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Członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Puław

Szanowni Państwo

Zbliża się koniec kolejnego roku działania naszego Towarzystwa, wpisując
się w przedświątecznąatmosferę tego szczególnego czasu, oprócz życzeń
świątecznych i noworocznych pragnę w imieniu Zarządu przekazać Państwu
krótką informację na temat działań Towarzystwa w minionym roku.
Rozpoczął się ten rok duŻym rozczarowaniem' gdyż tJrząd, Miasta odrzucił
większą częśćofert na działania Towarzystwa co skutkowało brakiem, po raz
pierwszy od lat, pozycji wydawniczych, a aplikowaliśmy o środki na nasze
cykliczne wydawnictwo Studia Puławskie oraz na publikację, naszym zdaniem
niezwykle cenną - pierwszą w pełni profesjonalną monografię naszego miasta, do
opracowania której zaangażowani zostali m.in' pracownicy naukowi Instytutu
Historii UMCS.

Nie otrzymaliśmy również

dofinansowania

na koncerty

piosenki
artystycznej, w związku Z tym zamiast planowanych czterech koncertów odbył
się jeden, zorganizowany ze środków własnych Towarzystwa, w odpowiedzi na
liczne prośbyśrodowiska jak również w celu podtrzymania tradycji, o tym, że
zapotrzebowanie na tego rodzaiu wydarzenia kulturalne jest, przekonała nas
frekwencja na koncercie' która przerosła nasze oczekiwania i mile zaskoczyła
artystów: zaprzyjaźnionego z Towarzystwem lubelskiego barda Piotra Selima
i towarzyszącego mu Znakomitego skrzypka Dariusza Drzazgę'

Udało się przeprowadzić kolejną edyc1'ę, organizowanego przez p. Ewę
Rauner cyklu muzyki kameralnej zaĘrtułowanego ,,Muzyka na deser", w którym
melomani z Puław i okolic mogli uczestni czyć w czterech koncertach:

.

Pierwszym gościemW tegorocznym cyklu "Muzyka na deser" był
Warszawski Kwartet Saksofonowy w składzie: Jan Kohut (saksofon
sopranowy), Andrzej Gozdecki fsaksofon altowy], Michał Sobiera fsaksofon
tenorowyJ i Bronisław Zawaliński (saksofon bary'tonowy). W marcu zespół
wystąpił w ,,Samotni" i wykonał program pt. ''od Bacha do jazzu", w którym
znalazły się przeboje muzyki poważnej, filmowej i rozrywkowej;
W kwietniu w wi]]i "Samotnia" wystąpił zespół muzyki dawnej z W arszawy

.
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w składzie: Michalina ]axa-Larecka i Aleksandra Łaska _ flety traverso oraz
Krzysztof Stencel i Krzysztof Pstrzoch - rogi naturalne, w koncercie pt.
,,Molter odnaleziony";
W paŹdzierniku gościliśmyznakomiĘ duet - Karola Kozłowskiego (tenor)
i Jolantę Pszczólkowską_Pawlik (fortepian). W programie koncertu
zatytułowanego ''Perły liryki miłosnej" zna|azły się pieśnimiłosne L. v.
Beethovena, Wł. Zeleńskiego oraz E. B. Brittena;
Kończąc cykl w grudniu wystąpili znakomici soliścispecjalizujący się
w muzyce dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki: Joanna SzafranBiaĘ - flet traverso oraz Piotr Młynarczyk - viola da gamba. Artyści
wykonali koncert Zatytułowany ''Muzyka z barokowych komnat".

W tym roku po raz drugi Towarzystwo

współorganizowało
Międzynarodo'ńf; Festiwal Muzyki organowej, który odbywał się w Puławach
podczas obu miesięcy wakacyjnych. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia,
w kościele p'w. Św. Brata Alberta w Puławach występowali Wybitni muzycy
z Po]ski i Europy. Zainteresowanie koncertami, znajdujące odzwierciedlenie
w ]iczbie Puławian i ich gości,uczestniczących w każdym z poniedziałkowych
wieczorów muzycznycIl, pozwa|a nam sądzić, że decyzja o włączeniu się
Towarzystwa w organizację Festiwalu była słuszna i współpracę tę zamierzamy
konĘnuować W latach następnych' Z ramienia Towarzystwa Festiwal
koordynowały panie EWa Szpakowska i Maryia Mńller.

W czerwcu Zarząd w porozumieniu z zainteresowaną grupą członków
Towarzystwa podjął się mediacji w kierunku rozwiązania konfliktu między
Władzami Miasta

a

dyrekcją IUNG-PIB

w sprawie

niezwykle ważnej dla

wszystkich Puławian, jaką jest przyszłośĆosady Pałacowej i jej dostępności dla
mieszkańców naszego miasta oraz dalsze funkcjonowanie, mieszczącego się
w pałacu, Muzeum Czartoryskich. 28 czerwca zorganizowaliśmy w ,'Samotni"
spotkanie, w którym uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli Urzędu Miasta
z prezydentem na cze|e, dyrekcja IUNG, dyrektor Muzeum Nadwiś]ańskiego oraz
przedstawiciele TPP jako mediatorzy, a jednocześnieprzedstawiciele
społecznościmiasta' Po długiej i dośćburzliwej debacie niestety okazało się, że
strony nie są w stanie dojśćdo porozumienia w sprawie partnerskiej współpracy,
nawet jeśliw grę wchodzi moż]iwośćpozyskania dużych pieniędzy na wspólne

przedsięwzięcie, przy Ęm nieprzejednane stanowisko dyrektora IUNG wzbudziło
nasz niepokói zarówno o dalsze funkcjonowanie Muzeum' jak i dostępność
naszych najpiękniejszych zabytków dla mieszkańców i turystów.

Towarzystwo włączyłosię aktywnie W realizowany przez Instytut
oby'watelski program ,,Miasto w działaniu", organizując dwa, otwarte dla
mieszkańców spotkania z przedstawicielami władz samorządowych
i przedstawicielami InsĘrtutu obywatelskiego, poświęconewprowadzeniu
i popularyzacji idei budżetu obywatelskiego, koordynatorami tego
przedsięwzięcia byli pp. Wojciech Kuba i Leszek Gorgol.

W ciągu całego roku p. Aleksandra Kuba zajmowała się, z dobrym skutkiem,
dystrybucją wydawnictw Towarzystwa w księgarniach oraz przez sprzedaż
internetową jak również poprzez organizację stoiska na Lubelskich Targach
Książki w Wojewódzkiej Bibliotece im' H. Łopacińskiego w Lublinie.

Koniec roku napełniłnas smutkiem związanym ze stratą Pani Hanny
Kowalskiej, długoletniej członkini Towarzystwa i osoby niezwykle ważnej dla
Puław. Była córką oficera Wojska Polskiego, ZwZ, a następnie AK
zamordowanego w 1945 r. przez NKWD, sama również działała jako łączniczka
AK, to wszystko zaważyłona całym jej życiu, najpierw licznymi szykanami ze
strony komunistycznych władz, a następnie już w wolnej Polsce, walką
o przywrócenie czci i należnej pamięci ojcu. Pani Hanna Kowalska od 1947 r.

przez 40 lat pracowała w Instytucie Weterynarii na stanowisku laborantki. Już na
emeryturze kiedy przeprowadzlła proces rehabilitacji ojca mogła wreszcie głośno
i z dumą o nim mówić. odsłaniała tablice poświęcone m'in. ,,Konradowi,,,
w Lublinie na Zamku i przy ul. Unickiej, w Żyrzynie i w Puławach. Była członkinią
Puławskiego Koła Światow ego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, któregt-l
sztandar poświęcono23 września 1990 r. (rodzice chrzestni: Hanna Kowalska
i Bolesław Litwiński). Brała udział w niemal wszystkich uroczystościach
patriotycznych. Interesowała się życiem społecznym i kulturalnym Puław' Była
obecna na wszystkich zebraniach naszego Towarzystwa.
Będzie nam brakowało ]ej postaci w charakterys tycznym płaszczu i berecie'
>< ><x

Korzystając z okazjt pragnę bardzo podziękować za środkiprzekazane na
rzecz Towarzystwa W ramach 1o/o i 1ednocześnie zwracam się z gorącą prośbą
o pamięć o TPP przy rozliczaniu podatku za 2013 r. Przypominam również

o stałym dyżurze w każdy czwartek w godzinach 16-18 w naszym biurze

i zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzania nas i dzielenia się refleksjami,
pomysłami na nowe formy działalnościTowarzystwa, iub chociażby w celu

opłacenia składeĘ gdyż nie ukrywam, że są tu pewne zaległości,a zgodnie
z naszym statutem Zarząd ma obowiązek weryfikować listę członków pod tym
kątem.

imieniu całego Zarządu proszę Państwa o przięcie
życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech niezwykła
Na zakończenie w

atmosfera, jaka towarzyszy nam w okresie Świąt napełni Państwa wiarą i da
siłę do działania na cały nadchodzący rok' Niech to będzie dobry rok, w
którym spełnią się Państwa plany i zamierzenia.

Przede wszystkim zaśżyczę Państwu i Państwa Bliskim zdrowia
radości w okresie świąti w całym 2014 roku'
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