KATOĻU
STUDENTU

KULTŪRAS

DIENAS

Tadeušs Surgofts

VIESIS
Tadeušs Surgofts ir veiksmīgs

uzņēmējs,

kurš 1993. gadā bija viens no AS "Kvadra
Pak" dibinātājiem – 17 gadu laikā firma ir
kļuvusi par vienu no vadošajiem
kartona iepakojuma ražotājiem Baltijas valstīs,
specializējoties augstas kvalitātes sarežģītu
kartona kārbu izstrādē pārtikas un rūpniecības
precēm un vairāk kā 60% no saražotās
produkcijas realizē ārpus Latvijas – Somijā, Lietuvā, Polijā, Ukrainā, Krievijā, Dānijā,
Igaunijā, Zviedrijā, Kazahstānā un Baltkrievijā.
Kā uzņēmējs Tadeušs Surgofts pārvalda un aprūpē arī
brīvdienu mājas „Lakši” kompleksu Usmas pagastā.

Polijas biznesa kluba dibinātājs
Šogad, 12.martā, Latvijā tika reģistrēts Polijas biznesa klubs, kura mērķis ir popularizēt
un atbalstīt Polijas uzņēmējdarbību Latvijā, tāpat arī paredzēts veicināt sadarbību ar
valsts
administrāciju
un
pašvaldībām,
tirdzniecības kamerām un klubiem ar līdzīgu
darbības virzienu Latvijā, Polijā un citās valstīs.
T. Surgofts ir viens no tā dibinātājiem kopā ar
A. Sokolovu, kura savulaik bijusi saistīta ar
Latvijas Poļu jaunatnes savienību.

Tadeuša Surgofts kā mūziķis ir – profesionālis.
No paša sākuma Tadeušs kā bundzinieks iesaistījās
grupā „Inversija”, kas tika dibināta LVU Ķīmijas
fakultātē, un pirmoreiz iemantoja plašu atzinību
1979. gadā, kad šiem klasiskā džeza izpildītājiem
pievienojās vokāliste Olga Pīrāgs un pianists Harijs
Bašs, vēlāk tur dziedāja arī Uģis Roze. Grupa
regulāri piedalījās slavenajā Mūzikas un mākslas
festivālā „Bildes”, sadarbojās ar Raimondu Paulu,
iekaroja Krievijas klausītāju sirdis. Grupas pēdējā
nozīmīgā uzstāšanās notika 1986. gadā, kad Liepājas
skatē Inversija izpildīja zviedra Leifa Stranda
komponēto Gustava Freidinga balāžu simfroka programmu.
Par uzņēmēja muzikālo talantu un prasmi atkal plaša Latvijas publika varēja
pārliecināties, kad 2007. gadā Tadeušs Surgofts atsaucās uzaicinājumam piedalīties LNT
muzikālajā šovā „Divas zvaigznes”. Duetā ar Olgu Pīrāgs viņš iekļuva šova finālā.
Lai lietederīgi izmantotu laiku un sgatavotu uzstāšanos Tadeušs vingrināja balsi, dziedāja
arī tad, kad brauca pie auto stūres.
Šova „Divas zvaigznes” galvenais eksperts, Latvijas
Mūzikas akadēmijas pasniedzējs Arvīds Platpers uzskata, ka
Olga Pīrāgs un Tadeušs Surgofts no visiem šova
dalībniekiem ir visprofesionālāk sagatavotais pāris: „Viņiem
ir vissabalansētākie priekšnesumi. Un katru dziesmu viņi
nenodzied tāpat vien, bet ar pārdzīvojumu”. Arī pazīstamā
dziedātāja Aisha saka:. „Viņi ir mani favorīti. .. Viņi man
patīk arī no cilvēciskā viedokļa. Kad bijām šovā, Olga mani
cienāja ar plācenīšiem, bet Tadeušs izrādīja tēvišķas jūtas, jo es atgādināju viņa meitu”.
Olgas un un Tadeuša duets arī pēc LNT šova turpināja kopīgu un ļoti veiksmīgu
koncertdarbību, kā par to var pārliecināties vietnes You Tube apmeklētāji. Jo sevišķi
izjusti abi izpilda pazīstamo dziesmu Noč svetla.

Viktora Pentjuša fonda valdes loceklis
Tadeušs Surgofts aktīvi līdzdarbojas ilggadīgā RARZI kapelāna,
daudzu Latvijas priesteru, bīskapu un katoļu laju garīgtēva, izcilā
mariāņu priestera Viktora Pentjuša fondā, kura mērķis ir atbalstīt
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāli Rīgas Augstākās reliģijas
zinātņu institūtu un citus Romas Katoļu baznīcas Latvijā
projektus.

