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Marcin „Wania” Waniewski wylewa siódme poty podczas Torus Triathlon 

In Da House. Wysiłek się opłacił – Marcin wygrał swoją kategorię 

z wynikiem 54:44. To nie powinno być zaskoczeniem – Marcin sam jest 

trenerem triathlonu i był jednym z faworytów zawodów w FitStacji.

Marcin “Wania” Waniewski works up a sweat during Torus Triathlon In Da 

House. The effort paid off - Marcin won in his category with an outstanding 

result of 54:44. It should not come as a surprise – he is a triathlon coach 

and he was one of the front-runners of the competition in FitStacja.

ZDJĘCIE: Karol Bannach
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P O L E C I E Ć  B I U R O W C E M
Przygotowania do startu trwały kilka miesię-
cy. Początkowo rozważano równe koncepcje 
maszyny, zarówno ze skrzydłami, jak i bez. 
Ostatecznie zdecydowano się „polecieć” 
Alchemią, a dokładniej dwiema wieżami usa-
dowionymi na wspólnej podstawie. Projekt 
ambitny, bo do tej pory nikt na świecie nie pró-
bował chyba latać biurowcami. – Chcieliśmy, 
żeby nasza maszyna, jak i uczestnictwo w tym 
widowiskowym wydarzeniu jak najbardziej 
odzwierciedlało to, czym żyjemy na co dzień 
i  z  czym się utożsamiamy – mówi Monika 
Brzozowska z firmy Torus. I tak się rzeczywi-
ście stało, bo oprócz „alchemicznej” maszyny 
If you Jump I  Jump zespół Torusa tuż przed 
skokiem dał energiczny pokaz przybliżający 
kulisy budowy. Były przeskalowane kaski i na-
rzędzia, a także gigantyczny laptop. Była też 

W  połowie sierpnia na Skwerze 
Kościuszki w  Gdyni odbył się 5. 
Konkurs Lotów Red Bull. Jego 

uczestnikami byli amatorzy awiacji i uzdol-
nieni konstruk tor z y, k tór ych zadaniem 
było zaprojektować, zbudować i po wybiciu 
z 6-metrowej platformy polecieć jak najdalej 
na machinie lub (do czego dochodzi znacznie 
częściej) zaliczyć spektakularne lądowanie na 
wodzie. W tegorocznej edycji wydarzenia wy-
startowało 40 załóg, które próbowały swoich 
sił na przeróżnych konstrukcjach. Był wśród 
nich m.in. latające spodki (Spodek), zwierzęta 
(Pasożyty, Jumpbella), pociągi ze skrzydłami 
(SKM LOT), nawet powietrzna taksówka (ITAXI 
SUPER HEROES), a zwyciężyli… Flintstonowie 
z Pterodaktylem! Za sprawą firmy Torus, któ-
ra startowała pokazowo, w stawce znalazł się 
również kompleks biurowy.

praca w pocie czoła i ubrany w garnitur pilot, 
który nie pozwolił prowadzącemu dokończyć 
ze sobą wywiadu, bo ogromny telefon wezwał 
go do pracy. W skład zespołu Torusa wchodzili 
pracownicy firmy, którzy przyjęli pseudonimy 
Guru (pilot), Alo, Caro oraz Mono i co ciekawe 
były w nimi aż trzy kobiety. Po krótkim wy-
stępie rozpędziły maszynę, po czym same 
wskoczyły do wody z 6-cio metrowej rampy. 
Alchemiczna maszyna Torusa poszybowała 
na całkiem niezłą jak na budynki odległość, 
bo aż 6,85 m, co w konkursie dawałoby cał-
kiem przyzwoite miejsce. Jak komentowali 
śmiałkowie z  Torusa, wrażenia podczas ca-
łego występu, a zwłaszcza lotu były niesa-
mowite i z pewnością nie jest to ostatni tego 
rodzaju występ Torusa. 

Poszczególne elementy maszyny reali-
zowane były w pracowni Fab Lab Trójmiasto, 
a ostateczny kształt powstał w Stajni Kolibki. 
W bezpośrednich pracach uczestniczyli pra-
cownicy firmy Torus, a swój wkład mieli rów-
nież najemcy kompleksu Alchemia. Ze spe-
cjalnie przygotowanych dla nich wcześniej 
materiałów przygotowali unikatowe logotypy 
swoich firm, które zawisły ostatecznie na po-
wietrznej konstrukcji.  
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16 sierpnia w Gdyni odbył się 5. Konkurs Lotów Red Bull, 
w którym, jako partner wydarzenia, uczestniczyła również 
firma Torus. Jak na dewelopera przystało, jego powietrzna 
maszyna If You Jump I Jump odzwierciedlała budynki 
inwestycji Alchemia w Gdańsku. Lot był niezwykle 
widowiskowy i jak się okazało, wcale nie najkrótszy. 
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IN ENGLISH

TORUS FLEW  
WITH ALCHEMIA  
DURING THE 5TH RED BULL FLUGTAG

The 5th Red Bull Flugtag took place 
in Gdynia on the 16th of August. 
As the event’s partner, Torus also 
participated in this undertaking. As 
befits a developer, its air craft, If You 
Jump I Jump was built to resemble 
the buildings of Alchemia investment 
in Gdańsk. The flight was extremely 
spectacular and, as it turned out, not 
the shortest one.

The 5th Red Bull Flugtag took place at 
Kościuszko Square in Gdynia. Its partici-

pants included amateurs of aviation and skilled 
constructors whose task was to design, build, 
and – after leaping out from a 6-meter-high 
platform – fly as far as possible, or (which is 
more often the case) crash into the water in a 
spectacular manner. This year’s edition witnes-
sed 40 crews that tried their luck with various 

constructions. Those included flying saucers 
(Spodek), animals (Pasożyty, Jumpbella), win-
ged trains (SKM LOT), and even an aerial taxi 
(ITAXI SUPER HEROES). The winners were... 
the Flintstones and a Pterodactyl! Because of 
Torus company, which participated out of com-
petition, the list of constructions was supple-
mented by an office complex.

T O  F L Y  W I T H  A N  O F F I C E 
B U I L D I N G
Preparations took several months. In the be-
ginning, various ideas for the machine were ta-
ken into consideration: both with, and without 
wings. In the end it was decided that Alchemia 
complex will “fly”, and more precisely two 
towers on a common base. The project was 
ambitious, as until then probably no-one had 
dared to fly with skyscrapers. - We wanted our 
machine, as well as our participation in this 
spectacular event, to best represent every-
thing we live in every day, and what we associa-
te ourselves with - says Monika Brzozowska of 
Torus. And this is how it happened. Aside from 
the “alchemical” machine If You Jump I Jump, 
Torus team gave an energetic show before the 
jump that presented the construction phase. 

There were overscaled safety helmets, tools, 
as well as a gigantic laptop. There was also hard 
work, and a pilot dressed in a suit who did not 
let the announcer finish an interview with him, 
as a giant phone called him to work. The Torus 
team included company’s employyes that took 
the names of Guru (the pilot), Alo, Caro, and 
Mono. What is interesting, three of the team’s 
members were women. After a short perfor-
mance, they pushed the machine and jumped 
into the water themselves from the 6-meter-
-high ramp. The machine flew an impressive 
6.85 meters, which is quite an achievement for 
a building and would ensure a good position in 
the competition. As the daredevils from Torus 
commented, the experience during the entire 
show, and especially during the flight, were in-
credible, and it certainly wasn’t their last word.

Particular elements of the machine were 
prepared in Fab Lab Trójmiasto studio, and the 
final shape was designed in Stajnia Kolibki. 
Employees of Torus directly participated in 
the works. Tenants of Alchemia complex con-
tributed as well. From materials that had been 
prepared especially for them, they prepared 
unique logotypes of their companies that fi-
nally hung on the aerial construction.  
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Pierwszy showroom w historii Torusa po-
wstał w zrealizowanym przez niego nie-
daleko Alchemii kompleksie biurowym 

Arkońska. Okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Dzięki niemu klienci na własne oczy mogli 
zobaczyć jak wyglądają w praktyce wszystkie 
materiały i instalacje, które do tej pory widzieli 
jedynie na papierze bądź komputerowych pro-
jektach. Jeden po drugim sprawdzali, jak najle-
piej zaaranżować dostępne pomieszczenia, by 
dać sobie i swoim pracownikom jak najwięcej 
komfortu podczas czasu spędzanego w fir-
mie. Dla wielu z nich taka możliwość przewa-
żyła w podjęciu decyzji o stworzeniu siedziby 
właśnie w  jednym z  budynków Arkońskiej. 
W  związku z  tym Torus zdecydował się na 
stworzenie powierzchni o podobnym zastoso-
waniu w swoim nowym kompleksie Alchemia.

Torus Showroom, zlokalizowany na pierw-
szym piętrze wykańczanego właśnie budynku 
Platinum, to modelowo wykończone biuro, 
które ma prezentować wszystko, co firma ma 
najlepszego do zaoferowania swoim najem-
com. Ale służyć będzie nie tylko im.

Showroom zainaugurował swoją działal-
ność wraz z początkiem lata. Pomieszczenie 
zostało wykończone przy użyciu materiałów 
pochodzących od 34 producentów. Klienci zain-
teresowani najmem biura w jednym z budynków 
Torusa mogą teraz na własne oczy przekonać 
się, jak poszczególne rozwiązania materiało-
we i kolorystyczne sprawdzają się w praktyce. 

Wszystkiego można dotknąć i doświadczyć 
samemu – dzięki temu klienci nie są skazani 
wyłącznie na lakonicznie brzmiące nazwy, jak 
lacobel, farba magnetyczna i tablicowa, crystal 
panel LED, panel ścienny 3D, ściana mobilna, 
laminat winylowy. Wszystkie dostępne surow-
ce i pomysły, które mogą okazać się praktycz-
ne lub przydatne w przyszłym biurze, zostały 
w Showroomie zaprezentowane. Klienci mogą 
się tam także przekonać jak działają stosowane 
w biurach ulokowanych w Alchemii nowoczesne 
instalacje, jak elektryczna, klimatyzacyjna, wen-
tylacyjna, system nagłośnienia, system ste-
rowania pomieszczeniem z poziomu aplikacji, 
którą można ściągnąć i obsługiwać przy pomocy 
smartfona lub tabletu. Do dyspozycji klienta po-
zostają również rzecz jasna pracownicy Torusa, 
którzy są w stanie opowiedzieć o wszystkich 
elementach, rozwiać wszelkie wątpliwości 
i podsunąć nowe pomysły. Wszystko to po to, 
żeby klient wynajmujący biuro w Alchemii mógł 
stworzyć swoje nowe biuro w  pomieszczeniu 
przystosowany do jego indywidualnych potrzeb 
najbardziej, jak to tylko możliwe.

Torus Showroom prezentuje też konkret-
ne przykłady aranżacji pomieszczeń – klient 
dzięki temu może uzmysłowić sobie, jak naj-
lepiej zaprojektować pracowniczy open-space, 
jak powinna wyglądać sala konferencyjna, co 
może znajdować w korytarzu czy pomieszcze-
niach pomocniczych i socjalnych. Dostępne są 
także katalogi mebli i sprzętów biurowych.

Całe bogactwo Alchemii zgromadzone w jednym 
pomieszczeniu – niczym w alchemicznym Forcie Knox – 
oto Torus Showroom. W odróżnieniu od Fortu Knox do 
Showroomu można wejść i podziwiać. I warto.

TEKST: Jakub Milszewski
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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– Pokazujemy tu najróżniejsze rozwiązania 
– na przykład wysokiej jakości wykładziny dy-
wanowe i PCV kilku wiodących producentów. 
Prezentujemy też ciekawe zestawienia wzo-
rów, które możemy przygotować dla klienta 
oraz różne gramatury wykładzin, które mają 
znaczenie z punktu widzenia ich ścieralności 
i zużywania się – tłumaczy Magdalena Mrozik, 
Projektant z firmy Torus. – Nie bez znaczenia 
jest też kolorystyka, którą możemy dostoso-
wać do identyfikacji wizualnej danej firmy i jej 
standardów w zakresie designu.

Torus Showroom to nie tylko narzędzie 
służące pracownikom Torusa do prezentowa-
nia oferty dewelopera oraz klientom, którzy 
chcą finalnie dopracować wynajęte pomiesz-
czenia. Znajdują się w  nim także dwie sale 
konferencyjne – na 8 i 20 osób. W nich z kolei 
zastosowano np. przeszkloną ścianę, która 
z przezroczystej może stać się mleczną za 
naciśnięciem jednego przycisku. Dzięki temu 
rozwiązaniu szklana ściana stanie się świetną 
powierzchnią, na której można wyświetlać ob-
raz z  rzutnika... który też nie jest zwyczajny. 
Specjalny projektor wyświetla na niej obraz 
znajdując się... za nią, co jest możliwe dzięki 
wypukłej soczewce. Z  sal konferencyjnych 
korzystać mogą firmy, które ulokowały swoje 
biura w  Alchemii. Przy stole konferencyjnym 
odbywać się będą spotkania ofertowe z klien-
tami Torusa.

Ale wciąż nie wyczerpaliśmy wszystkich 
zastosowań dla Showroomu – pomieszczenie 
zostało bowiem pomyślane w ten sposób, by 
istniała możliwość zorganizowania w nim np. 
bankietu na około 80 osób, podczas którego 
wszyscy goście będą mogli podziwiać rozwią-
zania zastosowane w kompleksie.  

IN ENGLISH

SEE IT WITH YOUR 
OWN EYES – TORUS 
SHOWROOM
All the riches of Alchemia gathered in 
one room - as if in an alchemist’s Fort 
Knox. This is Torus Showroom. Unlike 
Fort Knox, however, the Showroom can 
be entered freely and admired. And it 
is worth it.

The first showroom in the history of Torus 
was opened in the Arkońska office complex 

located near Alchemia. It turned out to be a 
great success. It allowed customers to witness 
how did all the materials and installations that 
had until then been only computer or paper de-
signs looked like in reality. One after another, 
they checked how to best arrange the available 
office space in order to give themselves and 
their employees maximum comfort for the 
time spent in office. For many of them such an 
opportunity was what influenced their deci-
sion to open office in one of Arkońska buildin-
gs. Therefore, Torus decided to create a similar 
space in its new Alchemia complex.

Torus Showroom, located on the f irst 
floor of the Platinum building, which is be-
ing finished right now, is a model office that 
presents all the best that the company has to 
offer to its customers. And it is not going to 
serve exclusively them.

Showroom was launched at the beginning 
of summer. The room has been finished using 
materials from 34 manufacturers. Customers 

who are interested in renting office space in 
one of Torus buildings can witness with their 
own eyes how particular material and color 
solutions work in practice. Everything can be 
touched and experienced in person, not leaving 
customers with terse names, such as lacobel, 
magnetic and chalkboard paints, LED crystal 
panels, 3D wall panels, mobile wall, or vinyl la-
minate. All available resources, and ideas that 
can prove practical or useful in the future office 
have been presented in Showroom. Customers 
can also see advanced installations of Alchemia 
in action: electricity, air-conditioning, ventila-
tion, sound systems, or room control system 
application that can be downloaded onto your 
smartphone or tablet. The employees of Torus 
are obviously there to help; they will explain all 
the details, answer any questions and resolve 
any doubts, as well as suggest new ideas. All 
this so that customers renting office space in 
Alchemia can create their new workspace in ro-
oms that best fulfill all their needs.

Torus Showroom also presents particular 
examples of interior arrangement, allowing 
customers to realize how to design an open 
space best; how a conference room should 
look like; what could corridors, auxiliary, and 
R&R rooms be fitted with. Furniture and office 
appliances catalogs are also avaialable.

– We present a wide range of solutions. 
For example, high quality carpeting and PVC 
flooring from several leading manufacturers. 
We present interesting sets of patterns that 
we are able to prepare for a customer, as well 
as samples of area densities that are impor-
tant in terms of friction and wear - explains 
Magdalena Mrozik, designer for Torus. - 
Coloring is not without significance. It can be 
adjusted to match the branding of a particular 
company, and its design standards.

Torus Showroom is not only a tool desi-
gned to help the employees of Torus present 
the developer’s offer, nor is it exclusively for 
customers who want to polish the space they 
had rented. Two conference rooms, for 8 and 
20 people, are also located here. Glazed walls 
have been implemented in both rooms that 
can turn opaque with a flick of a switch. This 
makes the glazed wall a perfect solution to 
project images on its surface with a projec-
tor... which is also unusual. It is equipped with 
a convex lens that allows to project images 
from a projector located... behind the wall. 
Conference rooms can be used by companies 
that have rented office space in Alchemia. 
Conference table will be used during meetings 
with customers of Torus.

We still have not gone through all possible 
uses for Showroom. It has been designed to 
allow for organizing a banquet for about 80 
people, during which guests would have the 
opportunity to admire solutions adapted in 
this complex.  
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Alchemia wciąż zbiera nagrody. Tym razem pierwszy i drugi etap 
inwestycji zostały nagrodą Green Building Awards 2015.

Na początku października w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, podczas 
Green Building Symposium, nagradza-

no najbardziej proekologiczne inwestycje biu-
rowe w kraju. Alchemia zwyciężyła w dwóch 
z trzech kategorii. 

Nagrody Green Building Awards mają na 
celu promowanie nowoczesnych, a jednocze-
śnie ekologicznych rozwiązań dla budownic-
twa. Przyznawane są od 2010 roku i  z  każ-
dą kolejną edycją cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. W tym roku do konkur-
su zgłoszone zostały 42 obiekty. Jury wy-
łoniło zwycięzców w czterech kategoriach: 
Najlepszy zrealizowany budynek ekologicz-
ny certyfikowany, Najlepszy zrealizowany 
budynek ekologiczny bez certyfikatu bądź 
precertyfikowany, Najlepszy projekt ekolo-
giczny i Green Product of the Year. Pierwszy 
etap kompleksu Alchemia zwyciężył w ka-
tegorii Najlepszy zrealizowany ekologiczny 
budynek certyfikowany, zaś drugi etap wy-
grał kategorię Najlepszy projekt ekologicz-
ny. Nagrody odebrali Edyta Korycka z firmy 
Torus i Szymon Wojciechowski, prezes APA 
Wojciechowski, czyli agencji, która zaprojek-
towała cały kompleks.

– Bardzo się cieszę, że Alchemia została po-
dwójnie doceniona i wybrana spośród tak licz-
nego grona inwestycji w kraju. Certyfikacja bu-
dynków wymaga ogromnych nakładów pracy 
i zaangażowania, ale jest to wysiłek, który jest 
też miarą odpowiedzialności inwestorów i dewe-
loperów za jakość otoczenia, które wszyscy ra-
zem współtworzymy – mówi Edyta Korycka, dyr. 
działu planowania inwestycji w firmie Torus. 

IN ENGLISH

ANOTHER AWARD 
FOR ALCHEMIA!
Alchemia complex receives constant 
acknowledgement. This time, first two 
phases of the investment have received 
the 2015 Green Building Awards. 

At the beginning of October, during Green 
Building Symposium in the Copernicus 

Science Centre in Warsaw the most pro-ecolog-
ical office investments in the country were re-
warded. Alchemia was victorious in two out of 
three categories.

Green Building Award promote advanced, 
yet ecological solutions for construction busi-
nesses. The have been rewarded since 2010, 
and each edition meets with increased interest. 
This year, 42 buildings were submitted to the 
competition. Winners in four categories were 
chosen by the jury: the Best Certified Ecological 
Building, the Best Non-certified or Pre-certified 
Building, the Best Ecological Design, and the 
Green Product of the Year. The first construc-
tion phase of Alchemia complex received the re-
ward the Best Certified Ecological Building cat-
egory award, while the second phase received 
the Best Ecological Design Category award. The 
prizes were collected by Edyta Korycka from 
Torus, and Szymon Wojciechowski, CEO of APA 
Wojciechowski, the agency responsible for the 
design of the entire complex.

– I am pleased to say that Alchemia has 
been twice acknowledged and selected from 
such a number of investments in the country. 
Building certification requires tremendous work 
and involvement; those are the measure of re-
sponsibility of investors and developers for the 
quality of the environment that we are all re-
sponsible for creating – says Edyta Korycka, in-
vestment planning manager of Torus.  
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Mimo że na polskim rynku usług dla 
biznesu liderami w zatrudnieniu wciąż 
pozostają Warszawa i Kraków, to wła-

śnie Trójmiasto jest ośrodkiem, który w 2014 
roku przyciągnął największą liczbę nowych 
inwestorów. – Inwestycje firm sektora usług 
w ubiegłym roku zaowocowały stworzeniem 
blisko 2000 nowych miejsc pracy, a prognozy 
na obecny rok są podobne. Niewykluczone jed-
nak, że liczba nowozatrudnionych osób okaże 
się  większa, o ile pojawią się jeszcze kolejni 
inwestorzy – komentuje Ewa Koruba z  Hays 
Talent Solutions. 

T R Ó J M I A S T O  R O Ś N I E
Trójmiejski rynek BSS (Business Services 
Sector) wyróżnia się na tle innych rynków regio-
nalnych zorientowaniem na usługi IT. Świadczy 
o  tym fakt, że aż 40% centrów w  Trójmieście 
to centra działające w tym obszarze, a ponad 
połowa wszystkich ośrodków zlokalizowanych 
w  aglomeracji wykonuje proces rozwoju opro-
gramowania (Software Development). Na na-
szym rynku nie brakuje jednak różnorodności, 
co pozwala zagospodarować wszechstronne 
kwalifikacje lokalnych absolwentów różnych 
kierunków studiów. Firmy poszukują bowiem 
kandydatów na stanowiska związane m.in. 
z logistyką, zakupami, finansami i księgowo-
ścią czy obsługą klienta, a od osób aplikujących, 
oprócz wykształcenia kierunkowego, ocze-
kują znajomości języków obcych. W procesie 

rekrutacji istotne są również kompetencje 
miękkie, niezbędne do pracy centrach usług 
dla biznesu (m.in. umiejętności pracy w zespole 
i w dynamicznie zmieniającym się środowisku; 
komunikatywności, chęci do dalszego rozwo-
ju). Na naszym rynku coraz częściej pojawiają 
się też stanowiska bardzo specjalistyczne czy 
inżynieryjne. Za sprawą ogłoszonej ostatnio 
inwestycji amerykańskiego giganta bankowo-
ści inwestycyjnej, firmy State Street, przybę-
dzie 1200 miejsc pracy związanych z finansami. 
Jej oddział nie będzie jednak typowym cen-
trum usług, tylko zaawansowaną jednostką 
analityczną.

A M E R Y K A Ń S K I  G I G A N T
State Street to druga najstarsza amerykańska 
instytucja finansowa, zatrudniająca obecnie 
niemal 30 tysięcy pracowników w 29 krajach. 
Jej inwestycja w Gdańsku to największe jak do-
tąd przedsięwzięcie inwestycyjne w sektorze 
zaawansowanych usług biznesowych w woje-
wództwie pomorskim i jedno z największych 
w ostatnich latach w Polsce. Na swoje biuro 
firma wynajęła ponad 14 000 metrów kwa-
dratowych w kompleksie Alchemia, co jest też 
największą do tej pory transakcją na trójmiej-
skim rynku biurowym. W odróżnieniu od ban-
ków detalicznych State Street nie obsługuje 
kont bankowych i nie oferuje kredytów. Jest 
bankiem depozytariuszem, którego główną 
działalnością jest doradztwo w dziedzinie 

Według danych 
Hays Poland w 66 
zagranicznych centrach 
nowoczesnych 
usług dla biznesu 
w Trójmieście pracuje 
blisko 12 tys. osób. 
Kolejne inwestycje 
firm tego sektora 
sprawiają, że miejsc 
pracy przybywa 
i wszystko wskazuje 
na to, że trend ten 
w najbliższych latach 
się utrzyma.

TEKST: Marcin Uske
ZDJĘCIA: Piotr Wittman

NA NASZYM RYNKU NIE BRAKUJE RÓŻNORODNOŚCI, 

CO POZWALA ZAGOSPODAROWAĆ WSZECHSTRONNE 

KWALIFIKACJE LOKALNYCH ABSOLWENTÓW RÓŻNYCH 

KIERUNKÓW STUDIÓW. FIRMY POSZUKUJĄ BOWIEM 

KANDYDATÓW NA STANOWISKA ZWIĄZANE M.IN. Z LOGISTYKĄ, 

ZAKUPAMI, FINANSAMI I KSIĘGOWOŚCIĄ CZY OBSŁUGĄ 

KLIENTA, A OD OSÓB APLIKUJĄCYCH, OPRÓCZ WYKSZTAŁCENIA 

KIERUNKOWEGO, OCZEKUJĄ ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH.



STATE STREET TO DRUGA NAJSTARSZA AMERYKAŃSKA INSTYTUCJA

FINANSOWA, ZATRUDNIAJĄCA OBECNIE NIEMAL 30 TYSIĘCY PRACOWNIKÓW 

W 29 KRAJACH. JEJ INWESTYCJA W GDAŃSKU TO NAJWIĘKSZE JAK DOTĄD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE W SEKTORZE ZAAWANSOWANYCH USŁUG 

BIZNESOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM I JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH 

W OSTATNICH LATACH W POLSCE. NA SWOJE BIURO FIRMA WYNAJĘŁA PONAD 

14 000 METRÓW KWADRATOWYCH W KOMPLEKSIE ALCHEMIA, CO JEST TEŻ 

NAJWIĘKSZĄ DO TEJ PORY TRANSAKCJĄ NA TRÓJMIEJSKIM RYNKU BIUROWYM. 
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inwestycji – badania rynków i  możliwości in-
westycyjnych. W zakresie działań jest również 
bezpieczeństwo operacji, wymiana walut oraz 
wiele innych usług kierowanych do klientów 
indywidualnych oraz instytucjonalnych. Firma 
rozpoczęła już rekrutację a  do końca 2016 
roku planuje zatrudnić pierwszych 300 osób. 
W  obszarze jej zainteresowania są nie tylko 
osoby posiadające doświadczenie w sektorze 
finansowym, ale też pasjonaci tej dziedziny. 
– Planujemy utworzenie miejsc pracy zarówno 
dla doświadczonych profesjonalistów z dzie-
dziny finansów, jak i  młodych ludzi – absol-
wentów trójmiejskich uczelni. Osoby zatrud-
nione w nowym biurze będą wykonywać takie 
same zadania, co pracownicy z pozostałych 
biur State Street na świecie np. Bostonie, 
Londynie, Krakowie czy Hong Kongu, a  to 
stwarza ogromne możliwości rozwoju dla 
naszych pracowników – powiedział podczas 
oficjalnego ogłoszenia inwestycji w Gdańsku 
Scott Newman, Dyrektor Zarządzający State 

Street Bank Polska. Inwestycja tej skali jest 
dowodem ogromnego potencjału i dojrzałości 
naszego rynku, co może jeszcze bardziej zdy-
namizować jego rozwój. 

B U D U J Ą  P R Z Y S Z Ł E  
M I E J S C A  P R A C Y
Kolejne inwestycje sektora BPO/SSC nie by-
łyby możliwe, gdyby nie dynamiczny rozwój 
rynku biurowego. – W ciągu kilku ostatnich lat 
w Trójmieście niemal podwoiła się podaż no-
woczesnej powierzchni biurowej, zbliżając się 
obecnie do istotnej dla rynku granicy pół mi-
liona metrów kwadratowych. Co istotne, rynek 
dojrzał do tego, aby przyciągać duże projekty, 
związane z  jednorazowym najmem nawet 
kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. 
Wszystko to przekłada się również na większe 
zainteresowanie funduszy inwestycyjnych, co 
może dodatkowo zwiększyć dynamikę roz-
woju tego rynku – komentuje Maciej Brożek, 
Dyrektor ds. Komercjalizacji w firmie Torus. 

Oferta biurowa na trójmiejskim rynku jest zróż-
nicowana, dzięki czemu potencjalni inwestorzy 
mają w czym wybierać. Zdecydowany prym 
wiedzie tutaj Gdańsk, w którym buduje się naj-
więcej i w którym lokowane są też największe 
projekty firm sektora BPO/SSC ostatnich lat, 
jak Kemira, Bayer, ThyssenKrupp czy wspo-
mniany już State Street. Biorąc pod uwagę 
kolejne inwestycje na rynku biurowym i dobrą 
jakość szkolnictwa wyższego w  Trójmieście, 
należy oczekiwać dalszego rozwoju aglomera-
cji jako preferowanej lokalizacji centrów BSS. 
– Miejsc pracy w BSS przybywa, co razem z wy-
sokim poziomem życia, zachęcającym osoby 
aktywne zawodowo do relokacji, przyczyni się 
do dalszego rozwoju sektora nowoczesnych 
usług biznesowych w  Trójmieście – dodaje 
Ewa Koruba. Według danych Hays Poland 
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu 
w Trójmieście (tylko w zagranicznych podmio-
tach) już teraz pracuje blisko 12 tys. osób, a do 
2016 roku może być to już blisko 15 tys.  

SZERSZE SPOJRZENIE
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MORE AND MORE  
JOB OPPORTUNITIES 
IN GDAŃSK
According to Hays Poland, almost 12,000 
people are employed in 66 international 
centers for modern business services in 
Tricity. New investments of this sector’s 
companies create new jobs and it seems 
that this trend is not going to change 
within the next few years.

Although Warsaw and Kraków remain leaders 
of the Polish business services sector, it is 

Tricity that has attracted the largest number of 
investors since 2014. – Last year’s investments 
by companies from the services sector resulted 
in creating 2,000 new jobs, and this year’s pro-
gnosis is similar. However, it is possible that the 
number of newly employed people will turn out 
to be greater, should new investors emerge - 
says Ewa Koruba of Hays Talent Solutions.

M O R E  A N D  M O R E  J O B 
O P P O R T U N I T I E S  I N  G D A Ń S K
The BSS (Business Services Sector) in Tricity 
stands out among other regional, IT-oriented 
markets. One proof of that is the fact that up 
to 40% of Tricity-based centers are IT-oriented, 
and more than half of all centers located 
within the agglomeration deal with Software 
Development. Our market is diverse, however, 
which allows for harnessing the wide range of 
skills of local graduates. Companies search for 

candidates to fill different positions, connected 
with logistics, trade, finance, and accountancy 
or customer service, and others. Moreover, 
professional education is not the only require-
ment. Fluent knowledge of foreign languages 
is another. During the recruitment, soft skills 
are also important; they are necessary in work 
in business services centers, and include: team 
work, ability to adapt to a changing environ-
ment, communication skills, or desire for fur-
ther development. Our market is beginning to 
fill up with more specialist, or engineering, job 
openings. Because of a recently-announced 
investment of the American investment ban-
king giant, State Street company, 1,200 finance 
jobs will be created. However, the company’s 
office will not be a typical services center, but 
an advanced analytical unit.

T H E  A M E R I C A N  G I A N T
State Street is the second-oldest American 
financial institution that currently employs al-
most 30,000 people in 29 countries. Its Gdańsk 
investment is the largest enterprise in the sec-
tor of advanced business services in Pomorskie 
to date, and one of the largest in Poland within 
the past few years. The company has rented 
more than 14,000 m2 of office space in Alchemia 
complex, which is also the largest transaction in 
Tricity to date when it comes to office market. 
Unlike retail banks, State Street does not handle 
bank accounts and does not offer credit lines. 
It is a depository bank whose main activities 
focus around investment consulting - market 
research, and investment opportunities. Its ac-
tivities also encompass safety of transactions, 
currency exchange, and numerous services 

directed towards both individual and corpora-
te customers. The company has already begun 
recruitment process, and they are planning to 
have employed the first 300 people by the end of 
2016. The company’s scope of interests includes 
not only people with experience in the finance 
sector, but also enthusiasts of this domain. -We 
are planning to create jobs for both experienced 
finance professionals, and young graduates of 
local universities. People employed in the new 
office will perform the same tasks as employ-
ees of other State Street offices all around the 
world, like in Boston, London, Kraków, or Hong 
Kong. This creates virtually limitless possibilities 
of development for our employees - said Scott 
Newman, Managing Director of State Street 
Bank Poland, during the official announcement 
of the Gdańsk investment. An investment on 
such a scale proves the enormous potential and 
maturity of our market, which can even further 
increase the dynamics of its development.

B U I L D I N G  F U T U R E 
W O R K P L A C E S
New investments in the BPO/SCC sector wo-
uld be impossible if it were not for the dynamic 
development of the office market. - In the past 
few years the supply of advanced office space 
almost doubled in Tricity, and it is currently re-
aching the half a million square meters, a num-
ber significant for the market. What is impor-
tant, the market has matured enough to attract 
large projects, which translates into renting se-
veral thousand square meters. All this also me-
ans greater interest on the part of investments 
funds, which can further increase the dynamics 
of market’s development - says Maciej Brożek, 
Director of Commercialization in Torus. Office 
space offer in Tricity is diverse, giving prospec-
tive investors the freedom of choice. Gdańsk is 
the leader in this regard: most construction sites 
are located here. The city has also attracted the 
largest BPO/SCC projects of the past few years, 
such as Kemira, bayer, ThyssenKrupp, or the 
above-mentioned State Street. Considering up-
coming investments on the office market, and 
good quality of university education in Tricity, 
further development of the agglomeration as a 
preferred location for BSS centers is anticipated. 
- The number of BSS jobs is increasing. This, and 
a high standard of living that encourages the 
professionally active to re-locate will influence 
the further development of modern business 
services in Tricity - adds Ewa Koruba. According 
to the data gathered by Hays Poland, the mo-
dern business services sector already employs 
almost 12,000 people. By the end of 2016 this 
number may increase to around 15,000.  

SZERSZE SPOJRZENIE
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...trwa już budowa trzeciego etapu kompleksu 

Alchemia w  Gdańsku? Powstanie on u  zbiegu uli-

cy Kołobrzeskiej i  alei Grunwaldzkiej, na miejscu 

wyburzonego ostatnio starego budynku G417 (na 

zdjęciu). Z jego rozbiórki odzyskanych zostało bli-

sko 90% materiałów budowlanych, które zostaną 

ponownie wykorzystywane. Jest to podyktowane 

filozofią LEED, amerykańskiego systemu oce-

ny wysokowydajnych i  ekologicznych budynków, 

w którym certyfikowana jest Alchemia.

...the third stage of construction of Alchemia com-

plex in Gdańsk is already under way? It is going 

to be located on the intersection of Kołobrzeska 

and Grunwaldzka streets, in place of the recently 

demolished G417 building (in the photograph). Al-

most 90% of materials have been salvaged from 

its demolition. They will be re-used, a  result of 

LEED philosophy: an American system of evalu-

ation of high performance and ecological buildings, 

according to which Alchemia is being certified.

...w Gdańsku swój odział otwiera amerykański gigant 

sektora finansowego – firma State Street? Planuje ona 

utworzyć 1200 miejsc pracy, głównie dla specjalistów 

i  ludzi, których pasjonują finanse. Jej biura mieścić się 

będą w kompleksie Alchemia i zajmą powierzchnię pon-

ad 14 000 metrów kwadratowych. Jest to największa 

inwestycja na Pomorzu ostatnich lat i największa do tej 

pory transakcja najmu powierzchni biurowej.

...the American giant of the finance sector, State Street, 

is opening its office in Gdańsk? They are planning to cre-

ate 1200 jobs, mainly for specialists, and people who are 

passionate about finance. Their offices will be located 

in Alchemia complex, taking up an area of more than 

14,000 m2. It is the largest investment in Pomorskie 

in recent years, and the most substantial office rental 

transaction to date.

C Z Y  W I E S Z ,  Ż E . . .

TEKST: Jakub Milszewski
ZDJĘCIA: Piotr Wittman (3), Karol Bannach (1 – zdjęcie Fitstacji)
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centrum rekreacyjno- sportowe? W  Aquastacji znajdują się 

m.in. baseny (w  tym 25-metrowy 6-torowy), na których re-

alizować można się pływacko, ale są tam też organizowane 

liczne zajęcia, chociażby z aqua aerobiku. W Fitstacji odbywa-

ją się zajęcia fitness, spinningu oraz treningu funkcjonalnego, 

a  do dyspozycji jest kilkadziesiąt różnego rodzaju urządzeń 

i  maszyn treningowych. Z  kolei Sporstacja sprzyja grom 

zespołowym. Na tej pełnowymiarowej hali można pograć 

w  koszykówkę, siatkówkę, futsal czy badmintona. Znajduje 

się tam również unikatowy obiekt wspinaczkowy Fun Climb.

...an intrinsic part of Alchemia is the largest sports and rec-

reational center in Tricity? Aquastacja houses, among oth-

ers, pools (including a 25-meter-long, six-track pool) where 

you can fulfill your swimming ambitions. Moreover, numer-

ous activities, such as aqua aerobic, are organized. Fitstacja 

houses fitness, spinning, and functional training sessions. 

Several dozen different pieces of equipment are available 

at your disposal. Sportstacja, on the other hand, loves team 

sports. Full-sized indoor arena allows you to practice bas-

ketball, voleball, futsal, or badminton. The unique Fun Climb 

climbing facility is also located there.

...od października 2012 roku Torus aktywnie 

współpracuje z  Centrum Krwiodawstwa i  Krwi-

olecznictwa? Autokary do pobierania krwi przy-

jeżdżają pod kompleksy biurowe Torusa 4-5 razy 

do roku. Za każdym razem w  kolejce do donacji 

ustawia się 40-60 pracowników Torusa i  firm 

ulokowanych w  Arkońskiej i  Alchemii. Już teraz 

zapraszamy na kolejne zbiórki krwi w 2016 roku!

...since October, 2012, Tours has been actively 

co-operating with the Blood Donation Center? 

Blood buses arrive to the Torus office complexes 

4 to 5 times a year. Each time, 40 to 60 employees 

of Torus, as well as companies located in Arkońska 

and Alchemia buildings, form a queue in order to 

donate blood. We would like you to invite you to 

the upcoming blood collections in 2016!

D I D  Y O U  K N O W  T H A T . . .
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N I E Z A S T Ą P I O N A

Iwona Rulkiewicz będzie pierwszą osobą, która cię 
przywita kiedy wejdziesz do biura firmy Torus. Jest 
też osobą, która pokieruje cię do odpowiedniego 
działu, żebyś mógł jak najszybciej załatwić swoją 
sprawę. Stoi też na straży czasu Prezesa Torusa – to 
ona w taktowny sposób ogranicza zbędne kontakty 
i ułatwia mu życie. Zresztą nie tylko jemu. 

zdążył sięgnąć po długopis by pokwitować 
odbiór, jak i z klientami-żartownisiami, którzy 
za każdym razem przedstawiali się nazwi-
skiem innej znanej osoby, czym wywoływali 
popłoch i konsternację. Nie łatwo ją jednak 
wyprowadzić z równowagi – jak sama mówi, 
najważniejsze są dla niej opanowanie i od-
porność na stres. Przychodząc rano do pracy 
nigdy nie wie, co ją danego dnia zastanie. Jak 
sama przyznaje, zdarzają się mimo wszystko 
sytuacje nerwowe. – Przeważnie wiąże się 
to niestety z  klientami – są to różni ludzie 
i różnie radzą sobie z emocjami – tłumaczy. 
Oczywiście między pracownikami też zdarza-
ją się spięcia, ale bez przesady – nie będziecie 
w Torusie świadkami warczenia na siebie na 
korytarzu. Między innymi dzięki Iwonie, która 
oprócz obowiązków administracyjnych zaj-
muje się też kadrami. A tutaj najważniejsze 
są umiejętności interpersonalne i dyskrecja. 
– Rozmawiam z  ludźmi, powierzają mi swoje 
problemy i vice versa. Poza pracą też tak mam, 
że ludzie mi się zwierzają. To chyba natura. 
Ale nie ma mnie na Facebooku, cenię sobie 
prywatność – zaznacza.

Choć sama skromnie nie chce tego przy-
znać, to jest w Torusie niezastąpiona. Nie 
może być przecież takiej sytuacji, że sekre-
tariatu nie ma. Zawsze podczas jej nieobec-
ności organizowane było zastępstwo, ale 
różnie z tym bywało. Co Iwona zastawała na 
swoim biurku po powrocie z urlopu wie tylko 
ona. Bywały też telefony: „Iwona, wróć!”, a to 
chyba najlepiej świadczy o znaczeniu jej osoby 
w firmie?

Po stresującym dniu Iwona wsiada na ro-
wer i  jedzie przed siebie. Fizyczny wysiłek 
i kontakt z naturą działa cuda. Nie potrafi 
siedzieć w domu i rozmyślać. Zamyka temat 
i jedzie się odstresować. 

Kiedy następnym razem zajrzycie do biu-
ra Torusa przy Grunwaldzkiej nie zapomnijcie 
się do Iwony uśmiechnąć. Jeżeli ona nie zrobi 
tego pierwsza, to z pewnością spotkacie się ze 
wzajemnością.  

Iwona to jednak nie sekretarka, od której wy-
maga się prowadzenia kalendarza, odbiera-
nia telefonów i parzenia kawy. Iwona na co 

dzień musi sobie radzić z niecodziennymi sy-
tuacjami, które trudno sobie nawet wyobrazić. 
I radzi sobie znakomicie dzięki pokładom spo-
koju, zaangażowania i kreatywności. W sierp-
niu minęło 10 lat od momentu, kiedy Iwona 
objęła swoje stanowisko. W ciągu dekady była 
świadkiem i uczestnikiem wielu sytuacji – za-
równo pozytywnych, jak i negatywnych. Miała 
do czynienia zarówno z kapryśnymi kurierami, 
którzy znikali z przesyłką zanim ktokolwiek 

TEKST: Jakub Milszewski
ZDJĘCIA: Magdalena Czajka
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IRREPL ACEABLE
The person that welcomes you in the Torus company office 
building is Iwona Rulkiewicz. She is also the person who will direct 
you to selected departments, so that you may get your things 
done swiftly. She is the time keeper for the President of Torus - she 
makes sure to tactfully limit his contacts to a necessary minimum, 
and she generally makes his life easier. And not only his. 

She is not an ordinary secretary who has to 
keep the calendar, pick up the phone and 

prepare coffee. On a daily basis Iwona manages 
unusual situations, some of them unimaginable. 
And because of her infinite patience, devotion 
and creativity she performs all these tasks ex-
tremely well. It’s now 10 years since Iwona took 
this position. For a decade she has been witness 
and part of many situations, both positive and 
negative. She has had to deal with whimsical 
couriers who would disappear with parcels be-
fore anyone could have signed their name on 
a receipt, as well as jokers who would pose as 
different famous people each time they intro-
duced themselves, which caused some conster-
nation. She is not easily distracted or annoyed, 
though. She says that her most important traits 
are composure and stress resistance. Coming to 
work in the morning you never know what might 
happen. As she admits, some tense situations 
do occur. “Unfortunately, it usually involves our 
customers; they are different people that deal 
with their emotions in many different ways”, 
she explains. Of course, there is some tension 
among the co-workers as well, but do not wor-
ry - you will not witness the employees barking 
at each other in the corridor. This is in no small 
part because of Iwona who, apart from admin-
istrative duties, is also responsible for human 
resources. And here interpersonal skills and dis-
cretion are the most important. “I talk to peo-
ple who confide in me, and I often do the same. 
After work, people also come to me and tell me 
their secrets. I guess it’s nature. But I do not 
have a Facebook account, I value my privacy” 
she adds.

Though she would not like to admit it, she’s 
irreplaceable in Torus. It is impossible to imag-
ine a situation in which there is no administra-
tive office. There has always been a  replace-
ment when she was absent, but it has never 
been perfect. Only she knows what she would 
find on her desk upon her return. Sometimes, 
people would call saying: “Iwona, come back!” 
- this has got to be be the best testimony of im-
portance of an employee to a company.

After a stressful day, Iwona hops on her bi-
cycle and rides along bike lanes. Physical activity 
and contact with nature always works miracles. 
She cannot sit at home and contemplate, she 
closes a topic and gets on the bicycle to release 
the tension. 

The next time you are in the Torus office at 
Grunwaldzka street, do not forget to smile at 
Iwona. If she does not do it first she will for cer-
tain smile back at you.  
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Patrzy na mnie pogodnie spod długich 
rzęs. Jestem onieśmielony, ponieważ na 
pewno doskonale wie, że ostatnio polu-

biłem na Facebooku jej fanpage, na którym 
prezentuje swoje ilustracje. Bo Magda, drogi 
czytelniku, maluje. I to jak.

Na co dzień projektantka w Torusie, z wy-
kształcenia architektka, a z zamiłowania ma-
larka. Na jej obrazach kobiety uwodzą zwiew-
nością, czarują kolorem, imponują pewnym 
spojrzeniem. – Czasami maluję też męż-
czyzn, ale główną inspiracją są jednak ko-
biety. Jestem kobietą, 
więc łatwiej jest mi je 
zrozumieć. Mężczyźni 
są dla mnie wielką ta-
jemnicą, nie widać po 
nich emocji, nie wiem 
co im siedzi w głowach. 
Kobiety są pełne eks-
presji, emocji, czasami 
aż za bardzo – wyjaśnia 
malarka. Ale przyznaje, 
że malowała też repre-
zentantów „brzydszej” płci – stworzyła kil-
ka portretów na zamówienie. Mimo tego woli 
malować kobiety.

Poza obrazami w ykonanymi na zamó-
wienie wszystkie kobiety na jej ilustracjach 
to postacie wymyślone. Czasami przychodzą 
do niej we śnie. – Kładę się spać i pojawia mi 
się przed oczami obraz, który chcę namalo-
wać. Miałam tak na przykład przedwczoraj. 
Wtedy już dokładnie wiem, jak ta kobieta ma 
wyglądać, jak ma być usytuowana na papie-
rze. Następnie szukam jeszcze dodatkowych 
inspiracji, czasami modowych. Przeglądam 
zdjęcia z wybiegów, oglądam jak kobiety są 
ubrane, co jest teraz modne. Strasznie mnie 
interesuje moda lat 60-tych, przez co czę-
sto pojawia się na obrazach. Ale szukam też 
współczesnych inspiracji, np. pojawił się też 
kiedyś Alexander McQueen.

Ale Magda nie zawsze wie, jak obraz ma 
wyglądać. Sama przyznaje, że często po pro-
stu siada do papieru i farb, a następnie zaczy-
na zwyczajnie malować i coś z tego wychodzi. 
Potem dobiera kolory, dopracowuje szczegóły, 
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obserwuje, jak zachowują się farby. Bo z akwa-
relą nie jest łatwo. Nie da się jej zeszpachlować 
jak oleju z płótna. Nie ma możliwości poprawki 
– albo wychodzi, albo nie. Jest nieprzewidywal-
na jak kobieta. – Akwarela to coś, co pomaga 
mi pokazać tę ekspresyjność kobiet – uśmie-
cha się. – Jak zrobię rozbryzg, to on sam w sobie 
będzie miał ekspresyjny odbiór. Olejem nie da 
się czegoś podobnego zrobić, nie można uzy-
skać zbliżonego efektu. Nawiasem mówiąc, nie 
można porównywać techniki oleju do akwareli 
– jest to zupełnie inny rodzaj malarstwa.

Inspiracje czerpie też z tańca. Latami tań-
czyła zouka – to południowoamerykański 
taniec, niby zbliżony do lambady, a  jednak 
inny. Zoukiem zainteresowała się przez swo-
jego przyjaciela, byłego partnera do tańca. – 
Sebastian wcześniej bardzo dużo tańczył. Gdy 
zaczął poznawać zouka połknęłam bakcyla 
razem z nim. Byłam zachwycona – to coś, cze-
go szukałam całe życie. Zouk jest niesamo-
wity, bardzo kobiecy. Można w nim też poka-
zać swoją kreatywność, dodać cząstkę siebie. 
Musisz znać kroki, ale masz czas, żeby doło-
żyć coś indywidualnego.

Jeszcze kilka lat temu Magda nawet nie po-
myślałaby o tym, żeby zająć się malowaniem, 
choć zawsze to lubiła. Na uczelni miała zajęcia 
z akrylu, tempery, kompozycji. Brakowało jej 
do tego cierpliwości. Irytowała się, kiedy wy-
kładowcy kazali jej poprawiać pracę, modyfi-
kować kompozycję, zmieniać dominantę i za-
czynać od nowa, potem czekać, aż wyschnie. 
Dlatego nie szkicuje – nie ma do tego cierpliwo-
ści. A poza tym ma milion pomysłów na minu-
tę i musi wszystkie zrealizować.

Pewności siebie w malowaniu dodał jej... 
Facebook. – Kiedy skończyłam studia nie mo-
głam znaleźć pracy, siedziałam w domu i mia-
łam taką energię, żeby coś zrobić, gdzieś wy-
lać swoją kreatywność – opowiada. – Ciocia 
poprosiła mnie, żebym namalowała jej jakąś 
kobietę, akt, cokolwiek, bo przecież skończy-
łam architekturę więc na pewno umiem ryso-
wać. Wzięłam jakąś starą temperę, rozwod-
niłam, coś tam namalowałam. Pomyślałam 
sobie: „a zobaczę” i wrzuciłam na fejsa. Ludzie 
zaczęli komentować, rozpisywać się. Byłam 

w szoku: co się dzieje? 
Nie skończyłam prze-
cież ASP!

P r z y kł ad Ma g d y 
pokazuje, że nie trze-
ba kończyć ASP, żeby 
być dobrym w tym, co 
się robi, choć ostatnio 
Magda podjęła stu-
dia w łódzkiej ASP na 
kierunku malarstwo 
i  rysunek. Wcześniej, 

technikę akwarel opanowała w dwa tygodnie, 
następnie przez pół roku testowała jej możli-
wości – sprawdzała, co też można nią wykonać 
oraz co może się z nią wydarzyć. A wydarzyć 
się może dużo – jest w końcu rzadka, spływa, 
chlapie, plami, schnie. Dlatego papier musi le-
żeć płasko. Ale to wszystko Magda doskonale 
wie. Odnalazła swój niepowtarzalny styl. Teraz 
łączy różne techniki – akwarelę miesza z ołów-
kiem, z akrylami, myśli też o dodaniu kryszta-
łów Swarovskiego. 

Wszystko to sprawdza się również na ubra-
niach – grafiki Magdaleny Mrozik zdobią projek-
ty firmy odzieżowej Akwaelle. Na pomysł pro-
dukowania ubrań Magda wpadła wraz z dwiema 
koleżankami. Ona sama odpowiada za graficzną 
stronę projektu. Firma produkuje ubrania dla ko-
biet. W ofercie są t-shirty, spódnice, sukienki. 

Kiedy ją pytam, czy dziś też będzie malo-
wać, odpowiada nieśmiało, że chciałaby, ale 
nie wie, czy znajdzie czas. Nie można malo-
wać będąc zmęczonym – z tego nic dobre-
go nie wychodzi. Można nie osiągnąć pożą-
danego efektu i  tylko się ubrudzić farbami, 
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Nic tak nie odda prawdziwej natury kobiety, 
jak akwarele i kolor. I to właśnie podstawowe 
narzędzia Magdaleny Mrozik. 

NA UCZELNI MIAŁA ZAJĘCIA Z AKRYLU, TEMPERY, KOMPOZYCJI. BRAKOWAŁO

JEJ DO TEGO CIERPLIWOŚCI. IRYTOWAŁA SIĘ, KIEDY WYKŁADOWCY KAZALI JEJ 

POPRAWIAĆ PRACĘ, MODYFIKOWAĆ KOMPOZYCJĘ, ZMIENIAĆ DOMINANTĘ 

I ZACZYNAĆ OD NOWA, POTEM CZEKAĆ, AŻ WYSCHNIE. DLATEGO NIE

 SZKICUJE – NIE MA DO TEGO CIERPLIWOŚCI. A POZA TYM MA MILION 

POMYSŁÓW NA MINUTĘ I MUSI WSZYSTKIE ZREALIZOWAĆ.
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chociaż tego zawsze trudno uniknąć. – Mam 
taki problem, że czasami w przypływie in-
spiracji podczas malowania nie dbam o to, co 
się dzieje wokoło. Ostatnio zostawiłam taką 
piękną białą plamę od słoika na czarnym biur-
ku. Akwarela zawsze gdzieś poleci, a  ja czę-
sto jako techniki malowania używam rozpry-
skiwania farby na papierze. Przez to znajduję 
plamy w  nietypowych miejscach, nie mówiąc 
o ubrudzonych rękach.

Jeśli spotkacie Magdalenę Mrozik, zapy-
tajcie ją, jaką piękną kobietę namalowała ze-
szłego wieczora.  

IN ENGLISH

ALL MAGDA 
MROZIK’S WOMEN
Nothing reflects a woman’s nature 
better than watercolours. Watercolours 
are Magdalena Mrozik’s main tool.

She is looking radiant. I am baffled, as I know 
that she knows that I  recently liked her 

Facebook fan page where she showcases her 
works. And boy, can she paint!

During the week, she is a designer in Torus, 
educated architect with passion to painting. 
Her paintings depict ethereal, seductive wom-
en who bewitch with colour and confident gaze. 
- I  sometimes paint men, but women remain 
my main inspiration. I am a woman, so it is eas-
ier for me to understand them. Men are a great 

mystery to me, their emotions are unreadable. 
I do not know what is in their minds. Women 
are emotionally expressive, boiling with emo-
tions, sometimes over the top. – explains the 
painter. But she admits to have painted sever-
al representatives of the “uglier” sex, such as 
several paintings on request. Even though, she 
prefers to paint women.

All of the women, except these in paint-
ings made on request, are fictional characters. 
Sometimes, they come to her in her dreams. - 
When I go to sleep, what I want to paint sim-
ply appears in front of my eyes. Last time it 
happened the day before yesterday. This is 
the moment in which I realise exactly how this 
woman is going to look like and the detailed 
layout of the painting. Then, I look for some ad-
ditional inspiration, sometimes in the world of 
fashion. I also look at catwalk photos, the way 
women dress, what is and what is not fashion-
able at the particular moment. I’m particularly 
interested in fashion of the 1960s, it’s a com-
mon theme in my paintings. But I also look for 
contemporary themes. Once, I was inspired by 
Alexander McQueen.

But Magda does not always know how the 
painting will look like. As she admits, she often 
just sits with a brush and piece of paper and sim-
ply starts to paint. And something would always 
come out of it. Afterwards, she chooses colours, 
fine tunes the details and observes how the 
paint acts. You need to be aware that waterco-
lours are not as easy to use as oil paint. They can-
not be scratched off the canvas, there is no room 
for corrections. They either work out, or not. 
Watercolours are unpredictable, like a wom-
an. - They help me show women’s emotional 
expressiveness - she says, smiling – Any single 
splash on the canvas that I make is expressive 
in itself, an effect you would not get when using 
oil-colours. By the way, you can’t compare the 
technique of oil-colours to watercolours – it’s an 
entirely different kind of painting.

She also draws inspiration from dance. 
She used to dance zouk for years. Zouk is 
a Southern American dance, somewhat similar 
to Lambada, although different. It was her best 
friend and former dance partner that sparked 
her interest in zouk. - Sebastian used to dance 
a lot. When he started dancing zouk, I tagged 
along. I was fascinated, it was something I had 
been searching for all my life. Zouk is amazing, 
extremely soft. It also allows you to show your 
creativity, give away a piece of yourself. You 
need to know the moves, but you also have 
time to add something from yourself.

Just a few years ago she would not have even 
considered taking up painting, although she had 
always enjoyed it. During her time at the univer-
sity she had lectures on acrylic paint, tempera, 
composition. She lacked patience, constant ad-
justments her lecturers made her make irritated 

her: modifying composition, changing the motif 
and starting from the beginning, letting the can-
vas dry. This is why she does not sketch - she the 
patiences. Plus, she has a million ideas per min-
ute that have to be brought to life.

Her confidence in her painting skills was 
boosted by... Facebook. - I was unable to find 
any work at all after graduating from univer-
sity, I stayed home and had unlimited energy 
resources waiting to be unleashed and fuel 
my creativity - she says - My aunt asked me 
to paint her a picture of a woman, a nude, any-
thing - after all I was an architect so she didn’t 
doubt my painting abilities. I  took some old 
tempera, thinned it and painted something. 
I thought: “sink or swim” and uploaded my 
work to Facebook. People started commenting 
and praising me. I was shocked: “how come? 
I am not a professional painter!”.

Magda’s example shows that it is not nec-
essary to graduate from the Academy of Fine 
Arts to be good at what you are doing, al-
though she has recently taken up studies at the 
Academy of Fine Arts in Łódź. Before that, it 
took her only two weeks to master the water-
colour technique and then another half a year 
to test it. She checked what could be done with 
watercolours and what could happen to it. And 
there is plenty of things that can happen to 
watercoloured painting - the paint is thin, runs 
down, splashes, smears, dries. This is why pa-
per needs to lie flat. But Magda knows all this 
very well, she has found her unique style and 
right now she combines various techniques, 
mixing watercolours with tempera or acrylic 
paint. She has also been thinking about adding 
some crystals from Svarovsky.

All of the above also applies to clothes. 
Magda’s artwork can be found on clothes de-
signed by Akwaelle. Clothes production was 
a joint idea of Magda and her two friends. She 
is responsible for graphic design of the project. 
The company manufactures women’s clothing 
and offers t-shirts, skirts and dresses.

When I ask her if she will devote the follow-
ing evening to painting as well, she says that 
she would like to but she is not certain if she 
would find the time. It is difficult to paint when 
you are tired, nothing good ever comes out of 
it. You might not get the desired effect and just 
get dirty with paint. Although this is hardly ever 
avoidable. - My problem is that sometimes, in 
a burst of inspiration, I do not care about what 
is going on around me. Lasts time I  left a big, 
beautiful white jar stain on a black desk. I use 
spattering technique, so the watercolours are 
bound to be sprayed around everywhere. This is 
why I find stains in most unusual places, not to 
mention dirty hands.

If you meet Magdalena Mrozik be sure to 
ask her about one of the beautiful women she 
painted the evening before.  
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