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Szanowni Państwo
Zbliża się koniec kolejnego roku działania naszego Towarzystwa, wpisując
się w przedświąteczną atmosferę tego szczególnego czasu, oprócz życzeń
świątecznych i noworocznych pragnę w imieniu Zarządu przekazać Państwu
krótką informację na temat działań Towarzystwa w minionym roku.
Był to trudny rok, którego znaczna część upłynęła nam w dużej mierze na
intensywnym poszukiwaniu nowego dzierżawcy kawiarni, gdyż w kwietniu
państwo Doleccy zrezygnowali z prowadzenia lokalu w Samotni. Brak ofert
spowodował potrzebę aż trzykrotnego ogłaszania o wynajmie w prasie
i Internecie, wiązało się z kosztami – wydaliśmy na ogłoszenia ponad 4000 zł.
Mimo dużego zainteresowania lokalnych przedsiębiorców i naprawdę
niewygórowanych wymagań finansowych ze strony Towarzystwa, dopiero po
trzeciej edycji ogłoszenia otrzymaliśmy konkretną ofertę współpracy. Nowym
dzierżawcą jest Karel Bystroń – obywatel czeski od kilku lat mieszkający w
Kazimierzu Dolnym i współprowadzący galerię sztuki Jana Łazorka.
Podobnie jak w roku ubiegłym władze miasta odmówiły nam dotacji na
nasze cykliczne wydawnictwo Teka Puławska oraz na okazjonalne – jubileuszowe
wydawnictwo poświęcone historii puławskiego Komitetu Obywatelskiego.
Aby uczcić 25 rocznicę odzyskania wolności, z inicjatywy dr Edwarda
Ślusarczyka, byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"
Ziemi Puławskiej, została przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Puław

i Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" wystawa zatytułowana "25 lat Puławski Komitet Obywatelski »Solidarność«".
Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 12 czerwca 2014 roku podczas
uroczystej Sesji Rady Miasta Puławy.
Inaugurację obchodów 25 rocznicy odzyskania wolności i niepodległości
oraz upadku systemu komunistycznego w Polsce, stanowiło spotkanie
z Henrykiem Wujcem doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
zorganizowane w Samotni 21 marca przez naszych członków zgrupowanych w
Klubie Obywatelskim im. Adama Jerzego Czartoryskiego. Spotkanie i debata
zatytułowane zostały "Okrągły Stół, Wybory 4 czerwca. Wolność – Demokracja –
Niepodległość".
21 stycznia 2014 r., zaprosiliśmy Puławian na niezwykle ciekawy wykład,
którego bohaterem był Adam Jerzy Czartoryski – polityk, dyplomata i teoretyk
polityczny. Wykład zatytułowany "Adam Jerzy Czartoryski - twórca polskiej
polityki zagranicznej "bez listów uwierzytelniających"" wygłosił prof. Polskiej
Akademii Nauk Marek Kornat, który przygotował do publikacji książkę Adama
Jerzego Czartoryskiego pt. "Rozważania o dyplomacji".
W czerwcu gościliśmy w Puławach prof. Konstantego Bugajewskiego z żoną
Natalią - przedstawicieli organizacji pozarządowej „Dom Polski”, działającej w
Nowej Kahowce na Ukrainie, kultywującej polski język i tradycje wśród
mieszkańców Obwodu Chersońskiego, poczuwających się do polskiego
pochodzenia.
Udało się uzyskać dofinansowanie i
przeprowadzić kolejną edycję
organizowanego przez p. Ewę Rauner cyklu muzyki kameralnej zatytułowanego
„Muzyka na deser”, w którym melomani z Puław i okolic mogli uczestniczyć w
trzech koncertach:
 Pierwszym gościem w tegorocznym cyklu "Muzyka na deser" był
wyśmienitych polskich wykonawców muzyki flamenco – zespół Por Fiesta
z Lublina w składzie: gitarzysta Jakub Niedoborek, śpiewak Jakub
Polanowski oraz tancerka Agata Teodorczyk. W programie zatytułowanym
"Andaluzja dawniej i dziś" znalazły się cztery hiszpańskie utwory
barokowe (A. de Santa Cruza oraz G. Sanza) oraz muzyka flamenco.
Koncert odbył się 2 kwietnia 2014 r.
 Vigoroso, to kwartet smyczkowy, który tworzą cztery młode kobiety
realizujące swoją pasję muzykowania. Są to: Ewa Pukos - grająca partię
pierwszych skrzypiec, druga skrzypaczka – Olga Rozmus, altowiolistka
Izabela Joniec i wiolonczelistka Maja Nizińska. Repertuar koncertu, który
miał miejsce 12 maja był bardzo urozmaicony stylistycznie. Mieliśmy
okazję usłyszeć muzykę od Vivaldiego do Glenna Millera. Klamrę całego
programu stanowiły dwie serenady: otwierająca występ I część znanego
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mozartowskiego hitu Eine Kleine Nachtmusik, nieczęsto wykonywana w
takim składzie, choć pierwotnie przeznaczona była na kwartet smyczkowy;
i zamykająca wieczór niezwykle nastrojowa Moonlight Serenade
skomponowana przez Glenna Millera.
 W sobotę 14 czerwca 2014 r. w ramach cyklu "Muzyka na deser"
gościliśmy kwartet smyczkowy "Kolberg Quartet" w składzie: Adrian
Hanke – I skrzypce, Krzysztof Dutkiewicz – II skrzypce, Wiesław Bednarz altówka i Adrianna Dąbrowska - wiolonczela. Powstał on w 2010 r. w
Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
W tym roku po raz trzeci Towarzystwo współorganizowało
Międzynarodowy 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 Polski i Europy. W tym roku po raz pierwszy inauguracja Festiwalu odbyła się w
Samotni koncertem Jana Nowowiejskiego, poświęconym w całości twórczości
ojca naszego gościa Feliksa Nowowiejskiego i wzbogaconym gawędą, pełną mało
znanych szczegółów z życia wielkiego muzyka i patrioty.
Dziewięć koncertów zorganizowanych dzięki finansowaniu z budżetu Miasta
Puławy, zaangażowaniu Księdza Aleksandra Zenia – proboszcza kościoła św.
Brata Alberta i p. Jerzego Kukli oraz pracy społecznej członków TPP dźwigających
trud organizacyjny przedsięwzięcia, to znakomita okazja dla mieszkańców
naszego miasta na spotkanie z wielką muzyką i najlepszymi muzykami z Polski i
Europy.
Odpowiadając na inicjatywę redakcji Wydawnictw Uniwersytetu
Warszawskiego, dofinansowaliśmy wydanie książki Hanny Jurkowskiej pt.
„Pamięć sentymentalna” – pracy, traktującej o praktykach pamięci w kręgu
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej.
Na początku 2015 r. planujemy zorganizować wieczór autorski z p. Jurkowską, w
czasie którego będzie również sprzedawane to cenne dla kultywowania tradycji
dworu książąt Czartoryskich, wydawnictwo.
W ciągu całego roku p. Aleksandra Kuba zajmowała się, z dobrym skutkiem,
dystrybucją wydawnictw Towarzystwa w księgarniach oraz przez sprzedaż
internetową.
Korzystając z okazji pragnę bardzo podziękować za środki przekazane na
rzecz Towarzystwa w ramach 1% i jednocześnie zwracam się z gorącą prośbą
o pamięć o TPP przy rozliczaniu podatku za 2014 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 działalności Towarzystwa.
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Na zakończenie w imieniu całego Zarządu proszę Wszystkich Państwa
o przyjęcie życzeń z okazji Nowego Roku. Niech to będzie dobry rok,
w którym spełnią się wszystkie Państwa plany i zamierzenia.
Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Puław
Wojciech Kuba
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