
  

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Bytów  15.12.2011|   MICHAŁ SZPAK PO RAZ PIERWSZY PUBLICZNIE ŚPIEWA 
KOLĘDY  

 

Nie lada gratką dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich oraz branży stolarki okienno-
drzwiowej był zorganizowany 14-15 grudnia br. przez firmę DRUTEX S.A. event: 
”Przedświąteczne spotkanie w Europejskim Centrum Stolarki”, którego gośćmi 
specjalnymi byli: Michał Szpak oraz Robert Sowa i Maciej Pol. W dzień po oficjalnej 
premierze płyty Michała Szpaka, 14 grudnia, wokalista zaprezentował oprócz swoich 

debiutanckich utworów również świąteczny repertuar. 

Na uroczystość do Szymbarku oraz Bytowa, gdzie znajduje się siedziba największego w 
Europie producenta okien, przybyła grupa ponad czterdziestu dziennikarzy. Powodem 
spotkania była organizowana przez Spółkę konferencja prasowa połączona z koncertem 
finalisty I edycji X-Factor – Michała Szpaka. Event, utrzymany w iście świątecznej 
atmosferze, uświetniły magiczne sztuczki Macieja Pola oraz kulinarne przeboje mistrza 
Roberta Sowy. Ten ostatni z wielkim entuzjazmem wypowiadał się na temat proponowanego 
menu: 

"W ten wyjątkowy wieczór poprowadziłem warsztaty kulinarne podczas eventu 
firmy DRUTEX S.A.   Uczestnicy podzieleni zostali na pięć zespołów, z których każdy pod 
moim okiem i mojego kulinarnego teamu przygotował dla siebie i pozostałych uczestników 
jedną z poniższych potraw:  
- kompozycja sushi z marynowanym imbirem, sosem sojowym i japońskim chrzanem 
wasabi,pikantny krem z marchewki z kolendrą i prażonymi migdałami, filet z łososia 
norweskiego z czosnkiem i rozmarynem podany z bobem duszonym w śmietanie, 
marynowane combry jagnięce z sałatką z rukoli i serem Torta de Cañarejal, tiramisu z 
owocami sezonowymi i świeżą miętą  Dzięki formule warsztatów wszyscy uczestnicy 
wspólnego gotowania mogli skosztować wspólnie przyrządzonych specjałów."  

Zaskoczeniem dla uczestników był jednak występ Michała Szpaka, który zdecydował się 
wykonać poza utworami ze swojej pierwszej płyty, która na rynku ukazała się 13 grudnia br., 
również polskie pastorałki. Utwór: ”Płatek opłatek” zaśpiewany w zupełnie odmiennym 
charakterze niż dotychczas znany słuchaczom, jednakże utrzymany w podniosłej i 
świątecznej konwencji stanowił nowość dla wszystkich zgromadzonych gości. Niniejszym 
wokalista podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i podtrzymał przedświąteczną 

atmosferę uroczystości. Co ważniejsze, nikt wcześniej z publiczności nie miał okazji  



  

  

 

posłuchać kolęd w wykonaniu Michała. To było jego pierwsze publiczne wykonanie pastorałki 
dla słuchaczy przy akompaniamencie największego na świecie grającego fortepianu, co 

potwierdzone zostało rekordem w księdze Guinessa. 

„ Propozycja wykonania tak wyjątkowego utworu, jakim jest kolęda czy pastorałka, stanowiła 
dla mnie zupełne zaskoczenie. Firma DRUTEX S.A., która stała się inicjatorem tego 
wydarzenia z pewnością ową sugestią wprawiła mnie w swoiste, pozytywne jednak 
zakłopotanie. Wyobrażałem sobie bowiem koncert, na którym będę prezentował własny 
repertuar, tym bardziej, że właśnie miała miejsce premiera mojej debiutanckiej płyty. Należę 
jednak do grona osób, które uwielbiają wyzwania, a zaśpiewanie kolędy z pewnością po 
części takim jest.  Cieszę się, że mogłem przedstawić, tak szczególnej publiczności, swoje 
umiejętności i mam nadzieję, że mile wspominać będą ten wyjątkowy wieczór.” – powiedział 

Michał Szpak. 

 

„Michał Szpak jest osobą, która darzymy ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Stąd, 
ponownie zdecydowaliśmy się go zaprosić, by uświetnił naszą uroczystość. Z uwagi na fakt 
jej świątecznego charakteru, jestem szczęśliwy, że Michał zdecydował się zaufać również 
nam i zaprezentować próbkę swojego talentu w trochę innym niż zwykle repertuarze.. w 
utworach świątecznych.”- dodał Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 
 

DRUTEX S.A.  (www.drutex.eu) jest największym  producentem stolarki okienno - drzwiowej 
w Europie. Spółka rozpoczęła działalność w 1985 roku i  obecnie sprzedaje swoje produkty 
w większości krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i na Dalekim 
Wschodzie. W ciągu kilkunastu lat istnienia Spółka osiągnęła  pozycję wiodącego  
producenta stolarki otworowej zarówno w Polsce jak i w Europie. 
Siedziba firmy znajduje się w Bytowie, w woj. pomorskim. Tam też znajduje centrum 
logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad145 nowoczesnych pojazdów.  
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W 2010 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 326 mln zł, a działalność eksportowa 
firmy sięgnęła 50%. 
W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produktów z PVC, również okna, drzwi i fasady z 
aluminium i drewna, jak również rolety.  Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w procesie 
produkcyjnym najnowsze rozwiązania technologiczne dopasowane do oczekiwań Klientów. 
Produkty znajdują uznanie w oczach nabywców, co jest odzwierciedlone w licznych 
nagrodach i wyróżnieniach, takich jak:, Laur Klienta, Gazele Biznesu, EU Standard,  
Kryształowy Profil, Ambasador Polskiej Gospodarki, Dobra Firma, Zielona Marka, Medal 
Europejski, Top Builder 2011, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Polskiego Biznesu, Solidna 
Firma, Diament Forbesa i wiele innych.  
Celem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych produktów, inwestycje w innowacyjne 
rozwiązania i budowanie dynamicznej sieci sprzedaży gwarantującej optymalizację podaży i 
procesów zaopatrzenia wciąż powiększającej się bazy Klientów. 
 

 

 
 

 


