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Na dachu budynku ARGON stanęły niedawno cztery prawdziwe 
ule, które zasiedliły jeszcze prawdziwsze pszczoły. Projekt TORUS 

BEEZZZ zainicjowany został przez firmę TORUS, dewelopera 
Alchemii, ale już przyłączają się do niego kolejne firmy. 
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Na dachu ARGONU stanęły cztery ule (trzy 
należą do firmy TORUS, a jeden do re-
stauracji Sugoi Sushi i Alchemii Wina, 

mieszczących się w części parterowej budynku). 
Do każdego z nich wprowadziło się początkowo 
ok. 7 kg pszczół, czyli ok. 80 tysięcy osobników, 
ale ich liczba będzie rosła – docelowo każdy po-
mieści nawet 100 tysięcy pszczół. Całkowita ob-
jętość jednego ula to ok. 87 dm3, a powierzchnia 
plastrów to ok. 372 dm2. Ustalenia wszystkich 
warunków tego nietypowego „najmu powierzch-
ni” trwały wiele miesięcy (rozmowy rozpoczę-
ły się jesienią ub. roku). Pszczelarze dokonali 
szczegółowej analizy lokalizacji budynku, jak 
również wizji lokalnej dachu ARGONU, w celu 
zapewniania swojemu klientowi optymalnych 
warunków rozwoju. Ostatecznie stwierdzili, że 
budynek ARGON będzie idealnym miejscem dla 
trójmiejskiej ekspansji pszczół. 

– Realizacja tego projektu wymagała od nas 
dużej cierpliwości i zaangażowania. Nowy „na-
jemca”, ze względu na swoją specyfikę, wyma-
gał spełnienia szeregu procedur, standardów 
bezpieczeństwa i jakości, które mają zapewnić 
efektywną pracę pszczół przy produkcji miodu 
– mówi Monika Brzozowska z firmy TORUS, po-
mysłodawcy projektu TORUS BEEZZZ.

Pomimo tego, że ule umiejscowione są na 
dachu budynku, nie przeszkadza to pszczołom 
latać w promieniu 2 km. Penetrują więc spory 
obszar, ponad 1250 ha.

M I O D O D A J N E  M I A S T A

Hodowla pszczół w mieście staje się coraz bar-
dziej popularna, a – jak mówią eksperci – z wielu 
względów jest też bardziej efektywna.

– W miastach nie występuje duża populacja 
pszczół, więc łatwiej jest pozyskiwać pyłek oraz 
miód, ponadto nie występują też opryski roślin 
miododajnych, co ułatwia cały proces – mówi 
Tomasz Wojtiuk z firmy Beeup.pl, pszczelarz, 
członek Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

Miejskie pszczelarstwo nie bez powodu pod-
bija więc polskie aglomeracje – w samej War-
szawie jest już kilkaset uli. Zdobią dachy takich 
obiektów, jak biurowiec Eurocentrum, Pałac Kul-
tury i Nauki czy Teatr Wielki. Trend ten, jak wiele 
innych, przywędrował do nas z zachodu. W po-
równaniu z innymi stolicami w Europie mamy 
jednak wiele do nadrobienia – w Berlinie czy Lon-
dynie ule liczy się w tysiącach. Pasieki obecne są 
też w wyjątkowych miejscach Paryża – założone 

zostały na dachu m.in. Opery Paryskiej czy za-
krystii katedry Notre Dame.

Ł A G O D N E  I   P R A C O W I T E

Pszczoły, które zasiedliły ule na dachu ARGONU 
to specjalnie wychodowana rasa Buckfast. Jej 
twórcą jest brat Adam, benedyktyński mnich 
opiekujący się niegdyś pasieką w angielskim 
opactwie Buckfast Abbey w Buckfasleight.

– Pszczoły rasy Buckfast, które zadomowiły 
się na dachu ARGONU nie są agresywne, za to 
odznaczają się niezwykłą mocą i pracowitością. 
Wiele zależy od pogody, ale szacunki wskazują, że 
z tych 3 uli, w sezonie możliwe będzie uzyskanie 
2, a nawet 3 gatunków miodu – wielokwiat, lipo-
wy, może też akacjowy i spadziowy. Z każdego 
powinniśmy uzyskać nawet 15 kilogramów miodu 
– dodaje Tomasz Wojtiuk.

Pszczoły stały się w Polsce palącym tema-
tem kilka lat temu, kiedy zaczęto mówić o ich 
wymieraniu, spowodowanym także nieodpowie-
dzialnym działaniem człowieka. Od tamtej pory 
różne gremia i instytucje związane z pszczelar-
stwem podejmują działania mające na celu ich 
ochronę. W działania angażuje się także biznes, 
czego efektem jest m.in. rosnąca popularność 
uli w miastach. 

– Obecność uli na dachu ARGONU nie jest 
przypadkiem, jest to element śledzenia trendów 
w szeroko pojętej ekologii. Na co dzień wiele 
wysiłku wkładamy w certyfikację naszych bu-
dynków, tworzenie optymalnych warunków dla 
rozwoju biznesu i środowiska pracowniczego. 
Teraz postanowiliśmy zainteresować się też inną 
kategorią najemcy – znacznie mniejszego, ale 
równie wymagającego. Odpowiadamy przy tym 

na ważny temat i problem nas wszystkich, jakim 
jest masowe wymieranie pszczół – dodaje Mo-
nika Brzozowska. 

Co ciekawe, przez pierwsze 2 tygodnie swoje-
go życia młoda pszczoła odbywa prace wewnątrz 
ula – karmi larwy i czyści gniazdo. Następne dwa 
tygodnie, pracując 24 godziny na dobę, spędza 
czas głównie na zewnątrz, przy zbieraniu pył-
ku oraz nektaru (w nocy pracuje przy wentylacji 
i zachowaniu odpowiedniej temperatury w ulu), 
po czym niestety… kończy swój żywot. Pszczo-
ły robotnice żyją średnio ok. 36–41 dni w sezonie, 
a pracujące ciężko w czasie pożytku głównego 
do 28 dni. Tylko pszczoły zimujące żyją ok. 6–9 
miesięcy. W hodowli pszczół mamy do czynie-
nia nie z poszczególnymi osobnikami oddzielnie, 
lecz z trwałym społeczeństwem tych owadów, 
które stanowi biologiczną całość (pojedynczo 

PSZCZOŁY STAŁY SIĘ W POLSCE PALĄCYM TEMATEM KILKA 

LAT TEMU, KIEDY ZACZĘTO MÓWIĆ O ICH WYMIERANIU, 

SPOWODOWANYM TAKŻE NIEODPOWIEDZIALNYM 

DZIAŁANIEM CZŁOWIEKA. OD TAMTEJ PORY RÓŻNE GREMIA 

I INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z PSZCZELARSTWEM PODEJMUJĄ 

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ICH OCHRONĘ. W DZIAŁANIA 

ANGAŻUJE SIĘ TAKŻE BIZNES, CZEGO EFEKTEM JEST M.IN. 

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ ULI W MIASTACH. 
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pszczoły są niezdolne do życia). U ogromnej więk-
szości gatunków zwierząt występują dwa rodzaje 
osobników (samce i samice), u pszczół natomiast 
wyróżniamy samce – „trutnie” oraz dwie postacie 
samicze – jedna z nich to matka (na zdjęciu ozna-
czona numerem 78), druga to pszczoła robotnica 
(tych jest najwięcej). Robotnice mają ściśle po-
dzielone zadania i przechodzą kolejne etapy prac 
w gnieździe, które uzależnione są od ich wieku. 

Pszczoły to bardzo ciekawy i wartościowy dla 
człowieka gatunek owadów. Zachęcamy do zgłę-
biania tego tematu, bo ich specyficzne zachowa-
nia, praca i życie wypełnione są ciekawostkami. 

IN ENGLISH

WHAT ARE BEES 
DOING IN ALCHEMIA?… 
MAKING HONEY :)
Recently, four beehives with real 
bees appeared on the roof of ARGON. 
The TORUS BEEZZZ project was 
initiated by TORUS, the developer 
of Alchemia, but it has also been 
joined by other companies.

Four beehives were placed on the roof of AR-
GON (three of them belong to TORUS, and 

one – to Sugoi Sushi restaurant and Alchemia 
Wina located on the ground floor of the building). 
Initially, each of them was inhabited by about 
7 kg of bees, which is about 80 thousand insects, 
but their number is going to grow – each beehive 
is expected to house up to 100 thousand bees. 
The total volume of beehive is about 87 dm3, and 
the surface of honeycombs is about 372 dm2. It 
took several months to arrange all conditions 
of this unusual ‘lease’ (first discussions began 
last autumn). Beekeepers thoroughly analysed 
the building location as well as carried out an in-
spection of ARGON’s roof in order to ensure their 
clients have optimum living conditions. Finally, 
they decided that ARGON would be a perfect spot 
for Tricity expansion of bees. 

‘This project required great patience and in-
volvement. The new “tenant”, owing to its speci-
ficity, required a series of procedures to be carried 
out as well as quality and safety standards to be 
met, which should ensure proper work of bees 
on honey production,’ says Monika Brzozowska  
from TORUS, the initiator of the TORUS  
BEEZZZ project.

Although the beehives are on the roof of the 
building, the bees can fly within the range of 
2 km. As a result, they penetrate quite a large 
area, namely over 1250 ha.

H O N E Y – P R O D U C I N G  C I T I E S

Urban beekeeping is becoming more and more 
popular and, according to experts, it’s also more 
effective for many reasons.

‘There aren’t many bees in cities, so it’s easi-
er for them to obtain pollen and honey. Moreover, 
melliferous plants aren’t sprayed, which makes 
the process much easier,’ says Tomasz Wojtiuk 
from Beeup.pl, a beekeeper and member of the 
Polish Beekeeping Association. 

It is not without reason that urban beekeep-
ing is so successful in Polish agglomerations 
– there are a few hundred beehives in Warsaw 
only, placed on roofs of such buildings as Euro-
centrum, the Palace of Culture and Science, and 
the Grand Theatre. This trend, like many others, 
developed in the West. But in comparison with 
other European capitals, we have a lot of catch-
ing up to do – there are thousands of beehives 
on streets in Berlin or London. Apiaries are also 
located in exceptional spots in Paris, including 
the roof of the Paris Opera House and the vestry 
of Notre-Dame Cathedral.

M I L D  A N D  I N D U S T R I O U S

The bees that moved into the beehives on the 
roof of ARGON are a man-made bee race, Buck-
fast, developed by Brother Adam, a Benedictine 
monk and beekeeper at Buckfast Abbey in Buck-
fasleight, the UK.

‘Buckfast bees that moved onto the roof of 
ARGON aren’t aggressive but very strong and 
industrious. Much will depend on the weather, 
but it is estimated that in these three beehives, 
two or even three types of honey will be produced 
– multi-flower, linden, perhaps also acacia and 
honeydew honey. We expect to gain up to 15 kilo-
grams of honey from each,’ adds Tomasz Wojtiuk.

Bees became a burning issue in Poland a few 
years ago when a possibility of their extinction 
due to irresponsible human actions was made 
public. Since then, a lot of beekeeping bodies 

and institutions have taken action aimed at their 
protection. Also business has engaged in the ini-
tiatives, which results in, among others, a grow-
ing popularity of urban beekeeping. 

‘The presence of beehives on the roof of  
ARGON is not a coincidence but a part of fol-
lowing broadly understood ecological trends. On 
a daily basis, we put in a great deal of effort to 
obtain the certification of our buildings as well 
as to create optimum conditions for business and 
working environment development. Recently, we 
got interested in another category of tenants – 
much smaller but equally demanding ones. At 
the same time, we answer to an important issue 
that affects all of us, which is mass extinction of 
bees,’ adds Monika Brzozowska. 

What’s interesting, for the first two weeks 
of its life, a young bee performs work inside its 
beehive, feeds larvae and cleans the nest. For the 
next two weeks, it works 24 hours a day, mostly 
outside, collecting pollen and nectar (during the 
night, it works on ventilation and maintaining 

proper temperature in the beehive), and after-
wards… it passes away, unfortunately. Worker 
bees live about 36–41 days during the season on 
average, and those which work hard during the 
peak of foraging – up to 28 days. Only winter bees 
can live about 6–9 months. In beekeeping, we 
don’t deal with individual bees but a fixed com-
munity of insects, which constitutes a biological 
whole (single bees are unable to survive on their 
own). In the case of most animal species, there 
are two types of individuals (male and female), 
whereas in the case of bees, there are male bees 
called ‘drones’ and two kinds of female bees – 
the queen bee (marked with a number in the 
picture!) and worker bees (which are the major-
ity). Worker bees have specific tasks to do and 
go through different stages of work in the nest, 
depending on their age.

Bees are a fascinating and valuable type of 
insects. We strongly encourage you to read more 
about them because their specific behaviour, 
work and life are truly fascinating. 

U OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI GATUNKÓW ZWIERZĄT 

WYSTĘPUJĄ DWA RODZAJE OSOBNIKÓW (SAMCE 

I SAMICE), U PSZCZÓŁ NATOMIAST WYRÓŻNIAMY SAMCE – 

„TRUTNIE” ORAZ DWIE POSTACIE SAMICZE – JEDNA Z NICH 

TO MATKA (NA ZDJĘCIU OZNACZONA NUMEREM 78), DRUGA 

TO PSZCZOŁA ROBOTNICA (TYCH JEST NAJWIĘCEJ).
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Każdy poznał w życiu choć jednego z nich – na spotkaniach towarzyskich wodzą rej, wzbudzając 
uwagę i ciekawość wszystkich wokół. Opowiadając o swoich wyczynach, nie muszą wzbijać się na 
wyżyny kreatywności – mówią po prostu jak było, a i tak mogą liczyć na podziw w oczach swoich 

słuchaczy. Podróżnicy w wersji ekstremalnej. Nieustraszeni, niepoprawni optymiści, zawsze 
myślący o kolejnych celach. Poznajcie jedną z takich osób. A może już ją kojarzycie?

Monika Brzozowska, dyrektor marketingu i PR w fir-
mie TORUS, to obieżyświat w sensie dosłownym. 
Poznawszy listę miejsc, które już odwiedziła, można 

zaryzykować stwierdzenie, że była już w niemal wszystkich 
punktach na mapie globu, które rozpalają wyobraźnię prze-
ciętnego zjadacza chleba. Ale i tak wciąż jej mało. Niedawno 
powróciła z Ameryki Południowej, gdzie poznała zupełnie 
inny świat. Ale po kolei.

Praktycznie od początku związku Moniki i jej męża Maćka 
podróżowanie w wersji zaangażowanej było wielką wspólną 
pasją. – Początkowo chcieliśmy jeździć po świecie w dużych 
grupach ze znajomymi, jednak okazało się, że nasz styl nie 
każdemu odpowiada – wspomina. Na czym polega więc ów 
styl? – Każdy zakątek Ziemi, do którego docieramy, pragniemy 
eksplorować na maksa, bez pośpiechu, jednocześnie trochę 
„wnikając” w nową dla nas przestrzeń i próbując lokalnego 
życia na własnej skórze. Inni wolą pełen komfort, wypoczy-
nek i my to rozumiemy, bo przecież każdy ma prawo mieć 
swoją wizję wakacji. Ale nam backpackerski duch chyba ni-
gdy się nie znudzi!

I tak, po pierwszych typowo hotelowo-plażowych wyjaz-
dach do Egiptu i Tunezji, kilkanaście lat temu Monika i Ma-
ciek ruszyli razem w wielki świat. Na ich globusie oznaczone 
jako „zdobyte” są chociażby Nowa Zelandia, USA (11 stanów), 
Tajlandia, Wietnam, Laos, Meksyk, Jamajka, Japonia, Iran, czy 
niemal cała Europa. Każdy z tych wyjazdów był szczegóło-
wo zaplanowany i nastawiony na eksplorację kompleksową. 
Zaspokajanie ciekawości przeszło w nawyk, a ten w… nową 
filozofię życia.

– To niesamowite, że podróże mogą ukształtować nasz 
światopogląd, otworzyć na ludzi, sytuacje, rozwinąć empatię, 
wrażliwość na piękno natury, ale i krzywdę ludzką... – zauważa 
Monia. – Z drugiej strony, dając podstawę – czyli odpoczynek 
od codzienności, zmianę klimatu – mogą pomagać też w od-
nalezieniu siebie, naszego wewnętrznego Ja, złapaniu dystan-
su do ludzi, otaczającego nas na co dzień świata, problemów 
etc. Gdy oglądamy dobry film, chwilę po napisach końcowych 
mamy wiele myśli i refleksji, jednak z kolejnymi godzinami 
wszystko to się rozpływa, bo wracamy do realnego świata. 
My staramy się podróżować dłużej, bez pośpiechu, co pozwala 
utrwalić to inne myślenie.

Pięć lat temu na świat przyszła Zuzia, córeczka Moni 
i Maćka. Nie oznaczało to bynajmniej końca fantastycznych 
podróży. Dziś dziewczynka wciąż czeka jeszcze na swój pierw-
szy dzień w szkole podstawowej, a ma już w dorobku podróże 
z rodzicami do takich miejsc, jak Japonia, Meksyk, USA czy 
Ameryka Południowa. 

– Już gdy miała siedem miesięcy, pojechała z nami na 
snowboard do Austrii – mówi Monika. – Od tej pory jest z nami 
niemal na każdym wyjeździe i trzeba powiedzieć, że radzi so-
bie świetnie. Najwyraźniej złapała od razu bakcyla. Jest z nami 
wszędzie, oprócz gór wysokich...
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No właśnie. Góry zaliczają się do najbardziej 
ekscytujących podróży Moniki. Jak sama dekla-
ruje, wysokogórski klimat ma we krwi, ale to 
mąż Maciej pomógł jej stawiać pierwsze kroki 
w Tatrach Wysokich. Chęć zdobywania kolej-
nych szczytów uzasadnia wymownym cytatem 
z Wandy Rutkiewicz, legendarnej polskiej hima-
laistki: „Nie czujesz w pełni życia, dopóki nie za-
ryzykujesz jego utraty”. W swoim alpinistycznym 
CV Monia ma już obie góry uznawane za szczyt 
Europy (Mt. Blanc i Elbrus), Kilimandżaro, a także 
gruziński Kazbek, irański Damavand oraz pętlę 
wokół himalajskiej Annapurny. 

– Góry to stale przewijający się element od 
samego początku naszej znajomości z Maćkiem. 
Ale to zamiłowanie do wspinania się i w ogóle do 
ekstremalnego podróżowania, nie wynika u nas 
ze zwykłej „zajawki” czy ślepego poszukiwania 
czystej adrenaliny. Chcemy do wszystkiego pod-
chodzić z głową, dlatego zawsze wybieramy się 
w wysokie góry z profesjonalistami, którzy po-
trafią człowieka zabrać na szczyt, ale również 
z niego bezpiecznie sprowadzić. Choć podjęliśmy 
już w życiu kilka naprawdę poważnych wyzwań, 

zawsze czułam się bezpieczna. Z drugiej strony 
rozumiem panią Wandę Rutkiewicz i innych hi-
malaistów, którzy nie potrafili i nie potrafią żyć 
bez tego pierwiastka ryzyka…

Najświeższe, wciąż żywe wspomnienie Moni-
ki, to jak do tej pory tzw. podróż życia, trwająca 
od listopada zeszłego roku aż do lutego. Celem 
była tym razem Ameryka Południowa.

– Marzyliśmy o tej destynacji od dawna – 
zaznacza. – Nie wiedzieliśmy, kiedy uda nam 
się tam dotrzeć, głównie ze względu na Zuzię 
i nasze obowiązki zawodowe… I w końcu, pew-
nego dnia w zeszłym roku napisała do mnie moja 
koleżanka ze studiów, od kilku lat mieszkająca 
w Chile. Byliśmy z Maćkiem w dobrych humorach, 

i dostałam zielone światło, choć tygodnie przez 
wyjazdem były baaardzo intensywne. Pracowa-
łam wtedy po 14 godzin dziennie – wspomina.

Pobyt w Ameryce rozpoczął się od kolumbij-
skiego Medellin…

– …Gdzie na lotnisku miejscowi ludzie po-
witali nas oklaskami i wiwatami. Czuć się jak 
gwiazda na czerwonym dywanie? Czemu nie! 
Tak reagują tam wciąż na turystów, co zrobiło na 
nas bardzo miłe wrażenie. Kolumbia walczy ze 
stereotypem kraju zdegenerowanego przez prze-
mysł narkotykowy, jak sami się przekonaliśmy 
– bardzo przekłamanym. Przez 40 spędzonych 
tam dni czuliśmy się komfortowo i bezpiecznie, 
a miejscowi byli dla nas przesympatyczni i za-
wsze pomocni. Do tego dochodziła aromatyczna 
kawa i smakujące nieziemsko lody czy brownie, 

przez które „trochę” przytyliśmy. Tamtejszym 
złotem jest przecież m.in. ziarno kakaowca. A że 
Aztekowie i Majowie uważali, że kakaowiec to 
pokarm bogów, mogę z całą stanowczością po-
twierdzić, że we wspomnianym brownie był ów 
boski pierwiastek…

Kolejnym, blisko 50-dniowym etapem po-
dróży był Ekwador.

– Niesamowity kraj pod względem różnorod-
ności. Wulkany, szamani, dżungla, egzotyczne 
zwierzęta znane z filmów przyrodniczych, pla-
że, agroturystyka… Znajdziesz tu wszystko, co 
może ci się zamarzyć. Przez jakiś czas żyliśmy 
na wsi czy farmach z zapoznanymi wcześniej 
Ekwadorczykami. Przesiąkliśmy ich stylem ży-
cia i było nam z tym bardzo przyjemnie, także 
Zuzi, która dobrze dogadywała się ze swoimi 
rówieśnikami i szybko łapała podstawy hisz-
pańskiego. Natomiast w miejscach publicznych, 
to my zazwyczaj byliśmy dla niektórych atrakcją. 
Zdjęcia Polski i śniegu były dla lokalsów czymś 
niewiarygodnym!

Święta Bożego Narodzenia Monika wraz z ro-
dziną spędziła na wyspach Galapagos. – Lwy 
morskie, pelikany, iguany, wielkie żółwie… Dużo 
radości mieliśmy, widząc wszystkie te zwierzaki 
w zasięgu ręki.

W Boliwii najbardziej wyrazistym przeżyciem 
dla Moni był zaś rowerowy zjazd słynną Drogą 
Śmierci, uchodzącą za jedną z najbardziej nie-
bezpiecznych tras na świecie. – To chyba jednak 
przesada, bo odkąd droga stała się atrakcją tu-
rystyczną, powstały agencje, które dbają o to, by 
organizowane tu wyprawy były bezpieczne. Nie-
mniej, doświadczenie było niesamowite.

 Ostatnim akcentem fantastycznej przygody 
w Ameryce Południowej był półtoratygodnio-
wy pobyt w Chile, gdzie rodzinę Moni ugościła 
wspomniana już koleżanka Dorota, mieszkająca 
na… pustyni. 

– Pracuje tam w agencji turystycznej, dzię-
ki czemu pomogła nam w dotarciu do wielu 

bo akurat jechaliśmy na imprezę. W pewnym 
momencie dość zwyczajnej pogadanki rzuciłam 
zdanie „Myślimy sobie właśnie, jakby cię odwie-
dzić”. Okazało się, że potrzebowaliśmy takiej 
przełomowej chwili, słów które zostały wypo-
wiedziane. Za chwilę mogłam dodać: „no to Cię, 
Dorcia, odwiedzimy!”. 

3,5-miesięczna podróż objęła cztery państwa 
i całą masę różnorodnych atrakcji. Opisując wy-
prawę, Monika pokazuje szczegółowy plan, obej-
mujący wszystkie punkty programu.

– Nie da się ukryć, że zarówno inicjatorem, 
jak i mózgiem tej i pozostałych naszych podró-
ży jest Maciek, który posiada wielkie doświad-
czenie i potrafi zadbać o wszystkie szczegóły 
– chwali męża. – Nasz terminarz pozostawiał 
pewne minimalne pole do improwizacji, ale już 
założony budżet sprawdził się niemal co do zło-
tówki. Układając plan wyprawy, skorzystaliśmy 
też z tego, że Internet pozwala dziś w mgnieniu 
oka nawiązać relacje z ludźmi nawet na drugim 
końcu świata. Zyskaliśmy w ten sposób wielu 
nowych przyjaciół.

Zanim jednak Brzozowscy wyruszyli za oce-
an, Monika musiała przygotować na swoją nie-
obecność kolegów i koleżanki z TORUSA. 

– O  ile Maciek ma swój własny biznes 
i w okresie jesienno-zimowym może pozwolić 
sobie na dłuższe wyjazdy, tak ja musiałam spo-
ro się nagimnastykować, by móc na tak długi 
okres zniknąć z pracy. Prezes „pogratulował” 
odważnego pomysłu i zapytał o termin powrotu 
(śmiech). – do dzisiaj w myślach dziękuję mu za 
zaufanie i otwartość – a z bezpośrednim prze-
łożonym udało się wypracować rozwiązanie 
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wspaniałych miejsc. Poznaliśmy też lokalną spo-
łeczność, żyjąc przez cały czas w typowym chi-
lijskim domu. Było nam tak dobrze, że chcąc 
chwilę odpocząć, złapać dystans – będąc już tu 
w Gdańsku – zamykam oczy i kieruję swe myśli 
razem z drobinkami unoszonego przez wiatr pia-
sku, gdzieś na pustynię Atacama. 

***

Bycie globtroterem to nie pasja, lecz już styl 
życia. W rozmowie z Monią da się to odczuć. Dziś 
sama nie jest już w stanie wyliczyć wszystkich 
swoich podróży. Bo przecież nie liczą się liczby, 
lecz to, co zostaje w serduchu.

– Jedno jest pewne, w życiu można stracić 
praktycznie wszystko... I o ile nie przydarzy się 
choroba „kasująca” nasze wspomnienia, to wła-
śnie tych obrazów i przeżyć z pięknych miejsc 
na Ziemi nikt nam nie ukradnie – konstatuje 
na koniec naszego spotkania. – I nieważne, czy 
eksplorujemy Polskę czy cały świat, przygoda 
jest wszędzie i czeka jedynie na to, by się na 
nią otworzyć.  To chyba właśnie jest esencja  
podróżowania! 

IN ENGLISH

GLOBETROTTER
Everyone has met at least one – they 
are the life and soul of the party, 
attract attention and arouse curi-
osity. They don’t need to lay it on 
thick when they talk about their 
accomplishments – they only say 
how it was and they still win admi-
ration. They’re an extreme version 
of travellers. Fearless, incurable 
optimists, always thinking about 
future goals. Let’s meet one of them. 
Or perhaps you already know her?

Monika Brzozowska, Head of Marketing & 
PR at TORUS, is literally a globetrotter. 

Given the places she has already visited, one 
can dare say that she has already been in every 
exciting spot in the world. But she still hasn’t 
had enough. Recently, she returned from South 
America, where she discovered a completely dif-
ferent world. But first things first.

Practically from the very beginning of their 
relationship, Monika and her husband, Maciek, 
have shared a passion for intensive travelling. 
‘At the beginning, we wanted to travel the world 
with a group of friends, but it turned out that 
not everyone shared our travel style,’ she recalls. 
What is this style like? ‘We wish to explore every 
spot to the fullest, in no hurry, to ‘immerse’ 
ourselves in a new reality and experience the 
local life first-hand. Others prefer maximum 
comfort and relaxation, and we get it because 
everyone can have their own idea of a perfect 
holiday. But I guess we’ll never get bored with 
the backpacker spirit!’

Several years ago, after some typical package 
holidays in Egypt and Tunisia, Monika and 
Maciek decided to explore the world together. 
So far, they have ‘conquered’, for example, New 
Zealand, the US (11 states), Thailand, Vietnam, 
Laos, Mexico, Jamaica, Japan, Iran, and almost 
entire Europe. Each of the trips was carefully 
planned and aimed at complex exploration. 
Satisfying curiosity became their habit and… 
a new philosophy of life.

‘It’s amazing that travelling can shape your 
worldview, open you up to new people and 
situations, develop your empathy, sensitivity 
to the beauty of nature and human harm…’ 
Monia remarks. ‘On the other hand, it allows 
you to distance yourself from everyday life and 
change the climate, thus helping you find your 
innermost self, develop a fresh perspective on 
people, everyday life, and problems, etc. When 
we’re watching a good film, we have a lot of 
thoughts and reflections after the roll credits, 

isn’t just a whim or a desire to get the adrenalin 
flowing. We want to be reasonable about it, so 
we always climb with professionals, who can 
take us to the top and bring us back safely. 
Although we have already taken up a few serious 
challenges, I’ve always felt safe. On the other 
hand, I understand Ms Wanda Rutkiewicz and 
other mountaineers who couldn’t and can’t live 
without the risk…

The most recent memory of Monika is, so 
far, their trip of a  lifetime, which began last 
November and ended this February. Their 
destination was South America.

‘We had dreamed about it for a long time,’ 
she stresses. ‘We didn’t know when it was 
possible, mostly because of Zuzia and our work… 
And finally, one day last year, my friend from 
university who had lived in Chile for a few years 
wrote to me. We were in a good mood as we were 
going to a party. At some point of our chat, I said, 
‘We were just wondering how to visit you.’ It 
turned out that we needed such a breakthrough 
and words to be said out loud. In a while, I could 
add, ‘Well, Dorcia, we will!’ 

The journey lasted 3.5 months and covered 
four states and a  variety of attractions. To 
describe the journey, Monika shows a detailed 
plan covering all highlights.

‘I admit that the initiator and the brains of 
all our trips is Maciek, who has great experience 
and attention to detail,’ she compliments 
her husband. ‘Our agenda allowed for some 
improvisation, but the budget was very accurate. 

When planning our journey, we used the Internet, 
which now allows travellers to meet people from 
all over the world. We made a lot of new friends 
this way.’

But before Brzozowscy set off on their 
journey, Monika had to prepare her colleagues 
from TORUS for her absence. 

‘Maciek runs his own business and he can 
leave in autumn and winter, but I had to make 
great effort to leave work for such a long time. 
My boss ‘congratulated’ me on our bold idea and 
asked when I was planning to return (laughs). I’m 
still grateful to him for his trust and openness. 
Together with my immediate superior, we 
managed to find a solution, and I got the green 
light even though the weeks before the journey 
were really intensive. I was working 14 hours 
a day in that time,’ she recalls.

The trip to America began in Medellín, 
Colombia…

‘… Where the locals greeted us at the airport 
with cheering and applause. To feel like a star 
on the red carpet? Why not! They still treat 
tourists this way, which we liked very much. 
Colombia is attempting to break the stereotype 
of a country degenerated by the drug industry, 
which is totally unfair and untrue as we could 
see. We spent there 40 days and we always felt 
comfortable and safe, and the locals were very 
helpful and kind. Aromatic coffee and delicious 
ice-cream and brownie, because of which we put 
on ‘some’ weight, were an added boon. Their 
gold is, for example, the cocoa bean. The Aztecs 

and the Maya peoples believed cocoa to be the 
food of the gods, and I’m sure that the brownie 
contained that divine element…

The next stage of the journey, which lasted 
50 days, was Ecuador.

‘It’s an incredibly diversified country. 
Volcanoes, shamans, the jungle, exotic animals 
known from nature documentaries, beaches, 
agritourism… Everything is there. For some 
time, we stayed in the countryside and in farms 
with Ecuadorians. We adopted their lifestyle 
and enjoyed it; Zuzia liked it, too – she got on 
well with children and soon learned the basics 
of Spanish. But in public places, we were usually 
a novelty. The locals were amazed at photos of 
Poland and snow!’

Monika spent Christmas with her family 
on the Galapagos Islands. ‘Sea lions, pelicans, 
iguanas, enormous turtles… It was amazing to 
see all these animals so close at hand.’

For Monia, the most thrilling experience in 
Bolivia was a cycling trip along the infamous 
Death Road, which is regarded as one of the 
most dangerous routes in the world. ‘I think it’s 
a bit exaggerated because when the road became 
a tourist attraction, special agencies were set up 
to see that trips organised there are safe. Still, it 
was an incredible experience.’

The last part of the fantastic adventure in 
South America was Chile, where Monia and her 
family spent a week and a half with her friend 
Dorota, who lives in… the desert.

‘She works in a travel agency there, so she 
could help us reach plenty of amazing places. 
Since we stayed in a  typical Chile home, we 
also had a  chance to get to know the local 
community. It was so wonderful that now, in 
Gdańsk, when I want to relax and distance myself 
from everyday life, I close my eyes and let my 
thoughts fly with specks of sand somewhere in 
the Atacama Desert.’

***

Being a  globetrotter is not a  hobby but 
a lifestyle. You can feel it when talking with 
Monia. Now, she can’t even list all the places 
she has visited. But it’s memories not numbers 
that matter in the end.

‘One thing for sure, one can lose almost 
everything in life… And except for cases in which 
an illness ‘removes’ all your memories, nobody 
can take these beautiful images and experiences 
away from you,’ she concludes at the end of our 
meeting. ‘It doesn’t matter whether you explore 
Poland or travel across the world – adventure is 
everywhere, you only need to open yourself up 
to it. I guess that’s the essence of travelling!’ 

but it all becomes blurry with time because we 
come back to the real world. We try to travel 
more slowly, in no hurry, which allows us to keep 
these thoughts.’

Five years ago, Zuzia – Monia and Maciek’s 
daughter – was born. But that didn’t mean the 
end of fantastic travels. The girl hasn’t gone to 
primary school yet, and she has already visited, 
for example, Japan, Mexico, the US, and South 
America. 

‘When she was seven months old, we took 
her snowboarding in Austria,’ Monika says. ‘Since 
then, she has accompanied us on every trip, and 
I must admit that she’s doing great. She must 
have get the bug for it. We take her everywhere 
except for high mountains…’

Trips to the mountains are one of the most 
exciting trips of Monika. She admits that the 
mountainous climate is in her blood, but it was 
her husband Maciej who took her climbing in 
the High Tatras for the first time. She describes 
her desire to conquer successive peaks with 
a quote from Wanda Rutkiewicz, a legendary 
Polish mountaineer, who said that you don’t 
feel fully alive until you risk your life. Monia has 
already climbed two mountains regarded as 
the peaks of Europe (Mount Blanc and Elbrus), 
Mount Kilimanjaro, as well as Georgian Kazbek, 
Iranian Damavand, and the Annapurna Circuit 
in the Himalayas. 

‘Mountains have been present in our 
relationship since the very beginning. But our 
passion for climbing and extreme travelling 
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Budynek ARGON łączy z morzem nie tylko piękny widok, rozpościerający 
się z górnych kondygnacji. Od początku tego roku ma tu swoją siedzibę 
spółka Damen Engineering Gdańsk, należąca do międzynarodowej grupy 
stoczniowej Damen. Właśnie w tym zakątku Alchemii powstają projekty 
wielkich statków, przemierzających akweny całego globu.
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Istniejąca od 5 lat spółka przeprowadziła się 
do Alchemii w związku z szeroko zakrojonymi 
planami rozwojowymi. Obecnie na pokładzie 

gdańskiego biura jest ok. 100 osób, z czego 90 
procent stanowią inżynierowie, w dużej części 
absolwenci Politechniki Gdańskiej. Zatrudnienie 
ma stopniowo wzrastać.

 – Nowa, większa i ciekawie zaaranżowana 
przestrzeń biurowa umożliwia nam poszerzenie 
kadr, rozwój naszych kompetencji, jak również 
pracę interaktywną w ramach grup projektowych 
– mówi Daria Cellary-Rataj, Administration Ma-
nager w DEG. – Statki, które projektujemy, zy-
skują coraz to więcej nowych systemów, przez 
co stają się coraz bardziej skomplikowane i wy-
magające pod kątem inżynierii.

Domeną gdańskich inżynierów są jednostki 
o potężnych gabarytach. Projekty dotyczą bo-
wiem okrętów użytkowanych w przemyśle of-
f-shore, czyli szeroko pojętym wydobywaniem 
surowców z oceanicznego dna, a także statków 
przeznaczonych do obsługi farm wiatrowych ulo-
kowanych na morzu. Projekty powstałe w Alche-
mii realizowane są w stoczni w rumuńskim Galati 
lub w Chinach.

– Jesteśmy dostawcą autentycznego know-
-how – podkreśla Katarzyna Romantowska-Ja-
skólska, Executive Managing Director w DEG. 
– To, co powstaje w gdańskim biurze, przekłada 

się na dokument, w oparciu o który budowany 
jest następnie statek.

Przedsiębiorstwo stoczniowe Damen po-
wstało jako rodzinna firma blisko 100 lat temu 
w Holandii i  tam ma do dziś swoją siedzibę. 
I choć grupa ma swoje oddziały na całym świe-
cie (w tym aż 34 stocznie), to poza krajem tuli-
panów tylko gdańskie biuro wytwarza projekty 
techniczne. To obrazuje, jak ważną rolę w funk-
cjonowaniu koncernu pełni oddział w Alchemii.

– Damen jest obecny w Polsce ze względu na 
kompetencje, jakie można odnaleźć na naszym 
rynku – dodaje Katarzyna Romantowska-Jaskól-
ska. – Mamy w Trójmieście i okolicach doświad-
czonych projektantów z fachem w ręku, dlatego 
wiele firm stoczniowych z Niemiec, Norwegii czy 
Szwecji ulokowało tu swoje oddziały. Konkuren-
cja jest spora, ale w naszym przypadku atutem 
jest dobry employer brand oraz ciekawe projekty, 
nad którymi pracujemy. Inżynierowie lubią wy-
zwania, a my jesteśmy w stanie im je zapewnić. 
Współpracujemy ściśle z Politechniką Gdańską, 
głównie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrę-
townictwa, ale nie tylko. Szukamy na bieżąco 
inżynierów o bardzo różnych specjalizacjach – 
projektantów (ang. naval architects), konstruk-
torów, obliczeniowców, statecznościowców, me-
chaników, projektantów wnętrz i wyposażenia, 
a także elektryków i automatyków.

tu akcentów marynistycznych, industrialnych 
oraz… niderlandzkich, co widać to np. w kuchni, 
w której na fototapecie widnieje malownicze pole 
tulipanów z wiatrakami. Dla pokonania bariery 
różnic kulturowych co roku obchodzony jest też 
Dzień Króla, czyli narodowe holenderskie świę-
to, z loteriami i konkursami. Wszyscy w biurze 

Alchemiczny oddział Damen Engineering nie 
przypomina sterotypowego biura projektowego 
– inżynierowie pracują tu w standardowych open 
space’ach (przydzielanych do konkretnych pro-
jektów) na komputerach wyposażonych w spe-
cjalistyczne oprogramowanie. Nie oznacza to 
jednak, że biuro wygląda sztampowo. Sporo 
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ubrani są na pomarańczowo, a najbardziej po-
mysłowy strój wygrywa nagrodę. 

W tym roku, krótko po dołączeniu do alche-
micznej rodziny, przedstawiciele Damen Engine-
ering zadebiutowali w imprezie Triathlon In Da 
House. Na co dzień ulubioną aktywnością więk-
szości pracowników firmy jest jazda na rowerze.

– Mocno promujemy tę aktywność, zresztą 
nie tylko jako sport, ale także jako ekologiczny 
i prozdrowotny środek lokomocji, zwłaszcza że 
infrastruktura Alchemii mocno temu sprzyja – 
mówi Daria Cellary-Rataj. – Każdy pracownik 
może liczyć na dofinansowanie przez firmę za-
kupu roweru. 

IN ENGLISH

SEA OF COMPETENCE 
IN DAMEN ENGINEERING 
GDAŃSK
The top floors of ARGON give splen-
did views of the sea. But since the 
beginning of this year, the building has 
also been a seat of Damen Engineering 
Gdańsk, a member of the international 
shipyard Damen Group. In this part 
of Alchemia, massive ships sailing 
all over the world are designed.

The company, operating on the market for 
5 years, moved to Alchemia in connection 

with its grand development plans. At present, 
the Gdańsk office employs about 100 people, 

90 percent of which are engineers, mostly grad-
uates of Gdańsk University of Technology. But 
the number of employees is going to increase.

 ‘This new, large, and attractively arranged of-
fice space allows us to take on more employees, 
develop our competence, and work interactively 
in project teams,’ says Daria Cellary-Rataj, Ad-
ministration Manager in DEG. ‘The ships we de-
sign feature more and more new systems, which 
makes them more complicated and demanding 
in terms of engineering.’

Engineers from Gdańsk specialise in large 
vessels. DEG designs offshore vessels, that is 

ships used in exploring and extracting raw ma-
terials from the seabed as well as performing 
operations at wind farms located on the sea. 
The designs produced in Alchemia are carried 
out in shipyards in Galati, Romania, or in China.

‘We provide genuine know-how,’ stresses 
Katarzyna Romantowska-Jaskólska, Executive 
Managing Director in DEG. ‘Our designs are used 
in documents that serve as a basis in further 
shipbuilding works.’

The Damen shipyard company was set up 
as a family business almost 100 years ago in 
the Netherlands, where it is still based. Even 

though the group has its branches all over the 
world (and owns as many as 34 shipyards), the 
Gdańsk office is the only office apart from the 
one in the Netherlands to make technical de-
signs. This shows the importance of the branch 
in Alchemia for the company.

‘Damen is present in Poland owing to com-
petence offered by our market,’ adds Katarzyna 
Romantowska-Jaskólska. ‘In Tricity and its sur-
roundings, there are a number of professional 

and experienced architects; therefore, a lot of 
shipyard companies from Germany, Norway or 
Sweden have opened their branches here. The 
competition is strong, but our assets include 
good employer brand and interesting projects. 
Engineers enjoy challenges, and we are able to 
provide them with plenty of these. We closely 
cooperate with Gdańsk University of Technolo-
gy, mainly with the Faculty of Ocean Engineer-
ing and Ship Technology, but not only. On an 

ongoing basis, we look for engineers with var-
ious fields of specialisation – naval architects, 
constructors, computer engineers, stability en-
gineers, mechanics, interior and equipment de-
signers, as well as electricians and automation 
engineers.

The branch of Damen Engineering in Al-
chemia isn’t like a typical design office – our 
engineers work in standard open spaces (as-
signed to specific projects) and use specialised 
software. But the office isn’t run-of-the-mill, 
either. It features plenty of marine, industrial 
and… Dutch themes, which shows e.g. in the 
kitchen, where you can find a wallpaper depict-
ing a picturesque field of tulips and windmills. 
To overcome cultural barriers, every year, we cel-
ebrate King’s Day, a Dutch national holiday, with 
lotteries and competitions. On this day, everyone 
is dressed in orange, and the person wearing the 
most original outfit wins a prize. 

This year, shortly after the company joined 
the Alchemist family, representatives of Damen 
Engineering made their debut in Triathlon In Da 
House. The favourite activity of most Damen 
employees is cycling.

‘We strongly promote this activity, not 
only as a sport, but also as an eco-friendly and 
health-enhancing means of transport, especially 
that Alchemia’s infrastructure is well-adapted 
to cyclists’ needs,’ says Daria Cellary-Rataj. ‘We 
also grant funding to our employees for purchas-
ing bicycles.’ 
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Kilka lat temu sztuka fotografii weszła w nową epokę. Dzięki 
smartfonom z wbudowanymi aparatami, artystą-fotografem 
może dziś być każdy z nas, co znalazło swój efekt w postaci 
lawinowo wzrastającej popularności Instagrama. Igersom, czyli 
wielbicielom tej aplikacji, nie chodzi jednak o infantylne selfie 
z dzióbkiem. Pokazują oni, że przy odrobinie wysiłku i wyobraźni, 
codziennie możemy uwieczniać rzeczy niebanalne. Udowodnił to 
pierwszy InstaMeet w Alchemii.

2322

Instagramers – czyli potocznie Igersi – to ludzie, 
dla których robienie fotografii urządzeniami 
mobilnymi nie jest tylko zabawą, lecz rów-

nież formą sztuki. Spotykają się, wymieniają 
doświadczeniami i wspólnie ruszają „na łowy”, 
najlepiej w ciekawe, nieoczywiste i inspirujące 
miejsca – takie jak Alchemia!

Wiosenny InstaMeet (bo tak właśnie nazy-
wają się spotkania Instagramersów) poprzedziły 
dwa warsztaty, podczas których Adrian Werner 
i Michał Wesołek, administratorzy liczącej so-
bie blisko 12 tys. członków grupy Igers Gdańsk, 
wprowadzali w tajniki fotografii mobilnej licznie 
zebranych uczestników wywodzących się z alche-
micznej społeczności. Tematyka, kadrowanie, per-
spektywa, światło, obróbka – wszystko ma zna-
czenie, jeśli chcemy, by nasz profil śledziło wielu 
„followersów”!

@WES.MW & @NONKAR 

@PAANATO @BLKKSKNHEAD @AGEWGI

@TEDDY_VON_HUGGER @MAJANAONE @ADRIANWERNER

TEKST: Paweł Durkiewicz
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– Chcieliśmy pokazać Alchemię od innej stro-
ny zarówno instagramowym artystom jak i ama-
torom fotografii mobilnej – mówi Małgorzata 
Dąbrowska, Marketing Manager firmy TORUS. 
– Uczestnicy warsztatów mogli poznać techniki 
fotografii instagramowej –  tak, by z jednej stro-
ny mogli wykorzystać ją w „łapaniu” prywatnych 
kadrów, a z drugiej strony, by mogli poznać grupę 
wspaniałych ludzi, którzy potrafią za pomocą 
telefonu, wprawnego oka, wyobraźni i wiedzy 
na temat obróbki zdjęć przybliżać piękne za-
kątki Gdańska.

Impreza zapoczątkowała i wznowiła zara-
zem konkurs „SZUKAMY GIGANTÓW”, będący 
elementem kampanii wizerunkowej Alchemii pt. 
„Giganci ściągają do Trójmiasta”. Celem konkur-
su jest promocja aglomeracji trójmiejskiej jako 
miejsca stwarzającego idealne warunki zarówno 
do rozwoju biznesu, jak i do życia codziennego, 
a co za tym idzie – przyciągającego specjalistów 
z Polski i zagranicy. Zabawa potrwa do 31 sierp-
nia 2018 roku, a zadaniem jej uczestników jest 
przysłanie zdjęcia natury, architektury czy też 
po prostu naszej trójmiejskiej codzienności, na 
którym doszukać się można podobieństwa do 
Giganta. Ceniona będzie szeroko pojęta kreatyw-
ność. Zgłoszenie (zdjęcie konkursowe) należy 
kierować pod adres: marketing@torus.pl. Główną 
nagrodą przewidzianą w konkursie jest kamera 
Go Pro Hero5 Session z wyposażeniem. 

Po pobraniu wskazówek technicznych, przy-
szedł czas na wspólną wędrówkę, podczas której 
sfotografowane zostały m.in. parking w budynku 
Platinum, hol recepcyjny i bardzo klimatyczne, 
bo zupełnie niezagospodarowane jeszcze siód-
me piętro budynku ARGON. Łącznie w wydarze-
niu wzięło udział ok. 50 osób, a kilkugodzinne 
grupowe pstrykanie zwieńczył posiłek w Of-
ficyna Vinegre. Wykonane zdjęcia podziwiać 
można na Instagramie pod hasztagami #Al-
chemiaGdansk, #TorusDeweloper, #HelloArgon 
i #instameet_alchemia.

IN ENGLISH

IGERS IN ALCHEMIA
A few years ago, a new era of the art of 
photography began. Thanks to smart-
phones with cameras, everyone can be 
an artist photographer today, which 
results in the growing popularity of 
Instagram. But Igers, fans of the app, 
don’t take childish kissy face selfies. 
They show that with a little effort and 
imagination, we can capture unique 
moments every day. An example 
of that is InstaMeet in Alchemia.

For Instagrammers, aka Igers, taking pictures 
with mobile devices isn’t only fun but also 

a form of art. They meet, exchange experience, 
and together try to capture something – prefera-
bly in interesting, non-obvious and inspiring spots, 
such as Alchemia!

This Spring InstaMeet (a meeting of Insta-
grammers) was preceded by two workshops, dur-
ing which Adrian Werner and Michał Wesołek, 
administrators of the Igers Gdańsk group with 
almost 12  thousand members, presented the 
ins and outs of mobile photography to numer-
ous participants from the Alchemia community. 

Themes, framing, perspective, light and editing 
– everything matters if we want to get many 
‘followers’!

Having been given some technical tips, the 
group went on a trip, during which they pho-
tographed eye-catching spots in the complex, 
such as offices of TORUS and Marine Harvest, 
a cark park in the Platinum building, the lob-
by, and the atmospheric and non-developed 
seventh floor of the ARGON building. The total 
number of participants was about 50, and the 
event was rounded off with a meal in Officyna 
di Vinegre. You can find photos taken during 
the event on Instagram, with hashtags #Al-
chemiaGdansk, #TorusDeweloper, #HelloArgon 
and #instameet_alchemia.

‘We wanted to show Alchemia from a differ-
ent perspective both to Instagram artists and mo-
bile photography fans,’ says Małgorzata Dąbrows-
ka, Marketing Manager in TORUS. ‘The workshop 
participants had a chance to learn some tech-
niques of Instagram photography, so that they 
could use it to ‘capture’ private moments and, 
on the other hand, meet wonderful people, who 
can take photos of beautiful places in Gdańsk 
thanks to their phones, keen eye, imagination 
and photo editing skills.’

The event marked the beginning of a photo 
contest ‘Spot the Giants’, which is a part of Al-
chemia’s marketing campaign ‘The Giants are 
Heading to Tricity’. The contest aims at promoting 
Tricity as a perfect place both for business and 
private life, attracting specialists from Poland 
and abroad. The contest ends on 31 August 2018. 
The participants are required to send a picture 
of nature, architecture or everyday life in Tricity, 
which shows a Giant. Creativity will be a great 
asset. Send your application (a contest photo) 
to: marketing@torus.pl. The first prize is GoPro 
Hero5 Session camera with equipment. ŁĄCZNIE W WYDARZENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 

OK. 50 OSÓB, A KILKUGODZINNE GRUPOWE 

PSTRYKANIE ZWIEŃCZYŁ POSIŁEK W OFFICYNA 

VINEGRE. WYKONANE ZDJĘCIA PODZIWIAĆ 

MOŻNA NA INSTAGRAMIE POD HASZTAGAMI 

#ALCHEMIAGDANSK, #TORUSDEWELOPER, 

#HELLOARGON I #INSTAMEET_ALCHEMIA.
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TEKST: Paweł Durkiewicz  ZDJĘCIA: Archiwum prywatne

Gdy pod koniec zeszłego roku po raz pierwszy rozmawiałem z Eweliną 
Sasin o jej alchemicznym koncepcie kulinarnym Enjoy Food&Life, 
zdawało mi się, że pochłonąłem sporo informacji. O jej pasji do 

zdrowej żywności, życiowym optymizmie i pomyśle na bistro inne niż 
wszystkie. Jak się okazało, nie nabyłem nawet podstawowej wiedzy 

o jej życiu. A może być ono wspaniałą inspiracją dla każdego, kto sądzi, 
że doba zamknięta w ramach 24 godzin ogranicza nam możliwość 

realizacji wszystkich marzeń i pasji.

C H W Y T A Ć

D Z I E Ń
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Moja rozmówczyni to kobieta-dynamit, która 
harmonijnie łączy w życiu co najmniej kilka waż-
nych ról. Jej głównym zawodowym zajęciem jest 
przewodzenie prężnie działającej od ponad 12 lat 
firmie marketingowej Ewesa, w której portfolio 
są kampanie stworzone dla wielkich koncernów. 
W zeszłym roku doszło do tego Enjoy Food&Life, 
czyli nowe wyzwanie na zawsze trudnym rynku 
kulinarnym. Dodajmy przy tym, że Ewelina jest 
ponadto sportsmenką z sukcesami w kilku dys-
cyplinach, zapaloną podróżniczką oraz – jakby Spotkaliśmy się więc ponownie, znów 

w „Endżoju”. Polubiłem to miejsce, jakże 
inne od standardowych jadłodajni uloko-

wanych w sąsiedztwie przestrzeni biurowych. 
Oferta dostosowana do różnych potrzeb, także 
dla osób z nietoleranacją laktozy, wegan, czy 
„bezglutenowców” – dla większości z nas detal, 
ale dla wymienionych grup jest to niemal wyba-
wienie. I ekologia – wszystkie torby, talerzyki, 
a nawet kubki do koktajli (tylko z pozoru plasti-
kowe) są tu biodegradowalne. Jeśli wydaje się 
Wam, że więcej w tym wszystkim wzniosłych 
idei niż prawdziwej kulinarnej jakości, spieszę 
poinformować, że w żadnym wypadku! W karcie 
znajdziemy pyszne i wartościowe propozycje – 
takie, które po zjedzeniu nie wywołują wyrzu-
tów sumienia, a jednocześnie pozostawiają na 
podniebieniu pełną satysfakcję. Takie właśnie 
było marzenie Eweliny.

jeszcze było mało – kochającą matką trójki ży-
wiołowych dzieci. Pojawia się więc naturalne 
pytanie, skąd bierze czas na pogodzenie z sobą 
tych wszystkich sfer?

– Czasem faktycznie wydaje mi się, że moja 
doba trwa dłużej niż 24 godziny – uśmiecha się. 
– Najważniejsze jest dla mnie to, jak postrzegam 
pojęcie work-life balance. W dzisiejszym świecie 
biznesu nie jest już niczym nagannym wyjście 
z pracy na godzinny trening czy lunch, z drugiej 
zaś strony praca nie kończy się po odbębnieniu 

już jako przedsiębiorca. Ja dorabiałam jako ho-
stessa i to był początek mojej drogi. Z czasem 
zlecenia rozwinęły się do szerszych form – or-
ganizowania akcji marketingowych, rekrutacji. 
Wtedy mój przedsiębiorczy chłopak podsunął 
mi pomysł: skoro tak dobrze idzie ci ta robota, 
załóż sobie firmę i zdobywaj swoich klientów. 
A jako że jeden z moich przydomków to „cel-
-pal!”, już nazajutrz miałam swój biznes – wspo-
mina z rozbawieniem. – Dziś razem z Pawłem 
tworzymy wspólnie plany, nie tylko te bizne-
sowe, ale i życiowe. Początkowo nie było nam 
łatwo ze sobą żyć i współpracować, bo oboje 

tych 8 godzin w firmie. Dzięki internetowi, smart-
fonom i tabletom można być w kontakcie przez 
24 godziny, bez szkód dla życia prywatnego czy 
rodzinnego. Nie da się ukryć, że żyję intensyw-
nie, ale kocham ten tryb i staram się niczego nie 
tracić. Oszczędzam czas chyba najbardziej na 
spaniu, choć wiem, jak ważną rolę dla kondycji 
człowieka pełni sen. Dlatego i do tego podcho-
dzę zadaniowo – na swoim komputerze mam 
przypominajkę, która informuje mnie, ile godzin 
snu w nocy mi pozostało. Ciekawostka jest taka, 
że ta sama aplikacja w późnych godzinach wie-
czornych zmniejsza emisję światła niebieskiego 
z ekranu, co pomaga w zasypianiu i wydzielaniu 
melatoniny, dzięki czemu śpię efektywnie!

Najważniejszą życiową rolą Ewelina, jest 
oczywiście rola mamy. Syn Piotrek ma 8 lat, 
córeczki Elizka i Emilka mają po 5 wiosen. – Za-
bawy jest co nie miara. Trójka dzieci to trzy razy 
więcej uśmiechów, trzy razy więcej całusów, 
gilgotek i wszystkiego innego, co piękne w ma-
cierzyństwie. Robię wszystko, by moja aktyw-
ność zawodowa nie była przeszkodą w naszych 
relacjach. Czas na dzieciaki musi się zawsze 
znaleźć i jestem wtedy cała dla nich. A gdy damy 
już sobie buziaka na dobranoc, mogę spokojnie 
otworzyć laptopa i powrócić do spraw bizneso-
wych – przygotować kosztorys, sprawdzić oferty, 
odpisać na maile. Nie lubię zresztą odpoczywać 
leżąc na kanapie.

Głową rodziny jest mąż Paweł, którego Ewe-
lina nazywa „sprawcą całego zamieszania”. – 
Poznaliśmy się na studiach, gdy Paweł działał 

mamy silne, lecz trochę przeciwstawne charak-
tery. Ja zawsze jestem sercem, a on rozumem. 
Podczas gdy ja krzyczę „wio!”, on woła „prrr!”. 
Na szczęście z czasem okazało się, że nie mu-
simy się gryźć, tylko możemy się uzupełniać, 
a z naszych sporów może wynikać coś dobrego. 
Przykład – pomysł na wejście w gastronomię po-
jawił się w Amsterdamie, gdzie kiedyś w okresie 
studiów dorabiałam i stołowałam się w podob-
nym lokalu – zupiarni Soup en Zo. Na otwar-
cie podobnego lokalu w Gdańsku namawiałam 
męża 8 lat, aż w końcu się zgodził i zrobiliśmy 
to. Przeprowadziliśmy wcześniej badania rynku, 
które wykazały, że zamiast zupiarni lepiej będzie 
otworzyć bistro z szerszym menu. I tak powstała 
koncepcja „endżoja”. 

Siedziba Ewesy to kameralna oliwska willa 
przy ul. Derdowskiego, do której Ewelina czę-
sto przemieszcza się z Alchemii na skuterze. 
Nazywa to miejsce „ulem”. W załodze jest po-
nad 20 osób.

– Nasze hasło przewodnie to „work hard, be 
a bee” (ang. „pracuj ciężko, bądź jak pszczoła”) 
– wyjaśnia. – I faktycznie, pracujemy z sercem, 
ale kluczem jest dla nas satysfakcja: naszego 
klienta, jego konsumentów oraz nasza. Wiemy, 
że i w pracy, i w życiu potrzebny jest fun. Ludzie 
dzielą się na pszczoły i muchy. Te pierwsze wi-
dzą wszędzie kwiaty, które można zapylić i zro-
bić coś dobrego. Muchy zaś szukają wokół sie-
bie… powiedzmy, że czegoś, co pachnie inaczej.

– Jakim liderem jest Ewelina? Charyzma-
tycznym, bo rozkochuje w sobie ludzi i prze-
kazuje im dobrą energię. Inspirującym, bo jest 
wizjonerką i ma bardzo szerokie pole widzenia 
na różne sprawy. I po trzecie – wymagającym, 
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Gdy tylko robi się cieplej, Ewelina wraz z całą 
rodziną wyrusza nad wodę. Morze było zresztą 
głównym powodem, dla którego przeniosła się 
na studia z rodzinnych Kielc do Gdańska.

– Sporty wodne zawsze były moją wielką 
pasją, jestem zresztą od dawna ratownikiem. 
Chętnie próbowałam nowych rzeczy, więc kie-
dyś zamarzyło mi się, że spróbuję pościgać się 
na skuterach wodnych. Wkrótce zaczęła, brać 
udział w zawodach i… po 6 turach zostałam 
mistrzynią Polski.

Kolejna pasja to podróże,…
– …podczas których bynajmniej nie leżymy do 

góry brzuchem i odpoczywamy – zaznacza. – Na-
sze wyjazdy są, jak całe życie, bardzo intensywne 
i aktywne, obojętnie, czy jedziemy na Kaszuby, 
czy na drugi koniec świata. Zawsze staramy się 
jak najmocniej odkrywać nowe kultury, chodzić 
w nieoczywiste miejsca nieopisane w przewod-
nikach, dużo rozmawiać z miejscowymi ludźmi 
i próbować ich kuchni.

W globtroterskim dorobku Eweliny są tak 
egzotyczne miejsca jak USA, Islandia, Tajlandia, 
Wietnam, Chiny i Japonia. W tę ostatnią podróż 
wybrała się dzięki… wygraniu konkursu fotogra-
ficznego jednego z koncernów samochodowych.

– Wygraliśmy wspaniałą wycieczkę po Tokio, 
Kioto i Osace z prywatnym przewodnikiem. By-
łam wtedy w piątym miesiącu ciąży i nie obyło 
się bez pewnych komplikacji, bo mój synek nie 
przyjął dobrze zmiany czasu i mocno rozrabiał 
w brzuchu. Wyjazd miał trwać tydzień, ale po-
prosiliśmy organizatorów, żeby przebukowali 
nam powrót, dzięki czemu zwiedzaliśmy Japo-
nię, m.in. Hiroszimę i Fudżi, jeszcze przez kolej-
ne 7 dni, co dostarczyło nam niezapomnianych 
przeżyć.

***

Morałów z historii Eweliny mogłoby być wiele, 
najtrafniejszym jednak wydaje mi się stwierdze-
nie, że nawet będąc hiperaktywnym na różnych 
polach przez 24 godziny na dobę i siedem dni 
w tygodniu, nie trzeba niczego poświęcać ani 
tracić. Choć… jest jeden wyjątek – kinematogra-
fia. Jak zdradził mi Paweł, jego żona nawet przy 
najciekawiej rozpoczynającym się filmie usypia 
po ok. 10 minutach. Ale nie jest to wcale od-
osobniony przypadek – prawda, drogie Panie? 

IN ENGLISH

SEIZE THE DAY
At the end of last year, when I was 
talking with Ewelina Sasin about 
her Alchemist culinary concept 
Enjoy Food&Life for the first time, 
I thought I got a lot of information. 
About her passion for healthy food, 
life optimism, and idea for a one-of-
a-kind bistro. But it turns out that 
I haven’t grasped a thing about her 
life. And it can be an inspiration for 
everyone who thinks that a 24-hour 
day limits our possibilities of ful-
filling all dreams and passions.

We met in Enjoy Food&Life again. I got to 
like that place, so different from typical 

food spots located near office spaces. Its diver-
sified offer is adapted to the needs of guests 
with lactose or gluten intolerance, as well as 
vegans – it’s just a detail for most of us, but for 
these groups, it’s a huge advantage. The bistro 
is also eco-friendly – all bags, plates, and even 
cocktail cups (only seemingly plastic) are bio-
degradable. If you think that it’s more about 
big ideas than true culinary quality, I’d like to 
inform you that you couldn’t be more wrong. 

jobs – organising marketing campaigns, recruit-
ment. Then, my resourceful boyfriend gave me 
an idea: if you’re doing so well, set up a company 
and win your own clients. Because my second 
name is “target and fire!” I had my business 
the next day,’ she recalls, laughing. ‘Today, we’re 
making plans together – not only in business, 
but also in life. At the beginning, it wasn’t easy 
for neither of us to live together and cooperate, 
because we both have strong but a bit opposing 
personalities. I’m always the heart, while he’s 
the brains. When I shout, “giddy up!”, he’s like 
“whoa!” Luckily, over time, it turned out that 
we don’t have to fight, but complement each 
other, and our arguments may result in some-
thing good. For example, I came up with an idea 
for a bistro in Amsterdam, where I used to work 
and eat in a similar spot – a soup spot, Soup en 
Zo. For eight years, I was trying to persuade my 
husband to open a similar spot in Gdańsk until 
he finally agreed, and we did it. We carried out 
a market study before, which showed that it’d 
be better to open a bistro with a broader menu 
than just a soup spot. That’s how the concept 
of “Enjoy” arose.’

The seat of Ewesa is located in a cosy villa 
on Derdowskiego Street, where Ewelina often 
goes by scooter from Alchemia. She calls this 
place ‘the hive’. There are over 20 people there.

‘Our motto is “Work hard, be a bee,”’ she 
explains. ‘And indeed, we work with heart, but 
the key is the satisfaction of our clients and their 
consumers, as well as ours. We know that fun is 
a must both at work and in life. There are two 
kinds of people: bees and flies. The first ones 
look around and see flowers they can pollinate 
and do something good. The latter, on the other 
hand, always look for… well, something that 
smells differently.’

‘What kind of leader Ewelina is? Firstly, 
a charismatic one, because she’s adorable and 
gives people good energy. Secondly, inspiring, be-
cause she is a visionary and has a broad perspec-
tive on a variety of matters. And thirdly, deman-
ding, both for herself and her co-workers,’ says 
Małgorzata Słoń, Key Account Director in Ewesa 
and privately Ewelina’s friend from high school. 

Like every bee, Ewelina likes to be on the go, 
so sport is an essential part of her day.

‘I like diversity, and this also concerns phy-
sical activity,’ she emphasises. ‘My weekly plan 
usually provides for at least 5–6 workouts, out 
of which I try to do at least four, if possible. 
On Monday, I jog or go to a muscle electro sti-
mulation workout. On Tuesday, I do yoga on 
hammocks. I spend Wednesday evenings on 
pole sport, that is pole acrobatics. Thursday 

The menu contains scrumptious and nutritious 
dishes – which make you feel full but not guilty 
after a meal at the same time. That’s what Ewe-
lina wanted to achieve.

She is a woman dynamite, who can combi-
ne at least a few important roles in her life. Her 
main professional activity is running a success-
ful marketing company, Ewesa, operating on the 
market for more than 12 years, which has carried 
out campaigns for large corporations. Last year, 
she entered a challenging culinary market with 
her new project, Enjoy Food&Life. What’s more, 
Ewelina is a sportswoman, who has achieved 
success in several disciplines, a traveller and 
a mother of three energetic children. It makes 
you wonder how she finds the time to reconcile 
all these aspects of life.

‘Indeed, it often seems to me that my day 
has more than 24 hours,’ she smiles. ‘The most 
important thing is how I see the concept of wor-
k-life balance. In the contemporary business 
world, it’s nothing wrong to leave work for a one-
-hour workout or lunch, but, on the other hand, 
one doesn’t finish work after 8 hours. Thanks to 
the Internet, smartphones and tablets, it’s pos-
sible to keep in touch for 24 hours, without harm 
to your private or family life. I admit I live a hectic 
life, but I love it and I try not to miss anything. 
I save time on sleeping even though I know how 
important it is for human well-being. That’s why 
I follow a task-based approach – I have a rema-
inder on my computer, which informs me how 
many hours of sleep I have left. An interesting 
fact is that the same app reduces the emission 
of blue light late in the evening, which enhances 
melatonin production and helps me fall asleep 
and, as a result, sleep more effectively!’

The most important role for Ewelina is being 
a mom. She has three children: a son, Piotr (8 
years old), and two daughters – Elizka and Emilka 
(5 years old). ‘There’s a lot of fun. Three children 
are three times more smiles, kisses, cuddles and 
everything that’s beautiful about being a mom. 
I do my best so that my professional activity do-
esn’t hinder our relations. I always find time for 
my children, when I can be only with them. And 
when they kiss me goodnight, I can turn on my 
laptop and go back to business matters – draw 
a cost estimate, check offers, reply to emails. Be-
sides, laying on the couch is not my way to relax.’

The head of the family is Ewelina’s husband, 
Paweł, whom she calls ‘the man causing the 
commotion’. ‘We met at university, where Paweł 
was already operating as an entrepreneur. I wor-
ked part-time as a hostess, and that was the 
beginning of my career. Over time, I got bigger 

is running or cycling. On Friday, I go to hip hop 
classes with my son – he has classes in one 
room, and I have mine in another. Saturday is 
an active day for the whole family. We always 
try to do something together: go for a walk, go 
cycling, rollerblading, jumping on trampolines, 
or at least rake leaves in the garden. And final-
ly, Sunday, which is a swimming day. Girls and 
Piotrek have their own classes, while me and my 
husband swim on tracks.’

When it gets warmer, Ewelina and her family 
enjoy water activities. The sea was the main 
reason for which she moved from Kielce, her 
hometown, to study in Gdańsk.

‘Water sports have always been my pas-
sion; I’ve been a lifeguard for a long time. I like 
trying new things, so once, I had an idea to have 
a go at jet skiing. Soon, I began to take part in 
competitions and… after 6 times, I won Polish 
championships.’

Her another passion is travelling…
‘… during which we don’t lie down and relax,’ 

she stresses. Our travels, just like our life, are 
very active and intensive, no matter if we go to 
Kashubia or to the end of the world. We always 
try to experience new cultures, visit unknown 
places that aren’t described in guide books, talk 
a lot with locals, and taste their cuisine.’

Ewelina has already visited such exotic pla-
ces as the US, Island, Thailand, Vietnam, China 
and Japan. To the latter, she went thanks to… 
winning a photography competition held by one 
of automotive companies.

‘We won a wonderful trip around Tokyo, 
Kyoto, and Osaka with a private guide. I was 
five months pregnant then, and we had some 
complications because my son didn’t cope well 
with jet lag and was very active. The trip was 
supposed to last a week, but we asked the or-
ganisers to change our return flight so that we 
could stay in Japan for seven days more and visit, 
e.g. Hiroshima and Fuji, which was a memora-
ble experience.’

***

There may be a number of morals in Ewelina’s 
story, but the most accurate seems to be the 
fact that even if you’re hyper-active in a variety 
of fields, 24 hours a day and seven days a week, 
you don’t have to sacrifice or miss anything. 
Well, there’s one exception – cinema. As Pa-
weł says, his wife falls asleep while watching 
even the most interesting film after about 10 
minutes. But it’s not a single case, is it, dear 
Ladies? 

zarówno względem siebie, jak i współpracow-
ników – opisuje Małgorzata Słoń, Key Account 
Director w Ewesie, a prywatnie przyjaciółka Ewe-
liny jeszcze z czasów liceum. 

Jak każda pszczółka, Ewelina lubi być w cią-
głym ruchu, dlatego sport jest nieodłączną czę-
ścią każdego jej dnia.

– Lubię różnorodność i dotyczy to także ak-
tywności fizycznych – podkreśla. – W moim pla-
nie na tydzień jest zwykle co najmniej 5–6 tre-
ningów, z czego w miarę możliwości staram się 
zrealizować co najmniej cztery. W poniedział-
ki biegam bądź idę na trening elektrostymula-
cji mięśniowej. We wtorek chadzam na jogę na 
hamakach. W środowe wieczory uczęszczam 
na pole sport, czyli ćwiczenia z akrobatyki na 
rurze. Czwartki to bieganie lub jazda na rowerze. 
W piątki z kolei chodzę z synkiem na hip-hop – 
on ma zajęcia na jednej sali, a ja zaraz za ścianą. 
Sobota to aktywny dzień dla całej rodziny. Sta-
ramy się wtedy zawsze zrobić coś razem: wyjść 
na spacer, wycieczkę rowerową, rolki, trampoliny, 
kręgle, albo choćby pograbić liście w ogródku. No 
i wreszcie niedziela, czyli dla nas od dawna dzień 
basenowy. Dziewczynki mają swoje zajęcia, Pio-
trek ma swoje, a my z mężem ciśniemy kolejne 
długości na torze.

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA

TWARZE ALCHEMII
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Alchemia to nie tylko biura i miejsca pracy 
tysięcy osób o różnych talentach. To 
także szeroka gama lokali usługowych, 
które codziennie ułatwiają życie 
całej alchemicznej społeczności. 
Wykorzystując upragnioną przerwę 
w pracy wcale nie musisz oddalać się 
zbytnio od swojego biurka, by wypić 
pyszną kawę, zrobić małe zakupy, zadbać 
o dobry wygląd, czy zjeść wartościowy 
posiłek. Spójrz, na co możesz liczyć!

A L C H E M I Ę

P O Z N A J

K U C H N I !

O D

A L C H E M I A  W I N A

Zgodnie z nazwą, w restauracji znajdziemy sze-
roki wybór doskonałych trunków z całego świata. 
A jako że najlepszym towarzystwem dla lampki 
markowego wina jest równie wykwintna kuchnia, 
w menu znajdziemy włoskie przysmaki, przyrzą-
dzane z jakościowych składników sprowadzo-
nych ze słonecznej Italii. Możliwa jest dosta-
wa na biurko. W tym samym lokalu funkcjonuje 
Sugoi Sushi.

GODZINY OTWARCIA:
niedziela – czwartek 11:00 – 22:00
piątek – sobota 11:00 – 23:00

WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Ofercie lunchowej – codziennie w cenie 19 zło-
tych oferowane jest inne danie.

S U G O I  S U S H I 

Restauracja funkcjonująca w jednym lokalu 
z Alchemią Wina oferuje specjały kuchni ja-
pońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
sushi. Doświadczeni sushi masterzy przy-
rządzają wykwintne zestawy przy użyciu 
najświeższych produktów. Zdrowy i lekki 
posiłek możemy zamówić do biura, istnieje 
też możliwość wynajęcia cateringu.

GODZINY OTWARCIA:
niedziela – czwartek 11:00 – 22:00
piątek – sobota 11:00 – 23:00

WARTO PAMIĘTAĆ O…
…VIP Roomie. To świetne miejsce, by zor-
ganizować inspirujące spotkanie biznesowe 
w orientalnym klimacie.

C I T Y  C A F E

Kawiarnia, której wystrój był inspirowany podobnym lokalem na nowojor-
skim Wall Street, zaprasza na prawdziwą, świeżo mieloną i świeżo paloną 
kawę w mieszankach dobranych ze specjalnie selekcjonowanych ziaren 
z Ameryki Łacińskiej i Indonezji. Chwilę ukojenia przy gorącej filiżance mogą 
uzupełnić robione na miejscu kanapki i ciasta.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 6:30 – 17:00

WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Możliwości zorganizowania imprez okolicznościowych i konferencji – 
także w weekendy!

TEKST: Paweł Durkiewicz
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E N J O Y  F O O D & L I F E

Wyjątkowe bistro, w którym je się zdrowo, smacznie 
i z uśmiechem. Do syta najedzą się tu wszyscy, łącznie 
z wegetarianami, weganami czy osobami z nietolerancją 
glutenu lub laktozy. Specjalność zakładu to michy, czyli 
wartościowe i pożywne dania w kilku wersjach smako-
wych. Zamówienia powyżej 100 złotych mogą być do-
starczane bezpośrednio do biura. Lokal oferuje też karty 
lojalnościowe. 

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 8:00–17:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Lunchu Dnia – zestaw zupa + micha za 20 złotych albo 
opcja poszerzona, czyli zupa + micha + dodatek (deser lub 
lemoniada lub kawa lub herbata) za 25 złotych

O F F I C Y N A  V I N E G R E

Bistro łączące kulinarną tradycję z nowo-
czesnością, żyjące rytmem Alchemii i ca-
łego miasta. Znajdziemy tu cztery rodzaje 
menu na każdą okazję i porę: śniadanio-
we, lunch, bistro i cateringowe. Smacz-
nie i świeżo zjemy tu w ciągu dnia, a już 
po fajrancie możemy przyjść odreagować 
stres w relaksującej atmosferze rodem 
z południowoeuropejskiej uliczki.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 08:00 – 21:00 
(lub do ostatniego gościa)
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Śniadaniowym zestawie serwowa-
nym od 8:00 do 11:30. Oprócz wybranego 
w menu dania otrzymamy w nim “star-
ter pack”, czyli robioną na miejscu droż-
dżówkę, dżem, sok tłoczony na zimno 
oraz jogurt.

J O A N N A  T Y S Z E R  A U T O R S K A

P R A C O W N I A  F R Y Z J E R S K A

W otwartym w tym roku salonie oferowane są wszechstronne usługi 
fryzjersko-kosmetyczne, wykonywane przez doświadczonych profe-
sjonalistów przy użyciu najwyższej jakości ekologicznych kosmetyków. 
Wszystko w przytulnej atmosferze – przed, w trakcie i po zabiegach 
delektować się można dobrą muzyką i winem.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 9:00 – 20:30
sobota 9:00 – 15:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Zaglądaniu na firmowego Facebooka i Instagrama. Co tydzień po-
jawia się nowa promocja zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych, do-
stosowanych do pory roku.

N O W A K O W S K I  G O R Ą C O 

P O L E C A M

Piekarnio-kawiarnia z ciepłą, domową atmosferą. Codziennie 
możemy tu cieszyć się świeżutkim pieczywem: chlebem na 
zakwasie i bułkami, a także croissantami, kanapkami, ciast-
kami i zdrowymi przekąskami. Śniadanie czy lunch świetnie 
uzupełni wyśmienita gorąca kawa.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:00–20:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Ofercie cateringowej. W cenie 90 złotych możemy zamówić 
30 minikanapek, idealnych na zaspokojenie małego głodu 
uczestników zebrania w biurze.

S U B W A Y

Restauracja należąca do jednej z największych 
na świecie sieci fast food. Specjalność to sand-
wiche, które możemy zamawiać wedle własnych 
upodobań. Sami wybieramy ich wielkość, rodzaj 
pieczywa, ser, warzywa i przyprawy. Istnieje moż-
liwość zamówienia zestawów cateringowych. 
Za cztery SUBY 30 cm, podzielone na mniejsze 
kanapki, zapłacimy 85 zł. W ofercie Subwaya 
znajdziemy również wrapy, sałatki i pyszne cia-
steczka wypiekane na miejscu.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 22:00
sobota 9:00 – 19:00
niedziela 10:00 – 19:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Sub of the day, czyli kanapce dnia. Codziennie 
inny 15-centymetrowy sandwich w specjalnej 
cenie 8,25 zł.

Ż A B K A

Punkt popularnej ogólnopolskiej sieci sklepów 
typu convenience, czyli takich, w których szyb-
ko możemy zaspokoić niemal wszystkie bieżące 
potrzeby. W Żabce zrobimy błyskawiczne zakupy 
do domu, kupimy prasę bądź pilnie potrzebny ko-
smetyk, a w razie małego głodu zjemy hot-doga.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – niedziela 06:00–23:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
…Wielosztukach. Często, kupując więcej sztuk 
danego towaru, zyskujemy atrakcyjniejsze ceny.

A L E E E  B Y S T R O

Bistro stawiające na pomysłowość i świeżość – 
tutejsze pieczywa, dania lunchowe i śniadaniowe 
w całości powstają w zakładzie na terenie Al-
chemii. Do wyboru mamy bajgle, bajgloburgery, 
kanapki i zestawy lunchowe, ale specjalnością są 
pączki w różnych odmianach. Możemy zamówić 
danie, którego nie ma w menu, a obsługa w mia-
rę możliwości spełnia nasze życzenia.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00
sobota 11:00 – 15:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
…Daniu dnia. Bistro codziennie proponuje na 
lunch inne danie, które można sprawdzić na fa-
cebookowym fanpage’u.

P I Z Z A  P A S T A  &  B A S T A

Miejsce dla miłośników włoskich smaków. 
W menu przygotowanym przez pochodzącego 
z Włoch szefa kuchni znajdziemy wszystko, co 
najlepsze w tradycjach kulinarnych Italii, a maka-
ron powstaje na naszych oczach. W dni robocze 
do godziny 17:00 serwowane jest menu luncho-
we, w pozostałych porach i w weekendy w ofercie 
jest pełen zakres dań.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – czwartek 11:00 – 20:00
piątek 11:00 – 21:00
sobota – niedziela 12:00 – 21:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Lunchu w atrakcyjnej cenie. Makaron w porze 
lunchowej zjemy za 10 zł, pizzę od 14 zł, ponad-
to każdego dnia po 17:00 pasta dnia kosztuje 
tylko 15 zł.
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IN ENGLISH

ALCHEMIA 
ON YOUR PLATE!
Alchemia is more than only offices 
and workplaces of thousands of 
people with different talents. The 
complex also offers a wide range 
of services that make the life of 
the Alchemist community easier. 
You can use your break to have an 
excellent coffee or meal, do some 
shopping, or have a beauty treat-
ment close to your office. Check 
out what’s in store in Alchemia!

A L C H E M I A  W I N A

As the name suggests, the restaurant offers 
a wide range of excellent alcoholic beverages 
from all over the world. As a glass of quality wine 
goes well with an exquisite dish, the menu con-
tains Italian dishes made from best ingredients 
imported from sunny Italy. The restaurant also 
offers delivery to the office. In the same spot, 
there is also Sugoi Sushi.

OPENING HOURS:
Sunday – Thursday 11:00 – 22:00
Friday – Saturday 11:00 – 23:00
DON’T MISS OUT!
Special lunch offer – a different dish every day 
for only PLN 19.

S U G O I  S U S H I 

A restaurant sharing the spot with Alchemia 
Wina offers Japanese cuisine specialities, sushi 
in particular. Experienced sushi masters prepa-
re exquisite sets with fresh ingredients. You can 
also order a healthy and light meal to your office. 
The restaurant also provides catering.

OPENING HOURS:
Sunday – Thursday 11:00 – 22:00
Friday – Saturday 11:00 – 23:00
DON’T MISS OUT!
VIP Room. It’s a great place for an inspiring busi-
ness meeting in an Oriental atmosphere.

C I T Y  C A F E

A café, whose decor was inspired by a similar 
spot on Wall Street, New York, offers real, fre-
shly-ground and freshly-smoked coffee made 
from hand-picked beans from Latin America and 
Indonesia. Apart from excellent hot coffee, the 
café also serves sandwiches and cakes prepared 
on the spot.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 6:30 – 17:00
DON’T MISS OUT!
The café hosts special events and conferences – 
also at the weekend!

E N J O Y  F O O D & L I F E

A one-of-a-kind bistro with healthy, delicious food 
and a convivial atmosphere. It serves dishes for all 
tastes and preferences, including vegetarian, ve-
gan, as well as lactose-free or gluten-free dishes. 
The speciality of the house is ‘micha’ (a bowl) – 
a nourishing and tasty dish available in several 
versions. The restaurant offers delivery to the 
office for orders over PLN 100 and loyalty cards. 

OPENING HOURS:
Monday – Friday 8:00 – 17:00
DON’T MISS OUT!
Lunch of the Day – a set: soup + micha for PLN 20 
or a bigger version: soup + micha + dessert or le-
monade or coffee or tea for PLN 25.

O F F I C Y N A  V I N E G R E

A bistro blending culinary traditions with moder-
nity, which follows the rhythm of Alchemia and 
the city. It offers four kinds of menu for every 
occasion and time of day: breakfast, lunch, bistro 
and catering. During the day, the bistro serves 
fresh and tasty dishes, and it’s also a great place 
to relax after work in a convivial atmosphere of 
a South European food spot.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 8:00 – 21:00 
(or til the last guest)
DON’T MISS OUT!
A breakfast set served between 8:00 and 11:30. 
Apart from the selected dish, you’ll get a ‘starter 
pack’, which is a bun prepared on the spot, jam, 
cold, fresh juice and yoghurt.

J O A N N A  T Y S Z E R  A U T O R S K A 

P R A C O W N I A  F R Y Z J E R S K A

The hair salon opened this year offers all kinds of 
beauty and hair services provided by experienced 
professionals, using quality, eco-friendly beauty 
products. Reward yourself with a treatment in 
a cosy atmosphere, with good music and a glass 
of delicious wine.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 9:00 – 20:30
Saturday 9:00 – 15:00
DON’T MISS OUT!
Check out Facebook and Instagrams pages for 
weekly updates of new special offers of seasonal 
hair and beauty treatments.

N O W A K O W S K I  G O R Ą C O 

P O L E C A M

A bakery and café with a cosy, homely atmos-
phere. It offers fresh bakery products every day: 
sourdough bread, bread rolls, croissants, san-
dwiches, biscuits and healthy snacks. You can 
also have a cup of excellent hot coffee with your 
breakfast or lunch.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 7:00 – 20:00
DON’T MISS OUT!
Catering offer. For PLN 90, you can order 30 
mini sandwiches, perfect as snacks for an of-
fice meeting.

S U B W A Y

A restaurant that belongs to one of the largest 
fast food chains. The speciality of the house is 
sandwiches, which you can build the way you like: 
choose the size, type of bread, cheese, veggies 
and spices. The restaurant offers catering sets. 
You can get four 30 cm SUBs divided into smal-
ler sandwiches for PLN 85. Subway menu also 
contains wraps, salads and delicious biscuits 
baked on the spot.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 7:00 – 22:00
Saturday 9:00 – 19:00
Sunday 10:00 – 19:00
DON’T MISS OUT!
Sub of the day, or the sandwich of the day. 
A different 15-centimetre sandwich every day 
at a special price of PLN 8.25.

Ż A B K A

A store of a popular Polish convenience store 
chain, which offers a wide selection of everyday 
products. In Żabka, you can do everyday shop-
ping fast, buy newspapers or magazines, beauty 
products, as well as hot dogs.

OPENING HOURS:
Monday – Sunday 6:00 – 23:00
DON’T MISS OUT!
Buy more than one. You can often get a better 
price if you buy more products.

A L E E E  B Y S T R O

A bistro with fresh and unique dishes – it offers 
bakery products, as well as breakfasts and lunches 
fully prepared on the spot, including bagels, bagel-
burgers, sandwiches and lunch sets. The speciality 
of the house is a wide selection of doughnuts. You 
can also order something that’s not on the menu, 
and the staff will do their best to meet your needs.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 10:00 – 18:00
Saturday 11:00 – 15:00
DON’T MISS OUT!
Dish of the Day. Check out the Facebook page for 
a lunch of the day.

P I Z Z A  P A S T A  &  B A S T A

A perfect place for fans of Italian cuisine. The 
menu was prepared by an Italian chef and con-
tains the best traditional Italian dishes. Pasta 
is made on the spot. The lunch menu is served 
on weekdays until 17:00. After 17:00 and at the 
weekends, the restaurant offers a full selection 
of dishes.

OPENING HOURS:
Monday – Thursday 11:00 – 20:00
Friday 11:00 – 21:00
Saturday – Sunday 12:00 – 21:00
DON’T MISS OUT!
Lunch at an attractive price. At lunchtime, you 
can have pasta for PLN 10 or pizza from PLN 14. 
Every day after 17:00, pasta of the day is only 
PLN 15.

S T A R B U C K S

A café that belongs to a popular and fashionable 
chain known all over the world. Pick your favouri-
te coffee made from 100% Arabica beans with 
a biscuit, sweets or light snacks. Starbucks also 
offers conference tables perfect for business 
meetings.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 7:00 – 19:00
DON’T MISS OUT!
Loyalty card. Collect stars to get free coffee, spe-
cial offers and gifts.

B A Z A R  S M A K Ó W

A colourful bistro for all tastes that serves both 
traditional and exotic Mediterranean and Indian 
dishes. The restaurant has two floors, 150 seats, 
and provides free Wi-Fi access. It offers delivery 
and tailormade diet catering.

OPENING HOURS:
Monday – Friday 7:30 – 16:30
DON’T MISS OUT!
Dish of the Day. A different dish every day for 
only PLN 12.90. 

S T A R B U C K S

Lokal popularnej i modnej sieci kawiarni znanej 
na całym świecie. Obowiązkowy punkt progra-
mu to oczywiście kawa przyrządzana na różne 
sposoby ze 100-procentowych ziaren Arabica, 
towarzyszyć mogą jej ciastka, słodkości i  lek-
kie przekąski. W Starbucksie dostępne są stoły 
konferencyjne idealne na spotkania biznesowe.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 19:00
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Karcie lojalnościowej. Kolekcjonując gwiazd-
ki, zyskujemy szanse na darmowe kawy, oferty 
specjalne i prezenty.

B A Z A R  S M A K Ó W

Kolorowa kantyna, w której smacznie zjedzą za-
równo kulinarni tradycjonaliści, jak i miłośnicy 
egzotycznych smaków kuchni śródziemnomor-
skiej i indyjskiej. Lokal jest dwupoziomowy, dys-
ponuje 150-cioma miejscami siedzącymi i łą-
czem Wi-Fi. Oferuje dostawę, a także catering 
dietetyczny dostosowany do indywidualnych 
potrzeb klienta.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:30 – 16:30
WARTO PAMIĘTAĆ O…
… Daniu Dnia. Codziennie inne, zawsze za je-
dyne 12,90 zł. 
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Cieszące się wielką popularnością lekcje 
pływania dla dzieci w wieku niemowlę-
cym odbywają się regularnie w komplek-

sie basenowym Aquastacji. Specjaliści nie mają 
wątpliwości, że pływanie to dla berbeci idealna 
forma pierwszego kontaktu ze sportem i wodą. 

– Jest to dla nich najbezpieczniejsza forma 
aktywności, wspomagająca ich rozwój psycho-
ruchowy – mówi Agata Marzec, prezes Aquasta-
cji. – Wspólne zajęcia wzmacniają więź dziecka 
z rodzicami. Towarzyszący maluchowi w wo-
dzie opiekun ma szansę zbudować z nim moc-
niejszą relację, będąc świadkiem jego wodnych 

sukcesów, a także wspierając dziecko w poko-
nywaniu własnych słabości i  lęków. U dzieci 
pływających od pierwszych tygodni życia ob-
serwuje się wzmocnienie aparatu mięśniowo-
-szkieletowego, a także większą odporność na 
zachorowania.

Z kursu pływania mogą korzystać niemowlę-
ta już od drugiego miesiąca życia – jedyny waru-
nek to komplet pierwszych szczepień poszpital-
nych. Podczas zajęć grupy liczą maksymalnie 10 
osób. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruk-
torzy, potrafiący nawiązywać przyjazny kontakt 
z malutkimi pływakami.

– Rodzice muszą być gotowi na to, by zaufać 
osobom prowadzącym zajęcia – podkreśla Agata 
Marzec. – Zarówno rodzicom, jak i instruktorom, 
zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie 
i komforcie dzieci. Podczas ćwiczeń ułożonych 
w autorski program maluchy poprzez zabawę 
zdobywają kolejne umiejętności, zbliżające je do 
samodzielnego pływania. Te, które rozpoczynają 
przygodę z pływaniem w wieku niemowlęcym 
i systematycznie uczestniczą w zajęciach, już 
jako czterolatki mogą pływać w grupach samo-
dzielnych bez rodziców i, co najważniejsze, bez 
sprzętu wspomagającego. 

IN ENGLISH

LITTLE SWIMMERS 
IN AQUASTACJA
One should keep fit at any age – this 
is what we usually tell seniors to 
encourage them to regular physical 
activity. But it’s also important to 
promote sports among younger peo-
ple – babies, to be precise, for whom 
swimming is terrific fun and a great 
form of psychomotor development.

The Aquastacja swimming complex regular-
ly holds baby swimming lessons, which are 

highly popular nowadays. Experts have no doubt 
that swimming is a great form of the first contact 
with sports and water for babies. 

‘It’s the safest form of activity for babies, 
which enhances their psychomotor develop-
ment,’ says Agata Marzec, CEO of Aquastac-
ja. ‘Participating in lessons together strength-
ens the bond between parents and children. By 
supporting their children in overcoming their 
weaknesses and fears, as well as enjoying their 
first swimming success, parents can improve 
the relationship with their children. It has been 
observed that children who begin to swim in the 
first weeks of life have a stronger musculoskel-
etal system and are more resistant to diseases.’

Two-month-old babies can already sign up 
for a swimming course – the only condition is 
that they receive all vaccinations required for 
newborns. Lessons are held in groups of up to 
10 people and are run by qualified instructors, 
who can build a friendly relationship with little 
swimmers.

‘Parents need to trust our instructors,’ 
stresses Agata Marzec. ‘Both parents and the 
instructors put the safety and comfort of babies 
first. During our author exercises, children gain 
new skills through play, which aims at enabling 
them to swim independently. Children who begin 
their adventure with swimming in their infancy 
and regularly participate in classes can swim 
in groups without their parents already at the 
age of four and, what’s important, without any 
equipment.’ 

O formę należy dbać w każdym wieku – takim 
hasłem zwykle motywujemy do aktywności fizycznej 
seniorów. Warto jednak zaszczepiać pasję do sportu 
także ludziom nieco młodszym, a konkretnie… 
niemowlakom. Basen to dla nich wyśmienita forma 
zabawy i rozwoju psychoruchowego.

M A L I

P Ł Y W A C Y

W A Q U A S T A C J I

TEKST: Paweł Durkiewicz  

PODCZAS ĆWICZEŃ UŁOŻONYCH W AUTORSKI 

PROGRAM MALUCHY POPRZEZ ZABAWĘ 

ZDOBYWAJĄ KOLEJNE UMIEJĘTNOŚCI, 

ZBLIŻAJĄCE JE DO SAMODZIELNEGO PŁYWANIA. 

TE, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ PRZYGODĘ 

Z PŁYWANIEM W WIEKU NIEMOWLĘCYM 

I SYSTEMATYCZNIE UCZESTNICZĄ 

W ZAJĘCIACH, JUŻ JAKO CZTEROLATKI 

MOGĄ PŁYWAĆ W GRUPACH SAMODZIELNYCH

BEZ RODZICÓW I, CO NAJWAŻNIEJSZE, BEZ

SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO.
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P R O

B A L A N C E ,

C Z Y L I

D Z I E Ń

D Z I E C K A

I N A C Z E J

Dzień dziecka nie musi być tylko 1 czerwca. 
Postanowiliśmy to udowodnić i 10 lipca w budynku 
ARGON zorganizowaliśmy wyjątkowe, aktywne 
warsztaty dla dzieci. Była to okazja dla dorosłych do 
wspólnej zabawy ze swoimi pociechami i poznania wielu 
niezwykłych osób, których pasje i zainteresowania mogą 
być dla nich inspirujące. Była to krótka, ale intensywna 
przygoda ze sportem i aktywnością. 
TEKST: Marcin Uske  ZDJĘCIA: WeLovePhoto

Już podczas rejestracji czuć było dużo emocji 
– uśmiech, trochę niepewności, zdarzył się 
nawet chwilowy płacz. Później była już tylko 

ciekawość (choć czasami skrywana), zaangażo-
wanie i zachwyt. Nowoczesny budynek biurowy 
nie jest codziennym miejscem zabawy, tworzył 
więc wyjątkową otoczkę dla gry w podchody 
i tego, co działo w kolejnych stacjach (łącznie 
9) zlokalizowanych w recepcji, lokalach usługo-
wych czy na surowej powierzchni biurowej. Na 
każdej z nich odkrywano inny sport, zazwyczaj 
w aktywny sposób – dzieci mogły więc poczuć 

jego namiastkę, albo zapoznać się ze sprzętem.
W holu recepcyjnym odbył się „taniec” z szer-

mierką. Dostojne białe stroje i szpady świetnie 
wkomponowały się w charakter tego miejsca 
i dominującą w nim biel – czuć było chemię mie-
dzy nimi. Dzieci mogły odkryć tajniki władania 
białą bronią i przekonać się, że nie jest to sport 
tylko dla dorosłych. W restauracji Enjoy było już 
bardziej tradycyjnie – koszykarsko. Pod okiem 
profesjonalistów można było trafić do kosza, 
choć były też pudła. Podobnie w restauracji Offi-
cyna, w której zagościli piłkarze ręczni Wybrzeża 

Gdańsk (drużyna jest sponsorowana przez firmę 
TORUS). Dzieci rzucały do „bramy” i to z całkiem 
niezłą, jak na ten sport, skutecznością. Pozo-
stałe stacje mieściły się na 7 piętrze budynku 
ARGON. Miejsce to, choć przeznaczone na biu-
ra (i tak się niebawem stanie) było już areną 
wielu imprez, koncertów, spotkań o charakterze 
biznesowym i warsztatowym. Bliskie spotkanie 
z prawdziwym boksem i „rękawicą” zafundo-
wała Iwona Guzowska. Młodzi chłopcy, choć 
odważni na każdym kroku, wcale nie palili się do 
pojedynku z mistrzynią. Na kolejnej stacji można 
było przymierzyć kask aerodynamiczny Bartosza 
Banacha, utytułowanego kolarza i triathlonisty. 
Dzieci jeździły rowerem – pchaczem, choć można 
było też podziwiać profesjonalną „maszynę” do 
triathlonu, ważącą zaledwie 8 kg! Na kolejnej 
stacji dzieci (a także rodzice i opiekunowie) uczyli 
się wiązania „ósemki” z Maciejem Brzozowskim 
– zdobywcą 4 z 7 szczytów Korony Ziemi. Su-
chy, czyli Maciej Suchanowski, pracownik firmy  
TORUS, razem z kolegami z drużyny Seahawks 
Gdynia odkrywał tajniki futbolu amerykańskiego. 
Z kolei Paweł Gołębicki (również Torusowicz oraz 
zapalony kolarz i triathlonista), pokazał – nie 
tylko młodym osobnikom – jak dobrze „kręcić”. 

W HOLU RECEPCYJNYM ODBYŁ SIĘ

„TANIEC” Z SZERMIERKĄ. DOSTOJNE 

BIAŁE STROJE I SZPADY ŚWIETNIE 

WKOMPONOWAŁY SIĘ W CHARAKTER 

TEGO MIEJSCA I DOMINUJĄCĄ W NIM BIEL 

– CZUĆ BYŁO CHEMIĘ MIEDZY NIMI. DZIECI

 MOGŁY ODKRYĆ TAJNIKI WŁADANIA BIAŁĄ

 BRONIĄ I PRZEKONAĆ SIĘ, ŻE NIE JEST TO

 SPORT TYLKO DLA DOROSŁYCH. 
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Dorosłym uchylił rąbka tajemnicy, jak łączyć wy-
magającą dużego zaangażowania pasję z pracą 
zawodową. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się pływanie „na sucho”, które chwilami za-
mieniało się we wspinaczkę. Tadeusz Czepukojć 
podwieszonym na specjalnych pasach dzieciom 
pokazywał techniki pływania.

Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali torby 
z gadżetami, nie zabrakło też zdrowego, ener-
getycznego poczęstunku. Reakcje dzieci, ale 
także dorosłych, motywują nas do organizacji 
kolejnych tego typu wydarzeń w przyszłości – 
bądźcie czujni! 

PRO BALANCE, 
CELEBRATE CHILDREN’S 
DAY ONCE AGAIN

Children’s Day may be celebrated 
more than once a year. We decided to 
prove it and hold oneofakind, active 
workshops for children at ARGON 
on 10 July. Children had a chance 
to have fun with their parents and 
meet a lot of interesting people with 
inspiring passions and hobbies. It 
was a short but intensive adventure 
with sports and physical activity. 

The children experienced the full gamut of 
emotions – from smiles, uncertainty and 

tears at the registration desks to curiosity 

(although sometimes hidden), involvement and 
excitement later in the day. A modern office 
building isn’t a usual place to play, so a scav-
enger hunt and other activities awaiting at the 
stations (9 in total) in the lobby, on business 
premises or in an empty office space were even 
more exciting. At each station, the guests dis-
covered another sport, usually in an active way 
– they could try their hand at it or see and touch 
necessary equipment.

In the lobby, ‘a fencing dance’ was held. Fine, 
white outfits and foils perfectly matched the 
character of the place and the prevailing white 
– one could sense the chemistry in the air. The 
children had a chance to discover the ins and outs 
of using a melee weapon and see that the sport 

isn’t only for adults. Enjoy Restaurant opted 
for a more traditional option – basketball. Pro-
fessionals assisted children in shooting a bas-
ketball through a hoop although some shots 
were missed. In Officyna Restaurant, children 
could meet handball players of Wybrzeże Gdańsk 
(the team is sponsored by Torus). Children were 
shooting on goal with quite good results. Other 
stations were located on the 7th floor of Argon. 
The office space (which will soon be arranged) 
has been a venue for plenty of events, concerts, 
business meetings, and workshops. Iwona Gu-
zowska treated the guests to an exciting pre-
sentation of boxing. Even the brave young boys 
weren’t so keen to pick up the gauntlet and face 
the champion. At the cycling station, the children 
had a chance to try on an aero road helmet of 
Bartosz Banach, a titled cyclist and triathlete, 
ride push bikes, and see a professional triathlon 
‘machine’ of only 8 kg! At the next station, the 
children (together with their parents and other 
family members) learned to tie a figure-eight 
knot with Maciej Brzozowski, who has climbed 
four of the Seven Summits. Maciej Suchanows-
ki, aka Suchy, who works at Torus, together with 
his teammates from Seahawks Gdynia, spoke 
about the ins and outs of American football. 
Paweł Gołębicki (a Torus employee, keen cy-
clist and triathlete) showed – not only to the 
children – how to turn the wheel. He also lifted 
the veil on how to strike a balance between an 
absorbing passion and work. Another popular 
activity was ‘dry swimming’, which sometimes 
turned into climbing. Tadeusz Czepukojć showed 
swimming techniques to children suspended on 
special ropes.

All the little guests got bags with gadgets 
and had a healthy, nutricious meal. The event 
was a huge success both among children and 
grown-ups, which motivates us to hold similar 
events in the future. Stay tuned! 




