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Trzymacie w  ręku drugi numer magazynu 
„Alchemist”, którym chcemy Wam przybliżać 
mikroświat, jakim jest wciąż rozrastająca się 
inwestycja Alchemia. Jeśli nie czytaliście po-
przedniego wydania, to pomyślicie pewnie, 
że to kolejna reklamowa broszurka, która nie 
skrywa w sobie nic interesującego. Nic z tych 
rzeczy. „Alchemist” wychodzi naprzeciw ste-
reotypom, opiera się na ciekawych i oryginal-
nych artykułach, jest magazynem, po który 
z przyjemnością będziecie sięgać. Chcemy po-
kazać Wam, że Alchemia to nie tylko nowocze-
sne biura, ale przede wszystkim ludzie, którzy 
spędzają w nich znaczną część swojego życia, 
choć nie zawsze związaną z pracą. W naszym 
kompleksie znajdują się obiekty sportowe – 
FitStacja, AquaStacja, SportStacja i FunClimb, 
a także bistro Bazar Smaków – miejsca popu-
larne także wśród osób niezwiązanych bezpo-
średnio z Alchemią. Tworzymy „Alchemist” 
po to, żeby zaciekawiać ludzi otaczającym ich 
światem, przybliżać interesujące postaci, opo-
wiadać o przestrzeni, dostarczać informacji 
o firmach i oferowanych w nich możliwościach 
rozwoju. Chcielibyśmy również przybliżyć Wam 
nieco firmę TORUS – dewelopera gdańskiej 
Alchemii – który nie tylko buduje, ale również 
potrafi otworzyć się na otoczenie i integrować 

You hold the second issue of Alchemist, in 
which we would like to familiarise you with the 
microworld of the still developing Alchemia. If 
you did not read the previous issue, you cer-
tainly think that this is another promotional 
leaflet that hides nothing interesting inside. 
Nothing of the kind. Alchemist challenges 
stereotypes. Based on interesting and ori-
ginal articles, it is a magazine you will reach 
for with pleasure. We would like to show you 
that Alchemia means not only modern offices 
but most of all people who spend here a signi-
ficant part of their lives, which is not always 
connected with their work. Our complex fe-
atures sport facilities (FitStacja, AquaStacja, 
SportStacja and FunClimb) and the restaurant 
Bazar Smaków, which are popular also among 
people who are not directly connected with 
Alchemia. We create Alchemist in order to in-
terest people with the world that surrounds 
them, familiarise them with interesting figu-
res, tell them about the surrounding space and 
provide them with information about compa-
nies and the development opportunities they 
offer. We would like to present TORUS to you, 
the developer of Alchemia, which does not 
only build but is able open up to the environ-
ment and integrate through original means of 

poprzez niecodzienne formy komunikacji. 
Dlatego też czytając pierwsze wydanie nasze-
go magazynu, mieliście okazję dowiedzieć się 
więcej zarówno o Konkursie Lotów Red Bull or-
ganizowanym latem ubiegłego roku w Gdyni, 
o  naszym Showroomie ukazującym szerokie 
spektrum rozwiązań biurowych, o lokalnym 
rynku pracy czy też poznać bliżej dwie urocze 
pracowniczki Torusa: Iwonę Rulkiewicz i Magdę 
Mrozik, dziewczyny, które jak cała reszta pra-
cowników, przyczyniają się do sukcesu firmy.

W  drugim numerze kontynuujemy na-
szą misję i po raz kolejny odkrywamy sekrety 
związane zarówno z Alchemią, jak i jej dewe-
loperem. Pokażemy Wam miejsca, do których 
dostęp mają nieliczni i pozwolimy ponownie 
przeżyć prestiżowe imprezy organizowane 
w naszych progach. Mamy nadzieję, że po prze-
czytaniu tego i każdego kolejnego numeru na-
szego magazynu Alchemia będzie stawać się 
Wam coraz bliższa. Chcemy odkryć przed Wami 
jej możliwości i wyjątkowy charakter, tworzo-
ny przez ambitnych, nietuzinkowych i  bardzo 
ciekawych ludzi – zarówno użytkowników, jak 
i pracowników. 

Zapraszamy do środka
Torus

communication. That is why, when you were 
reading the first issue of our magazine, you 
had a chance to learn more both about Red 
Bull Flugtag organised in Gdynia in last su-
mmer, about our Showroom, which shows 
a wide range of office solutions, and about the 
local labour market, as well as read about two 
charming Torus employees: Iwona Rulkiewicz 
and Magda Mrozik, girls who, just like the 
whole rest of the staff, contribute to the suc-
cess of the company.

In the second issue, we continue our mis-
sion and once again reveal the secrets of both 
Alchemia and its developer. We will show you 
places to which only few have access and let 
you experience prestigious events organi-
sed in our complex again. We hope that, ha-
ving read this and each subsequent issue of 
our magazine, you will grow more attached 
to Alchemia. We would like to show you its 
opportunities and unique character created by 
ambitious, unusual and very interesting pe-
ople: both its users and employees.

Have a look inside.
Torus
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Alchemia I i II – zdjęcie, które odnaleźliśmy w naszych zbiorach przedstawia moment budowy 
drugiego etapu inwestycji, podczas gdy pierwszy zapełniał się już najemcami. Jest w tym obrazku 
pewna symbolika – to, co jeszcze przed chwilą było placem budowy staje się przestrzenią pracy 
i rozwoju biznesu. To właśnie esencja TORUS.

Alchemia I and II – the photograph we found in our collection illustrates construction works on the 
second stage of the project, while the first one is already filling up with tenants. There is certain 
symbolism in the picture: what was a construction site a moment ago now becomes a working 
and business sphere. That is the essence of TORUS.
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Autor podczas pierwszej edycji wraz 

z żoną Aldoną prowadził imprezę, podczas 

drugiej rywalizował wspólnie z synem 

Dawidem, który został wybrany 

najbardziej obiecującym zawodnikiem. 

A co będzie robił podczas trzeciej edycji? 

„Dziś mogę powiedzieć jedno: będę!”
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– Wyjątkowe przeżycie. Długo tego nie za-
pomnę – dodaje Ewa Dębiec, druga wśród Pań. 

Warto także podkreślić, że i  w  tym roku 
oprócz zmagań sportowych organizatorzy, fir-
ma Torus, wprowadzili akcent charytatywny.  
Zbierano pieniądze dla Oli, która choruje na 
bardzo rzadki zespół chorób autozapalnych. 
W Polsce cierpi na nią zaledwie siedem osób! 
Objawia się wysokimi gorączkami, przekraczają-
cymi 40 stopni, i olbrzymim wzrostem stanu za-
palnego w organizmie, co bezpośrednio zagraża 
życiu. Podczas imprezy zbierane były do puszki 
datki na drogie leki dla dziewczynki. Zanim jed-
nak odbyły się zawody wśród triathlonistów do-
szło do kilku zakładów. Przegrany wpłacał na 

Popularność triathlonu w Polsce z roku na 
rok bije rekordy. Jeszcze w 2010 roku od-
bywało się kilka imprez, a liczba uczest-

ników nie przekraczała 200–300 osób. Pięć lat 
później liczba ta wielokrotnie się zwiększyła. 
W 2015 roku, od maja do września, odbyło się 
ich kilkadziesiąt. Każde gromadziło od 300 do 
1000 uczestników. 

Jednak nigdzie w Polsce nie ma triathlonu 
pod dachem. Takie wydarzenie sportowe już 
po raz drugi odbyło się w styczniu w gdańskiej 
Alchemii. I po raz drugi zebrało świetne opinie. 

– To wspaniała inicjatywa, która pozwala 
poczuć ducha rywalizacji i wyrwać się z reżimu 
treningowego – mówi Łukasz Grass, redaktor 
naczelny „Akademii Triathlonu” oraz polskiej 
edycji portalu Business Insider. – Poza tym to 
wspaniała odskocznia i dodatkowa motywa-
cja, możliwość sprawdzenia formy również 
zimą, która w Polsce dla zawodników jest zde-
cydowanie za długa. Jestem tu po raz pierwszy 
i skwituję to tak: to miejsce jest doskonałe do 
organizacji triathlonu pod dachem. 

Łukasz Grass, który razem z Marcinem 
Waniewskim prowadził imprezę, twierdzi, że 
chwilami żałował, że nie był zawodnikiem. – 
Ale za rok… Kto wie? – mówi. 

I nie ma się co dziwić Łukaszowi. Emocje, 
które towarzyszyły zmaganiom zawodników, 
zarówno na dystansie dziennym – sprincie (750 

konto Oli ustaloną kwotę. Także znajomi i kibice 
mogli obstawiać, a co za tym idzie wpłacać pie-
niądze na konto dziewczynki. Dzięki temu udało 
się zabrać ponad 5 tysięcy złotych. 

Co jeszcze działo się podczas Torus Triathlon 
In Da House? Były bogate pakiety startowe dla 
zawodników, były atrakcyjne nagrody dla zwy-
cięzców, była świetnie przygotowana strefa re-
generacyjna. Było… 

– Było wszystko, co w dobrej imprezie spor-
towej być powinno. Rywalizacja do samego 
końca, rewelacyjny doping kibiców, zaciskanie 
zębów podczas startu i uśmiech na mecie – prze-
konuje Alicja Buczkowska, która wygrała rywali-
zację w sprincie kobiet. 

chwilą podziwiali, i składali gratulacje. 11-letni 
Kajetan, który bardziej od triathlonu woli piłkę 
nożną, dopingował tego dnia brata i tatę. Był 
już na zawodach w sezonie, ale te wyjątkowo 
przypadły mu do gustu. 

– Zwykle się nudzę na zawodach, kiedy ro-
dzice jadą na rowerze widzę ich jak wybiega-
ją z rowerem i później wracają. Tak samo jest 
z biegiem. A tutaj cały czas mogłem krzyczeć. 
Fajne to, ale męczące – dodaje ze uśmiechem. 

– To co najbardziej podobało mnie się w tej 
imprezie, to bliski kontakt ze startującymi i ki-
bicami – mówi Marek Korol, szósty z zawodni-
ków wśród mężczyzn w sprincie i trzeci w kate-
gorii wiekowej. 

Warto podkreślić jej niesamowitą walkę z Ewą 
Dębiec, która goniła rywalkę przy ogłuszającym 
dopingu kibiców. Druga przegrała minimalnie. 
Panie jeszcze leżąc wykończone na mecie, dzięko-
wały sobie za piękną walkę o najwyższe podium. 

– To impreza, która ma szansę stać się za-
wodami cyklicznymi, ale i stanowić skutecz-
ną odskocznię od zimowej nudy – przekonuje 
Marcin Waniewski, wieloletni trener triathlo-
nistów. – To są zawody z  „duszą”, w  du-
żej mierze dzięki pomysłodawczyni Iwonie 
Guzowskiej oraz zawodnikom i kibicom. 

A skoro już mowa o  Iwonie Guzowskiej 
– towarzyszyła wszystkim zawodnikom od 
początku do końca. Jedno jest pewne: ma 

Wspaniała atmosfera. Fantastyczna 
oprawa. Niesamowity doping, który 
dodaje mocy. To tylko niektóre opinie 
zawodników, którzy wystartowali 
w ostatni weekend stycznia 2016 
roku w Torus Triathlon In Da House 
w gdańskiej Alchemii. Działo się tak 
dużo, że aż ciężko wszystko zebrać 
w jednym tekście. 

GDAŃSK JEST WYJĄTKOWY

 POD WIELOMA WZGLĘDAMI. 

TERAZ TAKŻE ZA SPRAWĄ 

JEDYNEGO W POLSCE 

TRIATHLONU „POD DACHEM”. 

MIASTO CZĘSTO OKREŚLANE 

JEST MIANEM „KOLEBKI”. CÓŻ, 

TRUDNO SIĘ NIE ZGODZIĆ, 

ŻE OPRÓCZ WZNIOSŁYCH

 IDEI TO TAKŻE „KOLEBKA 

ZIMOWEGO TRIATHLONU”.

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY

metrów w basenie, 20 kilometrów na rowerach 
ustawionych na trenażerach i 5 kilometrów bie-
gu po bieżni elektrycznej), jak i nocnym, czyli 
popularnej ćwiartce (950 m w wodzie, 45 km na 
rowerze i 10,5 km biegu) były ogromne. Można 
by rzec – adrenalina zawodników unosiła się 
w powietrzu. 

– To było coś zupełnie innego niż klasycz-
ne zawody triathlonowe na świeżym powietrzu 
– twierdzi Paweł Miziarski, zwycięzca wśród 
zawodowców. – Tam przez większość trasy, 
szczególnie kolarskiej, jesteśmy zdani sami na 
siebie, z dala od kibiców i innych zawodników. 
Walczymy z czasem i samymi sobą. Podczas 
Torus Triathlon In Da House wszyscy mogli ob-
serwować każdy nasz ruch. My podglądaliśmy 
przeciwników. Niesamowity doping napędzał 
mnie i nie pozwalał odpuszczać. 

A  kibice, którzy pojawili się tego dnia 
w Alchemii, byli dobrze uzbrojeni. Oprócz gar-
deł dysponowali pokaźnym arsenałem: gwizd-
kami, klekotkami, bębnami, flagami i transpa-
rentami. Niektórzy nawet przygotowali 
specjalne kolorowe stroje. Krzyczeli, gwizdali, 
klaskali niemalże od startu w basenie do prze-
kroczenia przez zawodnika linii mety. I co cie-
kawe, kibicowali nie tylko bliskim i znajomym, 
którzy rywalizowali na wybranym dystan-
sie, ale każdemu. Już po zmaganiach często 
podchodzili do zawodników, których przed 
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charyzmę, kocha triathlon i z pewnością czeka 
już na kolejna edycję. 

– Torus Triathlon In Da House 2016 za nami! 
To co się działo było niesamowite! Pasjonujące 
pojedynki zawodników, szalony doping, zmę-
czenie, radość, wzruszenie – mówi Guzowska, 
dyrektor sportowy TTIDH. – Dziękuję zawodni-
kom za to, że dali z siebie wszystko, wolonta-
riuszom za wspaniałą pracę, publiczności, która 
pobudzała moc, partnerom, sponsorom. I dzię-
kuję każdemu, kto włączył się w pomoc Oli.

Gdańsk jest w yjątkow y pod wieloma 
względami. Teraz także za sprawą jedyne-
go w Polsce triathlonu „pod dachem”. Miasto 
często określane jest mianem „kolebki”. Cóż, 
trudno się nie zgodzić, że oprócz wzniosłych 
idei to także „kolebka zimowego triathlonu”.

Przy pionierskich projektach potrzeb-
ny jest lider, wizja i ktoś, kto uwierzy w pro-
jekt. Dzięki firmie Torus sportowy Gdańsk ma 
nową jakość i nowy produkt, nie tylko latem. 

– Cieszę się, że wybudowana przez Torusa 
inwestycja Alchemia może gościć tak cieka-
wą społeczność, jaką tworzą triathloniści, 
a jednocześnie stać się areną zimowej edycji 

“It’s an excellent initiative that helps to feel 
the spirit of competition and break free from 
the training regime,” says Łukasz Grass, editor-
-in-chief of Akademia Triathlonu and the Polish 
edition of Business Insider. “Besides, it’s a gre-
at form of escape and additional motivation, 
a chance to test one’s form also in winter, which 
is definitely too long for competitors in Poland. 
I’m here for the first time and can summarise it 
like that: it’s a perfect place to organise an in-
door triathlon event.”

Łukasz Grass, who run the event together 
with Marcin Waniewski, says he sometimes 
regretted he was not a competitor. “But next 
year, who knows?” he says.

zawodów dla nich – mówi Sławomir Gajewski, 
prezes spółki Torus. – Rywalizowali w nich 
zarówno zawodowcy, jak i  amatorzy, a  wi-
sienką na torcie okazali się kibice – rodziny, 
przyjaciele i entuzjaści tej dyscypliny spor-
tu. Ci wszyscy ludzie udowadniają, że ak-
tywność fizyczna i harmonijny rozwój ciała 
i ducha jest możliwy, a triathlon może stać 
się świetną odskocznią od codziennego stre-
su i  funkcjonowania na trudnym szlaku pra-
ca-dom. A  same zawody? No cóż, ich wspa-
niała atmosfera i emocje jakie towarzyszyły 
wszystkim obecnym sprawiają, że już dzi-
siaj serdecznie zapraszam na III edycję Torus 
Triathlon In Da House. 

Czy coś można jeszcze dodać? Tak. Do 
zobaczenia podczas trzeciej edycji Torus 
Triathlon In Da House, w 2017 roku.  

And no wonder. Everyone experienced 
extreme emotions during the competitors’ 
struggles, both in the case of the daytime 
sprint distance (750 metres in the pool, 20 ki-
lometres on bicycles set on trainers and 5 ki-
lometres of running on a treadmill) and the 
night-time popular Olympic distance (950 m 
swim, 45 km bike ride and 10.5 km run). One 
could say that the competitors’ adrenaline co-
uld be felt in the air.

“It was something completely different 
than classic outdoor triathlon competitions,” 
says Paweł Miziarski, the winner among pro-
fessionals. “In the latter case, we can count 
only on ourselves during most of the distance, 

IN ENGLISH

TORUS TRIATHLON 
IN DA HOUSE. 
A COMPETITION  
WITH A SOUL
Great atmosphere. Excellent setting. 
Amazing support from fans who give the 
competitors strength. These are only some 
of the opinions of those who took part in 
Torus Triathlon In Da House in Alchemia in 
January 2016. So much happened that it will 
be difficult to describe all that in one text.

Triathlon is enjoying record popularity in 
Poland year by year. In 2010, there were 
only several events, and the number of 

participants did not exceed 200-300 people. 
Five years later, the number has significantly 
increased. In 2015, several dozen events were 
organised from May to September. Each of 
them gathered from 300 to 1000 participants.

But there had been no indoor triathlon in 
Poland before. Such a sports event was orga-
nised in January in Alchemia for the second 
time already. And for the second time, it re-
ceived excellent opinions.

especially the cycling one. We are far from fans 
and other competitors and fight against time 
and ourselves. During Torus Triathlon In Da 
House, everyone could observe our every move. 
And we could peek at our competitors too. The 
amazing cheers of the supporters were spurring 
me to action and didn’t let me give up.”

And the supporters who came to Alchemia 
that day were very well equipped. Apart from 
their voices, they were armed with quite a gre-
at arsenal: whistles, clappers, drums, flags and 
banners. Some prepared colourful outfits. They 
were shouting, whistling and clapping the-
ir hands from the start in the swimming pool 
until the competitor crossed the finishing line. 
What is interesting is that they were suppor-
ting not only their friends and relatives who 
were competing at a given distance but eve-
ryone else too. After the struggle, they often 
approached the competitor they had been ob-
serving a  moment before and congratulated 
them. 11-year-old Kajetan, who prefers foot-
ball from triathlon, cheered on his brother and 
father that day. He had attended a compe-
tition in the season too but took a particular 
liking to the one in Alchemia.

“I’m usually bored during competitions. 
When my parents leave on the bicycle, I see 
them run out with the bike and later come 
back. It’s the same with the run. And here 
I could shout all the time. It’s cool but exhau-
sting,” he adds with a smile.

“What I  liked most about the event was 
close contact between the competitors and 
the supporters,” says Marek Korol, the sixth 
best competitor among men in sprint and the 
third one in his age category.

KIBICE, KTÓRZY POJAWILI

 SIĘ TEGO DNIA W ALCHEMII, 

BYLI DOBRZE UZBROJENI. 

OPRÓCZ GARDEŁ

 DYSPONOWALI 

POKAŹNYM ARSENAŁEM: 

GWIZDKAMI, KLEKOTKAMI, 

BĘBNAMI, FLAGAMI 

I TRANSPARENTAMI. 

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY

WYDARZYŁO SIĘ
HAPPENED LATELY
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gave us all so much power, and our partners 
and sponsors. I would like to thank everyone 
who helped Ola.”

Gdansk is unique in many respects. Also 
thanks to the only indoor triathlon event in 
Poland. It is often called the “cradle”. Well, 
one has to admit that, apart from lofty ideals, 
it is also “the cradle of winter triathlon”.

Pioneer projects demand a leader, a vision, so-
meone who would believe in the project. Thanks 
to Torus, the sports side of Gdansk has a new qu-
ality and a new product, not only in the summer.

“I am happy that Alchemia, built by Torus, 
can entertain such an interesting commu-
nity as the one created by triathletes and at 

teeth during the start and smiling at the fi-
nishing line,” says Alicja Buczkowska, who won 
the sprint race among women.

It is worth mentioning the amazing fight 
picked by Ewa Dębiec, who was chasing her 
rival while supporters were loudly cheering 
them both on. The latter lost by a hair’s bre-
adth. Lying exhausted at the finishing line, 
the ladies thanked each other for their beau-
tiful fight over the top place.

“It is an event that has a chance to beco-
me a regularly organised competition and of-
fer an escape from the winter boredom,” says 
Marcin Waniewski, who has been training 
triathletes for many years. “It is a competition 

before the competition between triathletes 
had even started, several bets were made. 
The loser transferred a  specific amount of 
money to Ola’s account. Friends and suppor-
ters could bet on competitors and as a  re-
sult support the girl too. This way, more than 
5,000 zlotys were raised.

What else happened during Torus Triathlon 
In Da House? There were rich starting packages 
for competitors, attractive prizes for the win-
ners and a well-prepared regeneration zone. 
There was...

“There was everything there should be in 
a good sports event. Rivalry till the very end, 
excellent support from fans, clenching one’s 

“A unique experience. I won’t forget it for 
a long time,” says Ewa Dębiec, the second 
best lady.

It is worth emphasising that apart from 
sports attractions, Torus added a charity ele-
ment to the event this year too. Money was 
raised for Ola, who suffers from a very rare 
auto-inflammatory syndrome. There are only 
seven patients like her in the whole Poland! 
The disease manifests itself in high fevers 
of more than 40 degrees and a dramatical-
ly intensified inflammatory condition in the 
body, which directly threatens the patient’s 
life. During the event, donors gave money 
for expensive medication for the girl. But 

the same time become the arena of their win-
ter competition,” says Sławomir Gajewski, 
Pr esident of the Management Boar d of 
Torus. “It was entered by both professionals 
and amateurs, but it is fans who turned out 
to be the icing on the cake: families, friends 
and triathlon lovers. All those people prove 
that exercise and harmonious development 
of one’s mind and body are possible and that 
triathlon can become a great escape from eve-
ryday stress and professional and home du-
ties. And the competition itself? Well, due to 
its atmosphere and the emotions felt by eve-
ryone present at the event, I can already today 
warmly invite everyone to the 3rd edition of 
Torus Triathlon In Da House.”

Is there anything else to add? Yes. See you 
during the third edition of Torus Triathlon In 
Da House in 2017. 
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with a ‘soul’, in large measure thanks to Iwona 
Guzowska, the originator of the event, and 
competitors and supporters themselves.”

And since we’re on the subject of Iwona 
Guzowska, she accompanied all competitors 
from beginning to end. One thing is certain: 
she is charismatic, loves triathlon and certa-
inly awaits the next edition!

“Torus Triathlon In Da House 2016 is be-
hind us! It was amazing! Fascinating duels 
between the competitors, crazy support, fa-
tigue, joy, emotion,” says Guzowska, sports 
director of TTIDH. “I  would like to thank all 
competitors for doing their utmost, all volun-
teers for their great work, the audience, who 
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Pojęcie „zielony budynek” używane w kontekście Alchemii wcale nie 
oznacza, że jej fasada ma kolor trawy. Oznacza natomiast, że została ona 
zaprojektowana z myślą o lokalnej społeczności, najemcach oraz szeregu 
korzyści płynących z pracy w tym proekologicznym biurowcu. 
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zapracowani budowlańcy. Czy zatem warto 
się starać o certyfikat LEED? Czy jest on rze-
czywiście opłacalny dla inwestora? – Kilka 
lat temu, podczas realizacji naszej pierwszej 
większej inwestycji, straciliśmy zagraniczne-
go najemcę powierzchni biurowej. Rezygnacja 
z  oferty była podyktowana faktem, że po-
lityka firmy naszego klienta zakładała lo-
kalizowanie nowych siedzib tylko w  certy-
fikowanych budynkach. – opowiada Alicja 
Napiórkowska. To doświadczenie spowodo-
wało, że zaczęliśmy się interesować tym te-
matem. Z  czasem pojawiło się coraz więcej 
najemców, którzy pytali o  certyfikaty zielo-
nego budownictwa. Sprawdziliśmy więc czy 
założenia projektowe Alchemii pozwoliłyby 
nam ubiegać się o LEED i zdecydowaliśmy się 
podjąć wyzwanie. Udało się! I  etap inwesty-
cji otrzymał najwyższą notę – certyfikat LEED 
na poziomie Platinum. Jest to jeden z niewie-
lu budynków w  Polsce, który może poszczy-
cić się takim dokumentem. Pozostałe etapy 
Alchemii są na razie na wstępnym etapie pre-
certyfikacji, ale także na najwyższym z możli-
wych poziomów. 

A teraz do rzeczy. Jakie konkretnie rozwią-
zania złożyły się na sukces? Było ich mnóstwo 
i były wdrażane począwszy od pierwszych dni 
budowy. Wszyscy pracownicy budowy, z  kie-
rownikiem budowy na czele, musieli pamiętać 
o obowiązku zapobiegania zanieczyszczaniu 
sąsiednich działek. W tym celu zabezpieczo-
no dosłownie wszystko. Ogrodzenie terenu 
wyłożono geowłókniną i uszczelniono bela-
mi słomy, żeby zanieczyszczenia nie przedo-
stawały się na drugą jego stronę. Workami 
z piaskiem zabezpieczone były studzienki ka-
nalizacyjne, które działały jak naturalny filtr 
i  zapobiegały przedostawaniu się do kanali-
zacji zanieczyszczeń stałych. Przy wyjazdach 
z  budowy ułożono stalowe kraty, na których 
samochody wyjeżdżające z  budowy na ulicę, 
oczyszczały koła z piasku i błota. W przypad-
ku większych zanieczyszczeń koła samocho-
dów były dodatkowo płukane. Podczas prze-
dłużających się przerw w budowie (np. zimą) 
wykopy były przykrywane folią, by wiatr nie 
wywiewał luźnej gleby i nie przenosił pyłów 
na sąsiednie działki. Wszystkie te czynności 
musiały zostać wykonane w ramach spełnie-
nia jednego z  kilku warunków koniecznych 
umożliwiających przystąpienie do certyfikacji. 

W trakcie budowy, gdy budynek został już 
zamknięty (tj. oszklony), zabezpieczane były 
też zamontowane kanały wentylacyjne, by nie 
zanieczyszczać gotowego już szybu. Podczas 
wykonywania prac pylących w pomieszczeniu, 

W   K O L O R Z E  C E G Ł Y ?

J A K  Z I E L O N Y ,  S K O R O

System LEED posiada czterostopniową ska-
lę ocen, które przyznawane są inwestycjom 
w zależności od ilości uzyskanych w procesie 
certyfikacji punktów. Budynek może posiadać 
certyfikat srebrny, złoty lub najwyższy – pla-
tynowy, może też zostać uznany po prostu za 
„certyfikowany”. Punkty w procesie certyfika-
cji przyznawane są za wdrożenie proekologicz-
nych rozwiązań w pięciu kategoriach: zrówno-
ważone zagospodarowanie terenu, racjonalne 
zużycie wody, ograniczenie zużycia energii 
i emisji CO2, jakość powietrza oraz zarządza-
nie materiałami budowlanym. Zastosowanie 
ww. rozwiązań skutkuje zmniejszeniem nega-
tywnego wpływu nowej inwestycji budowla-
nej na środowisko zarówno w  znaczeniu glo-
balnym (np. mniejsza emisja CO2, mniejsze 
zużycie energii) jak i lokalnym (np. budowanie 
na terenach poprzemysłowych i  ich rewitali-
zacja, wybór pod inwestycję terenów już zago-
spodarowanych i  skomunikowanych, ochrona 
terenów zielonych).

Cenione są inwestycje chroniące środowi-
sko, to oczywiste. Ale od dewelopera wymaga 
to większych kosztów, uważniejszego plano-
wania, zwracania uwagi na najmniejsze de-
tale, których bardzo często muszą pilnować 

I   etap Alchemii uzyskał platynowy cer-
tyfikat LEED. Etapy II, III i IV są dopiero pre-
certyfikowane, czyli wstępnie zgłoszone 

do certyfikacji. Ale co to wszystko oznacza? 
Czym jest LEED? Jakie konkretnie rozwiąza-
nia wdrożono podczas pracy nad budynka-
mi i  czy naprawdę ma to znaczenie dla śro-
dowiska? A dla pracownika budynku? Razem 
z  Alicją Napiórkowską, Kierownikiem Działu 
Planowania Inwestycji w firmie Torus, prowa-
dzącą proces certyfikacji LEED dla Alchemii, 
postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości.

Zacznijmy od początku. LEED to certyfikat 
przyznawany przez amerykańskie stowarzy-
szenie ekologicznego budownictwa US Green 
Building Council. W jego ramach zostały opra-
cowane wyśrubowane normy, które musi speł-
nić budynek/projekt. Dotyczą one nie tylko 
gotowych rozwiązań w  ukończonym finalnie 
budynku, ale także praktyk stosowanych pod-
czas jego budowy czy nawet projektowania. 



stosowano kurtyny w otworach drzwiowych, 
aby nie roznosić pyłu do sąsiednich pomiesz-
czeń. . Zabezpieczane były wszystkie mate-
riały chłonne, które zostały użyte wewnątrz 
budynku, by nie nasiąkały, nie zawilgotniały, 
nie zanieczyściły się. Wszystkie materiały 
użyte przy wykańczaniu budynku, które mo-
głyby emitować szkodliwe lotne związki orga-
niczne – farby, kleje, lakiery, podkłady, siliko-
ny, uszczelniacze – spełniają surowe wymogi 
w zakresie ograniczania emisji, aby polepszyć 
środowisko pracy. Każdy taki produkt, zanim 
trafił na budowę, weryfikowany był pod ką-
tem zawartości szkodliwych związków. Dzięki 
temu, zarówno pracownicy budowy używają-
cy danego produktu, jak i późniejsi pracownicy 
biur przebywający w pomieszczeniach, w któ-
rych produkt był używany, nie są narażeni na 
działanie szkodliwych dla zdrowia substancji.

Ważne było też używanie podczas bu-
dowy materiałów regionalnych oraz pocho-
dzących z recyklingu – przy budowie I etapu 
Alchemii około 20% wszystkich wbudowa-
nych materiałów (głównie stali, szkła i alum-
inium) pochodziło z recyklingu, a co najmniej 
20 % z  rynku polskiego. Ale to nie koniec – 
wszystkie odpady budowlane były segrego-
wane, a zdecydowana ich większość trafiła do 
ponownego przetworzenia. Papier oddawa-
ny był na makulaturę, folia do przetopienia, 
gruz służył jako podsypka do budowy dróg. 
Okazało się, że jest bardzo niewiele odpadów, 
których nie można było ponownie wykorzy-
stać – przy budowie etapu I  Alchemii ponad 
95% odpadów zostało ponownie wykorzysta-
nych. W  kontekście prowadzenia domu jest 
podobnie: papier, szkło, folia, plastik, odpady 
organiczne i część odpadków, z którymi już na-
prawdę nie da się nic zrobić. Okazuje się, że ta 
ostatnia część jest najmniejszą ze wszystkich 
śmieci, które produkujemy w domu. Od nas za-
leży ile trafi na wysypisko, a ile do recyklingu.

Zostawmy jednak budowę. Równie ważne 
są przecież oszczędności, które generuje goto-
wy budynek. Mają one swoje odzwierciedlenie 

environmentally-friendly solutions in five 
categories: sustainable site, water efficiency, 
reduced energy consumption and CO2 emis-
sions, air quality and management of building 
materials. As a  result of the above solutions, 
the project has a  smaller negative impact on 
the environment on both a  global scale (e.g. 
reduced CO2 emissions, reduced energy con-
sumption) and a  local scale (e.g. building in 
post-industrial areas and their renovation, se-
lecting already developed and well-communi-
cated areas, protection of green areas).

Projects that protect the environment are 
appreciated, it is an obvious fact. But what it 
demands from the developer are higher ex-
penses, more careful planning and attention to 
the tiniest details, which then have to be taken 
into account by builders who are working hard 
even without that. Is it thus worth trying to re-
ceive a LEED certificate? Is it really profitable 
for the investor? “Several years ago, while we 
were realising our first bigger investment, we 
lost a foreign office space tenant. The reason 
behind the resignation was that, according to 
the policy of our client’s company, they want-
ed to locate their offices in certified buildings 
only,” says Alicja Napiórkowska. “That experi-
ence made us develop an interest in the top-
ic. With the passing of time, we had more and 
more tenants asking us about green building 
certificates. So we checked whether the de-
sign objectives of Alchemia would let us apply 
for LEED and decided to take up the challenge. 
And we made it! The 1st stage of the project re-
ceived the highest grade: the LEED Platinum-
level certificate. It is one of few buildings in 
Poland that can boast such a  document. The 
remaining stages of Alchemia are now in the 
initial stage of pre-certification, but they are 
also on the highest level possible.”

Now, let’s get down to business. What 
solutions in particular helped to achieve the 
success? There were many of them, and they 
were implemented beginning from the first day 
of the construction works. All building work-
ers, including the site manager, had to remem-
ber about the duty to prevent adjacent plots 
from being polluted. In order to do so, literal-
ly everything was protected. The fence around 
the site was lined with geotextile and insulated 
with rolls of straw so that the pollutants would 
not get to the other side. Sandbags were used 
to cover drains and worked as a  natural filter 
that prevented solid pollutants from penetrat-
ing into the sewage system. Steel bars were lo-
cated at the exits from the building site where 
cars leaving the site and moving to the street 
had their wheels cleared of sand and mud. In 

w  niższych rachunkach, m.in. za energię elek-
tryczną – budynek zużywa o  blisko jedną 
czwartą mniej energii niż przeciętny budynek 
tej wielkości użytkowany w  podobny sposób. 
Z kolei oszczędność wody wynosi blisko 50%! 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w całym 
budynku perlatorów oraz hydrooszczędnej ar-
matury. A  skoro zużywane jest mniej wody 
to produkowane jest mniej ścieków. Proste? 
Proste. Ale to nadal nie koniec oszczędności, bo 
Alchemia traci także mniej ciepła niż inne bu-
dynki. Wpływ na to mają materiały użyte przy 
wykonaniu elewacji. Fasada budynku zapew-
nia wysoki poziom ochrony przed utratą energii 
cieplnej dzięki użyciu materiałów o  wysokich 
parametrach termicznych oraz specjalnie za-
projektowanej konstrukcji profili aluminiowych 
i  akcesoriów odpowiadających za szczelność 
i izolację termiczną połączeń.

Użytkownicy Alchemii nie powinni się jed-
nak  martwić, że w środku będzie za gorąco lub 
za zimno. Nie dość, że mają możliwość kontroli 
temperatury w pomieszczeniach, to do budyn-
ku tłoczona jest większa, niż zakładają pol-
skie normy, ilość świeżego powietrza. Dzięki 
temu oraz dzięki zastosowanym w czerpniach 
powierza filtrom, środowisko pracy jest bar-
dziej przyjazne i  komfortowe. Dodatkowo, 
Alchemia jest strefą wolną od dymu papiero-
sowego. Na całym terenie  Alchemii obowią-
zuje zakaz palenia, a  wewnątrz budynku za-
projektowana została specjalna palarnia, która 
dzięki wytwarzanemu podciśnieniu utrzymu-
je dym papierosowy w  środku pomieszczenia. 
Wyciąg z palarni nie jest podpięty pod ogólny 
wyciąg budynku, by uniemożliwić przedosta-
nie się dymu papierosowego do innych części 
budynku.

Ale na środowisko naturalne można 
wpływać także w  inny sposób – zachęca-
jąc użytkowników budynku do zmiany na-
wyków. Zapewnienie doskonałego skomuni-
kowania pozwoliło części osób pracujących 
w  Alchemii zrezygnować z  dojazdu samocho-
dem. Kompleks znajduje się tuż przy peronie 

the case of excess dirt, the wheels were ad-
ditionally rinsed. During longer breaks in con-
struction works (e.g. in winter), pits were cov-
ered with plastic wrap so that the wind could 
not blow away loose soil and carry the dust to 
adjacent plots. All those activities had to be 
undertaken to meet one of several conditions 
necessary to enter the certification process.

During the construction works, when the 
building was already closed (that is glazed in), 
the already-installed air ducts were also pro-
tected so as not to affect the ready shaft. When 
dusty work was carried out inside a room, cur-
tain walls were used in door openings so that 
the dust stayed inside and did not settle in oth-
er rooms. All absorptive materials used inside 
of the building were protected too so that they 
would not get damp or become soaked or pol-
luted. All materials used while the building was 
being finished that could emit harmful volatile 
organic compounds, such as paints, adhesives, 
lacquers, underlays, silicones and sealants, 
meet strict requirements of emission reduction 
in order to improve the work environment. Each 
such a product, before it entered the building 
site, was checked for the presence of harmful 
compounds. As a result, both building workers 
using a given product and those who later work 
in offices in which the product was used are not 
exposed to substances that could be harmful to 
their health.

What is also important is that regional and 
recycled materials were used in the construc-
tion process: during the construction of the 1st 
stage of Alchemia, around 20% of all materi-
als used (mainly steel, glass and aluminium) 
were recycled and at least 20% came from the 
Polish market. But that’s not everything – all 
construction wastes were sorted, and a  vast 
majority of them was handed over for repro-
cessing. Paper and plastic wrap were given for 
recycling, and debris was used as ballast dur-
ing road construction. It turned out that there 
is really little waste that couldn’t be once again 
used: while the 1st stage of Alchemia was be-
ing constructed, more than 95% of wastes 
were reused. It is similar in the case of running 
a  household: paper, glass, plastic and plas-
tic wrap, organic waste and a  part of wastes 
no one knows what to do with. It turns out 
that the last part is the smallest one of all the 
waste we produce at home. It depends on us 
how much waste will be taken to the dump and 
how much will be recycled.

But let’s leave the construction works. 
Savings generated by the already-built build-
ing are important too. They are reflected in 
smaller bills, for example electricity bills: the 

Szybkiej Kolei Miejskiej do którego prowadzi 
nowo wybudowany przez Torus tunel. Ponadto, 
powstał dodatkowy przystanek autobuso-
wy, dzięki któremu można dojechać autobu-
sem pod sam biurowiec. Alchemia przyjazna 
jest również rowerzystom. Czeka tam na nich 
pełne zaplecze sanitarne: prysznice, łazienki, 
szatnie, szafki czy stojaki na rowery. W najbliż-
szym otoczeniu Alchemii usytuowane są tak-
że liczne usługi.  Nawet kiedy ktoś przyjedzie 
samochodem do pracy to może załatwić swo-
je sprawy w bankach, sklepach czy na poczcie, 
może pójść na basen, siłownię lub skorzystać 
z innych usług dostępnych w najbliższej okolicy 
bez odpalania samochodu, bez tracenia czasu 
na dojazdy czy stania w korkach i bez zbędnej 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

IN ENGLISH

WHY GREEN IF 
BRICK-COLOURED?
The term “green building” used with reference 
to Alchemia does not mean that the colour of 
its facade is like the one of grass. What it does 
mean is that it was designed with the local 
society, the tenants and a series of benefits 
resulting from work in that environmentally-
friendly building in mind.

The 1st stage of Alchemia received the LEED 
Platinum certificate. The 2nd, 3rd and 4th 

stages are only pre-certified, that is initial-
ly entered for certification. But what does it 
mean? What is LEED? What solutions in par-
ticular were implemented while the build-
ings were built and is it really important for 
the environment? And what about the em-
ployees of the building? Together with Alicja 
Napiórkowska, Head of Investment Planning 
Department, who runs the LEED certification 
process, we will try to dispel your doubts.

Let’s start from the beginning. LEED is 
a certificate awarded by the US Green Building 
Council. Strict standards were developed as 
part of the system that need to be met by 
a  building or a  design. They concern not only 
ready solutions used in already-finished build-
ings but also practises applied during its con-
struction works or even designing process. 
LEED has a  four-level marking scale, and the 
marks are given to buildings depending on 
the number of points awarded during the pro-
cess of certification. A  building can receive 
a Silver, Gold or – the highest – Platinum lev-
el. It can also be considered simply “Certified”. 
Points are awarded for implementation of 

building uses almost a  quarter less energy 
than buildings of a similar size used in a similar 
way. As regards water saving, it amounts to al-
most 50%! It is possible thanks to faucet aer-
ators and water-saving fittings installed in the 
whole building. And when we use less water, 
we produce less sewage. Simple? Simple. But it 
is still not the end of savings because Alchemia 
loses less heat than other buildings thanks to 
materials used to make the elevation. The fa-
cade of the building guarantees high protec-
tion against thermal energy loss thanks to the 
use of materials with high thermal parameters 
and the specially designed construction of al-
uminium profiles and accessories responsible 
for the tightness and thermal insulation of 
joints.

But the users of Alchemia do not have to 
worry that it would be too hot or too cold in-
side. Not only can they control the tempera-
ture in particular rooms, but there is also a big-
ger amount of fresh air pumped to the building 
than the amount expected in Polish standards. 
As a result and thanks to filters installed in air 
intakes, the work environment in Alchemia 
is more friendly and comfortable. Moreover, 
Alchemia is free from cigarette smoke. There 
is a smoking ban in its whole area, except for 
a  smoking room designed in the building, 
which keeps the cigarette smoke inside of the 
room thanks to the created negative pressure. 
The extraction fan from the smoking room is 
not connected to the general fan in the build-
ing so as to prevent the cigarette smoke from 
penetrating to other parts of the building.

But natural environment can be influ-
enced in a  different way too: by encouraging 
the users of the building to change their hab-
its. Thanks to Alchemia being perfectly com-
municated with Tricity, some of those who 
work here managed to give up commuting by 
car. The complex is located right next to a Fast 
Urban Railway SKM station, which can be ac-
cessed through a tunnel that has been recent-
ly built by Torus. Moreover, there is now an 
additional bus stop located right next to the 
building. Alchemia is cyclist-friendly too. It has 
prepared all the necessary facilities for bikers: 
showers, bathrooms, changing rooms, lockers 
and bicycle racks. There are also various servic-
es situated in the immediate surroundings of 
Alchemia. Even if someone drives to work by 
car, they can run their errands in banks, shops 
or in the post office or use a  swimming pool, 
a gym or other service available in the immedi-
ate vicinity without the need to start their car 
and lose time on commuting or traffic jams and 
without needless air pollution. 
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Z KOLEI OSZCZĘDNOŚĆ WODY WYNOSI AŻ OK.

 50%! JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI ZASTOSOWANIU 

W CAŁYM BUDYNKU PERLATORÓW ORAZ 

HYDROOSZCZĘDNEJ ARMATURY. A SKORO 

ZUŻYWANE JEST MNIEJ WODY TO PRODUKOWANE 

JEST MNIEJ ŚCIEKÓW. PROSTE? PROSTE.



W I Ę C E J
N I Ż

B I U R O W I E C

Przy powstawaniu każdego budynku następuje ten przełomowy moment, 
w którym wszyscy w końcu mogą poczuć, że dzieje się to naprawdę. Ekipa 
Torusa poczuła się tak 18 marca, kiedy odbyło się uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę III etapu kompleksu Alchemia.

TEKST: Kajetan Kusina
ZDJĘCIA: We Love Photo
WIZUALIZACJE: Materiały prasowe

ARGON – bo tak nazywa się budynek - 
już od momentu pojawienia się pierw-
szych planów wzbudzał wśród pra-

cowników Torusa duże emocje. Bo jak nie czuć 
ekscytacji, kiedy uczestniczy się w  tworze-
niu największego wolnostojącego biurowca 
w północnej Polsce? Mówimy w końcu o czter-
nastu kondygnacjach nadziemnych i  39 ty-
siącach metrów kwadratowych powierzchni 
do wynajęcia. To liczby, które robią wrażenie 

i  potrafią być źródłem prawdziwej dumy. 
Jednak to nie imponujące statystyki są wy-
różnikiem budynku ARGON. Kolejny etap kom-
pleksu Alchemia z pewnością będzie przycią-
gał uwagę. Charakterystyczny kształt litery H 
oraz przeszklona fasada zapewni  doskonałą 
efektywność wykorzystania powierzchni oraz 
optymalne doświetlenie. Tego rodzaju kształt 
i przestrzeń biurowa są szczególnie sprzyjają-
ce dla tworzenia nowoczesnego, efektywnego 

środowiska pracy w  ramach dużych zespo-
łów, charakterystycznych zwłaszcza dla firm 
sektora usług dla biznesu (BPO/SSC) oraz IT. 
Architektonicznym wyróżnikiem budynku 
bę dzie „latarnia” – narożnik elewacji od stro-
ny skrzyżowania. Brak szprosów i  minimalna 
ilość elementów metalowych pozwoli, pomi-
mo znacznej wielkości budynku, zacho wać 
lekkość i nadać mu ponadczasowy, ele gancki 
charakter.

Projekt architektoniczny, podobnie jak 
w  przypadku wszystkich wcześniejszych eta-
pów Alchemii, wykonała pracownia APA 
Wojciechowski Architekci z Warszawy. Budynek 
został precertyfikowany w LEED, amerykańskim 
systemie oceny wysokowydajnych inwestycji, 
uzyskując najwyższy poziom, czyli Platinum. 

Od początku powstawania Alchemii by-
liśmy dumni z  faktu, że staje się ona waż-
nym elementem okolicznej tkanki miej-
skiej. Jej częścią jest przecież nie tylko 
przestrzeń biurowa, ale także strefa re-
kreacji i  sportu (Aquastacja, FitStacja, 
Sportstacja), strefa wspinaczki Fun Climb 
czy bistro Bazar Smaków – na co dzień od-
wiedzane przez trójmiejską społeczność.  
III etap Alchemii wraz z pasażem usługowo-
-handlowym, który stanie się ważnym ele-
mentem okolicznej codzienności sprawią, 
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JAK NIE CZUĆ EKSCYTACJI,

KIEDY UCZESTNICZY

SIĘ W TWORZENIU 

NAJWIĘKSZEGO 

WOLNOSTOJĄCEGO 

BIUROWCA 

W PÓŁNOCNEJ POLSCE?
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że kompleks stanie się jeszcze atrakcyjniej-
szy dla odwiedzających. Przyjazną atmos-
ferę zapewnią elementy małej architektury, 
takie jak ławki, zieleń i  niewielkie drzewa. 
Szczególnie w  okresie letnim, kiedy lokale 
gastronomiczne będą mogły wystawić stoli-
ki na zewnątrz.

Budowa III etapu Alchemii rozpoczęła się 
w  drugiej połowie ubiegłego roku. Łagodna 
zima pozwoliła ekipie budowlanej efektywnie 
wykorzystać ostatnie miesiące, dzięki czemu 
budynek zaczął już wyrastać z ziemi. Postęp 
w pracach widać codziennie i wszystko wska-
zuje na to, że ARGON będzie mógł przywitać 
swoich pierwszych gości już w  III kwartale 
przyszłego roku. 

IN ENGLISH

MORE THAN  
AN OFFICE BLOCK
During the construction works of each 
building comes the moment when everyone 
can finally feel that it is really happening. 
The Torus team felt like that on 18 March, 
when the cornerstone was formally laid for 
the 3rd part of the Alchemia complex.

ARGON, as this is how the building 
is called, has been stirring up the 
emotions of the employees of Torus 

from the moment its first designs appe-
ared. Because how can one not feel excited 
when they participate in creating the biggest 

independent office block in northern Poland? 
After all, we talk about fourteen overground 
storeys that give a  surface area of 39,000 
square metres. Not only are the numbers im-
pressive, but they also give us a  right to be 
really proud. However, it is not great-looking 
statistics that are the distinguishing featu-
re of ARGON. The next stage of Alchemia will 
surely attract attention. Its H-shaped figure 
and the glass facade will guarantee that the 
surface inside is used effectively and that 
there is optimal exposure to natural light. 
That kind of shape and office space are par-
ticularly favourable for modern and effective 
work environment for large teams, charac-
teristic especially of companies operating in 
the sphere of business services (BPO/SSC) 
and IT. The “lantern”, that is the corner of the 

street-facing elevation, will be the distin-
guishing architectural feature of the building. 
Thanks to lack of muntins and the minimum 
amount of metal elements, the building – de-
spite its considerable size – will remain light 
and gain a timeless, elegant character.

The architectural design, just like in 
the case of every earlier stage of Alchemia, 
was prepared by studio APA Wojciechowski 
Architekci from Warsaw. The building was 
pre-certified in LEED, an American system 
assessing high-efficiency investments, and 
received the highest, Platinum level.

From the very beginning of Alchemia, we 
have been proud that it becomes an important 
element of the local urban network. After all, it 
features not only office space but also a sport 
and recreation zone (Aquastacja, FitStacja, 
Sportstacja), a  climbing zone (Fun Climb) and 
the restaurant Bazar Smaków, visited by people 
from Tricity every day. The 3rd stage of Alchemia 
together with its sales and services passageway, 
which will become an important element of eve-
ryday life in the area, will make the complex even 
more attractive for visitors. Thanks to pieces of 
street furniture, for example benches, greenery 

and small trees, the atmosphere around the 
building will be nice and friendly. Especially in 
the summer season, when restaurants will be 
able to place tables outside.

The construction of the 3rd part of Alchemia 
began in the second part of the last year. Thanks 
to the mild winter, which allowed the construc-
tion team to work effectively during the last 
months, the building has already emerged from 
below the ground. We can see how the works 
are progressing, and everything suggests that 
ARGON will be able to welcome its first guests 
already in the third quarter of the next year. 

ARCHITEKTONICZNYM WYRÓŻNIKIEM BUDYNKU

BĘ DZIE „LATARNIA” – NAROŻNIK ELEWACJI 

OD STRONY SKRZYŻOWANIA. 

BRAK SZPROSÓW I MINIMALNA ILOŚĆ 

ELEMENTÓW METALOWYCH POZWOLI, 

POMIMO ZNACZNEJ WIELKOŚCI BUDYNKU, 

ZACHO WAĆ LEKKOŚĆ I NADAĆ MU 

PONADCZASOWY, ELE GANCKI CHARAKTER.

III ETAP ALCHEMII WRAZ Z PASAŻEM USŁUGOWO-HANDLOWYM,

KTÓRY STANIE SIĘ WAŻNYM ELEMENTEM OKOLICZNEJ CODZIENNOŚCI 

SPRAWIĄ, ŻE KOMPLEKS STANIE SIĘ JESZCZE ATRAKCYJNIEJSZY DLA 

ODWIEDZAJĄCYCH. PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ ZAPEWNIĄ ELEMENTY 

MAŁEJ ARCHITEKTURY, TAKIE JAK ŁAWKI, ZIELEŃ I NIEWIELKIE 

DRZEWA. SZCZEGÓLNIE W OKRESIE LETNIM, KIEDY LOKALE 

GASTRONOMICZNE BĘDĄ MOGŁY WYSTAWIĆ STOLIKI NA ZEWNĄTRZ.
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Jarek Błaszkowski w godzinach pracy dba, żeby nikogo nie kopnął prąd,  
a po godzinach sam kopie. Piłkę. On i jego ludzie sprawiają, że Alchemia może 
poszczycić się jednym z najlepszych systemów elektrycznych w całej Polsce.

B E Z

S P I Ę C I A

E L E K T R Y K

TEKST: Kajetan Kusina
ZDJĘCIA: Hanna Jakóbczyk
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Jarek Błaszkowski i  jego ekipa znają budy-
nek Alchemii dosłownie od wnętrzności 
– odpowiedzialni są za okablowanie i  in-

stalacje elektryczne w  całym kompleksie. 
Razem położyli ponad sto kilometrów kabli, 
często przystosowując je do specyficznych 
wymagań poszczególnych klientów. Inżynier 
Błaszkowski jako inspektor nadzoru robót 
elektrycznych współpracuje z Torusem już od 
prawie pięciu lat, a  jego pierwsze spotkanie 
z firmą odbyło się jeszcze w czasie powstawa-
nia kompleksu Arkońska. Koledzy z pracy pod-
kreślają, że jego najbardziej charakterystycz-
nymi cechami są spokój i  rzeczowość. Tkwią 
w nim nieskończone pokłady cierpliwości, któ-
re są szczególnie widoczne, kiedy musi wytłu-
maczyć sprawy techniczne komuś, kto nieko-
niecznie się na tym zna. Wszystko to można 
wyczuć już po kilku zamienionych z nim zda-
niach. Wiem, bo sam to poczułem. Po kilku 
minutach rozmowy zdałem sobie sprawę, że 
jego zapał do pracy nie mógłby jednak istnieć 
bez ogromnego zaplecza wiedzy. Na dodatek 
Jarek sprawia wrażenie człowieka, którego 
nic nie byłoby w  stanie wyprowadzić z  rów-
nowagi. To zasługa doświadczenia zdobytego 
w czasie wieloletniej pracy na morzu, gdzie nie 
ma miejsca na nawet najmniejszy błąd. – Od 
każdej twojej decyzji może zależeć życie in-
nych ludzi, więc napięcie jest naprawdę duże. 
To niezwykła szkoła opanowania i trzymania 
nerwów na wodzy. Praca na lądzie jest o wiele 
spokojniejsza, co nie znaczy, że też nie potra-
fi wzbudzić emocji. Jednak już dawno nauczy-
łem się podchodzić do sytuacji kryzysowych 
z zimną głową – tłumaczy. 

Ekipa Błaszkowskiego składa się z  czte-
rech osób, ale współpracuje właściwie ze 
wszystkimi działami firmy, bo wbrew pozorom 
nie jest to praca polegająca na ciągłym wyko-
nywaniu tych samych schematów. Alchemia 
jest miejscem, w którym siedzibę mają firmy 
należące do najrozmaitszych sektorów, czę-
sto mających specyficzne zapotrzebowania. 
Każdy nowy klient to inne wymagania i pomy-
sły na aranżację, więc elastyczność jest nie-
zbędnym elementem ich działań. Jedno jest 
jednak niezmienne, a  mianowicie dbałość 
o  bezpieczeństwo elektryczne. – Stosujemy 

najnowsze trendy z  całego świata. Możemy 
się pochwalić tym, że są to pierwsze budynki, 
w których wprowadzono synchronizacje gene-
ratora. Jesteśmy w  stanie uruchomić własne 
źródło zasilania, które łączy się z siecią Energi 
albo PKP i  żaden użytkownik nie odczuwa 
przerwy. Jest to niespotykane w  budynkach 
biurowych – tłumaczy. Dodaje także, że to 
rozwiązanie przeniósł ze swoich doświadczeń 
ze statkami, gdzie niezależne zasilanie jest 
normą. Dzięki wprowadzonym przez niego 
rozwiązaniom Alchemia wyraźnie wybija się 
na tle podobnych sobie obiektów.

Jarek z  wykształcenia jest inżynierem, 
ale jego zadania nie ograniczają się tylko do 
spraw technicznych. Często musi zmienić się 
w menadżera i speca od rozmowy z klientami, 
a bywa to zadaniem trudniejszym niż później-
sza realizacja zamówienia. – W czasie spotkań 
muszę jak najlepiej zrozumieć potrzeby klien-
ta, któremu zależy po prostu na tym, by miał 
prąd w gniazdku i działające urządzenia. Moje 

zadanie polega na dostarczeniu mu tego, cze-
go tak naprawdę potrzebuje. Stawiam w tym 
na pewność i  solidność instalacji, bo osta-
tecznie to jest najważniejsze. Nie chodzi o to 
by było skomplikowanie, tylko żeby sprawnie 
działało. Często najprostsze rozwiązania są 
najlepsze – opowiada. Tłumaczy też, że nad-
zór nad elektryką w  budynku nie jest pracą, 
którą można wykonywać tylko w ustalonych 
godzinach, od poniedziałku do piątku. To za-
jęcie wymagające poświęcenia naprawdę du-
żej ilości czasu, ale taka jest cena kontroli 
każdego elementu instalacji. Niejednokrotnie 
trzeba pojawić się w  pracy w  godzinach noc-
nych, bo to wtedy wykonywane są próby tech-
niczne. Wydawać się by mogło, że koniecz-
ność wiecznej gotowości mogłaby pozbawić 
zapału do pracy nawet najwytrwalszych i naj-
spokojniejszych specjalistów. Jednak Jarek 
twier dzi, że sobota to czas kiedy będąc na 
budowie może przyjrzeć się wszystkiemu na 
spokojnie.

ALCHEMIA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM 

SIEDZIBĘ MAJĄ FIRMY NALEŻĄCE DO 

NAJROZMAITSZYCH SEKTORÓW, 

CZĘSTO MAJĄCYCH SPECYFICZNE 

ZAPOTRZEBOWANIA. KAŻDY NOWY KLIENT 

TO INNE WYMAGANIA I POMYSŁY NA

ARANŻACJĘ, WIĘC ELASTYCZNOŚĆ JEST 

NIEZBĘDNYM ELEMENTEM ICH DZIAŁAŃ. 
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W SPORCIE CENI

SOBIE TO, ŻE 

POZWALA SKUPIĆ SIĘ 

NA OSIĄGNIĘCIU 

KONKRETNEGO CELU 

I ZAPOMNIENIU 

O RESZCIE ŚWIATA. 

TO TAKŻE ŚWIETNA 

LEKCJA ORGANIZACJI 

I SAMODYSCYPLINY.

emotions too. But I  learned to approach crit-
ical situations with cool head already a  long 
time ago,” he explains.

Błaszkowski’s team is comprised of four 
people, but he cooperates with practically 
every department in the company because, 
in spite of appearances, his work does not 
consist in repeating the same patterns all the 
time. Alchemia is the seat of companies that 
belong to various fields of interest and often 
have specific needs. Each new client means 
new requirements and ideas for arrange-
ment, so flexibility is a must in his work. But 
one thing never changes: attention to electri-
cal safety. “We follow the latest trends from 
the whole world. We can boast the fact that 
these are the first buildings where generator 
synchronization has been introduced. We are 
able to turn on our own power source, con-
nected to the network of Energa or PKP, and 
no user will even notice a blackout. It is rare-
ly found in other office buildings,” he says. 
Błaszkowski adds that the solution comes 
from his experience with ships, where inde-
pendent power sources are the norm. Thanks 
to the solutions he adopted in Alchemia, it 
clearly distinguishes itself from other simi-
lar objects.

Jarek is an engineer by education, but his re-
sponsibilities are not limited to technical mat-
ters. He often has to turn into a  manager and 
specialist in negotiations with clients, which is 
sometimes a  more difficult task than the lat-
er completion of the order. “During such meet-
ings, I have to understand the clients’ needs as 
clearly as possible. They just want to have pow-
er in the socket and properly functioning devices. 
My task is to provide them with what they really 
need. To do so, I count on reliability and solidity 
of installations, which are in the end the most 
important. It is not about making things compli-
cated but about ensuring the whole installation 
works properly. The simplest solutions are often 
the best,” he says. He also explains that supervi-
sion over electricity in a building is not something 
that can be done during fixed hours from Monday 
to Friday. It is a job that truly demands a lot of 
time, but this is the price for control over each 
element of the installation. One has to come to 
work at night many times because this is when 
technical tests are conducted. It may seem that 
the necessity to be always on standby could curb 
the enthusiasm for work in even the most per-
sistent and calmest specialists. But Jarek claims 
that Saturdays are a time when one can look at 
everything in the building site without a rush.

His job is a  very important element of 
Jarek’s life, and this is the thing he devotes 
most of his time to, but be finds a bit of time 
for football, his greatest passion, too. It has 
accompanied him from his early youth and 
has always given him a chance to take a rest 
from his duties. Together with his friends, he 
played football at high school and university, 
and he keeps meeting them today on a  rent-
ed pitch once a week too. What he appreciates 
most about sport is that it lets him focus on 
one specific goal and forget about the rest of 
the world. It is also a great lesson of organiza-
tion and self-discipline. This is why he is proud 
that he managed to arouse the same pas-
sion in his son, who plays football in Gedania 
Sports Club in Gdansk. Jarek does not count 
on it translating into professional sports life, 
but he hopes the passion will stay with his son 
as long as with him. Because sport is present 
in Błaszkowski’s life not only when he ac-
tively practises it. He is observing and ana-
lysing football statistics with great interest, 
so his scientific mind manifests itself in this  
sphere too.

I think that if Jarek Błaszkowski is as pro-
fessional and composed on the football pitch 
as at work, beating him is no mean feat. 
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Praca jest ważnym elementem życia Jarka 
i  to jej poświęca najwięcej czasu, ale znajduje 
go także dla swojej największej pasji, jaką jest 
piłka nożna. Towarzyszy mu ona od wcześniej 
młodości i zawsze pozwalała mu znaleźć chwi-
lę wytchnienia od obowiązków. Wraz z  kole-
gami grał w nią w szkole średniej, na studiach, 
a teraz nadal spotyka się z nimi raz w tygodniu 
na wynajętym boisku. W sporcie ceni sobie to, 
że pozwala skupić się na osiągnięciu konkret-
nego celu i  zapomnieniu o  reszcie świata. To 
także świetna lekcja organizacji i  samodyscy-
pliny. Dlatego czuje dumę z faktu, że swoją pa-
sję udało mu się przekazać swojemu synowi, 
który trenuje piłkę nożną w  Gdańskim Klubie 
Sportowym „Gedania”. Jarek nie liczy na to, 
że przekuje się to na profesjonalne uprawia-
nie sportu, ale ma nadzieję, że pasja pozosta-
nie z jego synem tak długo jak z nim. Bo sport 
obecny jest w  życiu Błaszkowskiego nie tyl-
ko wtedy, gdy uprawia go aktywnie. Z wielkim 
zainteresowanym śledzi statystyki związane 
z piłką i poddaje je swojej analizie, więc nawet 
w tej kwestii przejawia się jego ścisły umysł.

Myślę sobie, że jeśli Jarek Błaszkowski na 
piłkarskim boisku jest równie profesjonalny 
i opanowany, co w pracy, to ograć go musi być 
nie lada sztuką. 

IN ENGLISH

UNSHOCK ABLE 
ELECTRICIAN
During working hours, Jarek 
Błaszkowski makes sure no one gets 
an electric shock. After work, he 
shocks others with his football skills. 
It is thanks to him and his team that 
Alchemia can boast one of the best 
electrical systems in the whole Poland.

Jarek Błaszkowski and his team know the ins 
and outs of the building of Alchemia. They 
are responsible for the wiring and electrical 

installations in the whole complex. Together, 
they have laid more than a hundred kilometres 
of cable, often adapting it to special require-
ments of particular clients. As an Electrical 
Surveyor, Błaszkowski has been cooperating 
with Torus for almost five years, and his first 
meeting with the company took place when 

Arkońska Business Park was still under con-
struction. His colleagues emphasize that his 
most characteristic features include compo-
sure and matter-of-factness. He holds endless 
reserves of patience, which are particularly 
visible when he has to explain technical mat-
ters to someone who is not necessarily an ex-
pert in the field. It all can be felt already after 
a word or two with him. I know because I felt 
it myself. After several minutes of conversa-
tion, I realized that his whole enthusiasm for 
work could not actually exist without a huge 
amount of knowledge. Moreover, Jarek gives 
the impression of being a man that cannot be 
thrown off balance by anything. It is thanks 
to his experience acquired during many years 
of work at sea, which does not tolerate even 
the tiniest mistakes. “Other people’s lives 
may depend on each single decision you make, 
so the tension is really high. It is an amazing 
school of self-control that teaches you to keep 
your temper. Working ashore is much calm-
er, which does not mean it cannot provoke 
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A W A R D S
E U R O B U I L D 

II etap Alchemii otrzymał nagrodę podczas 
EUROBUILD AWARDS 2015, najbardziej presti-
żowego konkursu branży nieruchomości ko-
mercyjnych w Polsce. Nasza inwestycja zosta-
ła uznana za najlepszy „Nowy Biurowiec Roku 
w Polsce”, pokonując 18 innych projektów. Jury 
składało się z  53 ekspertów, którzy ocenia-
li reputację projektu, efekty komercjalizacji, 
wyniki finansowe, poziom lokalnej konkuren-
cji, jakość  i specyfikację projektu, certyfikację 
BREEAM/LEED, a także historię rozwoju.

Ideą konkursu i  przyznawanych w  nim 
PLGBC Green Building Awards jest pro-
mocja nowoczesnych rozwiązań dla eko-
logicznego budownictwa. Oceniane są 
najnowsze trendy architektoniczne w pro-
jektach oraz zrealizowanych budynkach, 
jak również  ich adaptacja do krajowych 
i  światowych wymagań środowiskowych. 
Alchemia okazała się najlepsza w 2 katego-
riach. Pierwszy etap inwestycji uznano naj-
lepszym zrealizowanym ekologicznym bu-
dynkiem certyfikowanym, natomiast drugi 
etap  najlepszym projektem ekologicznym.
Dla inwestorów oraz projektantów nagro-
dy PLGBC Green Building Awards są wyróż-
nieniem ich wkładu w rozwój zielonego bu-
downictwa w Polsce.

IN ENGLISH

SOMETHING  
TO BOAST ABOUT
It is not immodest to boast about something 
if there is actually a reason to do so. And 
we have one. We thus proudly present four 
residents of our award display case, which 
entered it in 2015.

EUROBUILD AWARDS – The 2nd stage of 
Alchemia was awarded in EUROBUILD AWARDS 
2015, the most prominent competition for the 
commercial real estate market in Poland. Our in-
vestment beat 18 other projects and was consid-
ered the best “New Office of the Year in Poland”. 
The jury consisted of 53 experts, who judged 
such factors as the reputation of the project, its 
financial results, the effects of commercializa-
tion, the level of local competition, the quality of 
the design and its specification, the BREEAM/
LEED certification and the development history.

PLGBC – The idea behind the next competition 
and its PLGBC Green Building Awards is to pro-
mote modern solutions for ecological construc-
tion. What is judged by the jury are the latest 
architectural trends introduced in the designs 
and already-finished buildings, as well as their 
adaptation to national and world environmen-
tal requirements. Alchemia turned out to be the 
best in two categories.  The first stage of the 
investment was considered the best completed 

green building and the second stage – the best 
green design. For investors and designers, PLGBC 
Green Building Awards are a  means to reward 
their contribution to ecological construction in 
Poland.

EAGLES OF POLISH CONSTRUCTION – The 
all-Poland Eagles of Polish Construction Contest 
awards and most of all promotes those compa-
nies that construct modern and safe buildings. 
The Eagles of Polish Construction Contest is 
organised as part of the National Promotion 
Programme – Polish Entrepreneurship and under 
the patronage of the Ministry of Infrastructure 
and Development.
TORUS was awarded in two categories:
1st PRIZE in the category: Investor/Investment 

for Alchemia

2nd PRIZE in the category: Development Services

EUROPEAN MEDAL – Alchemia was also hon-
oured with the European Medal, awarded for 
top-quality and the most innovative Polish prod-
ucts and services whose quality meets European 
standards (they hold the necessary certificates, 
licenses, patents etc.). Alchemia was awarded 
for the use of modern technologies in the build-
ing. The contest is organised by Business Centre 
Club with support from the Ministry of Foreign 
Affairs and under the honorary patronage of the 
European Economic and Social Committee based 
in Brussels.   

O R Ł Y
P O L S K I E G O
B U D O W N I C T W A

Ogólnopolski Konkurs Budowlany 
„Orły Polskiego Budownictwa” nagradza, 
a przede wszystkim promuje te przedsię-
biorstwa, które tworzą bezpieczne i  no-
woczesne budownictwo. Konkurs „Orły 
Polskiego Budownictwa” organizowa-
ny jest w  ramach Narodowego Programu 
Promocji Polska Przedsiębiorczość 
oraz pod patronatem Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju.

W  IX edycji konkursu firma TORUS Sp. 
z  o.o. Sp.k. została wyróżniona w  dwóch 
kategoriach:
I NAGRODA w kategorii: 

Inwestor / Inwestycja za inwestycję Alchemia

II NAGRODA w kategorii: 

Usługi Deweloperskie

M E D A L
E U R O P E J S K I

Kolejnym wyróżnieniem dla Alchemii jest 
Medal Europejski, przyznawany najwyższej jako-
ści i najbardziej innowacyjnym polskim produk-
tom oraz usługom o  europejskim standardzie 
(posiadającym niezbędne certyfikaty, licencje, 
patenty itd.). Alchemia doceniona została za 
wykorzystanie nowoczesnych technologii w bu-
dynku. Konkurs ten organizowany jest przez 
Business Centre Club przy wsparciu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i  honorowym patrona-
cie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego z siedzibą w Brukseli.

P L G B C

Nie jest nieskromnością chwalenie się, jeśli jest czym.  
A my mamy czym. Z dumą zatem przedstawiamy czterech mieszkańców 
torusowej gabloty z nagrodami, którzy pojawili się w 2015 roku. 

J E S T  S I Ę

C Z Y M  C H W A L I Ć !

NAGRODY
AWARDS

NAGRODY
AWARDS



A L C H E M I C Z N E 

T O R U S

F A S H I O N

S T O R Y
Zazwyczaj intryguje nas to, co jest za zamkniętymi drzwiami, niedostępne 
i niewidoczne, niczym zapakowany prezent. Udając się w najdalszy zakątek 
świata doświadczamy ekscytacji, odkrywając nieznaną do tej pory przestrzeń. 
Czy te same uczucia mogą towarzyszyć podróży po zakamarkach jednego 
z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce?

Wielofunkcyjny kompleks bizneso-
wy Alchemia w  Gdańsku, a  właści-
wie jego niedostępne na co dzień 

przestrzenie, stały się inspiracją do stworze-
nia unikatowego kalendarza. Zrealizowaliśmy 
go sami, nieprzypadkowo nadając mu nazwę 
Torus Fashion Story. Z  jednej strony chcieli-
śmy bowiem snuć opowieść o  pięknie współ-
czesnej mody, z drugiej – o torusowej Alchemii. 
Kalendarz odkrywa bowiem jej tajemnice , cha-
rakterystyczne punkty i  przestrzenie, do któ-
rych nie każdy może się dostać, a które na kar-
tach kalendarza nagle stają się istotne i żywe. 

Koncepcja pojawiła się nagle, pod koniec 
grudnia 2014 roku. Już wówczas część biurowa 
I etapu Alchemii była prawie w 100% wynajęta 
przez duże, międzynarodowe, ale również ro-
dzime firmy. Funkcjonująca tam także potężna 
strefa rekreacji i sportu zaczęła tętnić życiem. 
Alchemia zaczęła przemawiać wieloma języ-
kami – biznesowym, kulturowym, sportowym, 
a nawet… mody. Pomyślałam, że skoro jeste-
śmy w pewnym sensie trendseterami w branży 
nieruchomości komercyjnych, to dlaczego nie 
mielibyśmy spróbować pokazać tego w  arty-
stycznym kadrze?

Był marzec, zaparzyłam mocną kawę, za-
częliśmy planować…

Razem z Marcinem, późniejszym producen-
tem kalendarza, przerzucaliśmy się kolejnymi 
pomysłami. I tak po nitce do kłębka, od ogółu 
do szczegółu znaleźliśmy ostateczną koncep-
cję. – Niech to będzie kalendarz. Ale nie taki 
zwyczajny. Niech ma 14 miesięcy, a co! – wymy-
ślaliśmy. – Niech będą piękne modelki, niech 
prezentują ubrania od topowych młodych pol-
skich projektantów, niech to wszystko będzie 
sfotografowane we wnętrzach Alchemii – go-
towych i powstających! Niech cały projekt na-
zywa się... TORUS FASHION STORY!

Niewiele więcej było nam potrzeba. Ale na 
pewno musieliśmy znaleźć kogoś, kto podejmie 
się realizacji pomysłu od strony szkiełka i oka.

Edyta okazała się człowiekiem orkiestrą. 
Potrafiła ująć w obiektywie swego aparatu nie 
tylko naturalne piękno modelek i  elementów 
kolekcji polskich projektantów, ale też odsło-
nić potencjał surowych przestrzeni Alchemii. 
Nadała fotografii pożądany klimat, ale sama 
doskonale wie, że łatwo nie było. – Już tak 
mam, że angażuję się zawsze w  100 procen-
tach, a  to z  kolei wymaga przeanalizowania 
każdego szczegółu: koloru paznokci, póz, logi-
styki, żelaznej dyscypliny w  kilkunastoosobo-
wej ekipie czy choćby tego, żeby wszyscy mie-
li kaski, kiedy wchodziliśmy na teren budowy. 

Przez cztery dni zdjęciowe było naprawdę we-
soło, ale były też kryzysy, jak to na budowie. 
Czasami wchodziliśmy na 10 minut i mieliśmy 
ten właściwy kadr, a  czasem trzeba było po-
sprzątać pół kondygnacji, by osiągnąć zamie-
rzony efekt – opowiada.

Wiatr nie ustępował, a zamiast klasycznej 
podłogi pod nogami widniała kratownica, ale 
mimo tego trzeba było ustawić sprzęt foto-
graficzny i  poruszać się w  szpilkach – to tyl-
ko namiastka pierwszego planu zdjęciowego 
– dachu Alchemii. 

Po 1,5 godziny, ze zwichrzoną fryzurą, czer-
wonym nosem i  mnóstwem zdjęć wpadł do 
mojego biura Marcin – producent kalendarza 
Torus Fashion Story. Uśmiechnęłam się deli-
katnie pod nosem –  wiedziałam, że ta dziwna 
energia zawładnęła również nim. Kurz, wiatr, 
hałas, kilkukrotne wchodzenie i  schodzenie 
z  najwyższego piętra powstającej wówczas 
wieży nie zniechęciły go.

Praca na kolejnych planach zdjęciowych 
szła już sprawnie. Ujęcie drugie to hol recep-
cyjny, gdzie czekaliśmy na popołudniowe 
słońce, które miało pojawić się za dwie go-
dziny. Trzecie to balkon nad holem z wyciętym 
w metalu wzorem graficznym Au (chemicznym 
symbolem złota), charakteryzującym jedną 

TORUS FASHION STORY
PRODUCENT:  Marcin Ranuszkiewicz
KOPRODUCENT:  Monika Brzozowska (TORUS)
FOTOGRAF:  Edyta Bartkiewicz (Edyta Bartkiewicz Photography)
WIZAŻYSTKA:  Koleta Gabrysiak (Colette Make Up Artist & Stylist)
FRYZJERZY:  Kamil Mazur i Malwina Kotlińska (Suszarka)
ST YLISTKA: Marta Harner (Marta Harner Studio)
MODELKI:  Magdalena Panasiuk, Monika Ciołkowska, 
Karolina Henning (SPECTO – Model Management), Kinga Dulka NEVA Models)
WIDEO:  Artur Żyrkowski, Dariusz Drobisz (WEVIU)
PROJEKTANCI: Halina Mrożek Fashion, Lilian Prym, dzky, Magda Floryszczyk, 
Cochara Matera, Joanna Hawrot – boutique & atelier, Laura Guidi, Marta Ruta Hats
RETUSZER:  Jakub Grabarczyk (Jakub Grabarczyk Photo + Retouch)
PROJEKTANT GRAFICZNY:  Michał Witucki (Anywhere.pl)
ASYSTENT:  Olek Domański (Anywhere.pl)
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TEKST: Monika Brzozowska
ZDJĘCIA: Edyta Bartkiewicz, WEVIU
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ALCHEMIC TORUS 
FASHION STORY
We are usually intrigued by what is behind 
closed doors, by things that are inaccessible 
and invisible like a wrapped present. We are 
excited to visit the furthest corners of the 
world and discover so-far unknown places. Can 
one experience the same on a journey around 
one of the most technologically advanced 
buildings in Poland?

The multifunctional Alchemia business 
complex in Gdansk or, to be more preci-
se, its normally inaccessible areas, have 

become an inspiration for a  unique calendar. 
We have prepared it ourselves and intentio-
nally named it Torus Fashion Story. We wan-
ted to tell you a story about the beauty of con-
temporary fashion on the one hand and about 
the Torus’s Alchemia on the other. Because 

stwierdziliśmy, iż byłoby miło zrobić wspólnie 
coś jeszcze. Alchemia znów zadziałała…

Słowa nie oddadzą do końca tego klimatu, 
ale tak właśnie powstało 14 kadrów, które po 
retuszu trafiły w ręce Michała. Styczeń z „ja-
godowymi ustami”, sierpień niczym zdjęcie 
z okładki „Glamour”, a w grudniu ponętny ru-
dzielec w  cudownym granatowym garniturze 
– tak oto przyporządkowaliśmy poszczegól-
ne zdjęcia do 14 miesięcy. Dlaczego 14? Miało 
to, podobnie jak format i sposób zawieszenia 
kalendarza, zaskoczyć szczęśliwców, do któ-
rych dane im było dotrzeć. I chyba zaskoczyły. 
Praca Michała, opierająca się w głównej mie-
rze na typografii, zaowocowała bardzo cieka-
wym krojem pisma nakładanym na zdjęcie, co 
nadało kalendarzowi jeszcze bardziej indywi-
dualny charakter. 

Swoimi spostrzeżeniami i  pomysłami na 
kolejne edycji możecie podzielić się z nami na 
facebookowym profilu Torus Fashion Story 
oraz wysyłając wiadomość na torus@torus.pl 
lub biuro@anywhere.pl. 

z  wież biurowych I  etapu. Następnie przeszli-
śmy do patio – ogród pomiędzy wieżami bu-
dynku, z  którego wróciliśmy do pomieszczeń 
tzw. ścisłego nadzoru, czyli centrali wentyla-
cyjnej z  labiryntem srebrnych rur, by w  końcu 
dotrzeć do serca budynku – rozdzielnicy głów-
nej. Wisienką na torcie okazał się ostatni plan, 
umiejscowiony na budowie II etapu ALCHEMII. 
Tego dnia kierownik budowy nie miał podstaw 
do zadowolenia. Pochód teamu prowadzonego 
przez wystylizowaną modelkę za każdym ra-
zem budził zainteresowanie pracowników. 

Po raz kolejny okazało się, że właściwe 
osoby na właściwym miejscu to podstawa 
każdego działania. W  Showroomie TORUS-a, 
w  którym zaaranżowane zostało zaplecze na 
potrzeby sesji, niczym w  tańcu poruszały się 
suszarki, lakiery do włosów, pędzle z  pudrem 
czy kolejne stylizacje Marty. A  pomiędzy tym 
wszystkim uwijali się oczywiście filmowcy pra-
cujący nad klipami wideo promującymi całą ini-
cjatywę. Miejsce i uzyskany na zdjęciach efekt, 
zmęczenie, a  zarazem śmiech sprawiły, że 

the calendar uncovers its mysteries, characte-
ristic places and areas that are not accessible 
to everyone but are given a new lease of life 
and significance in the calendar.

The idea emerged suddenly, towards the 
end of December 2014. The office part of the 
1st stage of Alchemia was already then oc-
cupied in almost 100% by large international 
and domestic companies. The huge recreation 
and sports zone located inside was beginning 
to bustle with life too. Alchemia started spe-
aking different languages: those of business, 
culture, sport and even... fashion. I  thought 
that since we are in a way trendsetters in the 
commercial real estate industry, why not try to 
show that nature of ours in the artistic frame?

It was March. I made some strong coffee, 
and we started planning...

Together with Marcin, who later produced 
the calendar, we exchanged ideas. This way, 
we got to the bottom and found the final con-
cept. “Let’s make it a calendar. But not a typi-
cal one. Let’s have 14 months there” we kept 
coming up with new ideas. “Let’s have models 
presenting clothes from top young Polish de-
signers and let’s photograph all that inside 
Alchemia: in it’s already-finished areas and 
those that are still under construction! And 
let’s call the whole project... TORUS FASHION 

STORY!”.

We didn’t need much more. But we surely 
had to find someone who would decide to put 
the idea into practice with his or her camera.

Edyta turned out to be a  one-man band. 
With her camera, she was able to not only 
capture the natural beauty of models and pie-
ces of clothing by Polish designers but also 
show the potential of the austere interior of 
Alchemia. She imparted the right atmosphere 
to the photographs, but she perfectly knows it 
wasn’t easy. “That’s just who I am: I’m always 
completely committed to what I do, and this 
in turn demands a careful analysis of each de-
tail: nail colour, poses, logistics, strict discipli-
ne in a team composed of several people or for 
example the fact that everyone should wear 
a helmet when we enter the construction site. 
The atmosphere was really cheerful for four 
days of photo sessions, but there were also 
crises, as sometimes happens on construction 
sites. We sometimes needed just 10 minutes 
and had the right frame. Other times, we had 
to clean up a half of the storey to achieve the 
desired result,” she says.

The wind was still blowing and instead of 
a  regular floor, we had a grating beneath our 
feet, but we still had to set the photographic 
equipment and move around in high heels – it 
is just a preview of the first shooting location: 
the roof of Alchemia.

After one and a half hour, I was visited by 
the tousle-haired, red-nosed Marcin, the pro-
ducer of the Torus Fashion Story calendar, hol-
ding a whale of photos. I smiled to myself sli-
ghtly. I knew he was possessed with the same 
strange energy too. He wasn’t discouraged by 
dust, wind, noise or going up and down the 
stairs to reach the highest storey of the tower 
that was under construction at that time.

Our works on the next locations were pro-
gressing smoothly. The second view is from 
the reception hall, where we were waiting for 
the afternoon sun, supposed to appear in two 

hours. The third one is from the balcony over 
the hall with the Au graphic pattern cut out 
in metal. Au is the chemical symbol of gold 
and characterizes one of the office towers 
of the 1st stage of Alchemia. Then we went 
to the patio, a  garden between the two to-
wers of the building, went back to the so-cal-
led strict supervision rooms, meaning the air 
handling unit with a  labyrinth of silver pipes, 
and finally reached the heart of the building: 
the main switchboard. The last location, situ-
ated on the construction site of the 2nd sta-
ge of Alchemia, turned out to be the icing on 
the cake. The site manager had no reason to 
be happy that day. Each time, the procession 
headed by a stylized model attracted employ-
ees’ interest.

It once again turned out that the right pe-
ople in the right places are the basis of each 
undertaking. There were dryers, hair lacqu-
ers, brushes with powder and Marta’s styling 
ideas dancing in the Torus Showroom, which 
turned into backstage for the purpose of the 
session. And among them we could see film-
makers working on video clips promoting the 
whole initiative. The place and the effect we 
managed to produce in the photographs, as 
well as our fatigue and at the same time lau-
ghter made us come to the conclusion that it 
would be nice to do something else together. 
Alchemia worked once again...

Words can’t express that atmosphere, but 
this is precisely how those 14 frames that were 
handed over to Michał after retouch were 
born. January with “blueberry lips”, August 
like a  Glamour cover photo, and a  tempting 
redhead in a dark-blue suit in December – this 
is how we assigned particular photographs 
to the planned 14 months. Why 14? Just like 
its format and the way the calendar is hung, 
they were supposed to surprise the lucky ones 
who would receive the calendar. And I  guess 
they did. Michał’s work, which consisted ma-
inly in typography, resulted in a  very intere-
sting typeface put on the photographs, which 
gave the calendar an even more individual 
character.

You can share your remarks and ideas for 
the next editions on the Facebook profile of 
Torus Fashion Story or via e-mail at torus@to-
rus.pl or biuro@anywhere.pl. 
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