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P.T.  

Członkowie  
Towarzystwa Przyjaciół Puław 

            

 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.   

        Na wstępie ze smutkiem przypominam, że w styczniu zmarł Mikołaj Spóz 
postać dla Puław niezwykła – regionalista i dokumentalista naszego miasta, 
honorowy członek TPP, a w maju pożegnaliśmy wieloletnią działaczkę 
Towarzystwa p. Zofię Mazurek, która oprócz naszego Towarzystwa aktywnie 

działała w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w Towarzystwie im. 

Świętego Brata Alberta i w Caritas.  

         Był to rok pod znakiem przedsięwzięć gospodarczych: podjęliśmy działania 
aby podłączyć „Samotnię” do sieci gazowniczej,  potrzebne dokumenty już są 
podpisane, realizacja zależy od planów przedsiębiorstwa gazowniczego. 

Rozpoczęliśmy również prace związane z zagospodarowaniem ogrodu, w tym 
uzgodnienia dotyczące powiększenia parkingu. Współpracujemy tu zarówno z 
Biurem Zieleni Miejskiej jak i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, którego 
nadzorem jest objęty nie tylko sam budynek „Samotni”, ale również jego 
otoczenie.  
W ramach działalności wydawniczej dofinansowanej z budżetu Miasta Puławy 
wydaliśmy kolejny tom Teki Puławskiej zawierający oprócz wielu ciekawych 
opracowań  dotyczących np. postaci Janiny Chajkowskiej, również opracowanie 
pióra p. Barbary Miluskiej traktujące o historii ulic Zielonej i Kazimierskiej 
związanych  szczególnie z postacią Mikołaja Spóza. 
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 W tym roku po raz czwarty 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. 
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, a w tym roku również z Jasnogórskim Zespołem Instrumentów Dętych.  

     W ramach imprez artystycznych w Samotni w lutym TPP zorganizowało recital 
fortepianowy młodego puławskiego pianisty, Rafała Maciąga, a w grudniu  
spotkanie z Kazimierzem Parfianowiczem, który wygłosił wykład na temat Marii 
Federowiczowej – wielkiej aktorki teatralnej z początku dwudziestego stulecia, 

która znana była na scenach Warszawy, Moskwy i innych stolic europejskich, a 
zmarła w Puławach i tutaj jest pochowana. 

     W ciągu całego roku p. Aleksandra Kuba zajmowała się, z dobrym skutkiem, 
dystrybucją wydawnictw Towarzystwa w k sięgarniach oraz przez sprzedaż 
internetową. 
      Pod koniec roku Zarząd rozpoczął działania w kierunku realizacji dużego 
przedsięwzięcia, jakie planujemy na wrzesień 2016 r. Będzie to ogólnopolska 
impreza naukowo-kulturalna, nawiązująca do wydarzenia artystycznego pt. 
„PUŁAWY ’66, I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców”, które miało 
miejsce w Puławach w roku 1966, zorganizowane było z inicjatywy dyrekcji 
Zakładów Azotowych i zostało odnotowane w historii współczesnej sztuki 
polskiej.  W 2016 r. minie 50 lat od tego wydarzenia, w związku z tym 

zaplanowaliśmy we wrześniu 2016 r. zorganizowanie nawiązującej do niego 
imprezy naukowo-artystycznej pt. „PUŁAWY-CHEMIA-SZTUKA”,  na którą złoży 
się sesja popularno-naukowa oraz cykl wystaw. 
      Miejscem sesji i wystaw będzie Puławski Park Naukowo-Technologiczny 
położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Azotowych.  Nawiązaliśmy 
kontakt z wybitnymi artystami w dziedzinie malarstwa, form przestrzennych                   
i fotografii, podejmujących w swojej sztuce temat relacji współczesnego 
człowieka, technologii i wielkiego przemysłu. Naszą ambicją jest nadanie temu 
wydarzeniu odpowiedniego rozgłosu medialnego, ale przede wszystkim 
zainteresowanie nim jak najszerszego grona odbiorców ze społeczności lokalnej.             
        Aby realizacja ta była możliwa musimy pozyskać środki finansowe, dlatego 
członkowie zarządu podjęli trud przekonania władz Zakładów Azotowych oraz 
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innych puławskich przedsiębiorstw do wsparcia finansowego przedsięwzięcia.              
Nie ukrywam, że liczymy na włączenie się członków Towarzystwa i szeroką 
współpracę, bo zadanie jest poważne i wymaga dużego wkładu pracy i czasu. 

         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 2015 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 
oraz pomysłami na nowe formy działalności Towarzystwa.  

         Realizując wnioski Walnego Zebrania dokonaliśmy weryfikacji listy 
członków w związku z tym zmniejszyła się ich liczba, ale mamy nadzieję, że 
zostali ci, którzy są Towarzystwem i jego aktywnością rzeczywiście 
zainteresowani. W celu większej integracji pragniemy w tym roku zapoczątkować 
nową tradycję spotkań wszystkich członków TPP, w związku z tym  

zapraszamy Państwa  
na spotkanie Świąteczno-Noworoczne,  

które odbędzie się w „Samotni”  
8 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 

proponujemy, by każdy z Państwa zadbał o wspólny stół przynosząc wiktuały 
(Panie) i trunki (Panowie).  
 

 
           
  Na zakończenie w imieniu całego Zarządu proszę Wszystkich Państwa o 
przyjęcie życzeń - pięknych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku, niech niezwykła 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 
wszystkie Państwa plany i zamierzenia.      
                         
           

                                           Prezes 
                                               Towarzystwa Przyjaciół Puław 

 
                                              Wojciech Kuba       


