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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 działania Towarzystwa w minionym roku.
Na wstępie ze smutkiem odnotować musimy odejście dwojga
zasłużonych członków - Pani Wiesławy Jabłońskiej naszej długoletniej
służącej swoją fachową wiedzą i doświadczeniem Towarzystwu
Waldemara
Bednarskiego
- historyka, aktywnie pracującego

niezwykle
księgowej,
oraz Pana
w Komisji

Rewizyjnej.
Rozpoczęliśmy rok od spotkania integracyjnego
8 stycznia, na które
zaproszeni byli wszyscy członkowie Towarzystwa i na którym mimo nie
najwyższej frekwencji panowała miła i serdeczna atmosfera, mamy nadzieję, że
na kolejnym spotkaniu w styczniu 2017 będzie jeszcze milej, a zwłaszcza, że
będzie nas więcej.
Najważniejszym
przedsięwzięciem
zrealizowanym
w tym roku jest
niewątpliwie Sympozjum PUŁAWY-CHEMlA-SZTUKA2016., w ramach którego
w dniach 23-24 września gościliśmy w Puławach artystów i krytyków sztuki
nowoczesnej z całej Polski, a nawet mieliśmy gościa z Japonii. Mimo, że
Sympozjum odbyło się we wrześniu, działania organizacyjne rozpoczęliśmy już
pod koniec ubiegłego roku, o czym informowałem w poprzednim komunikacie.
Komitet organizujący Sympozjum, wyłoniony w trakcie dyskusji i ścierania się
różnych koncepcji przedsięwzięcia, wypracował formułę imprezy i podjął się

realizacji ogromnego zadania, rozpoczynając od pozyskania środków pieniężnych
przez zainteresowanie
i zaproszenie
artystów
i krytyków
sztuki, po
zorganizowanie
wszystkiego
pod względem
artystycznym,
naukowym
i logistycznym. Biorąc pod uwagę entuzjastyczne opinie uczestników Sympozjum
możemy z ulgą stwierdzić, że się udało.
Dla tych, którzy uczestniczyli dla przypomnienia,
Sympozjum dla informacji, krótka relacja:

a dla nieobecnych

na

w

piątek (23.09.) goście Sympozjum uczestniczyli w wernisażu dwóch wystaw
w POK "Dom Chemika": fotografii przemysłowej
Tadeusza Sumińskiego,
udostępnionej przez Fundację Archeologii Fotografii w Warszawie oraz wystawy
przypominającej
archiwalne
dokumenty
fotografie z I Sympozjum
Naukowców i Artystów "Sztuka w zmieniającym się świecie", zorganizowanego w
Puławach w 1966 r. i będącego inspiracją do naszej imprezy.
Szczególnym akcentem rozpoczynającym artystyczną część Sympozjum była
instalacja świetlna Mirosława Filonika zaprezentowana w piątkowy wieczór na
dziedzińcu pałacu Czartoryskich, która zgromadziła w tym miejscu nie tylko
uczestników imprezy, ale także mieszkańców Puław.
W sobotę (24.09) od godziny lO-ej w Puławskim
Parku NaukowoTechnologicznym trwała sesja popularnonaukowa
poprowadzona przez dr Annę
Marię Leśniewską-Zagrodzką
- autorkę wydawnictwa Puławy'66. Uczestnicy
wysłuchali referatów zarówno, nawiązujących do wydarzeń artystycznych, które
miały miejsce w Puławach 50 lat temu, jak również poświęconych aktualnym
zagadnieniom sztuki w kontekście przemysłu i przestrzeni miejskiej:
Magdaleny Ujmy "Jerzy Ludwiński i sztuka aktualna"
Tadeusza Mroczka "Środowisko lubelskie w I Sympozjum w Puławach w 1966 r."
Sławomira Marca "Miedzy kulturą, sztuką a industrializacją"
Tomasza Sikorskiego "Geneza sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. O tym jak
dzięki zakładom przemysłowym sztuka współczesna w połowie lat 60. XX w.
wyszła na ulice miast."
Na zakończenie Maria MI111erprezentacją "Mieczysław Kołodziej - pierwszy
dyrektor Zakładów Azotowych, inicjator I Sympozjum Artystów Plastyków
w Puławach" przypomniała
sylwetkę jednego z głównych organizatorów
Sympozjum "Sztuka w zmieniającym się świecie"
Po sesji Wojciech Kuba dokonał otwarcia wystawy, w której swoje dzieła
zaprezentowali: Yui Akiyama, Dorota Buczkowska, Feliks Falk, Piotr Kmieć,
Zbigniew Kosowski, Kobas Laksa, Robert Maciejuk, Sławomir Marzec, Tomasz

•

Psuja, Tomasz Sikorski, Adam Styka, Urszula Ślusarczyk, Anna Zagrodzka, Jacek
Ziemiński, Andrzej Zwierzchowski.
Niezwykle klimatycznym

i refleksyjnym zakończeniem

Sympozjum był koncert

Ryszarda Ługowskiego.
W ramach imprezy odbyły się również warsztaty fotografii przemysłowej na
terenie Zakładów Azotowych, nad którymi pieczę artystyczną sprawował Daniel
Mróz, a koordynowali je organizacyjne z ramienia TPP Łukasz Fedorowicz
i Dariusz Malinowski.
Relację z Sympozjum przekazała TVP Lublin i Radio Lublin, znalazła się
oczywiście na naszej stronie internetowej oraz na utworzonym przez Łukasza
Fedorowicza naszym koncie na portalu społecznościowym Facebook.
Ostatnim akcentem

i podsumowaniem

całości będzie wydawnictwo

książkowe

nad którym pracujemy.

w

tym
roku
po raz
piąty
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
Wysiłek członków Towarzystwa, zarówno przy organizacji Festiwalu jak
i innych przedsięwzięć,
został dostrzeżony przez władze Powiatu, które
uhonorowały
p. Ewę Szpakowską - naszą
skarbnik, nagrodą Starosty
Puławskiego w dziedzinie kultury.
W ciągu całego roku p. Aleksandra Kuba zajmowała się, z dobrym skutkiem,
dystrybucją wydawnictw Towarzystwa w księgarniach oraz przez sprzedaż
internetową.
Poza tym realizowaliśmy kolejne przedsięwzięcia gospodarcze związane
z podłączeniem "Samotni" do sieci gazowniczej co udało się sfinalizować,
Rozpoczęliśmy
również
prace związane z zagospodarowaniem
ogrodu,
dokonaliśmy pierwszych nasadzeń drzew uzgodnionych z Biurem Zieleni
Miejskiej i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, którego nadzorem jest
objęty nie tylko sam budynek "Samotni", ale również jego otoczenie.

Od kwietnia mamy nowych dzierżawców kawiarni, która ma nie tylko
zmienioną nazwę na nawiązującą do historii tego miejsca "Starą Octownię", ale
również zyskała nowy wystrój i klimat.
Korzystając z prac remontowych w kawiarni odmalowaliśmy
biurowe Towarzystwa, wyposażając je również w nowe meble.

pomieszczenia

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 2016 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.

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.
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