Jubileusz 35-lecia
Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych
„Pro Novum” sp. z o.o.
2 czerwca 2022 r. w godzinach wieczornych, w Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, a konkretnie w Auli im. Bolesława Szabelskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Jubileuszu 35-lecia Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ jak wiemy Pro Novum od kilkudziesięciu lat aktywnie wspiera śląskich twórców i artystów związanych z Akademią,
a Aula jest zdecydowanie najpiękniejszym, absolutnie wyjątkowym
miejscem w jej murach.
W Jubileuszu Spółki wzięli udział m.in. obecni i emerytowani
pracownicy Pro Novum sp. z o.o., przedstawiciele grup energetycznych (PGE GiEK SA, TAURON, ENEA, ENERGA) i innych grup
kapitałowych (ORLEN, VEOLIA), organizacji gospodarczych, branżowych i biznesowych z TGPE, SEP i BCC na czele oraz przedstawiciele środowisk naukowych i firm remontowych. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele władz państwowych, władz
samorządowych i archidiecezji katowickiej oraz nestorzy polskiej
energetyki.
Uroczystość poprowadziła Agnieszka Nowok-Zych – teoretyk
muzyki i kulturoznawca, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Katowicach, prelegentka, publicystka i krytyk muzyczny. Na początek
poprosiła o zabranie głosu członków Zarządu.
Prezes Zarządu Jerzy Trzeszczyński w swoim wystąpieniu,
w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że po 35 latach obecności Pro Novum na rynku energetycznym, nie tylko polskim, istnieje podstawa żeby stwierdzić, że nazwa Firmy nie była przypadkowa,
a jej użyteczność tylko fantazją Założycieli, którzy potrafili kompetencje tak połączyć z pasją, że zapewnili sukces nie tylko sobie, ale także
młodszym współpracownikom. Jako źródło sukcesu Spółki wskazał
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skojarzenie prawdziwego inżynierskiego know-how i rzetelnej
wiedzy naukowo-technicznej, które Spółka łączy z najnowszymi
technologiami analitycznymi i informatycznymi. Pro Novum nigdy
nie traktowało diagnostyki jako źródła informacji. Traktowano ją
przede wszystkim jako źródło wiedzy. Takie podejście do diagnostyki umożliwiało inicjowanie wiele projektów ważnych dla całej
krajowej energetyki, takich jak:
•
technologie przedłużania trwałości krytycznej infrastruktury
elektrowni,
Wytyczne przedłużania eksploatacji bloków energetycznych
•
z uwzględnieniem regulacyjnego trybu ich pracy,
•
stworzenie platformy informatycznej LM System PRO+®
będącej software’ową formą „Wytycznych…..”.
Ukoronowaniem takiego podejścia do diagnostyki było
pokazanie, że posiadając wiedzę i doświadczenie można zidentyfikować i wykorzystać rezerwy tkwiące nadal w długo eksploatowanych blokach energetycznych, aby poprawić ich elastyczność bez potrzeby sięgania po kosztowne rozwiązania. Umożliwiło to sukces Pro Novum w Programie Bloki 200+. Stwierdził
też, że Zarząd ma szczególną satysfakcję mając świadomość,
że może kreować dalszy rozwój Firmy sięgając po młodszych
współpracowników, którzy nie tylko posiadają wystarczające
kompetencje, ale także wyposażeni są w podobną pasję oraz
podzielają nie tylko jego strategię, ale także misję. Życzył im,
ale także sobie wraz z nimi, dalszych sukcesów i kolejnych
jubileuszy Pro Novum.
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Prezes Jerzy Trzeszczyński swoje wystąpienie zakończył
podziękowaniem dla Artystów z Akademii Muzycznej im. K
 arola
Szymanowskiego w Katowicach za nieustającą inspirację

do pracy, a zwłaszcza do kreatywnego myślenia i najlepszego,
jaki sobie można wyobrazić, relaksu.
Podziękował także swoim najbliższym podkreślając, że
również mają swój wkład w sukces Pro Novum oraz osobom,
które zorganizowały Jubileusz.
Członek Zarządu Wojciech Brunné podziękował obecnym
i byłym pracownikom oraz zaznaczył, że Jubileusz Pro Novum
jest także ich świętem. Podziękowania zostały skierowane także
do Klientów za zaufanie, jakim obdarzali Spółkę powierzając nam
swoje urządzenia. Następnie głos zabrali: JM Rektor Akademii
Muzycznej prof. dr hab. Władysław Szymański, poseł na Sejm
RP, Przewodniczący Podkomisji ds. transformacji regionów Pan
Adam Gawęda, w imieniu Prezydenta Miasta Pan Mariusz
Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów oraz z ramienia Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich – Prezes, prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
i Wiceprezes Pan Mariusz Saratowicz, którzy wręczyli Spółce
na ręce Prezesa Zarządu Jerzego Trzeszczyńskiego Medal im.
prof. Stanisława Andrzejewskiego. Życzenia i podziękowania
na ręce Zarządu złożyli także pracownicy Spółki.
Główną częścią wieczoru był koncert kameralny, którego
repertuar został wybrany z rozmysłem, a utwory przeplatane
opowieściami o ich genezie, ale także o związkach wykonawców
i kompozytora z Pro Novum sp. z o.o., które, trzeba przyznać,

www.energetyka.eu

strona

327

ma niezwykły wkład w promocję współczesnej m
 uzyki kameralnej polskich, a zwłaszcza śląskich kompozytorów.Kwartet Śląski
wykonał dwa kwintety fortepianowe – Grażyny Bacewicz z udziałem Piotra Sałajczyka i Juliusza Zarębskiego z towarzyszeniem
Wojciecha Świtały, a Szymon Krzeszowiec (pierwszy skrzypek
Kwartetu) wraz z braćmi Janem i A
 damem zaprezentował utwór
specjalnie napisany dla nich przez Aleksandra Nowaka – kompozytora, który 10 lat temu napisał utwór z okazji 25-lecia Spółki.
Po koncercie był czas na składanie życzeń, pamiątkowe
zdjęcia, degustacje, podziwianie wnętrz Akademii, dyskusje,
wspominki i toasty.
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