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i szczodrego wspierania przedsięwzięć 
muzycznych. 

W wieczorze jubileuszowym wzięli 
udział przedstawiciele grup energe-
tycznych: TAURON Wytwarzanie 
SA, PGE Górnictwo i Energetyka 

M iejsce było nieprzypadkowe po-
nieważ Pro Novum sp. z o.o., choć 
działające w branży energetycznej, 

od lat znane jest z aktywnej działalno-
ści społecznej, a w śląskim środowisku 
artystycznym z licznych mecenatów 

Konwencjonalna SA, Enea Elektrow-
nia Połaniec SA, Energa Elektrownie 
Ostrołęka SA oraz VEOLIA Polska, 
a także � rm remontowych, politechnik, 
organizacji gospodarczych, branżo-
wych i biznesowych, pracownicy Spółki 

oraz liczni goście. Podczas krótkiej 
części o� cjalnej – oprócz Zarządu Spół-
ki: Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego 
i Członka Zarządu Wojciecha Brunné 
– głos zabrali: JM Rektor Akademii 
Muzycznej prof. dr hab. Władysław 
Szymański, Poseł na Sejm RP, Przewod-
niczący Podkomisji ds. transformacji 
regionów Adam Gawęda, przedstawiciel 
Władz Miasta Katowice – Naczelnik 
Wydziału Obsługi Inwestorów Mariusz 
Jankowski, Prezes Zarządu Oddziału 
Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich prof. dr hab. Jerzy 

Barglik oraz przedstawiciele pracowni-
ków. W repertuarze Koncertu Jubile-
uszowego znalazły się utwory polskich 
kompozytorów: kwintety fortepianowe 
Grażyny Bacewicz i Juliusza Zarębskie-
go w wykonaniu Artystów wspieranych 
przez Pro Novum sp. z o.o. od wielu lat: 
Kwartetu Śląskiego (Szymon Krzeszo-
wiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnic-
ki i Piotr Janosik) z towarzyszeniem 
solistów Piotra  Sałajczyka i Wojciecha 
Świtały oraz trio Aleksandra Nowaka 
w wykonaniu Jana, Szymona i Adama 
Krzeszowców. 

Bankiet w foyer Auli im. Bolesława 
Szabelskiego był okazją do składania 
życzeń, krótszych lub dłuższych poga-
wędek, podziwiania niezwykłych wnętrz 
katowickiej Akademii czy wzniesienia 
toastu za kolejne 35 lat! K

jubileusz 35-lecia pro novum sp. z o.o.
2 czerwca 2022 r. w przepięknej Auli im. Bolesława Szebelskiego 
Akademii Muzycznej w Katowicach odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 
35-lecia Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. 
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