Sprawozdanie merytoryczne z działalności TPP w roku 2013

Jak już informowaliśmy Państwa w pod koniec 2013 roku, rozpoczął się on
dla nas dużym rozczarowaniem, gdyż Urząd Miasta odrzucił większą część ofert
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 odbyły
się dwa, zorganizowane ze środków własnych Towarzystwa, w odpowiedzi na
liczne prośby środowiska jak również w celu podtrzymania tradycji. Pierwszy to
swego rodzaju podróż sentymentalna dawnej puławianki Lidii ChrzanowskiejCudzich. Koncert zatytułowany "Wspomnienie sentymentalne" przeniósł
zgromadzoną publiczność w atmosferę dawnych, przedwojennych Puław,
ukazując ludzi i miejsca, których już nie ma. Pełne liryzmu i niepowtarzalnego
ciepła fragmenty wspomnień Pani Lidii, odczytane ze szczerym wzruszeniem
przez autorkę i oprawione muzycznie przez jej syna, wirtuoza gitary Roberta
Cudzicha, sprawiły, że atmosfera tego niezwykłego wieczoru na długo zapadła
wszystkim w serca i pamięć. O tym, że zapotrzebowanie na tego rodzaju
wydarzenia kulturalne jest, przekonała nas frekwencja na drugim koncercie,
która przerosła nasze oczekiwania i mile zaskoczyła artystów: zaprzyjaźnionego
z Towarzystwem lubelskiego barda Piotra Selima i towarzyszącego mu
znakomitego skrzypka Dariusza Drzazgę, przedstawiających program złożony z
utworów z kręgu piosenki poetyckiej oraz muzyki klasycznej.
Udało się przeprowadzić kolejną edycję organizowanego przez p. Ewę
Rauner cyklu muzyki kameralnej zatytułowanego „Muzyka na deser”, w ramach
którego melomani z Puław i okolic mogli uczestniczyć w czterech koncertach:
• Pierwszym gościem w tegorocznym cyklu "Muzyka na deser" był
Warszawski Kwartet Saksofonowy w składzie: Jan Kohut (saksofon
sopranowy), Andrzej Gozdecki (saksofon altowy), Michał Sobiera (saksofon
tenorowy) i Bronisław Zawaliński (saksofon barytonowy). 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 willi "Samotnia" wystąpił zespół muzyki dawnej z Warszawy
w składzie: Michalina Jaxa-Larecka i Aleksandra Łaska - flety traverso oraz

Krzysztof Stencel i Krzysztof Pstrzoch - rogi naturalne, w koncercie pt.
„Molter odnaleziony”.
• W październiku gościliśmy znakomity duet - Karola Kozłowskiego (tenor)
i Jolantę Pszczólkowską-Pawlik (fortepian). W programie koncertu
zatytułowanego "Perły liryki miłosnej" znalazły się pieśni miłosne L. v.
Beethovena, Wł. Żeleńskiego oraz E. B. Brittena
• Kończąc cykl w grudniu wystąpili znakomici soliści specjalizujący się
w muzyce dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki: Joanna SzafranBiały – flet traverso oraz Piotr Młynarczyk – viola da gamba. Artyści
wykonają koncert zatytułowany "Muzyka z barokowych komnat"
W minionym roku po raz drugi Towarzystwo współorganizowało
IV 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. Zainteresowanie koncertami, znajdujące odzwierciedlenie
w liczbie Puławian i ich gości, uczestniczących w każdym z poniedziałkowych
wieczorów muzycznych, pozwala nam sądzić, że decyzja o włączeniu się
Towarzystwa w organizację Festiwalu była słuszna i współpracę tę zamierzamy
kontynuować w latach następnych. Z ramienia Towarzystwa Festiwal
koordynowały panie Ewa Szpakowska i Maryla Műller.
W czerwcu Zarząd w porozumieniu z zainteresowaną grupą członków
Towarzystwa podjął się mediacji w kierunku pozytywnego rozwiązania konfliktu
między Władzami Miasta a dyrekcją IUNG-PIB w sprawie niezwykle ważnej dla
wszystkich Puławian, jaką jest przyszłość Osady 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
trojgiem prezydentów na czele, dyrekcja IUNG, dyrektor Muzeum
Nadwiślańskiego oraz przedstawiciele TPP jako mediatorzy, a jednocześnie
przedstawiciele społeczności miasta. Po długiej i dość burzliwej debacie niestety
strony stwierdziły, że nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie
partnerskiej współpracy nawet jeśli w grę wchodzi możliwość pozyskania dużych
pieniędzy na wspólne przedsięwzięcie, przy tym nieprzejednane stanowisko
dyrektora IUNG wzbudziło nasz niepokój zarówno o dalsze funkcjonowanie
Muzeum, jak i dostępność naszego najpiękniejszego zabytku dla mieszkańców
i turystów.
Towarzystwo włączyło się aktywnie w realizowany przez Instytut
Obywatelski program „Miasto w działaniu”, organizując dwa, otwarte dla

mieszkańców spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i
przedstawicielami Instytutu Obywatelskiego, poświęcone wprowadzeniu 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.
Zarząd w omawianym czasie odbył 6 protokołowanych spotkań i kilka
nieformalnych w miarę potrzeb. Członkowie Zarządu są obecni w biurze co
tydzień, załatwiając wszystkie bieżące sprawy.
Ogółem w minionym roku ubyło 4 członków przybyło 9-cioro i trzy kolejne
deklaracje czekają na rozpatrzenie przez Zarząd. Obecnie mamy 149 członków.
Informuję jednocześnie, p. Zbigniew Kiełb złożył rezygnację z członkostwa w
TPP, a zatem ubył nam jeden członek Zarządu Towarzystwa.

Dziękujemy za środki przekazane na rzecz Towarzystwa w ramach 1%,
przypominamy również o stałym dyżurze w każdy czwartek w godzinach 16-18
w naszym biurze i zapraszamy wszystkich członków i sympatyków TPP do
odwiedzania nas i dzielenia się refleksjami, pomysłami na nowe formy
działalności Towarzystwa, lub chociażby w celu opłacenia składek.

