy fragment 
i poczujemy się, jakbyśmy znowu tam byli. Te 
wspomnienia zostaną z nami na zawsze. 

Jest jakieś miejsce na świecie, które szczegól-
nie polecasz?
MB: Ja Nepal i przepiękne Himalaje, a Tomasz 
zapewne poleciłby Południową Boliwię i Slar 
de Uyuni. 

Kiedy następna podróż?
MB: Ostatnio wybraliśmy się na trzy miesiące 
do Indonezji z naszym 9-cio miesięcznym wte-
dy synem Kajtkiem. A za kilka tygodni wybiera-
my się do Gruzji. Tam nas jeszcze nie było. 
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LIFE LIKE A JOURNE Y
Magda and Tomek Bogusz. Seemingly your 
typical young married couple. He’s an archi-
tect and she’s in love with the world of HR. 
One day, coming back home after work, they 
concluded that they wanted to go out and 
see the world. They didn’t think too long. 

Their journey started on 14 July 2010 at the 
airport in Warsaw, from which they flew to 

the USA, their one-way tickets in hand. During 
1405 days they spent on the move, they visit-
ed twenty-seven countries on four continents. 
They hitchhiked 1127 kilometres, as well as cov-
ered 13 thousand kilometers by car, about 14 
thousand kilometers by bus, 21 163 kilometres 
by motorbike, 15 186 kilometres by sailing boat, 
and 5324 kilometres by bike. They gave regu-
lar accounts of their excursions on a  blog, for 
which they received a  prestigious prize. After 
they had returned to the country, Magda wrote 
a  book entitled “Pirania na kolację” (Polish: 
“Piranha for supper”), in which she described 
their several-year-long travel in greater detail. 
We asked her several additional questions. 

How did it all start?
MAGDA BOGUSZ: From the very beginning, this 
travel was an impulse, a spur-of-the-moment 
decision which almost instantaneously be-
came a plan for the next few years. Suddenly, 
we had to make a choice – countless indistin-
guishable days, weeks and months filled with 
paying off our credit, standing in traffic jams 
and pursuing our so-called careers, or a trip to 
the unknown. For us, the choice was simple.

Where do you take the money for such a long 
trip from?

MB: You can either save the required sum befo-
rehand or live by your wits later on. Travelling 
requires money, as does everything else, and 
you need to have cash. We spent about one 
thousand dollars a  month for the two of us. 
If you don’t manage to lay by money for the 
travel, you can work on the way and live from 
day to day, as we sometimes did ourselves. 
Everything is feasible, and financial aspects 
are not a hurdle that can’t be overcome.

What is your most vivid memory?
MB: I think there were too many places, people 
and situations to pinpoint one particular me-
mory. If you visit the farthest corners of the 
world, so different from your everyday expe-
rience, everything is special and exceptional. 
It’s hard to pick one thing…. I have to give up 
here, there’s no one answer…

What did this several-year-long journey give 
you? Has it changed you in some way?
MB: I  don’t know whether it has changed us 
in any special way, but it definitely taught 
us a lot. First of all, it taught us humility, pa-
tience, courage and the ability to keep less 
important things in perspective. Additionally, 
the travel boosted our self-confidence. Of co-
urse, we’ve also become more knowledgeable 
about what’s going on beyond the borders of 
our country. We got to know a world that is en-
tirely different from the one presented in the 
evening news bulletin, a world that is safe and 
full of good people. People from Peru, China 
or Burma are no longer abstract nameless fa-
ces for us. We know them, we know that they 
are just like us, have similar needs, dreams, 
joys and worries. And I  think we’ve come to 
appreciate the place where we live a little bit 

more. The truth is that only a small percent of 
the world’s population has as good living con-
ditions as we have in Poland, and yet we can 
complain about our country so much.

Looking back, would you have planned any-
thing differently?
MB: I would have gone on the journey several 
years earlier, that’s for sure.

Was it difficult to resume your “normal” life 
after your return to Gdańsk?
MB: Yes and no. It was great to have the kitchen 
and hot water at our disposal once again. It was 
great to sleep in clean sheets, or have our own 
bed at all. On the other hand, however, we mis-
sed that freedom, space and spontaneity.

When did you come up with the idea to write 
a book?
MB: I  was writing a  journal from the very be-
ginning of our travel. I knew that a book would 
be a perfect place for gathering our memories. 
It doesn’t matter if we are forty, fifty or sixty 
years old. We’ll open it, read a  passage and 
feel as if we travelled there once again. Those 
memories will stay with us forever.

Is there a place in the world that you’d parti-
cularly recommend?
MB: As for me, I would recommend Nepal and 
the exquisitely beautiful Himalayas; Tomasz, 
on the other hand, would probably recom-
mend southern Bolivia and Salar de Uyuni.

When will you go on a travel again?
MB: Recently, we spent three months in Indonesia 
with our son Kajtek, who at that time was 9 mon-
ths old. And in a few weeks’ time, we’re going to 
Georgia. We haven’t been there yet.

A FRAGMENT FROM “PIRANIA NA KOLACJĘ” BY 
MAGDALENA BOGUSZ:
“The plan for our journey was very simple, it 
had only two points. First of all, we were going 
to just wing it, and secondly, we had to keep 
it cheap. We clung to those assumptions so 
much that after our arrival, we didn’t even have 
a place to sleep. Light-heartedly, we got off the 
plane – that due to a significant delay touched 
down shortly before midnight – and started to 
think, “Now what?” […] One could talk about 
the United States for eternity, especially about 
how many big things they have there. We felt 
as if we had been in a king-sized universe, as 
if someone had enlarged the world around us 
with just one snap of their fingers. Big people 
driving big cars to big supermarkets to buy big 
bags of crisps. Perhaps the only small things 
there were fuel prices.”  

WIEDZIAŁAM, ŻE KSIĄŻKA BĘDZIE IDEALNYM MIEJSCEM 

NA ZEBRANIE NASZYCH WSPOMNIEŃ. NIE WAŻNE, 

CZY BĘDZIEMY MIELI LAT 40, 50 CZY 60. OTWORZYMY JĄ, 

PRZECZYTAMY FRAGMENT I POCZUJEMY SIĘ, JAKBYŚMY 

ZNOWU TAM BYLI. TE WSPOMNIENIA ZOSTANĄ 

Z NAMI NA ZAWSZE. 

S A N  B L A S S ,  I N D I A N K I 
L U D U  K U N A  Y A L A ,  P A N A M A

S A D H U ,  N E P A L

N A  S Z L A K U  D O  E V E R E S T 
B A S E  C A M P ,  N E P A L
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z  GWO było na wykładach sporo. Z  czasem 
ten zapał nieco osłabł, ale i teraz, po 10 latach 
funkcjonowania Akademii, można spotkać na 
wykładach pracowników wydawnictwa.

Na jakie zajęcia chodzą najchętniej? 
Trudno takie wskazać. Jedną osobę intere-
suje psychologia, inną historia sztuki, jesz-
cze inną – filozofia czy fizyka. Można jednak 
zauważyć pewną prawidłowość. Polonistki 
raczej nie chodzą na wykłady dotyczące po-
prawności językowej, a matematyczki unika-
ją wykładów z nauk ścisłych. 

W Kemira Gdansk nie tylko się pracuje, 
ale i spędza aktywnie czas poza pra-
cą w duchu sportowych aktywności. 

W  ciągu roku pracownicy uczestniczą w  zaję-
ciach jogi, organizowanych raz w  tygodniu po 
16:00 pod okiem profesjonalnej trenerki. Zajęcia 
odbywają się na terenie firmy, w specjalnie do-
stosowanej sali. Główny cel zajęć to dbałość 
o  zdrowie i  dobre samopoczucie. Praktykując 
jogę, można uzyskać harmonię ducha i  ciała. 
Dlatego pracownicy chętnie korzystają z  tej 
bezpłatnej możliwości. Na zajęciach można się 
wyciszyć i oczywiście ćwiczyć ciało, zapewnia-
jąc mu równomierny rozwój. Każdy pracownik 
firmy może przyjść na zajęcia, bez względu na 
stopień przygotowania. Tutejsza trenerka jest 
bardzo sympatyczną, pełną pozytywnej energii 
osobą, która motywuje wszystkich do działa-
nia. 

Znaczna część pracowników Kemira to rów-
nież aktywni biegacze.

Naszym priorytetem jest troska o  czło-
wieka, zapewnienie mu zdrowego i  bezpiecz-
nego otoczenia. Stąd promocja biegania, jako 
najprostszej formy aktywności fizycznej. 
Pracownicy naszego Centrum chętnie trenują 
na co dzień, w  grupie znajomych lub indywi-

dualnie. Uhonorowaniem przygotowań będzie 
Półmaraton Gdańsk 5 listopada 2017. W  tym 
wydarzeniu weźmie udział aż ¼ pracowników 
Centrum, czyli ponad 50 osób. Pokonają oni dy-
stans 5 km w ramach Firmowej Piątki lub 21 km 
w biegu głównym. Każdy w swoim czasie, każdy 
z inną motywacją, gdyż w końcu w różnorodno-
ści siła.

Czas zimowy to dobry okres na roztreno-
wanie i refleksje. Jednak dużo czasu na rozmy-
ślanie nie będzie, bo już w kwietniu 2018 roku 
w  Gdańsku Kemira organizuje maraton. Przy 
realizacji tego przedsięwzięcia zdecydowała się 
współpracować z Gdańskim Ośrodkiem Sportu. 
Pracownicy, jak zawsze, nie zwalniają tempa 
i przygotowują się do startu.

Warto również wspomnieć o firmowych wy-
padach rowerowych – tych bliższych i dalszych. 
W  maju Kemira rozpoczęła sezon rowerowy, 
przejeżdżając Gdańsk razem z  profesjonalnym 
przewodnikiem, który z  perspektywy roweru 
pokazał pracownikom alternatywne miej-
sca w  Gdańsku, takie jak Bastion Żubr, Dolne 
Miasto czy Stocznię Gdańską. W sumie podczas 
tej wycieczki pracownicy pokonali około 30 kilo-
metrów. Skoro apetyty rosną w miarę jedzenia, 
zamykając sezon rowerowy, pod koniec sierpnia 
Kemira wyruszyła w  dłuższą trasę za miasto, 
pokonując ponad 70 kilometrów. Na szczęście 
pogoda sprzyjała. W ten sposób firma pożegna-
ła lato i czeka na najbliższy bieg listopadowy. 

IN ENGLISH

ACTIVE KEMIR A

Kemira Gdansk is not only a workplace; it’s 
also a place where you can actively spend 

time after work. Throughout the year, Kemira 

Już 10 lat Akademia 30+ wychodzi naprze-
ciw potrzebom ciekawych świata 30-lat-
ków, interesujących się różnymi dziedzi-

nami wiedzy. Od samego początku należy do 
niej kilkudziesięciu pracowników Gdańskiego 
Wydawnictwa Oświatowego. 

Są to zarówno osoby z redakcji, jak i z dzia-
łów zajmujących się promocją. Symboliczny 
indeks z  numerem 1 otrzymała Małgorzata 
Dobrowolska, redaktor naczelna GWO, która 
była pomysłodawczynią utworzenia Akademii. 
Efekt nowości sprawił, że na początku osób 

employees can attend free yoga classes that 
take place once a  week after 4 pm and are 
conducted under the watchful eye of a  pro-
fessional coach in a specifically adjusted room 
in the company’s seat. The main objective of 
those sessions is the improvement of health 
and mood – after all, by practicing yoga, you 
can achieve balance between body and soul. 
All Kemira employees are welcome to join the 
class, irrespective of their preparation level. 
The coach is a very kind person brimming with 
positive energy that motivates others.

The vast majority of Kemira employees 
are also active runners. Kemira’s priority is to 
take good care of its staff and provide them 
with a  healthy and safe environment, hence 
the promotion of running, the easiest form 
of physical activity. As a  result, employees 
of the Centre enjoy running on a  daily ba-
sis, both in a  larger group and individually. 
The grand finale of their hard training will be 
Półmaraton Gdańsk (Half Marathon Gdańsk) 
on 5 November 2017. As many as 25% of all 
Centre employees will participate in the run, 
in other words over 50 people. They’ll cover 
the distance of 5 kilometres in the Firmowa 
Piątka (Corporate Five) run or 21 kilometres in 
the main running event. Everyone will run at 
his or her own pace and with a different moti-
vation – after all, diversity is strength!

Usually, winter is a  good period for tra-
ining and reflection. This time, however, 
there won’t be much time for the latter, sin-
ce already in April 2018 Kemira will organize 
a  marathon in Gdańsk. To achieve this goal, 
the company has joined forces with Gdański 
Ośrodek Sportu (Gdańsk Sports Centre). As al-
ways, Kemira employees don’t slow down and 
train hard to prepare for the event.

It’s worthwhile to mention corporate 
biking excursions, both shorter and longer 
ones. In May, Kemira stared the biking season 
with a tour around Gdańsk in the company of 
a professional guide who showed the partici-
pants some alternative parts of the city, such 
as Bastion Żubr, the Lower Town or Gdansk 
Shipyard. All in all, the employees covered 
about 30 kilometres. But since the more you 
have, the more you want, by the end of August 
they set out on a longer trip, this time out of 
town, and covered as many as 70 kilome-
tres. Fortunately, the weather was nice. With 
that, the biking season came to an end and 
the company said goodbye to summer. Now 
Kemira employees can’t wait for the oncoming 
run in November! 

Oczywiście moc przyciągającą mają zna-
ne nazwiska. Wykłady w Akademii prowadzi-
li m.in. prof. Magdalena Środa, prof. Zbigniew 
Lew-Starowicz, prof. Zbigniew Mikołejko, 
prof. Andrzej Leder, prof. Grzegorz Kołodko, 
Wojciech Eichelberger czy ks. Adam Boniecki. 
Wówczas sala wykładowa zwykle pękała 
w szwach. Dziś wypada życzyć Akademii ko-
lejnych 10 lat owocnej działalności!  

IN ENGLISH

GDAŃSKIE  
W YDAWNICT WO  
OŚWIATOWE  
PUBLISHING HOUSE  
AND “AK ADEMIA 30+”

It’s already been ten years that Akademia 30+ 
has anticipated the needs of people in their 

thirties who are interested in the world and 
different fields of science. From the very start, 
the academy has been attended by several 
dozen employees of Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe Publishing House (GWO).

They are employees from both the edito-
rial office and advertising departments. The 
symbolic student’s credit book with number 
1 was presented to Małgorzata Dobrowolska, 
the Editor-in-Chief of GWO who was the 
mastermind behind the project. In the be-
ginning, the originality of the idea prompted 
a very high turnout of GWO employees. With 
time, the initial zeal has slightly abated, but 
even now, after ten years, Akademia 30+ is 
quite popular amongst the employees of the 
publishing house.

And which classes are in highest demand? 
It’s hard to tell. Some people take interest in 
psychology, others enjoy history of art, and 
others still love philosophy or physics. But 
there is one salient regularity. Polonists tend 
to avoid lectures about correctness in langu-
age, whereas mathematicians steer clear of 
lectures in science. 

Of course, another magnet for attende-
es are well-known names. Amongst those 
who have given lectures in Akademia 30+ 
are Professor Magdalena Środa, Professor 
Zbigniew Lew-Starowicz, Professor 
Zbigniew Mikołejko, Professor Andrzej 
Leder, Professor Grzegorz Kołodko, Wojciech 
Eichelberger or Rev. Fr. Adam Boniecki. Each 
time, the lecture hall was full to capacity. 
Today, we wish Akademia 30+ another deca-
de of fruitful activity!  

A K T Y W N A

K E M I R A

G D A Ń S K I E
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IV wydanie magazynu 

ALCHEMIST

4th issue of ALCHEMIST 
magazine

Nowy najemca – ING Bank Śląski

Nowy najemca – City Cafe

TO RUSzamy z kanapy  
(treningi biegowe i MTB)

Audycja “Ludzie i Pieniądze” w Radio 
Gdańsk z Alchemii 

New leaseholder – ING Bank Śląski

New leaseholder – City Cafe

TO RUSzamy z kanapy (“TO RUSh from 
the sofa”) – running trainings and MTB

“Ludzie i Pieniądze”  
(“People and Money”) broadcast  
from Alchemia on Radio Gdańsk

Warsztaty LEED/WELL w Alchemii

Operacja Rh

TO RUSzamy z kanapy  
(treningi biegowe i MTB)

Konkurs plastyczny  
dla dzieci Alchemików

Akcja CSR: Anioły Alchemii 

LEED/WELL Workshops in Alchemia

Operacja Rh – blood donation event

TO RUSzamy z kanapy 
 (“TO RUSh from the sofa”) –  
running trainings and MTB

Art contest for children  
of Alchemia employees

CSR Action: “Anioły Alchemii”  
(Achemia Angels)

Warsztaty ze 
studentami w Alchemii

ABC technologii  
ALCHEMII – warsztat

Operacja Rh

Workshops with 
students  
in Alchemia

“ABC Alchemii” 
(Alchemia Tech Guide)

Operacja Rh –  
blood donation event

TORUS LINK.  
HR - warsztaty w Showroomie

Kampania promocyjna: 
Rowerowe Love

V wydanie magazynu ALCHEMIST

Gdańsk Business Run

TO RUSzamy z kanapy  
(treningi biegowe i MTB)

Konkurs plastyczny dla dzieci 
Alchemików

Audycja “Ludzie i Pieniądze”  

w Radio Gdańsk z Alchemii 

TORUS LINK.  
HR workshops in Showroom

“Rowerowelove” – cycling 
promotion event

5th issue of ALCHEMIST magazine 

Gdansk Business Run

TO RUSzamy z kanapy (“TO 
RUSh from the sofa”) –  
running trainings and MTB

Art contest for children of 
Alchemia employees 

“Ludzie i Pieniądze” (“People 
and Money”) broadcast from 
Alchemia on Radio Gdańsk

Operacja Rh

TO RUSzamy z kanapy (treningi biegowe i MTB)

Konkurs plastyczny dla dzieci Alchemików

Konkurs dla Alchemików: SZUKAMY GIGANTÓW!

Operacja Rh – blood donation event

TO RUSzamy z kanapy (“TO RUSh from the sofa”) - 
running trainings and MTB

Art contest for children of Alchemia employees 

“Spot the Giants” photo competition

GRAND OPENING of ALCHEMIA III

Warsztaty ze studentami w Alchemii

Finał konkursu plastycznego dla dzieci 
Alchemików 

Alchemia na targach REAL EXPO w Monachium

Spotkanie kwartalne z najemcami Alchemii

Operacja Rh

GRAND OPENING of ALCHEMIA III

Finals of art contest for children  
of Alchemia employees

Workshops with students in Alchemia

Alchemia at REAL EXPO trade fair in Munich

Quarterly meeting with  
Alchemia leaseholders

Operacja Rh – blood donation event

VI wydanie magazynu 
ALCHEMIST 

Spotkanie kwartalne  
z najemcami Alchemii

Świąteczne warsztaty  

dla dzieci

6th issue of  
ALCHEMIST magazine 

Quarterly meeting with 
Alchemia leaseholders

Christmas workshops  
for children

Spotkanie kwartalne  
z najemcami Alchemii

Operacja Rh

TO RUSzamy z kanapy  
(treningi biegowe i MTB)

Turniej biznesowy BVB Cup 

Quarterly meeting with  
Alchemia leaseholders

Operacja Rh – blood donation event

TO RUSzamy z kanapy  
(“TO RUSh from the sofa”) –  
running trainings and MTB

BVB Cup Business Tournament

Nowy najemca – LUFTHANSA

New leaseholder - LUFTHANSA

Torus Triathlon In Da House

Torus Triathlon In Da House

Nowy najemca – Wirtualna Polska

Prezentacja Alchemii  
podczas targów MIPIM w Cannes

Warsztaty ze studentami w Alchemii

TO RUSzamy z kanapy  

(treningi biegowe i MTB)

New leaseholder - Wirtualna Polska

Presentation of Alchemia at MIPIM 
property fairs in Cannes

Workshops with students in Alchemia

TO RUSzamy z kanapy  
(“TO RUSh from the sofa”) – running 
trainings and MTB
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