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P.T.  

Członkowie  

Towarzystwa Przyjaciół Puław 

            

 Szanowni Państwo,  
 

        Dobiega końca kolejny rok działalności naszego Towarzystwa. Rok trudny,             

w którym sytuacja epidemiczna postawiła formułę działania stowarzyszeń takich 

jak nasze, polegającą na kontakcie bezpośrednim i wspólnym podejmowaniu oraz 

realizacji różnych przedsięwzięć,  pod ogromnym znakiem zapytania. Niemniej 

jednak, podtrzymując wieloletnią tradycję jak zwykle o tej porze przekazujemy 

Państwu krótką informację na temat tego co udało się mimo obiektywnych 

trudności zrealizować.  

        Rok 2020 rozpoczęliśmy od tradycyjnego już spotkania świąteczno-

noworocznego, 9 stycznia przy muzyce i przyniesionych smakołykach członkowie 

i sympatycy Towarzystwa, w tym prezydent Puław p. Paweł Maj i dyr. IUNG-PIB 

p. prof. Wiesław Oleszek, miło spędzili styczniowy wieczór.    

      W marcu planowaliśmy spotkanie promujące monografię jubileuszową, ale 

nasze plany, jak również następne, dotyczące wystaw w kordegardzie, wykładów 

Puławskiej Wszechnicy Wiedzy Obywatelskiej oraz kolejnej edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Organowego, zostały zniweczone przez epidemię.  

 

         Nie znaczy to jednak, że nie działo się nic, korzystając z faktu, że kawiarnia 

nie działała zrealizowaliśmy kilka koniecznych remontów umożliwiających 

dalsze sprawne funkcjonowanie powierzonego nam zabytku. Były to: 

 -  montaż części nowej instalacji elektrycznej oraz przegląd całej instalacji;  

- uszczelnienie komina dymowego, obróbka blacharska i montaż nasady 

obrotowej na kominie; 

- usunięcie awarii w instalacji wodnej (między I piętrem a parterem) i prace 

remontowe w łazience przy naszym biurze.  

Skarbnik Ewa Szpakowska i wiceprezes Maryla Műller terminowo realizowały 

obowiązki sprawozdawcze wobec GUS oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Aleksandra Kuba zajmowała się dystrybucją naszych wydawnictw. 



 

W sierpniu prezes uczestniczył w uroczystym pożegnaniu rektora UMCS prof. 

Stanisława Michałowskiego. 

We wrześniu wystąpiliśmy do Zarządu Zakładów Azotowych o objęcie 

działalności Towarzystwa stałym mecenatem finansowym, czekamy na decyzję 

władz ZA. 

       Z ogromnym żalem pożegnaliśmy w minionym roku kilkoro naszych 

członków i przyjaciół. Zmarłą w październiku Teresę Rauner - wieloletniego 

członka TPP, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przez dwie kadencje. Nie mogąc 

uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej pożegnaliśmy Panią Teresę 

nekrologiem w prasie. 

Również w październiku odszedł nagle Mariusz Oleśkiewicz – dyrektor MDK, 

muzyk - od kilku lat umilający grą na pianinie nasze spotkania świąteczno-

noworoczne w „Samotni”.  

W grudniu dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Zbyszka Kosowskiego – 

artysty malarza i pedagoga, którego zapał i charyzma pozwoliły TPP 

zorganizować w 2006 r. konferencję, nawiązującą do I Sympozjum Artystów 

Plastyków w Puławach „Sztuka w zmieniającym się świecie” oraz wydać książkę 

„Puławy 66” . 

 

         Kończąc pragniemy bardzo podziękować za środki przekazane na rzecz 

Towarzystwa w ramach 1% i jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą                           

o pamięć o TPP przy rozliczaniu podatku za 2020 r. Po przywróceniu normalnych 

zasad życia społecznego zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzania nas                    

i dzielenia się refleksjami oraz pomysłami na nowe formy działalności 

Towarzystwa, w ramach stałego dyżuru członków zarządu w każdy czwartek                   

w godzinach 16-18 w naszym biurze.                         

      Prosimy również o przyjęcie życzeń:                  
 

Zdrowych,  rodzinnych i możliwie radosnych  Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego Roku.  

Niech nadchodzący Rok będzie lepszy, spokojniejszy i niech przyniesie Państwu 

realizację planów i spełnienie marzeń. 
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