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Członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Puław
Szanowni Państwo,
Dobiega końca kolejny rok działalności naszego Towarzystwa, jak co roku
o tej porze przekazujemy Państwu krótką informację na temat działań
i przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku.
Rozpoczęliśmy 2018 rok od spotkania świąteczno-noworocznego, w czasie
którego przy muzyce i przyniesionych smakołykach członkowie i sympatycy
Towarzystwa, miło spędzili styczniowy wieczór. W tym miejscu pragnę Państwa
serdecznie zaprosić na kolejne nasze spotkanie, które odbędzie się 11 stycznia
2019 r. o godzinie 17.00 oczywiście w naszej „Samotni”.
A teraz „garść” informacji na temat tego co z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Puław i wysiłkiem Jego członków udało się w naszym mieście
zrealizować.
Nową formą działania Towarzystwa jest „Wszechnica obywatelska” oparta
na współpracy Towarzystwa Przyjaciół Puław z Uniwersytetem Marii Curie
Skłodowskiej - Wydziałem Zamiejscowym w Puławach. Współpraca zainicjowana
przez pp. prof. Mariusza Fotymę i dr. Edwarda Ślusarczyka, przy zaangażowaniu
prezesa Wojciecha Kuby i p. Janusza Kalbarczyka, który koordynuje
przedsięwzięcie z ramienia UMCS, zaowocowała cyklem wykładów, wpisującym
się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Działalność Wszechnicy rozpoczął wykład dr hab. Krystyny Leszczyńskiej
z Wydziału Politologicznego UMCS, zatytułowany "Odrodzenie Państwa
Polskiego 1918 - konstytucyjne podstawy ustroju państwa", 5 kwietnia br.
14 maja miał miejsce wykład prof. dr hab. Iwony Hofman zatytułowany "Kultura
paryska 1946-2000".
21 czerwca wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Krystyny Leszczyńskiej
zatytułowanego "Polska krajem demokratycznym"
Ostatnim w tym roku spotkaniem w ramach „Wszechnicy” był zorganizowany 15
listopada wykład dr. Karola Dąbrowskiego zatytułowany: "Geneza i rozwój
samorządu terytorialnego w 100-lecie niepodległości"

Wszystkie wykłady „Wszechnicy obywatelskiej” odbywały się w Starostwie
Powiatowym, gdzie udało nam się nieodpłatnie pozyskać sale na ten cel.
Drugą nową formą działalności jest powołany z inicjatywy Romana Wocha,
pod koniec ubiegłego roku klub dyskusyjny "Meritum". Spotkania organizowane
w Samotni są miejscem nieskrępowanej wymiany myśli i poglądów na istotne
tematy społeczne, społeczno-polityczne, historyczne czy popularno-naukowe.
Pierwsze spotkanie klubu „Meritum” odbyło się 7 czerwca, tematem była:
„Geopolityka - nowy ład międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem
roli USA i Chin.”
Tematem drugiego spotkania Klubu 18 października, była kontrowersyjna postać
Aleksandra Wielopolskiego, polskiego polityka XIX-wieku, zwolennika polityki
ugodowej i reform, realisty postulującego oparcie polskiego status quo o
Imperium Rosyjskie. Asumptem do dyskusji był wykład Wojciecha Kuby
zatytułowany:
„Aleksander
Wielopolski
patriota
czy
zdrajca”
24 października spotkanie dyskusyjne odbyło się w oparciu o wykład „Zbrodnie
PRL” dr Leszka Pietrzaka - znanego historyka, analityka i publicysty.
Kontynuując rozpoczętą w 2017 r. wystawą Wojciecha Weissa, działalność
wystawienniczą Towarzystwo zorganizowało trzy wystawy:
- w lutym "Dawne Puławy w grafice i rysunku" z kolekcji Wojciecha Kuby;
- w lipcu wystawę „Łukasz Fedorowicz – fotografia” ukazującą muzyczne
fascynacje autora i wrażenia z koncertów utrwalone na fotografiach;
- we wrześniu puławianie mogli zobaczyć wystawę "Puławy - urok dawnej
pocztówki" na której prezentowane były unikalne eksponaty z prywatnej kolekcji
Wojciecha Kuby.
Jak zapewne Państwo pamiętacie 20 kwietnia 2018 r. w Samotni odbyło się
Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Puław. W związku
z zakończeniem kadencji władz miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie
udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono
wybory do Władz Towarzystwa. Wybraliśmy prezesa, którym został na kolejną
kadencję Wojciech Kuba oraz Zarząd w składzie: Ewa Szpakowska, Maryla Műller,
Marek Biliński, Łukasz Fedorowicz, Wojciech Grzeszczyk i Roman Woch.
Wybrane zostały również: nowa Komisja rewizyjna i Sąd koleżeński.
Miesiące letnie – lipiec i sierpień upłynęły pod znakiem Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej, który nasze Towarzystwo współorganizowało
już po raz siódmy. We wszystkie poniedziałki 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 parafii św. Brata
Alberta i p. Jerzego Kukli oraz pracy społecznej członków TPP, dźwigających trud
organizacyjny przedsięwzięcia, to znakomita okazja dla mieszkańców naszego
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miasta na spotkanie z wielką muzyką i najlepszymi muzykami z Polski i Europy.
Tegoroczna edycja Festiwalu rozpoczęła się koncertem z udziałem orkiestry
Filharmonii Lubelskiej, która z towarzyszeniem organów zabrzmiała w kościele
św. Brata Alberta naprawdę imponująco.
Tak jak rok temu przed 1 listopada członkowie Zarządu odwiedzili puławskie
cmentarze stawiając znicze z logo TPP na grobach zmarłych członków
Towarzystwa oraz osób z nim związanych.
Delegacja Towarzystwa była również obecna i złożyła kwiaty pod
pomnikiem przy kościele na Włostowicach w czasie obchodów Święta
Niepodległości 11 listopada. Złożyliśmy również kwiaty przy tablicy pod „Dębem
Niepodległości” .
Tradycyjnie już w ciągu całego roku p. Aleksandra Kuba zajmowała się,
dystrybucją wydawnictw Towarzystwa w księgarniach oraz przez sprzedaż
internetową.
Przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w konferencjach i zjazdach
organizowanych przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych
Lubelszczyzny w różnych miejscowościach naszego województwa. Dowodem
naszej aktywności na tym polu, jak również uznania dla dorobku naszego
Towarzystwa jest fakt wyboru Maryli Műller do Zarządu WRTR i powierzenia jej
funkcji skarbnika.
Korzystając z okazji tradycyjnie 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 2018 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, zwłaszcza, że w roku
2019 przypada jubileusz 60-lecia działalności TPP i zamierzamy godnie go uczcić.
Na zakończenie w imieniu całego Zarządu proszę Wszystkich Państwa
o przyjęcie życzeń:
Zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
Roku, niech atmosfera Świąt napełni Państwa wiarą i da siłę do działania na
cały nadchodzący rok.
Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Puław
Wojciech Kuba
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