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Bar tło miej Wnuk: Po dob no pierw szą
po waż ną po sa dę do sta łaś jesz cze
przed obro ną pra cy dy plo mo wej?
Do mi ni ka Bre za: Tak, to praw da
i bar dzo po mo gło mi w tym mo je
za ło że nie, że stu dia to nie wszyst -
ko, że bar dzo waż ne jest tak że do -
świad cze nie za wo do we. Dla te go,
już po pierw szym ro ku od by łam
pierw szą prak ty kę, a na dru gim za -
czę łam pra co wać. Pra co wa łam ja -
ko kel ner ka w Ho te lach Dia ment.
Nie by ło to mo że speł nie nie ma -
rzeń, ale kiedy studiowałam dzien -

nie naj waż niej sze by ły dla mnie
ela stycz ne go dzi ny pra cy. Po -
za tym jak zwy kle oka zu je się, że
w ży ciu nic nie dzie je się bez przy -
czy ny. Pod ko niec mo ich stu diów
do wie dzia łam się, że fir ma roz wi -
ja swój dział mar ke tin gu i sprze da -
ży, zło ży łam swo je CV i do sta łam
po sa dę spe cja li sty ds. mar ke tin gu.

To z Ho te li Dia ment tra fi łaś do Ar -
ma dy?
Bar dzo szyb ko od kry łam, że
mar ke ting to coś, co chcia ła bym

ro bić w ży ciu, a Ar ma da De ve -
lop ment za ofe ro wa ła mi w peł ni
sa mo dziel ne sta no wi sko. Grze -
chem by ło by od mó wić. Do dat ko -
wo uczest ni czę w bu do wie stra te -
gii mar ke tin go wo -sprze da żo wej
fir my od sa me go po cząt ku. To
dla mnie ogrom ne wy zwa nie.

Przed to bą nie ła twe za da nie – mu -
sisz wy pro mo wać eks klu zyw ne
osie dle z po lem gol fo wym w kon -
tek ście tak za nie dba ne go mia sta
jak By tom.

Nie chce my, aby „Srebr ne Sta -
wy” by ły okre śla ne mia nem osie -
dla eks klu zyw ne go. Wiem, że
obec ność po la gol fo we go w naj -
bliż szym są siedz twie nie ja ko sta -
wia je pół kę po nad „nor mal ny -
mi” osie dla mi de we lo per ski mi,
ale rzecz w tym, że bar dzo za le ży
nam na po pu la ry za cji gol fa, któ -
ry w wie lu kra jach jest tak po -
wszech ny, jak nar ciar stwo czy te -
nis. Chcia ła bym, aby uda ło się
przekonać lu dzi, że golf to in te re -
su ją ca for ma spę dza nia cza su
wol ne go i że wca le nie jest tak
dro gi jak się po wszech nie uwa ża.
Już te raz od wie dza nas re gu lar -
nie wie le mło dych osób, któ re
pierw szy raz ze tknę ły się z gol -
fem wła śnie dzię ki na szej in we -
sty cji. 

Wy bacz, ale nar ciar stwo i te nis nie
ko ja rzą się w Pol sce ze spo tka nia -
mi biz nes me nów, z któ ry mi wprost
ko ja rzy się golf.
Golf, to rze czy wi ście ide al ny
sport dla roz mów biz ne so wych,
bo przej ście od jed ne go doł ka
do dru gie go zaj mu je tro chę cza -
su, a to sprzy ja roz mo wom. Ale
nie tyl ko. W gol fa mo że grać
każ dy, bez wzglę du na wiek czy

płeć. Nie trze ba mieć
rów nież świet nej kon dy cji
fi zycz nej. Chcia ła bym, aby po le
gol fo we w By to miu od wie dza ły
ca łe ro dzi ny.

W po rząd ku, ale ca ły czas zo sta je
nam kon tekst By to mia – mia sta,
któ re ra zem z Za brzem nie cie szy
się do brą opi nią w kra ju.
Nie ste ty to praw da. By tom to
mia sto o bo ga tej hi sto rii, jed nak
bar dzo ucier pia ło przez ostat nie
la ta. Aby coś się zmie ni ło po -
trzeb ne są no we in we sty cje ta kie
jak np. Srebr ne Sta wy. Uwa żam,
że tym co ro bi my do ło ży my się
do pro ce su trans for ma cji mia sta.
Mam na dzie ję, że na sza in we sty -
cja po cią gnie za so bą ko lej ne
i zły wi ze ru nek mia sta bę dzie się
po wo li zmie niał. Lu dzie, któ rzy
nie by li prze ko na ni do te go miej -
sca, kie dy sta ją na te re nie bu do -
wy nie wie rzą wła snym oczom,
pod kre śla ją, że trze ba być wi zjo -
ne rem, aby wy my ślić coś ta kie -
go.

Al bo mieć szcze ro zło tą żył kę
do biz ne su – ku pić ta nio zde gra do -
wa ny te ren, prze kształ cić go, za in -
we sto wać i cze kać na sto krot ny

zysk, je śli po mysł wy pa li. Wy pa li?
To nie tak. Te ren, na któ rym pro -
wa dzi my in we sty cję jest na pew -
no te re nem trud nym i trze ba by ło
od wa gi i de ter mi na cji, aby zde -
cy do wać się na ta ki pro jekt. Nikt
wcze śniej nie bu do wał po la gol -
fo we go na te re nach po prze my sło -
wych. Bę dzie to ogrom ny te ren
zie lo ny, re kre acyj ny, któ ry przy -
czy ni się do pro mo cji mia sta
i z któ re go sko rzy sta ją rów nież
miesz kań cy By to mia. Wi ze ru nek
mia sta bę dzie się zmie niał, ale
nie ina czej, je śli nie za spra wą
od waż nych in we sto rów. Po dob -
nie z osie dlem. Ma ło jest na Ślą -
sku tak wy ra zi stych in we sty cji
de we lo per skich jak Srebr ne Sta -
wy. Pro po nu je my coś zu peł nie
no we go i na pew no war te go uwa -
gi. 

Na ja kim eta pie obec nie znaj du je
się in we sty cja?
Już te raz za pra szam na dri ving
ran ge, czy li po le do wy bi ja nia pi -
łek, a wcze sną je sie nią na otwar -
cie do mów po ka zo wych.
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Studia to nie wszystko
O tym, że studia to nie wszystko i od pierwszych lat warto szukać ciekawych propozycji stażów i praktyk rozmawiamy
z Dominiką Brezą, dyrektorem marketingu Armada Development, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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