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śląska gala bcc

Cezary Śląskiego Biznesu

Śląska Gala BCC:
optymizm
przedsiębiorców
Osiemnasta Śląska Gala BCC stała się okazją do wskazania
na indywidualności, instytucje i przedsiębiorstwa,
które biorą udział w nadawaniu kierunku zmianom
gospodarczym, społecznym i kulturalnym w regionie.
Fotoreportaż Janusz Pilszak

L

oża Katowicka Business Centre Club (BCC) należy
do najaktywniejszych organizacji przedsiębiorców
w województwie śląskim. Wyrazem jej aktywności są
spotkania członkowskie oraz seminaria o charakterze
gospodarczym i konferencje biznesowe. Co roku Loża
Katowicka BCC organizuje specjalne spotkanie, w czasie którego są wręczane statuetki Cezara Śląskiego Biznesu. Tradycją
Śląskiej Gali BCC są wystąpienia inaugurujące uroczystość,
które przygotowują prezes BCC Marek Goliszewski i kanclerz
Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok. „Cezary Śląskiego
Biznesu otrzymają najlepsze firmy i przedsiębiorcy naszego
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regionu” – mówił Eugeniusz Budniok. „To wyraz uznania dla
twardych, pracowitych i odpowiedzialnych ludzi” – dodał.
W czasie Śląskiej Gali BCC ma miejsce uroczystość wręczenia tytułów honorowego członka BCC, nagród specjalnych i odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego. W br. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował minister Jan Lityński. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali prezes Zarządu, dyrektor generalny Stalprofil SA Jerzy Bernhard,
prezes Zarządu Węglokoks SA Jerzy Podsiadło oraz członek Zarządu DB Schenker Rail Polska SA Zbigniew Pucek.
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przedsiębiorczość
Przewodniczący Rady Nadzorczej Polsko–Amerykańskiej
Klinik Serca Paweł Buszman za wkład w rozwój medycyny
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Za działalność
społeczną i charytatywną Złoty Krzyż Zasługi odebrał prezes
Zarządu Conbelts Bytom SA Bogdan Fiszer. „Mąż stanu
to osoba, która myśli o pokoleniach. Polityk myśli o wyborach” – mówił wojewoda śląski Zygmut Łukaszczyk,
który towarzyszył ministrowi Lityńskiemu w czasie wręczania odznaczeń państwowych. „Życzyłbym sobie, żeby wśród
naszego społeczeństwa było więcej mężów stanu niż poli–
tyków myślących o wyborach” – podkreślił.
Po tym wystąpieniu marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła i radny województwa śląskiego Marian
Jarosz wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woje–
wództwa Śląskiego. Otrzymali je zespołowo Energoprojekt–
Katowice SA, Przedsiębiorstwo Projektowo–Wdrożeniowe
Budownictwa Probet Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo–Wdrożeniowe Proinstal Sp. z o.o., Bombardier Transpor–
tation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., American Heart of Poland SA oraz ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria
Adwokatów i Radców Prawnych Sp.K. Wśród tegorocznych laureatów konkursu o statuetkę Cezara Śląskiego Biznesu znalazły się firmy ArcelorMittal Poland
SA, Conbelts Bytom SA, Delta Trans Logistik Sp. z o.o.,
J.P. Cover Sp. z o.o. oraz Polsko–Amerykańskie Kliniki
Serca SA. Nagrody wręczyli Tomasz Kędziora i Jerzy Wcisło.
Trzy firmy zostały wyróżnione przez kapitułę nagrody
Diamentem do Cezarów Śląskiego Biznesu. Wśród nich znaleźli
się TÜV Nord Polska Sp. z o.o. i prezes Zarządu Henryk Warkocz,

Przedsiębiorstwo Projektowo–Wdroże–niowe Budownictwa
Probet Sp. z o.o. i prezes Zarządu Tomasz Tyc oraz Zakłady
Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. i prezes Zarządu Lucjan
Pilśniak. Złoty Diament do statuetki otrzymał Energoprojekt–
Katowice SA i prezes Zarządu Andrzej Kowalski. Diamenty wręczyli Jerzy Bernhard (Stalprofil SA) i Stanisław Więcek
(Energoinstal SA).
Śląska Gala BCC to nie tylko oficjalne uroczystości. Wydarzenie po raz kolejny miało swoją wyjątkową oprawę w postaci występów muzycznych – gości witała Orkiestra Górnicza,
w okolicach Zameczku Myśliwskiego widać było artystów
Gliwickiego Teatru Muzycznego, a na scenie wystąpił chór
God’s Property. W jednym z namiotów Śląskiej Gali BCC
można było wziąć udział w grze prowadzonej osobiście przez
twórcę „Koła Fortuny” Wojciecha Pijanowskiego. Odbyły się
również prezentacje samochodów maserati i ferrari, biżuterii,
zegarków Ulysse Nardin, kolekcji mody, wystawy obrazów.
Uczestnicy gali mogli wesprzeć Hospicjum Cordis poprzez
zakup cegiełek–koszulek, zaprojektowanych przez znanego
projektanta Tomasza Ossolińskiego oraz udział w licytacji
obrazu cenionego artysty malarza Grzegorza Lerki.
To było wyjątkowo udane wydarzenie. Śląska Gala Business
Centre Club przyniosła powiew optymizmu – nastroju, który
biznesowi jest szczególnie potrzebny. Przedsiębiorczość przecież się na nim opiera, choć biznes radzi sobie również w warunkach spowolnienia. Pozytywne myślenie o przedsiębiorczo–
ści to podstawa. Nomen omen – kilka dni po Śląskiej Gali
BCC – na Forum Ekonomicznym w Krynicy ogłoszono
koniec kryzysu i 1,5–proc. wzrost polskiego PKB.
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